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táblának címe T U „ n I f d r n l u  professzor ren d 
ez, m elyeket * HcUI l \ d l  Ü l j  szere a lap ján  :::
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----------- á llíto tta  össze. -----------

A kitűnő iskolai tan
eszköz kiadója az 
Athenaeum irodalmi 
és nyomdai r.-társ.

Az összeállító  ta n á r  a  Thrn-féle rendsze r keretébe 
b e ille sz te tte  a „ r itk a  földek fémei‘; csopo rto t is, így 
te h á t ez a h a t táb la  az összes je lenleg  ism ert ele
m eket m agában  foglalja, vagyis abszo lú t töké le tes
ségűnek m ondható. A kö iép - és polgári iskolai, 
ta n ító -é s  tan itónőképző in tézeti, ső t főiskolai o k ta tá s 
n á l is m egbecsülhetetlen  szo lgá la to t tesznek  e tá b 
lák, különösen azé rt, m e rt azoknak alapossága és  
m en tessége  minden sajtóhibától kétségen felül áll. 
K iváló gondot fo rd íto tt az összeállító  a kifogástalan 
atomsulyokra. A táb lák  nagysága  50 cm. szélességű 
és 75 cm. m agasságú, a r a j ta  lévő szöveg pedig oly 
nagy  és világos nyom ású, hogy iskolákban a leg
távolabbi padokból is nagyon könnyen olvashatók.

Ára 12 ■ i  Kapható az ATHENAEUM irodalmi é s  nyomdaiК0Г ■ r.-társulat könyvkiadóhivatalában (Budapest, VII.,
1 I  Rákóczi-út 5 4 .)  é s  minden könyvkereskedésben.

Bii ,'уиТ
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KÍSÉRLETI vezerkönyv
a természettan elemi tanításához.
■ ■  ■ ■  í r t a :  ST,  TÓTH K Á L M Á N  t a n á r ,

A nagyon szép ki- О  
állításé mii ára О

330 oldalas nagy 8-adrét a lakú  k ö te t 
447 képpel, táb láza to k k a l és m űszó tárra l. 
M int a címből is lá th a tó , főként az elemi 
iskolai ta n ító k  h a sz n á la tá ra  készü lt ez 
a kö te t, de az abban fe lve tt és nagy  szak 
értelem m el is m e rte te t t  ó riás i anyag  a 
középiskolai szak tan á rság  részére  is 
nagyon a lka lm as kézikönyvvé t:s z i .  :::

i Kapható a kiadó ATHENAEUM irodalmi és nyomdai 
részvénytársulatnál (Budapest, VII. kér., Rákóczi- 
út 54.), valamint minden hazai könyvkereskedésben.
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Elnöki megnyitó.

Mondotta NÉGYESY LÁSZLÓ.

Tisztelt közgyűlés!
Az ünnepi keretet ez évi összejövetelünkhöz ez az ősi város 

adja, a bányavárosok gyöngye, hazánknak egyik legsajátosabb, 
a maga nemében páratlan városa.

Ide is az a lelki szükség hozott bennünket, hogy a milieu- 
ből benyomásokat vegyünk fel, s magunkban feldolgozva a hazai 
közművelődés javára szélesebb körökben értékesítsük, viszont 
pedig mi is idehozva a köznek és egymásnak szóló gondolatain
kat, mintegy a hazai közművelődésnek egy vásárnapját tartsuk 
e város falai közt, cserében a benyomásokért, hálatartozásul a 
vendégszeretetért, mellyel megnyitották előttünk a kapukat és 
a szíveket.

Kétségkívül egyik legérdekesebb pontján vagyunk hazánk
nak, ahol a természetvizsgáló, a történetkutató és politikus, az 
ethnografus és folklorista számára egyaránt dús anyaga kínál
kozik a tanulmánynak; ahol a természet és az ember egyaránt 
nevezetes és bámulatra méltó. A természet, mely méhében az 
anorganikus világ kincseit rejtegeti, fölszinén az organikus élet
nek regényes tájképbe foglalt varázsát tárja elénk és az ember, 
ki karjával és eszével úrrá lett a természeten, a föld alatt és a
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föld színén, s világhírű intézményeket alkotott épen annak a 
bölcseségnek az ápolására, hogyan kell a természeten vett ural
munkat okszerűen gyakorolni. A föld mélye nemes fémeket rejt; 
de a nép. mely e várost lakja, maga is egy nemes ötvény, mely 
három alkotó résznek: a magyar, a német és szláv fajnak kiváló 
tulajdonságát egyesíti magában, bevonva a közös magyar haza 
szeretetének zománcával. E város népe nem felejtette el azt, 
hogy mikor századokon át aranyat is szolgáltatott nemzetünknek, 
ezzel mintegy gyűrűvel örök hűségre is kötelezte magát iránta. 
Az arany megfogyatkozott, de nem a hűség s azokon az intéze
teken, melyek itt  a legmodernebb szellemű anyagi kultúrának 
és a munka tudományának vannak emelve, hazaszerető ifjúság 
nevelkedik és a különböző ajkú lakosság a közös nagy történeti 
tradiciók alapján a jelen feladatai körül s a jövő reményének 
zászlaja alatt egy érzésben forr össze.

Mi nem vagyunk politikai járatban, de az összetartás hir
detése nem is politika, legkevésbbé pártpolitika, s azért hirdessük 
mindenfelé az országban és oltogassuk a jövő nemzedék szívébe 
azt, hogy legyünk hívek azokhoz, akik hívek voltak és hívek 
maradtak hozzánk. E  vidék aranya volt hajdan a kehely oltá
rainkon, a gyűrű a hitvesek ujján, az idegenek szemét elkápráztató 
dísz a magyar királyok udvarában, a magyar leventék és hölgyek 
öltözékén, a híres magyar ötvösművészet anyaga, dicsőséges harcaink 
»nervus«-a, fájdalom olykor békénk váltsága, vagy hóhéraink 
jutalomdíja a hazáért elvérző Zrínyiek zsebében. Ezer év sok 
emlékét szimbolizálja az a fém, amit e vidék termelt az ország
nak. De az emberek lelkében rejlő arany még becsesebb kincsünk 
annál, amit az anyatermészet nyújt s az a tudományosság, az az 
ipar, az a munkaszeretet és az a hűség a magyar haza iránt, 
melyeknek e város hazája: országos kincsünk, melyre büszkéknek 
kell lennünk s melyet viszonzó figyelemmel és meleg szeretettel 
gondoznunk kell.

Csak egy pár vonást emeltem ki az itteni milieuből s egy 
pár benyomást azok közül, melyek e milieu hatása alatt lelkem
ben felrajzottak. A közgyűlés t. tagjai majd teljesebb képet fog
nak maguknak alkotni saját észleleteik alapján e hely nevezetes
ségeiről és kellemes tanulságokkal gazdagodva térnek majd ott
honukba. '

E terem falai közt az lesz a feladatunk, hogy egyesületünk 
évi munkájáról számot adjunk, tanácskozásainkkal eredményeket
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foglaljunk össze vagy új célokat tűzzünk ki. A hivatalos jelen
tések és a közgyűlési előadások lesznek hivatva mindezt megvaló
sítani. Én csak néhány főmozzanatot óhajtok érinteni.

A legfontosabb tünetnek, t. közgyűlés, a közoktatásügyi 
törekvések egész területén azt jelezhetem, hogy a kornak most 
már központi oktatásügyi kérdésévé emelkedett a tanítás reformja.

A reformok időről-időre felkeresnek bennünket. Az 50-es 
években bejött az osztrák típus szerinti reform. Az alkotmány 
visszaállítása utáni időkben megindult az a filozófiai elveken és 
tanügytörténeti tanulmányokon alapuló didaktikai reform, mely 
intézményesen a tanárképző-intézet gyakorló iskolájában nyert 
először képviseletet, majd a középiskolák tantervében is érvényesült. 
A 90-es évek második felére esik a tantervrevizió, mely a nemzeti 
elem hathatósabb kidomborítása végett nagynevű volt elnökünk 
Beöthy Zsolt kezdeményére indult meg s egyesületünk köreinek 
is élénk eszmecseréjétől kísérve folyt le. E reformok többnyire 
felülről indultak ki. Most azonban ismét egy új, napról-napra 
szélesbülő reformáramlat sodrát érezzük. Ez a reform hivatalos 
vezényszó nélkül indult meg, mintegy önkéntesen és magától, a 
tanárság kebelében is, megindult mint a korszükséglet következ
ménye s megindult politikai határokra való tekintet nélkül, több 
ország területén, mint egy szükségképi kultúrfolyamat. A tudo
mányos szociológia eszméi, gazdasági viszonyok, az ismeretek 
rohamos szaporodása, ezzel szemben a gyermeki agy védelmére 
irányuló törekvés általánossá tették azt a gondolatot, hogy a 
középfokú (12—18 év közti) fiatalság tanítását reformálni kell 
s a képzésüket szolgáló intézményeket tervszerűbb kapcsolatba 
kell hozni egymással.

E  reformáramlatot két dolog jellemzi: egyrészt törekvés 
a modern tudományos és gyakorlati igények összeegyeztetésére 
bizonyos leszerelési irányzattal, másrészt bizonyos egyetemesség, 
amennyiben e törekvés jóformán Európaszerte észlelhető.

Ami a középiskolát illeti, fel akarjuk venni tanulmányi 
körébe mindannak a legjavát, ami korunk nagy mértékben meg
gyarapodott műveltségének lényeges alkotó része, teret akarunk 
adni egyes újabb tudományoknak, illetőleg a tudományok újabb 
eredményeinek s tekintettel kívánunk lenni az életigényekre és 
társadalmi feladatokra. Másrészt azonban könnyíteni akarjuk a 
tanuló terhét. Az emberi tudás minden irányban oly szédítő 
sietséggel tör előre, mialatt az emberi agy befogadó és feldolgozó

1*
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képessége nemzedékről-nemzedékre átlag úgyszólván ugyanakkora 
marad, hogy lehetetlen már sokára kitolni azt az időt, mikor a 
kettő közt a kiegyenlítést gyökeresebben szabályoznunk kell. 
S mivel az egyik részen állandónak tekinthető tényezővel van 
dolgunk, nincs más bátra, mint az engedményt a másik részen 
keresnünk. Nincs más választás, mint a hagyományos anyag meg
rostálása, az egész anyag egyszerűsítése, bizonyos ismereteknek a 
kellően differenciált iskolanemekre áthárítása és a módszer javítása.

Szerencsére az ismeretek minden gazdagodása mellett is 
lehető az egyszerűsítés. Erre maga a tudomány fejlődése nyújt 
módot, mely nemcsak differenciálódásban és új meg új köröknek 
és anyagcsoportoknak a tudományos feldolgozás körébe vonásában 
áll, hanem az eddigieknél egységesebb szempontok és elvek fel
állításában is. E l lehet érni azt, hogy a tanulók további meg
terhelése nélkül mindig a kor színvonalán álló általános művelt
séget nyújtson az iskola. Ez a probléma megoldható s ezt meg 
kell oldani a jövő nemzedék érdekében.

Mindenesetre ügy látszik, az iskolaügy fejlődésében olyan 
tájakra jutottunk, aminők földrajzi terepeken a vízválasztók. Még 
egy kevés út s az eddig ismert tájékok mögöttünk maradnak, új 
tagoltság, új tájkép nyílik meg előttünk, új flórával, új éghajlattal.

A választó vidék közelségének érzése jelentkezik abban a 
tényben, hogy a tanárság magától megmozdult. Csak egyszerűen 
tényt konstatálunk, ha rámutatunk, hogy egyesületünk az, mely e 
téren mai nap hazánkban a legélénkebb működést fejti ki s eddig 
is már pozitív eredményt ért el. A bárom évvel ezelőtti közgyűlé
sünk határozatából kiküldött mathematikai bizottság BeJce Manó 
egyetemi tanár igazgatósági tagunk vezetése alatt, felosztva 
tagjai közt a teendőket, befejezte munkáját s munkálata egyesü
letünknek és a budapesti tanári körnek anyagi támogatásával a 
napokban el is hagyta a sajtót, a nagy szünet után pedig bemu
tatásra, illetőleg forgalomba kerül. E munkálat a mathematikai 
oktatás reformját törekszik előmozdítani. Új elemeket visz bele 
a tanulók mathematikai gondolkodásának nevelésébe, de amellett 
határozott egyszerűsítésre törekszik. És ez a bizottságunk sem 
működött elszigetelten, munkássága külföldön is figyelmet ger
jesztett, munkálata nemsokára egy elsőrendű lipcsei cég kiadá
sában német nyelven is napvilágot lát, sőt a bizottság most 
már nemzetközi összekötetésekre is szert tett. A bizottság tagjai 
önzetlenül, tisztán ügyszeretetből fáradozták.
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Hasonló reformtörekvések nyilatkoznak egyéb szakokban 
is. A földrajzi tanítás reformján is dolgozik egy bizottságunk. 
A filológiai tanítás reformjára szintén megalakultak bizottsá
gaink; hasonló szükségletek és törekvések mutatkoznak a törté
nelmi, a fizikai és a kémiai oktatás reformja iránt is, és csak 
rövid idő kérdése, hogy ezek a mozgalmak is alakot nyerjenek.

De ez a reformáramlat fent is érezhető. Most lemondott 
közoktatásügyi miniszterünk szintén foglalkozott bizonyos szer
vezeti reformtervekkel, melyeknek megvalósítása intergouverne- 
mentális megállapodásoktól függene. Többet ezekről, mint amit 
ő maga parlamenti beszédében említeni szükségesnek látott s 
illetőleg ami az ez ügyben tarto tt bizalmas értekezletekről 
március hó elején a lapokban megjelent, én sem mondhatok, 
csak annak megemlítésére szorítkozom, hogy ez egészen szűkkörű 
és szigpruan bizalmas tanácskozáson egyesületünk nem volt mel
lőzve.

Hogy ez a kezdemény hogyan fog tovább fejlődni, azt a 
jelen bizonytalan helyzetben nem tudhatni. Sajnos, a politika 
nálunk a legüdvösebb törekvéseknek is gyakran nyakát szegi.

Azonban maga a tanítás reformja oly mély szükségletből 
fakad s olyan oldalnyomások hajtják felfelé, hogy sokáig nem kés
hetik. Egyesületünk munkálatának sikerét mindenesetre előmoz
dítaná a kormány érdeklődése; de máris tudjuk, hogy egyébként 
sem maradunk magunkra. A Magyar Társadalomtudományi Tár
saság szintén reformakció megindítását tervezi s máiús jelezte, 
hogy e végből szervezni kívánja velünk az érintkezést.

A munkakedv, mely eltolthet bennünket arra a gondolatra, 
hogy olyan dologban fáradozunk, amiben kívülünk e hazában is, 
külföldön is igen jelentős tényezők fáradoznak: bizonnyal új 
lendületet ad törekvéseinknek s reméljük, hogy e nemes célok 
mentül több erőt vonzanak majd egyesületünk zászlaja alá, mely 
ime nem csupán anyagi sikerekért lobog, mint a rosszakarat 
vagy a tájékozatlanság olykor-olykor hirdeti. És hirdeti mindig 
méltatlanul, mert egy évtized óta is alig volt közgyűlésünk, 
melyen fizetési kérdés mint központi tárgy szerepelt volna. íme 
mostani közgyűlésünk is kiválóan kultúrkérdésekkel s elsősorban 
reformkérdésekkel foglalkozik. És egyesületünk a maga fenkölt 
céljainak elérésére munkába szólítja az ország minden tan árá t!

A fokozott teendőkkel szemben egyesületünk erősíteni töre
kedett központi szervezetét is, kibővítette igazgatóságát és meg
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szaporította elnökségét. Örömmel láthatjuk, hogy az egyesület 
tisztikara a megválasztott két alelnök személyében olyan erőkkel 
gyarapodott, akik országos értékeket jelentenek s akik a tanár
ság közéletében is hosszú pályára nézve vissza, kapcsolatot kép
viselnek a múlt és a jelen közt, sőt a jövő közt is. És annál 
örvendetesebb, mert a mi erkölcsi világunkban a tradíciónak 
rendkívüli fontossága van.

Mi ezt a tradíciót mindig ápolni törekszünk, mert a múlton 
épül fel legbiztosabban a jövendő. Annál fájdalmasabb köteles
ségem megemlékezni ebből a székből egy veszteségről, mely ben
nünket legutóbbi közgyűlésünk óta é r t : régibb közéletünk egy 
kiváló alakjának, Berecz Antal örökös tiszteleti elnökünknek 
elhunytáról, ki ezt a széket tizenkilenc éven át töltötte be. 
Tavalyi közgyűlésünkön még ott láttuk. Hosszabb távolmaradás 
után eljött közénk. Mikor ülésünk során megjelent a teremben, 
azzal a szóval kezdtük bozzáintézett köszöntésünket, hogy »az 
ősz hajak ezüstje a gyülekezetek dísze« s kiemeltük, hogy meg
jelenésében a testületi élet folytonosságának minő becses tényező
jét látjuk. Ő válaszolt üdvözlésünkre, megköszönte figyelmünket és 
szívünkre kötötte testületi összetartásunkat. Nem gondolta akkor 
senki, hogy ez utolsó jelenléte köztünk s hogy voltakép búcsú- 
látogatásra jött s végső intését tolmácsolta. Nemes egyéniségéhez 
az egyesület történetének hosszú szaka fűződik s neki a magyar 
tanári közszellem fejlődésének történetében nevezetes része volt. 
Emlékének megörökítéséről az igazgatóság nevében a közgyűlés 
elé indítvány fog kerülni, de addig is, e megnyitó szavak kereté
ben kegyeletes kötelesség volt megemlékezni arról a férfiúról, ki 
szinte két évtizeden át közügyeink élén állt.

Ha régi oszlopaink kidőlnek, újakról kell gondoskodnunk. 
A magyar tanárság egyetemes szabad egyesületének növekvő 
erőben kell átöröklődni az utódokra. Az ifjabb tanárnemzedék 
vegye majd át tőlünk a munkát, mint mi átvettük elődeinktől. 
Sorakozzunk mentül többen és mentül lelkesebb készséggel arra 
a munkára, melynek célja Magyarország oktatásügyét a híven 
ápolt egyesületi szellem lendítő erejével emelni. íme, előttünk a 
cél: a tanítás reformja. S mindenkor állnak előttünk nagy célok. 
Kedvetleníthet bennünket sok visszás körülmény, hogy munkánk 
értékét nem becsülik meg mindenütt eléggé s hogy a legszebb 
oktatásügyi törekvések folytonossága is folyton megszakad a 
politikai rázkódások m iatt; de mindez ne vegye el kedvünket a
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munkától. Mi haladjunk a magunk útján s bizonyosan célhoz 
jutunk. Jusson eszünkbe, hogy az a munka, amit mi végzünk, 
a legpozitivabb nemzeti munka. Pozitivabb, mint a politikusoké 
s eredménye nincs kötve szavazásokhoz és egyéb esélyekhez. Egész 
újabb fejlődésünk, Mária Terézia korától napjainkig arra tanít 
bennünket, hogy a kultúrmunka a legigazibb nemzetépítő munka.

Azok, akik nemzetünket a szellemi kultúra útjára vezet
ték, az írók és tudósok s azok, kik az anyagi kultúra céljait 
kitűzték, mint Széchenyi, azok alapozták meg újabb nemzeti 
létünket. íme az anyagi és szellemi kultúrának oly kiváló állo
máshelye, mint ez a nemes város, a magyar államiságnak is erős 
tartó oszlopa. Az olyan munka, aminő itt foly, s az olyan, 
aminőt mi végzünk, mozdítja elő legjobban az emberiség hala
dását és a haza boldogulását. Menjünk azért szilárdan és biztos 
öntudattal a magunk útján. A mi törekvéseinké a jövő!

Szívem egész melegével üdvözölve t. tagtársaimat, az Orszá
gos Középiskolai Tanáregyesület X L III. évi rendes közgyűlését 
megnyitom.

KÖZGYŰLÉSI ELŐADÁSOK.
Nemzeti tudományosságunk és az iskola.

A nemzeti műveltség egyik lényeges alkotó része : a tudomány, 
a tudományos búvárkodás, a tudomány terjesztése, tudományos 
közönség.

Nemzeti műveltségünk elemzése itt nagy hiányokra bukkan. 
Alig van tudományos hagyományunk, amely a tudomány állandó 
fejlődését biztosítaná ; gyenge a munkaerők szervezése nagy tudo
mányos célok körül; hiányos a tudományos munkaerők nevelése s 
nincs széleskörű tudományos közvélemény s így tudománnyal törődő 
s annak termékeit fogyasztó közönség.

Legfőbb oka ennek : nemzeti műveltségünknek, egyáltalában 
nemzeti életünknek átlagos elmaradása a nyugati művelt nemzetek 
mögött. Csekély kivételt nem tekintve : azok, akik a mai tudomány
nak s ami ezzel majdnem egyet jelent: idegen nemzetek műveltsé
gének szintjén állanak, az ezen szintből előtörő feladatokat látják 
meg s dolgozzák fel. De mivel ezek nem a nemzeti műveltség, nem 
a magyar gondolkodás talajából nőttek, nincs kapcsolatuk a mi mű
veltségünkkel. Ezek a tudósok kifelé dolgoznak. — Büszkék lehetünk 
rájuk, ha hiúságunknak úgy tetszik, de igazán nem a mienk ők. Mások 
éppen ezt a nagy űrt érzik a nyugati nemzetek és nemzetünk mű
veltsége között s mert nem tudnak talajt teremteni, nem működnek 
irodalmilag — s ez hazafias lelkiismeretük becsületességére vall.
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Ezek a férfiak vesztesége nemzeti műveltségünknek, nemzeti 
tudományosságunknak. S ez végre is csak egyeseket jelent. De a 
tudománykedvelő s tudományos pályára készülő ifjúság !

A kezdőnek a legtöbb tudományos kérdésben idegen nyelvhez 
s evvel idegen kultúrához s idegen világfelfogáshoz kell fordulnia 
s hogy ez mily veszedelem, azt mindenki tudja, akinek van valami 
sejtelme a nyelv gondolatteremtő hatásáról.

Ezek a tények a maguk összeségében nemzeti életünk egészét 
lényegesen érintik, mert műveltségünk egyik legfontosabb kelléke 
hiányzik vagy megy így veszendőbe : önállósága. Az idegen művelt
ségnek s rendesen egy idegen műveltségnek teljes, semmivel sem 
akadályozott vagy legalább is korlátozott hatása a magyar gondol
kodás függetlenségét veszélyezteti. A tudomány idegen voltával 
elillan műveltségünk minden sajátossága. Ezt a sajátosságot pedig 
csakis szellemi, kulturális függetlenségünk teremtheti meg vagy 
növesztheti naggyá. Ha az emberi műveltség minden felvetődő kér
dését a magunk erejéből — természetesen a mások munkájának 
felhasználásával is — a magunk mivolta, a magyarság természetének 
lényege szerint oldjuk meg — s itt hocsánatot kell kérnem ezen 
nagyon is általános kifejezésekért, mert a szóban forgó fogalmak 
sokkal bonyolultabbak, semhogy hosszas okoskodás s így több idő 
nélkül kifejthetők lennének — mondom, ha így oldjuk meg a felve
tődő kérdéseket, csak akkor lehet sajátos nemzeti műveltségről szó 
Nincs, nem lehet nagyobb kötelességünk, mint az a törekvés, hogy 
ez a nemzet a gondolkodás gyámságának idegen országából az önálló 
és független műveltség földjére s evvel tulajdon hazájába jusson 
s megtalálja önnönmagát s evvel helyét a nagy világban.

Ez legyen a mi programmunk : a magyar műveltség építő mun
kásaié. Ennek a programmnak a legsarkalatosabb pontja s a cé l: 
a nemzeti műveltség elérésének leghathatósabb eszköze : a nemzeti 
tudományosság kiépítése.

De hogyan? Hol kezdjük a munkát? Hangoztatták — a bajok 
orvosságául — a többi közt azt is, hogy tudományosságunknak — 
függetlenül minden külföldi eredménytől — a búvárkodást az elején 
kellene kezdeni. Nem tekintve az elvi ellenvetést, amely egymagá
ban is döntő cáfolat, a nemzetközi forgalom mai fejlettségénél lehe
tetlen volna így elzárkóznunk s ha nem zárkózhatunk el, nemzeti 
műveltségünk biztos veszteségével járna. Ezt nem szabad megkoc
káztatnunk. Különben is magyarságunk alakító erő kell, hogy legyen, 
amely idegen eredményeket — ha már idehaza nem volnának — 
új egységgé tud forrasztani s ez már új eredmény s így nemzetközi 
értéke is van.

A magyar tudományosságnak el kell fogadni a mai tudomány 
eredményeit, ha idegen földről valók is. — Nem itt van hát a baj 
orvoslása.

Hogy új egységet teremtsünk, amelynek nemzeti s ennek alap
ján világforgalmi értéke is van, a nemzeti műveltség szükségleteiből 
kell kiindulni. Hogyan lehet ezeket a szükségleteket egészen konkrété 
s nemcsak elméleti általánosságban megállapítani ?



Ha ezt a kérdést megfejtettük, éretten hull ölünkbe az orvoslás 
kérdésének megoldása is.

Ez a kérdés és megoldása is szorosan a tanársághoz s a tanár- 
egyesülethez is tartozik, amely előtt a működés és hatás egészen 
új tere nyílik meg.

A nemzeti műveltség egyik fontos eszköze és szerve az iskola : 
szűkebb határok közé fogva : a középiskola. Az iskola ill. a közép
iskola szükségletei a nemzeti műveltség szükségletei is egyszers
mind. A »nemzeti műveltség szükségletei« általános s elméleti fogal
mából így egy pontosan megállapítható, praktikus munkásságot 
irányító szempont lett.

A feladat tehát az iskolai szükségletek kielégítése, a mai kor 
tudományossága alapján. S mivel nemzeti szükségletekből indulunk 
ki, a tudományos törekvéseknek új, mert nemzeti szükségleteket 
kielégítő célt tűztünk ki. Ez lehet tehát egyik kiinduló pontja az 
igazán nemzeti műveltségen alapuló s azt kiépítő tudományos
ságnak.

A középiskola szükségletei — a tanítás, a tanárság szükséglete. 
Kezdve a tudományos kézikönyvtől a jó tankönyvig, a tudományos 
készültségtől a tanítás gyakorlásáig.

Hogy mire van a tanárságnak, a tanításnak szüksége, mik a 
hiányai, ez a részletes megállapítás kérdése. És bizonyos, hogy nem
csak erkölcsi, hanem tárgyi szempont szól amellett, hogy ezt a tanár
ság maga állapítsa s oldja meg.

Egy ilyen rövidre fogott munkatervet, amelyet részletesen kell 
majd kidolgozni s megokolni s amelynek minden tudományszakot 
fel kell ölelnie, amelyeknek az iskolában helyük van, vagyok bátor 
tájékoztatás céljából közölni.

Pedagógia.
A pedagógia encyclopaedikus kézikönyve, amely általános 

pedagógiát s az összes szakok methodikáját adná, stb.
Vezérkönyvek az összes középiskolai szakok tanításához. (Pl. 

A magyar tanítás kézikönyve : az olvasmány-, stilus-tanítás stb.)
Magyar filológia.
A magyar filológia encyclopaediája, a nemzeti élet egységének 

fogalmából eredő felosztással.
A magyar irodalom összes termékeinek teljes és egységes kri

tikai kiadása.
Nevezetesebb (iskolákban tárgyalt) irodalmi termékek magya

rázata vagy magyarázatos kiadása stb.
Latin és görög filológia.
A latin és görög műveltség összefoglaló kézikönyve.
Iskolai szótárak.
Auctor-kiadások magyarázatokkal tanárok számára stb.
Mindezek nagy feladatok, amelyekhez erősen szervezett munka

erők kellenek. Ezeknek a feladatoknak végrehajtása eleven tudomá 
nyos életet, tudományos hagyományt teremt, tudományos nemze
déket nevel, ezeknek a tudományos munkáknak lesz közönségük,.
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legalább is az iskolák. Persze a tervezet végrehajtásának mikéntjén 
fordul meg a kérdés.

Ezen tervezet ellen szólhatna az a szempont, — amely azt talán 
tárgytalanná tenné, — hogy a célt a tanáregyesület nem képes meg
valósítani. Ezen felfogás ellen az lehetne a cáfolat, hogy éppen ezt 
nem lehet a priori megállapítani. De föltéve, hogy nem valósíthatja 
meg, még akkor is van ilyen nagy célok kitűzésének erkölcsi jogo
sultsága és eredménye. A tanárság nagy erkölcsi célokat lásson maga 
előtt, ez segíti munkáját s fenntartja az iskolát. A tanáregyesület 
pedig, mint a magyar tanárság legnagyobb szervezete, kell hogy 
ébren tartsa ezeket a célokat s ezen célok egységét, a magyar 
műveltséget.

Minden, ennek fejlesztését irányító cél, ha nem is valósul meg 
a maga teljességében, már mint a lelkekben ébren élő gondolat — 
egységesít. S amire mi mindnyájan törekszünk, mi magyar tanárok 
pedig legelső sorban s hivatásunk szerint, az éppen a nemzeti mű
veltség egysége s ebben a célban a magyar tanárság egyesülése és 
szervezése.

Ezek alapján a következő indítványokat terjesztem a közgyűlés 
elé s ajánlom elfogadásra:

1. a közgyűlés a nemzeti tudományosság szempontjából szük
ségesnek látja a magyar középiskola szükségleteinek kielégítését;

2. a közgyűlés a közölt tervet — anélkül, hogy ahhoz kötné 
magát — általánosságban elfogadja ;

3. a közgyűlés a választmányt bízza meg avval a feladattal, 
hogy a terv és megvalósítása mikéntjének megállapítására bizott
ságot küldjön ki.

Dr. Hajtai Ferenc.

A matematikai tanítás reformja.
Éppen három éve annak, hogy Веке a középiskolai matematikai 

oktatás reformjára vonatkozó mozgalmat megindította. Indítványára 
egyesületünk elnöksége egy bizottságot küldött ki e kérdéssel való 
foglalkozásra. A bizottság Веке elnök céltudatos, lelkes vezetése 
és kitartó munkássága mellett igen eredményes működést fejtett ki, 
amelyről most egy 13% íves kötetben számol be. Az igazgatóság 
megtisztelő felszólítására bátcr leszek munkásságunk alapelveiről és 
a vezető gondolatokról — úgy amint azok a bizottság tárgyalásai 
közben lassanként kikristályosodtak — itt e kiváló helyen és e kitűnő 
alkalommal beszámolni. Engedjék meg, hogy e beszámolómban el
tekintsek a részletkérdésektől — amelyek inkább csak a szakem
bereket érdeklik — és hogy inkább azon nagy elvekre legyek tekin
tettel, amelyek általánosabb érdekűek s amelyek bennünket a reform 
részleteinek kidolgozásában vezettek.

Az irányelvek kitűzésében a külföldi nagy pedagógiai és kultu
rális mozgalmak hatása alatt állottunk, de nem felejtettük el, hogy 
hasznos munkát csak úgy végezhetünk, ha a honi viszonyok javí
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tását tűzzük ki célul és az általános elveket ezeknek rendeljük alá. 
»Kulturluxust« űzni nem akartunk, hanem reális és szükséges refor
mokra törekedtünk.

A reform elve röviden így fejezhető ki : Legyen a matematika 
tanítása olyan, hogy a tanulóban kifejlődjék annak tudata, mily 
fontos kulturális tényező a matematika. Azt akarjuk, hogy a közép
iskolából kikerülő tanuló bizonyos fokú matematikai iskolázottságot 
vigyen ki az életbe ; az a reményünk, hogy ily módon a matematikai 
gondolkodásmód belehatol a közéletbe. A tanulónak látnia kell, 
hogy a matematika mennyi szállal van összekapcsolva a gyakc rlati 
élettel, a tudományokkal és egész világfelfogásunkkal. Mert csak 
olyan ismeret gyakorolhat hatást az emberek gondolkozásmódjára, 
amely nincs izolálva, hanem rendes eszméinkkel és szokott tevé
kenységünkkel szoros kapcsolathan van.

Amikor a középiskolai matematikai oktatás bővítésére és átala
kítására törekszünk, szemeink előtt nem a műegyetem és egyéb 
szakiskolák, hanem az általános műveltség érdeke lebeg. Meggyőző
désünk, hogy a tanítás ily irányú módosítása szükséges ahhoz, hogy 
a modern kultúra főbb vonásaiban meg legyen érthető. Nem az a 
célunk, hogy a technikára és egyéb szakiskolára menő tanuló nagyobb 
matematikai ismeretanyagot vigyen magával, hanem hogy éppen 
azok, akiknek matematikai képzésük a középiskolában befejeződik, 
oly fogalmat kapjanak a matematikáról, amely méltó ehhez a nagy 
tudományhoz.

Mert a szaktanítás előbbrevitelénél sokszorta fontosabb, írja 
Czakó műegyetemi tanár, hogy mindazokat a többieket, akik a 
középiskoláról nem a technikai pályára fognak lépni s akik már nagy 
számuknál fogva a közügyeket vezető társadalomnak zömét fogják 
alkotni, a középiskola előkészítse arra, hogy az emberi kultúra élet- 
nyilvánulásainak lényegét megértve, képesek legyenek a magyar 
kultúra igazi szükségleteit felismerni s a fejlődéssel járó új feladatok 
megoldásához a helyes utakat és eszközöket megválasztani. Nem 
elég, ha a társadalmi, a hatósági szervezetek intézői között szak
emberek is vannak. Arra kell törekednünk, hogy az egész vezető 
értelmiségnek gondolkodásmódja olyan legyen, ameiy a tárgyi és 
okozati kapcsolatoknak, és mennyiségi viszonyoknak mérlegelése 
által a valóság megösmerésére törekszik.

Eme magas kulturális szempontok érthetőve teszik, hegy összes 
határozatainkban alig teszünk különbséget á gimnázium és a reál 
iskola között. Valójában mindkét iskolában a matematika tanításá
nak célja csak azonos lehet.

Azonban ezt az alkalmat is megragadjuk arra, hogy a közvéle
mény és az illetékes faktorok figyelmét újból felhívjuk a reáliskolák 
rég vajúdó egyenjogúsításának kérdésére. A mi reformmozgalmunk
kal ez a kérdés nem függ szorosan össze, de annak általános szelleme 
megkívánja, hogy a reáliskolai műveltség is megkapja az őt megillető 
jogosítást.

Folyton szemeink előtt lebegett az átlagtanuló befogadó ké
pessége és munkaereje. Kitűzött és elérendő céljainkkal egyenesen



ellentétben áll a túlterhelés. Mi nem akarunk »többet« tanítani, mi 
azt, amit tanítani akarunk, »jól« és »könnyen« akarjuk megtanítani. 
A »jól« nem az emlékezetre, hanem a módszerre értendő. Reform- 
tervünk egész szelleme azt kívánja, hogy az anyag cly formában 
nyújtassék, hogy szívesen fogadott es könnyen emészthető táplálék 
legyen. A jó metódus reformunk conditio sine qua non-ja.

Minthogy óraszaporítást egészben véve nem kívánunk, kitűzött 
céljainkat a mostani anyagnak redukciójával és metódikus könnyí
tésekkel óhajtjuk elérni. A redukciónál a következő elv szerint jár
tunk e l : a tanításból ki kell zárni mindent, ami csak a formális 
képzés jelszava alapján, vagy régi tradícióból tartható vissza .El kell 
hagyni azokat a tárgyi dolgokat is, amelyek idejüket múlták. Részle
tesen felsoroltuk azokat a részeket, amelyek a mai anyagból ki
hagyhatok.

A legnagyobb időnyereséget az anyag célszerű elrendezésével 
és metódikus javításokkal véljük elérhetőnek. Az anyag elrendezésé
ben legfőbb elvünk a koncentráció. Meg akarjuk akadályozni a szét
eső tanítást, ép azért a rokon tárgyakat teljesen egyesíteni kíván
juk. A sztereometriát és a planimetriát úgy az alsó, mint a felső 
fokon együttesen óhajtjuk tanítani. Ezáltal bizonyos .tételek kap
csolata önmagától nyilvánvalóvá lesz és a rokonvonatkozások is 
könnyen felismerhetők.

Azáltal, hogy az egész matematikai tanítás központjává a függ
vényfogalom kiépítését tettük, oly egységes és összefoglaló fogalmat 
nyertünk, amely az eddigi széteső anyag kezelését nagyon meg
könnyíti. Egységes cél és egységes módszer mindig nagy könnyí
téssel jár.

Reformjavaslatunknak leglényegesebb és legkardinálisabb része 
az, amely a függvényszerű gondolkodásmód kifejlesztésére vonat
kozik. Ez az a tengely, amely körül egész reformunk forog. Az a 
meggyőződésünk, hogy a természetről való mai felfogásunknak leg
lényegesebb alkateleme a mennyiségek közötti összefüggés. Ez az 
a kép, amely a mai tudós lelkében a természet jelenségeit ábrázolja. 
Ez a kép filozófiai értelemben helyettesíti a régi ok és okozat közötti 
viszonyt. Kell hogy e kép olvasásában minden művelt ember gya
korlott legyen.

Szükségesnek tartjuk a függvény fogalmának empirikus görbék 
tárgyalásával való gondos előkészítését, széles alapon való kiépítését, 
a függvények változásának és ábrázolásának az egész matematikai 
tanítás folyamán az algebrával és mértannal szoros kapcsolatban 
való tárgyalását.

Mi a függvényszerű gondolkodás előkészítését már az alsó osz
tályokban kívánjuk megkezdeni. Az eszközök erre : mérések gya
korlása és grafikonok készítése. Minden alkalmat meg kell ragadni 
arra, hogy a gyermek minél többet mérjen és megfigyeljen. Mach, 
a nagyhírű természetfilozófus kimutatta, hogy a fizikai tudományok 
alapjai bizonyos önkéntelenül megszerzett tapasztalati, mondhatni 
ösztönszerű ismeretek. A matematikának is megvannak a maga
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•ösztönszerűen megszerzett tapasztalati elemei, amelyeket semmiféle 
filozófia, semmiféle okoskodás vagy lelki belátás sem pótolhat. Ezeket 
az elemeket meg kell adnunk a gyermeknek, módot kell nyújtanunk 
arra} hogy az absztrakt fogalmak lelkében lassanként — fejlődés- 
szerűleg — a tapasztalatból szűrődjenek le.

Egyértelműen szükségesnek tartjuk továbbá, hogy a differenciál- 
és integrál-számítás elemei a középiskolai oktatásban helyet talál
janak. Nagyon nyomós okok indítottak erre. Legyen szabad néhányat 
felsorolni. Az infinitezimális számítások elemei megfelelő tárgyalás 
mellett a legbecsesebb anyagot adják algebrai gyakorlottság * szá
moló ügyesség, az igazi matematikai gondolkodási mód megszerzé
sére és fejlesztésére. E számítás gondolatát és nagyon kezdetleges 
számítási eljárását anélkül is sok helyen vagyunk kénytelenek hasz
nálni. Az infinitezimális számítások nélkül a természetttudományok 
legszebb fogalmai és gondolatai meg sem érthetők, mert e számí
tások alapjául szolgáló gondolat nemcsak a matematikát, hanem 
a technikai, fizikai, kémiai és fiziológiai tudományokat is áthatotta. 
Minden tudományban a tanuló érzi, hogy a folyton fejlődő — élő — 
tudománnyal van érintkezésben, csak az úgynevezett középiskolai 
matematika volt eddig zárt és megkövesült rendszer. Ha azt hir
detjük, hogy a középiskola az általános műveltség elemeit adja meg : 
akkor nem szabad visszariadnunk attól, hogy a matematika tudo
mányának legfontosabb elemét itt tanítsuk. A differenciál- és in
tegrál-számítás elemeivel a tanuló általános módszert nyer sok olyan 
feladat megoldására, amelyek eddig is elő voltak írva, de csak külön
leges és mesterkélten kierőszakolt módozatokkal voltak megoldhatók.

Valójában senki sem tagadja, hogy a differenciál-számítás jó 
dolog, csak äzt mondják, hogy nehéz. Pedig a függvény fogalmának 
oly felépítése után, amilyent mi javasolunk, e tárgy sokkal könnyebb, 
mint az eddig tanított anyagnak sok része, amelyek amellett fel
tétlenül kisebb értékűek.

Minő reménnyel nézhetünk reformcéljaink megvalósulása elé ? 
Sokan azt képzelik, elegendő egy felsőbbhatósági rendelkezés és a 
reform szellemében való tanítás az egész vonalon megindulhat. Mások 
ismét új tanterv és új utasítások kiadásától várják a reform meg
kezdését. Kétségtelen, hogy mindezekre előbb vagy utóbb rákerül 
a sor. Egyes főhatóságok máris engedélyt adtak a reform szelle
mében való tanításra. Egyelőre egyébre, mint a felsőbb hatóságok 
jóakaratú támogatására szükség sincs. Meggyőződésünk, hogy a 
mostani tanterv mellett is sokat meg lehet valósítani. Egészen hatá
rozottan valljuk, hogy csupán felsőbb hatósági rendelkezésekkel, 
tantervvel és utasításokkal ez a reform végre sem hajtható. Nem 
az új formális anyagnak a bevitele a fontos. Mi új szempontokból 
tekintjük a régi anyagot, új célokat tűzünk ki és új módszerekkel 
dolgozunk a régi anyagban. Aki a differenciál- és integrál-számitás 
elemeinek a tanítás végére való biggyesztésével reformunkat elinté- 
zettnek tartja, az egészen félreérti törekvéseinket. A tanítás szelleme 
az, aminek megváltoztatására törekszünk. A tanítás szellemének,



14

a módszernek és a célnak kell megváltoznia az egész vonalon, az 
elsőtől a nyolcadikig. Ezt pedig nem lehet máról-holnapra egyszerű 
miniszteri rendelettel megváltoztatni.

Törekvéseink megvalósulásának feltételei magában a reform
ban vannak meg. Nem egyesek zseniális ötleteiről van itt szó, nem 
efemer jellegű az a mozgalom, amelynek szolgálatába szegődtünk. 
Ügy érezzük, hogy mindaz, amit akarunk, a korszellemben gyöke
rezik és mai világfelfogásunkból nyeri táplálékát. Nem egyszerű 
tanügyi kérdés ez, amelyet csak az iskola szempontjából lehet és 
szabad elbírálni, hanem olyan jelenség, amely mélyebben képes fel
kavarni a vizeket.

Ha igaz az, hogy a középiskolai oktatás célja az általános mű
veltség elemeinek a megadása, akkor arra is kell törekednünk, hogy 
a középiskolai tanítási anyag tárgyában és módszerében hozzá- 
símuljon ahhoz, amit a korszellem az általános műveltség elemeihez 
hozzátartozónak tart. Mert kétségtelen, hogy az általános műveltség 
mibenlétéről való felfogásunk korról korra változik ; a nagy eszme- 
áramlatok, a kiváló egyének világfelfogása és filozófiája, a politikai, 
társadalmi, tudományos, technikai és művészeti események mint 
meghatározó tényezők lépnek fel az általános műveltségre vonat
kozó felfogásunk kialakulásában. E meghatározó tényezők ereje és 
száma dönti el, melyik irány jut túlsúlyra. A mi jelenlegi korsza
kunkat elnevezték a természetttudományok és technika korszakának. 
Bizonyára nem ok nélkül. Az lehetetlen, hogy korunk nagy felfe
dezései az emberiség köztudatában nyom nélkül maradtak volna, 
az lehetetlen, hogy korszakunknak határozott, kiemelkedő, jellegzetes 
színt és irányt ne adtak volna. A kultúráról való fogalmaink meg
változtak, illetőleg eltolódást szenvedtek. Nem kellett ahhoz semmi
féle külön filozófiai rendszer, hogy lassanként önmagától és önkénte
lenül kifejlődjék az a tudat, hogy a matematikának és természet- 
tudományoknak nemcsak gyakorlati értékük van, hanem hogy kul
turális tekintetben is érnek annyit, mint az emberi genius eddig is 
elismert egyéb működési körei, amilyenek a költészet, a művészet 
és a politika. Közmeggyőződéssé vált az a gondolat, amelyet a német 
reformbizottság, a német orvosok és természetvizsgálók meráni nagy
gyűlésén 1905-ben úgy fejezett ki, hogy a matematika és a termé
szettudományok mint nevelési eszközök tökéletesen egyenlő érté
kűek a történeti és a nyelvi tudományokkal.

A nevelésben az új korszak ideáljait az elmúlt korszak tapasz
talataiból kell megalkotni. Erős bennünk a meggyőződés, hogy azok 
a célok, eszmék és elvek, amelyeket felállítottunk, korszakunk ta
pasztalatain alapulnak. Az iskola legyen konzervatív, ha ki nem 
forrott elméletek befogadásáról van szó, de ne zárkózzék el a kor 
hatásaitól, fogadja örömmel, amit az erős és kitartó emberi munka, 
amit a kiváltságos képességű emberi genius alkotott. A múlt szilárd 
talaján állva, a jelen nagy eszméit magába olvasztva tekintsen a 
jövőbe ; építse fel a jövendő nemzedék lelkében azt a tudományos, 
morális és szociális stabilitást, amelyre az emberiség magasabb fej
lődése szempontjából oly nagy szükség van.
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A tanterv és utasítások betűihöz való ragaszkodásban nincsen 
üdv. A hosszú időkön át szigorúan megtartott tanterv, tanmenet 
vagy módszer sohasem válhatik az iskola javára. A fejlődés lehető
ségéről mondunk le, ha ragaszkodunk a sablonhoz. Mert a sablon 
nem éltet, hanem öl. Legyen az iskola élő szervezet, ne legyen egyik 
év sem teljesen hasonló a másikhoz. Aki stagnál, máris hátramarad, 
mert a kor előre halad. Amint változik az ifjúság, változik a filozófia, 
fejlődik a tudomány, úgy változnia kell a tanításnak is.

Bízunk abban, hogy a javaslatainkban foglalt eszmék meg fog
ják tenni a maguk hatását és hogy nemcsak a magyar tanárság széles 
köreit, hanem a rendelkezésre hivatott tényezőket is a maguk részére 
fogják hódítani. A mi reformterveink a tanár munkáját nem kiseb
bítik, sőt egészen határozottan növelik. A formalizmus megtartása 
minden téren és minden körülmények között a legkönnyebb emberi 
funkció ; ellenben a dolgok lényegével foglalkozni mindig a legnehe
zebb munkával jár ; de való az is, hogy ez az igazán szép, csábító 
és férfias munka.

A külföldön mindenütt’, ahol a mi bizottságunkhoz hasonló 
reformkérdésekkel foglalkoztak, nagyobb szabadságot kértek a taná
rok és az iskolák számára. Ahol a reformot végrehajtották, ott ezt a 
szabadságot meg is adták. A francia tantervek is csak jelzik a célt 
és a tárgyat. A részletek megválasztását teljesen a tanárra bízzák. 
Ott, ahol az iskolának megvan a szabadsága, nagyobb a tanár egyéni 
felelőssége, tehát nagyobb a munkakedve és ambíciója is. Ahol a 
tanár tudja, hogy az iskola körén belül is van mód önálló tevékeny
ségre s hogy a siker csakis az ő munkásságától függ és hogy ez tényleg 
neki is tudatik be : ott a tanárnak kedve és akarata is lesz intenzív 
pedagógiai munkára.

Erős a meggyőződésünk, hogy azok az eszmék, melyeknek szol
gálatába szegődtünk, fejlődésre képesek és hogy a magyar tanárság 
lelkében fogékony talajra is találnak. A tanárok önzetlen és önfel
áldozó munkája nélkül nincs pedagógiai reform. De ez magával hozza 
azt is, hogy az intenzív tanári munka nemcsak az illetékes tényezők,, 
hanem a társadalom részéről is nagyobb megbecsülésben fog része
sülni. A tanár egyéni felelősségén, ambícióján, munkakedvén nyug
szik a tanítás, nem pedig a paragrafusokon. Ha ennek belátása álta
lánossá válik, akkor lesz reformeszméinknek igazi dús aratása.

Mikola Sándor.

A magyar közművelődés és a középiskolai tanárság.
Régi és sokszorosan ismételt panasz a tanárság részéről, 

hogy a tanítói munkásság eredménytelenségének egyik oka azr 
hogy a társadalom általában, különösen pedig a közvetetlenül 
érdekelt szülők nem támogatják eléggé az iskolát a maga taní
tói és nevelői munkásságában. A magyar társadalomnak még 
legelőkelőbb és legintelligensebb rétegei is hajlandók az iskolá
ban, különösen a középiskolában olyasfajtájú intézményt látni,
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amelyen a jó családból való 10—18 éves ifjúnak, úgy ahogy, át 
kell esnie, hogy jövendő életpályájához a törvényesen előírt minő
sítés előfeltételét alkotó iskolai bizonyítványt — mondjuk az 
•érettségit — megszerezhesse. A szülők átlaga szereti és örül, 
ha ez a bizonyítvány kitűnő, de nem bánja, ha csupán elégséges 
is, mert a fődolog — hogy legyen.

De nagyon kedvező volna a középiskola helyzete, ha a nagy 
közönség a semlegesség ez álláspontjára helyezkedve, csak egy
szerűen bizonyítványt adó intézményt látna benne. A magyar 
középiskola helyzete sokkal rosszabb. A műveltnek mondható 
közönségnek legnagyobb része meg van győződve, hogy a közép
iskola munkássága legalább is felében elavult tudós lim-lom 
üres szalma cséplése. Nagyobb részint az ifjúságnak olyan dol
gokkal való kínzása, amelyek az élettel voltaképen semminemű 
reális kapcsolatban nincsenek. Pedans teoretikusok, unalmas és 
-a való élet követeléseivel számot nem vető pedagógusok makacs
sága okozza, hogy az iskola nem lehet olyan, amilyenné az úgy
nevezett reális és gyakorlati emberek eszejárása szeretné tenni.

Nem hiszem, hogy valami nagyot tévedtem volna, mikor a 
magyar középiskola egyik nagy betegségének diagnózisát a fen- 
nebbiekben megállapítottam. Legfölebb a baj terjedelmében és 
nem a minőségében tévedhettem. De mi az oka a magyar tá r
sadalom e felfogásának? — amelyről azonban az igazság érdeké
ben kénytelen vagyok konstatálni, hogy nem speciális magyar 
betegség. Csak tőlünk nyugatra sehol sincs annyira elterjedve és 
sehol sem annyira általános, mint nálunk.

Abban sem sokat tévedek, ha e betegségnek okát első sor
ban abban keresem, hogy a magyar értelmiség műveltsége — az, 
amit nemzeti közműveltségnek szoktunk nevezni — még mindig 
csak felszínes, nem sokkal mélyebb és tartalmasabb, mint az 
oroszoké, vagy az előhaladottabb balkáni nemzeteké. A művelt
ség nálunk azonosnak és egynek látszik az úgynevezett európai 
formák elsajátításával s ez elsajátított formák ügyes és könnyed 
gyakorlati alkalmazásával nemcsak a társadalmi, — hanem a 
közéletben, a politikában, a közigazgatásban, sőt az irodalomban 
és a tudományban is. Európaiak vagyunk formák tekintetében 
régóta, igazi európai gondolkozás, eszmék és világfelfogás nélkül. 
Ez az oka, hogy a közműveltség nálunk csak eszköz, de nem 
öncélú valami. A műveltséget, a tudományt azért tiszteljük, mert 
vele mint eszközzel valami gyakorlatiasan értékest elérhetünk, 
nem pedig azért, mert az emberi élet egyik legértékesebb kincse, 
érték önmagában és feltétele a nemzeti nagyságnak.

Ha azt akarjuk, hogy az iskola biztosítsa a társadalomnak 
azt a közremunkálását, amelyet az iskolai munkásság eredmé
nyessége feltételének tartunk, nem szabad megelégednünk a beteg
ség egyszerű konstatálásával, hanem rajta kell lennünk, hogy a 
betegséget előidéző okokat valahogyan eltávolítsuk. Ha az iskola 
munkásságának eredményességét a társadalom annyira becses
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közreműködésével akarjuk biztosítani és teljesebbé tenni, akkor 
nem szabad nekünk, tanároknak megállani az iskola kapujának 
küszöbén, hanem e küszöböt átlépve, részt kell vennünk a tá r
sadalom életében és munkásságában is azzal a célzattal, bogy 
az iskolai élet nemes idealizmusát, a tudomány igazságait, a 
tudós lélek eszményi törekvéseit, sőt álmait is bele vigyük élesztő 
kovászul annak mindennapi harcaiba.

Paulsen »Geschichte des gelehrten Unterrichts« című 
könyvében keserű szemrehányásokat tesz a klasszikus gimnázium
nak. Azt mondja, hogy a maga zárkózott szellemi arisztokratiz
musával nagyon sokat ártott, mert műveltségi tekintetben meg
osztotta a német nemzetet. Megteremtett egy tudós osztályt, 
a tudományt, a magasabb műveltséget erre a tudós osztályra 
korlátozta és a tudós gőg, amely ennek következtében ez osz
tálynak jellemző tulajdonsága lett, a tudományt és a műveltsé
get a klasszikus gimnáziumi oktatásban nem részesült tömegnek 
hozzáférhetetlenné tette.

Felesleges volna arról vitatkozni, hogy az igazság szem
pontjából mekkora értéke van Paulsen e vádjának, hiszen egy 
őzzel kapcsolatos dolog egészen világos és el nem vitatható. Az, 
amit egy híres német nemzetgazda és szociológus Schmoller a 
következő szavakkal fejez ki: »A szociális veszedelem végső oka 
nem annyira az anyagi javak bírásának egyenlőtlenségében, 
hanem inkább a művelődési ellentétekben van«. Egyszóval, a 
műveltségben való különbség az embereket egymástól éppen 
annyira, sőt talán még jobban elválasztja, mint az anyagi javak
ban való, mert társadalmi berendezkedésünkkel egyetemben isko
lázásunk is olyan, hogy a szegény ember a műveltség szellemi 
és erkölcsi javaiban sem részesülhet olyan mértékben, mint az, 
aki kedvező vagyoni viszonyok között él. Ennek, a nép nagy 
tömegére nézve káros különbözőségnek fájdalmas érzése legfőbb 
indítéka annak az ellenséges, sőt gyűlölködő érzületnek, amely- 
lyel a szociáldemokrácia elméleti tudósai és pártvezérei viseltet
nek jelenlegi iskolázási rendszerünknek különösebben az ellen a 
része ellen, amely a mai középiskolák keretében a társadalom 
vagyonosabb és előkelőbb rétegeinek gyermekeit előkészíti a 
magasabb tudományos kiképzésre és amelyik valóságos rostája 
annak az értelmi kiválasztásnak, amelynek segitségével az ifjúság 
kiválóbbjai mintegy előzetesen kiszemeltetnek a jövő társadalmá
nak vezető elemeiül.

Már Saint Simon rámutatott arra, hogy a nép boldogulá
sának két tényezője van. Egyik az a mód, ahogyan az anyagi 
javak eloszlása történik, a másik pedig a tömeg közös világ
nézete, az erkölcsi felfogás. Ez az utóbbi a mi meggyőződésünk 
szerint is az a legerősebb eszmei kapcsolat, amely a társadalom 
tagjait egymáshoz fűzi közös törekvésekben, közös akaratban és 
közös eszményben. A nép nagy tömegét alkotó proletáriátusnak 
tömegpszichológiai tanulmánya azonban csakhamar meggyőzhet

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á REG Y ES. KÖZL. X L I I I .  2



18

mindenkit arról, hogy mennyire igaza van az orosz anarkistának, 
Kropotkin hercegnek, mikor »Kölcsönös segítség és a természet« 
című művében kimutatja, hogy a szegény embernek, a művelődés 
és a vagyoni jólét áldásaiban nem részesült proletárnak egészen 
más életfelfogása, más erkölcstana van, mint az úgynevezett 
vagyonos és művelt társadalom tagjának. A szegény és művelet
len ember világnézete és erkölcstana az igazi forradalmi világ
nézet és erkölcstan. Kettős arculata van. Egyik, önmaga felé 
fordítva, a szeretet és a kölcsönösség angyalának szelíd és nemes 
arca. A másik, amely a társadalom felsőbb rétegei, a gazdagabbak 
és a műveltebbek felé néz, a harag és gyűlölet Medúza feje.

A proletár lélek ez a dualizmusa magyarázza meg, hogy 
miért terjednek el oly gyorsan és miért lesznek olyan népsze
rűekké a tömeg lelkében azok a felforgató tanítások, amelyek 
úgyszólván, semmi egyebek, mint a műveltebb és vagyonosabb 
társadalmi rétegek, az úgynevezett történeti osztályok eszmé
nyeinek rideg ésj durva tagadásai. Ez magyarázza meg, hogy 
miért hallgatja oly szívesen, oly megértőén a tömeg azokat, 
akik arra tanítják, hogy nemzeti eszme, hazafiság, az erkölcs 
amaz eszménye, amelyet nekik az iskola tanított s amely ered
ménye ezeréves állami és kulturális életünknek, semmi egye
bek, mint gonosz és ostoba hazugságok. Hogy a tanítók, a 
tanárok — szerintük a hivatalos tudomány és pedagógia e kép
viselői — mikor az ifjúságot a hazaszeretetre oktatják, mikor 
arról beszélnek, hogy a nemzeti eszme, a haza fogalma, a társa
dalom erkölcsi rendje, a vallásos meggyőződés szabadsága szent 
és tiszteletreméltó dolgok, tulajdonképen ámítanak és az ural
kodó társadalmi osztályok érdekében a népet és az ifjúságot 
butító hatású hazugságokkal az általános szolgaság fenntartásá
nak céljából narkotizálni igyekeznek.

Bartels Kudolf 1905-ben Berlinben megjelent »Lehrbuch 
der Demagogik« című könyvének 143. lapján azt mondja, 
hogy »a pedagógia testvérmüvészete a demagógia«. Az a mon
dás: akié az ifjúság, azé a jövő — odamódosítandó: »ha a 
felnőtteket más el nem ragadja«. A felnőttek elragadása a 
demagógia célja. A szociáldemokrácia pedig utolérhetetlen a 
demagógia művészetében. A magyar értelmiség politikailag és 
társadalmilag vezető része a szociáldemokrata párt demagógiáját, 
mint népbolondítást egyszerűen megvetette. Elítélte, mint kárté
kony, tudományosan és politikailag művelt emberhez nem méltó 
foglalkozást. Ennek következtében aztán el is feledte észrevenni, 
hogy ennek a demagógiának egyik lényeges alkotó eleme peda
gógiai természetű. Hogy az állam, a községek, a felekezetek 
által fenntartott iskoláknak és a művelt magyar társadalom 
önkénytes közművelődési munkásságának hatalmas versenytársa 
akadt a szociáldemokrata szakszervezetek tanítói munkásságában.

Korunk politikai, gazdasági, különösen pedig társadalmi 
mozgalmai és a szociológiának, mint tudományos elméletnek tér-
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foglalása a pedagógiában is éreztették, sőt mindegyre jobban 
éreztetik hatásukat. A szociológia az az alapvető gondolata, 
hogy az ember igazán emberré csak a társadalomban s annak 
nevelő hatása alatt lesz, megteremtette a szociálpedagógiát, ha 
nem is mint külön és önálló tudományt, de legalább, mint 
indítékát és ösztönzőjét az állam és a társadalom egyre nagyobb 
méreteket öltő szociálpedagógiai tevékenységének. E hatás követ
keztében az iskola munkásainak, sőt a pedagógia tudományos 
művelőinek körében is általánosabb lesz az a felfogás, hogy a 
pedagógiai tevékenység nem tekintheti az egyéniséget elvontan, 
mint önállót, a társadalomtól függetlenül, hanem mint csak szo
ciális lényt, mint a társas lélek egy részét. Hogy az egyén neve
lése nem végezhető be abban a korban, amelyben iskolázása 
lefolyik, hanem olyan közművelődési intézményeket is kell alkotni, 
amelyek az iskola bevégzése után, tehát az iskolán kívül is, foly
tatják az egyénnek azt ’ a nevelését, amely egyenes folyománya 
annak a jellemző tulajdonságának,- hogy társadalmi lény és a 
mely tulajdonságából, mint egy logikai szigorúsággal következik, 
hogy a műveltség is társas produktum és így nem csupán az 
egyén, hanem a társadalom birtoka is és hogy ezt a közös szel
lemi vagyont kell a következő nemzedékre megbővítve és gyara
pítva átszármaztatni.

A magyar közoktatásügyi politika történetének csak futó
lagos vizsgálata is meggyőzhet mindenkit, hogy abban a szociál- 
pedagógiának most jelzett alapgondolata, ha öntudatlanul is, de 
mindjárt kezdetben megpróbálkozik érvényesülni. Kossuth Lajo& 
abban a beszédében, melyet 1848 augusztus havában Eötvös 
József báró akkori közoktatásügyi miniszternek az elemi okta
tásról a parlament elé terjesztett törvényjavaslata érdekében 
mondott, az újra szervezendő magyar népoktatás célját e szavak
kal határozta meg: »az iskolák ne csak látszassanak nevelni, de 
neveljék is a népet azzá, ami jövendő rendeltetése: jogait ismerő, 
szabadságát érző, vallásos és okszerű földművelővé.« Tizenkilenc 
évvel később Eötvös József abban a körlevelében, amelyet 1867 
július 3-án a népnevelési egyesületek alapítása érdekében írt, azt 
mondja, hogy a népműveltség általánossá tétele egyenes folyomá
nya annak a demokratikus átalakulásnak, amelynek a nemzet a 
kiegyezéssel egyidejűén a küszöbére lépett. Eötvös e gondolatát 
Türr István és Irányi Dániel a felnőttek oktatásának Francia- 
országból hozott intézményével igyekeztek gyakorlatilag és orszá
gosan megvalósítani. A felnőttek oktatása a hetvenes évek elején 
olyan szociálpedagógiai intézménnyé lett nálunk, amelynek párja 
francia földön kívül nem volt. Hogy ebben a mozgalomban mek
kora részt vett az akkori magyar középiskolai tanárság, részle
tesen ismertettem a Néptanítók Lapja »Iskolán kívüli Közokta
tás« című mellékletének 1908. évfolyamában. I t t  csak arra aka
rok rámutatni, hogy az első ilyen tanfolyamot Baján maga Türr
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tábornok két középiskolai tanár közreműködésével nyitotta meg 
és tartotta fenn.

A hetvenes évek közepén a felnőttek oktatása az állam 
anyagi támogatásának megvonása következtében megszűnt, de az 
évtized vége felé a szociálpedagógiai törekvések a vidéki tudo
mányos és irodalmi társaságok s a nyolcvanas évek elején a 
közművelődési egyesületek munkásságának keretében újraébred
tek. Hogy ebben az újraébredésben mekkora része volt a közép
iskolai tanárságnak, azt részletesen kimutattam abban az Emlék- 
iratom-ban, amelyet az iskolán kívüli oktatás országos szervezése 
tárgyában a közoktatási tanács elé terjesztettem s amely a vele 
kapcsolatosan Apponyi közoktatásügyi miniszter úr elnöklete 
alatt múlt évi október 14—15-én tartott szaktanácskozmány 
jegyzőkönyvével egyetemben éppen a napokban hagyta el a sajtót.

Rámutattam ebben az Emlékirat-ban, hogy ebben az idő
ben a vidéki tanárság leikéből csírázott ki az a gondolat, hogy 
a magyar nemzeti politika első feladata az, hogy a hazában élő 
nemzetiségek között a magyarsággal való kultúrái egységet, mint 
a nemzeti és az állami egység szilárd alapját meg kell terem
teni. Hogy a jelenleg élő nemzedéknek feladata nemcsak az, 
hogy Magyarországot jogállammá, hanem egyúttal kultúrállammá 
is tegye. Olyan állammá, amelyben a tudomány igazságai egy 
széleskörű és mélyreható közműveltség útján az állampolgárai 
között annyira elterjedjenek, hogy azok életök cselekvéseinek olyan 
erkölcsi szabályozói legyenek, minővé lett a jog elve a jog
államban, mert csak egy ilyen mélyreható és széleskörű műveltség 
biztosíthatja csupán, hogy a jogegyenlőség ne pusztán politikai 
formula legyen a tömeg megnyugtatására, hanem élő valóság.

Most egy negyed század után lehetetlen mély megindulás
sal nem gondolnom a magyar középiskolai tanárságnak arra az 
iskolán kívüli közművelődési munkásságára, amelyet öntudatlanul 
is az azóta tudománnyá lett szociálpedagógiának az a gondolata 
vezetett, hogy az emberi haladás nagy akadályát alkotó társa
dalmi és gazdasági egyenlőtlenséget semmi sem tüntetheti el 
annyira, mint éppen a közműveltség, amelynek alapján épülhet 
fel csupán a jövő kultúrállama. Az anyagi javakat mindaddig, 
míg a magántulajdon sérthetetlensége egyik alapja a társadalom
nak és a jogrendnek, közösökké tenni nem lehet. A szellemi és 
erkölcsi javak ellenben igen is lehetnek a kollektív birtoklás 
tárgyai. Ha mindnyájan nemcsak lehetünk, hanem egyformán 
erényeseknek és becsületeseknek is kell lennünk, miért ne lehet
nénk egyforma részesei is a műveltségnek? Aki szétosztja a 
maga tudását a nép között, nem lesz szegényebb, mint az 
lenne, aki szétosztaná a maga anyagi javait. Ellenkezően gazda
gabb lesz.

A múlt század utolsó évtizedének közepe táján a szo
ciálpedagógiai tevékenység a közművelődési egyesületek köré
ből kilépve, önálló társadalmi szervezetek alakjában jelentkezik
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nálunk is. Megalakul a Szabad Líceum. A középiskolai tanárság 
azonnal az űj irány zászlója alá csatlakozik, még pedig nemcsak 
egyénileg, hanem intézményesen is. A szabad licealis mozgalom 
a középiskolai tanárság vállain nyugszik országszerte mind máig. 
A Szabad Líceum megalakulását nyomban követi az Uránia, 
amely elnökének, Molnár Viktor jelenlegi államtitkárnak útmu
tatása mellett az Uránia tudományos intézetben rövid idő múlva 
átalakul az ország legnagyobb hatású szabad oktatói intézmé
nyévé és a munkásgimnáziumban éppen most alkotja meg a 
szabadoktatásnak egy újabb és a maga nemében teljesen önálló 
típusát. Az Uránia azonban, mint szabadoktatói intézmény nagy 
hatását első sorban a középiskolai tanárság önzetlen és odaadó 
munkásságának köszönheti.

A jelen század első évének egyik szabad oktatói intéz
ménye gyanánt alakul meg a közoktatásügyi kormány kezdemé
nyezésére az University Extension is. Bár ez volt az egyetlen 
szabadoktatási intézmény, amelyik a kormány jelentékenyebb 
anyagi támogatásával kezdette meg és folytatta működését, de a 
középpontban kifejtett igen magas színvonalon álló tanítói mun
kásságon kívül szélesebb körű hatást országszerte nem tehetett. 
Nem tehetett, mert munkásságából hazai közművelődési viszonyai
nak félreismerése következtében a középiskolai tanárság munka
erejének igénybevételét kizárják. Az University Extension törté
nete tanulságos bizonyítéka annak, hogy a középiskolai tanárság 
közreműködése nélkül a szabadtanítás keretében számbavehető 
közművelődési tevékenység az iskolán kívüli oktatás keretében 
egyáltalán nem gondolható.

Az University Extension intézményével végzett e sikertelen 
kísérlet bírta rá a közoktatásügyi kormányt, hogy 1906 végén 
az úgynevezett kulturális előadások tárgyában kiadott 103.800 
számú miniszteri rendelettel a szabadoktatás fellendítését célzóan 
egyenesen a középiskolai tanársághoz forduljon. E rendelet búz- 
dító hatására a középiskolai tanárság a szabadoktatás terén 
olyan tiszteletreméltó tevékenységet fejtett ki, amely már egy év 
múlva arra ösztönözte a közoktatásügyi kormányt, hogy a szabad
oktatás országos szervezését a magyar közoktatásügyi politika 
programmjának aktuálításai közé sorolja. Gróf Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1907 május 23-ról keltezett 
42.429. számú leiratában felszólította az Országos Közoktatásügyi 
Tanácsot, hogy az iskolán kívüli oktatást tegve tanulmány tár
gyává és annak országos szervezésére vonatkozóan adja elő javas
latait. Az Országos Közoktatásügyi Tanács e célból egy szak- 
bizottságot küldött ki és engem bízott meg, mint e bizottság 
előadóját az előzetes tanulmányok elvégzésével. Az Országos 
Közoktatási Tanácshoz benyújtott Emlékiratom szolgált alapjául 
annak a szán tanácskozásnak is, amely a miniszter úr elnöklete 
alatt 1908 október hó 14—15-én folyt le s amelynek jegyzőkönyve 
Emlékiratommal egyetemben a múlt hónap végén látott napvi
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lágot. Az Országos Közoktatási Tanács Emlékiratom és az emlí
tett szaktanácskozás eredményeinek alapján egy törvényjavaslat
tervezetet dolgozott ki a szabadoktatás országos szervezésére vonat
kozóan. E  tervezet ott fekszik a közoktatásügyi miniszter úr 
asztalán. Hogy lesz-e belőle törvény, ki tudná megmondani a jelen
legi politikai helyzetben?

A közoktatásügyi kormány azonban nem elégedett meg a 
szabadoktatásnak egyszerű elméleti napirendre tűzésével. Az ál
lami költségvetésben erre a célra az 1908-évre 50.000 koronát 
vett fel, 1909-re pedig 100.000-t. Magában a minisztérium kebe
lében az iskolán kívüli oktatási ügyek és a közművelődési akció 
előadói teendőivel csekélységemet bízta meg s e minőségemben a 
szabadoktatói munkásságnak oly fellendüléséről s abban a közép
iskolai tanárságnak olyan nagyszabású részvételéről tehetek tanú
bizonyságot, aminőről két-három év előtt a legvérmesebbek sem 
mertek volna még álmodni sem. Amely munkásság azonban csak 
akkor fog teljesen előttünk állani, amikor a szervezés alatt levő 
szabadoktatási statisztika adatszerűén be fog róla számolni.

Van azonban egy jogosan felvethető kérdés: mi haszna 
lesz magának az iskolai oktatásnak a középiskolai tanárság e 
fejlődésben levő nagyobbszabásu munkásságából? — E kérdésre 
a legrövidebb és a legtöbb igazságot tartalmazó felelet jelen 
felolvasásom kiinduló pontjáról adható meg.

Akik fejtegetéseimet csak némi figyelemmel is hallgatták, 
emlékezhetnek arra, hogy az iskolai munka sikertelenségének 
elsőrendű okául azt a sajnálatos valóságot állapítottam meg, 
hogy a társadalom az iskola munkásságát nem támogatja. Nem 
támogatja azért, mert a műveltséget és a tudományt igazi érté
kűk szerint nem becsüli. Az a nagy közművelődési akció, amely
ben a szabadoktatás keretei között a középiskolai tanárság van 
hivatva vezető szerepre, éppen a társadalom közműveltségi szín
vonalának emelésére törekszik. Célja egy olyan nemzeti közmű
veltség teremtése, amely fel fogja ismerni az iskola munkásságá
nak értékét s ennélfogva e munkásság támogatását olyan polgári 
és hazafias kötelesség gyanánt állítja az állam és a társadalom 
közművelődési mozgalmaiban tevékeny résztvevő polgár elé, amely 
elől éppen úgy nem lehet kitérni, mint az adófizetés, vagy a 
katonáskodás elől.

A tanárságnak iskolán kívüli közművelődési munkássága 
egyik feltétele annak, hogy a magyar állam igazán kulturális 
állammá alakuljon át, Olyan állammá, amelynek legféltettebb 
vagyona az iskola, — a tudomány, az eszmék és a polgári erköl
csök e nemesebb levegőjű műhelye. Ne riasszon vissza az erre 
irányuló munkásságtól az a gondolat, hogy ezt az igazán esz
ményi állapotot úgy sem érjük el. Ne riasszon vissza még annak 
félelme sem, hogy az a cél, az a jobb és eszményibb állapot, 
amelynek képét itt megrajzoltam, esetleg csak ábránd-kép. 
A valóság pedig egészen más. Lehet, — de a tanár sohasem
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igazi tanár, ha nem szeret és nem tud álmodni egy fényesebb 
magyar nemzeti közműveltségről, mint a m ai! Mi volna most a 
magyar, ha irodalmunk, tudományosságunk és közművelődésünk 
régi munkásai nem ábrándoztak volna a magyar nyelvnek, a 
magyar szellemnek arról a győzedelméről, amelyet ők nem értek 
meg, de amelynek eredményeit és gyümölcseit egy szent örökség
képen mi utódok élvezzük.

Jancsó Benedek.

A magyar tanárság testületi szelleme.
Ha a mi tanáregyesületi közgyűléseinket más államok tanfér- 

íiainak hasonló természetű összejöveteleivel egybevetjük, több tekin
tetben fontos eltérésekre bukkanunk. Nem említve azt, hogy másutt 
e tanácskozásokat nem az iskolai év végén, amikor minden tanár 
pihenésre áhítozik, hanem a tanév elején vagy derekán szokás meg
tartani ; nem említve azt sem, hogy egyebütt az útiköltség és ellátási 
kiadások megtérítése lehetővé teszi, hogy ily fontos gyűléseken csak
nem minden iskola képviselve van, mindezt — mondom — mel
lőzve : csak arra mutatok rá, hogy mily jelentős tényezők határozzák 
meg a tanácskozás tárgyát s mily mélyreható vitatkozások tisztázzák 
a szőnyegen levő kérdéseket és végül mily fontos következményekkel 
járnak e szaktanácskozmányok határozatai más kultúrállamokban.

A tanácskozás tárgya ugyanis másutt nem az előadók tetszé
sétől vagy véletlenül felmerült külső körülményektől függ, miként 
nálunk a legtöbb esetben. Ha bizonyos tanügyi bajok már éve
ken át foglalkoztatják az iskolai köröket, ha a tanügyi irodalom
ban vagy az iskolai életben fontos, a tanítás legszélesebb körére 
kiterjedő kérdések vetődnek fel, melyeknek tisztázása már első
rangú fontosságúvá lett : akkor kongresszusra gyűl össze a tanár
ság az ország minden részéből. Hónapokon át készülnek az érde
kesnek ígérkező vitára, pártok alakulnak ki a kérdésnek minden
irányú megvitatására, érveket érvekre halmoznak s midőn elérkezik 
a nemes harc ideje : nehány nap alatt oly tisztán áll a felvetett 
vitás kérdés, melyről a sajtó útján az egész művelt közönség is 
tudomást szerez, hogy a hivatalos körök minden kérvényezés, 
minden fölterjesztés nélkül is indíttatva érzik magukat' az ily 
nem hivatalos tanácskozások eredményeit hivatalos úton életbe 
léptetni. így válik az ige testté. Ily módon a tanárság felfogása 
tanügyi kérdésekben legmagasabb tanügyi közvéleményt képvisel, 
mely mint egy élő és fejlődő organizmus túléli a váltakozó tanügyi 
kormányokat, a legüdvösebb módon befolyásolja az u. n. közoktatási 
tanácsokat és biztos, kiapadhatatlan forrása a tanügyi intézmények 
fejlődésének.

Hogy e fontos és igazán jótékony hatásán kívül egyéb meg
becsülhetetlen előnyös következményei is vannak az egész tanárság 
ilv méltóságos együttműködésének, azt mondanom sem kell. Ebből 
fakad a tanári állás megbecsülésének, a tanárok anyagi ellátásának,
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az iskola és szülei ház együttműködésének kedvező alakulása, szóval 
az iskolának mint legbecsesebb társadalmi kultúrintézménynek elő
kelő pozíciója a népek állami életében.

íme, mily nagy jelentőségű és mily mélyre ható következményei 
lehetnek egy kultúrnép életében a tanférfiak összefogó, intenzív mű
ködésének s mily ideális és mégis elérhető szép perspektívát nyújt 
a tanári munkálkodás képe az iskolán kívül is az iskola érdekében !

Akik csak egy kissé is figyelemmel kisérik a nagy német, a 
francia, sőt újabban az osztrák és svájci tanároknak iskolán kívüli 
munkálkodását is, azok nem fogják túlzottnak tartani ezt a csak 
gyengén és főbb vonásokban vázolt képet, melyet a fennebbiekben 
a kultúrnépek tanárainak iskolán kívüli munkálkodásáról rajzoltam.

Nem lehetett célom a részletekbe hatolni, valamint az sincs 
szándékomban, hogy azokat a mélyebb okokat sorra kutassam, 
melyek folytán mindeme felsorolt érdekes és becses mozzanatait a 
tanügyi közvélemény kialakulásának és érvényesülésének a mi tár
sadalmunkban sajnálatosan nélkülözzük. Ennek kimutatása érdekes 
szociológiai fejtegetésekhez vezetne ugyan, de sok haszna ennek nem 
volna, mert legfölebb szomorú tudatára ébrednénk azoknak a jelen
tős nehézségeknek, hibáknak, melyek a mi társadalmunkban útját 
állják a kultúra iránti intenzívebb érdeklődésnek. Sok nagy emberünk 
rámutatott már az évszázadok folyamán e nemzeti gyarlóságokra, 
mint a költő Zrínyi a 17., Mikes Kelemen és Kármán József a 18., 
Széchenyi és Eötvös a 19. században, anélkül hogy apostoli inté
sükkel ez irányban nagyobb sikert érhettek volna el. Az én elégikus 
kifakadásom még sokkal kevésbbé járna számbavehető haszonnal 
e téren.

Sokkal tanácsosabbnak vélem e közömbösségnek arra az egye
düli okára rámutatni, amely bennünk tanárokban rejlik s azt az 
egyedüli utat kijelölni, melyen a javulás a tanárok közreműködésé
vel érhető el.

Mert, nyíltan ki merem mondani, hogy első sorban bennünk 
tanárokban rejlik oka annak, hogy a magyar iskola ügyét nem mi 
irányítjuk, holott mi volnánk első sorban hivatva erre a fontos sze
repre. De egyszersmind azt is teljes önérzettel kijelenthetem, hogy 
csak rajtunk áll s minden megváltozik : egyértelmű erős akarattal 
kivívhatjuk magunknak azt az előkelő helyet a tanügyi téren, amely 
bennünket méltán megillet s amelyet kivívni nemcsak magunkkal, 
hanem hazánk és nemzetünkkel szemben is tartozó szent köte
lességünk.

Hogy a magyar tanárság száma sokkal kisebb, mint más kul- 
túrnemzeteké, az nem okolhatja meg azt a nagy közömbösséget és 
azt a csekély ingerenciát, melyet tanárságunk az iskolaügyre gyakorol. 
Mert hisz a kultúra egyéb terén, a tudományos társaságok munká
jában, a szépirodalom mezején, a kultúregyletek vezetésében ez a kis 
számú tanárság oly bámulatos munkásságot fejt ki, ami valóságos 
bizonyítéka nagy szellemi erejének és erkölcsi súlyának. És aránylag 
a tanárság számbeli erejét sem lehet kicsinyelnünk. Mert hiszen a
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magyar tanár fogalmába bele kell foglalnunk mindazon nyilvános, 
tanítással foglalkozó egyéneket, kik az elemi népiskolánál magasabb 
s az egyetemnél alacsonyabb fokú iskolában működnek, tehát nem
csak a szorosabb értelemben vett középiskolai, hanem a felsőbb 
leányiskolái, polgári iskolai, felső kereskedelmi és ipariskolai, ké- 
pezdei tanárokat is. Ha pedig ezeknek nagy tömegét összeolvassuk, 
arra az eredményre jutunk, hogy a magyar tanárság tábora csak
nem tízezer fejet számlál. Tízezer tanár ! Mily óriási szellemi és 
erkölcsi erő, de mily nagy anyagi és gazdasági erő is rejlik e hatalmas 
táborban ! Csakhogy, sajnos, e fenséges erő inkább a nyugalom, a 
visszatartott erő fenségének képét tárja elénk, mintsem a hatalomét, 
az alkotásét. Magyarország közel tízezer tanára összesen 13, mondd 
tizenhárom egyesületbe oszolva munkálkodik az iskolaügy fejlesz
tésén és a tanári állás erkölcsi súlyának emelésén. Bevallom, hogy 
a 13 egyesületnek csaknem mindenikét hasznosnak, szükségesnek, 
munkásságukat üdvösnek és dicséretesnek tartom, de ezek az iskola
fajok, tantárgyak, felekezetek szerint megoszló egyesületek együt
tesen sem képesek oly eredményes munkát végezni, mint végezhetne 
az összes magyar tanárságnak — ha csak egy bizonyos kérdésekben 
vagy csak egyes alkalmakkor is összefogó szövetsége.

Nem akarom mindazon fontos eseteket felsorolni, melyekben 
ily hatalmas szövetség, a magyar tanárságnak s közvetve a magyar 
iskola ügynek is nagyfontosságú szolgálatokat tehetne. Kettőt azon
ban, mint legjelentősebbet már csak azért is kiemelek, mivel ezek 
évtizedek óta foglalkoztatnak bennünket, anélkül hogy érvényesülé- 
sükhez reményünk lehetne.

Ezek egyike a tanárság erkölcsi súlyának és tanügyi közvéle
ményének méltó értékelése. Jól tudjuk ugyanis, hogy jelenleg nálunk 
nem a leghivatottabb és legszakszerűbb fórumnak, az egész tanár
ságnak egybehangzó véleménye irányozza iskolaügyünket, hanem a 
váltakozó kormányok vezetőinek nézete. Ha ezek egyike az egységes 
középiskolának a híve, akkor az egész tanügyi irodalom és vita e 
kérdés körül összpontosul és természetesen e felfogás érvényesítésére 
törekszik. Jő azonban egy másik szintoly ideális törekvésű tanügy
vezető. Ez az egységes jogosítású középiskola híve. Erre rögtön cso
dálatosképen megváltozik a vita tárgya és iránya s minden jel arra 
mutat, hogy ily irányban fog a középiskola átalakíttatni. Jő azonban 
a harmadik vezető. Bölcs és mélyelméjű férfiú. Kimondja az ő őszinte 
és határozott meggyőződését: a középiskolák ügyét nem lehet egy- 
oldalúlag egy nemzet viszonyainak mérlegelése alapján elintézni, ez 
európai ügy, ezt nemzetközi egyezmény határozhatja meg. Et conti
cuere omnes. Egyszerre ez a mindenesetre igen jelentős és okos fel
fogás jut túlsúlyra. Eléggé mutatja ez a példa, hogy mennyire saj
nálatos, hogy nincs egy hatalmas tanári szövetség, mely ily fontos 
kérdésekben nagy értelmi súlyával közvéleményt teremthetne. Köz
véleményt, mely az összes hivatott elemek szabad megnyilvánulá
sából keletkeznék; közvéleményt, mely előtt a tanításügy válta
kozó vezetői meghajolni volnának kénytelenek.
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Egy másik példa hadd világítsa meg ugyané kérdésnek egy 
másik oldalát. Vannak kérdések, melyek minden szövetkezés és együt
tes tanácskozás nélkül is valóságos közvéleménnyé váltak a magyar 
tanárság egyirányú felfogásában. Ilyen az osztályok túlzsúfoltságá
nak kérdése. Van-e magyar tanár, ki a magyar középiskolának ezt 
a gyengéjét a lehető legnagyobb mizériának ne tartaná ? És mégis, 
mi történt e téren ? Egy-két felolvasás, egy-két felterjesztés. És a 
zsúfolás vígan halad tovább, mintha semmi sem történt volna. Váj
jon ha az egész magyar tanárság kongresszusra gyűlne s ezen a kon
gresszuson a legkülönbözőbb oldalról megvilágítva tárgyalná e fon
tos kérdést, nem hevesen, nem izgatottan, hanem nyugodtan és ala
posan. Ha e kongresszust többször is megismételnék s mindig újabb 
és újabb káros oldalait tüntetnék fel a zsúfoltságnak : vájjon lehetne-e 
kitérni e kérdés megoldása elől s nem hathatósabb, nem férfiasabb 
módja volna-e ez a kérdés megoldásának, mint az örökös felterjesz
tés és kérvényezés ?

íme két kiragadott példa, melyek mindegyike ékesszólóan bizo
nyítja, mily nagy szükség volna az egész tanárság szövetkezésére 
fontos iskolai kérdésekben, milyen kívánatos volna megteremteni a 
tanári közvéleményt s mennyivel helyesebb volna oly tárgyakról 
tanácskoznunk, melyeket az iskolai élet szükséglete vet fel és tesz 
aktuálissá, sőt sürgetővé, mint tetszés szerinti témákról, melyek 
inkább szakfolyóiratban volnának helyükön.

Hogy azonban mindez elérhető legyen, annak az egész tanárság 
szövetkezése elengedhetetlen követelménye. Ily tanácskozáshoz az 
egész tanárságnak képviselete szükséges, mert csak így beszélhetünk 
közvéleményről.

De hogyan lehetne a tanárságot minden kényszer és erőltetés 
nélkül ily üdvös következményekkel járó összejövetelekre, szövet
kezésre indítani ?

És itt áttérek arra a másik fontos kérdésre, amiben még inkább 
csak a tömeges társulás mutathatna fel jelentős eredményt s eszkö
zölné a magyar tanárság és közvetve a magyar középiskola ügyé
nek emelését.

Ez a tanárság anyagi és gazdasági helyzetére vonatkozik. Nem 
a fizetésrendezésnek eddig már meglehetősen megvilágított kérdé
sére gondolok. Ennek megoldása nem áll hatalmunkban ; erre csak 
közvetve : a tanári állás erkölcsi súlyának emelése útján munkálkod
hatunk. De igenis a mi hatalmunkban áll a tanári segélyezésnek, az 
özvegyi ellátásnak, az árvákról való gondoskodásnak és az anyagi 
szükségletek kedvezőbb áron való beszerzésének ügye.

Évtizedek óta tervezzük már a tanári segítőegyletnek széles 
alapra való helyezését. Sehogy sem sikerül létrehoznunk, mert keve
sen vagyunk. De a helyzet rögtön megváltoznék, ha 1000 tanár helyett 
10,000 venne részt e nemescélú intézmény megalkotásában. 10,000 
embernek gazdasági célból való szövetkezése oly fontos előnyöket 
biztosítana számunkra, nemcsak a segélyezésben, az özvegyi ellátásban, 
az élelmiszerek és más egyéb szükségletek beszerzésénél, hanem egyéb
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kisebb-nagyobb kedvezmények megszerzésénél is, hogy már ez a nagy 
anyagi előny is minden presszió nélkül arra indítaná a tanárság min
den tagját, hogy e szövetséget megerősítse.

Hogy pedig nagy szükségünk volna ily anyagi szövetkezésre, arra 
nézve ismét csak két eklatáns példát ragadok ki az esetek nagy töme
géből, hogy belássuk az együttműködés szükséges és hasznos voltát.

íme az egyik szomorú példa.
Egyik vidéki városban nehány évvel ezelőtt az intelligenciának 

egyszerre három tagját ragadta el a halál : a megye főjegyzőjét, egy 
vasúti forgalmi főnököt és egy állami középiskolai ta n á r t; szolgálati 
idejük, fizetésük körülbelül egyenlő volt s mindhárman 2 gyermeket 
hagytak hátra. A három özvegy a szabályzat értelmében a követ
kező összegű özvegyi ellátási, illetve nevelési díjat kapta : a közép
iskolai tanár özvegye 4800 К  fiz. után : 1320 К -t, a főjegyző özvegye 
ugyanannyi után : 2700 К -t, a vasúti tisztviselő özvegye pedig : 
3800 К -t, vagyis : a megyei csaknem kétszeresét, a vasúti csaknem 
háromszorosát az államinak. És miért ? Mert a vasúti és megyei 
saját nyugdíjintézettel rendelkezik valami csekély többletfizetés 
alapján, az állami tanár ellenben a sovány állami gyámdíj ellátás 
keretébe tartozik.

Vájjon 10,000 tanár nem képes volna-e a vasútiakéhoz hasonló 
nyugdíjintézetet létesítem ?

Másik eset.
Tudvalevő dolog, hogy a magyar könyvkiadók egyik legjöve

delmezőbb üzleti ága a tankönyvkiadás. Hatalmas részvénytársasá
gok részvénytőkéjének gyarapodása és magas osztalékai fényesen 
bizonyítják ezt. A könyveket tanárok írják, könyvkereskedők ter
jesztik, részvénytársaságok adják ki. Az átlagos nyereségből egy 
szakember számítása szerint, jut : a kiadónak 35—50% a nyom
dásznak 20—25%, a könyvkereskedőnek 25—30%, a szerzőnek 
10—15%. Ehhez nem kell kommentár. Vájjon nem szép jövedelmet 
biztosítana-e a tanári segélyalapnak egynéhány tankönyvnek a tanár
ság szövetkezete útján való kiadása ?

Szolgáljon e két példa annak igazolására, mily óriási anyagi erőt 
képvisel a magyar tanárság impozáns tömegével s egyszersmind 
világítsa meg száz egyéb hasonló esetből— kiemelve amaz állításom
nak realitását, hogy est modus in rebus : van módja annak, hogy az 
egész tanárságot — természetesen a szakegyesületek megbolygatása 
nélkül — egy hatalmas táborba gyűjteni, egy nagy testületté szer
vezni lehessen.

Ezzel körülbelül be is fejezhetném már is hosszúra nyúlt fej
tegetésemet, mert határozati javaslattal éppen nincs szándékomban 
előhozakodni. Csak eszméket akartam felvetni, melyek oly termé
szetűek, hogy nem határozati javaslatokban vagy hivatalos felter
jesztésekben, hanem csalás cselekvésben, gyakorlati kivitelben érvé
nyesülhetnek.

Felolvasásom befejezése előtt azonban két megjegyzést kell 
tennem, hogy esetleges félremagyarázásnak elejét vegyem. Egész
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fejtegetésem — mint annak minden részletéből kitűnik — a tanár
ság testületi szellemének ápolását s ennek alapján a tanári közvé
lemény megteremtését és a tanárság gazdasági helyzetének javítását 
célozza. Ezzel azonban egyetlen jelenleg létező tanári egyesülést sem 
akarok megbolygatni s különösen azt nem, melynek keretében most 
ezt a szép közgyűlést tartjuk, amely egyesület mindenkor magas szín
vonalon mozgott s nagy szolgálatot tett a hazai kultúra ügyének. 
Nem új egyesületet akarok én, hanem akarok nagyobb fokú testületi 
szellemet és minden magyar tanár szövetkezését a jelzett nemes 
célok érdekében.

Másik megjegyzésem a tanárok gazdasági szövetkezésének kife
jezésére vonatkozik. Félő ugyanis, hogy ma, amidőn a szociális kér
dés dominál társadalmi és állami életünkben, valaki esetleg arra 
magyarázná ezt a részletét fejtegetésemnek, mintha én a küzdő 
szociálizmusnak u. n. szakszervezeteire gondolnék. E gondolat távol 
áll tőlem, valamint a velejáró nemzetköziség is.

A hazai kultúra és a magyar tanárság java az, amit én az itt 
kifejtett módon a magyar tanárság testületi szellemének fejlesztésé
vel elérhetőnek tartok. Ha e testületi szellem fejlesztésére nézve 
külföldi példákra is hivatkoztam, arra tanáregyesületünk egyik nagy 
vezetőjének Wesselényi fölött tartott emlékbeszédében elhangzott 
eme szavai is buzdítottak, hogy : »törekedjünk minél európaiabbakká. 
lenni és minél magvarabbaknak megmaradni«.

Endrei Ákos.

A földrajztanítás reformjáról.
Azon tudományágak közül, amelyeket tantervűnk közép

iskolai tanításra is kijelöl, újabb időben a földrajz ment át a 
leghatalmasabb és leglényegesebb változáson. Igaz ugyan, hogy 
a földrajzzal legközelebbi rokonnak tekintett tárgynak, a törté
nelemnek a kutatási köre is kiszélesbedett, álláspontja tisztult, 
és módszere sokat fejlődött, de azért a mai történetíró nagyjából 
ugyanazt a munkát végzi, amelyet a 17. és 18. század írója, vagy 
akár Tacitus és Thukydides. Még a legkiválóbb is. B

Nem úgy a geográfus. Az a nagy fordulat, amelyet a 
földrajzban Humboldt Sándor indított meg és Kichthofen foly
tatott tovább, új, s a földrajz írók által addig nem érintett 
tárgyat vont be e tudomány kutatás körébe. Még ha nem szak
ember is valaki, egy futólagos átolvasás meggyőzi arról, mennyi
vel nagyobb a különbség Lóczy Lajosnak a kínai birodalomról írt 
gyönyörű műve és Anacharsis vagy Strabo földrajzi műve között, 
mint pl. Salamon Ferencnek azgElső Zrínyiekről és a török 
hódítás koráról írt műve és Thukydides történelmi könyvei közt. 
A földrajzi kutatás körének és módszerének e nagy átalakulását 
azonban természetesnek fogjuk találni, ha figyelembe vesszük, 
hogy a földrajz voltaképpen természettudomány az emberiség újabb-
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kori műveltsége a természettudományok hatalmas fejlődésében 
kulminálódik.

Középiskolai földrajzi oktatásunk felett azonban ez az átala
kulás eddigelé még nyomtalanul haladt el. Míg a történelem 
nagyjából elnyerte a megillető teret és helyet a középiskolában, 
a földrajz nem. — Hogy középiskolai tantervűnknek a legmos
tohábban hagyott gyermeke a földrajz, ez ma már annyira álta
lánosan elismert dolog, hogy merőben felesleges jelen alkalommal 
bizonyítgatni. Hiszen kiváló tagtársunknak dr. Vargha Györgynek 
éppen most egy éve Budapesten tarto tt felolvasása meggyőzte erről 
egyesületünk tagjait. Csak két körülményt akarok röviden meg
jegyezni. Egyik, hogy a tantervnek a földrajz iránt tanúsított 
mostohasága nem csak abban nyilvánul, hogy a földrajzi óraszám 
nagyon csekély (heti 8), hanem abban is, hogy az alsó három 
■osztályba szorítja le a földrajzi oktatást. Éppen e tekintetben 
vagyunk erősen hátrányban a külfölddel szemben, egyszersmind 
ebből következik az a másik körülmény, hogy a földrajztudo
mánynak újabb nagy átalakulása hagyta érintetlenül a közép
iskolát.

Az alsóbb osztályú tanulók fejletlen szelleme még csak 
az adatok befogadására és feldolgozására képes, így tehát a mai 
földrajztudománynak legfőbb törvényeit, magyarázó elveit szám
űznünk kell a középiskolából. — Kiváltságos helyzetet a földrajz 
számára se kívánunk, nagyobbfokú részletezésbe, mint amilyen 
a többi tárgyak tanításánál mutatkozik, belemenni nem aka
runk. Csak azt akarjuk lehetővé tenni, hogy a tanuló az alsóbb 
osztályban gyűjtött adatokat a felsőbb osztályú oktatás alkalmá
val elsajátítható általános földrajzi törvények alapján öntudatosan 
átérthesse, és a tudomány vezérlő elvei szerint elrendezhesse. 
Ez a természetes feladat a középiskolában tanított valamennyi 
tantárgyra nézve lehetővé van téve. A földrajzi bizottság törek
vését tehát az a szándék vezeti, hogy ebben az irányban föld
rajzi oktatásunkat is kiegészítsük. Kisebb jelentőségű kérdés 
aztán, hogy érettségi vizsgálati tárgy legyen-é a földrajz vagy 
nem ? Tapasztalat szerint az érettségi vizsgálati tárgyakat a 
számonkérés tudatában nagyobb szorgalommal és több odaadás
sal tanulják a növendékek. A földrajz, tárgykörének gazdagságá
nál, tudományos módszerének értékénél és a gyakorlati életben 
való érvényesülésénél fogva megérdemelné ezt a megtiszteltetést, 
de a kötelességtudó tanulónál ez csupán csak megtiszteltetés.

Az előbb mondottakból természetesen az következik, hogy 
a reform súlypontja az általános földrajzra esik. A régi tisztes 
tradiciótól el nem szakítható tantervi fejlődés ezen, merőben új 
tudományágat nem ölelte még fel, holott ez magyarázza meg a 
leíró földrajzban tanult jelenségek okát és rendszerét. A felsőbb 
osztályokban a földrajz számára ju ttato tt heti órákból minél 
többet erre a tárgyra kell fordítani. Tévedés azt hinni, hogy ez 
a terv csak a geológiai oktatás kiszélesbítését jelenti. Hogy
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csak egy pár példát vegyek fe l: a folyók életének megismertetése, 
a különböző szelek s azok törvényeinek, hatásának kikutatása nem 
geológia, de a leíró földrajzi jelenségeknek szükséges magyarázója. 
Hogy a földrajzi oktatás éppen ebben az irányban szorul a leg
sürgősebb reformra, legjobban mutatja az a körülmény, hogy a 
művelt társadalmi osztályhoz tartozó komoly gondolkodású egyé
nek a meteorológiát, ezt a gyorsan fejlődő szép tudományt 
jóhiszeműen csak olyan naptárakból ismeretes időjósolgatásnak 
tekintik. A jelen viszonyok közt a legjobb esetben a III . osztály 
heti két földrajzi órájából fordítható néhány óra az általános 
földrajzra. De csak egy pár. A III . osztályban t. i. ezen heti 
két órán át kell elvégezni Amerikának szükségképen mind több 
és több anyagot felölelő földrajzát és Ausztráliát meg a mate
matikai és fizikai földrajz elemeit. A leíró földrajz elvégzése 
után az általános földrajzra alig marad annyi idő, hogy a leg
gyakrabban tapasztalható tüneményeket futtában megismertessük 
és a legtöbbször előforduló fogalmakat megértessük. A fizikai 
földrajzi tünemények törvényeinek a megismertetésére már egy
általában nem jut idő.

A földrajztanítás kiszélesbítésétől és kimélyítésétől kultu
rális tekintetben sok becses eredményt várhatunk. Én a jelen 
alkalommal csak a tanuló ifjúság pályaválasztására várható hatá
sát akarom röviden felemlíteni. Szomorú dolog, hogy az érettségi 
vizsgálatot tett ifjak nagy tömege mindig a jogi pálya felé 
tódul. így tovább halad az a processzus, amely egyik elszomorító 
betegsége a magyar társadalomnak. Ha azonban hazánk termé
szeti viszonyait és e természeti viszonyok törvényeit behatóan 
megismerik a tanulók, talán többen kedvet kapnak a produktiv 
életpályákhoz, s talán szűnni fog a jövő fejlődés és nemzeti 
megerősödés szempontjából legfontosabb feladatok elhanyagolása. 
Földrajzi oktatásunk reformálása kicsiny láncszem ugyan, de 
egy láncszem lenne abban a közös törekvésünkben, bogy a 
magyar ifjúság figyelmét minélinkább azon tényezők felé fordít
suk, amelyeknek kitartó, de zajtalan munkával való értékesítése 
az európai nagy kultúrállamok magas fejlettségét eredményezte.

Ezek azok a szempontok, amelyek az én igénytelen fel
fogásom szerint a földrajzi reformbizottság működésénél vezér
elvül szolgálhatnak. E szempontoknak a megvitatása, s e vezér
elvek körül az egészséges közvélemény kialakulása amily mértékben 
megkönnyíti a bizottság működését, oly mértékben elősegíti 
majd a megállapodásainak a megvalósítását. Vajha sikerült 
volna a közérdeklődést e kérdésekre is ráirányítani!

Szabó Márton.
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Választmányi ülés 1909. július 3-án.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmánya 

1909 julius 3-án, a közgyűlést megelőzőleg ülést tartott, melynek 
napirendjén főleg a közgyűlésre kerülő ügyek szerepeltek. — 
György Lajos a következő új tagokat jelentette b e : Beniczky  Kál
mán igazgató, dr. Barta Mór. dr Bodor Aladár, Könss József,. 
Molnár Gyula, Pázmán József tanárok Losoncon, Mazuch Ede 
bejelentette Obláth Rikárd ungvári tanárt, Both Márton pedig 
Wiese Gyula gimnáziumi tanárt Iglón; az elnök bejelentette Jur- 
Tcovich Emil, tankerületi főigazgatót (Beszterczebánya), dr. Boeckh 
Hugó főiskolai és Becker Nándor lie. tanárt (Selmeczbánya), 
Steller Ignác áll. főgimn. tanár (Czegléd), Szilágyi Adolf gyak. 
tanár (Czegléd) ajánlja Bies Ferenc, Farkas Pál (Balassagyarmat) 
pedig tagságát fenntartatni kívánja. Az ülés az ajánlott urakat, 
felvette az egyesület tagjai közé.

A választmány egyhangúlag pártolja az igazgatóság indít
ványát, melynek értelmében Burány  Gergely csornai prépostot 
és Molnár Viktor államtitkárt az egyesület tiszteleti tagjaiul 
ajánlja; Berecz Antalnak pedig, aki majdnem két évtizedig 
méltókép viselte az egyesület elnöki tisztét, egyesületünk meg
festeti az arcképét. — Lelkesedéssel fogadták Nagyvárad város 
törvényhatóságának levelét, melyben az egyesület 1910. évi köz
gyűlését meghívja.

Tárgyalásra került még Pap Illés indítványa az Orsz. 
Tisztv. Egyesület pártolása ügyében, mellyel kapcsolatban a 
választmány elhatározza, hogy a közgyűlésre a Tisztviselőegyesület 
kolozsvári őszi kongresszusára képviselő küldését ajánlja. Jelentést 
te tt a főtitkár Császár Mihály indítványáról is, melyet a köz
gyűléshez utasítottak. Székely István

titkár.

Jegyzőkönyv
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 1909. évi július hó 3-án és 4-én 

Selmeczbányán tartott XLIII. rendes közgyűléséről.

Elnök: Négyesy László, az ülés egy részében Bódiss Jusztin 
jegyző Székely István.

Jelen vannak még a tisztikarból: Jancsó Benedek alelnök, 
Sajó Sándor titkár, Müller József pénztáros, Lévay Ede szer
kesztő, Bados Ignác a segélyzőalap pénztárkezelő ellenőre; az 
igazgatósági tagok közül Mikola Sándor.

Selmec-Bélabánya sz. kir. város törvényhatósága képvisele
tében jelen van: Horváth Kálmán polgármester, az erdészeti és 
bányászati m. kir. főiskola képviseletében megjelent Fodor László- 
főbányatanácsos.

Az Orsz. Református Tanáregyesületet képviseli Gulyás 
István, az Ág. Ev. Tanáregyesületet Szigethy Lajos, a Kath.
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Tanáregyesületet és a besztercebányai tankerületet Jurkovich 
Emil; a Polgári Iskolai Egyesületet Beöthy Vladimir.

Tagok és vendégek:
Ifj. Bakay Péter (Nagyócsa), 
Bakay Péterné »
Balázs Géza (Selmeczbánya), 
Barák Imre és neje (Érsekújvár), 
Barczán Endre (Makó),
Becker Nándor (Selmeczbánya), 
Bencze Gergely »
Bessenyei Lajos dr. (Hajdúböször

mény),
Borsodi Miklós (Baja),
Bóbita Endre (Kassa),
Csajkás Mihály (Szabadka), 
■Cserép József dr. (Budapest), 
Csűrös Ferenc dr. (Debreczen), 
Czárán Dániel (Érsekújvár), 
Dopcsányi István (Érsekújvár), 
Endrei Ákos (Budapest),
Farkas Pál (Balassagyarmat), 
Fekete István (Selmeczbánya), 
Fodor László dr. (Selmeczbánya), 
Friml Aladár dr. (Budapest), 
Fiilöpp Jenő (Körmöczbánya), 
Gallé Anna (Hegybánya),
Gallé Gizella (Sajókeresztur), 
Gáspár János (Baja),
Guba Pál (Selmeczbánya),
Gulyás István dr. (Debreczen), 
György Lajos (Losoncz),
Hajtai Ferenc (Jászberény), 
Halász Dénes (Debreczen) 
Hamrák Béla (Selmeczbánya), 
Hensch Artur (Rozsnyó),
Hittricli Ödön dr. (Budapest), 
Ignátz Ernő (Debreczen),
Jánosy Gerő (Marosvásárhely), 
Jurkovich Viktor (Újpest), 
Karsai Ervin (Kassa)
Kárpáti József (Eperjes),
Kéki Lajos dr. (Budapest), 
Király Ernő, neje és leánya (Sel

meczbánya),
Kiss Albert (Igló),
Kiima Lajos (Újpest),
Kulcsár Sándor (Debreczen),

Kurovszky Adolf és neje (Lőcse), 
Kuti István (Selmeczbánya), 
Künsztler János (Selmeczbánya), 
Leffler Sámuel (Nyíregyháza), 
Létmányi Nándor dr. (Budapest), 
Lomoscliitz Sándor (Temesvár), 
Mar er József (Petrozsény), 
Marschalkó Gusztáv és neje 

(Hajdúböszörmény),
Mazuch Ede (Ungvár),
Mérey Ágost (Szabadka),
Mikó Pál dr. (Balassagyarmat), 
Misz Olivér és neje (Marosvásár

hely),
Molnár Ilona (Budapest),
Nagy Jenő (Kolozsvár),
Nyáry Béla és neje (Debreczen), 
Oppel Jenő dr. és neje (Czegléd), 
Philipp Kálmán (Körmöczbánya), 
Polgár József (Marosvásárhely), 
Prónai Lajos dr. (Selmeczbánya), 
Pados Ignácné (Budapest),
Padó Simon (Temesvár), 
Paksányi Samu (Selmeczbánya), 
Rauchbauer József dr. (Selmecz

bánya),
Rákos Adolf (Budapest),
Pocii Gyula (Nyitra),
Roth Márton (Igló),
Römer Henrik (Landok),
Scherer Lajos és neje (Losoncz), 
Schindler Gyula dr. (Budapest), 
Schmidt Tusi (Selmeczbánya), 
Schöntheil Margit (Budapest), 
Schönvitzky Bertalan dr. fia és 

leánya (Temesvár).
Schuster Alfréd (Budapest), 
Schüssler Albert (Vácz),
Sebestyén János (Érsekújvár), 
Sobó Jenő (Budapest),
Somló Károly (Losoncz),
Stéberl Ernő (Temesvár),
Stiller János (Gyöngyös),
Stiller Kálmán »
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Suhajda Lajos (Selmeczbánya), 
Szabó Ferenc és leánya (Szek

szárdi
Szabó Márton és neje (Debreczen), 
Szartórisz Ferencz (Selmeczbánya), 
Szarvas Arnold (Székelyudvarh.), 
F. Szántó Károly dr. (Pozsony), 
Szegleti István (Érsekújvár), 
Szeremley Béla (Debreczen), 
Szever János (Selmeczbánya), 
Szever Pál »

Tompos Jolán (Selmeczbánya), 
Török Péter (Debreczen), 
Töttössy Miklós dr. (Budapest), 
Тика Antalné (Selmeczbánya), 
Тика Ella »
VietórisZ József dr. (Nyíregyháza), 
Vojtás Mátyás (Selmeczbánya), 
Zsámbor Pál és neje (Selmecz

bánya),
Zsitvay János (Selmeczbánya),

Első nap. (Szombat, július 3-ám)
1. Négyesy László elnök a tanítás reformjáról szóló beszéd

del megnyitja az ülést.
Az elnöki megnyitót zajos helyesléssel és tapssal 

fogadta a közgyűlés.
2. Az elnök a Selmecz- és Bélabánya törvényhatósága kép

viseletében megjelent Horváth Kálmán polgármestert köszönti. 
A  város kulturérzékének nemes bizonysága, hogy egyesületün
ket magyar vendégszeretettel, lobogódísszel, mozsárdurrogással 
fogadta. Oráról-órára fokozódnak kellemes benyomásaink, melyek
nek majd tolmácsai leszünk szerte az egész országban. Üdvözli 
továbbá a város főiskoláját, mely az egyesületet azzal tüntette ki, 
hogy egyik díszét, Fodor László főbányatanácsost közgyűlésünkre 
•elküldte. Megköszöni ezt a kitüntetést a főiskolának, mely hírét 
messze az országon túl sugároztatja s ősi hírét hiven őrzi kiváló 
tanárkarával és jeles ifjúságával. — Ezután üdvözli e tankerület 
királyi főigazgatóját, egyesületünk legújabb tagját, Jurkovicli 
Emilt, kinek tankerületébe e nemes város, közgyűlésünk szinhelye 
is tartozik s aki rövid hivataloskodása alatt jelentős eredmé
nyeket ért el és szélesebb körben rokonszenvet és nagyrabecsü
lést biztosított maga iránt. — Meleg szavakkal üdvözli a társ
egyesületek küldötteit: a Református Tanáregyesület képviselőjét, 
Gulyás Istvánt és az Ág. Evang. Tanáregyesület megbízásából 
megjelent Szigethy Lajost, a Katholikus Tanáregyesület alelnökét, 
Jurkovicli Emilt, akiknek megjelenésük biztosítéka a régi barát
ságnak és a jó viszony további megerősödésének. — Üdvözli 
Reöthy Yladimirt, a Polgári Iskolai Tanítóegyesület küldöttjét. 
Úgy érzi, hogy ámbár kétféle iskolanemet képviselünk, mégis 
vannak közös és érintkező céljaink. — Üdvözli a helybeli két 
középiskolát, melyeknek mindenike, felekezeti jellegének szigorú 
megóvása mellett, egy közös eszmében: a hazafias és erkölcsi 
nevelés magasztos eszméjében találkozik. Hazafias elhatározás 
sugallta a selmeczbányai tanári kör újból való létesítését is, 
hogy többi köreink áldásos munkájából szintén kivegye részét. 
E  működést méltatva köszönti a helyi tanári kört, továbbá a
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szepesi kör jelenlevő elnökét, Roth Mártont s a kassai kör 
elnökét Karsai Ervint.

A közgyűlés az elnök üdvözléseihez helyeslő tapssal
csatlakozott.

3. Horváth Kálmán polgármester, a város törvényhatósága 
és közönsége nevében meleg szavakkal üdvözli a közgyűlést, tol
mácsolja a polgárság köszönetét, hogy meghívását az egyesület 
elfogadta. Társaságunk nemes céljait ismeri, működésünkre Isten 
áldását kéri azzal a két szóval, mellyel ez ősi város bányászai 
egymást köszöntik, mikor munkához fognak: »Jó szerencsét!«

Fodor László d r .: Nagyságos elnök ú r ! Tisztelt közgyűlés! 
A megtisztelő megemlékezést, valamint a közgyűlésre való szíves 
meghívást a bányászati s erdészeti főiskola tanácsa s hivatalosan 
távol levő rektora nevében megköszönve, felhasználom az alkal
mat, hogy a tanács és rektor legszívesebb üdvözletét tolmácsoljam. 
Figyelemmel, meleg érdeklődéssel, kollegiális szimpátiával kísérjük 
a középiskolai tanárság működését, — hiszen a mi munkálko
dásunk, a mi művünk az Önök munkálkodásának, az Önök 
művének folytatása és befejezése, — s örömmel látjuk, hogy 
hazánk középiskolája nem merev keretbe szorított intézmény, 
hanem az élet s a haladó kor kívánalmaihoz mindinkább alkal
mazkodó, élő szerve a magyar kultúrának. Tudjuk és látjuk, 
hogy középiskolánk helyes fejlődésének és sikeres működésének 
alapja: a középiskolai tanárok elismert hazafias szelleme, mély 
tudományos képzettsége s lankadatlan ügybuzgalma, melynek 
egyik megnyilatkozása a most lefolyó közgyűlés is, — miért is 
annak működéséhez teljes sikert kívánok!

Egyúttal bátorkodom mint a negyedszázad után újra 
életre kelt Selmeczbányai Tanári Kör elnöke a kör nevében a 
legszívesebben üdvözölni az anyaegyesületet, melynek közismert, 
céltudatos vezetését és buzgó működését körünk mindenkoron 
mintaképül fogja tekinteni.

JurJcovich E m il: Nagyságos elnök ú r ! Mélyen tisztelt 
közgyűlés! Őszinte, igaz öröm fogta el szívemet, midőn azt a 
kellemes hírt vettem tudomásul, hogy az Orsz. Tanáregyesület 
az évi közgyűlést Selmeczbányán, tankerületem ezen ősrégi városá
ban s a nyugati felföldnek kulturális szempontból is elsőrangú 
városában fogja megtartani. Engedjék meg tehát mélyen tisztelt 
Uraim, hogy most midőn a terv mindnyájunk legbensőbb örömére 
ténnyé vált, midőn az Egyesület tagjai tankerületem ezen váro
sába, telve érdeklődéssel s a jó ügy iránti lelkesedéssel, oly szép 
számmal sereglettek egybe, elsősorban is mint háziúr üdvözöljem 
Önöket. De nemcsak ily minőségben kívánom én Önöket, mélyen 
tisztelt Uraim, ez alkalommal üdvözölni; anélkül, hogy az Elnök 
úr által az itt megjelent más egyesületek képviselőihez intézett 
üdvözlések és a reájuk válaszképen elmondandó viszontüdvözlések 
sorrendjét meg akarnám bontani, vezetve egyedül azon szándéktól,
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hogy a közgyűlésnek módot nyújtsak minden tekintetben érdekes 
s tanulságos tárgysorozatának mielőbbi feldolgozására, eleget 
teszek egyszeri felszólalásom keretében annak a rám nézve minden 
tekintetben megtisztelő meghagyásnak is, amelyet a Katholikus 
Középiskolai Tanáregyesület választmánya intézett hozzám, hogy 
egyesületünket az itt végbemenő közgyűlésén képviseljem. Az Elnök 
úrnak ezen minőségemben is hozzám intézett üdvözlő szavait 
hálás köszönettel fogadva, biztosíthatom úgy a nagyságos Elnök 
urat, mint az Orsz. Tanáregyesület minden tagját, hogy a Katho
likus Középiskolai Tanáregyesület ezen ifjú, de minden tekintet
ben életerős s dolgozni vágyó egyesület, kitartó munkatársa 
kiván lenni az Orsz. Tanáregyesületnek mindama törekvésében 
s munkájában, amely azt a hazai tanügy fejlesztése s a reform
kérdések tisztázása körüli fáradozásaiban lelkesíti és vezeti. Ezen 
ajánlkozás megtételére bátorít minket az Országos Tanáregyesü
letnek évtizedekre terjedő szép múltja s sokoldalú fáradozásának 
gyümölcseképen elért tagadhatatlan bokros sikere. Mindezek 
például szolgálnak nekünk hasonló törekvéseinkben s munkás
ságunkban. Ápolva a kollegiális érintkezést s egyetértést, a siker 
birtokában kellemes lesz mindnyájunkra nézve a múlt emléke. 
A ma megkezdendő munkához megbízóim, de a magam nevében 
is sikert kívánva, szívem forró óhaja, hogy oly jól érezzék itt 
magukat, mint amily szívesen látjuk itt Önöket s hogy az itt 
töltendő napok kedves emlékeivel keressék fel újra otthonukat. 
Isten hozta Önöket körünkbe!

Gulyás István: Nagyságos Elnök ú r ! Mélyen tisztelt 
Közgyűlés! Midőn a nagyságos Elnök Úrnak hozzám, mint az 
Orsz. Ref. Tanáregyesület képviselőjéhez intézett szíves, üdvözlő 
szavait megköszönni kedves kötelességemnek ismerem, méltóztas- 
sék megengedni, hogy az Orsz. Ref. Tanáregyesület nevében és 
megbízásából én is a legszívesebben üdvözöljem az Orsz. Közép
iskolai Tanáregyesület közgyűlését és a tanáregyesület nagy
érdemű elnökét, ngs. Négyesy László urat.

Az 0 . R. Tanáregyesület még régebben, Tiszántúli Ref. 
Tanáregyesület korában is szívvel lélekkel együtt érzett mindig 
az Orsz. Középisk. Tanáregyesülettel, amit megm utatott különösen 
azzal, hogy tagjai a múltban is, a jelenben is csaknem kivétel 
nélkül az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek is tagjai voltak, 
munkálkodásában részt vettek, gyűlésein nagy számban részt 
vettek és részt vesznek ma is. S ez nagyon természetes is, mert 
egyesületünk az iskolát illetőleg ugyanazon célt szolgálja, mint 
az Orsz. Középisk. Tanáregyesület: a nemzeti nevelésnek minden 
mellékgondolattól ment nagy és szent célját s e cél elérésére 
ugyanazon eszközökkel munkálkodik erejéhez és tehetségéhez 
képest: fejleszti és erősíti a kartársak együttérzését, éleszti és 
fenntartja az iskola iránti szeretetet, mélyíteni és lehetőleg egy
öntetűvé tenni törekszik a tanítás nehéz, de céljaiban, eredmé
nyeiben szép munkáját. Ezért a mi egyesületünk csak kiegészítő,

3*
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egyik szerény alkotó résznek tekinti magát az Orsz. Középísk. 
Tanáregyesülettel szemben, mely a maga sajátos viszonyainak és 
érdekeinek megfelelően egyéni életet él ugyan, de egyéni érdekei 
az Orsz. Középisk. Tanáregyesülettel közös eszményeinek maga
sabb, egyetemesebb érdekeit soha nem érintik. Egyesületünk 
mindenkor legnagyobb örömét találta és találja abban, ha az 
Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek az egész nemzeti középokta
tást felölelő munkájában részt vehet, annak céljait elérni segíthet 
s tőle a maga egyéni munkásságának folytatásához támogatást 
nyerhet, mert közvetetlen tapasztalásból meg van győződve arról, 
hogy az egyesület bölcs vezetősége az ország minden tanárának 
ügyét válogatás nélkül szívén viseli s minden lépésének végcéljául 
a parciális érdekektől független nemzeti nevelés előbbre vitelét 
tekinti.

Ennek a nagy célnak, az egységes nemzeti nevelés előbbre 
vitelének munkálására, s ennek érdekében a kartársi együttér
zésnek ápolására és fejlesztésére gyűlt össze ma is az Orsz. 
Középisk. Tanáregyesület s mert egyesületünk meg van győződve, 
hogy ezért gyűlt össze: a gyűlésre szóló meghívást nagy köszö
nettel vette, ezen magát képviseltetni óhajtotta, hogy a nagy cél 
munkálására a maga szerény, de odaadó közreműködését is ismé
telten és kifejezetten felajánlhassa.

Fogadja a m. t. közgyűlés a meghívásért s a szíves foga
dásért egyesületünk hálás köszönetét! Abban a biztos tudatban, 
hogy e közgyűlésről is tanulságokkal, megújult munkakedvvel, a 
nemzeti nevelés szent ügyének egységébe vetett hitünk megszilár
dulásának felemelő érzésével térhetünk majd haza: egyesületünk 
nevében Isten áldását kérem a közgyűlés munkásságára.

Szigethy Lajos: Nagyságos elnök úr! Igen tisztelt köz
gyűlés ! Az Ágostai hitvallású evangélikus Tanáregyesület hálás 
köszönetét mond azért a szeretetteljes figyelemért, melybe rövid 
fennállása alatt is ismételten részesült az országos egyesület 
részéről, mely közgyűléseinken magát képviseltette és saját köz
gyűlésére való meghívásával bennünket is megtisztelt. Az Ev. 
Tanáregyesület méltó erre a szeretetteljes figyelemre, mert benne 
erősen él a tanárság egyetemével s ezen egyetemesség kifejező
jével, az országos tanáregyesülettel való közösség, sőt egység érzete.

Nem vagyunk mi külön hadsereg, hanem csak a nagy 
hadseregnek egy hadteste. Már pedig Moltke megmondotta, hogy 
az ő hadtestei »einzeln marschieren, aber vereint schlagen«.

Legyen meggyőződve a nagy egyesület minden egyes tagja, 
hogy ha a tanárság vagy a nemzeti iskolára vagy egyleti közös 
munkára, vagy akár közös harcra hívnak el, mi is mindnyájan 
ott leszünk: nagy hadseregünk közös vezére, Négyesy László a 
mi vezérünk is. A zászló, mellyel mindnyájunk bizalma a kezébe 
adatott, nekünk is szent jelvényünk; a cél felé, melyet bölcsesége 
elénk tűzött, mi is egész lélekkel törekszünk; az a szeretet, a 
felekezetiesség korlátáit áttörő testvériesség, melyet a tegnapi
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ismerkedő estén aranyszájú alelnökünk oly lelkes szavakkal 
dicsőített, a mi szívünket is dobogtatja. Mivel ilyen érzésekkel 
jöttem ide és ilyen érzéseket tolmácsolok, legyen szabad remél
nem, hogy az Evangélikus Tanáregyesület üdvözlete — bár azt 
az én személyemben amaz egyesületnek szerény hivatalnoka, 
emez egyetemes egyesületünknek igénytelen tagja hozta is — 
mindnyájuk szívében visszhangot talál.

Beöthy Vladimir, (polg. isk. ig. Liptószentmiklós) az Orsz. 
Polgári Iskolai Egyesület nevében üdvözli a tanáregyesületet. 
Aposztrofálja Négyesy elnök szíves hangú meghívását, mely- 
lyela polg. iskolai egyesület pünkösdi közgyűlésén meleg baráti 
kézszorítással fogadta a két egyesület közeledését. Hangsú
lyozza a közoktatásügyi szervezetek szorosabb benső kapcso
latát. H a egyszer megvalósulásra kerül Apponyi miniszter esz
méje, aki a tanügyi kérdések megoldására már most nemzet
közi szervezetek létesülését tartja szükségesnek, nem fogja meg
lepetésszerűen érni a magyar pedagógusokat. Ha oly férfiak 
egyengetik útját a hazai közokt. szervezetek közeledéséhez, mint 
Négyesy elnök, aki ez irányban az első követ elhelyezte, amidőn 
a polg. isk. egyesületet meghívta, akkor a kívánatos egyetértés 
hamar létrejön. Tiszteletet és nagyrabecsülést hozott a Tanár- 
egyesületnek, kollegialitást kér a Polg. isk. Egyesületnek, mely 
érzelmek az együttműködést siettetni fogják.

Elnök: Az elhangzott beszédek arról győztek meg, hogy 
egyesületünk nem áll egyedül küzdelmeiben. Hatalmas fegyver
társaink vannak a többi egyesületben, amit a közgyűlés is köszö
nettel tudomásul vesz.

A közgyűlés tagjai hosszas, helyeslő éljenzéssel és 
köszönettel fogadták az üdvözléseket.

4. A főtitkár bemutatja Beöthy Zsolt üdvözlő táviratát 
és Bozóky Endre üdvözlő sorait.

A közgyűlés örömmel fogadja a megemlékezéseket és 
volt elnökét táviratban biztosítja odaadó tiszteletéről.
5. A főtitkár előterjeszti Nagyvárad sz. kir. város törvény- 

hatóságának meleghangú átiratát, melyben az 1910. évi közgyű
lést a város falai közé meghívja.

A közgyűlés a meghívást örömmel elfogadja és hatá
ro za tiig  kimondja, hogy a jövő évi közgyűlés színhelyéül 
Nagyváradot tűzi ki.
6. A választmánynak az elnöktől előterjesztett javaslatára

a közgyűlés Burány Gergely csornai prépostot, a 
csornai prémontrei kanonokrend főpapját, mint az iskolaügy 
kiváló bajnokát s egyesületünknek is 35 év óta mindenkor 
hű tagját, továbbá dr. Molnár Viktcyr vallás- és közokta
tásügyi államtitkárt, mint a kulturális életnek hivatali
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hatáskörében és a társadalom terén kitűnő tényezőjét egy
hangú lelkesedéssel és közfelkiáltással tiszteleti tagokul 
választja.
7. Hajtai Ferenc (Jászberény) előadást ta rt Nemzeti tudo

mányosságunk és az iskola címmel.
Hozzászól Miliő Pál; szerinte magyar tudományosságunk 

nincs, mert önmagunk nézzük le. Nálunk csak annak van értéke, 
ami német. Saját társaink nézik le a magyar munkát. Első 
teendőnk az, hogy becsüljük meg a magunkét.

Leffier Sámuel (Nyíregyháza) a felolvasó magvas előadá
sát tisztelettel hallo tta; indítványának szerény hangját főleg 
dicséri. — Szükséges, hogy az igazi alapos tudományt meg
szerezzük, erre rátermett embereket neveljünk, akik nemzeti 
múltúnk és magyar hazafias tradícióinkat azzal az igaz tudomá
nyossággal kapcsolják össze.

Gulyás István kijelenti, hogy a hasznos eszmecserére alkal
mat szolgáltató előadást a legnagyobb elismeréssel hallgatta 
meg s reméli, hogy abból a tanári társadalom működésére 
üdvös következmények állnak elő. A tudomány nemzeti mivoltára 
nézve hangsúlyozza, hogy azt csak abban láthatja, ha a tudo
mányt magyar elmék művelik, de nem abban, hogy a tudományt 
valamelyes nemzeti színnel vonjuk be. — A tudomány, mint 
ilyen sohasem lehet nemzeti s magyar tudomány alatt is vesze
delmes volna mást érteni, mint a tudománynak erre alkalmas 
kiváló magyar elmékből létrehozott eredményeit. Ebben a tekin
tetben a nemzeti tudományosság mélyítésére csakugyan sokat 
tehet az iskola, közelebbről a középiskola azáltal, ha az elméket 
előkészíti a minden elfogultságtól ment, igazán tárgyilagos tudo
mányos buvárlat végzésére.

Az előadó megjegyzi, hogy a felolvasott dolgozatnak pre
misszái voltak, amelyek eredménye a dolgozat. Ezek a premisszák 
kétségtelenül látszólagos ellentéteket rejtenek magukban vagy 
legalább többfélekép értelmezhetők: pl. a nemzeti közműveltség, 
a nemzeti tudományosság fogalma. Az utóbbi ellen felhozott fel
fogásokkal szemben a nemzeti tudomány fogalmának lehetőségét 
s példák útján tényét fejtette ki.

A közgyűlés a nagyérdekü előadást az általános tá r
gyalás alapjául elfogadja; köreink foglalkozzanak vele addig 
is, míg a jelzett tudományos vezérfonalak megírásának 
lehetősége elérkezik, amit az egyesület is szorgalmazni kivan.
8. Mikóla Sándor (Budapest) megteszi jelentését a mate

matikai reformbizottság működéséről. Hozzászól
Bóbita Endre (Kassa), aki köszönetét mond a bizottságnak 

és az előadónak. Szóló szerint a jövő zenéjét hangoztatja a bizott
ság. Általános intézkedést kér, nem parciális engedélyt. Különben 
hiszi, hogy a matematikusok az adott viszonyok között is sietni 
fognak a megvalósíthatók megvalósítására.
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Hajtai F. két szempontból tartja fontosnak a matematikai 
reformbizottság munkálkodását. Az egyik a középiskolai meto
dika egységének szempontja. Az elvi megokoláson kívül már ez 
is követeli, bogy a tanítás itt is a konkrétből induljon ki s az 
elvonás eszköz legyen a tények magyarázására. Ez a matematikai 
tanítás analógja annak a nyelvi tanításnak, amely a szöveget 
mint a nyelvi tények konkrét kapcsolatát teszi meg kiinduló 
alapnak s ebből jut elvonás útján elméleti megállapodásokra. 
A másik a tanításanyag megállapításának szempontja. Ennek 
egyik főelve, hogy az iskola a tudomány elért és biztos ered
ményeit magáévá tegye. A matematikai természettudományok 
az érzéklés kvalitásait quantitative határozzák meg s a szem
lélet tárgyait matematikailag kifejezett törvény alapján a 
tapasztalat tárgyává teszik. Ezt a feladatot az u. n. felsőbb 
matematika oldja meg úgy, hogy a természet könyve valósággal 
differenciál-egyenletekben van megírva. Ha nem vennők is figye
lembe azt a feladatot, hogy a természettudományos módszernek 
megismertetése kultúrcél, már ez a kultúrtörténeti tény is t. i., 
hogy a természettudományoknak ilyen megállapodott módszerük 
van, amellett szól, hogy ennek a módszernek megértését az 
iskolában előkészítsük s a matematikai tanítás anyagát ezen 
cél szerint állapítsuk meg annyival is inkább, mert a tanítás 
jobb módjára s az anyag egyszerűsítésére is vezet egyúttal min
den különösebb tehernövekedés nélkül.

Gulyás István (Debreczen) a legnagyobb örömmel üdvözli 
a matematikai reformbizottság munkálatát s kívánatosnak tartja, 
hogy ugyanezt a sok eredménnyel biztató munkát a többi tudo
mányágak körében is hajtsa végre a tanáregyesület. Különösen 
fontosnak tartja az előadásnak azt a kijelentését, hogy a taní
tást a tanár egyéniségére kell építeni, s hogy ar matematikai 
reformbizottság munkálata egyenesen ezen alapul. így kell ennek 
megtörténnie a többi tudományágak körében is és akkor eloszlik 
sok nehézség, ami eddig leküzdhetetlennek látszik.

Marschallcó Gusztáv (Hajdúböszörmény) üdvözli a reform- 
bizottságot elvégzett munkájáért s csak kéri, keressen még módo
kat arra, hogy a nagy eszméknek az összes mat. tanárokat 
megnyerje és lelkes hiveivé tegye. A szünidei tanfolyamok ren
dezésével a tanárképzés hiányainak pótlására törekedjék.

Rados Ignác tulajdonképen nem szándékozott felszólalni, 
mert az előadó teljes és hű képet adott a bizottság működéséről 
és ehhez sem hozzátoldani, sem elvenni való nincsen. Csak az 
előtte felszólaló Marschallcó tagtársnak kifejezett az az óhajtása, 
hogy a bizottság győzze meg a tanárságot a reform szükséges 
voltáról, indítja felszólalásra. Marschallcó nyilván a matematika 
szaktanárainak a meggyőzését tartja szükségesnek; azok után 
azonban, amiket Hajtai és Gulyás tagtársainktól hallottunk, kik 
mint más tudományszakok művelői és tanárai oly szépen nyil
vánították meggyőződésüket arról, hogy a matematika tanítását
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abba az irányba kell terelni, amelyet a kiküldött bizottság mun
kálataiban kijelölt, nem hiszi, hogy éppen a matematika taná
rait a reform szükségéről meggyőzni szükséges volna. Hogy ott, 
hol a reform megvalósítására kísérletek történnek, a felsőbb 
hatóságok azt merev tiltakozással meggátolnák, nem hiszi, mert, 
ami értékes volt a régi anyagban, azt mind megtartotta a 
bizottság, csak egynéhány új fogalom bevezetésével célirányosabb 
módszerrel akarja ezt az anyagot tárgyalni és a függvény fogal
mát, amelyre már eddigi tan terveink is nagy súlyt helyeztek, 
a tanítás középpontjává tenni.

MiJcola Sándor a zárszóval élve, behatóan ismerteti azokat 
az intézkedéseket, amelyek a külföldön és hazánkban a reform 
szelleme szerint való tanítás előbbrevitele érdekében történtek.

A közgyűlés köszönetét mond az előadónak és föl
hívja a szakköröket, hassanak közre, hogy a hangoztatott 
eszmék mentül szélesebb tért hódítsanak.
A jelenlevők ezután a szomszédterembe vonultak, hol
9. Vitális István (Selmeczbánya) vetített képek segítségével 

előadást tarto tt Selmeczbánya múltjáról és jelenéről.
A közgyűlés az előadást élénk tetszéssel fogadta.

M ásod ik  nap. (Vasárnap, július 4-ikén.)
10. A főtitkár bemutatja gr. Apponyi Albert, vallás- és köz- 

oktatásügyi miniszternek hivatalos számmal kelt és a tegnapi 
ülés berekesztése után érkezett távirati üdvözletét.

A közgyűlés lelkes örömmel fogadja a kitüntető meg
emlékezést s ő excellenciáját táviratilag a legmelegebb 
tisztelettel üdvözli.
11. A főtitkár bemutatja Mclnár Viktor államtitkár, 

továbbá Franki István üdvözlő táviratát. Ezzel kapcsolatban az 
elnök jelenti, hogy az új tiszteleti tagokat Molnár Viktor és 
Burány Gergely urakat az elnökség táviratban üdvözölte.

A közgyűlés az üdvözleteket hálásan fogadja s az 
elnökség intézkedéséhez hozzájárul.
12. Székely István előadja titkári jelentését.
Jancsó Benedek: Mélyen tisztelt közgyűlés! A most elhang

zott kimerítő, alapos és formai tekintetben is kiváló titkári jelen
tést a legkészségesebb elismeréssel veszem tudomásul. Legyen 
szabad azonban annak egyetlen pontjára némi felvilágosító meg
jegyzéseket tennem, mert azt hiszem, hogy abban némi téves 
információkon alapuló dolog van. A fiumei tanárikor ama pana
szát értem, amelynek magva az, hogy a minisztérium a fiumei 
Szabad Lyceumban tartott előadások után járó tiszteletdíjakat 
nem utalványozta ki és így érthetetlen módon nem támogatja a 
tanárság ilyen irányú közművelődési törekvéseit.
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A fiumei kartársak e panasza valószínűen félreértésen ala
pul. Az ügyet aktaszerűen ismerem, mert hiszen a minisztérium
ban az ilyen ügyeknek magam vagyok a referense. A valóság ez: 
ügyben a következő: A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a 
fiumei Szabad Lyceumnak a folyó évre 85635/908 számú dönt
vényével 1000 koronát utalványozott ki. 42334/909 számú rende
letével pedig 627 koronát arra a célra, hogy a fiumei állami 
felsőbb leányiskola egyik termét felszereljék a Szabad Lyceum 
természettudományi és mutatványos előadásai számára szolgáló- 
előadó teremmé 62661/909 szám alatt pedig a fiumei gimnázium 
tanárainak úgynevezett kulturális előadások tiszteletdíja fejében 
a jelen 1908/9 tanévre 200 К -t utalványozott. Igaz ugyan, hogy
f. évi április hóban a fiumei kartársak átlagosan az 1907 /8 tan* 
évben tartott egy nehány előadás tiszteletdíjának kiutalványozását 
is kérték. Ez a kérésők az idei költségvetés keretében a szám
viteli törvény tiltó rendelkezései értelmében nem volt teljesíthető. 
Ha ez előadások tiszteletdíjának kiutalványozását 1908 folyamán 
kérték volna, kérelmök okvetlenül teljesítetett volna, mert akkor 
az elévülés nem következett volna be, mint bekövetkezett most. 
Ezek az adatok nézetem szerint világossá teszik, hogy a fiumei 
kartársak által felhozottak puszta félreértésen alapulhatnak. 

Milcó Pál és az elnök indítványára
a közgyűlés a titkári jelentést helyeslőleg tudomásul 

vette s a főtitkárnak, titkárnak és a szerkesztőnek az. 
egyesület, a folyóirat és a közgyűlés ügyeinek sikeres inté
zéséért köszönetét nyilvánította.
13. Sajó Sándor titkár előterjeszti a szavazatszedő-bizott- 

ság jelentését, mely szerint fővárosi alelnöknek megválasztatott 
Jancsó Benedek, vidéki alelnöknek Pirchala Imre.

Az elnök meleg szavakkal köszönti Jancsó Benedeket, aki 
már régibb években férfias bátorsággal képviselte a tanári köz
érzést, s akinek megválasztásával a tanári közélet folytonosságá
ban a múlttal való kapcsolat nyert kifejezést.

Egyúttal bemutatásra került Pircliala Imre köszönő levele,, 
melynek felolvasása után az elnök a távollevő Pirchala iránt 
a tanárság szere tétét és tiszteletét tolmácsolja.

A közgyűlés a szavazatszedő-bizottság jelentését élénk,, 
hosszas éljenzéssel tudomásul vette.
14. Müller József pénztáros előa’dja pénztári jelentését. 
Pados Ignác, a segélyző-alap pénztárosa bemutatja ez alap

ról valamint a fürdőkonviktusokról szóló jelentését.
Felolvastatik a számvizsgáló bizottság jelentése, mely mind 

az egyesület, mind a segélyalap pénzkezelését és értékeit rendben 
levőknek ismeri el. Ennek alapján és az elnök indítványára

a közgyűlés mindkét pénztárosnak a felmentvényt 
megadja; egyúttal Müller Józsefnek, aki amellett, hogy az
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egyesület vagyonának szigorú sáfára, az egyesület szellemi 
feladatainak is lelkes gondozója, — és Bados Ignácnak, 
ki a felejthetetlen Tiber Ágostnak méltó utódja, hálás 
köszönetét nyilvánítja. Köszönettel és elismeréssel nyilat
kozik Kemény Ferencről, a fürdőkonviktusok ügyének való
ban önzetlen és buzgó intézéséért.

15. Müller József pénztáros beterjeszti az 1909/10. évi költ
ségvetés előirányzatát.

A közgyűlés az előirányzatot egyhangúlag elfogadja.
16. Müller József pénztáros indítványára

a közgyűlés kimondja, hogy azoknak s tagtársaknak, 
kik négy évtizeden át bebizonyították, hogy becses dolognak 
tartják az egyesületünkhöz való tartozásukat, emléklevelek 
küldendők.

17. Négyesy László helyett Bódiss Jusztin foglalja el az 
■elnöki széket.

A felolvasó asztalhoz ül Jancsó Benedek, aki a következő 
szavakkal köszöni meg alelnökké történt megválasztatását:

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Mielőtt felolvasásomat megkez
deném, kötelességemnek tartom megköszönni, hogy az egyesület 
mélyen tisztelt tagjai az egyesület egyik alelnökének megválasz
tottak. Megválasztatásomat nemcsak kitüntetésnek, hanem juta
lomnak is tekintem. Jutalmául tekintem ama fáradozásaimnak, 
melyeket két évtizeddel ezelőtt a magyar középiskolai tanárság 
■érdekében úgy az egyesület keretében, mint azon kívül szóval és 
tollal ifjúságom egész füzével és lelkesedéssel kifejtettem. Kimond
hatatlanul jól esett, hogy hajdani küzdelmeimről nem feledkez
tek meg azok a kartársaim, akik akkor velem együtt küzdöttek 
és jutalmazásra méltónak találta az a fiatalabb nemzedék is, 
amelyik engem talán személyesen nem is ismer.

Ha most visszagondolok azokra a küzdelmekre, amelyeknek 
-egy negyedszázad év előtt egyik részese voltam, készségesen beis
merem, hogy talán a harcban hevesebb és kíméletlenebb voltam 
sokakkal, sőt a körülményekkel is szemben, mint a minőnek kellett 
volna lennem. De megnyugtat az a tudat, hogy nem a gyűlöl
ködés, nem a személyes indulat és harag vezetett soha, hanem 
ifjúságom tüzes lelkesedésének az a gondolata, hogy a magyar 
középiskolai tanárságot kell a nemzeti művelődés gondolatának 
képviselőjévé és hordozójává tenni. Hogy a magyar értelmiség e 
rétegének meg kell adni azt a szellemi szabadságot és társadalmi 
önállóságot ama mérsékelt anyagi jóléttel egyetemben, amelyek 
együttesen alkotják annak feltételeit, hogy a tanárság a maga 
nemes hivatásának méltóan megfelelhessen.

És most, mikor körülbelől két évtized múlva visszahoz az 
■egyesület kebelébe, kartársaimnak akarata, visszajövök örömest,
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mert érzem, hogy ezidőszerint kötelessége mindenkinek, az össze
tartás amaz érzületét ápolni a magyar tanárság között, amelynek 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület kezdet óta képviselője, 
sőt több, szimbóluma volt. Visszajövök dolgozni, meghiggadva 
gondolkozásomban, de meg nem változva semmiben. Ma is azt 
hiszem, amit huszonkilenc évvel ezelőtt hittem, amikor először 
fogtam tollat kezembe a tanárság ügyének szolgálatában, hogy 
a magyar középiskolai tanárság érdeke és a magyar közműve
lődésé egy és azonos. Azt hiszem, hogy a magyar közművelődés 
érdeke ma is : mentői teljesebbé tenni a tanárság szellemi szabad
ságát, társadalmi függetlenségét és megadni neki azt a mérsékelt 
anyagi jólétet, amely nélkül nem szentelheti magát teljes oda
adással nemes hivatásának. Ma is azt hiszem, hogy a magyar 
középiskolai tanárságnak nem lehet más feladata, mint egyenlő 
lelkesedéssel szolgálni a nemzeti eszmét és az emberi haladás 
ügyét. Ma is azt hiszem, hogy nekünk tanároknak nem lehet 
más sugalmazó szellemünk, mint nemzetünk és a tudomány igaz 
szeretete.

Nemcsak örömest tértem vissza, hanem könnyű is volt 
nekem e visszatérés. Hiszen az elmúlt két évtized alatt, bár a 
közélet, az irodalom és a tudomány más ágában, de ugyanazoknak 
a gondolatoknak és eszméknek voltam szerény munkása, amelyek
nek az iskola körében. Egy percig sem szakadt el az a fonál, 
amely életemet oda fűzte a magyar közművelődés és a tudomá
nyos haladás ügyéhez, amelynek a magyar tanárság a rossz idők
ben is hű munkása volt. Mert hiszen a maiaknál voltak rosszabb 
idők is. Mi átéltük, idősebb kartársak, e rosszabb időket is. 
Azokat az időket, amelyekben oly dolgokat, amelyek most 
pusztán csak valóságoknak tetszenek, elérhetetlen ideáloknak 
tartottunk. A természetes haladásnak éppen e kényszerítő ereje 
nyújthat nekünk reményt arra vonatkozóan, hogy jelenlegi küz
delmeink éppen úgy nem lesznek hiábavalók, mint nem voltak 
a múlt idők harcai. A haladást egy jobb, nemesebb és szabadabb 
élet felé semmi sem állíthatja meg. Ez a fejlődés és a tökélete
sedés ama törvénye, amely mindnyájunkat arra késztet, hogy 
nemcsak a magunk, hanem a jövő nemzedék érdekében is dolgoz
zunk. És én most az önök kitüntető bizalmánál fogva, pályám 
végére érkezve, kötelességemnek tartom, hogy ez egyesület kere
tében a jövő tanári nemzedék érdekében, tőlem kitelhetően dol
gozzam. Fogadják ez Ígéretemet kitüntető bizalmuk némi ellen
értékéül.

Az éljenzéssel fogadott beszéd elhangzása után megtartja 
Jancsó Benedek sokszor helyesléssel és tapssal félbeszakított elő
adását »a magyar közművelődés és a magyar tanárság«.

Mikó Pál (Balassagyarmat) üdvözli Jancsó Benedeket a 
felolvasó asztalnál és annak a véleményének ad kifejezést, hogy 
a felolvasó jelezte eszmék úgy ölthetnek majd testet, ha mi 
tanárok a nép közé megyünk és ott felvilágosítólag hatunk.
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Bódiss Jusztin alelnök melegen üdvözli Jancsó Benedeket 
bátor, igaz, őszinte magyar beszédéért,

mihez a közgyűlés zajos, hosszas éljenzéssel és tapssal 
csatlakozik.
18. Endrei Ákos (Budapest) felolvasást tart, melynek címe : 

A tanárság testületi szelleme.
Kiima Lajos (Újpest) a felolvasást fontosságánál fogva, 

beható eszmecserére ajánlja köreinknek és testületi üléseinknek, 
sőt tanáregyesületközi tárgyalásra is felette alkalmasnak tartja.

A közgyűlés köszönettel fogadta Endrei felolvasását 
és bővebb tárgyalását illetőleg elfogadja Kiima javaslatát.
Négyesy László újra elfoglalja az elnöki széket.
19. Szabó Márton (Debreczen) A földrajztanításról értekezik. 
Barczán Endre (Makó) úgy találja, hogy a mai viszonyok

bemutatása teljesen kiesett az előadásból. Szóló szerint a politikai 
földrajz visszahelyezendő a tantervbe. Foglalkoznunk kell továbbá 
szociális dolgokkal is, mert a mai tanítás mellett a tanulók jól 
ismerik pl. a comitia, az arma mivoltát, de nincsen fogalmuk 
a mostani állapotokról.

A felolvasó, kinek az elnök a közgyűlés köszönetét tolmá
csolta, hozzájárult Barczán fejtegetéseihez.

A köszönettel vett előadás a földrajzi reformbizottság 
figyelmébe ajánltatik.
20. A főtitkár bemutatja Dr. Pap Illés (Kassa) következő 

indítványát:
»Igyekezzék az Orsz. Tanáregyesület a maga részéről oda 

hatni, hogy az összes állami és kir. kath. közép-, áll. felsőbb 
leány-, szak- és polg. iskolai tanárok az Állami Tisztviselők 
Országos Egyesületének tagjai sorába lépjenek.«

A közgyűlés méltányolva a Tisztviselőegyesület egye
temes nagy céljait, pártolását összes tagjaink különös figyel
mébe ajánlja s a Tisztviselőegyesület kolozsvári közgyűlésén 
képviselteti magát.
21. Tárgyalásra került Dr. Császár Mihály (Pozsony) követ

kező indítványa:
»Mondja ki a t. közgyűlés, hogy a középiskolák elavult és 

intézetenkint különböző büntető eljárásának korszerű reformja 
érdekében felirattal fordul a vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumhoz, hogy hasson oda az igazságügyminiszteriumnál, hogy 
a készülő új büntető törvénykönyvnek a fiatalkorúakra vonat
kozó novellájában a középiskolák büntetőjogi hatásköre s a hatás
körén kívül álló esetekben követendő eljárása pontosan és egyön
tetűen megállapíttassék.«

A közgyűlés állásfoglalását arra az időre halasztja, 
mikor e novella tárgyalása az indítványt időszerűvé teszi.
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22. Elnök indítványára

az 1909/10. évre számvizsgálóknak kiküldetnek Dr. 
Szabó Péter, Balog Mór, Mikola Sándor, Fröhlich Károly; 
a jegyzőkönyv hitelesítésére Karsai Ervin és Király Ernő 
kéretnek föl.

23. Elnök ezután meleg szavakkal megemlékszik azokról a 
tényezőkről, kik a közgyűlés sikere érdekében közreműködtek, 
nevezetesen: Selmecz- és Bélabánya sz. kir. város törvényhatósága 
tisztikara, elsősorban Horváth Kálmán polgármester, K uti István 
rendőrfőkapitány; Selmeczbánya társadalma, különösen mindazok, 
kik a közgyűlést vendégszeretettel, szállásnyujtással, házaik fel
lobogózásával, az irántunk tanúsított előzékenységgel lehetővé, 
kellemessé és tanulságossá te tték ; a selmeczhányai erdészeti és 
bányászati m. kir. főiskola rektora és tanártestülete, főleg 
dr. Fodor László főbányatanácsos, aki nemcsak a közgyűlési 
termet engedte át, hanem állandó érdeklődéssel kísérte tanács
kozásainkat is. Köszönet illeti a főiskola nemes ifjúságát is. Hálá
val tartozunk a selmeczhányai két középiskola tanártestületének, 
a  helyi körnek, a rendező bizottságnak, e bizottságok elnökeinek: 
Király Ernő és dr . Rauchbauer József igazgatóknak, Becher 
Nándor, Fekete István és Zsitvay János, Suhajda Lajos és Balázs 
Géza kartársaknak, az elszállásoló és kirándulásokat rendező 
bizottságok tagjainak; a m. kir. hányahatóságnak, Székely Vil
mos főmérnöknek s a helyi sajtónak rokonszenves figyelméért.

A közgyűlés Selmecz- és Bélabánya sz. kir. városok
nak s az összes megnevezett hatóságoknak, testületeknek 
és egyeseknek az indítvány értelmében jegyzőkönyvileg 
hazafias meleg köszönetét fejezi ki.

24. Az elnök indítványára
a közgyűlés jegyzőkönyvhitelesítőkül Király Ernő és 

Karsai Ervin tagtársakat kéri fel, mire az elnök a köz
gyűlést bezárja.

K. m. f.

Négyesy László
elnök.

Hitelesítjük:
Király Ernő s. k. Karsai Erűin s. k.

Dr. Székely István
főtitkár.
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A közgyűlés irattárából.
Apponyi Albert gr. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

sürgönye:
»Közgyűlésükön őszinte sajnálatomra nem vehetvén részt, 

tanácskozmányaik eredményéhez a legjobb sikert kívánja haza
fias üdvözlettel Apponyi.«

* * *
Molnár Viktor államtitkár sürgönye:
»Közgyűlésük alkalmából szívből üdvözlöm az egybegyűlt 

középiskolai tanárságot mint kultúránk elsőrangú tényezőjét 
azon őszinte kívánságom kifejezése mellett, hogy ezen közgyűlés 
munkásságának eredménye ne maradjon az eddigiek mögött

Molnár Viktor államtitkár.«
* * *

Beöthy Zsolt sürgönye:
»Szíves meghívásért legszívesebb köszönet és köszöntés. 

Minél bizonytalanabb a magyar jövő, tanárságának egyetérté
sét és hivatásszere tétét annál szigorúbban követeli. Szép sikert 
a közgyűlésnek, üdvözletét minden tagjának Beöthy.«

fje

»Miniszteri biztosi halaszthatatlan dolgaim lehetetlenné 
teszik, hogy köztetek legyek; de lelkemmel ott vagyok. Mun
kátokra Isten minden áldását kérem. Révy«.

* * *

»Mindnyájatokat üdvözöl, munkátokra áldást kíván
Franki István.«

«j* H*

BozóJcy Endre levele:
»Nagyságos Elnök Úr, Kedves Barátom !

A tanáregyesület idei közgyűlésén — bár nagyon szerettem 
volna, — családi körülmények miatt nem vehetek részt. Kérlek, 
szíveskedjél kimenteni. — Az igazgatóságnak és közgyűlésnek 
legszivélyesebb üdvözletemet átadva maradok mély tisztelettel
igaz híved dr. Bozóky Endre.«

* * *
Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület Tekintetes Elnökségének

Budapest
Városunk törvényhatósági bizottsága múlt hó 13-án tartott 

ülésében kelt elhatározásával megbízott azzal, hogy az Országos 
Tanáregyesületet az 1910. évi közgyűlésre a város közönsége 
nevében városunkba hívjam meg.

Kedves és örvendetes kötelességnek teszek eleget akkor, 
amidőn felkérem a Tekintetes Elnökséget, hogy a közgyűlés
működése helyéül az 1910. évben Nagyváradot méltóztassék 
kijelölni.
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A választást indokolttá teszi városunk fejlődöttsége és 
közismert kultúrális niveauja is, minek tovább fejlődéséhez egy 
ilyen, csak kultúrális gócpontokon tartható közgyűlés hatha
tósan hozzájárulna.

Abban a reményben, hogy a Tekintetes Elnökség határo
zata óhajunkkal meg fog egyezni, a meghívást tisztelettel 
megismételem.

Nagyvárad város közönsége nevében: 
Kinder Károly 

polgármester.* * *

»Nagyságos Elnök Úr! Fogadja legőszintébb köszönetem 
kifejezését szíves értesítéséért, mely szerint az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület tiszteleti tagjává választott.

Kitüntető és megtisztelő reám nézve e választás főleg azért, 
mert illetékes helyről jött elismerését érzem szerény munkássá
gomnak.

A középiskolai tanársághoz eddig is a tiszteletnek és sze
retetnek nem egy szála fűzött, — amely ezen kitüntető bizal
muk folytán csak erősödni fog — amiért is bátran Ígérhetem, 
hogy ezentúl is törekvéseiknek buzgó támogatója és értékes mun
kásságuknak őszinte tisztelője maradok.

Fogadja kérem, ismételten őszinte köszönetem és tiszteletem 
kifejezését s tolmácsolja ezt kedves tagtársaimnál is.

Molnár Viktor«.
* * *

»Nagyságos dr. Négyesy orsz. tanáregyesületi elnök Úrnak
Selmeczbánya.

Bódiss Jusztin dr. kedves barátom szülőhelyéről mondok 
hálás köszönetét nagyságodnak szíves értesítéséért, hogy az orszá
gos tanáregyesület közgyűlése csekélységemet a választásával 
kitüntetni kegyeskedett. Az egyesület virágzását óhajtva üdvöz
löm nagyságodat és az egyesületi kartársakat.

Burány Gergely«.

A jegyzőkönyv mellékletei. 
a j  T i tk á r i  je le n té s .

Tisztelt Közgyűlés! Heti folyóiratunk hű tükre egyesületi 
életünknek és így aligha leszek abban a helyzetben, hogy t. tag
társainkkal ismeretlen dolgokat közöljek. Inkább csak rövid össze
foglalását nyújtom azoknak a mozzanatoknak, melyek negyven- 
harmadik egyesületi évünk történetébe beilleszthetők.

A remény jegyében kezdődött az egyesületi év, a csalódottság 
érzetével zárjuk : a várakozást, mellyel erkölcsi és anyagi gyarapo
dásunk elé néztünk, az állami költségvetési törvény szomorú kiábrán
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dulásra változtatta. Nem akarok e helyről a tanári közéfzésnek 
igazi kifejezést adni, mert ezt több tekintet tiltja, csupán konstatálni 
kívánom, hogy a magyar középiskola a tanárság nyomott, sok helyt 
elkeseredett hangulatát már tovább nem bírja ki. Ha 1910-ben 
nem vezetik a középiskola embereit az ígéret ama földjére, melyet 
nekik 1909-ben a 3%-os rangemeléssel megmutatni jónak láttak, 
az újabb csalódás következményei csak ellenségeinknek lehetnek 
majd kedvesek. Mi azonban, akik szívvel-lélekkel csüngünk a mi 
iskolánkon, óhajtva óhajtjuk, hogy a tanárság elkeseredett han
gulata ne legyen víz ellenségeink malmára.

Nekünk kötelességünk ezt a mementót itt a tizenkettedik órában 
kibocsátani. Videant consules . . .

Egyesületünk másfélezer tagjával és kilencedik lusztrumával 
az ország hasonló irányú egyesületei között legelői jár. Érthetőnek 
fogja találni a t. Közgyűlés, hogy egy ekkora társulat ügyeinek 
igazgatása a vezetőség részéről komoly munkát követel. Ennek meg
felelőig a folyó ügyek intézésére az igazgatóság hat ízben tanács
kozott, míg a választmányt háromszor kellett gyűlésbe szólítani.

Az új alapszabály a teendőket, hogy úgy mondjam, decentrali
zálja, amennyiben az alelnökök számát kettőről négyre emeli és 
mindössze két választmányi ülést követel évenkint, az igazgatósági 
tagok felelősségét pedig jobban megosztja, amennyiben az egyesület 
eme szervének választott tagszámát háromról tízre emeli. Az új 
alapszabálynak egyik lényeges haladása a múlttal szemben továbbá 
az, hogy a körök, illetőleg a köri tagok jogait és kötelességeit szaba
tosabban körvonalozza és így az egyesületi élet eme nagyon fontos 
exponensének biztosabb mozgást enged.

Köreinkre áttérve örömmel jelenthetem, hogy szép múlttal 
dicsekvő kassai körünket odavaló tagtársaink elismerésre méltó 
ügyszeretete új életre keltette ; legújabban pedig ebben a vendéglátó 
nemes városban működő kartársaink együttes elhatározása újra 
megalkotta a selmeczbányai kört.

Hogy milyen értékes munka folyik köreinkben, abból az egy
néhány adatból is kiviláglik, melyet a következőkben bátorkodom 
fölsorolni, nem szólva azokról a hasznos előadásokról és vitákról, 
melyeknek célja volt a tanárság erkölcsi és anyagi előbbre vitele.

így elsősorban tisztelettel illik adóznunk a kolozsvári körnek, 
melynek érdemes elnöke,. Márki Sándor Közoktatásunk régi és élj 
irányáról és A magyar földrajzi tanítás történetéről tartott tanulságos 
előadásokat; méltón sorakozik melléje Schneller István, aki Pedagógiai 
gondolatok a londoni morálpedagógiai kongresszusról címen értekezett; 
Divényi Gyula Az ifjúsági irodalomról, László Gyula pedig A testedzés 
higiéniájáról mondott el követésre méltó intelmeket; figyelemre 
nagyon érdemes Csengeri indítványa, mely szerint a szünidőben 
Kolozsvárt latin kurzusokat kellene rendezni. Reméljük, hogy illetékes 
helyen nem zárkóznak el e nagyon méltányos kívánság teljesítése elől.

Hasznos működést fejtettek ki többi köreink is. Csak egy
néhányról szólok. így Budapesten Máté Lajos előadást tartott egy
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új irányú kísérletről a latin nyelv tanításában, Bátori Ármin pedig 
a természetrajz tanításáról. Debrecenben Horvay' Róbert beszámolt 
németországi iskolákban tett tapasztalatairól és előadást tartott e 
címen : A szókincs elsajátítása az idegen nyelvi oktatásban. Ugyanott 
értekezett Török Péter egy igen érdekes tém áról: az eszperantó nyelvről. 
Eperjesen Janicsek József két. didaktikai tételt fejtegetett : Plafont, 
majd a görögpótló irodalom tanítását. Fiúméban Ányos Ármin Az 
alsóbbfokú matematikai oktatás metodikáját tette szóvá, mig Miskolcon 
Mitrovics Gyula a fiúinternátusok fontos ügyét választotta előadása 
tárgyául. -

Érdekes tétellel szerepelt Pozsonyban Császár Mihály, ki a 
szociológia értékesítéséről szólott a középiskolai történettanításban. 
Napirenden lévő didaktikai kérdés, t. i. a földrajztanítás reformja 
foglalkoztatta a szepesi körben Noszky Jenőt. Változatosságról 
tanúskodnak az Ung-beregmegyei kör előadásai, melyek között 
kiemelendők Tárczy Károly a művészettörténeti oktatásról, Bihari 
Ferenc az internátusokról, Korpás Ferenc a magyar írásbeli dolgoza
tokról ; Bellus Károly a monista Haeckel iskolaügyi nézeteit ismertette, 
míg Schor Ernő tankönyveinkről értekezett.

Köreink azonban nemcsak szakkérdésekkel foglalkoztak, hanem 
régi hagyományainkhoz híven iparkodtak a nagyközönséget is 
modern, tudományos, művészeti és szépirodalmi kérdésekről tájé
koztatni. így Temesvár-kerületi körünk ez idén is nagy sikerrel 
folytatta évekkel ezelőtt meghonosított szabad líceumi előadásait, 
Kolozsvárt pedig ifjúsági előadásokat rendeztettek a Nemzeti Szín
házban, melyeket a dési és szamosújvári tanulók számára is hozzá
férhetőkké tettek. Csengeri János a rendező-bizottság elnöke és 
így ez intézmény dicsérete felesleges. Debreczenben Kardos és Zalai 
tagtársaink lelkes buzgalmának köszönhető a munkásgimnázium 
megteremtése, míg Fiúméban nagyon változatos programmal ren
deztek szabad líceumi előadásokat. Aki a vidéki városok kulturális 
mozgalmait figyelemmel kíséri, tudhatja, hogy e tekintetben kar
társaink elüljárnak és elüljártak már évtizedekkel ezelőtt, mikor 
a minisztérium a szabad líceumi előadásokért külön honoráriumot 
még nem helyezett volt kilátásba s így fiumei kartársainkat nem 
érheti az a vád, hogy pusztán anyagi jutalomért vállalkoznak a 
tudomány népszerűsítésére, midőn panaszosan fölemlítik, hogy az 
amúgyis szegényes 20—20 koronás tiszteletdíjat nem sikerült a 
minisztériumtól kieszközölniök. Elvégre egy gróf Apponyi Albert 
fényes nevével biztosított rendeletnek nem kellene arra szorulnia, 
hogy ennek a nehéz viszonyok között lelkesen működő fiumei kör 
szerezzen érvényt.

A körökön kívül derekasan működnek a középpontban szer
vezett reform-bizottságok is. Közismert dolog ugyanis, hogy a közép
iskolai kérdés Európaszerte foglalkoztatja a politikusokat és taná
rokat. Mindenki érzi, hogy vannak stúdiumok, melyekből az iskola 
keveset, ismét mások, melyekből túlsókat nyújt. Már most a kellő 
összhang létesítése a sok és kevés között, a klasszikus nyelvekből
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megkívántató mérték, a modern nyelvek metódusa, az exakt tudo
mányok beosztása, a testi és erkölcsi nevelés mind oly kérdések, 
melyeknek kellő megoldása sokáig nem várathat magára.

Súlyos anyagi helyzetünk közepett, mely egyesületi életünket 
sehogysem akarja nyugvópontra juttatni, mégis kötelességének 
tartotta a középponti vezetőség, hogy jeles szakemberek közreműkö
désével a maga részéről is hozzájáruljon e nagyfontosságú kérdések 
némi előreviteléhez és ezért megalkotta a matematikai reform- 
bizottságot Веке Manó, a földrajzit Erődi Béla, a klasszika-filológiait 
Hegedűs István, a magyart G-aál Mózes s a modernt Binder Jenő 
szakavatott vezetése mellett. E bizottságok az anyag nagyságához 
mérten serényen tanácskoznak, sőt az egyik, a matematikai, már 
be is fejezte működését, melyről a tegnapi napon Mikola Sándor 
tagtársunk szakszerűen beszámolt, bemutatta egyúttal azt a szép 
kötetet, mely az egyesület anyagi támogatásával napvilágot látott 
és nemsokára Teubnernél német nyelven is megjelenik. A többi tár
gyakkal foglalkozó reformbizottságok létesítése folyamatban van.

A saját erkölcsi és anyagi erejéből rendezte az egyesület a lefolyt 
esztendőben is a filológiai versenyeket, melyekre Budapesten 28 
jelölt, Kolozsvárt pedig 9 jelentkezett. Sokat lendíthetnének e ver
senyeken azok a t. tagtársaink, kik az érettségi vizsgáló-bizottságok 
tagjai, ha jelesebb tanítványaikat e versenyekben való részvételre 
buzdítanák, mert minél több a pályázó, annál közelebb jutunk a 
versenyek megtartásával kitűzött célunkhoz.

Mindenféle akadályok miatt csak az idén írhattuk ki a Tanítók 
Házaiban létesített ösztöndíjakra a pályázatot. Az Eötvös-alap 
tudvalevőleg, melynek százezreit a hazai tanítóság követésre méltó 
önmegtagadással hordta össze, Budapesten és Kolozsvárt állami 
hozzájárulással tagjainak főiskolákat látogató fiai számára inter- 
nátusokat létesített. A tanárság, mely az önsegély terén még a kez
det kezdetéhez is alig jutott, fiai számára hasonló intézménnyel nem 
rendelkezik. Örömmel ragadtuk meg tehát az alkalmat, hogy egye
sületünk negyven évi fennállásának emlékére Budapesten és Kolozs
várt egy-egy 4000 koronás alapítványt tegyünk oly rendeltetéssel, 
hogy 1—1 tagtársunk főiskolát látogató fiának havi csekély húsz 
egynéhány koronáért tisztességes, gondtalan megélhetést biztosít
sunk. Különös, hogy a két ösztöndíjra mindössze két — különben 
nagyon érdemes — jelesen érett pályázó akadt, kit a választmány 
természetesen ki is jelölt.

Kívánatos volna, ha középiskoláink, áthatva attól a tudattól, 
hogy azt a 8000 koronát a nemes rendeltetést betöltő segélyalaptól 
kellett elvonnunk, azon igyekeznének, hogy ez összeget mentül előbb 
ez alapnak megtéríthessük. Melegen érző szívük mindenesetre meg 
fogja találni a módját.

Magyar ifjúságunk igaz szeretetének adta tanujelét egyesületünk 
az elmúlt esztendőben, midőn a Balaton mellett 4440 koronáért, 
részben fenyvessel borított telket vásárolt, hogy tanulók számára 
nyári üdülő-házat építsen. A telek kiegészítése folyamatban van. 
Restelkedés nélkül folyamodhatunk a nagyközönséghez, hogy az



épület megteremtéséhez szükséges anyagi eszközökkel segítségünkre 
legyen, mert hiszen az ő fiainak, a jövendő magyar honpolgároknak 
érdekéről van itt szó. Számítunk e tekintetben is kartársaink hat
hatós támogatására.

A fürdőkonviktusok működéséről a segélyző-alap pénztárosa 
fog behatóbban nyilatkozni.

Nagy erkölcsi sikert jelent ránk, tanárokra nézve a londoni 
magyar kiállítás, melynek középiskolai része angolok és magyarok 
egyhangú ítélete szerint a magyar középiskolák szép fejlettségéről 
tanúskodott s melyért az érdem elsősorban Erődi Béla udv. taná
csos, székesfővárosi tankerületi főigazgatót illeti.

Régi adósságot törlesztett az egyesület, midőn Beöthy Zsolt
nak, tizennégy éven át volt elnökünknek azt a hálairatot átadta, 
melyre bennünket egy régibb közgyűlés utasított. Ugyancsak köz
gyűlési határozatnak tettünk eleget azzal, hogy arcképét egyesületi 
helyiségünk számára megfestettük. Maga magát tisztelte meg az 
egyesület választmánya, midőn a kiváló férfiút az igazgatóságba 
beválasztotta.

Ugyancsak a hála nemes érzületének áldoztunk azzal, hogy 
egyesületünk ama tagjainak, kik négy hosszú évtizeden keresztül 
lankadatlan buzgalommal egyesületi céljaink előmozdításában gyá- 
molítani szívesek voltak, emlékleveleket küldtünk. Kívánjuk, hogy 
lelkes példájuk ihlesse meg a fiatalokat is és jelölje meg azt az utat, 
melyen a testületi érzésnek haladnia kell.

Zilált közviszonyaink, fájdalom, nem biztosítják nekünk ezt a 
nyugodt, céltudatos működést minden téren. Érezzük, hogy sok 
kérdés, még pedig a középiskola életébe mélyen belevágó kérdés 
megoldásra vár. Anyagi ellátásunk másfél évtized óta húzódó ügyé
ről nem szólok. De ott van a szolgálati pragmatika, az új rendtar
tás, a kinevezések részben sérelmes ügye, az ung-beregmegyei kör 
indítványa az igazgatókká kinevezendő tanárok alsó korhatáráról, 
az internátusok szervezése, a nemzetiségi középiskolák, a nemzeti 
zászlónak adandó tisztelet kérdése, a tanári cím védelme, a minisz
tériumi V. ügyosztálynak szakemberekkel való ellátása stb.

Hálásan elismerjük ugyan, hogy a tanárság egyik régi kíván
sága teljesült, midőn a jövő iskolai évre szóló kinevezések ideje korán 
közhírre kerültek ; de az iskola érdekében is állana, hogy egy-két 
párhuzamos osztálytól, hirtelen halálesettől vagy hasonló előre nem 
látható okokból elkerülhetetlen kinevezéseket leszámítva, valamennyi 
kinevezés és áthelyezés oly időben történjék, hogy az illető kartár
sak magánérdekei se szenvedjenek.

A 35 évi szolgálati időről és a heti óraszám felemeléséről szóló 
riasztó hírek kartársainkat ok nélkül nyugtalanították, mert a mi
niszteri jelentésnek ez a passzusa — úgy látszik -— csak ballon d’essay 
akart lenni ; de mindenesetre hinnünk kell, hogy azok a férfiak, 
kik ez idő szerint a középiskolák ügyeit intézik, annyira szeretik 
a gondjukra bízott drága kincset, hogy a középiskolai tanárság egy
hangú állásfoglalásával szemben e tehertöbblettel, mely egyelőre az
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1883. XXX. te. 32. §-ában és az 1885. XI. te. 23. §-ában biztosított 
jogunknál fogva úgysem imminens, semmi esetre sem akarnak ben
nünket sújtani.

Komolyobb aggodalomra adhat okot az a körülmény, hogy az 
okleveles, állás nélküli tanárok száma ijesztően szaporodik. Hiába 
látják ebben egyes szép szellemek közművelődésünk gyarapodását ; 
mi csak azt látjuk, hogy az elégedetlen, elkeseredett exisztenciák 
egyre többen lesznek, mindenféle destruktív irányzat szolgálatára 
kaphatók, mérhetetlen erkölcsi kárára a mi tisztes rendünknek. Ha 
az orvosi kar egyik kiválósága jónak látta az ifjúságot az orvosi pálya 
választásától visszariasztani, vájjon nem érkezett-e még el ideje 
annak, hogy mi is összefogjunk iskolánként és megmagyarázzuk 
a kezünk alól kikerülő ifjúságnak, hogy immár kétezer felé jár a két 
egyetemen a tanári katedrát váró fiatalok száma ! Ügy gondolom, 
nevelő tisztünk megköveteli, hogy a legjelesebbeket és hivatást 
érzőket leszámítva, minden maturánst óva intsünk a tanári pályá
tól. Ezt követeli az ifjúság érdeke és az egyre növekvő egészségtelen 
verseny is, mely a protekciót minden erkölcstelenségével együtt, 
azelőtt nem sejtett fokra fejleszti; másrészt pedig a túltermelés az 
alkalmazást nem nyert jelöltekből valóságos tanszatócsokat képez, 
kik foglalkozás hiján annyira mennek, hogy pl. bizonyít ványosz- 
táskor az iskola kapuja előtt mint »okleveles gimnáziumi tanárok« 
a gyerekek kezébe cédulát nyomnak, melyen nyári szolgálataikat 
az érdemes ifjúságnak felajánlják. Rabelais tollára volna méltó e 
tárgy, ha nem volna oly mérhetetlenül szomorú.

Engedje meg végül a tisztelt közgyűlés, hogy egy megemlékező 
szót ejtsek elhunyt tagjainkról is. Sokan távoztak közülünk, sokan 
igen fiatalon, még jóformán pályájuk elején.

Elhunyt még az iskolai év elején tiszteleti elnökünk, Berecz 
Antal, meghalt Károly Gy. Hugó, Orlovszky István, Sárhegyi Lajos, 
Takáts Gyula, Kardos Gusztáv, Faragó Lajos, Holló László, Háger 
József, Szieber Ede, Tedeschi Borbála, Révai Sándor, Kováts István, 
Breznyik János, Bölcs Nándor, Buczoni Albert, Korbuly Emil és 
veteránjaink közül, akik az egyesület megalkotásában részt vettek, 
Pákh Károly, Lucz Ignác és Szamosi János. Emlékezzünk rájuk 
kegyeletes tisztelettel s halottainkról emlékezvén, gondoljunk egy
úttal arra, hogy egyetlen pályán működők közül sem szedi a halál 
oly hirtelen az ő áldozatait, mint a mi sorainkból. Ez a tudat is 
nevelje bennünk az összetartás, az igazi kartársi szeretet meleg, 
őszinte érzetét!

Látják, t. kartársaink, hogy egyesületünk is, a magyar tanári 
rend is tőle telhetőleg, kellő buzgósággal igyekszik betölteni nemzeti 
fontosságú hivatását. Ha mégis egyesek szemében az elért eredmény 
ki nem elégítőnek tűnik fel, ennek okát rajtunk kívül eső, főleg állami 
életünknek sok tekintetben beteges viszonyaiban kell keresnünk.

Mi, magyar tanárok ezentúl is megtesszük a kötelességünket.
Méltóztassék jelentésemet tudomásul venni.

Dr. Székely István,
főtitkár.
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b)  A  p én z tá ro s  je le n té se .

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1908/9. évi bevé

teleinek és. kiadásainak részletes kimutatását és az ez évi vagyon
mérleget már tegnap az igen tisztelt tagok kezéhez juttattam és 
így bátran feltételezhetem, hogy ezekből mindenkinek sikerült az 
egyesület pénzügyi helyzetéről világos képet nyerni, sőt azt is, 
hogy az ig. t. közgyűlés velem egyetértőén az 1908/9. évi ered
ményt kielégítőnek találja.

A bevételek tételei közül egy sincs, mely a költségvetés 
előirányzata mögött maradna, sőt bevételeink leglényegesebb 
tétele: a tagdíjak és előfizetések tétele 617 К  és 3 fillérrel 
nagyobb mint a költségvetésben előirányoztuk. A kamatok és 
apró bevételek szintén 180 К  és 51 fillérrel többet tesznek ki, 
mint amennyi a költségvetésben föl volt véve.

A kiadások egyes tételei szintén nagyobbak az előirányzat
nál, de nem lényegesen nagyobbak, így a Közlöny költségei 
9642'59 K, mindössze 142 К  és 59 f-rel tesznek ki többet 
az előirányzottnál, amit a Közlöny terjedelme okozott (50 ív 
helyett lett 51 */2 ív). A kiadások tételei közül a tiszt, közgyűlés 
figyelmét még csak a 10., 16. és 17-re akarom irányítani. 
(A fiumei jutalomdíjak, a »Középisk. Math. Tanítás reformja« 
költségei és a filológiai verseny díjai), mert úgy érzem, hogy 
ezeket az egyesület bizonyos jóleső megelégedéssel láthatja a 
kiadásai között.

Az 1908/9. év végén az egyesület tagjainak száma 1481, 
még pedig 30 tiszteletbeli, 23 alapító, 1416 rendes és 12 rend
kívüli tag, 18 taggal több mint az 1907/8. év végén. Nem 
mulaszthatom el örömömet kifejezni azért, hogy az egyesület az 
idén is tagjai közül 12 olyan tagot üdvözölhet, kik az egyesü
letnek 40 év óta tagjai. E zek:

Avéd Jákó gyulafehérvári ny. főgimn. igazgató,
Béndelc József zsombolyai polgári isk. tanár,
Fehér Ipoly pannonhalmi főapát (aki 28 évig volt rendes, 

azóta tisztb. tag),
Guhr Márton iglói ág. ev. főgimn. tanár,
HalbiTc Ciprián tihanyi apát,
Jan/covszlcy Demeter körmöczbányai főreálisk. tanár,
Fintér Elek tatai kegyesr. gimn. igazgató,
Rótli Márton iglói ág. ev. főgimn. tanár,
Samarjay Mihály pozsonyi főreálisk. ny. igazgató,
Dr. Scholtz Ágost budapesti egyet, tanár,
Dr. Steinmayer János budapesti ügyvéd és jószágkor

mányzó és
Vaszary Kolozs bibornok-érsek, Magyarország herceg

prímása (aki 21 évig rendes tagunk volt azóta pedig tisztb. és 
alapító tag).



Budapesten, 1909 június 27-én. 
M

ü
ller József, pénztáros.
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özépisk. Tanáregyesület bevételeinek és kiadásainak részletes kim
utatása az 1908/9. évről.
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Az egyesület vagyonmérlege az 1908/909. év végén.

o> Vagyon Teher
EH К f К f

1 Alapítványok : Papi Balogh Péter úr
alapítványa névértékben ......... К 200.—

Budapest székesfőváros alapítv. ... > 200.—
A magyar nevelési társaság alapítv. 
f  Dr. Haynald Lajos bibornok-érsek

> 200.—

úr alapítványa ...... .........  ...... > 200.—
f  Ipolyi Arnold püspök úr alapítv. > 200.—
f  Görög Imre úr alapítványa...... > 290.90
Hegyesy Károly fog. tanár úr alap. > 200—
Kirchner Lajos tanár úr alapítv. 
Vaszary Kolozs hercegprímás úr

» 200—

alapítványa .................. ~ .......... > 200—
Semsey Andor tisztb. tag úr alapítv. 
t  Szilágyi István főgimnáziumi

» 200—

igazgató úr alapítványa ..........
f  Volf György főgimnáziumi igaz-

> 200.—

gató úr alapítványa ..................
Baksay István kir. tanácsos, ny.

> 200—

főgimn. tanár úr alapítványa ... 
Rombauer Emil főigazgató és fő-

200—

reálisk. igazgató úr alapítványa 
Dr. Székely István főgimnáziumi

> 200—

tanár úr alapítványa ..................
Dr. Schuschny Henrik isk. orvos

> 200—

és egészségtani tanár úr alapítv. > 200—
-f Bubics Zs. püspök úr alapítványa 
f  Dr. Tedeschi Bettina úrnő, áll. fels.

» 200—

leányisk. igazg. Trencsén alapítv. 
Avéd Jákó ny. főgimnáziumi igaz-

> 200—
!

gató úr tagdíjának megváltása 
Dr. Takách Menyhért jászói pré-

» 126—

post úr alapítványa ...... ..........
Bódiss Jusztin pannonh. főiskolai

200—

tanár úr alapítványából befizetett 
Dr. Pintér Jenő, jászberényi főgimn.

* 100—

tanár úr alapítv...................  ... ... » 200— 4316 90
2 Bútorok, felszerelés stb......................... 490 _
3 A tartalékalap .............................. ..» 2400 —
4 A pénztári maradék az 1908/909. évről 606 72
5 Tagdíjhátralékok ...................... ......... 7500
6 A segélyzőalap vagyona a X XX lX . kim. szer. 45,702 73
7 5440 74
8 Előre fizetett tagdíjak és előfizetési díjak ...... 311 20
9 Az 1908/9. Közlöny 36—38. sz. írói díjai ...... 180 —

10 A segélyzőalap vagyona ........................... 45,702 73
11 A fiirdőlrenviktns vacrvnna...................... 5440 74
12 Az egyesület egyéb vagyona .................. ............. 14,822 42

Összesen...... 66,457 09 66,457 09
Budapest, 1909. június 27-én. Ш Ц е г József> pénztárog

Tételenkint megvizsgáltuk, az eredeti okmányokkal összehasonlí
tottuk és helyesnek találtuk.

Budapesten, 1909 június 27-én.
Dr. Szabó Péter, Balog Mór, Mikola Sándor, Fröhlich Károly,

az 1908. évi közgyűlés által kiküldött számvizsgálók.
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Költségvetés az 1909/10. évre.

Bevétel Kiadás

к f. К f.

606 72
8700 —

3000 —

1520 —

750 —

2000 —

360 - Г -

137 96

9868 —

2217 90
600 —

150 —

200 —

1000 —

1400
200 —

300 —

300 —

38 40
300 —

500 38
|l7,074 68 17,074 68

8
9

10
11
12
13

I. B evéte l.
Pénztári maradék az 1908/909. évről
Az 1909/10. évi tagdíjakból .............
Tagdíj-hátralékból ................. ............
Előfizetési díjak (190 á 8 K) ......... .
Hirdetési díjak......... . .................... . ...
Állami segély.............. .........................
Kamatok és apró bevételek .............
Megtérülő kongresszusi költségek.....

I I . K iadás.
A Közlöny költségei: 46 ív á 158 К (nyomatás

hajtogatás, szétküldés stb.) ...... 7268’— К
írói díjak ......................................  1800’— »
a szerkesztő tiszteletdíja .......... 800'— »

A tisztviselők tiszteletdíjai:
a főtitkár tiszteletdíja és átalánya 700’— К  
a titkár és gazda tiszteletdíja... 300’— »
a pénztáros tiszteletdíja (13,970 К
után 7°/o)...................................... 977-90 »

A segélyző alap kezelőjének ........  240-— »
Ügyviteli kiadás ........................ .........................
Nyomtatványokért ........ .....................................
Közgyűlési költségek .........................................
A körök jutaléka.................................................
Az egyesületi helyiség költségei:

aj házbér .................................. 1100’— К
b) fűtés, világítás .................. 250'— »
c) egyéb kiadás ... .................. 100' —

Könyvkereskedő és könyvkötő
Az 1908/9. pénztári maradékból a segélyalapnak
A filológiai versenyek díjai ............. , ... ..........
2 db 20 frankos a fiumei jutalomdíjaknak ...
Előre nem látott kiadások ... ..................... . ......
pénztári maradék az 1910/11. évre..................

Selmeczbánya, 1909. július 4.

M ü ller József, pénztáros.
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XXXIX. Kimutatás az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
segélyalapjának pénztári forgalmáról. (1908/9.)

ZCm

T é t e l Bevétel Kíadas
К f К f

1 A XXXVIII. kimutatás szerint pénztárkészlet
a-számadási év elején ...................................... 1.185 55

2 Adományokból (részletesen kimutatva a mellék-
letben)........................................................., ........ 868 60

3 Kamatokból .......................................................... 1.729 28
4 Törlesztésből .......................................................... 46 _
5 Felvételi díjakból................................................... 198 —

6 írói díjakból ..........................................  .............. 46 80
7 Földhitelintézetből a folyószámla terhére ............ 500 —

8 Postaköltség' megtérítése címén ............ .................................... 1 60
9 Fürdőkonviktusnak nyújtott kölcsön vissza-

térítése .............................................................. 708 42
10 1 árva és 8 özvegy segélyezésére ............................................ 701 06
11 Betét a Magyar Földhitelintézetbe a folyó-

számla javára ..................................................................................................... 2.199 70
12 Fürdőkonviktusnak adományképen .................... ..... 6 80
13 Fürdőkonviktusnak előleg a telekvételre és

átiratási költségekre..................................................................................... 708 42
14 Ügyviteli és postaköltségek ............................................................ 13 19
15 Pénztárkészlet a számadási év végén .............. 1.655 08

Összesen................... 5.284 25 5.284 25
Budapesten, 1909 jún ius hó 27-én.
W a g n e r  A l a j o s ,  R a t i o s  I g n á c « ,
a segélyalap elnöke. a segélyalap pénztárosa.

T é te le n k é n t  m e g v i z s g á l t u k ,  a z  e r e d e t i  o k m á n y o k k a l  ö s s z e h a s o n l í t o t t u k  é s  h e l y e s n e k  t a l á l t u k .

Budapesten, 190.+június hé 27-én.
B a l o g  M ó r ,  F r ö h l i c h  K á r o l y ,  M i k o l a  S á n d o r , d r .  S z a b ó  P é t e r ,

a közgyűléstől k ikü ldö tt számvizsgálók.

Melléklet a segélyalap pénztári kimutatásához.
Az 1908/9. egyesületi évben a segélyalap részére befolyt

adományok.

Fo
lyó

sz
ám A d o m á n y o z ó К f

1 Egyesület ...... „..................................................................... 400
2 Kiss Ernő .......................................................................... . ... 1 10
3 Bódiss Jusztin ...................................................................... 19 50
4 Singer és Wolfner (évi adom.) .......................................... 10

Hornyánszky Viktor (évi adom.) ...................................... 20 _
6 Ung-Bereg megyei kör .................................................  ... 20 __
7 Sárhecryi Fajos (évi adom.l ............ . .. ................. 30 _
8 Hettlinger József ................................................................. 2
9 Pesti Magyar Kereskedelmi Rank ................. 200

10
11

Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület ...................
Macryar Orsz. Központi Takarékpénztár ......................

100
25

—

12 N évtelen.................................................................................. 15 _
13 Toldi bajos (évi adom.) . ... .................................... 10 _
14 Hr. Kéki Lajos . . .  .............................. 4 _
15 Osics Gyula .............................................................. 12 —

Összesen......... OOCD00 60 '
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XXXIX. Kimutatás az Országos Középiskolai Tanáregyesület
vagyonáról.

S
•■сЗ
CS3
05

Рч
T é t e l

Activum Passivum

К f К f

1

2

3

Az Eötvös-alapnál a Tanítók házaiban létesí
tett két alapítványi helyre letétbe helyezve :
a) 7200 К 4°/o-os magy. koronajáradék al

pari és kamatja június 30-ikáig ... .........
b) 800 К magy. földhitelint. 4°/o-os szab.

és talaj jav. záloglevél al pari és kamatja 
június 30-ikáig ..............................................

A Magyar Földhitelintézetnél letétbe helyezve :
a) 2 drb Tisza-szab. sorsjegy al pari és

kamatja június 30-ikáig ............. . .......... ...
b) a dr. Szemák István-féle 1000 koronás

alapból eddig befolyt 700 К magyar 
korona járadék al pari és kamatja június 
30-ikáig .............................................. ..........

c) 29.400 К magy. földhitelintézeti 4°/o-os
kor. ért. záloglevél al pari és kamatja 
június 30-ikáig ...............................................

d) 4800 К magy. földhitelintézeti 4°/0-os
szab. és talajjav. záloglevél al pari és 
kamatja június 30-ikáig ..............................

164P06 К takarékpénztári betét és kamatja

7224

805

402

33

66

702

29.988

4832

33

4
5
6
7

8

június 30-ikáig ..................................................
Készpénz ..............................................  ..............
Kötelezvényekben..................................................
Postaértékekben ..................................................
Magyar Földhitelintézet folyószámlájának

egyenlege ......................................................  ...
Vagyonmérleg:

Vagyon 1909 június 30-ikán......................  ...

1654
14
80

10

5

45.697

60

13

Összesen.......... 45.702 73 45.702 73

Budapesten, 1909 június hó 27-ikén.

W a g n er A la jo s , K a  dós íg n á c z ,
a segélyalap elnöke. a segélyalap pénztárosa.

A letétekről szóló hivatalos kimutatást láttuk, amelynek alapján 
a fenti kimutatást helyesnek találtuk.

Budapesten, 1909 június hó 27-ikén.

Balog Mór, Fröhlich Károly, Mikola Sándor, dr. Szabó Péter,
a közgyűléstől kiküldött számvizsgálók.
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c) Jelentés a szünidei fürdőkonviktusokról.
A szünidei fürdőkonviktusok Egyesületünk kebelében 1904-ben 

alakultak meg és az 1905. nagy szünidőben küldtek első ízben 
tanulókat nyaralni. Az intézmény tehát immár hat év óta áll fenn 
és a mostani szünidőben szervezi ötödször- a konviktusokat. Tavaly 
két ilyen telepünk v o lt: Siófokon, ahol Kallós Ernő felügyelete mellett 
júliusban 27, augusztusban 21 tanuló nyaralt és Korondon, ahol 
Bábarczy Lukács vitte a felügyeletet júliusban 16, augusztusban 
12 tanuló felett. Ezen összesen 76 tanuló között szép számmal volt 
az ingyenes és a félösztöndíjas. A tapasztalatok arra bírták a veze
tőséget, hogy az idén valamennyi tanulót egy helyen, Siófokon össz
pontosítsa, ahol az ellátás minden tekintetben megfelelő volt és a 
felügyelet is teljesen kifogástalanul működött. A júliusi turnusra 
30-nál többen jelentkeztek, az augusztusira még folynak a be
jelentések.

Bizottságunk hat évi fennállása óta önkéntes adományokból 
közel 10,000 korona bevételre tett szert és ezen összegnek felét 
fokozatosan a szegénysorsú tanulók ellátására fordította. A lefolyt 
évnek legjelentősebb eseménye a konviktusnak telekvásárlása. 
A balatonmelléki Máriatelepen, a tanári üdülőtelep mellett, 4440 koro
náért megvettünk egy 2220 négyszögöl nagyságú befásított telket 
és a szomszédos telekből újabb 1110 ölre szeptember 15-ig biztosí
tottuk magunknak az elővételi jogot. Az a lelkes »Felhívás«, mely 
Egyesületünk elnökének és főtitkárának aláírásával Közlönyünk 
élén (az 577—578. lapon) megjelent és amelynek az volt a rendel
tetése, hogy i. t. tagtársainkat nagyobb áldozatkészségre buzdítva, 
a telek kibővítését lehetővé tegye, — sajnos — nem keltette a remélt 
és megérdemelt visszhangot. Az anyaegyesület tehát nagylelkűen 
elhatározta, hogy tartalékalapjából a konviktusi bizottságnak ren
delkezésre bocsátja a szükséges és kb. 2500 korona összeget, mely
nek kamatos törlesztésére mi készséggel vállalkoztunk.

A t. pénztáros úr részletesen fog beszámolni vagyoni állapotunk
ról, de nekem kötelességem rámutatni arra a szomorú jelenségre, 
hogy az i. t. tagtársaknak és az intézeteknek érdeklődése csaknem 
teljesen megcsappant. Pedig hogy némi jóakarattal és buzgósággal 
mily szép eredményeket érhetni el, arra követendő példa gyanánt 
legyen szabad idéznem a bpesti VI. kér. állami főreáliskolát, mely 
e célra rendezett hangversenyének tiszta jövedelméből (440 K) öt 
növendékét volt képes az idén is a nyaralásnak áldásos jótétemé
nyében részesíteni. Ezen általános és szinte érthetetlen közöny köze
pette jól esik azon külső tényezőkről megemlékeznem, amelyek pusz
tán a hazafias célt és az eszme életrevalóságát tekintve, jelentős ado
mányokat juttattak nekünk. Ilyenek az Országos Gyermekvédő Liga 
500, az Országos Balneológiái Egyesület 200 és ormódi Ormódy Vilmos 
főrendiházi tag úr 100 koronával. Ezeknek és a gyér kisebb ada
kozóknak is legyen szabad a t. közgyűlés színe előtt legőszintébb 
köszönetünket kifejezni. Hálánkra érdemes még a Balatoni Szövet
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ség, mely a siófoki konviktus támogatásával és felkarolásával nagy
ban hozzá járult ezen intézménynek sikeréhez.

Ami bizottságunknak és az általa létesített intézménynek viszo
nyát illeti a tanügyi kormányzathoz, arról sajnos nem számolhatok 
be, mert ilyen kapcsolatot eddigelé nem sikerült létesítenünk. 
A szakminisztérium az első évben tanúsított felbuzdulás után, amikor 
is a tanulók közti gyűjtést megengedte, többé nem vett tudomást 
rólunk, sem anyagi, sem erkölcsi támogatásban nem részesített.

Jelentésemet a négy év előtt beterjesztett beszámolómnak 
következő szavaival fejezem be :

>>A jövő teendőire nézve megfontolandónak tartom az intéz
mény kiszélesítését a többi középfokú tanintézetekre s azt, hogy 
munkánkba jog és kötelesség szerint egyaránt a felsőbb tanügyi 
hatóság is bevonassák. A nm. vallás- és közokt. minisztériumra itt 
kettős : erkölcsi és anyagi szerepkör v á r ; amannak úgy tehetne 
eleget, hogy magában a bizottságban hivatalosan képviseltetné 
magát, az intézményt tájékoztató rendelet útján ismertetné az 
iskolákkal és ajánlaná figyelmükbe, szervezeti szabályzatunkat 
jóváhagyná, alkalmi közleményeinknek pedig a Hivatalos Köz
lönyben nyitna te re t; az anyagi támogatást úgy képzeljük, hogy 
500—1000 К évi segélynek a költségvetésbe való beillesztésével 
lehetővé tenné, hogy évenként 5—10 vagyontalan tanuló részesül
hetne a fiirdőkonviktusok jótéteményében. Ha, amint reméljük, 
közoktatásügyünk vezetője ebbeli, küldöttség útján eléje terjesz
tendő kérésünket meghallgatja, akkor sikerülend kultúránkat egy 
olyan nemes intézménnyel gyarapítani, melyért a külföld is méltán 
meg fog irigyelni.«

Budapest, 1909 június 26-án.

Kemény Ferenc.
a bizottság elnöke.
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I. Kimutatás a szünidei fürdőkonviktusok pénztári for
galmáról. (1908/9).

F.
-s

zá
m

 I

T é t e l Bevétel Kiadás

К f К f

1 Pénztári készlet a számadási év elején .. 4.652 77
2 Adományokból (részletesen kimutatva a mellék-

letben).............................................................. 1.374 80
3 Előlegek az 0. K. T. segélyalapjától .............. 708 42
4 Felvételi díjakból................................................... 315 —

5 Kamatok .......................................................... 98 02
6 Telekvételre .......... ..................................  .......... 4.440 —

7 Illeték és átírási költségek .............................. 268 42
8 Segélyalaptól felvett kölcsön visszafizetése..... 708 42
9 Konviktusok és felügyelet költségei.................. 561 61

10 Tanulók segélyezésére.......................................... 429 —

11 Nyomtatványok, posta és ügyviteli költségek . 100 82
12 Pénztári készlet az év végén.............................. 640 74

Összesén... ... 7.149 01 7.149 01!
Budapesten, 1909 június hó 27-én.

K e m é n y  F eren c , I ta d o s  Ig n á c ,
a sz. fkonv. biz. elnöke. a segélyzőalap pénztárosa.

Tételenként megvizsgáltuk és rendben találtuk.
Budapesten, 1909 június hó 27-én.

Balog Mór, Fröhlich Károly, Mikola Sándor, dr. Szabó Péter?
a közgyűléstől kiküldött számvizsgálók.

Melléklet a szünidei fürdőkonviktusok pénztári kimuta
tásához.

В
Befolyt adományok К f

1 Dr. Szegvári László.............................................................. 20
2 0. К. T. segélyalapja .......................................................... 6 80
3 Késmárki ág. h. ev. líceum tanári kara .......................... 5 —
4 Goldberger Salamonná.......................................................... 2 —

5 Budapesti YI. kér. áll. főreáliskola ifj. hangversenyé-
nek jövedelme .............................................................. 440 —

6 Köröndi dalestély jövedelme .............................................. 32 —
7 Szekszárdi főgimnázium ...................................................... 20 —
8 Osztrák-magyar Bank ... ...................................................... 40 —
9 Orsz. Balneologiai Egyesület.............................................. 200 —

10 Orsz. Gyermekvédő Liga ................ .................................. 500 —
11 ormódi Ormódy Vilmos frh. tag ...................................... 100 —
12 VII. kér. b. főjrimn. III. b) osztálya.............................. 9 --■

Összesen...... 1.374 80
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I. Kimutatás a szünidei fürdőkonviktusok vagyonáról.

■s
zá

m
T é t e l

Activum Passivum

К ! f К f

1
2

Máriatelepi telek értéke.........
Pénztári készlet .....................

••• ..............-  - 4.800 ! — 
640 74

3 Vagyonmérleg:
Vagyon 1909 június hó 30-án. 5.440 74

Összesen... ... 5.440 74 5.440 74

Budapesten, 1909 június hó 27-én.

K e m é n y  F eren c , 
a sz. fkonv. biz. elnöke.

R a d o s  Ig n á c ,
az 0. K. T. segélyalapjának pénzt.

H ely e sn ek  ta lá ltu k .

Balog Mór, Fröhlich Károly, Mikola Sándor, dr. Szabó Péter,
a közgyűléstől kiküldött számvizsgálók.

A selmeczbányai közgyűlés.
A dicséretnek ama szavai, az ős bányaváros iráütunk meg

nyilvánult szeretetéből fakadó jólérzésnek s a város és környéke 
páratlan természeti szépségeit illető magasztalásnak, sőt csodálat
nak ama hangjai, melyek lépten-nyomon feltörtek Selmeczbányán 
jelenvolt tagtársaink ajkáról, a legékesebb bizonyságai ezidei 
közgyűlésünk sikerültségének s a legjobban tanúskodnak róla, 
hogy egyesületünk vezetősége helyesen cselekedett, amikor a szíves 
meghívást elfogadva Selmeczbányát jelölte ki évi találkozásaink 
ezidei helyéül. A Selmeczbányának szóló dicséret és magasztalás 
e megnyilvánulásait a legbenszülöttebb selmeczbányai sem hallhatta 
bensőbb örömmel, mint e krónika alulírt írója, aki, már előre 
hirdetvén a közgyűlés eljövendő sikerét és Selmeczbánya látnivalói
nak érdekességét, némi felelősséget érzett magában s némi szoron
gással leste az egybesereglett kartársak hangulatát. Nos, ez a 
hangulat csupa jókedv volt s a selmeci közgyűlést talán elfogultság 
nélkül jellemezhetjük ígyen: senkisem bánta meg, hogy ott volt, 
mindenki, aki távol maradt, bánhatja, hogy nem volt o t t . ..

Esős, szeles, hideg napra virradtunk július 2-dikán: fázósan 
indultunk Budapestről a keleti pályaudvarról a reggeli ruttkai 
gyorsvonaton. Útközben, számban egyre szaporodva, kedvünk 
mindjobban földerült s a borongós égbolt is úgy mutatta időnkint, 
hogy tán hajlandó lenne a kedvünkért mosolyogni is. Mire Garam-
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berzencére értünk, meg is próbálta a mosolygást s mert nem 
éppen úgy sikerült neki, ahogy maga is szerette volna, szégyenle- 
tében megujra elpityeredett.

Garantierzenczén a selmeczbányai keskeny vágányú vasútra 
kellett átszállanunk. Derűs-borús ég alatt, üdén zöldelő szűk 
völgyben, prüszkölve-nyögve, ide-oda kanyarogva kapaszkodott a 
kicsi mozdony egyre fölfelé. Egyre nagyobb érdeklődéssel néztük 
a tájék mindjobban bontakozó szépségeit. Az ég pedig mind 
derűsebben, biztatóbban mosolygott: Szép látvány úgy-e ? — várja
tok csak: láttok ti még szebbet i s ! . . Bélabánya kicsi állomását 
elhagyva már felénk sárgállik egy-egy kincstári bányaépület, m ár 
felénk csillan valami bányató. Előttünk meredez már a Szitnya 
orma s egyszerre ̂ csak szemünkbe tűnik a selmeczbányai kálvária 
gyönyörű kúpja. Érdeklődéssel nézzük; figyelmeztetjük társainkat ; 
mire néznék, nincs mit Htniok errefelé: a kálvária amott van 
már a másik oldalon. így pajkoskodik velünk hol jobbról, hol 
balról. Végre is jobboldalt marad, félig-meddig már szembenéz 
velünk; a kicsi mozdony nekibuzdúl s az utolsó, immár lejtőd 
kanyarodót gyorsvonatos nagyzolással teszi meg. Selmeczbányán 
vagyunk.

Harsány éljenzés, a bányászzenekar Rákóczi-indulója, a város 
hatósága, a közgyűlés rendezősége s érdeklődő úri közönség fogad 
bennünket. Kellemesen hat ránk e fogadás; — a nap pedig újra 
mosolyog: láttok ti még itt egyebet is !.. Horváth Kálmán pol
gármester, az ős bányaváros nevében, keresetlen, szíves szavakkal 
üdvözölte egyesületünket; elnökünk, Négyesy László ugyanígy 
köszönte meg a barátságos, meleg fogadtatást. Gyalogos menetre 
sorakoztunk aztán: így vonultunk végig a város főutcáján. A pogy- 
gyásszal semmi b a j: figyelmes rendezők már Garamberzencén 
vártak bennünket s már ott kiosztották a pogygyászokra erősí
tendő, szállást jelölő lapokat s a közgyűlésre vonatkozó tájé
koztatót.

A bevonuláskor már ragyogott a nap. Föllobogózott házak, 
harsogó zene, — mozsárdörgés az újváron, érdeklődő s helyenkint 
lelkesen éljenző úri közönség a kapaszkodó utca során, — a 
város egyre érdekesebben kibontakozó képe: az egész bevonulás 
olyan szokatlan, olyan meghitt, olyan megható. . .  Fönt vagyunk 
immár a város középpontjában. Karszalagos fürge rendezők a 
szállásunkra kalauzolnak bennünket: vendégszerető magánházakba, 
ahol szíves figyelemmel és barátsággal várnak. A minden hival- 
gás nélkül való e szíves fogadás s az elszállásolásnak e családias 
melegségű módja, azt hiszem, egyik megkülönböztető érdekessége 
selmeczbányai közgyűlésünknek.

Rövid pihenő után, d. u. 4 órakor már gyülekeztünk a 
városháza »terén«, a város különféle látnivalóinak megtekintésére. 
Csoportokba verődtünk s mindegyikünk kedve szerint indult arra 
felé, amerre az érdeklődése legjobban vonzotta. Sokan bizony nem 
is tudtak hamarjában dönteni, melyik csoporthoz csatlakozzanak.



•64

Bánya ? — azt bizony nem akárhol lehet lá tn i: azt meg kell 
nézni! kohó? — azt mondják, azt semmiáron se mulasszuk el; 
főiskolai gyűjtemények? városi múzeum? — mindenképpen sort 
kell keríteni mindakettőre. . .  H át a híres kálvária ? — az bizony 
■egyetlen a maga nemében: meg kell nézni! s az újvárnak, a 
leány vári boszorkány regés tanyájának a megtekintésére- is időt 
kell szakítanunk, ha már itt vagyunk.. .  Mind e látnivalókra 
a megérkezés napjának délutánja s a közgyűlés két napjának 
reggeli órái állottak rendelkezésünkre. Ki mit nézett meg, én 
bizony nem tudom. Sötét bányáról, izzó kohóról, a város nagy 
múltját hirdető múzeumról, a regés leányvárról, a büszke szép
ségű kálváriáról s más egyébről talán lehetne hangulatos, színes 
képet rajzolni — de minek ? Száraz krónika ez, nem színes fest
mény . . .  Aki bányát vagy kohót látott, bizonyára komoly érdek
lődéssel nézte azt a világot, ahol sápadt arcú hevérek, szűk 
kenyéren élő napszámosok földet túrva, tüzet szítva ölik magukat 
a »nemes« ércekért. A kálvária képe pedig bizonyára feledhetet
lenül berajzolódott mindnyájunk leikébe, hisz bármerre jár az 
^mber Selmeczbányán, mindenütt szembetűnik; — olyan szimbó
luma ez Selmeczbánya városának, mint Budapestnek a királyi 
palota a lánchíddal, vagy Bécsnek a Szent-István-templom tornya. 
Közgyűlésünk első napján hetivásár is volt; társaink közül sokan 
érdeklődve nézték s csodálkozva látták az ott fölhalmozott gyü
mölcs mennyiségét, szépségét és olcsóságát; egyebekben is tapasz
talhatták, hogy Selmeczbánya aránylag olcsó város: — ez pedig 
— hiszen a város nyaralóhely is — nagyon számbaveendő 
jótulajdonság!

Érkezésünk napján esti 8 órakor ismerkedőre gyűltünk a 
városi vigadó nagytermébe. A terem csakhamar megtelt, mert a 
közgyűlés tagjaival — s ez egy másik kedves jellemzője a Selmec
bányái közgyűlésnek — nagy számban jöttek a helybeliek is, 
urak és hölgyek egyaránt. Kedves, vidám, meleg est volt ez; 
& barátságos együttlét melegén kívül a selmeciek híres és kitűnő 
prímása, Balogh Laci jó muzsikája is csak növelhette a jókedvet. 
Derűs lélekkel, kartársias érzéssel ültünk együtt, távol vidékek 
egyhivatású munkásai; — Pozsony és Marosvásárhely, Debreczen 
és Pannonhalma, Nyíregyháza és Szabadka, Temesvár és Székely
udvarhely stb. tanárai egy közös érzésben találkoztak országos 
egyesületünk lobogója alatt s szinte-szinte feledésbe ment, hogy 
milyen sokan vannak, akik — nincsenek itt, pedig bizony jelen 
kellene lenniök . . .

A szívek melege aztán ünnepies szavakba is kívánkozott: 
egymásután hangzottak föl a nemhivatalos, de annál inkább 
lélekből fakadó köszöntők. Bódiss Jusztin, egyesületünk lelkes 
és általánosan tisztelt alelnöke szólalt föl elsőnek.

Örömét nyilvánítja azon, hogy a város olyan kitüntető 
fogadásban részesítette az egyesületet s az ismerkedő estére is 
oly nagy számban jelentek meg az itteni tanársággal együttérző
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polgárok De hogy ne csak udvarias szólamokba vesszék felszó
lalása, okát is kívánja adni ama kettős örömének, amely mind
annyiszor eltölti szívét, valahányszor az egyesület vidéken tartja 
közgyűlését.

»Örömömnek — úgymond — egyik oka az, hogy itt meg
becsülnek s ünnepszámba veszik gyűlésünket. Mikor a tanári 
állás megbecsüléséről van szó, nékem is jól esik látnom, ha a 
magyar kultúra szántó-vető napszámosai elismerésben részesülnek.

A másik ok, amiért szeretek a vidékre jönni, az, hogy itt 
találom azokat a kartársaimat, akik a tanári összetartásnak és 
közösségnek, egyetértésnek és békességnek nem mutatásból, hanem 
meggyőződésből apostolai. Isten ments! hogy ítéljek eleveneket 
■és holtakat, hogy elitéljem azokat, akik gyűléseinkről való távol- 
maradásukkal tüntetnek. Azonban annál fokozottabban becsülöm 
azon kartársaimat, akik nem tágítanak a tanári közösség és össze
tartás legrégibb s mind máig egyetlen közös színterétől: az orszá
gos tanáregyesülettől. Megmutatják pedig ezt azáltal, hogy bátran 
és önzetlenül szolgálják azt az eszmét, amelyet az orsz. tanár- 
egyesület egykori alapítói meg akartak valósítani a testvéresü- 
lés, az összetartás, a harmónia, még pedig minden rendű-rangú, 
felekezetű vagy pártállásu tanárnak bevonása és harmonizálása 
által.

Az orsz. egyesület szakadatlanul ez eszmény megvalósításán 
dolgozott a múltban, úgy, hogy én, mint pap, győri népes gyű
lésünkön 12 évvel ezelőtt a zsoltáros szavaival köszönthettem 
kartársaim at: íme, mily jó, mily kellemes a testvéreknek együtt 
lenni! S ezek a szavak akkor általános helyeslésre találtak. 
Ugyanez a szellem lelkesíti most is az egyesület vezetőségét, mikor 
egy helyre, közös tanácskozásra hívja egybe az egész ország 
tanárságát. Lelkesíti pedig erre magának az isteni mesternek 
példája, aki tanítványaiban nekünk is mondotta: arról ismeri meg 
a világ az ő követőit, hogy szeretik egymást, s aki utoljára is így 
vált el tanítványaitól: békét hagyok számotokra, még pedig az 
én békeszeretetemet hagyom rátok.

Azért én az első szerzetes-pedagógusnak, rendem alapító
jának béke-jelszavával köszöntőm jelenlevő kartársaimat, az efezusi 
tanítvány mondásával kibővítve: testvéreim, szeressük egymást!

Isten áldja, Isten tartsa a közgyűlésre megjelenteket, első 
sorban azokat, akik létrehozásán fáradoztak: a selmeczbányai 
rendezőséget s a, budapesti vezérkart életök párjaival s gyerme
keikkel együtt! Éljenek!«

Lelkes éljenzés és taps helyeselte és köszönte a lelkes szó
zatot.

Ezután Leffler Sámuel nyíregyházi főgimnáziumi igazgató 
köszöntötte fel lendületes szavakkal a nagymultú nemes város 
közönségét, polgármesterét, s a tanártestületek helyi tagjait.

Horváth Kálmán polgármester keresetlenül szép szavakban 
mondott köszönetét s üdvözölte az egyesületet.

OKSZ. K Ö Z É PISK , TA N Á K EG Y ES. K ÖZL. S L I1 I . 5
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»Ösbányavárosunkban — úgymond — hajdan az volt a szokás, 
hogy a városi polgárság az ő kedves vendégeinek a többi kedves
kedés között bemutatta arany- és ezüstbányáit és azután meg
ajándékozta őket e nemes fémekkel.

Fájdalom, bányáinkból kifogyott a nemes érc és így azt sem 
bemutatni, sem vele vendégeinket megajándékozni nem tudjuk.

De ba az anyagiakban szegényebbek lettünk is, szívünk 
mélyéből nem vesztek ki a hideg ércnél is értékesebb érzelmek: 
az őszinte barátság, bála és testvéri szeretet azok iránt, akik 
hozzánk jönnek, mint vendégek, mint jó barátok.

Ilyen kedves vendégei városunknak ma az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület igen tisztelt tagjai, akiknek megmuto
gatjuk vidékünk természeti szépségeit és őszinte érzelmeinkből 
kötött kisded csokrot ajánlunk fel azon kéréssel, hogy azt elfogadni 
kegyeskedjenek. És midőn városunkat elhagyják, vigyék e kis- 
csokrot magukkal szúkebb hazájukba és emlékezzenek reánk, 
munkás polgárokra úgy, miként mi is szeretettel fogjuk megőrizni 
e kedves napok szép emlékeit.

Poharamat az Egyesület jelenlevő igen tisztelt tagjaira 
ürítem. Éljenek!«

Endrei Ákos (Budapest) a hölgyeket köszöntötte föl álta
lános tetszést aratva. Pető János főiskolai köri elnök szólalt föl 
ezután: a főiskolai ifjúság — úgymond — örömmel csatlakozik 
a város ünnepéhez; ezzel az együttérzéssel élteti a megjelent 
tanárokat a bányászati s erdészeti főiskolai ifjúság nevében.

Lélek üdülése, jókedv pillangózása volt ez a minden tekin
tetben sikerült ismerkedő. Volt, aki dalolt is; szép lányok i& 
voltak: fiatal legények táncba csalogatták s Laci cigány húzta 
szívesen és szépen . . . így múlt el az este; s akik az immár 
kétségtelenül szép időre valló, csillagos éjtszakában bandukoltak 
hazafelé Selmeczbánya mindig görbe, hepehupás utcáin, talán 
hallották is a klopacskát, a bányászok deszkaharangjának mélabús- 
katakolását, mely nehéz munkára hívja a szegény bányásznépet. — 
Lelkek bányászai, tanárok, munkára, m unkára! . . .

Munkánkról: kétnapos közgyűlésünk előadásairól nem szó
lunk e krónika keretében; — a közgyűlés hivatalos jegyzőkönyvét 
s előadásait e füzet más lapjain találja az olvasó. Csak sommásan 
említjük üléseink néhány kiemelkedő mozzanatát, elsőül is Négyesy 
László elnöki megnyitóját, ennek azt a művészetét, mellyel az: 
eszmei tartalmat beleillesztette Selmeczbánya kultúrális fontossága 
s természeti szépségei méltatásának keretébe. Közgyűlésünk helye, 
a főiskola egyik gyönyörű palotájának nagy rajzterme egészen 
megtelt a közgyűlés tagjaival és Selmeczbánya minden szép iránt 
érdeklődő lelkes közönségével. Jól esett ezt az érdeklődést lát
nunk, valamint azt a, minden kicsiségre kiterjedő szíves figyelmet 
is, mellyel kedves házigazdánk, dr. Fodor László, a főiskola kiváló 
tanára gondoskodott rólunk. Mindig velünk volt, gyűléseinken, 
kirándulásainkon. Horváth Kálmán polgármester a bányászok
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Jó szerencsét! jelszavával kívánt eredményes munkát a közgyű
lésnek ; utána dr. Fodor László a főiskola nevében s mint az 
új életre kelt Selmeczbányai Tanárkor elnöke üdvözölte egye
sületünket. Mert erőben is gyarapodtunk; új körünk támadt 
íme, egy harmadik értékes mozzanata ezidei közgyűlésünknek.

Selmeczbányán megjelenésünknek bizonyára egyik legszebb 
eredménye, hogy a két felekezeti intézet tanártestületeinek har
móniáját valóságos egyesüléssé realizálta. Dicséret érte Selmec
bányái buzgó tagtársainknak! Körré alakulásuk egy lépés abban 
az irányban, melyben a magyar tanárságnak nagyot kell még 
haladnia: megértésében s átérzésében annak, hogy eggyé, egy
ségessé kell válnia s ily módon megbecsülnie önmagát, —- ha azt 
akarja, hogy pályáját és hivatását állam és társadalom is értéke 
szerint megbecsülje. Egészséges és hatalmas tanári közszellemet 
csak erős egyesület terem thet; — meg kellene immár értenie 
minden magyar tanárnak, hogy hozzánk csatlakoznia érdeke is, 
erkölcsi kötelessége is. Ily módon kellene s csak ily módon lehetne 
köztudattá érlelni azt a nemzeti fontosságú gondolatot, igazságot, 
hogy a magyar középiskola, tehát a magyar tanárság — a ma
gyar jövendő! . . . Míg egyfelől az illető egyesek szégyene, sokunk 
szomorúsága, mindnyájunk kára, hogy közönyből vagy érdek
ből annyi magyar tanár távol tartja magát egyesületünktől, más
felől annál nagyobb örömmel fogadjuk újonnan csatlakozó kar
társainkat, így a selmeczbányai közgyűlésen belépetteket i s : szívből 
köszöntjük, szeretettel üdvözöljük őket! . . .

Közgyűlésünk második napján köszöntött be egyesületünk 
most választott egyik alelnöke, Janesó Benedek. A fölolvasó 
asztal mellől, mielőtt megkezdette közgyűlési előadását, nemesen 
egyszerű, őszintén meleg, tartalmában és hangjában egyaránt 
előkelő — s így általános tetszést keltő köszönetét mondott meg
választatásáért. Mi pedig örülhetünk e választásnak: Janesó Bene
dek mindenkor a magyar tanárság érdekében küzdött, a tűzvo- 
nalban harcolt, mindig bátran, nyíltan, meggyőződése szerint. Jól 
esett hallanunk, hogy e tekintetben máig sem változott meg, 
s nem lett — hogy Apponyi egyik szavát idézzem — tapintatosabb. 
Miniszterünk ugyanis fehér asztalnál való köszöntőiben, derűs 
beszélgetéseiben többször és szívesen emlegette már azt a jász
berényi polgárt, aki egyszer, annak idején, nagyon melegen rázta 
meg a kezét s nagyon mondogatta, mennyire tiszteli, szereti, 
becsüli a gróf urat. »Köszönöm M. bácsi, — szólt Apponyi — 
de mondja csak, ha csakugyan úgy becsül és szeret, hogy van 
mégis, hogy nem rám szavazott?« »Hja, — felelt M. bácsi — 
azt már nem tehettem, mert tetszik tudni, — tapintatosnak 
köll lenni« . . . Ilyen tapintatos: minden körülménnyel könnyen 
megalkuvó ember szomorúan sok van; annál jobban meg kell 
becsülnünk azokat, akik — nem tapintatosak . . . Tisztelettel és 
szeretettel üdvözöljük Janesó Benedeket, a nagyérdemű Pircliala 
Imrével együtt, egyesületünk alelnöki székében!

5*
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Azokra a (jegyzőkönyvünk mellett olvasható) sürgönyökre, 
melyekkel gr. Apponyi Albert miniszter, Molnár Viktor államtitkár 
s Beöthy Zsolt volt elnökünk megtisztelték egyesületünket, a 
közgyűlés szintén sürgönyökkel válaszolt. Gr. Apponyi Albertnek 
ezt a táviratot küldtük: »Az Országos Középiskolai Tanáregye
sület selmeczbányai közgyűlése mély köszönetét mond Nagymél
tóságodnak kegyes üdvözléséért s ezt hálásan viszonozva igaz 
tisztelettel köszönti Nagyméltóságodban közoktatásunk hivatásos 
vezérét, közéletünk erős magyarságú irányítóját s nemzeti eszmé
nyeink fennkölt lelkű harcosát.« Molnár Viktor államtitkárnak 
ezt válaszoltuk: »Közgyűlésünk lelkes örömmel fogadta Méltó
ságod kitüntető figyelmét, viszont hálás tisztelettel üdvözli Mél
tóságodat és kéri további hathatós támogatását céljai elérésében.« 
Beöthy Zsoltnak ezt sürgönyöztük Neuenahrba: »Egyesületünk 
szívből viszonozza a szíves üdvözletét, a régi szeretettel, nem 
múló hálával köszönti nagyérdemű volt elnökét, a tanárság 
igaz barátját, magyarságunk s műveltségünk nagy nevelőjét.«

Ezidei közgyűlésünknek a sok között egyik kedves mozzanata 
volt a jövő évi közgyűlés színhelyének megállapítása is : ez mind
össze annyi volt, hogy a közgyűlés nagy örömmel hallgatta meg 
s fogadta el Nagyvárad városának hivatalosan is szíves hangú 
meghívását a jövő esztendőre. Jövő évi találkozásunk tehát 
Nagyváradon lesz.

Fáradhatatlan elnökünknek, a közgyűlés berekesztése előtt, 
ugyancsak sokféle köszönetét kellett mondania: mindazoknak, 
akik a közgyűlés sikere érdekében fáradoztak, röviden szólva: 
a selmeczieknek. Szívünk szerint mondtunk éljent elnökünk köszönő 
szavaira, nem is sejtve tán, hogy ez az éljenzés egyre sűrűbben, 
egyre áradóbb érzéssel még majd csak ezután fog hangzani iga
zán : kint a természet ölén, szebbnél-szebb kirándulásainkon.

Vagy, hogy ezt a sok éljent talán mégis sejteni lehetett 
már az első napi közgyűlés folyamán Vitális István selmecz
bányai kartársunk előadásából. Erről az előadásról itt a króni
kában is meg kell emlékeznünk: ezt nem lehet e füzet lapjairól 
elolvasni. Vitális kartársunk a főiskola egyik errevaló termében 
vetített képekben mutatta be Selmeczbányát és környékét s nagy 
gyakorlottságra valló, nagyon élvezetes-, a tanulságos, komoly 
ismereteket humoros, kedves derűvel átszövő szabadelőadásban 
magyarázta az előttünk elvonuló képeket. Szemünk elé vetítette 
Selmeczbánya térképét: megmagyarázta a város érdekes fekvését, 
Mikszáthnak a Tót atyafiakból ismert mondásával kezdve előadását. 
Ismertette az ős bányaváros viszontagságokban gazdag történetét, 
fejlődéi ét és mai állapotát. Végig vezetett bennünket a város 
főbb utcáin, bemutatta nevezetesebb épületeit, köztük azt a 
viskót is, amelyben Petőfi lakott selmeci diákkorában, s a 
líceumnak azt a tantermét, amely a hagyomány szerint a Petőfi 
osztályterme volt. A város ismertetése után Selmeczbánya meg
lepően szép környékének kiválóbb pontjai tűntek föl a fehér
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vásznon; bányatavak, bányatelepek, kirándulóhelyek stb., köztük 
a Szitnya és Vihnye-fürdő is, méltó érdeklődést keltve tervbe 
vett kirándulásaink iránt. Vitális kartársunk előadásának ta r
talmát részletesen itt el nem mondhatjuk, a bemutatott képeket 
le nem írhatjuk; azok figyelmét, akik föl akarják eleveníteni, 
vagy bővíteni óhajtják selmeczbányai élményeiket, ismételten föl
hívjuk Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben c. munka 
magyarországi VI. kötetére s a Magyarország vármegyéi s városai 
c. vállalat Hontmegyét és Selmecbánya sz. kir. várost tárgyaló 
kötetére; amabban Selmecbányának (s bányászatának) rövidebb, 
népszerű ismertetését, emebben teljesebb monográfiáját találja 
az érdeklődő. Meg sem kell jegyeznünk, hogy Vitális kartársunk 
szép és tanulságos előadását zajos tapssal jutalmazta a nagy
számú hallgatóság.

A közgyűlés első napján 150 terítékes közebéd volt a Városi 
Vigadóban. Ünnepi hangulatban ültük körül az ízlésesen díszített 
hosszú asztalokat. A selmeczi társadalom előkelő alakjai, urak és 
hölgyek, immár kedves ismerőseink, velünk voltak itt is. A szép 
társaság, az egészen megtelt nagyterem derűs képe valóban öröm
mel tölthette el a közgyűlés minden tagját. Nincs az az ingyen
bankett, pompázó megvendégelés, mely a mi szemünkben és szívünk
ben fölérne azzal az örömünkkel, hogy Selmeczbánya úri társadalma 
a közgyűlés termében is, a fehér asztalnál is, kirándulásainkon 
is velünk volt s ily módon tett tanúságot róla, hogy a maga ünne
pének tekinti a mi ünnepünket... Az ebéd nagyon jó volt: étel, 
ital egyaránt. Barátságos beszélgetés, Balogh Laci jó muzsikája 
növelte a jókedvet. Uj vonása volt t. i. e közebédnek, hogy hiva
talos felköszöntők nem voltak. Ezek hiánya némiképp talán szo
katlanul is hatott s talán nem is lehetne e hiányt egykönnyen 
megszokottá tenni. Selmeczbányán is sok kedves emberünket kellett 
volna ünnepi formában felköszöntenünk; — ám ha nem hivata
losan, annál szívesebben és sűrűbben éltettük őket itt az ebéden 
is, kirándulásainkon is. Felköszöntők nélkül hiszen azért ez az 
ebédünk sem maradt. Lelkes hangulatunk, együttérzésünk tolmá
csául, általános figyelmet keltve szólalt föl Bódiss Jusztin , szólva 
országos egyesületünk éltető és fenntartó szelleméről, mintegy 
feleletül az ellenünk vádaskodóknak.

»Nap-nap után kell hallanom — úgymond — hogy mi, az 
orsz. tanáregyesület, megfeledkezünk a vallásosságról; hogy ellen
ségei vagyunk a kereszténységnek s már nyíltan meg is tagadtuk 
Fiúméban a kereszténységet; eszerint a pogányságba sülyedtünk 
volna vissza. — Mikor azonban kérdezem az illetőket, ugyan mi 
alapon mernek ilyesmit állítani rólunk ? — csak ötölnek-hatolnak, 
de semmit sem mondanak. — Midőn aztán kifejtem előttük, 
hogy a mi egyesületünk nem vallási testület, hanem a felekezetek 
egyenlőjoguságán alapuló pedagógiai s tanitásügyi társulat — 
akkor rögtön készek az ítélettel, hogy felekezetietlenek vagyunk. 
— Erre felelem én : Szó sincs ró la! Hisz társulatunk csakis a
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felekezetek kölcsönös tisztelete és védelme címén tartható össze, 
minthogy az egész országnak mindennemű tanára tagja lehet! 
Más szóval: mi csak az exkluzív felekezetiséget tartjuk távol 
magunktól, az egymás iránti féltékenységnek nem adunk táplá
lékot s egymás gyöngítésének nem örülünk, hanem ellenállunk, 
védve és támogatva egymást. — Emellett éltető elemünk az a 
felfogás, az a törekvés, hogy nekünk, művelt magyar embereknek, 
meg kell férnünk egymás között, hacsak azt nem akarjuk, hogy 
egyesületünk darabokra hulljon. Megkeressük tehát azokat a pon
tokat, amelyek minden magyar tanárt egyesíthetnek, s ezen pon
tok mind ebbe a pár szóba foglalhatók: közös édesanyánknak, a 
magyar hazának, szeretete s műveltségének felvirágoztatása. S hogy 
ez lehetséges, arra csattanós példa társulatunk két legfelekezetibb 
emberének: nékem és Dóczi Imrének békés együttléte a társulat
ban, a nélkül, hogy azért akármelyikünk is megszűnnék legszélsőbb 
katholikus és legfelekezetibb református lenni.«

Majd, az ősök példáira hivatkozva, így folytatta: »Elválaszt
hat bennünket bármely hitvallás, bár mely pártállás, de a vallás
erkölcsös míveltség közös elemei s a magyar haza fennmaradha- 
tása — kell, hogy egyesítsenek bennünket mindenkor.

A haza boldogságára irányuló, eme magasztos szellem sze
rezte meg egykor minden felekezet előtt a közbecsülést szerzetes 
rendeink számára, amely közbecsülésnek ékesszóló tanúsága volt 
a múlt század elején a pozsonyi országgyűlésen az a jelenet, 
midőn első sorban a protestáns rendek gravaminálták a katho
likus szerzetek eltörlését s első sorban a protestáns megyék 
követei követelték az eltörölt kath. rendek visszaállítását; ahol 
azonban az is megtörtént, hogy nem minden szerzetes rendért 
emeltek szót s az ország kegyelméből akkoron nem is minden 
szerzetes rendet állítottak vissza!..

Ennek a magasztos, igaz magyar, mert összetartó s békét 
hirdető szellemnek fenntartására s buzgó ápolására alakult a mi 
egyesületünk is különböző felekezetű s állású elődeink megegye
zése szerint, s ez egymagában is elégséges bizonyíték azon föltevés 
ellen, hogy kebelünkben akárminő vallási villongásnak, vitának 
vagy ellenségeskedésnek helye lehetne.

A mi valláserkölcsi világunk a hegyi beszéd alapján áll, 
s ehhez váltig ragaszkodunk, hisz mindnyájan a felebaráti szere- 
tetet, az igazságos és könyörületes Istent valljuk és hirdetjük! 
Ami már most ezen fölül hitvallásunk révén, melyben kiki 
született, elválaszt bennünket: ezt bízvást átengedjük a békétlen 
hitvitázóknak s ama rég letűnt koroknak, amikor ily vitákra is 
ráértek az emberek s hasznot reméltek belőlük. A mi vallásos 
irányunk tehát egy volt a múltban, ugyanaz, ami a jelenben: 
senki kedvéért nincs okunk és kedvünk változtatni rajta, föl
vagy lefokozni, fitogtatni avagy rejtegetni. A mi jelszavunk: 
a békés, a türelmes vallásosság s a haza boldogítására irányuló
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és minden magyar embernek vállvetett munkáját követelő, áldo
zatos hazaszeretet.

Hadd említsem itt a mi szelídlelkü írónknak, Arany Jánosnak, 
valláserkölcsi felfogását, akinek műveiből az íráson kívül az egész 
középiskola: tanárság és tanulóság egyaránt táplálkozik. Csak 
nemrég gyűjtötte össze koszorús költőnknek ily irányú gondo
latait Biró S. vidéki k a rtá ju n k  s tette közzé a székelyudvarhelyi 
középiskola értesítőjében. Összefoglalása imígy szól:

Ne szóval, hanem cselekedettel szeressük egymást! Aki 
hordozza a keresztet, az lehet keresztény; de aki kereszteket 
rak más vállaira, az pogány. Aki szenvedi a méltatlan bántal- 
makat, az keresztény; aki sebzi a szíveket, az pogány. Aki meg
bocsát, az keresztény; aki bosszúért liheg, az pogány. Aki rom
bolja az embereket elválasztó falakat, az keresztény; aki építi s 
újra rakosgatja, az pogány. Aki szeret, az keresztény; aki gyűlöl, 
az pogány.

Hozzá tehetjük egy másik nagy költőnkből, Madách Im réből: 
Ember, hát legyen célod: Istennek dicsőség, magadnak munka. 
Az egyénnek szabad érvényre hozni mind, mi benne van, csak 
egy törvény kötvén le : szeretet! . . .

íme a felelet arra a kérdésre: pogányok vagyunk-e ?
S most már csak azt kívánom: adja a jóságos Mindenható, 

hogy lehessen az elődöktől bölcsen megalapított egyesületünk 
ezután is mentsvára, gyakorló, sőt küzdő tere mindama jó tulaj
donságnak, amely eleddig ereje s fenntartó eleme volt mind egye
seknek, mind családoknak és testületeknek, mind drága hazánknak!

Ez az egyesület édes mindnyájunké, az ország valamennyi 
tanáráé! Azért is azt kívánom: éljen és virágozzék ez az egyesület 
s mi is benne egytől egyfg szeretetlen, békességben, egyetértésben ! 
Majd így folytatta: Egyesületünk szelleme s egész iránya pedig 
legjobban ki van fejezve elnökünknek tiszteletreméltó egyéniségé
ben, akit úgy ismerünk, hogy tettekben nyilatkozó kath. keresztény
sége, más szóval igaz és mély vallásossága, mely nem agresszív és 
nem hivalkodó, megfér azzal a felvilágosult szeretettel, mely tá r
gyilagosan viselkedik mások hitével szemben, s így nem sérti senki
nek vallásos meggyőződését. Ez a szellem lengi át minden eddigi 
megnyitó beszédét, de különösen érdekünkben való minden lépését.

Az ő békés vezetése alatt, azt hiszem, egyesületünk diadal
masan legyőzi a fölmerülő nehézségeket, s a magyar tanárvilág 
majdan áldhatja őt, hogy élünkre állott s mindenkivel békét 
keresve, átsegítette egyesületünket a megpróbáltatás évein.

Azért tegyük le elnökünk elé hódolatunk, hálás szeretetünk 
s ragaszkodásunk adóját s kívánjunk neki az Istentől min
den jót!«

A kartársias egyetértésnek e lendületes fejtegetése s elnö
künknek megérdemelt dicsérete egyaránt lélekből fakadó tetszést 
keltett.

Hasonló szellemű szép beszédet mondott dr. Gulyás István is.



72

E hangulattól áthatva Leffier Sámuel a kartársias egyet
értés szép példájára, a helyi tanártestületekre emelt poharat, 
amelyek egyetértő munkájukkal megteremtették s oly széppé tették 
közgyűlésünket.

Három óra elmúlt már, mire asztalbontásra került a sor, 
A selmeczieknek, a rendezőségnek, főkép pedig Király Ernőnek 
éltetésével oszlott el a társaság. Király Ernő nevét még nem 
említettük krónikánk eddigi folyamán; holott az ő munkásságát, 
gondosságát, fáradozását a közgyűlés előkészítésének legelső lépé
sétől kezdve elválásunk utolsó pillanatáig lépten-nyomon tapasz
talhattuk. Tett, fáradt, dolgozott; elkészítette a közgyűlés tervét, 
maga hozta Budapestre, hogy egyesületünk elnökségével meg
beszélje; közgyűlésünk két napján s kirándulásaink következd 
napjain a mindenre kiterjedő figyelemnek, a fáradhatatlan türe
lemnek, a lelkes buzgóságnak annyi s oly sokféle jelét adta, 
hogy neve említésekor önkéntelenül is éljenre nyíltak az ajkak. 
Az ő éltetésével sokszor volt okunk és kedves alkalmunk egybe
kapcsolni a Király-család éltetését is : Király Ernőné őnagyságá- 
nak nyájas, figyelmes, kedves háziasszonykodása, a Király-leányok 
szelíd bája, a Király-fiúk komolykodó buzgósága otthon, a Rónán, 
a hodrusi tónál, a Szitnyán és Vihnyén, — egyik legkedvesebb 
jelensége volt s egyik legszebb emléke marad selmeci napjaink
nak. A hodrusi fenyvesek s a Szitnya bércei felől most is lel
kűnkbe csendül még a lelkűnkből való kiáltás: éljen K irá ly ! 
éljen a Király-család! . . .

Hálásan emlékezve meg Király Ernő segítőtársainak, első 
sorban buzgó hadsegédének, Suhajda Lajos kartársunknak fára
dozásáról, őszinte tisztelettel és örömmel mondunk köszönetét 
közgyűlésünk másik főrendezőjének, dr. Rauchbauer József főgimn. 
igazgatónak is a közgyűlés sikere érdekében végzett önzetlen 
munkásságáért. Aki tudja, hogy ily gyűlések rendezése, az elszál
lásolás, a sokféle kívánság teljesítése mennyi aprólékos gondot s 
türelmes munkát kíván, megértheti, hogy e helyen is hálás elis
meréssel említjük Rauchbauer József kartársias szíves gondos
kodását.

A közebédről oszlóban az Erzsébet-tér mellett vitt el az 
utunk. Kicsiny tér: a legterjedelmesebb vízszintes talaj Selmecz- 
bányán — s ime, a selmeciek ezt is hazafias lelkesedésük jelével 
látták el. Csinos kis honvédszobor áll a »tér«-en, látható bizony
ságául Selmeczbánya erős hazafiságának. Ez a hazafias érzés, 
tudatos magyarsággá nemesülve, végig vonul Selmeczbánya egész 
szellemi életén. A Selmecbányái helyi lap is, rólunk szóló ünnepi 
cikkében, első sorban és kifejezetten mint a magyarság és magya
rosítás apostolait üdvözölt bennünket, magyar tanárságot. Alföldi 
embernek, akinek sokszor talán sejtelme sincs a felvidéki magyar
ság hazafias küzdelmeiről, bizony érdemes megfigyelni és meg
becsülni ezt a tudatosan magyar és magyarosító szellemet . . . 
Kegyelettel néztük a selmeciek honvédszobrát; kegyelettel men-
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tünk el mindennap a piaristák háza falába illesztett emléktábla 
mellett is. Erdösi Imrének, a branyiszkói bősnek az emléktáb
lája ez, a bőslelkű magyar piaristáé, aki feszülettel a kezében 
vezette harci tűzbe szabadságharcunk honvédéit. Emlékét nem 
vontuk ünnepeink keretébe, — az egész nemzet lelkében él már 
az, hirdetve az ő lelke nagyságát s rendjének dicsőségét.

Kegyeletes ünnepet ültünk azonban az ág. ev. temetőben. 
A közebéd után, mielőtt még kirándulásra indultunk volna, 
díszes koszorút tettünk Breznyik János sírjára. Breznyik János 
évtizedeken át volt a selmeczi liceum tanára és igazgatója (halála 
után bőkezű Mecénása), Selmeczbányán túl is nagyhírű s való
ban nagyérdemű alakja a magyar tanárvilágnak; a protestáns 
iskolák életében jelentős szerep jutott neki annak idején a fele
kezeti tanárképzés terén is. Erős magyarságával, mely miatt a 
tanítástól is eltiltották a szomorú időkben s mellyel az egykori 
panszláv-fészkelődéseket is kérlelhetetlenül eltiporta Selmecz
bányán, puritán erkölcsével s komoly tudományosságával évtize
deken át volt egymásra nőtt nemzedékek hivatásos nevelője, egy
házának s intézetének dísze és büszkesége, Selmeczbányának ma 
is mindenki emlékében élő, szeretett alakja. Sírjára országos 
gyűjtéssel ezernyi tanítványai állítottak emléket; országos egye
sületünk pedig erre az emlékre tett koszorújával míg egyrészt 
önmagát tisztelte meg, másrészt a selmecziek rokonérzését külö
nösen is fölkeltette maga iránt. Az élővirágból font szép koszo
rút, — nemzetiszínű széles szalagján ez a fölírás: »Breznyik 
János, a kiváló magyar tanár emlékének az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület, 1909«, — Négyesy László elnökünk 
tette le a sírra, szép beszédben méltatva Breznyik életét, pályá
ját, kiválóságát, példaszerű hivatás-szeretetét. A beszédet hall
gatva, minden jelenlevő meghatottan áldozott a nagy Breznyik  
emlékének, s könny csillogott a szemekben, mikor a kegyeletes 
ünnep befejezéséül az ajkakon fölzendült az Isten áldd meg a 
magyart . . . Nekem, e krónika írójának tanárom és igazgatóm 
volt Breznyik János: még látom szép szál alakját, még felém 
sugárzik szelleme. Ember volt, magyar volt, tanár volt, — 
mindabáromnak kiváló; szép lélek, nagy lélek; szigorúságba rejte
zett szeretet, szerénységben tündöklő bölcseség, a klasszicizmus 
derűjétől megaranyozott erős magyar jellem. A koszorú mellé, 
melyet sírjára tettünk, legyen szabad e sorokkal külön is letennem 
megkülönböztetett emlékezésem s kegyeletem szerény virágát . . .

És most már a kirándulásokról kellene írnom, ftagyogó 
színekbe mártott, nem ilyen megfáradt tollal kellene ezt tennem. 
Nem is tudom, hogyan felelek meg feladatomnak; de azt tudom 
és vallom, hogy az Eötvös-úti séta, az itt elénk táruló látvány 
egyetlen a maga nemében: a hodrusi tó képe olyan bűbája a 
természetnek, melynek csudájára járnának az idegenek, ha tudná
nak róla; a Szitnya méltán nagyhírű gyönyörűsége a turistaság 
minden kedvelőjének.
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Közgyűlésünk első napjának délutánján tettük meg az 
Eötvös-úti sétát. Elhaladva a hatalmas és gyönyörű Szt.-Három- 
ságszobor mellett, melynek tövében 1849-ben vagy másfél milliónyi 
Kossuth-bankót égetett el a hatalom, elhaladva a líceumnak 
kétemeletes, Petőfi-emléktáblával díszített épülete előtt, nekivág
tunk a Vöröskútnak. Vagy kétszáz méteres, meredek kapaszkodó 
■ez, — bizony kifárasztotta, s mivel a nap is nagyon szívesen 
sütött, megizzasztotta az embert, kivált az alföldit. De odafönt 
aztán, rátérve az Eötvös-útra, volt mit bámulni, miben gyönyör
ködni az embernek, kivált az alföldinek! Páratlanul gyönyörű 
panoráma nyílt meg előttünk, a selmecziek nem ok nélkül muto
gatják dicsekedve minden idegennek. Helyhez kötve, ámulva áll
tunk a mintegy kilencedfélszáz méternyi magasságban: alattunk, 
■egy szeszélyesen összegyűrődött mélységben, a város napfényben 
tündöklő képe...  Szépséggel telt meg a lélek, fenyvesek illatával 
a tüdő. így értünk vidám kedvben a Rónára, a selmecziek ked
ves nyaraló telepére. Illatos fenyveserdő, virágtól tarka rét, olcsó 
lakás és élelmezés; — ezt a helyet az Isten valóban nyaralásra, 
üdülésre teremtette. Megérdemli e hely, rászolgáltak a selmecziek, 
hogy lendületnek induló nyaralótelepüknek mindenfelé hírét 
vigyük. Jó étel és ital mellett, jó hangulatban töltöttünk a Rónán 
-egy-két órát. Eltettük a hölgyeket, — (ezidei közgyűlésünk egyik 
kedves jelenségéül kell említenünk azt is, hogy tagjaink sorában 
hölgykollégák is voltak) — éltettük vezetőnket Király Ernőt 
s a Király-családot, — aztán kedves órák emlékeivel telten 
indultunk lefelé, a fenyveserdőn át a városba.

Másnap délután 3 órakor egy kisebb csapat a városhoz 
közelebb eső gyönyörű ligetbe, Kisiblyére rándult ki, a nagyobb 
rész pedig, mintegy 100 tagú társaság, a hodrusi tavakhoz 
indult. Újra a Yöröskútra kellett fölkapaszkodnunk, innen aztán 
■egyre völgynek, fenyveserdőkön haladva értük el az egyik, majd 
a másik hodrusi tavat. A hodrusi tó! Mondjam-e, hogy szép? . . . 
Selmeczbányát harmincnál több tó környékezi: mondjam-e, hogy 
ez a legszebb valamennyi között, hogy szebb, mint a híres Szent- 
Anna-tava? Mint a Tátra tarpataki völgye, mint a Balaton 
szigligeti öble, olyan rangú hely ez a maga nemében, rejtett 
kincse a Selmecbányái hegységnek; — ha külföldön volna, vagy 
ha vállalkozó szellem volna bennünk, ha pénzünk volna, már 
rég körül volna építve pompás nyaralókkal. Soha sehol oly gaz
dagon hímzett pázsiton nem lieverésztünk, mint itt e fenséges 
helyen. Társaságunk elbüvölten nézte a természet e ragyogó 
pompáját; volt, aki áradozva mondta, hogy ennél szebb helyet 
már elképzelni sem lehet; egyik felvidéki társunk pedig, aki 
hozzá van szokva a szép helyekhez, bevallotta, hogy ez a hely 
minden várakozását felülmúlja . . . Selmeczi jóembereink ide is 
többen kikísértek bennünket, a többek közt Jezsovics Károly, 
a  líceum nyugalmazott igazgatója, aki hetven s egynéhány éves, 
■csodásán fürge ifjúságával valóságos élő reklámja Selmeczbánya
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balzsamos levegőjének. Vidámságunk zaja verte föl az ünnepi 
csöndet: Király Ernőék gondoskodásából mindenféle harapnivalót 
és friss sört is kaptunk. Megozsonnáztunk, aztán letelepedtünk 
a tóparton; daloltunk és éltettük Királyt és Királyékül — 
Alig tudtunk elválni a kedves helytől; útközben is meg-meg- 
álltunk, élveztük és dallal köszöntöttük a lenyugvó nap fényétől 
megaranyozott gyönyörű völgyet . . .

Másnap, július 5-dikén, reggel 7 órára friss erőben gyüle
keztünk a városháza előtt, útra készen a Szitnyára. Ezt az utat 
«okán kocsin tették meg, de a jobbik, mert szebbik részt a gya
logosok választották. Akik féltek is a hosszabb, kb. négyórás 
gyaloglástól, a jó túristautakon, a szebbnél szebb erdők árnyában 
csakhamar megbékéltek, feledve minden fáradságot. Kitartóan 
törtettünk egyre fölfelé. Útközben, a szokásos pihenőnél (hogy 
nem jut eszembe a neve!) mindenféle jó harapnivalóval s kitűnő 
forrásvízzel erősítettük meg magunkat, aztán ú jra : tovább fölfelé! 
Tíz óra tájban az el-elmaradozó csoportok is elértek a tatárrétre: 
ennek szénaillatától aztán a félig holt is életre kaphatott. Tovább 
csak, türelmes vezetőink Király, Suhajda, Becker stb. nyomán! 
Még egy kis kapaszkodó, végül egynéhány (elég sok!) lépcső — 
és fönt vagyunk a Szitnya tetején! Tizenegy órára fönt volt 
mindenki, az első gyaloglók közt a legkedvesebb turista, a kicsi 
Király K lárika... Es most már élveztük, bámultuk, magasztal
tuk a napfényes ég messze távolába olvadó, gyönyörű körképet. 
Alattunk, a közelben, mélázó kicsi falvak; amott Selmeczbánya 
külvárosai, Steffultó, Szélakna; aztán a Róna és Selmeczbánya 
egy része. Tőle dél felé a szentantali Koburg-kastély, fehérlően 
kivillogva a fenyvesek sötétzöldjéből; még lentebb a Selmecz-patak 
mentén Berencsfalva, aztán Németi stb. Távolabb, észak felé 
nézve Körmöczbánya tarkállik felénk, szinte bele látni a középébe; 
balról a nyitrai Zoborhegy mered, északkelet felől az Alacsony- 
Tátra. Aztán, mindezen túl, a sejtelem ködébe veszve, Trencsén, 
Liptó hegyei, s talán a Magas-Tátra szepesi csúcsai. Dél felé 
fordulva, balról a M átra kéklik felénk, szemben velünk a bör
zsönyi hegyek lánca, ennek bal szélén a kicsi drégelyi csúcs; 
távolabb a váci Naszál látható, aztán kissé jobbra a kis Alföld
nek Komáromba, Győrbe vesző rónasága...  A Szitnya hegye csak 
1011 m. magas; de szerencsés fekvésénél fogva ő az úr nagymessze 
tájon, úgy hogy kedvező időben (főképp napkeltekor) valóban 17 
vármegyére terjedő kilátást nyújt. Társaságunk alig tudott eltelni 
a természetnek e meglepő szépségével.

Minden tekintetben gyönyörű volt ez a szitnyai kirándulás. 
Derűs jókedvben ült ebédhez a 100 főnyi társaság. Minden szép 
volt, minden jó volt, de — hogy a fák mégse nőjjenek az égbe s 
mégis legyen valami nem jó is — a gulyáshús bizony nem volt jó . . .  
A jó selmecziek ezért is magukat okolták: ők jöttek — úgymond 
— akkora, be nem jelentett számban, hogy a szegény erdőkerü- 
lőné kénytelen volt gulyássá hígítani a pörköltet s egyúttal, ijed
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tében, nagyon sok szekfűszeget vetett bele. No nem b a j: a jó 
csusza elfeledtette a szekfűszeg ízét. A társaság jókedve mind 
magasabban hullámzott: szólt a nóta, nem pihent a négy szál 
cigány. Négyesy László mindnyájunk lelkes kedvéből fakadó szép 
szavakban köszöntötte föl a selmeczieket, első sorban szeretett 
turistavezérünket és gondozónkat, Király Ernőt és jelenlevő 
családját — s mi visszhangzó örömmel kiáltottuk, Isten tudja 
hányszor: éljen a mi Királyunk! éljen a Király-család! A sel- 
mecziek szívből éh ettek bennünket, mi szívből őket. Vidám, csa
pongó kedvű volt mindenki. JSobó Jenő főiskolai tanár, úri 
vendégszeretettel, pezsgőt bontatott a szép órák örömére; de 
még ennél is nagyobb jele volt az általános jólérzésnek, hogy 
elnökünk — igen! — rágyújtott és tövig elszítt egy szivart...

Feledhetetlenül szép órákat éltünk a Szitnyán, alig is 
tudtunk megválni tőle. De turistavezérünknek engedelmeskednünk 
kellett. Ám sokan tettek fogadást, hogy ezt a helyet, de a töb
bit is, — hisz mindenütt csak rövid ideig lehettünk, — máskor 
is fölkeresik még, mert ezek mind oly szépek, hogy megtekinté
sükre nem órákra, hanem napokra van szükség.

D. u. 4 órakor végre fölkerekedtünk és indultunk haza
felé, más úton, mint amelyen reggel mentünk. Jól gondozott 
turistautakon, — árnyas erdőkön, hímes réteken át ballagva 
értünk a bacsófalvi tóhoz: visszhangzott a környék jókedvünk 
gyakori, háromszoros hip-hip-hurrá- já tó l. ..  Napnyugtakor értünk 
Szélaknára; innen már — ki kocsin, ki gyalog — az ország
úton tettük meg útunk utolsó részét Selmeczbányára. Esti 9 
órakor már vacsoránál ültünk valamelyik vendéglőben. Fáradtak 
voltunk, de a nap ezernyi gyönyörűsége ugyancsak megérte a 
fáradságot.

Július 6-dika, kedd, a vilmyei kirándulás napja volt. Mint 
közgyűlésünk minden napján, gyönyörű szép időnk volt ezen a 
napon is. A kirándulók száma itt már megapadt egy kissé: 
némelyek elutaztak már, mások Selmeczbányán töltötték ezt a 
napot is. A kirándulók egy része gyalog, más része bérkocsin 
tette meg a vihnyei útat. Ä gyalogosok reggel 6 órakor indul
tak, ez útra is a fáradhatatlan Király Ernő és családja vezeté
sével s a már ismert Vöröskúton át, s innen túl csupa fenyves
erdőt járva jutottak Vihnyére. A kocsin utazóknak a bélabányai 
kapun át nagy kerülővel, d e rszintén folytonos kapaszkodón kel
lett a Vöröskútra jutniok. Érdekes volt innen visszatekinteni: 
mekkora mélységben maradt alattunk Selmeczbánya városa. Eddig 
nem előre, csak fölfelé haladtunk még, holott időre nézve htunk
nak jókora részét megtettük már. Innen, a legmagasabb ponttól 
azu+án folytonosan lejtős úton, csobogó pataktól, madárdaltól 
zengő fenyvesek közt haladva csakhamar elértünk Selmeczbánya 
kies fürdőhelyére, Vihnyére. I t t  találkoztunk újra a mi kedves 
polgármesterünkkel, Horváth Kálmánnal. Közgyűlésünk után, a 
Szentantalon időző bolgár királyhoz lévén hivatalos, elszakadt
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tőlünk; most annál szívesebben sietett újra üdvözlésünkre. Szí
ves vendégszeretettel kalauzolt bennünket; fürdőjegyekkel ked
veskedett; mindenképpen csak öregbítette iránta való, már Sel- 
meczre érkezésünkkor fölébredt szeretetünket. Fürödtünk a 
nagyhírű vízben, sétáltunk a liársak alatt, a fürdőtelep gyönyörű 
útjain, néztük a szép fürdőközönséget, hallgattuk a jó zenét. 
No, nem hiába, hogy a bolgár király is annyira szereti s annyi
szor látogatja ezt a szép helyet (s magát Selmeczbányát is) . . . 
Aztán — oly gyorsan múlnak a szép órák! — búcsuebédre 
gyűltünk a Kaszinó éttermébe. Ötven ten'ték várt ránk: azt 
hittem, sok lesz, s kitűnt, hogy többen közülünk helyet sem 
kaphattak mindjárt. Ez bizonyította, hogy Vihnyén is szép szám
ban jelent meg ezidei közgyűlésünk. Meg kell itt említeni azt 
is, hogy 1 К  60 fillérnyi egységárban nagyon jó, étlap szerint 
választott háromtálas ebédet kaptunk.

Vihnyéről sokan visszamentek még Selmeczbányára, mások 
már innen keltek útra: — itt már búcsúznunk kellett. Föl
hangzott mégegyszer a szívünkből jövő köszönet a selmeczbányai 
feledhetetlenül szép napokért; elbúcsúztunk kedves polgármes
terünktől, kedves Királyunktól és családjától, selmeczbányai kar
társainktól, kedves ismerőseinktől s egymástól. Sokan ígérték 
közülünk, hogy nemcsak ők maguk látogatnak máskor is Selmecz
bányára, hanem ráterelik barátaik, ismerőseik figyelmét is, hogy 
mennél több magyar ember ismerje és szeresse hazánk e gyö
nyörű vidékét, amely szépségre nézve a külföld bármely híres 
vidékével kiállja a versenyt. Adja Isten, hogy az ígéretek valóra 
is váljanak!

Szép emlékekkel gazdagon oszoltunk nyári pihenőre. Jóleső 
érzéssel gondolunk selmeczbányai szép közgyűlésünkre: megújuló 
hálás köszönet érte mindazoknak, akiket illet!

Ezzel be is fejezhetném krónikámat. Nem akarom azonban, 
hogy föl-föllobbanó magasztalásomat az elfogultság gyanújával 
illethesse valaki: azért, a többfelől elhangzott hasonló nyilatko
zatok közül ideiktatom egyesületünk egyik előkelő tagjának 
hozzám írt következő szavait: »Selmecz valóban megérdemli, hogy 
bővebben szólj róla. Azt vallom ugyanis, hogy ennél tanulságosabb 
és kedvesebb gyűlésünk még nem volt. Hadd lássák más városok 
is, hogy a tanárság önzetlenül is hálás tud lenni. . .  Jól részle
tezd a látottakat, hogy a kollégák is többen járjanak a közgyű
lésekre... Megérdemli ez a páratlanul szép gyűlés!«

Ez a szép gyűlés valóban megérdemli; részleteztem is, ahogy 
tudtam s amennyire Közlönyünk engedte; — a többi már a 
kollégák dolga . . .

Isten velünk!
(Fonyód.) Sajó Sándor.
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KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Beküldött könyvek és lapok.

A középiskolai m atem atikai tan ítás reform ja. Az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület matematikai reformbizottsága megbízá
sából szerkesztik Belie Manó egyetemi ny. r. tanár és Mikola Sándor 
főgimn. tanár. Budapest. Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület 
kiadványa. A Franklin-Társulat bizománya. 1909. Ára 5 korona. 
Felhívjuk igen tisztelt tagtársainknak a figyelmét egyesületünknek e 
gyönyörűen kiállított, rendkívül értékes dolgozatokat tartalmazó 
kiadványára, amely nemcsak a szoros értelemben vett szaktanárok
nak, hanem minden az iskolát szerető művelt embernek az érdeklő
désére számot tarthat. Megrendelhető Müller József pénztárosnál.

Geöthe: Torquato Tasso. Szinmű 5 felvonásban. Fordította és 
bevezetéssel ellátta Teveli Mihály körmöczbányai áll. főreáliskolai 
tanár. Körmöczbánya. 1909. Ára 1 К  50 f. Múlt évi utolsó számunk
ban adtunk hírt arról, hogy Pitroff Pál kartársunk a címben meg
jelölt munkát lefordította. Most kaptuk meg a Teveli Mihály kar- 
társunk fordítását. A szakemberek érdekes összehasonlítást tehetnek 
e két fordítás között.

Jelentés a Szentgotthárd és vidéke állatvédő egyesületének 
1908. évi működéséről. Közli Fodor Árpád áll. főgimn. tanár, egye
sületi elnök.

Közoktatás címén a tanítók és tanárok érdekeit védő heti 
újság jelent meg, melynek felelős szerkesztője és kiadója Bihari 
Mór. (VIII., Bezerédy-u. 6.) Előfizetési ára egész évre 4 K, fél
évre 2 K, negyedévre 1 K.

KRÓNIKA.
Igazgatói kinevezés. A király a vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. miniszter előterjesztésére Jendrassák Józsefet, a trsztenai 
katholikus gimnázium rendes tanárát ezen intézet igazgatójává a 
VII. fizetési osztályba való sorolással kinevezte.

Tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
dr. Bercsényi Móric orsz. rabbiképző-intézeti óraadó tanárt ugyan
ezen intézet alsó fokozatában rendszeresített latin-görög szakcsoport
beli tanszékre ideiglenes minőségű rendes tanárrá, dr. Buhmann 
Jenő oki. középiskolai tanárt a soproni ág. ev. főgimnáziumhoz a 
fennálló szerződésből kifolyólag rendes tanárrá, Sándor Pál oki. 
középiskolai tanárt a pápai ref. főgimnáziumhoz a fennálló szerző
désből kifolyólag rendes tanárrá, Priváry Géza petrozsényi áll. főgimn.



r. tanárt a budapesti X. kér. kőbányai áll. főgimnáziumhoz a V IL 
fizetési osztályba rendes tanárrá, Simkó József okleveles középiskolai 
tanárt országgyűlési képviselőt a Y ll-ik  fizetési osztály 3-ik foko
zatába Budapestre áll. főgimnáziumi rendes tanárrá, Guelminó József 
gyergyószentmiklósi állami főgimn. h. tanárt a gyergyószentmiklósi 
állami főgimnáziumhoz rendes tanárrá, Kovácsy Jenő székelyudvar
helyi róm. kath. főgimnáziumi r. tanárt a nagyszebeni áll. főgim
náziumhoz rendes tanárrá, Herritz Oszkár győri áll. főreáliskolai 
helyettes tanárt a jelenlegi állomáshelyén, dr. Varga Sándor szek
szárdi áll. főgimn. helyettes tanárt egyelőre a jelenlegi állomás
helyén, Papp István fogarasi áll. főgimn. h. tanárt jelenlegi állomás
helyén, Purmann Dezső dési áll. főgimn. h. tanárt jelenlegi állomás
helyén, Faragó Alfréd nagyszalontai áll. főgimn. h. tanárt jelenlegi 
állomáshelyén, Aliquander Lajos körmöczhányai áll. főgimn. h. tanárt 
jelenlegi állomáshelyén, Kegyes István nagyszalontai áll. főgimn. h. 
tanárt jelenlegi állomásheiyén, Biscontini Tihold makói áll. főgimn. 
h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Engyel Ferenc m.-szigeti kath. 
főgimn. h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Mátyás Károly balassa
gyarmati áll. főgimn. h. tanárt a beregszászi áll. főgimnáziumhoz, 
Lindtner Mátyás körmöczhányai áll. főgimn, h. tanárt jelenlegi állomás
helyén, Bellus Károly beregszászi áll. főgimn. h. tanárt a jelenlegi 
állomáshelyén, Páka Gyula makói állami főgimn. h. tanárt jelenlegi 
állomáshelyén, dr. Vajticzky Emánuel nagyszebeni áll. főgimn. h. 
tanárt a czeglédi áll. főgimnáziumhoz, dr. Radványi Antal selmecz- 
bányai kath. főgimn. h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Szemere Sanm 
bpesti Y. kér. áll. főreálisk. h. tanárt a czeglédi áll. főgimnáziumhoz^ 
dr. Munkácsy Kálmán bpesti III. kér. áll. főgimn. h. tanárt a dévai 
áll. főreáliskolához, Fogéi József bpesti X. kér. kőbányai áll. főgimn. 
h. tanárt egyelőre a jelenlegi állomáshelyén, ifj. TJjházi László bpesti 
YI. kér. áll. főreálisk. h. tanárt a verseczi áll. főreáliskolához, 
dr. Kaszák József bpesti Y. kér. áll. főgimn. h. tanárt a brassói 
áll. főreáliskolához, Szűcs Ernő bpesti II. kér. áll. főreálisk. h. tanárt 
az újpesti áll. főgimnáziumhoz, dr. Méhes Gyula bpesti YII. kér. 
Barcsay-utcai áll. főgimnáziumi h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, 
ifj. Schneider József dévai áll. főreálisk. h. tanárt a jelenlegi állomás
helyén, dr. Szabó Ferenc bpesti VII. kér. István-úti áll. főgimn. 
h. tanárt a kaposvári áll. főgimnáziumhoz, Csilcser Ernő balassa
gyarmati áll. főgimn. h. tanárt az erzsébetvárosi áll. főgimnáziumhoz, 
Rácz Jenő bpesti YI. kér. áll. főgimn. h. tanárt jelenlegi állomás
helyén, Albu Liviust bártfai áll, főgimn. h. tanárt a jelenlegi állo
máshelyén, Hudra László kaposvári áll. főgimn. helyettes tanárt 
jelenlegi állomáshelyén, Dörre Tivadar kaposvári áll. főgimn. h. 
tanárt jelenlegi állomáshelyén, Hoffmann Miksa ungvári áll. alreál- 
iskolai h. tanárt a jelenlegi állomáshelyén, Danczer Béla budapesti 
VII. kér. István-úti áll. főgimn. h. tanárt a jelenlegi állomáshelyén,. 
Jaeger Imre budapesti YII. kér. István úti áll. főgimn. h. tanárt a 
budapesti III. kér. áll. főgimnáziumhoz, Száva Kristóf szegedi áll. 
főgimn. h. tanárt a nagykikindai áll. főgimnáziumhoz, dr. Horváth
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Endre sümegi áll. alreáliskolai h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, 
Hebelt Sándor zsolnai áll. főreáliskolai h. tanárt a jelenlegi állomás
helyén, Baszel Ernő zsolnai áll. főreáliskolai helyettes tanárt a 
dévai áll. főreáliskolához, Harkay István szentesi áll. főgimn. helyettes 
tanárt a temesvári áll. főreáliskolához, dr. Galambos Dezső nagy- 
kállói áll. főgimn. helyettes tanárt, jelenlegi állomáshelyén, dr. Pitroff 
Pál győri áll. főreáliskolai helyettes tanárt a jelenlegi állomás
helyén, Prónai Lajos selmeczbányai kath. főgimnáziumi helyettes 
tanárt a jelenlegi álllomáshelyén, Vári Rezső soproni áll. főreáliskolai 
h. tanárt a soproni áll. főreáliskolához, Paupert József budapesti 
X. kér. kőbányai áll. főgimn. h. tanárt a szegedi áll. főgimnáziumhoz, 
Pintz Mátyás szatmárnémetii kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt 
-a jelenlegi állomáshelyén, Dörner István szatmárnémeti kir. kath. 
főgimnáziumi helyettes tanárt jelenlegi állomáshelyén, Murgas Kálmán 
lőcsei kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt jelenlegi állomáshelyén, 
Folkmann Ervin trsztenai kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt 
jelenlegi állomáshelyén, Czikker Ferenc beszterczebányai kir. kath. 
főgimnáziumi helyettes tanárt jelenlegi állomáshelyén, Francz János 
miskolczi kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt jelenlegi állomás
helyén, Gzógler Kálmán trencséni kir. kath. főgimnáziumi helyettes 
tanárt jelenlegi állomáshelyén, Sziklay Ferenc pozsonyi kir. kath. 
főgimn. helyettes tanárt a szatmárnémetii kir. kath. főgimnáziumhoz, 
Fischer Aladár aradi kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt a 
jelenlegi állomáshelyén, Kulcsár Gyula zalaegerszegi állami főgim
náziumi helyettes tanárt a lőcsei kir. kath. főgimnáziumhoz, végül 
Fogéi Sándor budapesti VII. kér. István-úti állami főgimnáziumi 
helyettes tanárt a miskolczi kir. kath. főgimnáziumhoz, Ady Lajos 
zilahi ref. főgimnáziumi tanárt a budapesti V. kér. áll. főgimnázium
hoz, Dániel Viktort a szepsiszentgyörgyi ref. főgimnáziumhoz a fenn
álló szerződésből kifolyólag, Tichy Gyula oki. középiskolai rajztanár- 
jelöltet és rozsnyói ág. h. ev. főgimnáziumi helyettes tanárt, a 
rozsnyói ág. ev. gimnáziumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag 
rendes tanárokká kinevezte.

Áthelyezések. A vallás- és közokt. miniszter dr. Vida Sándor 
budapesti VII. kér. külső áll. főgimnáziumi és Wirth Gyula budapesti 
I. kér. áll. főgimnáziumi rendes tanárokat kölcsönösen, Geszti Ágost 
nyitrai kir. kath. főgimnáziumi r. tornatanítót a kaposvári áll. főgim
náziumhoz, Hámos Nándor újvidéki kir. kath. főgimnáziumi r. torna
tanítót a budapesti IV. kér. kath. főgimnáziumhoz, László Géza 
szekszárdi áll. főgimnáziumi r. tanárt a tordai áll. főgimnáziumhoz, 
Kőszegi László fiumei áll. főgimn. r. tanárt a budapesti X. kér. 
tisztviselőtelepi áll. főgimnáziumhoz, Pandúr József erzsébetvárosi 
áll. főgimn. r. tornatanítót a szentgotthárdi áll. főgimnáziumhoz, 
Bernáth János kaposvári áll. főgimn. tornatanítót a budapesti X. kér. 
kőbányai áll. főgimnáziumhoz, Faragó Andor soproni áll. főreális
kolai r. tanárt a bpesti V III. kér. áll. főgimnáziumhoz, Heuberger 
Rezső budapesti IV. kér. kath. főgimn. r. tornatanítót az erzsébet-



81

városi áll. főgimnáziumhoz, Bajráth Lajos szakolczai kir. kath. főgim
náziumi r. tanárt a beszterczehányai kir. kath. főgimnáziumhoz, 
Molnár István szolnoki áll. főgimn. r. tornatanítót a czeglédi áll. 
főgimnáziumhoz, Sziklai Aladár budapesti áll. felsőbb leányiskolái 
rendes tanárt jelenlegi minőségében a budapesti X. kér. kőbányai 
állami főgimnáziumhoz, dr. Besch Aurél szegedi áll. főgimn. r. tanárt 
a budapesti X. kér. kőbányai áll. főgimnáziumhoz, Kelecsényi Rezső 
jászberényi áll. főgimn. r. tanárt a budapesti V. kér. áll. főgim
náziumhoz, Gobi Alajos erzsébetvárosi áll. főgimn. r. tanárt az újpesti 
áll. főgimnáziumhoz, Dávid István nagykikindai áll. főgimnáziumi r. 
tanárt a szegedi áll. főgimnáziumhoz, Beck Károly erzsébetvárosi állami 
főgimnáziumi rendes tanárt a balassagyarmati állami főgimnáziumhoz, 
Tarján Ödön dévai áll. főreáliskolai r. tanárt a zsolnai állami főreál
iskolához, Torday Lajos temesvári áll. főreáliskolai r. tanárt a szen
tesi áll. főgimnáziumhoz, Makoldy Viktor budapesti V. kér. állami 
főreáliskolai és Obláth Richárd bpesti III. kér. áll. főgimnáziumi 
rendes tanárokat kölcsönösen, dr. Szőke Lőrinc kaposvári áll. főgimn. 
r. tanárt a pozsonyi kir. kath. főgimnáziumhoz, Graef Gusztáv 
verseczi áll. főgimn. r. tanárt a kecskeméti áll. főreáliskolához, 
Makoldy Sándor verseczi áll. főreálisk. r. tanárt a budapesti VI. kér. 
áll. főreáliskolához, Balogh Dezső lőcsei kir. kath. főgimnáziumi 
r. tanárt a zalaegerszegi áll. főgimnáziumhoz, Barthos Indár dévai 
áll, főreáliskolai r. tanárt a budapesti III. kér. áll. főgimnáziumhoz, 
Frank János debreczeni áll. főreáliskolai r. tanárt a budapesti 
II. kér. áll. főreáliskolához, Kováts Gergely szatmári kir. kath. 
főgimnáziumi r. tanárt a budapesti V II. kér. István-úti áll. főgim
náziumhoz, Habán Mihály erzsébetvárosi áll. főgimnáziumi r. tanárt 
a budapesti VII. kér. István-úti áll. főgimnáziumhoz, dr. Zimányi 
Dániel czeglédi állami főgimnáziumi r. tanárt a budapesti I. kér. 
állami főgimnáziumhoz, Szőts Gyula brassói áll. főgimnáziumi r. tanárt 
a bpesti V. kér. áll. főgimnáziumhoz, dr. Munkácsy Kálmán dévai 
áll. főreáliskolai r. tanárt a pozsonyi áll. főreáliskolához, Szegedy 
Dezső petrozsényi áll. főgimnáziumi r. tanárt a dévai áll. főreál
iskolához, Száva Kristóf nagykikindai áll. főgimnáziumi r. tanárt a 
tordai áll. főgimnáziumhoz, Patkó József trsztenai kir. kath. főgim
náziumi r. tanárt a kaposvári áll. főgimnáziumhoz, Hensch Béla 
beregszászi állami főgimnáziumi rendes tanárt a balassagyarmati 
állami főgimnáziumhoz, dr. Visnya Aladár nagyváradi áll. főreál
iskolai tanárt u budapesti VI. kér. áll. felsőbb leányiskolához és 
leánygimnáziumhoz, Hensch Béla balassagyarmati áll. főgimnáziumi 
és Mátyás Károly beregszászi áll. főgimnáziumi r. tanárokat kölcsö
nösen, Surányi Károly körmöczbányai áll. főreáliskolai és Szepessy 
István beszterczebányai áll. főgimnáziumi rendes tanárokat kölcsönö
sen áthelyezte.

Ösztöndíjadományozások. A vallás és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Körösi Sándor budapesti VII. kér. külső áll. főgimnáziumi, 
dr. Divéky Adorján lőcsei kir. kath. főgimnáziumi r. tanárnak, Frank
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János debreczeni áll. főreáliskolai r. tanárnak, végül Loisch János 
budapesti ág. h. evang. főgimnáziumi r. tanárnak egyenként egyezer 
korona; — Timár Pál budapesti VII. kér. áll. főgimnáziumi igaz
gatónak, Gallovich János pécsi áll. főreáliskolai igazgatónak, 
Zivuska Jenő beszterczebányai kir. katb. főgimnáziumi r. tanár
nak, Miklóssy István budapesti VII. kér. külső áll. főgimnáziumi 
r. tanárnak, Hauschka Márton újvidéki kir. kath. főgimnáziumi r. 
tanárnak, Habán Mihály erzsébetvárosi áll. főgimnáziumi r. tanárnak, 
Karenovics József egri áll. főreáliskolai r. tanárnak, dr. Pest Sándor 
brassói áll. főreáliskolai r. tanárnak, Hager Emil szegedi áll. főreál
iskolai r. tanárnak, Faragó Andor soproni áll. főreáliskolai r. tanár
nak, Barabás Ábel kolozsvári unitárius főgimnáziumi r. tanárnak, 
Batta István békési áll. segély, ref. főgimnáziumi r. tanárnak, Auner 
Mihály beszterczei ág. h. ev. főgimnáziumi r. tanárnak, dr. Patai 
József budapesti IV. kér. községi főreáliskolai r. tanárnak, Munkácsy 
Kálmán budapesti III. kér. főgimnáziumi h. tanárnak, dr. Galamb 
Sándor újpesti áll. főgimn. h. tanárnak, dr. Travnik Jenő győri áll. 
főreáliskolai h. tanárnak, Paupert József budapesti X. kér. kőbányai 
áll. főgimnáziumi h. tanárnak, Kerezsy Jenő erzsébetvárosi áll. fő
gimnáziumi h. tanárnak, Elekes István budapesti II. kér. áll. főreál
iskolai h. tanárnak, egyenként 400 (négyszáz) korona, Ferenc Géza 
újpesti áll. főgimnáziumi h. tanárnak pedig 300 (háromszáz) korona 
külföldi utazási ösztöndíjat engedélyezett.

Kinevezések a tanárképző-intézethez. A m. kir. vallás- és 
közokt. miniszter báró Eötvös Lorándnak, mint a budapesti közép
iskolai tanárképző-intézet elnökének javaslatára f. é. szeptember bó 
1-től számítandó öt év tartamára kinevezte: a nevezett intézet 
igazgatójává dr. Petz Gedeon egyetemi ny. r. tanárt, továbbá ugyan
csak az elnök javaslatára a tanárképző-intézeti tanács tagjaivá: 
dr. Beöthy Zsolt egyetemi ny. r. tanárt, dr. Entz Géza egyetemi 
ny. r. tanárt, dr. Fináczy Ernő egyetemi ny r. tanárt, dr. Fröhlich 
Izidor egyetemi ny. r. tanárt, dr. Lánczy Gyula egyetemi ny. r. 
tanárt, dr. Pauer Imre egyetemi ny. r. tanárt, dr. Ponori Thewrewk 
Emil egyetemi ny. r. tanárt. Végül pedig a tanárképző-intézeti tanács 
jegyzői teendővel megbízta a nevezett miniszter Wittmann Ferenc 
műegyetemi ny. r. tanárt.

Fizetésrendezésünkről. A jövő évi költségvetés adatainak 
a megismerése szükségessé tette az országos középiskolai tanári 
kongresszus végrehajtó-bizottságánaka sürgős összehívását. A m utat
kozó súlyos helyzetben ez a bizottság fog határozni a további 
teendőkre nézve. A gyűlést f. évi október hó 4-én tartják meg 
d. u. 4 órakor az Országos Középiskolai Tanáregyesület helyi
ségében (V III., Eszterházy-u. 14 sz.). Lefolyásáról és határoza
tairól annak idején részletesen beszámolunk.
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Egyetemi ta n á ri kinevezés. A király d r .  N é m e th y  G é z a  buda
pesti tudomány-egyetemi ny. rk. tanárt a kolozsvári Ferencz-József 
tudomány-egyetemen a latin nyelv és irodalom ny. r. tanárává 
nevezte ki.

Köszönetnyilvánítás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Győr szab. kir. város közönségének az ottani állami főreáliskolai 
csolnakázó egyesület javára adott 200 kor. adományért, valamint az 
ifjúsági díjlövészet alkalmával felajánlott ajándéktárgyért köszönetét 
nyilvánította.

Nyilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Budapest II. kér. Oszlop-utcai kath. gimnázium I —IV. osztályainak 
a nyilvánossági jogot az 1909— 10. tanévre megadta.

Érettségi bizonyítványaink jogosítása Németalföldön. A hágai 
cs. és kir. követség útján vett értesülés szerint a németalföldi »Staats
blad« 1909. évi 208. száma királyi rendeletet közöl (1909. junius 
hó 30-iki kelettel), melynél fogva a magyarországi gimnáziumokon 
vagy főreáliskolákon szerzett érettségi bizonyítványok a németalföldi 
tanintézetek részéről kiállított s a delfti technikai főiskolába való 
belépésre jogosító bizonyítványokkal is egyenértékűeknek ismertetnek el.

A kolozsvári orsz. tanárvizsgáló bizottság tagjai. A m. kir. 
vallás- és közokt. miniszter az 1883 : XXX. t.-c. 60. §-a alapján 
az 1909/10. tanévtől kezdődő öt év tartamára a kolozsvári orsz. 
tanárvizsgáló bizottság elnökévé dr. Schneller István ny. r. tanárt, 
alelnökké pedig dr. Tangl Károly egyetemi ny. r. tanárt, tagjaivá 
pedig: dr. Apáthy István ny. r. tanárt az állattanból, dr. Bleyer 
Jakab ny. r. tanárt a német nyelv és irodalomból, dr. Böhm Károly 
ny. r. tanárt a filozófiából, dr. Cholnoky Jenő ny. r. tanárt a föld
rajzból, dr. Csengeri János ny. r. tanárt a klasszika filológiából,
dr. Dézsi Lajos ny. r. tanárt a magyar nyelv és irodalomból,
dr. Fabinyi Rudolf ny. r. tanárt a vegytanból, dr. Farkas Gyula 
ny. r. tanárt a természettanból, dr. Klug Lipót ny. r. tanárt az
ábrázoló geometriából, dr. Márki Sándor ny. r. tanárt a világtörté
nelemből, dr. Moldován Gergely ny. r. tanárt az oláh nyelv és 
irodalomból, dr. Posta Béla ny. r. tanárt az archeológiából, dr. Rich
ter Aladár ny. r. tanárt a növénytanból, dr. Schilling Lajos ny. r. 
tanárt a világtörténelemből, dr. Schlesinger Lajos ny. r. tanárt 
a mennyiségtanból, dr. Schneller István ny. r. tanárt a pedagógiá
ból, dr. Szádeczky Gyula ny. r. tanárt az ásványtanból, dr. Szá- 
deczky Lajos ny. r. tanárt a hazai történelemből, dr. Tangl Károly 
ny. r. tanárt a természettanból, dr. Vályi Gyula ny. r. tanárt a
mennyiségtanból és dr. Zolnai Gyula ny. r. tanárt a magyar nyel
vészetből nevezte ki.

6*
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Egy szünidei taníolyamról. Preiszner Péter, a brassói áll. 
főreáliskola tornatanára Közlönyünk múlt évi 31-ik számában fel
hívást te tt közzé, amelyben tudatta, hogy azok részére, akik a 
svédtorna tanításában kellő gyakorlatot kívánnak szerezni, a nagy 
szünidőben ingyenes tanfolyamot rendez Brassóban. A helyzet t. i. az, 
hogy a minisztérium rendeletet bocsátott ki a svédtornának közép
iskoláinkban való tanítására, de sem megelőzőleg, sem pedig utóbb 
nem gondoskodott arról, hogy tornatanáraink a svédtornához szük
séges előismereteket megszerezzék. Preiszner Péter felhívásának 
meglett a foganatja. A brassói svédtorna és játéktanfolyamon 17 férfi 
és 7 nő vett részt, akik sem időt, sem fáradságot, sem pedig anyagi 
áldozatot nem kiméivé nagy lelkesedéssel buzgólkodtak azon, hogy 
az új testgyakorlati rendszert elsajátítsák. Mély hálával eltelve 
hagyták el Brassót, ahol vezetőjük Preiszner Péter mindazt közölte 
velük, amit hosszabb tanítási gyakorlata alatt itthon és a külföldön 
elsajátított. A két hétre terjedő tanfolyam minden tekintetben fénye
sen sikerült. Hangsúlyózni kívánjuk, hogy ezen tanfolyamnak sem a 
vezetője, sem pedig a résztvevői a kormány részéről semmiféle támo
gatásban nem részesültek és amikor ezt külön is kiemeljük, egy
szersmind azt is megkérdezzük, hogy ugyan ki tudna még a torna
tanárokon kívül X. fizetési osztályba sorozott más állami tisztviselő
ket mutatni, akik hasonló áldozatra készek lennének csak azért, 
hogy feladatuknak minél inkább megfelelhessenek ?

Az arad i Kossuth-szobor leleplezése alkalmával, f. hó 19-én 
az Országos Középiskolai Tanáregyesületet Burián János aradi kir. 
főgimnáziumi igazgató képviselte, aki egyszersmind egyesületünk 
nevében koszorút is helyezett a szoborra.

Az Országos Tisztviselő-egyesület kongresszusa f. hó 25. és
26-án megy végbe Kolozsvárt. Egyesületünk képviseletében dr. Négyesy 
László elnök, Pies Ferenc igazgatósági tag, dr. Márki Sándor, a 
Kolozsvári Tanári Kör elnöke és a Kolozsvári Kör több tagja jelenik 
meg a kongresszuson, amelyen az állami tisztviselők legfontosabb 
érdekei kerülnek tárgyalás alá.

Egy tan ári kinevezésről. Kínos feltűnést keltett a közép
iskolai tanárság körében Simkó József országgyűlési képviselőnek a 
VII. fizetési osztályba budapesti állami középiskolai tanárrá történt 
kineveztetése. Ez az úr egy napig sem volt középiskolai tanár, egy 
napot sem töltött az állam szolgálatában és ime most országos 
derültségtől kísért rövid politikai szereplése után olyan helyzetbe 
jutott, amilyet 25 — 30 évig, sőt még ennél is több ideig állami 
középiskolánál működő olyan tanárok sem érhettek még el, akik a 
magyar tanárságnak igazi díszei, büszkeségei. Az osztrák tanárok 
múlt évi kongresszusukon élénken tiltakoztak egy kinevezés ellen,
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amellyel az osztrák kormány egy rövidebb idő óta, egyébként 
kifogástalanul működő fiatal tanárt, más idős és érdemes kartársak 
rovására kerületi i’ajzfelügyelővé tett. Mennyivel sérelmesebb ennél 
a mi esetünk. És mit szóljunk hozzá ? Mindenesetre fájna látnunk 
és szomorú fényt vetne kultúránkra is, ha rendszerré válnék nálunk 
az, hogy éppen a magasabb középiskolai tanári állásokat politikai 
rokkantaknak osztogassák — végkielégítésül.

Ösztöndíj-pályázat. A Bibics-féle alapítványnál az 1909/10. tanév 
kezdetétől egy 420 koronás ösztöndíj-állomás töltendő be, melynél Arad 
megye közönsége gyakorolja a kinevezési jogot. A betöltés alkalmával külö
nösen a bolgár nemzetiségű s ezek között a Tomján és Kacsamay családok
ból származó ifjak, továbbá az alapítónő Bibics Jakab özvegye Tomján 
Margit mostoha leányainak utódai, s ezek után Arad, Csanád, Csongrád/és 
Békés vmegyében született tanulók elsőbbségi igénnyel bírnak. A pályázók, 
kik csakis kath. vallásu és legalább az első gimnáziumba vagy reáliskolába 
járó jeles előmenetelü tanulók lehetnek. Arad megye közönségéhez cím- 
zendő folyamodványukat az illető tanintézeti elöljáróságnál az 1909. évi 
november 10-ig nyújtsák be.

Vasúti kedvezmények. Egy örvendetes szünidei tapasztalat 
indít arra, hogy ezt a mindanyiunkat közelről érintő témát újból 
felvessem. Boszniában utazgatva másodmagammal, a vasúti fülkében 
megismerkedtem egy odavaló bíróval, aki a jegyellenőrzés alkalmából 
figyelmeztetett arra, hogy a bosnyák országos kormánynak egy a közel
múltban megjelent híradása értelmében egyrészt a Boszniában és 
Hercegovinában, másrészt Magyarországban alkalmazott állami tiszt
viselők részére a félárú menetjegy váltásának kedvezménye kölcsö
nösen kimondatott. Azt is említette, hogy az erre vonatkozó rende
letet nemsokára ki fogják hirdetni s hogy akkor a mi arcképes 
igazolványunkba egy pótlólapot fognak beilleszteni. Egyelőre azonban 
még írásban kell folyamodni a kedvezményért. Hogy ezen dolgok 
felől megbizonyosodjam, Szarajevóban felkerestem az országos kormány 
illető ügyosztályát, ahol a kedvező híreket nemcsak megerősítették, 
hanem kellő igazolás után és minthogy elutazásom küszöbön állt, 
elismerésre méltó előzékenységgel nyomban ki is állították részemre 
a, kedvezményre jogosító utalványt. Ezt azzal az önzetlen tanáccsal 
hozom t. kartársaimnak tudomására, hogy az új tartományoknak 
megszemlélése minden tekintetben rendkívül hálás vállalkozás.

Ezzel kapcsolatban azonban még egy lépéssel óhajtok tovább
menni és fel akarom eleveníteni azt a régibb indítványomat, hogy 
a félárú utazás kedvezményét adják meg részünkre Ausztriában is, 
természetesen a kölcsönösség elve alapján. Ez immár annál csekélyebb 
közjogi s nem tudom még miféle akadályokba ütközhetik, mert a 
közbeeső lépés megtörtént : a bosnyák országos tisztviselők otthon, 
Ausztriában és Magyarországon féláron utazhatnak, ugyanezt a hármas 
kedvezményt tehát mind az osztrák mind a magyar állami tisztvi
selőknek jog és kötelesség szerint meg kell adni. Bízom benne, hogy 
Egyesületünknek igazgatósága ezt a fontos kulturális ügyet magáévá 
téve, azt kedvező megoldás felé fogja terelni. Mert ne higye senki,
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hogy itt csak egyéni kedvezményről van szó — jóllehet mindig
bosszúság fogott el, amikor Bruckban vagy Marcheggben a Bécsig
terjedő rövid útért azt a borsos árat kellett lefizetnem — itt két 
szomszédos nép intelligenciájának sűrűbb és könnyebb érintkezése 
forog kockán s valóban itt az ideje, hogy ez az áldatlan kutya-
macska-viszony legalább némileg enyhüljön. kf.

Pályázat iskolaszolgai állásra. A nagyszalontai m. kir. állami fő
gimnáziumnál egy rendes iskolaszolgai állás töltendő be. A m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumhoz intézett, szabályszerűen bélyegeit kérvé
nyek a nagyszalontai m. kir. állami főgimnázium igazgatóságához f. évi 
október 1-ig nyújtandók be. A miskolczi kir. kath. főgimnáziumnál 2-ik
rendes iskolaszolgai állásra pályázati határidő október hó 31-ike.

A Közlöny legközelebbi száma f. évi október hó 7-én 
jelenik meg.

GYÁSZROVAT.
A nagy szünidőben számos halottja volt a magyar középiskolai 

tanárságnak. Elhunytak a következők:
Bethlenfalvi Padi Géza a kecskeméti áll. főreáliskola tanára, 

életének 57-ik évében ;
Kosztka György kir. tanácsos az újvidéki kir. kath. főgimná

zium ny. igazgatója 62 éves korában.
Dr. Károlyi József a beregszászi áll. főgimnázium tanára 30 

éves korában ;
Sándor János a székelykeresztúri unitárius gimnáziumnak 30 

éven át volt igazgatója életének 68-ik évében;
Hám József kegyestanítórendi áldozópap, házfőnök és igazgató 

63 éves korában;
Fajth István a beszterczebányai kir. kath. főgimn. tanára éle

tének 49-ik évében;
Szentimrei Károly Márton a pannonhalmi szent Benedekrend 

tagja, kiérdemült főgimnáziumi tan á r;
Wolilrab Flóris dr. a budapesti II. kér. kir. kath. főgimnázium 

ny. tanára ;
Horvát Sándor a magyar kegyestanítórend tagja, rendi kor

mánytanácsos, kir. főigazgató, nyitrai házfőnök és főgimnáziumi igaz
gató 65 éves korában ;

Futó Mihály a hódmezővásárhelyi ref. főgimnázium nyug. igaz
gatója, a Ferenc-József rend lovagja életének 75-ik évében;

Bacskor István a selmeczbányai kegyesrendi társház tagja, nyug. 
gimnáziumi igazgató-tanár, életének 65-ik évében;

Dr. Schenek István nyug. főbányatanácsos a Magy. Tud. Aka
démia tagja, a kiváló kémikus és fizikus, egyesületünknek is 38 éven 
át buzgó tagja, 79 éves korában ;

Bártól Antal a jeles filológus, a gyakorló főgimnázium ny. igaz
gatója, egyesületünknek tiszteleti és alapító tagja, életének 80-ik évében.
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N É V S O R A
azon tagoknak, kik az 1909. május 27-töl szeptember 10-ig tagdíjat fizettek:

1897/8-ra : Asztalos Károly (még 2 K).
1898/9-re, 1899/900-ra és 1900/1-re : Asztalos Károly.
1901/2-re : Asztalos Károly, Fülöp Áronná (II.).
1902/3-ra: Dömötör János (még 6 K), Fülep Imre (még 6 K), Fülöp 

Aronné, Zalányi János.
1903/4-re: Bagossy Bertalan, Dömötör János. Fülep Imre, Fülöp 

Áronné, Gulovics Tivadar, Holosnyai Irén, Molnár Gyula, Zalányi János, 
Zerdahelyi Ödön (6 K).

1904/5-re . Bagossy Bertalan, Barajevácz Szvetozár (még 3 K), Centis 
Henrik (még 6 K), Dömötör János, Fülep Imre, Fülöp Áronné, Gulovics 
Tivadar, Holosnyai Irén, E. Jakab Géza (még 2 K), Molnár Gyula, 
dr. Negovetick Arthur (2 К), dr. Rózsa Géza (még 2 K), dr. Varga Kálmán, 
Zalányi János.

1905/6-ra : Bagossy Bertalan, Barajevácz Szvetozár (5 K), Centis 
Henrik (2 K), Dömötör János, Fülep Imre. Fülöp Áronné, Gulovics Tivadar, 
Holosnyai Irén (5 К), E. Jakab Géza, Kauffmann Aurél, Molnár Gyula, 
dr. Rózsa Géza (2 K), Szabó Vladimir, dr. Varga Kálmán, Zalányi János.

1906/7-re : Angheben Albin (II.). Bagossy Bertalan, Dömötör János (I.), 
Fülep Imre, Geletich Vince (még 2 K), Geőeze Zoárd, Gulovics Tivadar, 
Hensch Béla (II.), Hölszky Sándor, Kauffmann Aurél, Keith Károly (még 7 K), 
Kelemen Ferenc, Molnár Gyula, dr. Prém József (még 2 K), dr. Urbanek 
Sándor, dr. Varga Kálmán,^ Zalányi János.

1907/8-ra : Ányos Ármin, Azary Miklós (I.), Bagossy Bertalan, 
Bakóczi Endre, Bodnár Imre, dr. Bokor János, dr. Csepreghy Kálmán (2 K), 
dr. Fésűs György (Fiume), Fülep Imre, Geletich Vince (2 K), Gulovics 
Tivadar, Hajnal Dávid (II.), Hölszky Sándor, Horváth János, (Szeged) 
(még 1 K), dr. Jármy József (II.), Joris Máté, Juváncz Irenaeus, Károlyi 
János (II.), Kelemen Ferenc (2 K), Kempf József, Kerecsényi Gizella (II.), 
Kiss Tamás (még 2 K), Kollwentz Rezső, Kuntner Róbert, dr. Lázár Béla, 
Mazuch Ede (még 1 K), Molnár Gyula, Mozog István (még 2 K), Oberle 
Károly, Pályi Sándor (még 475), Perger Kálmán, Sirola Ferenc, Szabó 
Samu (II.), Szegfi Emi (II.), dr. Urbanek Sándor (2 K), dr. Varga Kálmán, 
Vende Ernő, Vujsz János (még 6-67).

1908/9-re : Aczél József (2’50), Babaré Adél, Bóhner Jakó (2 K.), 
Bruck Ferenc, dr. Chovancsák István, Csizik Gyula, Dalotti Ödön, Dávid 
Zoltán, Dinghe Sándor, dr. Erdélyi Lajos (Bpest), ifj. Erődi Béla, Éber 
József, Farkas Ignác, Fest Aladár, Füssy József (még 5 K), Gagyhy Dénes, 
Gálos Rezső (II.), dr Gedeon Alajos, Gillinger János, Gombos F. Albin, 
Grünhut Adolf (II.), Jánosy Péter (I.), Haba Ferenc (II.), dr Halmi Piroska, 
Horváth János (Szeged) (3 K), Hogye János, dr Jármy József (I.) Joris 
Máté, Katona József (Nvárad) (II.), Kelemen Ignác, Kerecsényi Gizella, 
Kiss Tamás, dr Kopp Lajos, Kovalovszky János, Köblös Samu, Kunfalvi 
Rezső (5 K), Loósz István, Lovas Imre (még 7 K), Lux Lajos, Makoviczky 
György (még 3 K), Marschalko Gusztáv, Marusák Dániel, Matskássy József, 
dr. Márffy Oszkár (6-50), Mazuch Ede (7 K), dr. Menyhárt Gáspár (még 6 K), 
dr. Molnár István (H.-böszörmény), Mozog István, Nyusztay Antal, Perger 
Kálmán, Pillepich Edith, Pöcz János (II.), dr. Réthei Prikkel Marián, 
dr. Pruzsinszky János (II.), Rábold Gusztáv, Rácz Jenő, Riegler Sándor, 
Rimeg Ödön, Román József (II.), Saly Sándor (II.), Samar jay Mihály, 
Simonetti Klementina, Szabó Péter, Szabó Samu (I.), dr. Szabó Sándor, 
Szerényi Géza, Szíjártó Miklós, Szirtes Ignác (I.), Thurzó Ferenc (II.), 
Tscheik Ernő (II.), dr. Varga Kálmán, dr. Vida Sándor (még 7 K), Vincze 
Frigyes, Vujsz János (6‘23), dr. Zolnai Gyula.

Budapest 1909. szeptember 10.
(I.) =  I. félév. Müller József,
(II.) =  II. félév. egyesületi pénztáros (II. kér., Áldás-u. 4.)
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Figyelm eztetés és kérelem. A tagdíjfizetés és az előfizetés leg
célszerűbben és legolcsóbban az első számhoz mellékelt p o s ta ta k a ré k  - 
p é n z tá r i  befizetési la p p a l történik, amellgel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szíves felhasználását. A körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve. Müller József,

egyesületi pénztáros (II., Áldás-u. 4.).
T a rta lo m : Elnöki megnyitó beszéd. Négyesy Lászlótól. — Közgyűlési 

előadások: Nemzeti tudományosságunk és az iskola. Dr. Sajtai 
Ferenctől. — A matematikai tanítás reformja. Mikola Sándortól.
A magyar közművelődés és a középiskolai tanárság. Jancsó Benedek
től. — A magyar tanárság testületi szelleme. Endrei Ákostól. — 
A földrajztanítás reformjáról. Szabó Mártontól. — Választmányi ülés 
1909. július 3-án. Székely Istvántól. — Jegyzőkönyv a közgyűlésről. —- 
A közgyűlés irattárából. — A közgyűlési jegyzőkönyv mellékletei. 
(Főtitkári, pénztárosi és a segélyalapról szóló jelentés. Jelentés a 
szünidei fürdőkonviktusokról.) — A selmeczbányai közgyűlés. Sajó 
Sándortól. — Könyvek és lapok: Beküldött könyvek és lajpok. — 
Krónika: Igazgatói kinevezés. — Tanári kinevezések. — Áthelye
zések. — Ösztöndíjadományozások. — Kinevezések a tanárképző
intézethez. — Fizetésrendezésünkről. — Egyetemi tanári kinevezés. — 
Köszönetnyilvánítás. — Nyilvánossági jog. — Érettségi bizonyítvá
nyaink jogosítása Németalföldön. — A kolozsvári orsz. tanárvizsgáló
bizottság tagjai. —- Egy szünidei tanfolyamról. — Az aradi Kossuth- 
szobor leleplezése. — Az Országos Tisztviselő-Egyesület kongresz- 
szusa. — Egy tanári kinevezésről. — Ösztöndíj-pályázat. — Vasúti 
kedvezmények. — Pályázat iskolaszolgai állásra. — Gyászrovat. — 
Tagdíjfizetések. Müller Józseftől.

1H I R D E T M É N Y
r
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A Szeged városi közkór ház tulajdo
nát képező jókarban levő f ö l s z e r e l t

RÖ N TG EN -K ÉSZÜ LÉK
új nagyarányú Köntgen - laboratórium  
fölszerelése m iatt s e *  Bladö.
A készülék a szegedi városi közkórház- 
ban bármikor m egtekinthető. Érdeklő
dőknek levélbeli felvilágosítást nyújt

A KÓRHÁZ-IGAZGATÓSÁG. ■ ■ ■ ■
Budapest, az A thenaeum irodalmi és nyomdai r .- tá rsu la t könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANAREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat 

Dr.  S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr.  L É V Á T  E D E
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei, 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II.. Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. —• Évi tagdíj 8 korona.

Megjelenik: a nyári szünetet kivéve, minden csütörtökön.

AZ ORSZÁGOS TANÁRI KONGRESSZUS VÉGREHAJTÓ 
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.

— A kongresszus újra összehívásának szüksége. —

Az Országos Tanári Kongresszus végrehajtó bizottsága a 
két évvel ezelőtt egybegyűlt országos tanári kongresszustól, 
tehát a magyar tanárság egyetemétől kapott megbízatása szerint 
folytonosan éber figyelemmel kísérte a tanárság hosszú évek óta 
megoldásra váró anyagi helyzetének fejlődését; zajtalanul, de 
lelkiismeretesen és buzgón fáradozott; a maga egészében teljes 
odaadással, egyes tagjaiban, főképp elnökében pedig a legnagyobb 
önzetlenséget is meghaladó valóságos önfeláldozással igyekezett 
megfelelni feladatának: ülésezett, memorandumokat készített, 
küldöttségekben já r t ; kereste, elnöke útján, az illetékes ténye
zőkkel való személyes érintkezést, egy kis biztatást, egy kis 
megnyugtatást kérve, remélve és várva nagybeteg állapotunkra. 
Legutóbb, a nyár folyamán, a pénzügyminisztériumhoz nyújtott 
a végrehajtó-bizottság egy terjedelmes memorandumot, mindenre 
kiterjedő érveléssel, hivatalos számadásokkal bizonyítva a tanár
ság anyagi helyzetének szégyenletesen mostoha voltát és ta rt
hatatlanságát más tisztviselő ágaké mellett. Biztatást — kaptunk 
is, meg nem is; azt nem mondhatták, hogy nincs igazunk, de 
egyebet sem igen mondtak; legföljebb azt, hogy várjunk türe
lemmel, — a jóakarat nem hiányzik. Vártunk hát türelemmel, 
vártuk az irántunk való jóakaratnak legalább némi jelét. 
E várakozásunkban aztán olyan hírek jutottak hozzánk a készülő 
költségvetésről, amelyek halaszthatatlanul sürgőssé és szükségessé 
tették a további lépéseket, elsőül az országos kongresszus végre
hajtó-bizottságának az összehívását.

ORSZ. KÖ ZÉPISK . TAN Á BE GYES. K Ö ZI,, m i i . 7
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Ily előzmények után és körülmények közt ült össze a végre
hajtó-bizottság f. hó 4-ikén d. u. 4 órakor az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület helyiségében a további lépések megbeszélésére. 
A fontos ülésen Négyesy László elnökölt; jelen voltak: Balogh 
Péter, Chovancsáh István, Endrei Ákos, Fodor Gyula, Faragó 
Andor, Lévay Ede, Müller József, Perényi Vilmos (Eperjes), 
Pados Ignác, Patkovszki Pál (Szatmár), Riesz Ferenc (Czegléd), 
Sajó Sándor, Székely István, Viszota Gyula, Wagner Alajos stb. 
biz. tagok és érdeklődők. Távolmaradásukat levélben kimentették: 
Erödi Béla, Spitkó Lajos, Pirchala Imre (Pozsony), Walther 
Béla (Nagyszeben), Fischer Miklós (Igló), Bódiss Jusztin 
(Pannonhalma).

Négyesy László elnök jelentette, hogy a középiskolai tanár
ság képviseletében jelen volt az állami tisztviselők kolozsvári kon
gresszusán, bejelentve a tanárság csatlakozását s szolidaritását, 
A tanárság e lépését a kongresszus nagy Jörömmel fogadta, mi ma
gunk is megelégedéssel láthatjuk az állami tisztviselők imponáló 
tömörülését. A kongresszus határozatainak egyik, minket is érdeklő 
pontja azt kívánja, hogy az egyenlő végzettségű állami tisztviselők 
a közszolgálat minden ágában egyenlő elbánásban s előmenetelben 
részesüljenek. Elfogadta a kongresszus Székely István tagtársunk 
két fontos indítványát is : az egyik arról szól, hogy a középponti 
hivatalokat a külső szolgálatban kellő tapasztalatokat szerzett 
tisztviselőkkel töltsék be, a másik pedig arról, hogy a miniszté
riumok különféle ügyosztályait szakemberek vezessék.

A bizottság meleg köszönetét mond Négyesy László elnöknek 
a kongresszuson való megjelenéséért s buzgó működéséért.

Ezek után áttért a bizottság a magunk bajainak a meg
beszélésére. Meg is beszélte, egységes szomorúsággal, — vita 
nélkül. Min is vitatkozott volna? Nem vitás, hogy helyzetünk 
tűrhetetien-e, vagy sem: — tűrhetetlen; nem vitás, tennünk 
kell-e valamit, vagy sem: — tennünk kell. A tanárság anyagi 
ellátásának megjavítása már vagy 15 évvel ezelőtt szükségessé 
vált’; ami e tekintetben annak idején, 1893-ban történt, azt az 
életviszonyok megnehezülése, más tisztviselőágak élénkbe nyomu
lása teljesen megsemmisítette. Küzdelmeink folyamán így jutot
tunk a Széli-Wlassics-féle javaslathoz; ez az akkori viszonyok
nak megfelelt volna, — de nem valósult meg. Országos kon
gresszusunkon kértük a senium-rendszernek való életbeléptetését, 
a viszonyoknak megfelelő változtatással, — nem kaptuk meg. 
Jobbat, többet Ígértek helyette: a tanárság egyharmadának a 
VII. fiz. osztályba helyezését az ötödéves pótlékok megtartásával. 
Ez ugyan se nem jobb, se nem több a kongresszus kívánalmá
nál, — de belenyugodtunk. Hol van azonban a megharmadolás ? 
A múlt évben mindössze 30 tanár, a tanárságnak nem 33, 
hanem csak 3°,'o-a jutott a VII. fiz. osztályba, A z  hallatszott, 
azt a biztatást kaptuk innen-onnan, hogy a legközelebbi költség- 
vetés teljesen végrehajtja az elvben kimondott megharmadolást.
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A bizottság egyes tagjai azonban az utóbbi időkben sokkal 
leverőbb adatokról értesültek s ennek következtében szükségesnek 
látták a végrehajtó bizottság egybehívását. Négyesy László elnök 
fölhívására közölték ez értesüléseket; ezek szerint a készülő költ
ségvetés ránk vonatkozó része sokkal rosszabb a múlt éviénél: 
2 főigazgató lép az V. fiz. osztályba, az igazgatók előlépéséről 
szó sincs, s 30 (harminc) tanár jut a VII. fiz. osztályba; alapul 
az 1908-iki létszám vétetik, a IX . fiz. osztály létszáma az 
új kinevezésekkel egyre nő s ha a V III. és IX . osztálybeliek 
megfeleződnek is, a V II. fiz. osztályba 10 év múlva is csak 
az 1908-iki létszám egyharmada jut, tehát kevesebb a majdani 
valóságos létszám egyharmadánál. A mai, 3%-os tempó sze
rint tehát a megharmadolás csak 10 év után fejeződnék be 
s a VII. fiz. osztálybeliek még akkor sem tennék ki a tanár
ság egyharmadát! így állván a dolgok, a bizottságnak szomo
rúan kellett megvallania, hogy minden buzgósága, fáradozása 
eredmény nélkül való: kértük a megharmadolás elvének végre
hajtását, — nem kaptuk meg; kértük az elv kiterjesztését az 
igazgatókra, főigazgatókra, — nem kaptuk meg. Ä bizottság 
föladata nem lehetett egyéb •— eszköze sem volt más, — csak, 
hogy kapacitálja, fölvilágosítsa, meggyőzze az illetékes tényezőket 
igazaink érdekében. Xem tudott célt érni; most már nem tehet 
egyebet: fáradozása eredménytelenségét be kell jelentenie s man
dátumát vissza kell adnia megbízóinak. A bizottság, a tanárság 
egyetemének hathatós lépése nélkül, valóban nem működhetik 
tovább Az elhangzott fölszólalások más-más szempontból világí
tották meg helyzetünket, s ez a helyzet mindenképpen elszomo
rító. A tanárság elkeseredett és jogosan az'; szeretne nyugodtan 
élni hivatásának és nem engedik megnyugodni; valóságos sértés
számba megy már, hogy a roppant nagy költségvetésből csak a 
tanárság számára nem telik; a tanárság türelme, annyi kérvé- 
nyezés és várakozás után immár gyöngeségnek, szerénysége gyáva
ságnak tetszlietik mind a saját szemében, mind a nagyközönség 
előtt. Kérni és hiába várni, з újra csak kérni és hiába várni : 
egyfelől káros ernyedtséget szül magában a tanárságban, más
felől megtévesztheti a közvéleményt is kívánságaink jogosultsá
gáról. Szeretnők ránevelni a nagyközönséget a tanári hivatás 
nemzeti fontosságának átértésére, — s maga a kormányzat nem 
méltányolja igazainkat; a jellemképzés hivatásos tényezőiül kíván
nak bennünket, — s megvalósulásra váró jogaink sakkbantartá- 
sával mesterségesen tenyésztik közöttünk a stréberséget . . . 
A kormányzat közönnyel nézi a tanárság ügyét, sőt majdnem 
ellenségesen. A bánásmód, amelyben részesülünk bántó, s már- 
már ingerlésnek tűnik föl. Helyzetünk tragikuma kicsiben szinte 
ugyanaz, mint a nemzeté nagyban: egyre halljuk a jóakarat 
hangoztatását, de a jogaink megvalósulásához szükséges néhány 
lépést nem teszi meg a hatalom . . .  A bizottságnak be kellett 
látnia, hogy nem játszhatja tovább a jogos reménységek biztatója,

7*
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jogos elkeseredések csillapítója szerepét: nem viselheti tovább a 
meddő küzdelmeknek ódiumát. A bizottság kimondta teliát, hogy 
a tanárság egyeteme elé tárja a szomorú helyzetet s egyhangúlag 
azt határozta, hogy kötelességének s múlt évi határozatának 
megfelelően az országos tanári kongresszust összehívja. A nagy- 
fontosságú s helyzetünk kényszeréből folyó kongresszus idejéül 
f. é. november hó 20. és 21. napját tűzi ki.

A tanárság sorsára annyira fontos kongresszusra a végre
hajtó-bizottság már ezúttal fölhívja a kartársak figyelmét: anyagi 
és erkölcsi hajaink és sérelmeink kerülnek e kongresszuson tá r
gyalásra. A végrehajtó bizottság megteszi a maga kötelességét 
a szervezés tekintetében; küzdelmünk sorsa azonban magának a 
tanárságnak kezében van; sikere attól függ, az együvé tartozás 
mekkora érzésével, az egység mekkora erejével tud síkra szállni 
igazaiért.

A KOLOZSVÁRI TISZTVISELŐ-KONGRESSZUS.
Az állami tisztviselőknek Kolozsvártt, f. évi szeptember hó 

25-én és 26-án lezajlott kongresszusáról mi is megemlékezünk, mert 
fontos határozatokat hozott s mert ez a kongresszus már forma szerint 
reánk is vonatkozott. A tanárság hivatalos képviselete ezen a tiszt
viselői kongresszusén már megjelent s kijelentette a tanárok szoli
daritását a többi állami tisztviselőkkel.

Az érdemleges nyilvános tárgyalások két napig tartottak, 
előzőleg pedig, szeptember 24-én este előértekezlet volt, mely a 
tisztikar jelöléseit is megejtette. Szeptember 25-én, szombaton 
délelőtt volt az első összülés, melynek keretét a választás, megnyitás 
és üdvözlések töltötték be, míg a nap többi részét a szakbizottságok 
tárgyalásaira fordították. Másnap, szeptember 26-án, vasárnap, 
volt a második összefoglaló, záró összesülés. Hétfőn kirándulások 
következtek.

A tárgyalás anyaga gondosan elő volt készítve. A főjelentés, 
a bizottságok munkálatai nyomtatásban készen állottak s gyűj
teményesen kiosztásra kerültek. Az indítványokat, sőt a hozzá
szólásokat is idején, előre be kellett jelenteni, az előbbieket írásban 
be'is terjeszteni, úgy hogy a főelőadó is átnézhette s a bizottságok 
vezetői értékelhették és helyükre illeszthették.

A szervezés, tekintve a tagok igen nagy számát, körültekintő 
volt. A központi vezetőségnek Kolozsvártt egy iroda állt rendel
kezésére, mely a rendezés helyi technikai részét általában szerencsésen 
bonyolította le, többek közt az elszállásolás nehéz feladatát nagy 
pontossággal oldotta meg.

Az ülések a redoute nagytermének históriai nevezetességű 
falai közt tartattak, ahol a régi erdélyi országgyűlés is ülésezett s 
1848-ban az uniót kimondták.
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A kongresszus 25-én, d. e. fél 10-kor nyílt meg az alakulás 
formaságaival. A tisztikarra nézve elfogadták az előértekezlet jelölé
seit. Elnök lett közfelkiáltással gr. Batthányi Tivadar orsz. képviselő, 
első társelnök Benedek Sándor közigazgatási bíró, főelőadó Andor 
Endre osztálytanácsos-bíró.

Egyesületünket Négyesy László elnök és Márki Sándor egye
temi tanár, a kolozsvári tanári kör vezetésével az egyesületnek és 
a kolozsvári tanári körnek több tagja képviselte, köztük Csengeri 
János egyetemi tanár és Bournáz János kartársunk. Képviseletün
ket kitüntető rokonszenvvel fogadták, a vezetőség is, a zsűri is egy
aránt s elnökünk mind az úton, mind a kongresszus folyamán az 
egyesület súlyának megfelelő figyelemben részesült. Négyesyt és 
Márkit a kongresszus a társelnökök közé választotta.

Gróf Batthyányi Tivadar elnök a megalakult kongresszust 
hosszabb beszéddel nyitotta meg, amely rámutatott a legutóbbi 
kongresszus óta folyt küzdelemre, a már biztosított eredményekre 
és a még számosabb teendőkre s összetartásra és további lankadatlan 
küzdelemre buzdította az ország tisztviselőit a maguk igazáért. 
A parlamenti szokással szabadon elmondott beszéd azt a kétség- 
te^n hatást keltette, hogy gróf Batthyányi teljesen otthon van 
az ügyekben, melyeknek élén áll, s nemcsak reprezentálni tudja a 
tisztviselői kart, hanem ahol kell, nyomatékosan helyt is állani 
az érvelés és kapacitális eszközeivel is. A kongresszus tüntetőleg ki 
is fejezte iránta bizalmát és ragaszkodását. Az ismerkedő este alkal
mával fáklyásmenettel is megtisztelték.

Az elnöki megnyitót két Ízben azok az incidensek zavarták 
meg, melyékről a lapok is — bár nem egészen pontosan — hírt adtak. 
Különösen a második közbeszólásra támadt olyan kavarodás a terem
ben, hogy botránytól lehetett tartan i; a közbeszólót kidobással 
fenyegették. Az ingerültség e foka alig volna érthető az előzmények 
nélkül. Egy tisztviselői lap ugyanis, melyet éppen a második közbe
szóló (egy törvényszéki bíró) szerkeszt, vihart jelentett be a kong- 
gresszusra s az elnökség esetleges bukását emlegette. Ez gáncs
vetésnek tűnt fel. Mindig izgatja azokat, akik az összesség ügyeit 
tiszta lelkiismerettel szolgálják, ha a hátuk megett efféle puccs készül, 
mert féltik fáradozásuk eredményét. De, úgy látszik, legjobb az ilyen 
kísérletezéseket hidegvérrel venni. Koronként az izgatottság lát
hatólag magát az elnököt is hatalmába ejtette, mert — akár csak 
a parlamentben — visszavágott és szenvedélyesen tiltakozott. 
A kongresszus oly általános és tüntető egyértelműséggel nyilatkozott 
az elnök mellett, hogy a közbeszóló egészen magára maradt. De 
éppen, mert ennyire üresnek bizonyult a fenyegetőzés, nyilvánvaló 
lett az is, hogy túlbecsülték jelentőségét és nem lett volna szükség 
az elnöknek eltérnie beszédjének irányától; maga a beszéd m,éltó- 
ságos folytatása és a kongresszus egyetemes iinnepies magatartása 
is agyonnyomta volna az okvetetlenkedést. így kétségtelenül néhány 
percre zavart szenvedett az ünnepi jelleg. De meg kell adni, hogy az 
elnök jogos érzékenységének erélyes nyilvánítása mellett is önural-
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mat tanúsított s megnyitója további folyama ismét lendületet vett, 
úgy hogy csakhamar feledségbe merült a kellemetlen incidens. Az ülés 
végén a közbeszólók meg is követték a kongresszust és az elnököt. 
Az ezután elhangzott üdvözlések alaphangja is ünnepies volt. Igen 
jól hatott mindjárt Kolozsvár város polgármesterének, Szvacsina 
Gézának meleg, férfias és a tisztviselői kar jelentőségét melegen 
méltányló beszéde. A többi üdvözléseknek érdemileg igen fontos 
részét tették azok, amelyek a tisztviselői szervezetek tömeges és 
nagyszabású csatlakozását jelentették be. Ez oly arányokban történt, 
hogy az első napi összesülésnek ez volt a jellemző momentuma s a 
vezetőség ezt, mint az idei kongresszus egyik fő eredményét értékelte.

Az ily irányú felszólalásokat éppen egyesületünk képviselője 
nyitotta meg. Röviden kifejezve a tanáregyesület üdvözletét, mind
járt rátért arra, hogy ennél fontosabb küldetése van. A tanárság, 
mely a maga különleges viszonyaihoz és létföltételeihez képest eddig 
külön küzdött a maga igazaiért, részt óhajt venni testvéreinek, a 
többi köztisztviselőknek törekvéseiben és küzdelmeiben. Az idei 
közgyűlés a tanáregyesület tagjainak azt ajánlotta, hogy mentül 
számosabban lépjenek be az országos tisztviselő-egyesületbe tagokul. 
Egyúttal elhatározta az Országos Középiskolai Tanáregyesület, 
hogy e kongresszuson képviselteti magát, s a szóló ezennel ünne
pélyesen bejelenti a tanáregyesület csatlakozását az állam többi 
tisztviselőinek a kongresszusokban tömörülő egyeteméhez, de kifejezi 
ezt a szolidaritást nemcsak a tanáregyesület nevében, hanem a 
legutóbb tartott tanári kongresszus végrehajtó-bizottsága nevében 
is, mely ezt a több mint 2650 tanár formaszerű írásbeli mandátuma 
alapján létrejött kongresszust jogerősen képviseli. A ténybeli bejelen
tések után — mondá — nem szükség a szót szaporítania, azért csak 
azt jegyzi meg, hogy a tanárságnak, mely a maga kebelében erélyes 
válságok között is helyre tudta a humanitást állítani, e csatlakozása 
a tisztviselők nagy közösségében is az egyetértés biztosítékait kívánja 
gyarapítani, egyszersmind kifejezte a tanárság bizalmát a tisztviselői 
kongresszus szellemi és erkölcsi súlya és a vezetőség hivatottsága 
iránt. -— Ezt a szolidaritási nyilatkozatot az egész kongresszus egy
értelmű helyesléssel és lelkesedéssel fogadta, mely úgyszólván minden 
mondatnál zajosan nyilatkozott s látszott a kongresszus egész kedvén, 
hogy szövetségünk értékét méltányolják. Hasonló kijelentést tett 
és hasonló tetszéssel találkozott a felső kereskedelmi iskolai tanár- 
egyesület nevében Gálffy Ignác igazgató alelnök is. Később az állami 
tanítók egyesülete jelentette be csatlakozását, valamint egyéb, 
nagy tömegeket magukban foglaló szervezetek. A kongresszus kiemelte 
mint az idei kongresszus fő mozzanatát, az erők tömörülésének e 
jelenségét.

Az összesülés után megkezdődtek a bizottsági ülések, melyek 
délután is folytak a késő esti órákig. A bizottságok ugyanis nem 
külön termekben, egyidejűleg, hanem a nagyteremben, egymásután 
tárgyaltak. Ennek megvolt az az előnye, hogy minden tag jelen 
lehetett az összes bizottságok ülésén s a főelőadó kezében tarthatta
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az összes szálakat; de megvolt az a hátránya is, hogy a szólás- 
szabadságot nagyon korlátozni kellett az egy-egy bizottságra eső 
idő rövidsége miatt s a kongresszus egyes tagjainak olyanforma 
érzése lehetett, hogy ő ugyan önérzetes tagja egy nagyszabású kong
resszusnak, csak éppen a dolgokhoz nem szólhat hozzá ; t. i. a felszóla
lásokat is előre be kellett jelenteni. Bizonyos, hogy a kongresszus 
jól volt fegyelmezve, de nem bizonyos, hogy minden, talán jogosult 
kívánság szóhoz juthatott-e. De ki kell jelentenünk, hogy nekünk 
e részben nincs okunk panaszra. A mi indítványaink teljes mérték
ben érvényesültek s még csak fel sem kellett szólalnunk mellettök. 
A szeptemberi igazgatósági ülés megbízásából indítványokat jelen
tettünk be az iránt, hogy a statusrendezés minden tisztviselői ágazat
ban végrehajtassék 1910-re ; hogy a nyugalomba vonuló tisztviselő 
lakáspénzét is megtarthassa, legalább részben; hogy az özvegyi 
nyugdíj emberiesebb módon szabályoztassék ; végül, hogy iúnctim 
legyen a tisztviselők statusrendezése közt, ne kiszakítva rendezzék 
egy-egy ágazat fizetését s viszont kiszakítva más ágazatot mindun
talan elhanyagolhasson a kormány, hanem ha a fizetésjavítás szük
sége és lehetősége elkövetkezik, minden tisztviselői ágazatra kiterjed
jen egyidejűleg a gondoskodás. Ez indítványokat elnökünk a kong
resszus főelőadójával, Andor Endre osztálytanácsos-bíróval még az 
úton megtárgyalta. Örömmel tapasztalta az elnök, hogy a kong
resszus bizottságainak figyelme mind e mozzanatokra kiterjedt. 
A kongresszuson minden csakugyan határozatba is ment. A iunetim-re 
nézve is volt javaslat, elnökünk kívánságára azonban ezt a javaslatot 
határozottabban szövegezték, kimondván, hogy az esedékessé váló 
fizetésrendezések az összes tisztviselői ágazatokra nézve ugyanazon 
törvényhozási intézkedéssel és egyidejűleg hajtassanak végre.

Ezenkívül egyesületünk köréből még két indítvány terjesz
tetett be. Székely István főtitkár nyújtotta be a maga nevében, ő 
szövegezte az indítványt is, a megokolást is, a szerzőség a sajtó
ban tévesen tulaj doníttatott Négyesy László elnöknek. A két össze
tartozó indítvány egyike azt mondatja ki a kongresszussal, hogy 
a minisztériumba a tisztviselőket mindig a külső szolgálatból vegyék, 
a másik indítvány pedig az volt, hogy a minisztériumok ügyosztá
lyaiban szakértőkkel töltsék be az állásokat.

Az indítványok közül az utóbbi különösen többször kifejezésre 
jutott már részint felterjesztéseinkben, részint köreinkben, s leg
utóbb a debreczeni tanári kör ez iránt erélyes határozatot is hozott, 
melynek programmul kitűzésével a választmány alkalomra várt. 
Ezt az indítványt éppen úgy be lehetett volna terjeszteni az egye
sület nevében is, ha t. i. az igazgatósági ülésen szóba került volna. 
Azonban mindenkép jó, hogy az indítvány a kongresszus elé jutott. 
Igen tetszett. Már az úton külön köszönetét fejezte ki Andor főelőadó 
ez indítványokért a tanáregyesületnek, s kiemelte, hogy megokolása 
oly kitűnő, hogy fel fogja olvasni a kongersszuson. Ügy is történt. 
Az indítványok is, a megokolások is igen tetszettek a kongresszus
nak, mely az indítványokat határozattá emelte. Az elnök közölte
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a főelőadóval, hogy az indítványok véletlenül nem az egyesület 
hivatalos beadványai, s a maga részéről a megokolást némely pont
ban máskép szövegezte volna, azonban az indítványok érdemével 
teljesen egyetért s a tanárság csakugyan ismételten nyilatkozott is 
ily irányban. így csakugyan az egyesületnek is joga van osztozni 
Székely t. főtitkárunk érdemében. Székely István beadványából 
idézzük a következőket:

Köztudomású, hogy a gyakran vitális érdekeket érintő ügyda
rabok késedelmes és visszás elintézése onnan származik, hogy az 
iskola porát alig lerázott fiatal emberek nem nyertek alkalmat arra, 
hogy a szakmájukba vágó ügykezeléssel gyakorlatilag megismer
kedjenek ; másrészt pedig nincsen meg a föltétlenül szükséges érzelem
beli közösség köztük és az egyforma állami érdeket szolgáló külső 
tisztviselők közt. Továbbá: miként a katonáknál a vezérkar csak a 
legjelesebb tisztek előtt van nyitva, úgy a minisztériumi állásokat 
is csak azok számára kellene megnyitni, akik külső szolgálatukkal 
kiválóságukat bizonyították, nem pedig olyan fiatalemberek számára, 
akiket legtöbbnyire a protekció oszt minisztériumokba, ahol a való 
élettel sohasem ismerkednek meg és nem ritkán állami és magán
érdekekkel kísérletezve, megszereznek olyan gyakorlatot, amely 
végső elemzésben szolgálatuk befejezéséig is csak elmélet marad. 
Sőt tudjuk, hogy e fiatal tisztviselők hatásköre rendszerint a főbb 
tisztviselők számára való információk szerkesztésében merül ki, de 
nem ritkán határoz a viszonyok és emberek hiányos megítéléséből 
alkotott ferde véleményük ott, ahol az illető ügyosztályvezető is 
alantasához hasonló karriért futott be. Ez a helyzet nem szűnik 
meg mindaddig, míg a minisztériumok kipróbált külső tisztvise
lőkből nem toborozzák hivatali karukat.

A bizottsági tárgyalásokat megkönnyítette az, hogy a bizott
ságok javaslatai ki voltak nyomva s lényegileg kevés felszólalásra 
volt szükség. Mindazáltal számos felszólalás történt s ugyancsak 
volt dolga a főelőadónak, aki voltakép minden felszólalással szem
ben személyesen állt helyt.

I tt  meg kell emlékeznünk a főelőadónak, Andor József osztály
tanácsos bírónak személyéről. A tisztviselőkongresszusnak intézmé
nyére nézve valóságos áldás ennek a 10—42 éves férfiúnak a műkö
dése. «Igen eszes, tanult, fogékony és energikus fő. Mindent gyorsan 
appercipiál, mérlegel, eldönt és elfogad vagy elvet, s amiben megálla
podik, azt teljes lélekkel érvényesíti. Nem hideg logikával dolgozik 
pedig, hanem nagy érzelmi lendülettel is. Szellemének emelkedett 
iránya s érzésvilágának megnyilatkozása nemesebben színezi az 
érdekeknek sokszor sivár küzdelmeit s erkölcsi szempontot visz 
bele az anyagi kérdések megvitatásába. Rendkívüli nagy munka
erejét szinte tékozolja s az ügyeken való uralkodását annyira viszi, 
hogy minden bizottságban és minden ügyben személyesen részt vesz. 
Az egész kongresszus az ő agyával dolgozott. Ezzel a személyes 
részvétellel biztosítja az egész munkásság egységét, de másfelől
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meg kell vallani, hogy a túlságos központosítás megbéníthatja a többi 
munkaerő érvényesülését és fejlődését. Andor elmondhatja magáról: 
»Le congrés c’est moi<<; de nem tudjuk, van-e másik erő a vezetők 
közt, ki őt fel tudná váltani, ha szükség lenne rá. Mi úgy vettük 
észre, hogy csak ő az, aki az ügyek minden ágabogában járatos. 
Szükséges lenne, hogy magának segítőtársakat és utódot neveljen, 
mert alighanem megakadna az egész gépezet, ha ő onnan elmenne.

Másnap, vasárnap volt, Mátyás király szobrának megkoszorú
zása után a kongresszus záró ülése, a bizottságok jelentéseinek 
és határozatainak összegezésével. I t t  szentesítették végleg a kon
gresszus határozatait. Ezen a napon mondotta el Andor Endre 
főelőadó a maga nagyszabású beszédét, mely a tisztviselőkérdés egész 
jelentőségét felsőbb szempontból megvilágította és szónoki tekin
tetben is kiváló sikert aratott, amennyiben a jelenvoltakat nem
csak meggyőzte, hanem könnyekig meghatotta és tomboló lelke
sedésre ragadta. A beszéd hatásáról egyébként a sajtó is tájékoz
tatta a közönséget. A kongresszus elhatározta, hogy a beszédet 
kinyomatja és minden tisztviselőnek megküldi. Akkor esetleg vissza
térünk reá.

A kongresszus határozatait, mihelyst a végleges szöveg előttünk 
lesz, szintén ismertetni fogjuk.

Az »Állami Tisztviselők Lapja«, mely különben nem valami 
pontos leírását adja a kongresszusnak, dr. Katona tollából többek 
közt ezt közli : »Ne csodálkozzatok, kedves tisztviselőtársaim, ha 
dr. Négyesy megirigyelte a mi vezetőségünket«. Való, hogy Négyesy 
a tanárság nevében bizalmat és elismerést fejezett ki a vezetőség 
iránt, de olyan nyilatkozatot aligha tett, melyből azt lehetne követ
keztetni, mintha a tanárság még nem látott volna jó vezetést. Bizony, 
mi több, mint egy évtizeden át hozzá voltunk szokva gyűléseinken 
az igazán ünnepi levegőhöz és az emelkedett szempontokhoz. De 
őszintén gratulálunk a tisztviselőegyesületnek is, elnökségének és 
főelőadójának, s örömmel állapítjuk meg, hogy csatlakozásunkkal 
nemcsak mi gyarapítjuk az ő erejöket, hanem az ő fáradozásaik 
gyümölcsében remélhetőleg nekünk is lesz részünk.

EGYESÜLETI ÉLET.
Igazgatósági ülés.

(Tudósítás.)

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület igazgatósága 
szeptember 21-én d. u. 5 órakor Négyesy László elnöklete alatt 
tartotta ez évi első ülését. Megjelent Jancsó Benedek alelnök, 
Balog Mór, Belce Manó, Gaál Mózes. Kemény Ferenc, Lévay 
Ede, Mikola Sándor, Müller József, Bados Ignác, Bies Ferenc, 
Sajó Sándor igazgatósági tagok és tisztviselők. Kimentették elma
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radásukat Bódiss Jusztin és Pircliála Imre alelnökök. A jegyző
könyvet Székely István írta.

Négyesy László elnök üdvözölte az új alapszabályok alapján 
kiegészült igazgatóságot, melytől az egyesület ügyeinek sikeres 
intézéséhez ugyanazt a támogatást kérte, melyben az előbbi 
igazgatóság részesítette. — Székely István főtitkár jelentést tett 
a folyó ügyekről. A két egyesületi ösztöndíj nyertese közűi az 
egyik, Kardos Lajos, kit időközben az Eötvös-kollégiumba föl
vettek, a Tanítók Házában nyert ösztöndíjáról lemondott, minek 
következtében a főtitkár az e helyre beérkezett két folyamodó 
kérését sürgősen áttette az Eötvös-alap elnökségéhez, mely a meg
ürült ösztöndíjat azzal a megokolással ju ttatta Erdélyszky Frigyes 
jeles érettségesnek, hogy a másik folyamodónak egyik hozzátar
tozója sem tagja az Eötvös-alapnak. Az igazgatóság az intézke
dést tudomásul vette, kijelenti azonban, hogy ezt precedensnek 
nem tekinti, s a megokolással szemben megállapítja, hogy az 
Eötvös-alappal egyetértésben szerkesztett alapító-oklevél nem tar
talmazza azt a kelléket, hogy a tanáregyesületi tag folyamodó 
fiának valamely hozzátartozója az Eötvös-alap tagja legyen. — 
Az igazgatóság a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárral kötött 
szerződés értelmében a fürdőkonviktus számára vásárolt 2220 
négyzetölnyi terület kiszélesítéséhez még 6 ölet, összesen mintegy 
1110 négyzetölet, ölét 2 koronával számítva, vásárolt. Minthogy 
az opció joga szeptember 15-ig állott érvényben, Müller József 
pénztáros 2000 koronát idején elküldött a nevezett takarékpénztár
nak ; egyidejűleg átszármaztattuk neki az általunk aláírt szerződést, 
mely azonban eddigelé még nem érkezett vissza. Ezzel kapcsolat
ban jelenti Müller József pénztáros, hogy az'"egyesület 4100 K-nyi 
névértékű 4° о-os koronajáradékát és 2400 К  névértékű Budapest- 
fővárosi takarékpénztári zálogleveleket az Egyesült Budapesti 
Fővárosi Takarékpénztárnál e célra 2300 К  erejéig megterhelte, 
mit az igazgatóság tudomásul vesz s egyben tudomására adja a 
takarékpénztárnak, hogy Müller József pénztárosnak a takarék- 
pénztárral szemben a rendelkezés jogát visszavonásig megadja. 
Az igazgatóság az összeget csupán a konviktusnak nyújtott elő
legnek tekinti, melyet az alap lehetőség szerint, határidő-kény
szer nélkül törleszteni fog.

Müller József pénztáros jelentése szerint a bevétel 1729 K, 
kiadás 1469 korona.

Fájdalmas tudomásul vette az igazgatóság, hogy Telepi 
Sándor kassai prémontr. tanár-tagtársunk élete virágjában, 36 
éves korában elhunyt. Meghalt továbbá Bartal Antal, az egye
sület tiszteleti tagja, kiről az elnök megindító szavakkal meg
emlékezett. — Az aradi Kossuth-szobor leleplezésén képviselte 
egyesületünket és koszorút is helyezett a szobor talapzatára 
Burián  János tagtársunk. — A Múzeumok és Könyvtárak Szö
vetségének nagyenyedi közgyűlésén való képviseletünkre Táró 
Ferenc tagtársunkat kértük föl. A Dayka-szobor leleplező ünne
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pere koszorút és képviselőt küldünk. — A filológiai versenyre 
jelentkezett: Budapestre 46, Kolozsvárra 6 jelölt. A versenyeket 
okt. 3. és 4. napján tartjuk. — Új tagoknak jelenti Bódiss 
Jusztin Kárpáti Kelemen prém. r. kanonok igazgatót, Schreiner 
Ferenc pr. r. kanonok g. tanárt és Steiner Miklós pr. r. kanonok
g. tanárt Szombathelyt; Szentimrei István ajánlja Erdélyszky 
Mihály nagyszebeni g. tanárt, Klauber Frigyes ajánlja dr. Elek 
Oszkár r. tanárt Egerben; Kies Ferenc ajánlja Steller Ignác r. 
tanárt és Szilágyi Adolf gyakorló tanárt Czegléden. Az igaz
gatóság az ajánlott tagokat felvette.

Kemény Ferenc, aki már egy lusztrum óta önzetlenül küzd 
a fürdőkonviktusért, jelentést tett az e nyári konviktusokról: 
»Siófokon immár ez alkalommal másodszor időzött a konviktus. 
A Balaton mellett, mint gyermekfürdő, határozottan Siófok áll 
első helyen, amelynek közepes sekélységü vize, végtelen jó fövénye 
sehol nem lelhető föl egyebütt. Az idén is két, egyenként négy
heti turnusban, július és augusztus havában vett részt a tanuló
ifjúság. Az első turnusban 27, a másodikban 15, összesen tehát 
42 tanuló volt felügyeletem alatt. A tanulók az ország minden 
részéből valók, de leginkább a főváros van képviselve. Követésre 
méltó példát látunk egyes intézetek részéről (Budapest, VI. kér. 
főreáliskola; Győr, állami főreáliskola; Mezőtúr, ev. ref. főgim
názium ; Budapest, kereskedelmi akadémia), melyek kiváló, de 
szegény tanulókat saját költségükön küldenek a konviktusba. 
Milyen csekély áldozatába kerülne ez minden iskolának és meny
nyire jóltevő hatással lehetne ez azokra a tanulókra, akiket, bár 
szellemileg megáldott a gondviselés, ám anyagilag nem ! Kisebb- 
nagyobb kirándulásaink célja a Balaton környékének megisme
rése volt. Keszthely, Sümeg, Tapolcza, Badacsony, Tihany, Bala- 
tonfüred, Almádi, Veszprém, Aliga, Siófok, B.-Földvár, Fonyód 
feltárták a Balatonvidék természeti szépségeit, történelmi neve
zetességeit, népét, szokásait. Kedvenc sportunk, az úszáson kívül, 
a csónakázás volt, amelyet különösen az első turnus növendékei 
űztek elég nagy mértékben. A konyiktust a szülőkön kívül töb
ben látogatták meg hivatalból is. így Négyesy László a Közép
iskolai Tanáregyesület elnöke, Kemény Ferenc a Konviktusi 
Bizottság elnöke és még többen. Mindketten teljes megelégedé
süket fejezték ki a látottak felett.«

Веке Manó jelentette, hogy a Franklin-Társulat leszállította 
a Matematikai Reformbizottság kiadványáért járó összeget, amit 
az igazgatóság köszönettel tudomásul vesz. Kívánatos volna, hogy 
kartársaink ezt a jelentős munkát a megérdemelt figyelemre 
méltassák.

Kados Ignác jelentette, hogy a segélyalapból egy-egy. szegény 
tanárözvegy 80 К -át, egyik segélyre szoruló pedig 10 K-át 
kapott.

Székely István jelentette, hogy miszticzei Eománecz Mihály, 
ungvári igazgató átiratot intézett az egyesülethez, melyben a
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tanári íizetésrendezés keresztülvitele érdekében sürgős intézkedé
seket kér, mire az igazgatóság a beigazolást nyert riasztó hírek 
hatása alatt is, a kongresszus végrehajtó bizottságának sürgős 
összehívását határozta el.

Dr. Székely István,
főtitkár.

KRÓNIKA.
Főigazgatói kinevezés. A király a vallás- és közoktatás- 

ügyi m. kir. miniszter előterjesztésére dr. Bctdies Ferencet a 
tanárképző-intézet gyakorló főgimnáziumának az igazgatóját 
jelen állásában a VI. fizetési osztályba főigazgatóvá nevezte ki.

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
dr. Bakkay Kálmán szatmárnémeti kir. kath. főgimnázium helyettes 
tanárt jelenlegi állása helyén, Fludorovits Zsigmond budapesti 
Y. kér. áll. főgimnáziumi rom. kath. hitoktatót a szakolczai kir. 
kath. főgimnáziumhoz, Bujk Bélát a karczagi ref. főgimnáziumnál a 
fenntartó testület által alkalmazott tanárt a karczagi ref. főgimná
ziumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag, Tőkés Sándor oki. tanár
jelöltet a karczagi ref. főgimnáziumhoz a fennálló szerződésből kifo
lyólag, Major Lajos székelyudvarhelyi rk. főgimnáziumi r. tanárt a 
nagykikindai állami főgimnáziumhoz, dr. Staud János érsekújvári 
községi főgimn. r. tanárt a pozsonyi kir. kath. főgimnáziumhoz ren
des tanárrá és Gaál Zoltánt az aradi kir. kath. főgimnáziumhoz 
rendes tornatanítóvá kinevezte.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Göbl Alajos újpesti áll. főgimnáziumi r. tanárt a miskolczi kir. 
kath. főgimnáziumhoz, Banka István kaposvári állami főgimnáziumi 
r. tanárt az újpesti állami főgimnáziumhoz, Varvasovszky János 
eperjesi kir. kath. főgimnáziumi r. tanárt a kaposvári áll. főgimná
ziumhoz, Nagy Miklós lőcsei állami főreáliskolai r. tanárt a buda
pesti Y- kér. állami főreáliskolához, Villányi Andor szatmárnémeti 
kir. kath. főgimnáziumi r. tanárt a miskolczi kir. kath. főgimnázium
hoz, Forgó György temesvári állami főreáliskolai r. tanárt a buda
pesti Y III. kér. állami főgimnáziumhoz, Farkasfalvi Kornél miskolczi 
kir. kath. főgimnáziumi r. tanárt a temesvári állami főreáliskolához, 
Osztern Salamon czeglédi állami főgimnáziumi r. tanárt a Budapest 
X. kér. kőbányai állami főgimnáziumhoz, Heger Ferenc beregszászi 
áll. főgimnáziumi rendes tanárt a petrozsényi áll. főgimnáziumhoz 
áthelyezte.

A felekezeti középiskolák látogatói. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter f. évi 109510. sz. a. kiadott rendeletével az 1883. évi 
XXX. te. alapján a felekezeti középiskolák meglátogatásával s azokban az

MAGVAS
1U M M A N V 05 AKADÍMA



1 0 1

állami főfelügyelet gyakorlásával az 1909/10-ik tanévre ugyanazokat a tan
kerületi kir. főigazgatókat bízta meg, akik ezt a tisztet a múlt iskolai évben 
is betöltötték. (L. Közlöny XLII. évf. 15. szám.)

Pályázat iskolaszolgai állásra. A sátoraljaújhelyi rom. kath. főgim
náziumnál egy rendes iskolaszolgai állás töltendő be. Pályázati határidő 
f. évi október hó 81-ike.

A porosz középiskolai tanárok fizetése.
A porosz képviselőház utolsó ülésszaka nevezetes mozzanattal 

zárult az összes állami tisztviselőkre, köztük a középiskolai tanárokra 
is. Ebben az ülésszakban intézték el (1909. május 26-án)1 az állami 
alkalmazottak fizetésrendezését s ennek keretében érték el a porosz 
tanárok először, hogy fizetésük a többi, velük egyenlő képesítésű 
állami tisztviselőkével paritásos alapon állapíttatott meg. A fizetés
rendezés legnevezetesebb elvei 1. a kvalifikáció figyelembe vétele; 
2. a korpótlékos előléptetés a szolgálati ágak túlnyomó többségében 
— a bírói pályán is — 3. az egyenlő fizetési maximum az egyfor
mán kvalifikált tisztviselői kategóriákban. Amint látjuk, csaknem 
ugyanazok az elvek érvényesültek itt, aminőket a két év előtt meg
tartott szegedi tisztviselő-kongresszus megállapított. Ugyanez a törvény 
szabályozza a tisztviselők lakásbér-illetményeit és községi adózási 
privilégiumait is.

Az új tanári fizetések most következőképen alakultak:
Rendes tanárok. Alapfizetés 3240 korona,1 2 mely 3 évenkint 

emelkedik: még pedig három ízben 840 koronával és azután négy 
ízben 720 koronával — egészen 8640 koronáig. Ugyanannyi a 
megfelelő fokozatú többi tisztviselők: bírák, szolgabírók, erdészek 
stb. fizetési maximuma. Ehhez a fizetéshez járul a rendes lakásbér 
(Berlinben 1440 K, a többi lakbérosztályban fokozatosan kisebb), 
melyből 960 korona átlag-összeg a nyugdíjba is beleszámít.

Igazgatók. Az igazgatók fizetése két kategóriára oszlik. 1. Teljes 
intézetek igazgatói: a) Berlinben: alapfizetés 7200 korona s két 720 
koronás harmadéves korpótlék =  8640 korona; b) más városokban 
6480 kor. alapfizetés és három 720 koronás harmadéves korpótlék 
=  8640 K. 2. Csonka középiskolák igazgatói: Alapfizetés 5760 kor. 
és négy 720 koronás harmadéves korpótlék =  8640 K. E fizetésen 
kívül a teljes középiskolák igazgatói 720, a nem teljeseké 480 korona 
nyugdíjképes működési pótlékot kapnak s természetben való lakást 
vagy 2160 К  lakáspénzt, melyből 1267‘20 К  a nyugdíjba is számít. 
(Berlinben).

Főigazgatók. (Provincialschulräte.) Alapfizetés: 6840 kor. és 
három 720 koronás harmadéves, korpótlék =  9000 K. Ehhez járul

1 Neue Preussische Beamten-Besoldungs-Ordnung vom 26. Mai 1909.
2 A porosz márkákban megállapított tételeket koronaértékre számí

tottuk át 1 márkát 1 К 20 fillérnek véve.
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még 720 korona nyugdíjképes működési pótlék s ugyanolyan lakásbér, 
minőt az igazgatók élveznek.

Rajz- és zenetanárok. Alapfizetés: 2520 korona, nyolc 360 koro
nás harmadéves korpótlék =  5400 korona s megfelelő lakásbér.

Helyettes tanárok. A helyettes tanárok ezentúl is jutalomdíjat 
kapnak, mely az első évben 2520 korona, a másodikban 2880, 
a harmadikban 3240, a negyedikben 3600 K, azaz évről-évre 360 
koronával emelkedik egész a negyedik évig. Ha a helyettes tanár 
a 4-ik év elteltével sem nevezhető ki rendes tanárnak, fizetése már 
nem emelkedik, de a négy éven felül eltöltött helyettes szolgálata 
rendes tanári kinevezésekor a korpótlék kiszabásánál beszámíttatik. 
Ez az intézkedés azon helyettes tanárok kárpótlására van hivatva, 
akik tanárbőség esetén három évnél hosszabb ideig kénytelenek 
helyettes tanári minőségben szolgálni.

Az új fizetéseket az összes állami tisztviselőknek 1908. április 
1-től visszamenőleg utalványozták ki.

Első pillanatra feltűnik, hogy a vezető állások : igazgatók, 
főigazgatók dotációja maximális tételében éppen csak egy-egy műkö
dési pótlékkal nagyobb a rendes tanárokénál illetőleg igazgatókénál. 
Ez azonban így van más szolgálati ágakban is. így pl. a másod- 
folyamodású bírák (táblabírák) végső fizetése csak 720 korona műkö
dési pótlékkal nagyobb mint az elsőfolyamodású bíráké (— 8640 K). 
Az igazi különbség a javadalmazásban tulajdonképen az, hogy a 
vezető állásokba kinevezettek nagyobb alapfizetésbe lépnek be, tehát 
a magasabb fokozatot hosszabb ideig élvezik. A működési pótlék 
csupán rekompenzáció a hivatali reprezentál'ásért, bár a nyugdíjba is 
betudódik. Ennek a berendezésnek, mely a vezető állásokat ily mér
sékelten honorálja, az volt a szociális indítéka, hogy a hivatalfők 
és a velük egyenlő műveltségű és képzettségű alárendeltjeik méltá
nyos társadalmi és gazdasági igényei között a valóságban nincsenek 
akkora különbségek, hogy a javadalmazásbeli nagyobb különbséget 
indokolttá tennék. f. Cl.

Dayka Gábor szobrának leleplezése. Október hó 3-án leplezték 
le a tanár-költőnek Dayka Gábornak a szobrát Ungvárott. A lélek
emelő ünnepélyen a megnyitó beszédet Románecz Mihály ungvári 
kir. főgimnáziumi igazgató, a szoborbizottság elnöke mondta. Majd 
Fiilöp Árpád tanárnak alkalmi ódáját szavalta el Takács László a 
Dayka-Kör elnöke. Koszorúkat helyeztek el a szoborra György Endre 
a M. Tud. Akadémia nevében, Visontai Soma dr. a képviselőház 
nevében, Sztáray Gábor gr. főispán, az ünnepély védnöke, Négyesy 
László a Kisfaludy-Társaság és az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület megbízásából, Erődi Béla dr. udvari tanácsos, kir. főigaz
gató a Petőfi-Társaság nevében, Lehóczky Tivadar a Történelmi- 
Társulat, Lőrinczy Jenő Ung vármegye törvényhatósága, Szentpály 
István Miskolcz városa, Nagy Ernő a Bereg vármegyei közművelő
dési egyesület, Korpás Ferenc a Bereg vármegyei irodalmi és mű pár
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toló egyesület, Ehlert Gyula a Zemplén vármegyei Kazincy-Kör, 
Szamolányi Gyula a Szilágyi István-Kör, Schürger Ferenc az Ung- 
Bereg vármegyei Tanári Kör, Kalmár Elek a lőcsei főgimnázium 
megbízásából és még számosán társulatok és egyesek nevében. 
A szobor Szamovolszky Ödön ungvári szobrászművész igen sikerült 
alkotása.

GYÁSZROVAT.
Dr. Stőhr Siard Antal.

1841—1909.
A magyar tanügy egyik veterán munkása s a jászó-premontrei 

rend előkelő díszes tagja költözött el Stőhr Siard kassai kir. kon- 
viktusi kormányzóval az élők sorából. Egy tanügyi érdemekben 
gazdag, emberi erényekben ékes, tiszteletreméltó életpálya nyert sze- 
lid halálával megható befejezést.

Stőhr Siard mint tanár és tudós egyaránt mély nyomokat 
hagyott annak a szűkebb körnek kulturális életében, melybe a Gond
viselés helyezte. 1861-től egészen halála percéig szakadatlanul a 
nevelés aktiv munkájának élt, de emellett ráért mélyreható szak- 
tanulmányokkal foglalkozni s eszményekért égő lelkesedéssel buzgól- 
kodni kulturális intézményeink föllendítéseért. Az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület megalakulásánál 1867-ben Károly Hugó és 
Nátafalussy Kornél rendtársaival személyesen részt vett s azóta 
híven kitartott az egyesület mellett s többször jelent meg közgyű
lésein. A Kassai Tanári Kör életrekeltésében is jelentős szerepe 
volt. A Eelsőmagyarországi Múzeum szerény kezdetei Stőhr nevétől 
és működésétől elválaszthatatlanok: a múzeumegyletnek 1875-től 
17 évig titkára, majd 8 évig elnöke volt s épen vajúdásának leg
válságosabb idejében, kilenc éven át szerkesztette Évkönyvét. Ö buz- 
gólkodott azon, hogy Henszelmann szülőházát emléktáblával jelöljék 
meg s ezt ünnepélyesen ő leplezte le. Mint magántanár 23 évig 
adta elő a jogakadémián a bölcselet enciklopédiáját. Tagja volt a 
közoktatásügyi tanácsnak, tevékeny választmányi tagja a Kárpát
egyesületnek, a Kassai Kazinczy-Körnek s hosszú ideig alelnöke a 
kassai községi iskolaszéknek.

Nagy tehetsége és rendkívüli agilitása arra képesítették, hogy 
vezetőszerepet vigyen rendje belső életében is. Nemcsak mint tanár 
és igazgató vette ki részét a rend kulturális munkájából, hanem 
házi tanácskozásaiba is irányítólag folyt be. Félelmetes logikájával, 
átható, praktikus eszével uralkodott társain s nem egy életrevaló 
eszme megvalósítása fűződik az ő kezdeményezéséhez rendje törté
netében. Egyébként azonban ő is elmondhatta a római íróval : 
Satis sunt mihi pauci, satis est unus, satis est nullus. Lelkének 
ez a látszólagos ridegsége volt oka annak, hogy társainak zöme nem 
tudott párttá tömörülni körülötte, midőn vezért keresett. De aki
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hallhatta eredeti zongorajátékát, vagy gyönyörködhetett gordonká
jának mélabús akkordjaiban, az tudta, hogy a rideg külső alatt 
mélyen érző szív dobog.

Stőhr eredeti eszejárásáról egész legendák keringenek isme
rőseinek, volt tanítványainak körében s zamatos mondásai, melyek
ben ősmagyar humor nyilvánul, érdemesek volnának a föl jegyzésre. 
Német hangzású neve dacára tipikus magyar jellem volt, a magyar 
ember józan gondolkozásával, feddhetetlen becsületességével, türel- 
mességével. Ezek a szeretetreméltó lelki tulajdonságai, egyesülve 
imponáló megjelenésének jellegzetes vonásaival felejthetetlenül bevé
sődtek mindazok emlékezetébe, akiknek alkalmuk volt ezzel a nem 
közönséges emberrel valaha találkozhatni.

Karsai Erűin.

K assa i Gusztáv dr. kir. tanácsos, volt egyetemi magántanár, 
az У. kér. állami főgimnázium nyug. tanára f. évi október 4-én, 
életének 67-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt.

N ÉVS ORA
azon tagoknak, kik az 1909. május 27-től szeptember 10-ig tagdíjat fizettek :

1909/10-re: dr. Cholnoky Jenő, dr. Eináczy Ernő, Kegyes István, 
Kelemen Ignác (5 K), Kemény Ferenc (igazg.), Kiszely Géza, Luzsicza 
Gyula, Müller József, Müller László, Nagy Jenő (2 K), Kácz Soma, 
dr. Rubinyi Mózes (P50), Tscheik Ernő (I.). r

Előfizettek:
1908/9-re : ungvári kir. k. főgimnázium, zalaegerszegi áll. főgimnázium. 
1909/10-re: nyíregyházi ág. ev. főgimnázium.
Budapest 1909. szeptember 10.
(I.) =  I. félév. Müller József,
(II.) =  II. félév. egyesületi pénztáros (II. kér., Áldás-u. 4.)

Figyelm eztetés és kérelem. A tagdíjfizetés és az előfizetés leg
célszerűbben és legolcsóbban az első számhoz mellékelt postatakar ék- 
pénztári befizetési lappal történik, amellyel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szíves felhasználását. A körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve. Müller József,
_______ __________________  egyesületi pénztáros (II., Áldás-u. 4.).
Tartalom : Az országos tanári kongresszus végrehajtó bizottságának ülése. — 

A kolozsvári tisztviselő-kongresszus. — Egyesületi élet: Igazgatósági 
ülés. Dr. Székely Istvántól. —- Krónika: Főigazgatói kinevezés. — 
Kinevezések. — Áthelyezések. — A felekezeti középiskolák látoga
tói. Pályázat iskolaszolgai állásra. — A porosz középiskolai taná
rok  ̂ fizetése, f. a.-tói. — Dayka Gábor szobrának leleplezése. — 
Gyászrovat: (Dr. Stőhr Siard Antal. Karsai Ervintől. Kassai Gusz
táv dr.) — Tagdíjfizetések és előfizetések. Müller Józseftől.
Budapest, az Athenaeum irodalmi és nyomdai г.-tá rsu la t könyvnyomdája.
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A FELSŐBB LEÁNYISKOLÁK IGAZGATÓINAK 
ÉRTEKEZLETE.1

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 44888/190° sz. a. a 
középiskolai igazgatói értekezletek módjára elrendelte a felsőbb leány
iskolái igazgatók értekezletének tartását is — minden második, eset
leg harmadik évben.

Az első ilyen értekezlet f. é. május 28-án és 29-én volt Buda
pesten B,évy Ferenc min. biztos elnöklete alatt.

Bár az idő az értekezlet előkészítésére igen rövid volt, mégis 
26 állami, községi és felekezeti felsőbb leányiskola tanári testületé tett 
a felsőbb leányiskolái nevelés és oktatás számos kérdésére vonatkozó 
előterjesztést.

Bévy Ferenc elnök az értekezlet megnyitása után szemlét ta rt
ván az egyes testületektől felvetett kérdések felett, mint legfontosab
bakat kiemelte az alábbiakat.

Majdnem valamennyi testület első sorban a felsőbb leányiskola 
intézményének törvény útján való rendezését és középiskolai jellegé
nek biztonságát sürgeti. Ez természetes is, mert kétségtelen, hogy 
olyan fontos intézmény számára, amilyennek a felsőbb leányiskola 34 
éves fennállása alatt a nőnevelés terén bizonyult, sem nem elég biz
tos, sem nem elég méltó alap az eddigi, amikor szervezete miniszteri 
rendeletekkel tetszés szerint változtatható.

Mivel azonban e törvény esetleg még sokáig várathat magára, 
a szervezet revízióját tartotta első sorban szükségesnek az értekezlet 
napirendjére tűzni.

Abban is megegyeznek a tanári testületek, hogy a hatosztályos 
felsőbb leányiskola ma már nem elégíti ki teljesen a nőnevelés igényeit.

1 Ezt a tudósítást múlt évi utolsó számunk megjelenése után kaptuk, 
azért csak most megkésve hozhatjuk; hisszük azonban, hogy még most is 
sok olvasónk érdeklődésére tarthat számot. Szerk.
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Elnök a gimnáziummá fejlesztést nem tartja kívánatosnak, mert 
megtéveszti a felsőbb leányiskola tanulóit igazi hivatásuk felismerésé
ben, de meg elegendőnek is tartja a már meglevő három leánygim
náziumot. Sokkal figyelemre méltóbbnak találja azt a véleményt, hogy 
a felsőbb leányiskola azt a műveltséget adja meg a nőknek, amelyet 
a reáliskola a férfiaknak. Ez egyrészt közelebb áll ahhoz a felfogáshoz, 
amelyet Molnár Aladár a felsőbb leányiskola megalapításakor hirde
tett, másrészt az intézmény sokkal inkább megmaradna továbbra is 
a női hivatás szolgálatában, ha a továbbfejlesztés ez irányban tör
ténnék vagy az Y. osztálytól kezdve bifurkálódnék reáliskolai és 
továbbképző irányra.

Különben a minisztériumban ez idő szerint csak a hat osztály 
fölé építendő kétéves továbbképző tanfolyam engedélyezésére van haj
landóság.

A tanításterv revíziója, amely szintén általános óhaj, a tovább
fejlesztéssel szorosan összefügg, míg tehát abban végleges döntés nincs, 
nem időszerű. Esetről-esetre egyes bajokon a minisztérium bizonyára 
hajlandó lesz segíteni.

Jogos és kívánatos, hogy a közoktatási tanácsban külön nőne
velési szakosztály létesüljön s legközelebbi újjászervezésekor a nőneve
lés képviselői nagyobb számban jussanak bele, mint eddig.

A többi kívánságok részint kevésbbé sürgősek, részint a szer
vezet revíziója kapcsán szóbakerűltek.

A miniszterileg jóváhagyott 5 vitapont közül az értekezlet 
csak az elsővel, a szervezet reviziójával tudott kétnapos tanácsko
zásán végezni.

A szervezet tárgyalását megelőzőleg Marusák Pál indítványára 
elhatározta az értekezlet, hogy memorandumban fordul a közoktatási 
kormányhoz, amelyben körvonalozza azon megállapodásait, amelyek 
a fels. leányiskolái tanítás rendezésénél múlhatatlanul figyelembe 
veendők s különösen felhívja a minisztérium figyelmét, mint legsarka
latosabb feladatra, a fels. leányiskolái intézménynek törvénybe ikta
tására.

A napirendre áttérve elnök felkérésére Straub L. Gyula előadó 
ismertette a szervezet revideált tervezetét, melyet a minisztérium véle
ményezés végett a miniszteri biztoshoz beküldött.

Ezt az értekezlet pontról-pontra beható tárgyalás alá vette 
s megfelelő módosításokat ajánlott, melyek közül a főbbeket meg
említjük.

A fels. leányiskola céljának meghatározásánál többen azt 
kívánták, hogy a tanulók annak elvégzésével kvalifikációt nyerjenek 
valamire. De Gerando Antonina ezzel ellentétben azt kívánta, hogy 
az iskolának tisztán műveltséget nyújtó jellege még jobban hang- 
súlyoztassék. Mársits Rozina kikelt a fels. leányiskolának tanulóit 
dédelgető, kényeztető tendenciája ellen, amely a szervezetben is 
megnyilvánul a női nem sajátlagos gyöngébbségére való hivatkozással.

Révy Ferenc elnök felvilágosítása szerint a közoktatási kor
mány nem hajlandó a kvalifikációt adó átszervezésre, azért az érte-
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kéziét az iskola céljának meghatározását az eddigi értelemben fenn- 
tartandónak véli, óhajtja azonban, hogy itt is határozottan kifejezésre 
jusson a felsőbb leányiskolának középiskolai jellege.

Dr. Tóth József felszólalására elhatározták még, hogy ameny- 
nyiben a cél meghatározásánál az eddigi szervezetben a »vallásos« 
jelző hiányzik, ez is kitétessék.

Az iskola tanító erőire vonatkozó pontnál Marusák Pál javas
latára az értekezlet azon kívánságának adott kifejezést, hogy a tanár- 
testületek arányos kiegészítése, összeállítása, valamint egységes szelleme 
érdekében a kormány az állásért folyamodó tanító erők kérvényeit 
véleményezés végett az érdekelt testületnek mindig küldje be. Hang
súlyozni kívánja továbbá, hogy tekintve az iskola középiskolai jellegét, 
némely ügyességi tárgyak kivételével csakis középiskolai képesítésű 
tanárok (férfiak és nők) neveztessenek ki. A szerzett jogokat ez 
természetesen nem érintené. Ezzel kapcsolatban kívánatos és mél
tányos, hogy a szerzetesnők is módot nyerjenek, hogy ezen képe
sítést megszerezhessék, addig pedig az ő szerzett jogaik is elisme
résben részesüljenek.

A tanító férfiak és nők számának arányos meghatározását az érte
kezlet következőkép ajánlja : a tanító erők száma az igazgatón kívül 
legalább 9 s ennek legalább harmada férfi. A nők száma ne legyen 
kevesebb, mint az osztályoké, hogy az osztályfői tisztet ők tölthessék be.

Óraadókat lehetőleg ne alkalmazzon az iskola.
Kívánatos, hogy iskolaorvosnak, illetőleg egészségtan-tanárnak 

pedagógiai okokból nő alkalmaztassék.
A felsőbb leányiskola felügyeletének kérdésénél az értekezlet 

egyhangúlag azon óhajtásának adott kifejezést, hogy az eddigi 
miniszteri biztosság helyett a kormány főigazgatót nevezzen ki s 
feladatának meghatározásába vétessék fel, hogy egyik legfőbb gondja 
legyen azon őrködni, megfelelő-e az egyes testületek szelleme.

Az iskola és az internátus viszonyának rendezését is szóvá 
tette az értekezlet. Mársits Rozina és mások a teljes elválasztást 
ajánlották, még elhelyezés tekintetében is, sőt Mársits még a fel
ügyeletet is elválasztaná, külön női miniszteri biztosra bízva az 
inteimátusokat, mert ezek jobban bepillanthatnának belső életükbe. 
Marusák Pál teljesen ellenkező állásponton van s üdvösebbnek tar
taná, ha az internátus és az iskola még szervesebb kapcsolatba 
kerülne egymással az igazgató egységes vezetése alatt. Arató Frigyes 
is vagy a teljes elválasztást, vagy a teljes összekapcsolást kívánja. 
A továbbfejlesztés módjára nézve azonban a vélemények meglehetősen 
eltérőek. A nyolcosztályos intézetté fejlesztést ugyan egynek kivé
telével mindenik kívánja, de némelyek megelégszenek a már egynéhány 
iskolában fennálló kétéves továbbképző tanfolyammal, mások gimná
ziumi. ismét mások kereskedelmi irányban akarnák tovább fejleszteni, 
van olyan vélemény is, amely a reális irányban való betetőzést javasolja.

Az értekezlet az iskola és az internátus viszonyában előfordult 
sok zavar okát abban látja, hogy a két igazgatás hatásköre nincs 
határozottan szabályozva. Ennek rendezése mindenesetre nagyon

8*
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kívánatos, de ezúttal határozatot nem hoz, mert szükségesnek tartja, 
hogy erre nézve olyan értekezlet véleménye kéressék ki, amelyen 
az internátusok vezetői is részt vesznek.

A polgári iskolából átlépő tanulókra nézve ajánlatosnak tartja 
az értekezlet, hogy azok egy évre rendkívüli tanulóknak vétessenek 
fel s az iskolai év végén magánvizsgálatot tevén a következő 
osztályt már mint rendes tanulók végezzék. Ezeknek a tanulóknak 
a francia nyelv alól való felmentése, miut hellyel-közzel, bár egyre 
ritkábban, divatos, nem kívánatos.

Az ellenőrző értekezletekre nézve dr. Vajda Gyula indítványát 
fogadja el az értekezlet, hogy t. i. félévenkint csak egy ellenőrző 
értekezlet legyen.

Az osztályozást illetőleg az értekezlet egyhangúlag azon elvi 
álláspontra helyezkedett, hogy azt meg kell szüntetni, nem csak 
azért, mert kellemetlen, hanem mert a nevelésre is károsan hat. 
Igen sok tanuló valójában a szép bizonyítványért küzd s nem érzi 
a tudományért való fáradozás értékét. Eredmény azonban csak úgy 
volna e tekintetben elérhető, ha az összes iskolafajok síkra száll
nának a divatos megkülönböztető, de ki nem elégítő osztályozás 
eltörléséért.

Egyelőre az osztályozást a fiúközépiskolák módjára óhajtja az 
értekezlet megállapítani.

Az osztályvizsgálatok eltörlését az értekezlet egyhangúlag 
óhajtja, mert az erre pazarolt időt sokkal hasznosabban lehetne 
a tanításra, a tanultak rendszeres összefoglalására fordítani, amellett, 
hogy sok izgalomtól kímélnénk meg vele tanulókat és szülőket egyaránt.

A javító vizsgálatok díja eltörlendö s a sikeresen kiállott javító
vizsgálat után a tanuló teljesen új bizonyítványt kapjon.

A módszeres értekezletek mai módját az értekezlet nem tartja 
megfelelőnek : a nyelvi előirányzatok és az írásbeli dolgozatok előre 
való kiszabása feleslegesek, mert vagy nem tartható meg a sorrend, 
vagy nagyon köti a tanárt. A módszeres értekezletek nem is köthe
tők hát szilárd határidőhöz, mert számos tapasztalat és kérdés merül 
fel a tanítás folyamán, amely megkívánja, hogy esetről-esetre megbe
szélés tárgyává tétessék.

Az idegen nyelvek tanításánál a csoportrendszert látja jónak 
az értekezlet, hogy egy-egy osztály tanulói 2 — 3 tanár közt oszol
ván meg intenzivebb tanításban részesülhessenek, de a kezdők és hala
dók szerint való csoportosítást nem tartja kívánatosnak.

Végül kéri az értekezlet a vallás- és közokt. minisztert, hogy 
amennyiben a fels. leányiskola 34 éves múltjában számos dolog 
merült fel, amely beható megbeszélést tesz kívánatossá, rendelje el, 
hogy az igazgatói értekezletek évenkiut tartassanak legalább addig, 
míg a sürgősen tárgyalás alá kívánkozó kérdéseket el nem intézik.

Ha pedig a miniszter nem biztosíthatna anyagi támogatást, 
a nemes ügy érdekében az értekezlet tagjai saját költségükön is 
szívesen vállalkoznak arra, hogy az ilyen értekezleteken részt vegyenek.

/. J.
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JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A svéd tornáról.

Amióta az athéni olympiai tornaversenyen a svéd tornázok 
olyan nagy és általános feltűnést keltettek a mutatványaikkal, azóta 
mindenütt, ahol testgyakorlással foglalkoznak, felmerült az a kérdés, 
nem volna-e jó legalább az iskolai tornatanítást svéd mintára beren
dezni ? Egész vándorlás indult meg Svédország felé, minden nem
zetnek a tornatanítói rajokban vonultak a sok tó és hosszú tél 
hazájába, hogy megtanulják ott, milyen testgyakorló rendszerrel és 
módszerrel lehet olyan szép testtartást, erőt és ügyességet elérni, 
mint amilyet a svéd csapat Athénben produkált. Mitőlünk is jár
tak ott nehányan ebből a célból, engem is ez a vágy vezérelt, ami
kor 1909. február végén hatheti tanulmányútra elindultam. Német
országban is nagy port vert fel az a kérdés, nem kellene-e a német 
tornarendszert a svéddel felcserélni ? Sok-sok beszéd hangzott el és sok 
értekezés látott napvilágot ott abban a harcban, ami e kérdés körül 
támadt. Ami kevés tornatanítás nálunk Magyarországon van, az német 
mintára van berendezve. A tornatanítókat ebben a rendszerben képezik 
ki, természetes dolog hát, hogy amelyik tornatanító tökéletesíteni 
kívánja magát, német forrásból, német könyvekből, folyóiratokból 
teszi azt. Én is ezekből ismerkedtem meg a svéd tornával, innen 
nyertem az impulzust is arra, hogy kimenjek Svédországba, köze
lebbről megismerkedni azzal. Nagy reményekkel mentem oda, sokat 
vártam ez útamtól, de amit láttam, tapasztaltam, messze-messze 
fölülmúlta várakozásaimat. Azt tudtam már olvasmányaimból, hogy 
a testgyakorlás terén el vagyunk maradva némettől, angoltól, svéd
től, de hogy ilyen nagy legyen a távolság közöttünk és a svédek 
között, mint amilyet láttam, azt álmodni sem mertem volna, Svéd
országban minden ember át van hatva a testgyakorlásnak szükséges 
és hasznos voltától, éppen ezért annyi gondoskodás történik ott az 
ifjúság testi neveléséről és a felnőttek testének az edzéséről, mint 
talán sehol másutt a világon.

A svéd testi nevelésnek a főelve az, hogy az embernek éltető 
eleme a levegő. Azért minden iskola építésénél nagy súlyt helyeznek 
arra, hogy az iskolát nagy játszótér vegye körül, ahol a gyerekek 
szabad idejükben tetszésük szerint futkoshassanak. Kitűnő példa 
erre a stockholmi, norrmalmi középiskola. A főváros kellős közepén 
fekszik ez, ahol minden talpalatnyi föld aranyat ér, olyan kevés 
van belőle. Az iskola körül azonban, ennek dacára, szép nagy, fák
kal beültetett udvar van. Es így van ez Svédországnak többi iskolá
jánál is. Ez az elv vezeti a svédeket akkor is, amikor arról gon
doskodnak, hogy ott mindenki ingyen, vagy igen olcsón űzhessen 
mindenféle téli sportot, nyáron pedig megtanulhasson úszni, evezni. 
Büszkén mondja is Bolck, a stockholmi tornatanítóképzőnek jelenlegi 
igazgatója, hogy Svédországban minden 15 éves fiú és leány tud 
úszni és korcsolyázni. A helsingborgi középiskola több holdnyi udva-



n o
rán egy nagy faalkotmány tűnt fel nekem. Kérdésemre megmagya
rázta az igazgató, hogy ez téli csuszkálópálya a tanulóknak. Nálunk 
eltiltják a tanulókat a csúszkálástól. Svédországban külön költséges 
pályát készítenek nekik erre a célra.

Ez az elv vezeti a svédeket a tornacsarnokban végzett taní
tásnál is. Először is azok a tornacsarnokok mindenütt olyan nagyok 
és olyan tiszták mint egy-egy templom. A tanítás alatt — télen 
láttam ezt — egy-egy ablak nyitva van, amikor pedig futást ren
deznek — ezt pedig minden órán teszik — akkor több ajtót és ablakot 
is kinyitnak s olyan levegőcserét idéznek ott elő, bogy a nézőt a 
szél majdnem kiviszi. Hogy por ne tisztátalanitsa a levegőt, arról 
úgy gondoskodnak, hogy legalább naponkint nedves ronggyal felmos
sák a padlót.

A levegőt az ember tüdején át viszi szervezetébe. A tüdő 
tehát fontos szerepet játszik életfönntartásunkban. Jó azt tehát fejlesz
teni, edzeni.. A svédek ezt a sok mindenféfe futással, ugrással érik 
el, ezeken kívül azonban vannak nekik különleges lélegző gyakorla
taik s ezeket végeztetik a tanulókkal minden tornaóra elején, végén, 
sőt közbe-közbe is igen gyakran.

Ez az elv vezeti a svédeket abban a törekvésükben is, hogy 
minden iskolájukban meghonosítsák a kötelező játékdélutánokat. Ezzel 
az egy intézménnyel mi magyarok megelőztünk minden más kultur 
nemzetet. Büszkék is voltunk rá nagyon. Az idén azonban az a veszély 
fenyeget, hogy megszüntetik.

A második igen fontos elve a svéd tornarendszernek — ebben 
szembetűnő a különbség a svéd és a német rendszer között — az, 
hogy az ember a lábán él és nem karjain, ezért hát elsősorban 
a lábakat erősítik s csak másodsorban gondolnak a karokra is. 
Ezt a célt szolgálják a futás, a különböző ugrások és a tornajátékok, 
amely gyakorlatoknak a láb erősítésén kívül az a nagy előnyük is 
van, hogy fő szerveinket: szívünket és tüdőnket, minden egyéb 
gyakorlatnál jobban fejlesztik, erősítik. Amint mondám, a karokról 
sem feledkeznek meg a tanításnál, de amíg a karokat erősítő gyakor
latokból, mint például a mászásból, óránkint csak egyet-egyet végez
nek, addig a lábakat erősítő gyakorlatoknak a száma igen nagy.

Hogy mennyire igazuk van a svédeknek, amikor tanításukban 
ezt az elvet követik, arra a legjobb példát szolgáltatják az angolok, 
kiknél a mindenféle futással járó játékot nagy előszeretettel űzik. 
Például szolgálhatnak még a németek is, akik újabban szintén belátták 
ezt s minden követ megmozgatnak, hogy a szabadtéri gyakorlatokat, 
játékokat megkedveltessék. De például szolgálhatunk mi magunk 
magyarok is. Milyen testgyakorlat terjedt el nálunk legjobban ? 
Nem a rugó-labda ? Ezzel szemben pedig a német karerősítő tornát 
űző egyesületeink sehogysem tudnak zöld ágra vergődni. Példával 
szolgálhatnék én magam is. Amióta ezt az elvet érvényesítem taní
tásomban, még a tornamentesek is tornáznak és ba labdát adok 
tanítványaimnak a kezébe, mindennap és mindennap reggeltől estig 
elszórakoznának, elfutkosnának vele. Nekem pedig erős karjaim
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voltak mindig, nagy súlyt is helyeztem arra, hogy legyenek, külö
nösebb hasznát azonban soha sem vettem ennek. Annak azonban, 
bogy erős lábaim, jó szívem és tüdőm van, igen-igen sok hasznát 
láttam már, ez a körülmény igen sok élvezethez ju ttato tt már.

Harmadik főelve a svéd tornarendszernek az, hogy szebb az 
ember, ha egyenes, mint ha görbe. A gyermek-ember pedig korán 
bele kerül a görbítő gépbe, az iskolai padba. Csontjai még puhák, 
hajlékonyak. Milyen könnyen megtörténhetik, hogy a »teremtés koro
nája« két rét görbül, vagy a tevéhez lesz hasonlóvá. Svédországban 
azonban görbehátu, vagy púpos embert vajmi ritkán lehet látni. 
Ez pedig onnan van, — azt állítják a svédek s én elhiszem nekik — 
hogy attól a pillanattól kezdve, amikor a gyermek a lábát először 
teszi az iskolába, mindaddig, amíg ki nem kerül onnan, mindennap 
végeztetnek vele olyan testgyakorlatokat, amelyek ellensúlyozzák az 
iskolai padnak görbítő hatását. A tornacsarnoknak különleges eszköze, 
a svéd tornának jellemző szere, a Bibbstol, palánk, amely minden 
tornacsarnoknak egész falát köröskörül burkolja, ezt a célt szolgálja. 
De ha akad iskola, — leginkább népiskola — ahol nincsen torna- 
csarnok, ott is segít magán a svéd. Felhasználja magát a görbítő 
padot az egyenesítésre, a hát izmainak az erősítésére.

De hát hogyan ? Tornatanítók vannak ott a népiskolákban is ? 
Igen. Svédországban, azt lehet mondani, minden tanító és tanítónő 
egyúttal tornatanító i s : Láttam, hogyan képezik ki őket. A képez- 
dében majdnem mindennap van tornaórájuk s olyan gonddal tanítják 
ott őket, mint akár a stockholmi tornatanítóképzőben. Ilyen képzés 
mellett lehet aztán szép és feltűnő eredményt elérni. A stockholmi 
központi intézetben két éven keresztül, naponkint több órán át 
tanítják meg arra, hogy majdan hogyan felelhessenek meg hivatá
suknak a lehető legjobban. Hat svéd városban láttam több iskolában 
tornatanítást és mondhatom, hogy egyik tornatanító, vagy tanítónő 
jobb volt a másiknál és mind olyan lelkesedéssel, olyan fáradhatat
lanul tanítottak, hogy én csak bámultam. Nálunk örökös a panasz, 
hogy sok a munka, nem bírjuk. Malmőben megismerkedtem egy 
tornatanítóval, akinek hetenkint harmincnyolc órája van s ezen 
kívül akkor még helyettesített egy másik iskolában is. Svédország
nak talán minden középiskolájában a tornatanítónak naponkint 
4 — 5, sőt 6 órája is van. És pedig milyeft ó ra! Amikor becsen
getnek elkezdi a tanítást s attól kezdve a kicsengetésig folytonosan 
jár-kel, beszél, dirigálja a tanulókat. Ott nem is unatkozik a torna
órán egy gyerek sem s arra sem ér rá, hogy rakoncátlankodjék, 
mert ott folytonosan, vagy ezt, vagy azt tornázni kell. Hogy milyen 
kitűnő ez a módszer, arra nézve kitűnő példát láttam Stockholmban. 
Kétszáz tanuló tornázott egy órán egyszerre, de dacára ennek a 
nagy számnak, ott minden tanuló, egész idő alatt folytonosan tor
názott. Az igaz, hogy nem csak módszer kell ehhez, hanem kell 
megfelelő nagyságú tornacsarnok és kellő felszerelés is. No, de ebből 
a szempontból már igazán mintaszerűek a svéd tornacsarnokok. Hogy 
ilyen nagyszámú tanulónak kell egy órán egyszerre tornáznia, annak
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az a magyarázata, liogy a svédországi középiskolákban az alsó 
osztályoknak hetenkint négy, a felső osztályoknak pedig hat torna-, 
illetőleg vívó-órájuk van. Egy-egy iskolának 20 — 25 osztálya van, 
mert minden osztályban csak 30 tanuló van. A tornaórákat pedig 
minden középiskolában egy tornatanító látja el.

Még csak azt említem meg röviden, hogy Svédországban a 
fiúk és lányok tornázása között alig van különbség. A lányok is 
mind nadrágban, tornacipőben és gyakran tornaingben tornáznak és 
éppen úgy másznak, ugranak és csinálnak tótágast, mint akár a 
fiúk. Hogy ez megártana nekik s tán női mivoltukból kivetköztetné 
őket, sehol sem tapasztaltam. A stockholmi központi intézetben 
igen érdekes tornaórákat láttam. A jelöltek ott mindennap gyakorlati 
tanítást is végeznek. Erre a célra sok gyerek jár be oda tornázni. 
Fiúk és leányok vegyesen. De vegyesen is tanítják őket, t. i. fiákat 
és leányokat egyszerre, úgy is, hogy a sorban is vegyesen állanak 
egymás mellett. A lányokat csak arról lehet megismerni, hogy hosz- 
szabb a hajuk.

Az elmondottak után mindenki természetesnek fogja találni, 
ha azt mondom, hogy én a tanulmányút óta a svéd torna hivévé 
szegődtem s nagyon kívánatosnak, hazánkra igen üdvösnek tartom, 
ha ez meghonosodik nálunk. E nézetemben megerősít az a körül
mény is, hogy Dániában minden iskolában, majdnem kizárólag, a 
svéd rendszert tanítják. Hogy Németországban is — pedig a néme
tek szörnyen büszkék rendszerükre — iijabban nagyon hódít a svéd 
rendszer. Ezt is saját szemeimmel láttam, még pedig legfeltűnőbben 
a berlini tornatanítóképzőben, ahol a szabad gyakorlatokat egészen 
svéd modorban tanítják, sőt már svéd szereket is állítottak be. 
Kiéiben pedig olyan leányiskolát láttam, ahol a tornacsarnok svéd 
szerekkel is el volt látva. Megerősít nézetemben az a körülmény is, 
hogy az angolok, akik pedig tudtommal nem szívesen tanulnak más
tól, szintén érdeklődnek a svéd torna iránt, legalább erre vall az a 
körülmény, hogy velem egyidőben volt Svédországban tanulmányúton 
egy előkelő tanférfiú. Még a közvetlen közelünkből is hozhatok fel 
példát a svéd torna hódítására, mert a csehek egy tornatanítójukat 
küldték ki Stockholmba a tanfolyamra.

Én azonban, ha rám bíznák, a következőképpen oldanám meg 
ezt a kérdést: a legjobb és legkedvesebb testgyakorlatnak a szabad
téri játékot tartom, tehát mindennemű és rangú iskolában a fősúlyt 
erre helyezném. Amikor aztán az időjárás nem engedi meg ezeknek 
a gyakorlását, akkor és csak akkor kerülne a sor a svéd tornára. 
En azonban a játékot olyan kitűnő testgyakorlatnak tartom, — tapasz
talatból beszélek — hogy még a svédtornát is fűszerezném vele.

Mit kellene hát nálunk tenni ?
Játékterekről, jól felszerelt tornacsarnokokról, uszodákról, kor

csolyapályákról és több tornaóráról kellene gondoskodni. A tanító- és 
tanítónőképzőkben nagyobb gondot fordítani a testnevelésre s a tor
natanítóképzőt más alapokra helyezni. Ha mindez megtörténik, hiszem, 
hogy boldogabb lesz a magyar.
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Ha valaki azt kérdezné tőlem, honnan tudom én azt, hogy mind 
erre szükség van, hogy jó lesz nekünk, ha a testnevelés terén is igye
kezünk a nálunknál előbbre haladott nemzetek után, azt felelném neki: 
tapasztalásból tudom, hogy a testgyakorlat a testet fejleszti, edzi 
és egészséget ad. Az egészség pedig olyan kincs az ember életében, 
amihez föl nem ér semmi más, amiért tehát még áldozatot hozni is 
érdemes. A statisztika tudománya végül azt tanítja, hogy a gyermek- 
halandóság sok ország között Magyarországon a legnagyobb, a tüdő
vészesek száma itt a legriasztóbb s a katonai szolgálatra alkalmat
lanok számaránya ugyancsak nálunk a legnagyobb. Mond a statisz
tika még több ilyen elszomorító dolgot is, de csak ez a három is 
elég lehetne arra, hogy tanuljunk belőle. Az orvosi tudomány pedig 
már régen megállapította, hogy mind e bajoknak legegyszerűbb és 
legolcsóbb oi'vossága a helyes életmód, sok, szabad levegőn végzett 
testgyakorlás.

(Brassó.) Preiszner Péter
tornatanító.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
A m agyar irodalom  története a legrégibb időktől Bessenyei 

György fellépéséig. A magyar tudományos Akadémia által a Semsey- 
pályadíjjal jutalmazott mű. Irta  dr. Pintér Jenő. Budapest, 1909. 
Rényi Károly kiadása.

Nagy meglepetés volt mindnyájunk számára, midőn a magyar 
tudományos Akadémia 1908-iki nagygyűlésén a Semsey-féle magyar 
irodalomtörténeti pályázat »Mult« c. jeligés levélkéje felbontatván, 
nyertesként Pintér Jenő jászberényi áll. gimn. tanár neve tűnt elő. 
Pintér Jenő még pályája kezdetén álló fiatal ember. Jelen nagy 
kétkötetes műve előtt néhány irodalom és művelődéstörténeti érte
kezésével vonta magára a figyelmet, így különösen Szent Adalbert 
c. értekezésével, melyet a budapesti tudományegyetem Pasquich- 
díjával tüntetett ki, A histőriás énekek művelődéstörténeti vonat
kozásai és főleg Listius László mohácsi veszedelmének forrásai c. 
tanulmányával, melyben kimutatja, hogy a nevezett költemény alig 
más, mint Brodarics István krónikájának verses feldolgozása. Most 
egyszerre mint irodalmunk teljes történetének munkása áll előttünk 
s Bodnár Zsigmond és Horváth Cyrill irodalomtörténeteivel veszi fel 
a versenyt, sőt ha négy kötetre tervezett művét egészen elkészíti, 
tőle fogjuk bírni irodalmunk legnagyobb, egy embertől megírt, 
modern történelmét.

Már a hivatalos bizottsági bírálat kiemelte, hogy Pintér műve 
nem »művészibb kidolgozású magyar irodalomtörténet, mely nemes 
és szép előadásban adja képét a nemzeti szellem fejlődésének«, 
amilyet a pályázat kívánt. A befejezetlenségen kívül — mert Pintér
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csak 1772-ig viszi művét — főleg e körülmény az oka, hogy csupán 
a. második, igaz, megkétszerezett jutalomra találták érdemesnek. 
Maga a szerző így határozza meg műve célját: »Azt akartuk, hogy 
aki a magyar irodalom tanulmányozására szánja magát, ebben a 
munkában necsak a tudomány mai álláspontjáról legyen tájékozva, 
hanem együttal a részletekbe menő bepillantást nyerjen minden egyes 
irodalomtörténeti kérdés fejlődésébe; pontosan megtudhassa, mikor, 
hogyan s kitől indult ki az első kutatás, majd miként fejlődött a 
megújuló vizsgálódások folyamán, végül mennyire van megvilágítva 
jelenleg«.

Pintér Jenő ezt a főcélját, nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, 
tökéletesen elérte. Műve főleg abban különbözik az eddigi irodalom- 
történetektől, hogy bevezet bennünket az egyes kérdések világába. 
Nem a kész eredményeket ismerteti, hanem fővonásokban ez ered
mények keletkezését. Mindenütt józan mérséklettel és amit különösen 
ki kell emelni, helyes ítélettel végzi feladatát. Rendszerint vissza
megy Toldy 1828. Handbuchjára, sokszor egész Czvittinger, Bőd 
Péter, Pápay Sámuel irodalomtörténetéig. A részletes irodalmat az 
egyes lapok alján jegyzetekben adja s itt is meg kell dicsérnünk 
rendkívüli pontosságát, lelkiismeretességét. Az ő jegyzetei nem száraz 
repertóriumok; mindig kiemeli, mi a legfontosabb, az értéktelent 
mellőzi, az illető cikk lényegét pár szóval ismerteti, lehetőleg min
dent maga is olvasott, látott ; bírál és helyreigazít: jegyzetei élnek. 
E tekintetben kitűnő szolgálatot tesz, főleg mióta Beöthy Zsolt 
irodalomtörténeti kézikönyvének újabb kiadásaiban a repertóriumot 
mellőzte. Kivált az utolsó 20 esztendő termését méltatja részletesen : 
a folyóiratokat — nemcsak az irodalomtörténeti, de a történeti és 
könyvészetieket is — a nehezen hozzáférhető doktori és programm- 
értekezéseket teljesen feldolgozta úgyszólván a mai napig, hisz 
Király György jeles Mikes-tanulmányát: A törökországi levelek for
rásaihoz (Phil. Közi. 1909. május) még szintén felvette repertó
riumába. Egyszóval addig, míg az Akadémia tervezte nagy, tudomá
nyos magyar irodalomtörténet iótrejő, Pintér műve afféle szerepet 
tölt be számunkra, mint a németeknél a Goedeke-féle Grundriss zur 
Geschichte der deutschen Dichtung.

Művének e részeihez a következő megjegyzéseket fűzöm : Leg
régibb összefüggő magyar nyelvemlékünknek továbbra is a Halotti 
Beszédet kell tartanunk, nem pedig mint Pintér felveszi, a tihanyi 
apátság Alapítólevelét, mely latin oklevél, akármennyi magyar szó 
és kifejezés fordul is elő benne. Anonymus történetírói értéke újab
ban ismét emelkedik, ami Pintér szigorú ítéletéből nem tűnik ki. 
Julianus és az őshazában visszamaradt magyarság kérdése nem oly 
egyszerű és biztos, mint azt Pintér, legújabban Pauler nyomán, 
állítja. (L. az I. 40. 1. idézett Pauler-Melich-féle vitát). A magyar 
ősműveltségről szóló rész irodalmába fel kellene venni Yolf György 
tanulságos millennáris értekezését A honfoglaló nagyarok műveltsége. 
Budapest, 1897. Az ural-altájiak nyelvrokonsága című fejezethez 
fontos adalékokat tartalmaz Gombocz Zoltán tanulmánya: Az ural-
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altáji nyelvek hangtörténetéhez. (Nyelvtud. Közi. 1905.) A vegyes- 
liázi királyok korának lírájához a költemények külalakját tárgyaló 
fejezetben meg kellene említeni Gábor Ignác könyvét: A magyar 
ősi ritmus. Budapest. 1908. A Mátyás királyról szóló fejezet iro
dalmában nem találtam Csánki Dezső Mátyás udvara című művét. 
A X V III. századi közszellemre, társadalomra minden megjegyzés 
nélkül idézi a szerző Grünwald Béla A régi Magyarország című 
művét, holott a kritika, melyet forrásaival szemben másutt basznál, 
e műnél különösen helyén lett volna. Grünwald könyve a legszelle
mesebb, de a legigazságtalanabb könyvek egyike, mely egy ma már 
lejárt politikai dogma: az állami központosítás szempontjából ítéli 
meg a multat. Mellette mindenesetre említeni kellene Mocsáry Lajos 
A régi magyar nemes című művét. Nem pontos Császár Elemér 
cikkének idézete Faludi Ferenc Bőd Péter és Rájnis József meg
világításában. Pbil. Közi. 1899. (II. 420). Felesleges szerintem, 
mint múló nézet idézése az I. 3233, valamint hasonló okból az 
I. 352, jegyzet.

Pintér Békefi Bemignek ajánlja munkáját: »szeretett meste
rének«. Valóban Békefi nyomait könyvében lépten-nyomon felismerjük. 
Legjobb részei épen a művelődéstörténetiek, nem a szorosabb érte
lemben vett irodalmiak, még kevésbbé az esztétikaiak. Igen érdekes 
olvasni nála például a középkori iskolázás módját, az egyetemek 
történetét, az írás fejlődését, a codexek készítésének mikéntjét; 
bőven tárgyalja a nyomdászat történetét, Misztótfalusi Kis Miklós 
küzdelmeit, ki tulajdonképen író sem volt, csak európai hírű jeles 
könyvnyomtató. Nagy helyet ad a tudományos irodalomnak, mely 
ép úgy, vagy még jobban érdekli, mint a tulajdonképeni szépiro
dalom. Apácai Cseri János a könyvnek legmelegebben megírt fejezete, 
míg Gyöngyösi és Mikes nagyon hűvösek. Részletesen feldolgozza a 
codexeket, krónikákat, sőt a nyelvtanokat és szótárakat is ; a huma
nista írók és a történeti, különösen a XVIII. századi tudományos 
irodalom ily bőven egy irodalomtörténetünkben sincs tárgyalva,. 
A latinnyelvű irodalmat — igen helyesen — beható figyelemre 
méltatja s szervesen beilleszti a magyar nyelvűbe.

Ez az a tér, melyen Pintér tehetsége legsajátosabban érvé
nyesül. Feltűnő emellett könyvében az egyes korok általános képének 
halvány megfestése, az írói egyéniségek kevéssé kialakuló rajza, 
az esztétikai jellemzések fogyatékossága. Művészi érzékének hiányára 
vall az az élénk tiltakozás is, mellyel a művészettörténetet köny
véből száműzi. »Megyőződésünk szerint a művészettörténeti tájékoz
tatások merőben fölöslegesek a korszellem és az írói törekvések 
megértetése és magyarázása céljából. Hogy különben a művészetek 
története mennyiben tartozik bele az irodalom történetébe s van-e 
vájjon a képzőművészi és írói szellem különböző ágaiban olyan 
kölcsönös összefüggés, aminőt a Beöthy-Badics-féle képes irodalom- 
történet, vagy a hazai gimnáziumi Tantervhez 1903-ban kiadott 
Utasítások iparkodnak megállapítani — e kérdésről erős vita foly
hatnék. S a vita eredménye bizonyára nem azok javára dőlne el,
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akik az irodalom és művészet, ez egymástól évről-évre mind élesebben 
különváló két tudományág olyannyira közeli kapcsolatát hirdetik.«

Ez állítás helytelenségét alig szükséges bővebben bizonyítani. 
Talán túlzás, ha a műtörténeti kategóriákat annyira átvisszük az 
irodalomtörténetre, hogy a gót egyház és codexeink közt összefüg
gést keresünk vagy Gyöngyösit barokk és Faludit rokokó költőnek 
nevezzük. De hogy az irodalom és képzőművészet közt szoros kap
csolat van, azt Taine óta tagadni képtelenség. Hisz mindkettő, sőt 
még harmadikul a zene is, közös tőről fakadnak; minden művészet 
az emberi lélek egyazon szükségletét elégíti ki más-más formában. 
A szociológia is az összes társadalmi tényezők nagy, összefüggő fej
lődését tanítja. Minél inkább megtaláljuk és kimutatjuk e tényezők 
egymásrahatását, annál gazdagabb és igazabb képét adtuk az illető 
kornak. Taine morális légmérsékletnek nevezi azt a szellemi össz- 
állapotot, mely egy-egy kornak egész szellemi és erkölcsi életét jel
lemzi és valamennyi termékében kifejezésre jut. Hogy nemcsak a 
művészetek, de még más tudományok is koronként mily szoros össze
függésben vannak, arra legyen szabad itt csak egy példát felhoznom. 
Mikor a S Y II—XVIII. század filozófiája eljut a természet fogal
mához, Rousseau a természethez való visszatérést hirdeti, a költők 
és festők a természetes embert és a természeti életet rajzolják, 
ugyanakkor a jogászok természetjogokat írnak és orvosi téren meg
kezdődnek a természetes gyógymódok, melyek a betegséget kultúr- 
terméknek hirdetve a természetes, egyszerű életmódhoz való vissza- 

, térést sürgetik. Ezt az összefüggést modern irodalomtörténetírónak, 
legalább a leginkább járt úton: képzőművészetek és irodalom között, 
nem helyes elhanyagolnia. Az irodalom nem könyvek összessége, 
hanem egy-egy kor lelki nyilatkozása.

Műve végén a szerző egy összefoglalást ad, melyben egyebek 
közt a faji tényezőket is fejtegeti. I t t  arra a sajátságos eredményre 
jut, hogy az ural-altáji népek egytől-egyig haszontalanok, kultúrára 
képtelenek s ha a magyarnak mégis van kultúrája, azt csakis az 
indoeurópai népekkel történt erős vérvegyülésnek köszönheti. »Vér- 
vegyülése következtében a mai magyarság nemcsak az ural-altáji 
közös rossz tulajdonságok nagy részét vetkezte le, hanem testileg- 
lelkileg áthasonult az indoeurópai derekabb népek közé«. Ha Pin
térnek e tétele igaz lenne, ennél nemzetünkre lesujtóbb ítéletet 
nem is képzelhetnénk, mert ez annyit jelentene, hogy nemcsak kul
túránk német, román vagy szláv, hanem még vérünkben is azzá 
kellett lennünk, hogy kultúrára egyáltalán képesek legyünk. Ezt 
még a legelvakultabb nemzetiségi politikus sem állította eddig. Más
részt az is következnék ebből, hogy hazánk nemzetiségi vidékei a 
legműveltebbek, ahol a vérkeveredés legerősebb ; honnan magyarázza 
akkor Pintér mint irodalomtörténész, hogy legkiválóbb íróink vagy 
a Nagyalföldről vagy a Dunántúlról kerültek ki, ahol a magyar faj 
viszonylag a legnagyobb tisztaságban él ? A fajproblémával manap 
még nagyon nehéz tudományosan dolgozni. A tudósok egyrésze nem 
is hiszi, hogy ez az idő valaha elkövetkezzék, másrésze a kultúr-
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képességet nem tartja a faji sajátságoktól függőnek, Ratzel azt 
mondja: »Die Rasse hat mit dem Kulturbesitz an sich nichts zu 
tun«. A kultúrának mindenképen sok egyéb feltétele is van a fajon 
kívül: a kiima, a földrajzi tényezők, a környezet, a történeti hagyo
mányok, a gazdasági viszonyok. Ezek szerencsés együtthatása alkotja 
mivoltát; ha egyik-másik hiányzik, meggyengül, vagy el is tűnik. 
Avagy miért tűnt el az arabok, perzsák hatalmas kultúrája, noha 
a faj fennmaradt ? Miért satnyult el я görögöké ? Miért gyenge a 
germán faj kultúrája Izlandban, a románé Oláhországban ? Viszont 
ahol az ugor faj egyébként kedvező feltételeket talált, ott tisztes
séges kultúrát is fejlesztett, mint a magyar és a finn nép példája 
mutatja. Nem is kételkedett fajunk kultúrképességében senki, még 
ha oly túlzottan magas szempontokból vizsgálta is, mint Széchenyi, 
ha csak eleve nem volt irántunk ellenséges. Úgy látszik Pintért 
ama nemzetközi szociológusok lármája zavarta meg, akik Magyar- 
országot mindannyiszor összehasonlítják a »művelt külfölddel«, mikor 
abból — rendszertelenül és igazságtalanul — a magyar fajra ked
vezőtlen következtetéseket lehet levonni. Erre mutat nála a »turáni« 
szó használata is, amely terminus a tudományban rég elavult, de ők 
újra felkapták, mert a vad turáni fensík képét idézi fel. Pintér 
jóhiszeműleg meg akarja védeni nemzetünket a kultúrátlanság vád
jától, csakhogy az ilyen védelem rosszabb a támadásnál.

Végül még néhány szót a könyv nyelvéről. Ez is józan érthető, 
de minden művészibb lendület nélkül, sőt ahol magasabban akar 
szárnyalni, ott a legnehézkesebb. Pintér gyakran küzd a nyelvvel. Van
nak nála pld. ilyen formátlan mondatok: »Anonymus pap latin beszéd
del élt krónikájának elkészítése alkalmával« (II. 458). Sok ideig élt 
a hősi halált haló szigeti Zrínyi udvarában (II. 264). A tatárdulások 
Erdélyt a tönkrejutás végéhez ragadták (II. 271). A szatmári 
békét két esztendővel érte túl (11.315). Őseitől örökölt kui’iájában 
tétlenül nézte a világ lefolyását (II. 366). Rengeteg időbefekte
téssel végrehajtott búvárkodásaik (II. 444). Éppen nem kerüli a 
germanizmusok, magyartalanságok használatát. Előszeretet (II. 386), 
színdús (II. 291), ténykedés (II. 287), túlnagy (II. 439), kézenfekvő 
(II. 137), előtüntet (I. 260), alkalmazásra talál (I. 318, 261,) bemu
tatásra kerül (II. 263), előtérbe vezet (I. 358), csakúgy hemzsegnek 
nála. Különösen a nélkülözi igét használja minduntalan igen magyar
talanul, mint : Beszéde régies, de már nélkülözi a középkor nehézkesen 
továbbdöczögő stílusát (II. 131). Faludi élete nélkülözi a kalandos 
mozzanatokat (II. 414). Rendesen így idéz: a vonatkozó irodalom, 
holott a rá vagy ide szócskával magyarossá tehetné.

Sajtóhiba is akad a könyvben, főleg a tulajdonneveknél. Hibás 
évszámokúl a következőket találtam : Apáti szatírájának kora Gálos 
Rezső szerint nem 1510— 1526, hanem 1520 — 26. (I. 245). Erdősi 
Sylvester Újszövetsége nem 1514 ben, hanem 41-ben jelent meg 
(II. 149). Brutus Mihályt Báthori nem 1583-ban hívta magához, 
hanem 73-ban (II. 154), Rákóci Recrudescunt című kiáltványát nem
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1704-ben, hanem 1703-ban adta ki (II. 372.) Rákóci halálának 
évszáma pedig nem 1753, hanem 35 (II. 405).

Mindent összevéve azonban Pintér műve fogyatkozásai ellenére 
is nagyszabású, hézagpótló, hasznos könyv. Főleg a vizsgára készülő 
egyetemi hallgatóknak valóságos kézikönyve lesz. De valamennyien 
sokszor fogunk fordulni hozzá s csak kívánhatjuk, hogy a hátralevő 
másik két kötet, mely a szerző vallomása szerint részben szintén 
kész, mielőbb megjelenjen. Remélhető, hogy tudományos köreink 
támogatása ezt lehetővé is teszi.

Zlinszkg Aladár.

Az Országos Ág. hitv. ev. Tanáregyesület Évkönyve az 1908 9. 
évről. Szerkesztette Gömöry János titkár, Eperjes 1909. 107 oldal.

Nagy gonddal, kiváló ügyszeretettel szerkesztette meg az 
Orsz. Ev. Tanáregyesület második évének történetét az egyesület 
lelkes titkára: Gömöry János, akitől származott az egyesület léte
sítésének eszméje s akinek legtöbb érdeme van az eszme megteste
sítésében is. Az egyesületnek, mint eddigi működése is bizonyítja, 
nincsenek szeparatisztikus tövekvései, hiszen alapszabályaiban is 
-benne van, hogy célja »az ág. hitv. iskolák szellemének, mint 
nemzeti és egyházi szempontból értékesnek, megmentése, ápolása és 
fejlesztése; a hazai tanügy többi munkásaival a testvéries érint
kezés fenntartása«, ezt bizonyítja az is, hogy a tagok legnagyobb 
része tagja az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületnek és maga a 
titkár elnöke volt az Orsz. Középisk. Tanáregyesület Eperjesi Körének. 
A gondosan szerkesztett évkönyvből megtudjuk, hogy az egyesület
nek 4 alapító, 7 pártoló és 268 rendes tagja volt; elnöke: dr. Meskó 
László igazságügyi államtitkár, alelnöke : Mágócsy-Dietz Sándor egye
temi tan ár; főiskolai alelnöke dr. Masznyik Endre, középiskolai 
alelnöke: Fischer Miklós, titk ára : Gömöry János, pénztáros : dr. Szi- 
gethy Lajos, jegyzői : dr. Jeszenszky István és dr. Rell Lajos. Igen 
érdekesen és vonzóan van leírva az egyesületnek második rendes 
közgyűlése — Pozsonyban, — amely rendkívül tartalmas és magas 
színvonalú vo lt; az egyes szakosztályok ülései sok fontos tanügyi 
kérdést vitattak meg. Értékes része az Évkönyvnek a titkár gondos 
évi jelentése, melyben ügyesen és világosan vannak feltüntetve az 
Egyesület múlt évi történetének főbb mozzanatai. Végül közli az 
Évkönyv a közgyűlésen előadott értekezéseket, tanulmányokat, ame
lyekben igen sok értékes, tanulságos eszme és gondolat van. Ez elő
adások a következők: »A család közreműködése a nevelés munkájá
ban« Hirschmann Nándortól, »A vallás-erkölcsi nevelés előbbrevite- 
lének kérdései« Hetvényi Lajostól; »Új angol-német internátusbán 
szerzett benyomások« Brand Vilmától; »Az ifjúsági lapokról« Ham
vas Józseftől; »A teológiai főiskolák reformjához» Mayer Endrétől.

Az életrevaló, nemes hivatású egyesület további hazafias, kul- 
túrális működéséhez áldást és sikert kívánunk !

(Eperjes.) Dr. Wallentinyi Samu.
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Beküldött könyvek és lapok.
A múzeumok és könyvtárak országos tanácsának VII. je len

tése 1908. évi működéséről. Szerkesztette Mihalik .József múzeumi 
és könyvtári orsz. felügyelő, előadó. Budapest, 1909. Athenaeum.

Útmutató a gimnáziumi gyakorlati tanításban. Tanárjelöltek 
ŝ  kezdő tanárok részére. Irta  Csallóközi Jenő főgimnáziumi tanár. 
Ára 4 korona. Miskolcz, 1909. Klein é s 'Ludwig könyvnyomdája.

Jegyzetek a régi m agyar irodalom  történetéhez. I. Egy közép
kori magyar nyelvű verses találós mese. II. Magyarországi Mihály 
és Magyar Mihály. III. A vitéz Franciskó meséjének egyik válto
zata. ír ta  dr. Pintér Jenő. Jászberény, 1909.

Tanítók Évkönyve az 1909 10. iskolaévre. Szerkesztette 
Wohlmuth Ernő Budapest, kiadja a Szent-István-Társulat, 1909.

Jó Pajtás. Sebők Zsigmond és Benedek Elek új képes gyermek- 
lapjánakl. és 2. száma megjelent. Előfizetési ára: egész évre 10 korona, 
félévre 5 korona, negyedévre 2 korona 50 fillér. Az előfizetési díj 
a következő címre küldendő: a »Jó Pajtás« kiadóhivatala, Franklin- 
Társulat. Budapest, IV., Egyetem-utca 4. Mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal bárkinek, aki kér.

KRÓNIKA.
Az Országos T anári K ongresszus előkészítése. Az orsz. 

tanári kongresszus összehívásának szükségéről szóló tudósítá
sunkat, értesüléseink szerint, méltó érdeklődéssel fogadta az 
ország tanársága. A kongresszusra hívó körlevelet most készíti 
az erre a célra kijelölt bizottság. Addig is, míg e fölhívás kar
társaink kezébe jut, ezúton tudatjuk, hogy a szervező-bizottság 
a maga hatáskörében minden lehetőt megtesz a kongresszus 
sikere érdekében s bizton reméli, hogy minden magyar tanár 
az ügy komolyságához mért buzgósággal karolja föl s támogatja 
a saját érdekében szükségkép megindult mozgalmat. A szervező- 
bizottság a kongresszus programújának az összeállításával is 
foglalkozik. A kongresszus napirendjére elsőül, természetesen a 
tanári fizetések ügye kerül, de ezenkívül tárgyaltatni fog még 
több a tanárság egyetemét érdeklő ügy is. A napirendet is 
idejekorán közöljük. A szervező-bizottság szívesen veszi kartár
saink részéről a támogatást. Akik tehát akár mint indítványozok, 
akár mint előadók, vagy valamely bizottság tagjai kívánnak 
közreműködni, szíveskedjenek ebbeli szándékukat a kongresszus 
titkárával tudatni ('V ili- Eszterházy-u. 14.)
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Kinevezés. A m. kir. vallás- és közokt. miniszter Tomkulyák 
József trsztenai kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt jelenlegi 
állomása helyén rendes tanárrá kinevezte.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Marer József petrozsényi áll. főgimnáziumi r. tanárt a czeglédi áll. 
főgimnáziumhoz, Haán József miskolczi kir. kath. főgimnáziumi r. 
tanárt a fogarasi áll. főgimnáziumhoz áthelyezte.

Adomány segélyalapunknak. Dr. Burány Gergely a csorna- 
premontrei kanonok-rend prépostja és egyesületünknek tiszteleti tagja 
Segélyalapunknak 200 koronát adományozott. Az alap kezelője ez 
úton is köszönetét mond a nemesszívű adományozónak.

M ikszáth-jubileum . Mikszáth Kálmán ez idén tölti be írói 
munkásságának negyvenedik esztendejét. Tisztelői elhatározták, hogy 
legjava munkáinak harminc kötetét (20 kötésben) a költő saját 
szerkesztésében sajtó alá rendezik. Arát sokkal kisebbre szabták a 
régi kiadásokénál, mindössze 80 koronára, 20 díszes kötetben pedig 
120 koronára. Az előfizetések feléből fedezik a kiállítás költségeit, 
másik fele pedig a nagy írónak szánt nemzeti ajándékra jut. K ét
ezerötszáz előfizető biztosíthatja a nemzethez és a költőhöz egyaránt 
méltó terv megvalósítását. Az előfizetési jrénzeket a Belvárosi Taka
rékpénztár K. T. kezeli (Budapest, IV., Kígyó-tér 1.). Oda címzen- 
dők a megrendelések is a mű árát kitevő összeg felének a bekül
dése mellett. A fennmaradó összeg két részletben, t. i. az első 10 
kötet és a 2-ik 10 kötet kézbesítése után álik esedékessé.

Pályázat iskolaszolgai állásra. A pozsonyi kir. kath. főgimnázium
nál betöltendő rendes iskolaszolgai állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
A m. kir. vallás- és közokt. minisztériumhoz intézett kérvények legkésőbb 
folyó évi november hó 30-ig a pozsonyi kir, kath. főgimnázium igazgató
ságának nyujtand ’> be.

Figyelmeztetés és kérelem. A tagdíjfizetés és az előfizetés leg
célszerűbben és legolcsóbban az első számhoz mellékelt postatakar él:- 
pénztári befizetési lappal történik, amellyel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szíves felhasználását. A körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve. MüHer József,
________________________  egyesületi pénztáros (II., Áldás-u. 4.).
Tartalom .: A felsőbb leányiskolák igazgatóinak értekezlete. I. «7.-től. — 

Javaslatok és tanulmányok: A svéd tornáról. Preiszner Péter
től. — Könyvek és lapok : Pintér Jenő: A magyar irodalom törté
nete a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig. Zlinszky Ala
dártól. — Gömöry János: Az Országos Ág. hitv. ev. Tanáregyesület 
Évkönyve az 1908/9. évről. Dr. Wallentinyi Samutól. — Beküldött 
könyvek és lapok. — Krónika: Az Országos Tanári Kongresszus 
előkészítése. — Kinevezés. — Áthelyezések. — Adomány segély
alapunknak. — Mikszáth-jubileum. — Pályázat iskolaszolgai állásra.
Budapest, az Athenaeum irodalm i és nyomdai r.-tá rsu la t könyvnyomdája.
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JAVASLATOK ÉS TANULMA JNYVTAR

Történettanítás és szociológia.
Az a reform-mozgalom, amely az egyes tantárgyak keretében 

az anyag helyesebb beosztása s az újabb eszmék bevitele iránt 
megindúlt s amely nevezetesebb eredményeket mutat már föl a latin 
nyelv, matematika és földrajz terén, a történettanítás hagyományos 
anyagát is erősen kikezdte. A legélesebb támadás nyilvánul mai 
történettanításunk ellen abban a fölolvasásban, amelyet dr. Császár 
Mihály tartott a pozsonyi körben (1. Közlöny XLII. évf. 29. sz.). 
Fölolvasásának alapeszméje a szociológia értékesítése a történet- 
tanítás minden részében, különösen új dolog .volna a szociológiai 
összefoglalás a VII. osztályban, amelynek ezen kívül más anyagot 
nem szánt. Hogy eszméit megvalósítsa, történelmi reform-bizottság 
alakítására hívja föl az Országos Tanáregyesületet, hogy ez a bizott
ság az eszméket tisztázza s a reform módját és mértékét meg
állapítsa. Milyen stádiumban van e bizottság ügye, nem tudom, addig 
is, míg megalakulna, szükségesnek tartom e kérdésnek napirenden 
tartását s azért néhány megjegyzést óhajtok tenni a következőkben 
dr. Császár Mihály kivonatban közölt értekezésére,

A szociológia, mióta Comte megalapította, minden művelt 
országban elterjedt s napról-napra több művelője van. A fejlődés 
során s a fejlődésről gondolkodók munkásságával öltött alakot a 
modern szociológia. A világ fejlődéses magyarázata útat tört a 
tudás minden birodalmába. A tudomány, amely megrajzolta az 
életet a protoplazmától az emberig, nem állhatott meg a belső 
berendezések magyarázatánál.

Mi a szociológia ? Nem más, mint az emberi társadalmak 
értelmezése az okság szavaival, Mint Fr. Henry Giddings (A szocio
lógia elvei c. munkájában) mondja: »Nem úgy akarja nézni az
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emberiséget, mint ami a kozmikus folyamaton kívül esik és saját 
törvényei alatt áll. A szociológia kísérlet arra, bogy a társadalom 
eredetéről, növéséről, szerkezetéről a fejlődés folyamatában össze
működő fizikai és pszihikai okokkal adjon számot.«

És mi a történelem ? Szükségünk van e meghatározásra, mert 
ha kiderül, hogy a mai történettudomány is ugyanezen elvi alapon 
áll, akkor mi sem gátolja a szociológia érvényesülését, ha azonban 
ellentétet látunk, akkor természetesen a kettő össze nem egyeztet
hető. Lássuk, hogyan fogalmazza meg a történettudomány feladatát 
Ernst Bernheim »Lehrbuch der Historischen Methode« című művé
ben, amely e téren a legkiválóbb: »A történettudomány az ember 
—- mint szociális lény — tevékenységében fejlődésének tényeit 
kutatja psziho-fizikai összefüggésben.« Mint ebből kitűnik, a modern 
történetírás a fejlődés gondolatát elfogadja s annak egyes fázisait 
úgy fizikai, mint pszihikai okokkal magyarázza. A két tudomány 
közt tehát elvi ellentét nincs; persze, hogy más a céljuk : a történet
írót az egyes esemény érdekli, a szociológust a társadalmi élet 
tipikus formája foglalkoztatja, az egyén nem.

Igazat adok Császárnak, hogy ma már az iskola nem mondhat 
le a tipikus formák ismertetéséről. Éppúgy nem lehetünk el szocio
lógia nélkül, mint a nyelvtanítás grammatika nélkül, a természet
rajz biológia nélkül. Hiszen a történettanítás már régóta törekedett 
az intézmények ismertetésére. Klasszikus tanút idézek erre: Kármán 
Mórt. Szerinte (Adalékok a gimn oktatás elméletéhez című műben) 
a történettanítás tárgya: »A közös élet intézményeinek története«. 
Továbbá: »Az intézmények általában kétfélék: az állami és társa
dalmi szervezetre vonatkozók. Mindakettő egyformán fontos, sőt tá r
gyalandó a családi élet fejlődése is. Meg nem engedhető ugyanis, 
hogy a növendék a politikai kötelességeket tartsa a legfőbbeknek, 
mert hisz a politika értéke csak annyi, amennyiben a társadalom 
feladatának mennél teljesebb megoldását segíti.« E cél szolgálatába 
állítja az elbeszélő történelmet. Ezt mondja: »A marathoni csata 
nem mint különálló tény, hanem következményeinél fogva érdemli 
a beható tárgyalást, mert egy új politikai célt tűz az athéni nép 
elé, t. i. hogy az egész nép részt vevén a harcban, minden tagja 
egyenlő jogokat élvezzen. E jelentőség tekintetbe vétele nélkül a 
marathoni csata a tanításban nem jelentene sokkal többet, mint 
akár az afrikai négerek valamely véres dulakodása.« Hogy már 
most a Kármán által kitűzött célt mennyire közelítette meg mai 
történettanításunk, afelől vitatkozhatunk; Császár pesszimisztikusan 
nézi a dolgot, én haladást látok e cél felé, minek két év előtt a 
Közlöny hasábjain közzétett cikkemben kifejezést adtam. Az azonban 
tény, hogy a szociológia bevonásával egyszerre elérnénk célunkat.

Azt mondják a szociológia ellenségei, hogy a szociológia még 
nem tudomány. Ez azonban nagyon gyerekes érv. Ha azon tudo
mányok közül, amelyekre valaha kimondták, hogy nem azok, egyet 
sem tanítanánk, alig maradna egy-kettő, amit taníthatnánk. Spencer 
szerint a történetírás nem tudomány, Lewes szerint a filozófia stb.
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Általában az exakt tudományok képviselői hajlandók lenézni az 
ú. n. szellemi tudományokat, mert nincsenek olyan pozitív törvényeik, 
mint a természettudományoknak. Minden nagy filozófusnak első 
dolga, hogy megvizsgálja a filozófia alapfogalmait s azok közül 
néhányat elfogad, másokat módosít, némelyek helyett egészen újakat 
állít föl. A következő filozófus ugyanígy tesz. I t t  tehát sohasem 
lehet tudni, hogy egy alapigazság meddig él. Eszerint az iskolában 
nem taníthatnánk filozófiát sem. A grammatika anyaga a nyelv, 
tehát konkrét dolog és nem azt láttuk-e, mióta az összehasonlító 
nyelvtudomány fellépett és a történeti vizsgálata a nyelveknek meg
kezdődött, hogy mint lett üres és semmitmondó dogmává pl. a latin 
grammatikának évszázados tanítása ? Milyen más nyelvtan az, amit 
most tanítunk nemcsak a Donatuséhoz, hanem a Szepesiéhez képest 
is. Olyan értelemben, mint a természettudományokban, a szociológiában 
nincsenek törvények.

Mindenki, aki szociológiával foglalkozik, tudja, hogy míg a 
történeti esemény egyszeri történés (az elbeszélő történelem jelen
ségtudomány), a természeti folyamat állandó ismétlődés (a természet- 
tudomány törvénytud.), addig a társadalmi processus bizonyos ritmust 
feltüntető egymásután, melynél a hatások csak hozzávetőleg álla
píthatók meg (mint tudom, tehát a kettő közé esik).

Az iskola természetesen a szociológiából csak egy bizonyos 
részt tárgyalna; tényeket, adatokat nyújtana, amiket összegyűjtött 
és rendezett, a történeti intézményekről, nem pedig elmélkedést, 
amint ezt Császár is említette felolvasásában. Tehát ezért is feles
legesnek tartom vitatkozni a mi szempontunkból a fölött, hogy a 
szociológia tudomány-e ? mert mi csak a leíró részét akarjuk tanítani 
s a tények értékesek, becsesek és valódiak még akkor is, ha a 
»szociológia« gyűjtötte össze azokat és rendezte.

Különben az eszme gyakorlati kivitele, hogy mit is tanítsunk 
a szociológiából, éppen az alakítandó bizottság feladata volna. Ennek 
elébe vágni nem akarok, mindössze a tantervbe való beillesztésről 
egy-két szót. Talán nem szükséges, hogy egy osztálynak — heti 3 órá
ban — kizárólagos tárgya legyen a szociológia. A világtörténelemnek 
két osztályba való leszorítása nagyon száraz kivonattá zsugorítaná 
az anyagot. Hanem megoldhatónak gondolom a kérdést a földrajzi 
reformmozgalommal kapcsolatban. A földrajznak a felső osztályokba 
önálló tárgyként való bevitelével a történettanítás megszabadulna a 
V II. osztályos politikai földrajztól, ami jelenleg 2—3 hónapot vesz 
igénybe. Ezt az időt lefoglalhatná a szociológia. Még körülbelül 2 
hónapot nyerhetnénk a VII. osztályban, ha a VI. osztályban az 
eseményeket nem 1648-ig tárgyalnánk, hanem 1789-ig. 1648 egy
általán nem korszakos dátum, csak a német tanterv szokásos után
zása folytán vették fel nálunk is határkőnek. Ellenben 1789-et 
számos kiváló tudós, így a mi Schvarcz Gyulánk is (Görög törté
nelmének bevezetésében) a világtörténelem korszakokra osztásakor 
az újkor kezdetének veszi föl. így a VII. osztály történelmi anyaga 
a francia forradalom és a XIX. század történelme volna az I. fél

9 *
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évben; a második félévet szánnék az elméleti összefoglalásra : a szo
ciológiára.

Az elbeszélő történettanításnak kemény kritikájára csak azt 
jegyzem meg, hogy a történettanítás e hibáiért nem egyedül az 
Utasítások felelősek, nemcsak ők az okai ; és nem egyedül a magyar 
történettanítás »elmaradott«, a német sem áll különben (tessék meg
nézni pl. Neubauer Németországban elterjedt tankönyveit). Szerintem 
felelős a magyar történettudomány, mert honnan merítsen a tan
könyvíró, ha a tudományos könyveink is inkább a politikai és hadi 
eseményekkel foglalkoznak. Ugyan mennyi műveltségtörténelmi adat 
van a Millenniumi Történelemben ?

Aztán mégis csak mutatkozott haladás újabb tankönyveinkben 
a régiekkel szemben. Persze egy kis jóakarat is kell, hogy ezt kon
statáljuk. Hogy pedig e haladás folytonos és gyorsabb legyen, az 
rajtunk múlik, a történettanárok új generációján.

(Kaposvár.) Botár Imre.

Az iskolai kertek gyakorlati fontossága.
A Közlöny hasábjain már nem egy cikk jelent meg, amely az 

iskolai növénykerteknek a középiskolákban való felállítását sürgette. 
A megfelelő módon berendezett növénytani kertnek oktató és nevelő 
hatásában, úgy hiszem, ma már senki sem kételkedhetik. Mint tanítási 
eszköz egyszerűen megbecsülhetetlen, mert benne a természet minden 
jelensége értékesíthető a tanítás céljaira. De ép oly fontos eszköz a 
virágok és növények szeretetének felkeltésére is. A botanikai oktatás 
ezen fontos segédeszköze nemcsak a tanulásban segítené elő pompásan 
az ifjúságot, hanem az a körülmény, hogy a tanulók maguk foglal
kozhatnának a kerttel ültetve, ápolva és gondozva a növényeket, a 
kertet is megkedveltetné velők s kedvet s szeretetet ébresztene ben- 
nök a szabad természet iránt is.

Tanulóinkkal kertészeti és gazdasági munkát végeztethetnénk, 
ásót és kapát adnánk a kezébe.

A tanulók hadd végezzenek kertészeti és mezőgazdasági mun
kát, hadd szeressék meg a kéz munkáját, melynek nagy a haszna, ha 
ügyességet szereznek benne és lelkűk is felüdül az ilyen iskolai mun
kában. Az ilyen foglalkozás nevelő és nemesítő hatását felesleges bőveb
ben is fejtegetni. Mennyi nemes ambiciót lehet így kiváltani a ter
mészet és munka, valamint a rend mennyi szeretetét lehet ily foglal
kozással az ifjú lelkekbe csepegtetni! A növendékek látva, hogy 
mennyi munkába és fáradságba kerül a növények tenyésztése, gondo
zása és épentartása, maguk is jobban megbecsülnék a földmíves, 
kertész és erdész fáradságos munkáját s nem szaggatnák le pajzánság- 
ból és meggondolatlanságból a sétatereken és nyilvános kertekben a 
növényeket. Erre is nevelni kell az embert, még pedig ifjú korában, 
amikor még fogékony a lélek a tanításra s a nemesebb eszmék befo
gadására és emlékezetébe vési a jó tanácsokat, ha azokat szeretetteljes 
formában nyújtjuk neki.
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A növénytani kert eszméje a modern didaktika atyjától Come- 
niustól származik. 0, aki a szemléleti oktatás támogatására a szabad 
természetben való sétákat, kirándulásokat és utazásokat ajánlotta, már 
nagyban hangoztatta az iskolai kertek létesítésének szükségességét. 
Ép úgy kívánták ezt a pietisták és filantropisták. Meghonosításukra 
azonban csak az utolsó két évtizedben kezdenek gondot fordítani a 
külföld nagyobb középiskoláiban.

A bécsi, boroszlói, frankfurti, hamburgi, hannoverai, kölni, 
lipcsei, mannheimi, marburgi, párisi, stb. középiskolai botanikus kertek 
berendezése mintaszerű. Emellett tanáraik az oktatás tekintetében 
is teljesen modern alapon állanak, midőn a természetrajz gyakorlati 
alapon való tárgyalásának fontosságát hirdetik értekezéseikben ép úgy, 
mint előadásaikban.

Természetesen mi nem állíthatunk középiskoláinknak olyan gaz
dag berendezésű botanikus kertet, mint aminőben dr. Weinberg Sándor 
leitmeritzi főreáliskolai tanár tartja növénytani előadásait, ahol van 
nagyszabású biológiai és morphologiai részlet, terjedelmes rendszer
tani gyűjtemény magyarázó-táblákkal ellátva, egy mocsár a hozzátar
tozó növényfajokkal, egy medence vízi növényekkel és alpesi részlet 
a megfelelő növényflórával; vagy aminő a giesseni reálgimnázium 
kertje, mely mindössze 18 méter széles és 87 méter hosszú, dr. Erb 
Rudolf szerint azonban »van benne lombos erdő, sziklacsoport hegy
vidéki növényekkel, a háttérben fenyvessel. Megvannak a környék
beli bokrok, gyümölcsfák s mintegy 1 m. széles ágyak az egynyári 
s más lágyszárú növények számára. Közepén vízmedence megfelelő 
növényekkel, sőt cementfenekű tóban a vízi flóra mellett a fauna is 
képviselve van a benne élő különféle állatokkal. Mindezt kiegészítik 
a terrarium, voliére s különféle meteorologiai, fizikai eszközök, 
mint aminők pl. : a hőmérők, termográf, ombrométer, pszihrométer 
s más a világtájak, szélirányok, a talaj bizonyos mélységű rétegei 
hőmérsékletének vizsgálatára stb.-re szolgáló eszközök s végül egy 
24 négyzetméternyi fedett terület, hol esős időben is taníthatnak«.1

Nekünk egyelőre kisebb terjedelemben az olyan gazdasági növény
kert is megfelelne, aminő pl. a tanítóképzőknek van. A képzőintézetek
nek a növénytani és gazdasági szaktanítás céljaira hatalmas kertjük 
van. Az állam pedig nagyobb összeget és külön tanerőt is bocsát a 
képzőintézetek rendelkezésére. Amint a tanítóképző-intézeti növendék
től ma már mindenütt megkívánják a gazdasági szaktudást, a gyümölcs
fákhoz és kerti veteményekhez való teljes hozzáértést, ép úgy hasznos 
volna a középiskolai növendék tudását is ilyen irányban gyarapítani.

A tapasztalás bizonyítja, hogy a középiskolát végzett növendé
kek legnagyobb része az életben nagyon is rászorul erre a tudományra.

A németek és franciák nemcsak iskoláikban kultiválják a ker
teket, hanem a polgári elem is, ahol csak szerét ejtheti, szívesen fog
lalkozik vele.

1 Lásd "Vangel Jenő dr.: >Az állat- s növénytan tanítása.« Tanító
képző 1902. IV.
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A botanikus kertek elterjedésének köszönhető, hogy a művelt 
Nyugatnak falvaiban és városaiban egyaránt elszaporodtak a testnek 
és léleknek oly kedves virágos és veteményes kertek és különféle 
kerttelepek.

Midőn a Berlinbe igyekvő utas a német fővárostól már csak 
harminc kilométernyire van, a vonatból kitekintve mindenütt vetemé
nyes kerteket lát s ha a vonat egy-egy külvároson keresztülfutott, 
ismét virágos vagy veteményes kertek közé jut. Harmincezer egyszerű 
polgárembernek van Berlin körül kertje, melyért csekély bért fizet 
a városnak, de amely megtermi az egész család évi zöldség- vagy 
veteményszükségletét.

Más német városokban még jobban ki van fejlődve a kert-telepek 
rendszere, mint Berlinben és másutt még üdvösebbek az eredményei.

A franciák nagyon hamar utánozták a németek példáját ; a 
múlt esztendőben például 232 község és város határában több mint 
10.000 kert-telepet létesítettek. A kerteket olcsó áron bárkinek 
átengedik, aki annak művelésére kötelezi magát.

A németek nagyon kedvelik veteményes kertjeiket, áprilistól 
szeptember végéig minden gondolatuk a kert. A gyermekek az isko
lából szaladnak a kertbe, ha egy órát kell is gyalogolniok. Ásót, 
kapát vesznek a kezükbe és jó kedvvel dolgoznak a veteményes táb
lák között.

Hogy az ilyen kertnek mi a közegészségügyi, szociális és gaz
dasági jelentősége: fölösleges bővebben fejtegetni. Kétségtelen, hogy 
az iskolai növénytani kertek és azok nyomán a családi kert-telepek 
nagyobb elterjedése az ország közgazdaságának, földmívelésének és 
általában a közélelmezésnek is nagy hasznára volna. Az intenzívebb 
vetemény- és gyümölcstermelést és ezzel együtt az ország vagyonosodá- 
sát nagyban előmozdítaná. Amint ezt a külföldi példák is igazolják. 
Hogy az alkoholizmus és tuberkulózis ellen is kitűnő védekező eszköz 
lenne, az egészen bizonyos.

A növénytani kert már ezért magáért is megérdemelné, hogy 
az összes tanügyi körök és hatóságok összefogva minálunk is hat
hatósan felkarolják és mielőbb minél szélesebb körben való megvaló
sítására törekedjenek.

(Losoncz.) Somló Károly.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Visszaemlékezés Trefort Ágostonra. K özli: Szalay Imre. 

Budapest, 1909. Franklin-Társulat. 99 lap.

»Ha az ember kertben vagy erdőben sétál s közönséges bok
rok és fák közt egyre akad, mely nagysága és szépsége által kitű
nik, nemcsak bámulja azt, hanem szívesen leül árnyékába. TJgy 
vagyunk kitűnő emberekkel is — kiváncsiak vagyunk tudni, miként 
éltek, mit tettek« . . . írja Trefort Ágoston leányának, Editnek
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.1856. február 18-án. S valóban igaza van! Nagyjaink benső, csa
ládi élete, énjüknek fejlődése, érzelem-világa mind közelről érdekli 
azokat, akik kegyelettel viseltetnek a nemzet nagy apostolai iránt 
s akik szeretnek az emberi lélekkel foglalkozni.

A magyar kultúra nagyjai közt igen előkelő helyet foglal el 
Trefort Ágoston, hiszen 1872—.1888-ig vallás- és közoktatásügyi 
miniszterünk volt, az ő nevéhez fűződik a magyar államiság eszmé
jét oly erősen kidomborító 1883. XXX. t.-c. megalkotása, melyen 
mai középfokú tanításunk és műveltségünk nyugszik, neki köszönik 
új épületeiket s hatalmas fejlődésüket a tudományegyetem s főleg 
ennek orvosi kara, a József-műegyetem, a technológiai iparmúzeum és 
középipariskola, az iparművészeti iskola és társulatok. E kiváló nagy 
tehetségű, széleskörű tudományban, tapasztalatban gazdag, felvilágo
sodott, mély érzésű szellem benső életének rejtettebb vonásait tárja 
fel előttünk Trefort ve je, Szalay Imre, a Nemzeti Múzeum igaz
gatója, akinek nemzeti művelődésünk fejlesztése, régi műemlékeink 
megőrzése terén kiváló érdemei vannak s aki ezzel az érdekes és 
értékes könyvvel is öregbítette érdemeit. Helyesen mondja a kiváló 
szerző, hogy »az életből vett apró vonások adják meg a rajz árnyé
kolását, ezek domborítják ki az alakokat«. Szalay visszaemlékezéseit 
elolvasva mondhatni megelevenedik előttünk a nagy Trefort válto
zatos, küzdelmekben, szenvedésekben gazdag élete születésétől 1817. 
február 7-étől kezdve egészen haláláig 1888. augusztus 22-éig. 
14 éves korában apátián, anyátlan árva lett, pártfogója anyai gon
dozója a nemesszívű gróf Csáky Petronella lett. Az ő védő szárnyai 
alatt végzi középiskolai tanulmányait Eperjesen, Sátoraljaújhelyt, 
majd a jogot Pesten, megszerzi az ügyvédi diplomát s 25 éves 
korában már az irodalom, közgazdaság, politika terén működik hűsé
ges barátjával és sógorával báró Eötvös Józseffel együtt, akinek 
1872-ben utódja lett a kultuszminiszterségben. A 60-as években 
képviselő, ő a megindítója, létesítője az alföldi vasútnak. Mint kul
tuszminiszter mindent elkövet a nemzeti műveltség emelésére s nagy 
eréllyel és határozottsággal igyekszik az egységes, magyar nemzeti 
államot kidomborítani, felépíteni. Mutatják azt az 1883. XXX. 
t.-c.-nek sok port felvert tárgyalásai. A törvényjavaslatnak a magyar 
államiság eszméjét kidomborító intézkedései miatt az erdélyi szászok 
feljajdulása folytán a berlini német Schul verein bennünket hevesen 
támadott meg. Mily eréllyel mondta Trefort a német főkonzulnak, 
hogy «Magyarországon hosszú harcok után a magyarság az egyetlen 
kormányképes faktornak bizonyult. Ha ez a számszerűleg nem túl
nyomó nemzet állását meg akarja tartani, ragaszkodnia kell állam
eszméjének keresztülviteléhez«. Avagy mily határozottsággal száll 
szembe Teutsch György Dániel erdélyi szász evangélikus püspökkel, 
amikor az a magyar nyelvoktatás ügyében kiadott rendeletek ellen 
memorandumot nyújtott be. Trefort nyilt levelében kijelenti, hogy 
irányától el nem tér, transzakcióra nem hajlandó. Át van hatva a 
két nyelven való műveltség szükségességétől, ennek bizonysága a 
német nyelvnek fölvétele a köteles tantárgyak közé; de viszont nem
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kevésbbé szükséges, hogy minden állampolgár beszélje a törvény- 
hozás és közigazgatás nyelvét. Az erdélyi szászok nem egyes agitá
torok jelszavaival, hanem a magyar lakossággal való minél sűrűbb 
és bensőbb érintkezéssel fogják a közös haza javát és saját érdekei
ket előmozdítani!

Trefort külső pályája, élete mellett a Visszaemlékezés bepil
lantást enged Trefort benső világába, érzelmeibe. Azok a levelek, 
melyeket gyermekeihez, Eötvöshöz, Berzeviczy Alberthez intéz, egy 
nagyon mélyen érző, szeretetreméltó egyéniséget, puritán karaktert 
tüntetnek fel, akit nagyon sok csapás ért (neje, fia elhúnyta), aki 
sokat szenvedett s akinek a lelke megkristályosodott a sok fájdalom 
után. Leveleiben szebbnél-szebb aforizmák vannak, melyek közül 
egy-kettőt ide iktatok: »Minden fájdalomnál és szerencsétlenségnél, 
fődolog: önmagát elfelejteni s lemondani«... »Az élet kölcsönös 
engedményekből á l l« .. .  »Rossz katona, aki nem akar generális 
lenni, és rossz politikus, aki nem akar kormányozni, de igaz az is, 
hogy az ambició, habár kielégíttetik is, nem vezet boldogsághoz«... 
»Az örömöket másokkal közölni jó, de a fájdalmakat tartsa a férfi 
magának.« — Külföldi utazásaiból írott levelei fogékony lelkének, 
finom megfigyelőtehetségének bizonyítékai.

Szalay Imre igazi szolgálatot tett irodalmunknak, kultúr
történetünknek, hogy ezt a nagyon érdekes és nagyon becses vissza
emlékezést közzétette. Örömmel, élvezettel merülünk az olvasásába, 
hiszen egy nagy szellem érzelemvilága elevenedik meg előttünk s aki 
föltárja ezt a belső életet, az maga is finom lelkű, melegen érző 
író, akinek gyakorlott ügyes tollát a legnemesebb kegyelet, leggyön- 
gédebb szeretet vezette ennek a visszaemlékezésnek a megírásánál. —

(Eperjes.) Dr. Wallentinyi Samu.

KRÓNIKA.
A novemberi tanári kongresszus szervező-bizottsága 

serényen munkálkodik a kongresszus előkészítésén. Az egyes 
tanári testületekhez intézendő felhívás nyomdai munkálatai is 
folyamatban vannak és a felhívások szétküldése a napokban 
megtörténik. Az egyes tanári testületeket ezen alkalommal is 
kiküldöttek fogják képviselni, akiknek megbízó-leveleikben meg 
lesz jelölve, hogy hány kongresszusi tag nevében jelennek meg. 
Kívánatos, hogy a kiküldöttek száma minél nagyobb, de testüle
tenként legalább is 2—3 legyen. A  fizetésügyen kívül az egész 
tanárságot érdeklő egyéb kérdések is tárgyalásra kerülnek, éppen 
azért, hogy a kongresszus gyors lefolyása biztosíttassák, kívánatos, 
hogy az indítványozók és előadók szándékaikat már előre beje
lentsék a kongresszus titkáránál (V III, Eszterházy-u. 14. sz.)
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Új udvari tanácsos. Ä király dr. F ináczy Ernő  tud. egye
temi ny. r. tanárnak, az Orsz. Közoktatási Tanács elnökének az 
udvari tanácsosi címet adományozta. Dr. F ináczy Ernőnek a 
tudomány és a közélet terén, valamint egyesületünkben, amely
nek 26 év óta érdemes tagja, kifejtett nagy értékű munkálkodását 
e helyen külön méltatni fölösleges. Úgyis ismerjük mindannyian. 
A rra szorítkozunk tehát csupán, hogy őszinte örömünknek és 
meleg üdvözletünknek adunk kifejezést legfelsőbb helyről jött 
kitüntetése alkalmával.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
Benedek Marcel budapesti Y. kér. áll. főgimnáziumi h. tanárt, jelen
legi állomása helyén, Kovács János oki. tanárt a fennálló szerződés
ből kifolyólag a székelyudvarbelyi rom. kath. főgimnáziumhoz rendes 
tanárrá kinevezte.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Péterffy Béla temesvári állami főgimnáziumi rendes tanárt a petro- 
zsényi állami főgimnáziumhoz, Popovics M. Miklós sümegi reálisk. 
és Jámbor Miklós petrozsényi főgimn. tanárokat kölcsönösen, Fiilöp 
Jenő körmöczbányai állami főreáliskolai rendes tanárt a győri állami 
főreáliskolához áthelyezte.

Tanár-képviselő. Az oláhfalusi kerület Embery Árpád székely
udvarhelyi róm kath. főgimnáziumi tanárt, egyesületünknek 12 év 
óta buzgó tagját egyhangúlag'országgyűlési képviselőjévé választotta.

Napközi diákotthon Szakolczán. A szakolczai kir. kath. 
főgimnáziumba mintegy negyven tanuló jár be — többnyire vonat
tal — a vidékről. Mivel délutáni előadási órák is vannak, nehogy 
a déli órákban a tanulók hajlék nélkül legyenek, az igazgatóság 
havi 20 koronáért egy tágas szobát bérelt a számukra, hol ezen idő 
alatt tartózkodhatnak, tanulhatnak és magukkal hozott ebédjöket 
elkölthetik. A felügyeletet, illetve ellenőrzést egyes tanárok felváltva 
szívességből teljesítik. Ajánljuk más vidéki városokban is hasonló 
otthonok felállítását. (F. Zs.)

Középiskolai énektanítók képesítése. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az éneknek, mint rendkívüli tantárgynak a 
középiskolákban és felsőbb leányiskolákban való tanítására jogosító 
képesítés megszerzése ügyében az eddig érvényben volt rendeletek 
és szabályzatok hatályon kívül helyezésével a f. évi 57997. számú 
rendelettel kibocsátott új »Szabályzat«-ot léptette érvénybe. Ebben 
a szabályzatban meg vannak határozva : a felvételi vizsgálat feltéte
lei, a gyakorlati és elméleti vizsgálat tárgyai, a képző-tanfolyamra, 
valamint a képesítő-vizsgálatra szükséges tudnivalók és végül az 
átmeneti intézkedések. A Szabályzatot az egyetemi nyomdában lehet 
megszerezni.
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A hazai tanintézetek vezetőinek figyelmébe. A m. kir. vallás- 
és közokt. miniszter az Orsz. Ref. Tanáregyesületnek a hazai tanuló
ifjúság tanulmányúti kirándulásainak és utazásainak hasznosabbá 
tétele érdekében hozzá intézett kérelmére az egylet elnökét értesítette, 
hogy a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr f. 1909. évi május 
hó 23-án 38244. sz. a. kelt rendeletével a folyamodó egyesületnek 
azt a kérelmét, hogy a tanulók tanulmányi kirándulásaihoz az összes 
beutazandó vonalrészekre jegyfüzetek adassanak ki, a fennálló szabá
lyok értelmében teljesíthetőnek nem találta, — megengedte azonban ■— 
és eziránt a m. kir. államvasutak igazgatóságát egyidejűleg utasította 
is — hogy a hazai tanintézetek tanulóinak és az azokat kísérő 
tanároknak csoportokban való tanulmányi kirándulásai alkalmával 
váltott féljegyekkel az utazás 3 (három) Ízben a jegy érvénytartamán, 
de legfeljebb 8 napon belül, szabályszerű láttamoztatás és a m. kir. 
államvasutak igazgatósága által megállapítandó egyéb módozatok 
mellett, megszakítható legyen. A kereskedelemügyi miniszter úrnak 
ezen intézkedésével a kiránduló tanuló ifjúság abban az újabb kedvez
ményben részesül, hogy az utazás többszöri félbeszakítása esetén az 
ismételt jegyváltás lehetőleg mellőzhető és az utazási költségek is 
lehetőleg mérsékelteinek.

Ami az Egyesületnek azon kívánságát illeti, hogy a tanulmányi 
kirándulásra készülő tanulóifjúság az útvonalához szükséges katonai 
részlettérképek (az 1:200.000-hez és az 1:75.000-hez) az intézeti 
igazgatóság útján, esetleg hivatalos pecséttel ellátott egyszerű kérő
lapra katonai áron megszerezhetők legyenek, a cs. és kir. közös 
hadügyminiszter úr hivatalosan értesített, hogy ezen kérelemnek eleget 
tesz és a bécsi katonai földrajzi intézetet felhatalmazta, hogy a 
szóban forgó térképeket a m. kir. tanintézetek részéről beérkező, az 
intézet hivatalos pecsétjével ellátott megkeresésre, de csakis az 
említett célra' (tanulmányi kirándulásra) féláron szolgáltassa ki. A most 
jelzett kedvezményt azonban más jellegű tanintézetekre elvi okokból 
ki nem terjesztheti.

Rendelet érettségi vizsgálati ügyben. A magy. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1909. évi 103342. számú körrendeleté
vel a cs. és kir. közös hadügyi minisztérium tengerészeti osztá
lyának kezdeményezésére lehetővé kívánván tenni a cs. és kir. 
tengerészeti akadémia végzett növendékeinek az érettségi vizsgá
latnak valamely polgári középiskolában való letételét, nemkülön
ben egyenlő elbánásban kívánván részesíteni a cs. és kir. had
apródiskolák magyar honosait a honvéd hadapródiskolák növen
dékeivel, részükre ugyanazokat a kedvezményeket biztosítja, amelye
ket a cs. és kir. katonai reáliskolák, a honvéd főreáliskola és a 
honvéd hadapródiskolák növendékeinek engedélyezett. Az érettségi 
vizsgálatok módozataira vonatkozó rendelkezések hatályát tehát a 
cs. és kir. tengerészeti akadémia, valamint a cs. és kir. hadapród
iskola növendékeire is kiterjeszti, megjegyezvén, hogy a tengerészeti
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akadémia és a cs. és kir. hadapródiskolák utolsó, vagyis negyedik 
évfolyamát végzett növendékek érettségi vizsgálatra minden megszo
rítás nélkül bármely nyolcosztályú középiskolánál jelentkezhetnek, 
azok mellett a feltételek mellett, amelyeket a miniszter 136.337/1907. 
számú körrendeletének ad 10. pontja felsorol.

A földrajzoktatás reformja.
— Az Orsz. Közegészségi Egyesületben. —

Az egyesületünk igazgatóságától és választmányától szervezett 
földrajzi reformbizottság, amelyet dr. Erődi Béla udv. tanácsos, 
tank. főigazgató nagy bölcseséggel és körültekintéssel vezet, már 
végképp megállapította a földrajz reformjára vonatkozó, — lapunk
ban is közölt — megvitatandó sarkalatos tételeket, sőt legközelebb 
már a részletek s a beérkezett javaslatok, közöttük : Vargha György, 
X. kér. tisztviselőtelepi főgimn. tanárnak — lapunk hasábjain is 
közölt — tervezete, valamint dr. Balázs István, ugyancsak a X. kér. 
tisztviselőtelepi áll. főgimnázium tanárának tárgy- és órabeosztási 
tervezete és javaslatai is a reformbizottság elé kerülnek.

Érdeklődik mozgalmunk iránt az Országos Közegészségi Egye
sület is. Ennek meghívására kitűnő tagtársunk dr. Lasz Samu geo
gráfus, ki irodalmi munkássága, valamint a geográfiái és természet- 
tudományi ismereteknek a napi sajtóban való terjesztése mellett, 
mindig talál módot és alkalmat arra, hogy a tanárság egyetemé
nek erkölcsi és anyagi érdekeiért síkra szálljon, az iskolaorvosok 
és egészségtan-tanárok szakosztályában tartotta meg október 14-én 
nagyszabású tájékoztató előadását ezzel a címmel : »A modern föld
rajz iránya, célja és a magyar középiskolák reformja.«

Előadása első szakaszában a modern geográfia fejlődését világo
sította meg, tüzetesen méltatva Varenius, Auverius működését. 
A különböző geográfiái iskolák keretében: Humboldt, Besehet, Bitter 
s végül Bichthofen báró és Morris Davis művei hatásának vázo
lásával hallgatóságának figyelmét mindvégig fogva tartotta. Ezek- 
után ismertette az egyesületünktől megindított reformmozgalmat. Gon
dosan felölelte a lapunk hasábjairól ismert m atériát: dr. Cholnoky 
Jenő egyetemi tanár memorandumát, dr. Márki Sándor egy. profesz- 
szornak, a magyar földrajzoktatás történetét tárgyaló elaboratumát 
és dr. Simonyi Jenő földrajzi definitióit. Nagy kegyelettel emlékezett 
Hunfalvy János hervadhatatlan érdemeiről s elismeréssel dr. Lóczy 
Lajosnak és iskolájának újszerű geográfiái irányáról. Bemutatta és 
részletesen ismertette Vargha György és dr. Balázs István épp 
említett tervezeteit. Utalva a külföldi mozgalmakra s szemlét tartva 
a különböző tanterveínk fölött, hangsúlyozza mostani tanítástervünk 
hiányos voltát s a reformbizottság határozatát, mely szerint: 
» A földrajz ezidőszerint való tanítását csonkának találja és annak a 
felsőbb osztályokba való önálló bevezetésével, betetőzését óhajtja.« 
Végül a bizottság ezen törekvésének megvalósítására, az iskolaor
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vosok és egészségtan-tanárok kollégiális készségét és segítő jobbját 
kérte.

Az előadást széles mederű diszkusszió követte, amelyben egy
formán osztoztak a szép számmal megjelent, geográfiát tanító és 
orvostanár kollégáink is. Különösen nagy tetszéssel találkoztak 
dr. Simonyi Jenő geográfusnak, a kereskedelmi akadémia tanárá
nak a középiskolai geográfia anyagáról és tárgyalásának módjáról, 
dr. Balázs Istvánnak különösen a jövő egységes középiskolájának 
tantervéről, dr. Pákozdy Károly iskolaorvos és egészségtan-tanárnak 
a külföldön szerzett tapasztalatairól szóló rendkívül érdekes fejtege
tései. Ezekkel kapcsolatban mondotta el dr. Waldmann Eülöp iskola
orvos és egészségtan-tanár, a szakosztály titkára dr. Lasz előadására 
vonatkozó becses reflexióit, azonképpen a dr. Pákozdy tapasztalatai
val egyező külföldi impresszióit, amelyekből azt halljuk, hogy a kül
földön imitt-amott, hacsak szórványosan is, van némi tájékozódása 
felőlünk — még a kisiskolás gyermeknek is, de legtöbb helyütt 
nagy a — naiv tudatlanság! Felszólaltak még Bátori Ármin a VII. 
kér. (Barcsay-utcai) főgimnázium tanára és Kelemen Gréza geográfus, 
a székesfővárosi VII. kér. felsőbb kereskedelmi iskola tanára.

Az iskolaorvosok és egészségtan-tanárok szakosztálya kongeniali- 
tást váltott a magunk reform-bizottságával s különösen a túlterhelés 
elkerülését tartja a reform vitális feladatának és épp erre való tekin
tettel különösen a földrajz tudománya matériájának az egyes osztá
lyok szerint, a gyermekek korához, szellemi fejlettségéhez mért 
egyenletes elosztását óhajtja. A szakosztály maga is hozzáfogott a 
munkához, *A kérdést napirendjén tartja és dr. Balázs Istvánt, az 
egyik próbatervezet szerzőjét kérte fel olyan elaboratum megszer
kesztésére, mely különösen a hygiéne követelményeire vet ügyet.

Dr. Schuschny Henrik, a szakosztály elnöke köszönetét sza
vazva az előadónak s a felszólalóknak, berekesztette az érdekes és 
tartalmukban nagyon becses vitatkozások ülését.

Felhívás pályázatra! Az »Iskolai ünnepeink« című tanügy-irodalmi 
folyóirat szerkesztősége pályadíjakat tűz ki a következő tételre : »Erzsébet- 
ünnepélyen, tanuló által előadandó mű«. A pályamű lehet költemény, mo
nológ, dialóg vagy trialóg, azaz bármely műfajú fogalmazvány, mely még 
nyomtatásban meg nem jelent és mely a tanuló számára Íratott. A pályá
zatban részt vehet minden idevágó mű, bármely iskolafaj növendékei részére 
készült. Pályadíjak: I-ső díj 20 kor., Il-ik díj 15 kor., III-ik díj 10 kor. 
Határidő 1909. december 1, A jeligés levélkével ellátott pályaművek a 
szerkesztőség címére Maros-Vásárhelyre küldendők. Szentgyörgyi Dénes 
felelős szerkesztő.

Idegen nyelvű előadók és felolvasások.
A modern nyelvek tanításában elért eredmények fokozására 

alkalmazott módok és eszközök gazdag sorában nem utolsó hely 
illeti meg azokat az előadásokat és szavalatokat, amelyeket a tanuló 
ifjúság a »benszülöttek« ajkáról élvez. Mert ha nem is osztjuk a 
túlzók felfogását, ezeknek a recitációknak hasznáról a gyakorlati
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nyelvtudás szempontjából, azt szívesen elismerjük, hogy a helyes 
kiejtés érdekében az ifjú (sőt a vén) füleknek nem árt egy kis 
alkalmi igazi francia stb. szó. Nálunk, legalább a fővárosban, ilyen
ben nem is igen volt hiány: mindig akadtak többé-kevésbbé hiva
tott recitátorok, akik engedéllyel végigszavalták a fővárosi közép
iskolákat ; a bpesti Société littéraire frangaise megalakulása óta pedig 
elsőrendű és meghívott francia erők tartanak élvezetes előadásokat 
a — felnőtteknek. Csak kevesen sejtik, hogy ezt a mozgalmat mily 
éber figyelemmel kísérik az illető külföldi országban, mely joggal 
tekinti ezt a szellemi térfoglalás gyarapodásának

Ha ehhez hozzávesszük, hogy ma minden szervezkedik és tömö
rül, nem fog szerfelett meglepni az a körülmény, hogy — egyelőre 
Franciaországban — ezen külföldi felolvasások rendezésére külön 
egyesület alakult ezzel a címmel Société frangaise des conférences a 
l'étranger (19, rue de Savoie, Paris Yl-e). Ezen új egyesületnek 
előttem fekvő hivatalos Értesítőjéből közlöm a következő adatokat. 
Cél: a külfölddel megismertetni Franciaországot, nevezetesen a mai 
francia irodalmat és ezen az útoD, minden politikai propaganda 
kizárásával, kiterjeszteni a francia nyelv és befolyás hatáskörét. 
A tagok évi 5, 10 vagy 50 frank tagdíjat fizetnek ; a tisztviselők 
mind ingyen működnek. Az Értesítő 3 lapon közli a felolvasók 
névsorát szaktárgyaikkal együtt. Az egyesület közvetíti az előadók 
tárgyalásait a külfölddel, aminek fejében a jövedelem 5°/o-a őt illeti 
meg. Az egyesület elnöke, M. E. Chaufour, külön cikkben fejtegeti 
törekvéseinek célját, jogosultságát és eszközeit, miközben főleg a 
pornográfia vádja elleni küzdelmet állítja homloktérbe és nagy elis
meréssel szól a Budapesten ezidőszerint fellendült francia kultúr - 
mozgalomról.

A ma széltében uralkodó nemzetközi áramlat sejteni engedi, 
hogy a francia egyesülethez hasonló központok nemsokára Angol- és 
Németországban is fognak alakulni s hogy ezek maguk között szer
ves összeköttetésbe, hogy ne mondjam csereviszonyba fognak lépni.

A művelt nemzetek sűrűbb és könnyebb érintkezése szempont
jából csak örömmel üdvözölhetjük ezeket a kezdeményezéseket, 
melyeknek az iskola érdekében nálunk főleg a francia nyelv és iro
dalom tekintetében lehet jelentőségük. Úgy képzelem a dolgot, hogy 
évenként egy-egy ilyen »garantált« előadó látogatna el hozzánk s 
járná be a reáliskolákat és fels. leányiskolákat, ami bizonyára nem 
terhelné meg túlságosan a közoktatási költségvetést.

__________________________________  kf
T arta lom : Javaslatok és tanulmányok: Történettanítás és szociológia. 

Botár Imrétől. — Az iskolai kertek gyakorlati fontossága. Somló 
Károlytól. — Könyvek és lapok : Szalay Im re: Visszaemlékezés Tre- 
fort Ágostonra. Dr. Wallentinyi Samutól. — Krónika: A novem
beri tanári kongresszus. — Új udvari tanácsos. — Kinevezés. — 
Áthelyezés. — Tanár-képviselő. — Napközi diákotthon Szakolczán. —- 
Középiskolai énektanítók képesítése. — Rendelet érettségi vizsgálati 
ügyben. — A földrajzoktatás reformja. — Felhívás pályázatra. — 
Idegen nyelvű előadók és felolvasások— kf.-tői.
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A L E G JO B B  S Z Ó T Á R ф  10. K I A D Á S .

K E L E M E N  B É L A
€

N É M E T  É S  MAGYAR ZSEB SZ Ú T Á R A
I. R É S Z .  N É M E T - M  A G Y A R .  

II. R É S Z .  M A G Y A R - N É M E T .
Ára egy-egy csinosan 
bekötött n.nn 
részének L ZU korona.

Kelemen Béla kitűnő magyar és német 
zsebszótára — melynek ez immár a 10-dik, 
újonnan átdolgozott és bővített kiadása — 
nemcsak gazdag szókincse, de páratlanul 
álló frazeológiája révén is a legjobb és 
legelterjedtebb szótár. Csaknem pótolja a 
grammatikát és fölöslegessé teszi a külön 
helyesírási szótárak használatát, mert 
már az új helyesírási szabályokat követi.

A két rész egybekötve, 
fél bőr- i.yjn 
kötésben 4 4U korona.

K apható  a k iad ó tá rsu 
la tn á l:  A thenaeum  iro 
dalm i és nyom dai r.-t. 
(VII. kér., Rákóczi-ut 
54.), v a lam in t m inden 
k ö n y v k e re sk e d é sb e n .

f Л
K E L E M E N  BÉLA : Kelemen Béla német zsebszótárát

jól ismeri a közönség. A köny-

N É M E T -M A G Y A R  É S M A G Y A R -N É M E T

Kézi Szótár
—  A Z  Ü J  H E L Y E S Í R Á S  s z e r i n t .

A két kötet, mely 1040 oldal ter
jedelemben 3120 sűrűn szedett 
hasábban közli a magyar és német 
nyelv szókincsét, díszes kötésben 
16 korona. Kapható kötetenként 
is. Az első kötet 7 kor. 50 fill., 
a második kötet 8 kor. 50 fill.

vecske páratlan sikere arra bírta 
a szerzőt, hogy ugyanabban a 
rendszerben egy nagyobb, kime
rítő szótárt készítsen. Ez a szó
tár az összes régebbi szótárainkat 
fölülmúlja szókincsének teljessé
gével, beosztásának gyakorlatias
ságával és frazeológiájának gazdag
ságával. Hisszük, hogy mindazok, 
kiknek jó és kimerítő német 
szótárra szükségük van, kapva 
kapnak majd ezen a kitűnő segéd
eszközön, melyből a két nyelv 
grammatikai nehézségeire nézve 
is bő tájékozódást meríthetnek.

Megjelent az Athenaeum írod. és nyomdai r.-t. könyvkiadóhivatalában (VII., 
Rákóczi-ut 54.) és úgy ott, mint minden könyvkereskedésben megrendelhető.

V ____ ___ _____________ : — -------— J



135

I l l u s z t r á c i ó k k a l  
:: é s  t é r k é p - :: 
m e l l é k l e t e k k e l !

A legjobb középiskolai 
VILÁGTÖRTÉNELEM
---------------------a -----------------------

LÉTMÁNYI—S Z E N D E -féle
I l l u s z t r á c i ó k k a l  
:: é s  t é r k é p - :: 
m e l l é k l e t e k k e l !

VILÁGTÖRTÉNELEM
I. rész. Az Ó-kor története. Középiskolák У. osztálya számára. 

Ára ................ ... ............................................. К 2 .6 0
E n g e d é l y e z é s i  s z á m  7 0 . 8 2 7 / 9 0 8 .

II. rész. I. A középkor története. 2. Az újkor története 
1648-ig. Középiskolák VI. oszt. számára. Ára К 3 .2 0

E n g e d é l y e z é s i  s z á m  4 6 . 1 5 8 / 9 0 6 .
III. rész. 1. Az újkor története 1648-tól. 2. A legújabb kor 

története. 3. Politikai földrajz. Középiskolák VII. osz
tálya számára. Ára ........................................  К 3 .2 0
E n g e d é l y e z é s i  s z á m  6 7 . 2 8 8 / 9 0 8 .

*  E z  a  k ö n y v  n e m  a z o n o s  a  p e r  a l a t t  á l l ó  t ö r t é n e l m i  t a n k ö n y v v e l ,  a m e l y  
a  f o r g a l o m b ó l  t e l j e s e n  k i v o n a t o t t .

K i a d ta  a z  A th e n a e u m  i r o d a l m i  é s  n y o m d a i  r . - t .  ( B u d a p e s t ,  V II., R á k ó c z i - u t  5 4 . )

264586)909 . sz.
Magyar királyi államvasutak.

A magyar királyi államvasutak téli menetrendje 
1909 —1910-re.

A  magyar királyi államvasutak vonalain és az 
általuk kezelt magánvasutakon folyó évi október hó 1-én 
a téli menetrend lép életbe, mely a jelenleg érvényben 
levő nyári menetrenddel szemben a következő lényegesebb 
változásokat tartalmazza:

A Budapest keleti pályaudvar—bruck—királyhidai vo
nalon. Kamaraerdő (Kőérberek) megállóhelyen az összes személyszállító 
vonatok megállása megszüntethetik.

A D ebreczen—füzesabonyi vonalon. A Debreczenből jelenleg 
reggel 4 óra 36 perckor Füzesabony felé induló vegyesvonat már éjjel 
2 óra 58 perckor indittatik és Füzesabonyba, úgymint jelenleg, délelőtt 
10 óra 24 perckor érkezik. A Füzesabonyból délelőtt 11 óra 33 perckor 
induló vegyes vonat Debreczenbe egy órával későbben azaz este 6 óra 44 
perckor fog érkezni.

D ebreczen—Szerencs. A Debreczen és Hajduhadház között köz
lekedő, Debreczenből délután 2 óra 20 perckor induló motorosvonat a téli 
évad alatt is forgalomban marad.
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M áram arossziget—Aknaszlatina. A Máramarosszigetről dél
után 3 óra 40 perckor induló vegyesvonat megszüntettetik.

Nagykároly—Csap. A Csapról jelenleg délelőtt 10 óra 43 perckor 
induló vegyesvonat Csapról már reggel 7 óra 15 perckor indittatik és Nagy
károlyban csatlakozást nyer a gyorsvonatokhoz. Az ellenirányban a Nagy
károlyból jelenleg délután 4 óra 10 perckor induló vegyesvonat már délután 
3 óra 05 perckor indittatik.

Szatm árném eti—K árolyi—Erdőd. A Szatmárnémeti gózfii- 
részról este 6 óra 38 perckor, a Szatmárhegyi piacról este 8 óra 46 perckor, 
a Szatmárnémeti—Kossuthkertről éjjel 10 óra 05 perckor Szatmárnémeti 
gőzfürészre induló motoros vonatok forgalma november hó 1-ével megszűnik.

Budapest keleti pályaudvar Arad—Tövis. A Budapest keleti 
pályaudvarról délután 2 órakor induló, Aradon át Predealra közlekedő, 
valamint az onnan Aradon át Budapest keleti pályaudvarra délután 1 óra 
15 perckor érkező gyorsvonat Pusztatenyő állomáson feltételesen megállittatik.

A lvincz—Nagyszeben. Nagyszeben és Erdélyszerdahely között a 
jelenleg hetenkint 3-szor közlekedő, Nagyszebenből délután 12 óra 25 perc
kor induló vegyesvonat megszüntettetik.

Budapest keleti pályaudvar—Predeal. Budapestről délután 
2 órakor induló, illetve az ellenirányból Budapestre délután 1 óra 15 perc
kor érkező gyorsvonatok forgalma Brassó és Predeal között november hó 
15-én túl, az egész téli évadon át fentartatik. A Nagykátáról éjjel 10 óra 
35 perckor Budapestre érkező személyszállító tehervonat télen át is for
galomban marad. Tápiószecsőtől Budapestig a hajnali vonat minden kedden 
és pénteken, valamint ünnep- és vasárnapokat követő közmpokon rendesen 
helyeztetik forgalomba. E vonat Tápiószecsőról éjjel 3 órakor indul. A keleti 
pályaudvarra reggeli 7 óra 20 perckor érkező, valamint az onnan délután 
5 óra 40 perckor induló személyvonat Mibálczfalva őrháznál rendesen meg
állittatik. A Tövisről délután 2 óra 24 perckor induló gyorstehervonatnál a 
személyszállítás Székelykocsárdig megszüntettetik.

K üküllőszög—Parajd. A Küküllőszögről délelőtt 9 óra 34 perc
kor Parajára induló és az onnan délután 12 óra 43 perckor Küküllőszögre 
érkező személyvonat az idén az egész vonalon télen át is forgalomban 
marad.

Budapest nyugoti pályaudvar— Marchegg. A Budapestről 
este 6 óra 50 perckor induló zsolnai gyorsvonathoz csatlakozólag Galántától 
Marcheggig forgalomban levő esti gyorsvonat csak Pozsonyig fog közle
kedni. A nyári évad tartamára forgalomba helyezett helyi vonatok közül 
az alábbi vonatok szüntetletnek m e g :

Budapest—Érsekújvár: A Budapestről reggel 5 óra 45 perckor 
induló vonat Párkány-Nánától Érsekújvárig; az Érsekújvárról éjjel 11 óra 
35 perckor Budapestre érkező vonat pedig egészen.

Budapest—Párkány-N ána : A Budapestre délelőtt 8 óra 45 
perckor érkező és a Budapestről este 8 óra 15 perckor induló vonat oly- 
képen, hogy az utóbbi vonat október és április hónapokban Budapesttől 
Vácig, november hó 1-től bezárólag március hó 31-ig pedig Budapest
től D unakeszi—Alagig közlekedni fog.

Budapest—Szob: A Budapestről délután 5 óra 20 perckor indul
vonat.

Budapest—Nagym aros: A Budapestről délelőtt 8 óra 45 perc
kor és a délelőtt 11 óra 35 perckor induló, valamint a Budapestre délután 
5 óra 45 perckor és éjjel 10 óra 25 perckor érkező vonat, melyek közül 
azonban az utóbbi Váctól Budapestig október és április hónapokban forga
lomban marad. Szintúgy forgalomban marad az eddigi gyakorlattól eltérő- 
leg a Nagymarosról este 8 óra 20 perckor Budapestre érkező vonat az egész 
téli évad alatt.

Budapest—D unakeszi—Alag : A Budapestről este 8 óra 45 perc
kor induló vonat november hó 1-én túl bezárólag március hó 31-ig nem fog 
közlekedni

( V é g e  k ö v e t k e z i k . )

B u d a p e s t ,  a z  A t h e n a e u m  i r o d a l m i  é s  n y o m d a i  r . - t á r s u l a t  k ö n y v n y o m d á j a .
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dr.  S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, V III., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr.  L É V Á T  E D E
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei, 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

M e g j e l e n i  In a  n y á r i  s z ü n e t e t  Í n iv ó v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö l n ö n .

ÍWAüYAKiUr;'UAÍ
L.KÖNYVIj\I ;BGYjESÜLETI ÉLET.

Kolozsvári kör.
(Márki Sándor felolvasása. Tisztújítás. A Védőegyesület átirata.)

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári körének 
október 16-án délután volt a X III. évi közgyűlése az unitárius 
kollégiumban dr. Márki Sándor egyetemi tanár elnöklésével.

A gyűlést dr. Márki Sándor elnök Horváth Mihály történet
íróról szóló értekezésével nyitotta meg, születésének százesztendős 
fordulója alkalmából. A koszorús történetíró abban az esztendőben 
született, amikor Napoleon Ausztriát negyedízben a campoformiói, 
lunévillei és pozsonyi béke után a schönbrunnival is megalázta. Ami 
Ausztria és Magyarország közt ezután történt, a Huszonöt év Tör
ténetében és a Függetlenségi Harc Történetében először Horváth 
Mihály beszélte el a magyar közönségnek. Az események és a 
szereplő személyiségek tekintetében tollát csak egy erő vezette: az 
igazság ereje és egy szenvedély: a szabadság és a hazaszeretet 
szenvedélye.

S amikor az észhez szólt, a szívhez is szólt. Valót írt, de 
egy költő ajkaival lelkesített. Egyoldalúságából történetírásunkat ő 
szabadította ki. Históriánk ma már valóban nem egyoldalú osztály
történelem. Nem fogúit el a katonai dicsőségekben ; s amint a katonai 
és politikai munkásságon kívül egyéb hasznos működést is elismer, 
elismer más nemzeti erényeket is a miénken kívül. Hazafiasságából 
nem vesztett; emberiességben nyert. 8 nem esik abba a tévedésbe, 
hogy akár merőben a múltnak szempontjából, akár csupán csak a 
jelennek fejlettebb fokáról tekintse régi dicsőségünket.

ORSZ. KÖZÉPISK . TA N Á REG Y ES. K Ö ZL. X L III . 10
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Horváth Mihály a fősúlyt kezdettől fogva arra fektette, ami 
régibb történetírásunkból leginkább hiányzott: a történelmi szellemre. 
A féligmultakról egyéniségének, politikai és társadalmi felfogásának 
rejtegetése nélkül írt s joggal hitte, hogy leghívebben nemzete újabb 
korának megírásával rótta le hazája iránt tartozó kötelessége adóját. 
Amit óhajtott, teljesedett. Ez volt életének leghazafiasabb, legáldá
sosabb te tte ; polgártársainak elismerését ezzel érdemelte ki leg
jobban.

Az általános tetszéssel fogadott értékes felolvasást a kör külön 
füzetben fogja kiadni.

Ezután dr. Barabás Abel olvasta fel titkári jelentését. A kör 
a tanév folyamán több ülést tartott, mindegyiken volt egy szabad 
előadás vagy egy felolvasás. Ez előadások közül külön említésre 
méltó Csengeri János egyetemi tanár előadása, mert az előadás meg
hallgatása után élénk eszmecsere indult meg s a kör felírt a köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz, hogy Kolozsvárt nyári tanfolyamokat 
tartsanak s ezeket a latin nyelvvel kezdjék meg. A kört ez évben 
jelentékeny veszteségek érték. Szamosi János a kör érdemes tiszte
leti elnöke. Vajda Gyula, Gráf Jakab és Mártonfi Lajos, a kör 
buzgó tagjai meghaltak. A jelentés végén a középiskolai tantervre 
nézve annak a véleményének ad kifejezést, hogy a tantervet toldoz- 
gatással nem lehet megjavítani, azon csak egységes újjáalkotással 
lehet segíteni.

A kör a jelentést tudomásul vette, egyszersmind jegyzőkönyvi 
köszönetét mondott a titkárnak két esztendei buzgó működéséért.

A titkár új tagokul bejelentette Csüry Bálint és Marczy Béla 
tanárokat.

A pénztár állapotáról Deák István pénztáros számolt be. 
A jelentés szerint az összes bevétel volt 898 korona 65 fillér, az 
összes kiadás 367 korona 34 fillér, maradt 531 korona 31 fillér. 
A kör a pénztárosnak és Bournáz János ellenőrnek buzgó munkás
ságukért jegyzőkönyvi köszönetét mondott s a felmentést a pénz
tárosnak megadta.

A szinügyi bizottság elnöke, dr. Csengeri János, tette meg 
ezután jelentését. A múlt évben tiz ifjúsági előadást tartottak, a 
lefolyt tiz év alatt pedig százat, amelyek mindenikét bevező fejte
getés előzte meg. A kör az utolsó két évben felolvasott bevezető 
fejtegetéseket könyvben kiadta, 60 fillérjével a tanulók közt elárusí
totta, mint V. füzetet. Ezután a bizottság elnöke bemutatta a jövő 
iskolai évben tartandó ifjúsági előadások tervét. A kör jegyzőköny
vében köszönetét fejezte ki a bizottságnak, elsősorban a bizottság 
elnökének a sikeres működésért s felkérte őket ezutánra is az ifjúsági 
előadások ügyének vezetésére.

Kovács Dezső, a népszerű tudományos előadásokat rendező 
bizottság elnöke tette meg ezután jelentését. A kör ugyané bizott
ságot kérte föl, eddigi munkásságáért köszönetét mondva, a jövű 
esztendőre is.
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A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel a jövőre is dr. Márki 
Sándor egyetemi tanárt választotta meg elnöknek. A tisztikar a 
következőkép alakult meg : Ügyvezető alelnök : Nemes Endre. Alelnök : 
dr. Kőrösy György. T itkár: dr. Fazakas József. Pénztáros: Deák 
István. Ellenőr: Bournáz János. Jegyzők: dr. Biró Vencel és Nagy 
Jenő.

Ezután a Magyar Védő-Egyesület átiratát tárgyalta a kör 
Magyar Endre előadásában. Hozzászólottak: dr. Szentkirályi Ákos, 
Kovács Dezső, Csengéid János és Szabó Imre. A kör az előadó elő
terjesztéseit elfogadta és kimondotta, hogy a legnagyobb örömmel 
járul ahhoz az indítványhoz, hogy a kör indítson mozgalmat a gaz
dasági, ipari és kereskedelmi ismereteknek a középiskolai tanuló 
ifjúság közt való népszerűsítése érdekében. Felhívja erre az egyes 
középiskolák igazgatóságainak figyelmét a M. V. E. elnökségét pedig 
arra kéri, hogy lépjen érintkezésbe az iskolai önképzőkörök vezető 
tanár-elnökeivel.

A középiskolák igazgatóságait abban az irányban is megkeresi, 
hogy a magasabb osztályok írásbeli dolgozatainak tárgyai közé a 
közgazdasági ismeretek köréből minél több alkalmas feladatot tűz
zenek ki. A  gyűlés az elnök éltetésével ért véget.

Dr. Fazakas József.

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.

Ideges gyermekek elemi és középfokú állami intézete.

Ez év őszén Budán (I. Csörsz-u. 31.) megnyílik az »Ideges 
és gyengébb szervezetű gyermekek elemi és középfokú állami inté
zete«. Áz első állami intézet a kontinensen, mely az ideges gyer
mekeket gondozásába veszi. Az intézet célja, hogy a nyilvános elemi 
és középfokú iskolákban alkati gyengeségük, idegességük miatt nem 
nevelhető gyermekeket testileg, lelkileg erősbítse s belőlük a gyakorlati 
élet számára való embereket neveljen.

Ha ilyen ideges, vagy gyengébb szervezetű gyerek került egy 
osztályba, a tanítók rendszerint kínos dilemma előtt állottak: nem 
tudták, vájjon több-kevesebb kísérletezés után elejtsék-e a tanulót, 
vagy pedig nyolc éven keresztül kínlódjanak-e vele —* a többi 
tanuló rovására. Az ugyan még a jobbik eset, ha a tanítóban fel
támadt ez a dilemma. Gyakrabban előfordult az, hogy a tanuló 
állapotát fel nem ismerve, vagy vele nem is törődve, rövid úton 
minden reményt feladott s megállapította a maga módja szerint, 
hogy ezzel a tanulóval semmiféle eredményt sem lehet elérni. A leg
több esetben pedig csak kitartóbb és hozzáértőbb munkára van 
szükség.

10*
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Nárai Szabó Sándor dr. min. tanácsos iniciatívájára — ki a 
gyermektanúlmányozás és gyógypedagógia körül oly nagy érdemeket 
szerzett — megalkotta a közoktatásügyi minisztérium azt az iskolát, 
mely ennek a munkának szenteli minden idejét.

Az előkészítés munkájából a Tantervvel és a hozzávaló U ta
sítással akarom e helyen az olvasót megismertetni.

A normális gyermekekkel foglalkozóknak ez kétszeresen hasznára 
válik. Először azért, mert ez a Tanterv mértéket nyújt arra, hogy 
a gyermek munkabírásából már előzetesen is véleményt alkossunk, 
megmaradhat-e a normális gyermekek iskolájában ? S ha ezzel 
tisztában vagyunk, úgy felszólítjuk a szülőket, hogy gyermeköket 
vizsgáltassák meg szakemberekkel. Másodszor azért hasznos, mert a 
gyengébb és a normális tanuló között a határ nem oly éles, hogy 
iskoláinkban ne vehetnők hasznát annak az utasításnak, mely a 
gyengébb szervezetű tanulók tanítóinak, tanárainak szól. •

Ez a Tanterv és Utasítás Vértes 0. József dr. oki. középiskolai 
tanár munkája, kinek mint a Ranschburg Pál dr. idegorvos vezetése 
alatt álló gyógypedagógiai-pszihológiai m. kir. laboratórium asszisz
tensének bőven volt alkalma éveken át ideges és gyengébb szerve
zetű gyermekeket tanulmányozni, de nemcsak úgy ahogy ezt rendes 
iskolákban dolgozó tanárok tehetik, — hogy ügy mondjam — 
szabadszemmel, hanem pszihofizikai méréseken alapuló exakt meg
figyelésekkel. Idevágó tanulmányai a hazai és német szaklapokban 
találhatók meg.

Ilyen előtanulmányok után fogott Vértes e Tanterv és Utasí
tás készítéséhez, melyet egy állandó bizottság (tagjai: Nárai Szabó 
Sándor dr. miniszteri tanácsos, Banschburg Pál dr. idegorvos, Ber
kes János a gyógypedagógiai nevelőintézet igazgatója és Vértes 0. 
József dr. voltak) még külön diszkusszió tárgyává tett.

I. Az elemi fokozat ó ra te rve:

I. II. III. IV.

o s z t á 1 у

Hit- és erkölcstan .......................................... 2 2 2 2
Magyar nyelv .................................................. 8 8 7 7
Számtan, mértan .............................................. 5 5 5 5
Földrajz .............................................................. — — 2 2
Rajzolás .............................................................. 2 2 2 2
Ének ..................................... 1 1 1 1
Gazdasági és kertészeti gyakorlatok .......... 5 5 5 5
Kézügyességi és ipari gyakorlatok ............. 5 5 5 5
Testgyakorlat .............................................. 3 3 3 3

Összesen...... 31 31 32 32
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II. A középiskolai fokozat óraterve:

I. II. III. IV.

o s z t á l y

Hit- és erkölcstan .......................................... 2 2 2 2
Magyar nyelv .................................................. 3 3 3 3
Német nyelv ...................................................... 3 3 3 3
Mennyiségtan .................................................. 3 3 3 3
Természetrajz .................................................. 2 2 1
Természettan......................................................
Eöldrajz .............................................................. 2 2 1

1
1

Történelem.......................................................... 2 2
Szépírás ..............................................................
Rajzolás ..............................................................

2
3

2
3

2
3

2
3

Ének .................................................................. 1 1 1 1
Testgyakorlat .................................................. 3 3 3 3
N ri vó ny tarm p,l és ................................ ............. 4 4 4 4
Állattenyésztés .................................................. 4 4 4
Mezei gazdasági ismeretek.......... • ...... ......
Ipari gyakorlatok (kézi ügyesség) ..............
Anyag- és árúisme ..........................................

6
3

6
3

6
3

2
6
3

Összesen..... 35 41 42 44

Ebből foglalkozási órák száma .................. | 9
10

9
14

9
14

9
14

Szépírás, rajz, torna, ének, ipari és gazda
sági foglalkozások .......................................... 19 23 23 23

Tényleges tanórák .......................................... 16 18 19 21

Ha csak egy pillantást vetünk az óratervekre, mindjárt fel
tűnő a foglalkozási órák nagy és a tényleges tanórák csekély száma 
mind az elemi, mind a középfokon. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy 
az Utasítás gyakori kirándulásokat kíván, mindjárt szemmellátható 
a szellem, mely e Tanterven végig vonul. Különben az iskola szer
vezeti szabályai is igen nagy súlyt helyeznek a műhelyek, ipartele
pek, gyárak, múzeumok stb. látogatására és »Az osztályokban tar
tott elméleti oktatás főleg a —• kirándulásokon és látogatásokon — 
szemléleti úton szerzett ismeretek rendszeresítésében, mélyítésében 
álljon«.

Ilyen körülmények között már nem fogjuk keveselni a közép
fokon a 16 — 21 tényleges tanórát hetenként, mert hiszen kiegészíti 
a 19—23 foglalkozási óra és az említett kirándulások. Az Utasítás 
kizárja, hogy a vezető egyszerűen előadást tartson, hanem meg
kívánja a vezetőtől, hogy a gyermekeket még a kiránduláson is 
beszéltesse, »mert az iskolatermen kívül sokkal közvetlenebbek s 
beszédjök is színesebb, elevenebb«. Mikor pedig a tanteremben össze
foglalják a látottakat, végeztesse ezt is a gyermekekkel s »eleinte 
engedjen nagyobb szabadságot, hogy folytonos hibaigazítása által
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félénkbeszédüvé ne váljék a gyermek«. Ehhez persze nagy türelem és 
finom tapintat szükséges!

Az egyes tárgyakra térve á t :
1. A hit- és erkölcstannak osztályok szerint való felosztását 

és terjedelmének meghatározását a felekezeti hatóságokra kell bíz
nia mind az elemi, mind a középfokon. Remélhető, hogy az illetékes 
hatóságok megértve ez iskola célját, a túlságosan megterhelő részle
teken enyhíteni fognak.

Az Utasítás nem mulasztja el hangsúlyozni az erkölcstan bel
terjes tanításának fontosságát. Ezeknek a gyermekeknek az ösztön
élete rendszerint korábban és erősebben fejlett, viszont az értelem 
kormányzó ereje gyengébb, mint a normális gyermekeké.

2. A helyesírást az Utasítás szerint az elemi fok második 
osztályától kezdve kell elsajátíttatni, de csak mechanice, a nyelvtan 
tanításától teljesen függetlenül. A gyermekeket meg kell vizsgálni, 
hogy a látási vagy a hallási típushoz tartoznak-e s ehhez képest kell 
a leíratást, vagy a tollbamondást előnyben részesíteni. Csak később, 
a negyedik osztályban szabad a nyelvtani szabályokat a már mecha
nice elsajátított helyesírási szabályok indokolására felhasználni.

3. A nyelvtan tanítását igen óvatosan kell bevezetni, mert a 
nyelvnek nyelvtani kategóriákba való szétszedegetése még normális 
gyermek elméjének is fáradságos munka. Ez már az elvonás terü
letére vezeti át a tanulót. Ezért csak az elemi fok negyedik osztá
lyára teszi a mondatrészekkel való megismertetést. I tt is a szabadban 
való foglalkozást teszi alapul.

A középfok első osztályától kezdve tanított német nyelvnél 
pedig csak a harmadik évben kezdhető meg a legegyszerűbb nyelv
tani szabályok tanítása. Ellenben megkívánja az Utasítás, hogy a 
német órán elejétől kezdve csak németül beszéljen a tanító a tanít
ványaival.

A középfok negyedik osztályában — mint általánosan •— 
e Tanterv is Arany Toldi-ját olvastatja. Az Utasítás kiemeli azonban, 
hogy a figyelmet a főbb részekre kell felhívni, a mű szerkezetének 
apróbb részeire nem szabad kiterjeszkedni, mert ezáltal megzavarnók 
a gyermek egységes szemléletét.

Hogy ez mit jelent, nagyon jól tudják azok, kik — bár egy 
évig kellett Toldit analizálniok — mégis csak akkor gyönyörköd
hettek ebben a költői elbeszélésben, mikor évek múltán egyszer a 
maguk jószántából vették elő.

A stilisztikában az Utasítás a súlyt a magyartalanságok irtá
sára és a fontos gyakorlati jelentőségű fogalmazványok önálló szer
kesztésére helyezi.

4. A mennyiségtanra vonatkozó utasítások nagyon behatóan figyel
meztetnek azokra a nehézségekre, melyek a számfogalom absztrakt 
voltával járnak. A számfogalom megerősítésére nemcsak jelszószerűen 
utal a szemléltetésre, hanem ajánlja a számolási játékokat, üzletet 
vásárlással, fizetéssel, kisebb és nagyobb pénzek váltásával stb. Gyen
gébbeknél pedig még a füzetek, könyvek, játékok elrakásakor is
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minduntalan kínálkozik alkalom a számfogalmak megerősítésére. Ezek 
mellett az ismert számológépek, gyöngysorok stb. valósággal absztrak
taknak látszanak.

A számolási fokozatok a következők :
a) számolás a szemléleti eszközökkel ;
b) számolás ugyanígy, de emellett a feladat a táblán felírva 

látható;
c) a feladat megoldásának írással való megrögzítése
d) számolás írásban.
Kár, hogy az elemi fok negyedik osztályában előírja a közön

séges törtek tanítását, a középfokon pedig, melynek terve a számtanra 
olyan mint más középfokú iskoláé, a második osztályban nem hagyja 
el a korlátolt pontosságú szorzást és osztást.

5. A földrajz és történelem tanítása különös mértékben támasz
kodik a kirándulásokon szerzett ismeretekre, épen így

6. a természettan tanítása is. Itt első pillantásra feltűnő, 
hogy egyetlen osztályban és egyetlen órával szerepel. De ha hozzá
értő ember vezeti a szabadban való foglalkozást és az előírt 
laboratóriumi foglalkozást, akkor ezt az egy órát teljesen elegendőnek 
kell tartanunk, mert e foglalkozásokon kívül a tárgy természeténél 
fogva igazán minimális időt vesz igénybe a megbeszélés.

7. E laboratóriumi gyakorlatokon kívül a többi foglalkozás 
— bár fel kell használni e tárgyakban is — nem nyelvtani, számtani 
stb. jellegűek, hanem kifejezetten mezőgazdasági és ipari foglal
kozások. De ezek amellett, hogy a tanulók ily irányú ismeret- 
szerzését szolgálják és az összes tárgyak tanítását támogatják, a 
természetben megnyilvánuló hasonlatosságok és finom különböző
ségekre való figyelmeztetés által az érzéki figyelem és emlékezet 
nevelésére is alkalmat nyújtanak.

Az elméleti órákat délelőtt tartják meg, a kézügyességi 
gyakorlatokat (asztalosmunka, faégetés stb.) s a mezőgazdasági 
órákat (kertészet stb.) és a laboratóriumi foglalkozásokat pedig 
délután.

A tanítás, mikor csak lehetséges, á szabadban folyik: a kert
ben, a réten, a hegy oldalán, vagy a verandán. Ha a szemléltető
oktatás úgy kívánja, az egész csoport kirándul.

8. Nagyon életrevaló eszmét valósít meg a Tanterv avval, 
hogy a heti 3 tornaórát 6 alkalomra egy-egy félórára aprózza fel. 
Mindenesetre megfontolandó, hogy normális gyermekek számára nem 
volna-e szintén hasznosabb ez a felaprózás.

9. Igen fontos intézkedést tartalmaz a szervezeti szabályok 
17. §-a. Az esetben, ha a tanuló csak a tárgyak kisebbségéből 
gyenge, akkor nem kell az egész osztályt ismételnie, hanem csak 
azokból a tárgyakból kell a következő év folyamán a hiányokat 
pótolnia, amelyekben még elmaradott. Osztályismétlés helyett tan
tárgyismétlés. Ennek látszólagos akadályát az órarend úgy hárítja el, 
hogy az egymásra következő osztályokban a tárgyak ugyanazon 
órákra essenek.
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Hogy milyen fontos újítás ez, azt mindnyájan tudjuk, kik 
láttuk, hogy az osztályismétlők mily közönyösek azokkal a tárgyak
kal szemben, melyekből az előző évben kielégítő eredményt mutat
tak fel.

Az osztályok sincsenek sem az elemi, sem a középfokon egy
mástól oly élesen különválasztva, mint a rendes iskolákban.

Látni való, hogy Vértes 0. József dr. e munkálataiban sok 
olyan újitást valósít meg, melyet a legtöbb pedagógus az összes 
iskolákra kívánatosnak tart. Elmondhatjuk, hogy ábrándokat valósít 
meg, melyek mindnyájunkban élnek. De viszont nem ragadtatta el 
magát elméletektől, mert kizárólag olyan pedagógiai elveket és esz
méket valósít meg, melyekről látta, hogy valahol már sikeresen 
beváltak.

Észrevehető, hogy a Landerziehungsheim lebegett szeme előtt. 
Ezek az iskolák Németországban Hermann Lietz szellemében virág
zanak, Cecil Roddie jeles tanítványának vezetése alatt.

Ezek az iskolák ugyan nem ideges tanulók számára valók. De 
igen szép sikereiknek kell lenniök, ha Haeckel érdemesnek tartotta, 
hogy az ilseburgi intézetet meglátogassa és az ott levő növendékek
nek előadást is tartson.

Elvégre a normális gyermekeknek is csak hasznára válik, ha 
a gyermek elméjének megfelelőbb, hozzáértőbb, gondosabb oktatás
ban és nevelésben részesülnek.

Hogy Vértesnek e modern, körültekintő munkája nem marad 
majd puszta idea, annak biztosítéka, hogy Nárai Szabó Sándor dr. 
élénk érdeklődése, Ranschburg Pál dr. főorvosi tevékenysége mellett 
az intézetnek vezetője maga Vértes 0. József dr. Ami szépet ter
vezett, módjában van meg is valósítani!

Juvancz Iréneusz.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.

Művészettörténeti olvasmányok. Összeállította: Éber László. 
Budapest, Singer és Wolfner kiadása. 1909.

A művészeti nevelés gondolata nálunk Wlassics Gyula miniszter
sége alatt K. Lippich Elek buzgólkodására vetődött fel, tehát nem 
sokkal azután, hogy a kérdés iránt európaszerte érdeklődni kezdtek. 
Jól emlékszem — a berlini egyetemen jártam éppen, amikor ott 
egy névtelenül megjelent röpirat, »Itembrandt als Erzieher«, hatal
mas hullámokat vert fel. Négy év alatt ötven kiadást ért. Az alap- 
gondolat elfojtott lelkiismereteket szólaltatott meg. Ma már szinte 
banálitásnak hangzik, ami alig húsz évvel ezelőtt lázadó hatást tett. 
Ma már e könyv egy darab modern kultúra, annak legalább is alap
vető része. Negatív részében minden ellen tört, amiben nincs nem
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zeti elem, pozitív részében német művészetet, német filozófiát és 
első sorban német öntudatot követelt. Ez az a nagy, anarchista 
gondolat ? A névtelen szerző (ma már tudjuk, hogy Langbehn volt 
a neve) hatalmas ostorcsapásokat mért az akkori kultúrállapotokra, 
s követelte, hogy a német ember fedezze fel ember voltát, de mert 
az embert nemcsak az értelme alkotja, a teremtő erejét is fejlessze. 
»Az indukciótól megcsömörlöttünk ; összefoglalás után szomjazunk; 
az objektivitás napja lealkonyodóban, a szubjektivitás kopogtat 
ajtónkon. A művészethez forduljunk tehát!« így írt, lázított a 
Rembrandt-német, hatalmas programmot adva, hirdeté a művészet 
elkövetkezését, képzelet felszabadítását, s uralomra jutását, ami pedig 
azt jelenti, hogy a papírkor megdől s a színhez és derühöz fordu
lunk. Egység és bensőség lép majd a szakadás és elemzés helyébe. 
A művészileg érző ember egyéni érzéseinek öntudatára jut, s meg
érti a nagy individiumot, Rembrandtot, a német művész típusát 1 
Csak ő segíthet rajtunk ! Aki őt megérti, átalakul. Nyomában helyes 
értelemben felfogott arisztokratizmus lép, az öntudat nemessége, a 
világlátás művészi átérzése. Itt a Rembrandt-német egy volt Nietzsché- 
vel. I tt  együtt érzett Bismarckkal. I tt  mindenkit, bármely nemzet 
fia, oldala mellett talált. Mert csak azt kell gondolnunk, hogy hoz
zánk egy lelkes magyar beszél, — Rembrandt helyett Petőfit óhajt 
nevelőül vagy Munkácsyt, s megkapjuk a magyar kultúra programm- 
pontjait.

Nem kell részleteznem, hogy mily termékeny volt a hatása. 
A művészet fellendült s vele a művészet iránti érdeklődés. Az angol 
művész-szocialisták, Ruskin, Morris, Crane nyomán Németországban 
tanítványai akadtak, Lange művészetgazdasági szempontból fejtegette 
a német ifjúság művészi nevelését, s ezen a réven akarta a művé
szet iránti érdeklődést elmélyíteni, Lichtwark művészetdilettantizmust 
követelt, hogy a művészet iránti fogékonyságot általánosítsa. A vezé
rek nyomába egész hadsereg kélt s első sorban a tanítóság körébenr 
hogy a jövőt előkészítsék. így alakult ki a jelszó: művészetet az 
iskolába!

A vezetést most szinte kizárólag németek vették át, hogyne, 
teóriákat és szisztémákat lehetett gyártani! Egész röpirat-erdő kelet
kezett. Hogyan lehet a műélvezetet, a művészi alkotóerőt fejlesz
teni, mikép lehetne ezt a nevelő eljárásokba beléhelyezni, —• csupa 
probléma, melyet kongresszusokon, gyűléseken, u. n. Kunsterziehungs- 
tagokon vitattak meg. Miből kell kiindulni ? A rajzoktatásból vagy 
a múzeumba vezetésekből? Legyen-e külön tárgy a művészettörténet, 
vagy bele kell-e ékelni a többi tantárgyba ? Művészi ízlést követel
tek az iskolaépítésében, művészi alkotások bemutatását az iskolater
mekben és előadások közben, vetítésekkel vagy lehetőleg eredeti 
művek magyarázása által, s főleg nagy volt a vita azon kérdés körül, 
vájjon modern kiállításokba is elviendő-e az ifjúság ? 1

1 Aki e mozgalom története iránt érdeklődik, olvassa el J. Richter 
könyvét: Die Entwickelung des Kunsterzieherischen Gedankens. Lipcse 
Quelle és Meyer. 1909.
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Mindez azután visszhangra kélt nálunk is. Természetesen csak 
elméletben. Papirforradalom tört ki. Ennek a legértékesebb gyü
mölcse Alexander Bernát könyve: »Művészet. A művészet értékéről. 
A művészi nevelésről« (Franklin 1908.) Pozitív eredménye csak egy 
volt, az, hogy itt-ott, egészen rendszertelenül, 12 órás külön kurzu
sokat tartottak a művészettörténetből. Alexander Bernát ezzel nincs 
megelégedve, s tekintve, hogy nem egy esetben olyanokra bízták, 
akik óráról-órára készültek s csak a gyorsan felszedegetett ismere
teket adták tovább, igaza is lehet: »Csak igen hozzáértő ember 
nem fog többet ártani velük, mint használni. Csak akkor jók, ha 
kedvébresztők«, — írja (1. m. 237. 1.). E helyett bele akarja ékelni 
az egész tanrendbe, s könyvében a történet, rajz és irodalom taná
rára hivatkozik. Minthogy pedig ez egy nagy, gyökeres reformot 
igényel, minden abba maradt, a kurzusok is, az anyagba beleillesz- 
tés is. A művészi nevelés, melyet éppen ő oly mesteri ékesszólással 
védelmezett meg, s melynek most már külföldön mindenütt nemcsak 
szószólói, de kiváló gyakorlói is vannak, a művészi nevelés nálunk 
sutba esett.

Mi tehát a legközelebbi teendő ?
E töprengésünk közben jelent meg ’Éber László könyve, mely 

a művészet-nevelési didaktikának akar szolgálatára lenni. Segéd
könyvet adott a tanár kezébe, mellyel előadásait közvetlenebbé 
tehesse. A gondolat kitűnő, de ki fogja tudni felhasználni, s főleg 
hol, mely alkalommal ? Hiszen az alapvető kérdés sincs még meg
oldva, t. i. mikor és mikép vihető be a művészet kérdése a közép
iskolába ?

Németországban a művészeti nevelés kiindulópontja a rajztaní
tás, ahogy mi ezt már 1899-ben sürgettük1 s most Alexander is 
hangsúlyozza: »a képzőművészetek megértésébe nem vezethetjük be 
növendékeink átlagát rajztanítás nélkül«. Itt kell tehát a reformot 
kezdeni: kötelező rajzoktatás az egész középiskolai tanfolyamon át. 
(Alexander p. 181). Ez az első követelmény, ezt a külföld már 
következetesen végrehajtotta, még pedig a régi sablontanítással 
szemben modern azaz közvetlen természetszemléltetés alapján. Példa 
rá a most megnyílt párisi Salon d’automne, ahol a L'Art a l'Ecole- 
egylet kiállítása a modern rajzoktatás sikerét igazolta. 1 2 Ezt a mód
szert az angol iskola kezdeményezte, Amerika fejtette ki, s a 
németek után (Hamburg, sőt Jéna is!) a franciák is elfogadták. 
Ez pedig nagy szó! Mert a franciák művészi zsenije még a régi 
módszer elveivel is tudott boldogulni!

Ami pedig a művészetbe való elméleti bevezetést illeti, azt a 
németek is gyakorlati alapon akarják megoldani. A nemrég meg
tartott müncheni nemzetközi művészettörténeti kongresszuson Schmid

1 Szerzőnek »A művészi nevelés a középiskolában« (Budapest, Athe
naeum) c. füzete p. 23—26.

2 Conyba. Les Beaux-Arts et la Nation, Paris Hacbette p. 164. bőveb
ben szól az egyesületi működéséről.
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aacheni tanár bemutatta iskolai múzeumát vetített képekben. Ez a 
múzeum tulajdonkép másolatgyüjtemény.

Hogy másolatokban mutassuk-e be a nagy festőket — efelett 
lehet vitatkozni. Bizonyos, hogy ilykép hamis színemlékképeket gyüj- 
tenének növendékeink. De azért mindenesetre jobb, mint a fotográfia 
vagy a színtelen vetítés. De legjobb a Lumiere-féle diapozitív, mely 
a festményt eredeti színeiben mutatja be. Ezé a találmányé a jövő. 
A müncheni kongresszuson Szinyei-Merse Majálisát így mutattam be 
és nagy elismeréssel fogadták. De Schmid múzeumának volt még 
más jeles újítása is : a művészeti alkotás lényegét, a stilizálást, az 
anyag feldolgozását stb. szemléltető példákban tárja látogatója elé. 
Ezek igen tanulságos összeállítások. Kitűnő bevezetés a műalkotás 
lényegének megértésébe. О persze még egészen Semper alapján áll, 
de a magyar tanár kellemesebb helyzetben van, mert megjelent Lyka 
Károlynak Művészet Könyve (Műveltség Könyvtára VII. kötet. 
Athenaeum kiadása), mely szinte kizárólag a stilus keletkezését s 
annak materiális feltételeit mutatja be, szóval kitűnő segédeszközt 
ad ezen célra. Schmid iskolai múzeuma telve van ilyen demonstrá
lásra alkalmas szemléltető anyaggal. A német iskola pedig sietni 
fog ezeket minél hamarább felhasználni.

Hogy ezenkívül, ahol csak teheti, az iskola most már európa- 
szerte felhasználja a helyi emlékműveket, az utazásokat és a múzeu
mokat, hogy a múzeumvezetésnek ki van fejlesztve a módszere is, 
(úgy, ahogy azt idézett röpiratomban p. 27. annak idején sürgettem) 1 
sőt az időszaki kiállításokat is látogatják, hiszen »a nevelésben is 
a jelen életből kell kiindulni«, (Alexander i. m. 226. lap) — mindez 
a szakember előtt ismeretes. A művészeti alkotást tehát az érzés
nevelő feladatok számára külföldön már meghódították. De nálunk?

Éber könyve ezt a célt akarja szolgálni. Egy ideálisan beren
dezett, kellő segédeszközökkel ellátott iskolában, szakismeretekben 
bővelkedő tanár, már most is fel fogja tudni használni, még pedig 
a következőkép. Éber a művészettörténet Írott forrásaiból olvasó
könyvet állított össze, a tanár használatára ugyan, de az iskolában 
való bemutatásra. Históriai szempontot is figyelembe vesz, de nem 
a történeti egymásután, legkevésbbé a fejlődés vezető szempontja. 
Ha a tanár az ókeresztény bazilikáról beszél felolvastathatja Nyssai 
Szent Gergely levelét Szent Amphilochioshoz, melyben az egy centrá
lis elrendezésű templom felépítésének tervéről beszél. A Hagia Sophia 
templom újjáépítéséről lévén szó, Pi’okopiosnak »Épületekről« írt mű
vét mutatja be, s így tovább a művészettörténet igen sok kérdésénél 
nyílik alkalom a tanárnak egykorú írásbeli feljegyzések bemutatása 
által rávilágítani a kérdésre s előadásának ódon bájt, eredeti ízt 
adni. A gót templomnál, a renaissance-templom és palotánál, a román 
falfestésnél, a byzanci miniatűröknél, az al fresco festésmódnál meg
szólaltathatjuk ilykép az eredeti forrásokat. Paiissy agyagmíves vallo

1 Ilyenfajta módszertani értekezés W. Rein, Bildende Kunst und 
Schule, Dresden, Haendeke, 1902.
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másait, Leonardo festői elveit, Dürer művészi hitvallását, Michel Angelo 
nemzeti érzését saját feljegyzésükből ismertethetjük. Halljuk, mint 
dicséri Yasari Rafaelben azt, ami az ő ideálja, — az eklektikus 
tehetséget, Bellori mint alkalmazza Caravaggióra a maga művészi 
ideálját ; megfigyelhetjük, mit látott a kartárs Huygens Rembrandtban, 
az após, Pacheco a vejéhen Velosquezben. Mint rajong Diderot 
Greuze-nél a maga szentimentalizmusáért, helyesebben a maga iro
dalmi ideáljaiért, mint védi Winckelmann a klasszikusok utánzását 
s ítéli el Delacroix ugyanazt, mint cáfolja Reynold a saját művészi 
gyakorlatát, egészen hamis elveket hirdetvén, amit aztán egy másik 
angol festő, Hunt diadalmasan kimutat. Amiért Miche Angelo 
rajongott, a maga fajtájabeli, az olasz művészetért, mint sóvárogja 
azt, a magyar nemzeti művészetet Heuszlmann. Mint követeli Markó 
Károly a bevégzettséget, Millet az őszinte életfelfogást, Feuerbach 
a természet monumentális bemutatását. Csupa érdekes és változatos 
szempont, mind olyan, melyre a poétika és stilisztika tanításánál 
sokszoros alkalom nyílik a fejtegetésre, s Éber könyve révén azok 
művészi illusztrálására, melyekhez aztán az illető művész műveinek 
bemutatását kell kapcsolnunk.

Ebből a szempontból Éber könyvét tehát tanártársaim figyel
mébe ajánlhatom. (Kár, hogy nincs részletes tárgymutatója, s nincs 
illusztrálva, sőt még azt sem mondja meg, hol kaphatók a fotográ
fiák vagy a diapozitívek ? Erdélyi fényképész most már raktárt tart 
belőle.) A szöveg előtt bevezetést és a végén jegyzeteket kapunk, 
tömör és tartalmas mindenik. (Csak egy helyütt tévedett, p. 273. 
Delacroix naplójának kommentárjánál. Delacroix megjegyzése ugyanis 
nem Courbet-nak Temetésére, hanem Műterem című képére vonatko
zik, melyen a mester önmagát ábrázolja, amint egy tájképen dolgo
zik, mögötte remek aktot álló modellje. Delacroix megjegyzése, 
hogy a kép közepén valóságos ég van. úgy értendő, hogy a képen 
látható tájkép hatalmas ege áttöri a képet.) A szöveg fordítása 
pontos, csak nem elég numerikus, s az eredeti szövegek stilusának 
zamatját nem kísérli meg visszaadni. De elvégre itt a fődolog az 
érthetőség. Ebben pedig minden dicséretet megérdemel. (A 190. 1. 
19. sorában helyenként meghagyta a vászon felületét helyett a féltó
nusokban (in mézzé tinta) volna a helyes stb.) A könyvnek tehát 
a fent körülírt esetben igazán hasznát veheti a tanár és tanítvány 
egyaránt. Érdekes és tanulságos gyűjtemény.

De megoldja-e a művészi nevelés kérdését ? Bizony még sok 
mindenre van szükség. Mert hogy elérhessük azt, amit Alexander 
követel, hogy t. i. a műtörténelem bevonuljon az egyetemes törté
netbe, mint fontos kultúrfaktor, — a rajz és irodalom tanítása 
korában helyet foglaljon az esztétikai eszmélkedés is, — a klasszikus 
nyelvek tanításához a klasszikus művészet szellemének ismertetése 
járuljon, — ehhez elsősorban a tanárképzést kell átalakítani, kap
csolatban a Szépművészeti Múzeummal, mint azt Párisban látjuk, az 
Ecole du Louvre-nél.
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Az ilykép kiművelt tanár aztán pompásan felhasználhatja Eber 
könyvét is, de addig, mi történjék addig ? Yan arra is egy javas
latom, melyet itt csak rövid pár szóval jelezhetek. Ez az ismertetés 
máris hosszúra nyúlt, s a szerkesztő úr szíves engedelmével a kér
dés fejtegetését máskorra hagyom. Alexander azt írja (i. m. 159. 
lapján) : »az esztétikai nevelésnek fokozatait nem állapíthatjuk meg 
oly rendszeresen, mint a matematikai oktatásét«. Miért nem? Plane 
most, hogy helátható időn belül új tantervet nem kapunk ? A meg
levőhöz kell tehát alkalmazkodnunk és ki kellene dolgoznunk egy 
oly Vezérkönyvet, melyből minden tanár tájékozódást nyerhetne, a 
maga szaktárgyának körén belül hol szolgálhatja a művészi neve
lést ? Ezt a gondolatot régóta forgatom magamban, s szaktársaim 
közül többen, pl. Grerecze Péter dr. is, helyesli. Hiszen az ábrázoló 
mértan tanára is szolgálhatja a művészi nevelést a perspektíva 
tanításánál, az építészeti stilusok szerkezeti elemeinek bemutatásánál 
s a filozófia tanára is a művészi alkotásokban megnyilatkozó világ
nézet megértetésénél. A művészi nevelés vezérkönyvével oldhatnók 
meg a kérdést a legsikeresebben. Ez azonban nem lehet egy ember 
munkája !

Dr. Lázár Béla.

A középiskolai matematikai tanítás reformja. Az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület matematikai reformbizottsága megbízásá
ból szerkesztik Веке Manó egyet, nyilv. r. tanár és Mihola Sándor 
főgimn. tanár. (XYI. 216 lap.) Budapest, Eranklin-társulat bizo- 
mánya, 1909. — Ára 5 K.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kebeléből alakult 
matematikai reformbizottság 2 évi hasznos és tevékeny munkálkodás 
után befejezte működését s végzett munkájáról számol be a szóban 
levő kötetben, melynek megjelenését az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület és a Budapesti Tanári Kör anyagi támogatása tette lehe
tővé. A bizottság üléseiről szóló rövid tudósítások, melyek a Közlöny 
hasábjain időnként megjelentek, bizonyára már is felkeltették a szak
embereknek a reformok iránt való érdeklődését. S hogy a bizottság 
hasznos munkát végzett, legjobban igazolja az a körülmény, hogy 
— jóllehet a tanárság zöme csak kivonatosan értesült a tervbe vett 
reformokról — mégis már több helyen a tanítás a reform szellemében 
indult meg. A bizottság munkálatainak közzétételével a reíjormeszmék 
bizonyára még szélesebb körben fognak elterjedni s a bizottság 
önzetlen fáradozásának gyümölcsét abban fogja látni, hogy az általa 
felvetett s megbeszélt eszmék a matematika tanítását az egész vona
lon át fogják hatni.

A könyv magában foglalja a bizottság ülésein elhangzott elő
adásokat s még ezeken kívül egy pár értekezést. A Bevezetést 
dr. Веке Manó, a bizottság elnöke s a hazai reformmozgalmaknak
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megindítója írta. Ebben a matematikai tanítástervek fejlődését adja 
— értékes kritikai jegyzetek kíséretében — az első Ratio educa- 
tionistól kezdve napjainkig. Majd Mikola Sándor számol be a reform- 
bizottság megalakulásáról és működéséről, bevezetve közleményét annak 
kimutatásával, hogy a matematikai oktatás reformálása éppen azokra 
való tekintettel mutatkozik szükségesnek, kik a középiskola elvégzé
sével exakt tudományokkal nem foglalkoznak. A könyvben helyet 
találnak továbbá a következő dolgozatok: Веке Manó: A matema
tikai tanítás reformja, Goldziher Károly: Jelentés a külföldi reform- 
törekvésekről, Fröhlich Károly: Az alsófokú számtani tanítás cél
szerű berendezéséről, Péch Aladár: A grafikus módszer alkalmazásá
ról, Goldziher Károly: Grafikai módszerek a számtani oktatásban, 
Mikola Sándor: A kutató és mérő módszer az alsófokú számtan és 
mértan tanításában, Pados Ignác: A geometriai tárgyak tanításáról, 
Szabó Péter: A geometria tanítása az alsóbb osztályokban, Kopp 
Lajos: A geometria tananyagának beosztása nálunk és külföldön, 
Privorszky Alajos: A középiskolai geometriai rajzoktatásról, Winter 
József: Táblázatok és a számolóléc, Rátz László: A függvények és 
az infinitezimális számítás elemeinek tanítása középiskoláinkban (az 
ide vonatkozó irodalom összeállításával), Szabó Gábor: A matema
tika és fizika vonatkozásai, Веке Manó: A differenciál- és integrál- 
számítás középiskolai anyagáról, Веке Manó: A matematikai tanár
képzés tekintettel a reformtörekvésekre, Visnya Aladár : A reform 
életbeléptetése külföldön és nálunk, Gzakó Adolf: Néhány észrevétel 
a technikus szempontjából. E cikkek mellé sorakozik a könyv utolsó 
17 lapját elfoglaló Jelentés a bizottság határozatairól és javaslatai
ról, mely valóban mesteri munkának tekinthető.

Melegen ajánlom a könyvet első sorban a szakemberek figyel
mébe, akár hívei a reformnak, akár nem. Utóbbiak, amennyiben t. i. 
ilyenek volnának, a könyv áttanulmányozása alkalmával nemcsak arról 
fognak meggyőződni, hogy a matematikai oktatás oly irányú refor
málására, mely a felső fokon az infinitezimális számítás elemeinek 
bevezetését célozza, feltétlenül szükség van, hanem belátják azt is, 
hogy a terv keresztülvitele nem nehéz s nem jár a tanulók túlter
helésével. S ha itt-ott az egyes értekezések olvasása során azt tapasz
talnák, hogy egyik vagy másik előadó talán kissé túlzásba is megy, 
tanulmányozzák át figyelemmel a bizottság határozatairól szóló jelen
tést, ez el fogja oszlatni minden kételyüket. Én legalább azt hiszem, 
hogy azokat a javaslatokat, melyeket a bizottság beható eszme
csere után elfogadott, minden matematikus örömmel magáévá teszi 
s meg vagyok győződve arról is, hogy —- ha a koncentráció elve a 
kívánt módon megoldást nyer s ha egész tanításunkat és tanítási 
módszerünket az a szellem hatja át, mely a bizottság javaslatain 
átvonul, akkor — az egyik irányban bővített, de a másik irányban 
redukált anyag a mainál könnyebben el lesz végezhető, könnyebben 
pedig azért, mert az új módszer szerint tárgyalt régi anyag épúgy, 
mint a most felveendő rész a tanulók nagyobb érdeklődésére tart
hat számot. De nem értéktelen a könyv azokra a kartársakra nézve
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sem, kik a bizottságnak az eddigi közlésekből megismert javaslatai
val teljesen egyetértenek, sőt éppen azok, kik a reformeszmék szol
gálatába akarnak állni, forgathatják a legtöbb haszonnal a könyv 
lapjait. Eszméket, gondolatokat találnak az egyes referensek elő
adásaiban, melyeket tanításuk során már most, a mai tanterv kere
tén belül is értékesíthetnek. Mert hiszen nem csupán az a cél, hogy 
matematikai oktatásunk betetőzése gyanánt a differenciál- és integrál- 
számítás elemei is helyet kapjanak a középiskolai tananyag kereté
ben, hanem az, hogy egész tanításunkat praktikusabb irányba terel
jük, hogy életet öntsünk a holt anyagba. S az infinitezimális szá
mítás elemeinek bevezetése sem azért történik, hogy a műegyetemre 
vagy más szakiskolára lépő tanuló nagyobb előképzettséget vigyen 
magával (ez eredménye a reformnak, de nem célja), hanem »hogy 
éppen azok, akiknek matematikai képzésök a középiskolában befeje
ződik, oly fogalmat kapjanak a matematikáról, mely méltó ehhez a 
nagy tudományhoz«. Éppen ez utóbbiakra való tekintettel a bizott
ság munkálatai a szakembereken kívül mindazoknak az érdeklődésére 
számot tarthatnak, akik a középiskola fejlődésével egyáltalában törőd
nek. Maga dr. Веке Manó írja a Bevezetésben: »Bizottságunk elő 
akarja készíteni a talajt, tanulmányával és javaslataival a köztudatba 
akarja átvinni azokat a reformeszméket, melyek a matematika taní
tóit foglalkoztatják«.

Nagyon messze vezetne, ha az egyes előadásokat egyenként 
ismertetném. A fenti tartalmi összeállításból is kitűnik, hogy a 
bizottság a reform megépítéséhez igazán széles alapot rakott le. 
Eigyelmét kiterjesztette a matematikával rokon tantárgyakra is. 
Különösen sokat várhatunk a geometriai oktatás reformálását célzó 
javaslatoktól. Kívánja a bizottság, hogy »a geometriai tárgyak a 
tanítás minden fokán a számtannal és algebrával együtt tárgyal
tassanak«, de súlyt helyez a rajzoló képesség fejlesztésére is, midőn 
kimondja, hogy »a rendszeres geometriai tanítást is rajzoltatással 
kell kísérni«, emellett még »elsőrendű kötelességnek tartja, hogy 
a gimnázium is kapjon szabadkézi rajzot.« A számtani és mértani 
anyag redukciójával, s utóbbinak célszerű elrendezésével a bizottság 
eléri, hogy az algebra tanítása а III. osztály második felében, a rend
szeres geometriának a tanítása pedig а IV. osztályban veheti kez
detét. Az ily módon és a módszertani javítások révén felszabaduló 
idő teljesen elegendő ahhoz, hogy a függvényfogalmának fokozatos 
kiépítése után az infinitezimális számítás elemei is a tárgyalás kere
tébe vétessenek. S hogy e részek tárgyalása nem haladja túl a 
a tanulók szellemi képességét, azt — miután ez elemekből a múlt 
tanévben az erzsébetvárosi áll. főgimnáziumban egyet-mást taní
tottam — tapasztalásból is mondhatom, pedig tanítványaim nem 
részesültek olyan gondos előkészítésben, amilyet nyernek, ha a taní
tás már az I. osztálytól kezdve a bizottság által kijelölt irányban 
történik.

A fizika kissé mostoha elbánásban részesült a bizottság részé
ről, mit Mikola is kénytelen elismerni jelentésében, de igazat kell
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neki adnunk abban is, bogy a matematikai reform megvalósulása 
amúgy is maga után fogja vonni a fizika modern tanítását. Köte
lességemnek tartom azonban kijelenteni, hogy ama határozatot, mely 
fizikai feladat-csoportok feldolgozását kívánja a mesterkélt algebrai 
és geometriai feladatok helyett, éppen a fizika szempontjából nagyon 
fontosnak tartom, mert ezáltal egyes dolgokat megismernek a tanulók, 
mielőtt a rendszeres fizika tanítása megkezdődnék, erre pedig szük
ség van, mert a fizikának folytonosan növekedő anyaga két év alatt 
ma alig végezhető el.

Az értekezések közül külön ki kell emelnem ár. Веке Manónak 
A matematikai tanárképzésről szóló cikkét. E széleskörű tapasztalatok 
alapján készült tanulmány a bizottság tetszését is megnyerte, mit az 
a körülmény mutat, hogy Веке javaslatait a bizottság teljes egészük
ben magáévá tette. Ezek a javaslatok hivatva vannak arra, hogy a 
tanárképzés ügyét a helyes irányba tereljék. Ma az egyetemen tanár
képzés nincs. A matematikus hallgat sok mindenféle tárgyat, de a 
legkevesebbet abból, amit majd tanítania kell. Ezeken az állapotokon 
kíván Bske javítani, amidőn egyfelől helyet juttat az egyetemen a 
középiskolai tananyagnak is s másfelől az elméleti előadások mellé 
megfelelő óraszámban gyakorlatokat iktat be. Javaslatait annyival 
inkább örömmel kell üdvözölnünk, mert egyetemi tanártól erednek. 
Üdvösnek tartom azt a javaslatát is, mely az alapvizsgálatot mente
síteni akarja a magyar irodalomtól. Szentelje a jelölt teljesen szak
tárgyainak az első éveket s a pedagógiai vizsgálaton tegyen a magyar 
irodalomból vizsgálatot. így több idő áll rendelkezésére, mely alatt 
az irodalom terén a szükségesebb szélesebb körű olvasottságot meg
szerezheti. Nekem csak a pedagógiai vizsgálat idejére vonatkozólag 
volna észrevételem. Szeretném ugyanis, ha a gyakorlati évet is men
tesíteni lehetne mindenféle elméleti vizsgálatra való készüléstől. Arra 
pedig, hogy az irodalomból, a filozófiából s az elméleti pedagógiából 
a vizsgálatot a jelölt letehesse, gyakorlatra szükség nincsen. Lehetne 
halán olyanformán beosztani a vizsgálatok idejét, hogy a szakvizsgá
lat a 7. félév végére essék s ennek letevése után a jelölt egy fél- 
-éven át tisztán a pedagógiai vizsgálat tárgyaival foglalkoznék (persze 
hallgatna e körből előadásokat addig is), így a 8. félév végén lete- 
hetné ezt a. vizsgálatot is.

A bizottság javaslataihoz egyébként nekem sem hozzátenni, 
sem azokból elvenni valóm nincsen. Ha volna is néhány megjegyzé
sem, azok olyan lényegtelen természetűek, hogy szóra sem érdemesek. 
Yan azonban még egy kérésem a bizottsághoz. Kész tantervet 
— nagyon helyesen — nem ad a bizottság a reform szellemében 
tanító intézetek számára, teljes szabadságot akarván adni azoknak a 
tanároknak, kik majd a kísérletre vállalkoznak. Mégis az eszmék 
szélesebb körben való terjesztése céljából kívánatosnak tartanám egy 
oly matematikai munkának a megjelenését, mely az algebrát és 
geometriát a reform szellemében tárgyalná. E tankönyv kissé túl is 
léphetné azokat a határokat, melyeket a bizottság javaslataiban 
kijelölt. Azt hiszem, hogy ily könyvet — mely egyelőre talán isko
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lai segédkönyv gyanánt szerepelhetne — nemcsak a tanárok, hanem 
a tanulók is örömmel fogadnának s utóbbiak közűi azoknak, kik a 
matematikával szeretnek foglalkozni, alkalmat adna arra, hogy kiesé 
beljebb hatoljanak e tudomány birodalmába. Ezért az volna a kéré
sem a bizottsághoz, hogy — amennyiben ily könyv kiadása nem 
ütköznék leküzdhetetlen akadályokba — ez irányban folytassa tovább 
működését s bízza meg nehány, e mindenesetre nagy munkára vál
lalkozó tagját a könyv megszerkesztésével. Meg vagyok róla győ
ződve, hogy a bizottság szerkesztésében megjelenő könyv matematikai 
könyvirodalmunkat egy igazán becses példánnyal gazdagítaná.

Végül kedves kötelességet teljesítek s azt hiszem kartársaim 
véleményét is tolmácsolom, midőn köszönetét mondok a reform- 
bizottság elnökének és tagjainak azért az önzetlen, buzgó fárado
zásért, melyet a matematikai oktatás fejlesztése érdekében kifejtettek.

Dr. Habán Mihály.

Két új tanügyi folyóirat. Kollégiális kötelességnek ismerem, 
hogy az idegen nyelvekben is járatos magyar tanítóság figyelmét fel
hívjam egy tanügyi folyóiratra, melynek első száma most jelent meg 
és amelyből ismereteik gyarapításán kívül nyelvi hasznot is húzhatnak. 
A negyedévenként legalább 2 ny. ívnyi terjedelemben megjelenő folyó
irat címe: »Minerva, revue d’information relative h l’éducation 
et l’enseignement«, előfizetési ára 2 frank 50, kiadója Edward Peeters 
belga tanító (Ostende, Belgium, 7 rue des Hospices). Ennek a folyó
iratnak, melynek közleményei vegyest francia, angol, német és flamaud 
nyelven vannak írva, nagyratörő célja az, hogy olvasóinak egyetemes 
képet nyújtson a művelt világ valamennyi országában folyó tanügyi 
törekvésekről, m. p. a közoktatásnak valamennyi ágában. Ha ekkor 
hozzávesszük, hogy minden iránynak tért nyit az érvényesülésre s 
hogy módot ad a különböző reformok és intézmények megismerésére, 
ennek a folyóiratnak programmját valóban eszményinek mondhatjuk. 
Az 1. füzet tartalmából kiemeljük a következő önálló cikkeket: 
Szabad iskolák, vagy állami iskolák? ( Peeters). Jelentés a nemzetközi 
oktatásügyről (Kemény). Igazság és valótlanság az iskolásgyermekeknél 
(Oye), Japán közoktatásügye (Peeters). Az 1. moszkvai »settlement« 
(Kiritchko). Az aquitaine-i új reformiskola (Contou). A. rendkívül 
gazdag »Szemlé»-ben az egész világból össze vannak hordva a jelen
tősebb tanügyi események ; hazánkból a gyermekvédelem részesül 
elismerő méltatásban. A füzetet irodalmi értesítő fejezi be. Gondunk 
lesz rá, hogy a magyar közoktatásügy méltóan legyen képviselve 
ebben az új orgánumban, mely bizonyára hamarosan nagy népszerű
ségre fog szert tenni. Egy másik negyedévi folyóirat »L ’Education* 
címmel ez év március havában indult meg Bertier G. az »Ecole des 
Boches« igazgatójának szerkesztésében. Jellemző, hogy a francia 
kiadók (Yuibert & Nony, Paris, 63 Bőd. St.-Germain) erről a vállalat
ról német nyelvű körlevelet küldöttek be hozzánk. Ez az »Interna-

ORSZ. KÖZÉPTSK. TA N Á REG Y ES. KÖZL. Х 1ЛИ , 11
*



154

ticmale vierteljährliche Rundschau für Haus- und Schulerziehung« 
szintén az egész közoktatásügyet öleli fel a következő felosztás 
szerint: az iskolaköteles kor előtti nevelés, nevelés az iskolakötele
zettség alatt, nevelés az iskoláztatás után, minta-iskolák, a nagy neve
lők, pedagógiai hírek, könyvészet. Az új folyóirat, mely a szakkörök 
mellett a szülők igényeit is szem előtt tartja, évenkint négy 150 lapos 
füzetben jelenik meg; előfizetési ára 6 frank 50. kf.

Beküldött könyvek és lapok.
Egy új Petőfi-kiadás. A debreczeni Hegedűs és Sándor cégnél 

egy a népnek és az ifjúságnak szánt olcsó Petőfi-kiadás jelent meg, 
amely tartalomra és kiállításra nézve méltán sorakozik a legtelje
sebb és legjobb gyűjtemények mellé. Magában foglalja a költőnek 
eddigelé ismeretes minden verses művét, a zsengékkel, töredékekkel 
és kihagyottakkal együtt. A költeményeket Kardos Albert jeles kar
társunk, a debreczeni Csokonai-kör titkára rendezte sajtó alá, ugyan
csak ő írta meg bevezetésül Petőfinek rövid életrajzát és tömör jel
lemzését. A 800 lapnál többre terjedő igen tetszetős külsejű, a 
költő arcképével is díszített kötet széleskörű elterjedésre tarthat 
számot. Ára színes kemény vászonkötésben 2 korona 40 fillér. Kap
ható a debreczeni kiadó-cégnél és minden hazai könyvkereskedésben.

Madách Imrei Az ember tragédiája. Jegyzetekkel és magya
rázattal kiadta Alexander Bernát. Második javított kiadás. Ara 

- 3 K. Budapest, 1909. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r. t. 
kiadása. A legjelesebb Madách-kiadások közé tartozik. Alexander 
megvilágításában az Ember tragédiája a legegyszerűbb és legköny- 
nyebb olvasmánnyá lesz. Tanár, tanuló s általában minden művelt 
olvasó nagy haszonnal forgathatja ezt az értékes, máris széles kör
ben elterjedt könyvet.

A levegő m eghódítása. írták Serényi Gusztáv és dr. Visnya 
Aladár. Képekkel. Budapest. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai 
r. t. kiadása 1909. Érdekesen, könnyen érthetően tárgyalja ez a 
a könyv mindazt, amit a repülésre, a modern kor e legizgatóbb 
problémájára vonatkozólag minden művelt embernek tudnia kell. 
Ifjúsági könyvtárainknak megszerzésre ajánlható. Ara 2 K.

Uránia. X. évf. 10. szám ifj. Hegedűs Sándor, dr. Bapaics 
Rajmund, dr. Barta Mór, Szentimrey Árpád, dr. Fitos Vilmos, 
dr. Kéler Tibor stb. közleményeivel.

A szóbeli egyenletek megfejtése. 400 új feladat. Összeállította 
Czencz József főgimn. tanár. Ára 60 fillér. Iskolai segédkönyvek 5. 
Szerkeszti Réger Béla dr. Szentgotthárd, Wellisch Béla kiadása.
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A Jó P ajtás-nak, Sebők Zsigmond és Benedek Elek új képes 
gyermeklapjának most megjelent 3. és 4. száma is legjelesebb ifjú
sági íróink műveiből van összeállítva. Mikszáth Kálmán, Endrődi 
Sándor, Sebők Zsigmond, Benedek Elek, Badó Antal, Rákosi Szidi, 
Barna Izidor és Halmay Zoltán közleményei mellett egy tréfás kép
sorozat, Túli Ödön finom művű rajzai, kisebb cikkek, apróságok 
adják a szép és érdekes számok tartalmát. A Jó Pajtás-t a Franklin- 
Társulat adja ki; előfizetési ára egész évi’e 10 korona, félévre 5 
korona, egyes szám ára 20 fillér.

Gyakorlati olasz nyelvtan. Dr. Ahn tanmódszere nyomán írta 
Palóczy Lipót áll. főreáliskolai tanár és a m. kir. zeneakadémián 
az olasz nyelv tanára. Negyedik javított és bővített kiadás. Buda
pest, 1909. Lampel R. Ára 2 К  20 f.

Szociális levelek. Irta Gaal Mózes. Ára 1 K. Budapest, Lam
pel R. 1909. Néptanítók könyvtára. 18. füzet. Szerkeszti dr. Weszely 
Ödön.

San Pantaleone és egyéb elbeszélések. Irta Gabriele D’Annunzio, 
ford. Balla Ignác. Budapest, Franklin-Társulat, 1909. Olcsó könyv
tár, alapította Gyulai Pál, szerkeszti Heinrich Gusztáv. Ára 40 f.

A pannonhalm i szent Benedek-rend névtára az 1909 —1910. 
évre. Győr, 1909.

Egressy Gábor mint Shakespeare-szinész. Irta Várdai Béla. 
Budapest, 1909. Kapható ifj Nagel Ottó könyvkereskedésében. 
Ára 1 K.

Petőfi képzelete. írta  Oláh Gábor. Ára 4 K. Debreczen, 1909. 
A Csokonai-kör tulajdona.

Kivonat a magyar nyelvtan, atilisztika, retorika és poétikából, 
írta  dr. Tordai Ányos ciszt. r. főgimn. tanár. Második kiadás. 
Pécs, 1909. Ára 70 fillér. Megrendelhető Baján a szerzőnél.

Ifjúsági könyvtárjegyzék. Budapest 1909. 30. szám. Október 
hó. Szerkeszti és kiadja dr. Szeniák István. IX. Mátyás-utca 18. 
Előfizetési ára egy évre 1 К  20 f. ,

KRÓNIKA.
Blériot. Illő, hogy ezen a helyen is megörökítsük késő nem

zedékek részére azt a kultúrtörténeti világeseményt, melynek a 
napokban tanúi voltunk Blériot repülőgépének a bemutatóján. Valahol 
csak megállapodik a szellemnek és levegőnek e francia hőse, min

11*
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denütt a lángelmét megillető hódolattal fogadják őt, még a legma
gasabbak is ; a világsajtó pedig egyértelműen és érdeme szerint 
méltatja ezt a korszakot alkotó tettet, melyet évszázadok óta lestünk. 
A bécsi N. Fr. Presse vezércikkben és tárcában is méltatja : amannak 
élén ezt a tőmondatot olvasom »Der Mensch fliegt«, a vonal alatt 
pedig ezt a bővített mondatot »Wir haben einen Menschen fliegen 
gesehen«. íme, a leghatalmasabb benyomásoknak a legegyszerűbb 
szavakkal adunk kifejezést! Szinte aggódva írom le, hogy ez a nagy 
dolog milyen kicsiny eszmét keltett bennem: azt, vájjon egy ilyen 
eseményt nem lehetne, sőt nem kellene-e iskolai tanulmányi célokra 
is gyümölcsöztetni ? Vájjon milyen gondolatokat és érzelmeket váltott 
ki ez a látvány tanulóink lelkében ? Azoknál, akik szemtanúi voltak 
s azoknál, akik csak leírás, vagy elbeszélés után alkothattak maguknak 
róla fogalmat. Aki a tanulókkal együtt volt odakünn, látta s még 
inkább hallotta azt a mély benyomást és azt az elemi erővel kitörő 
spontán lelkesedést, mely az ifjúság egész életére kiható lesz. Talán 
érdemes volna ezt — mindenütt egy dolgozatban megörökíteni.

A megszemléléssel járó páratlan kultúrélvezetért köszönet jár 
ki a vállalkozónak és a tanügyi hatóságnak egyaránt, akik oly mél
tányos és ügyes módon gondoskodtak a főváros tanulóiról és tanárairól.

kf.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
Veress Árpád oki. tanárt a zentai községi főgimnáziumhoz a fenn
álló szerződésből kifolyólag rendes tanárrá kinevezte.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
a kőszegi kath. gimnázium V—VIII. osztályainak a nyilvánossági 
jogot és az érettségi vizsgálatok tartásának jogát is véglegesen 
megadta.

Thököly hamvai. Késmárk város közönsége és az ottani ág. 
ev. egyházközség október 30-án kegyeletes ünnepséggel örök nyuga
lomra teszi Thököly Imre hamvait abba a pompás mauzóleumba, 
amelyet a kormány építtetett a késmárki evangélikus templomhoz.

T anári jubileum . A szentesi állami főgimnázium tanári kara 
és ifjúsága október 23-dikán ünnepelte Derzsi Kovács Ferencnek, 
az intézet nagyérdemű és általános tiszteletben álló természetrajz
tanárának 25 éves jubileumát. — Az ünnepség csak szűk körben folyt 
le, mivel maga az ünnepelt óhajtotta, hogy a zajos nyilvános ünnep
lést kerüljék, de ebben az egyszerű ünneplésben is megnyilvánult, 
hogy az igazán hivatásának élő, buzgó, jó tanár s a tanítványoknak 
lelkes, jóakaró vezetője mindig megnyeri a növendékek ragaszkodását, 
szeretetét és igaz tiszteletét s ez a ragaszkodás, szeretet és tisztelet 
megmarad a tanítványok lelkében akkor is, midőn rég kikerültek az
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iskola falai közül. Az ünnepelt tanárt a tanári karnak ünnepies 
gyűlésén Balázsovits Norbert igazgató üdvözölte a maga és a tanári 
kar nevében, tolmácsolván Géresi Kálmán tankerületi királyi főigaz
gató elismerését és szíves jó kívánságait is, azután pedig volt tanít
ványainak, majd a mostani növendékeknek küldöttsége köszöntötte. — 
Mostani és volt tanítványai 636 korona tőkével jutalomdíj-alapít- 
ványt alkottak az ünnepelt nevére.

Kazinczy-ünnep Kassán. A kassai Kazinczy-Kör f. hó 24-én 
ünnepelte Kazinczy születésének 150-ik évfordulóját. Az ünnepen 
egyesületünket Kórsai Ervin a Kassai Tanári Kör elnöke képviselte.

A tábornokok. A XX. században mi vagyunk az egyetlen 
nemzet a világon, melynek vajmi kevés érzelmi közössége van az ő 
hadseregével s eszerint mi egy nagyon értékes és nagyon édes érzés
sel szegényebbek vagyunk más nemzetek fiainál. Nem is szoktunk 
érdeklődni a katonák dolgai iránt, legfeljebb mikor valamely újság
hír figyelmünket valami ügyükre fölhívja. Legújabban azt a — ter
mészetesen valótlan — hírt olvastuk egy napilapban, hogy a had
vezetőség a legközelebbi katonatiszti előléptetéseknél 200.000 koronát 
szándékozik megtakarítani a tábornoki rangnál. A hadügyminiszté
rium legott sietett megnyugtatni az érdeklődő világot, hogy »nincs 
törekvés arra, hogy a személyi költségekben érjenek el megtakarí
tást, ami eddig nem is fordult elő«. A hivatalos nyilatkozat nélkül 
is megnyugtathattuk volna a méltóságos és kegyelmes tiszt urakat, 
hogy a hadvezetőség nem hagyja cserben az ő embereit. Ellenben 
szeretnénk mi is a mi vezetőségünk részéről hasonló nyilatkozatot 
látni, hogy szűnni nem akaró aggodalmaink közepett mi is már 
végre valahára nyugvó pontra juthassunk, mert elvben megállapított 
fizetésből mi éppen olyan kevéssé tudunk megélni, mint a katona
tisztek. Ezzel kapcsolatban szeretnénk e helyen a Tanári Kongresz- 
szus elnöksége elé azzal a kérdéssel járulni, vájjon miért nem vihe
tik keresztül az állami tisztviselők, nevezetesen a tanárok, hogy elő
léptetésük mindig az esztendő egy meghatározott napján történjék, 
ha nem is merünk olyan magasra tekinteni, mint a tisztek, kik min
den év május és november elsején gazdag előléptetésben részesülnek?

Tartalom: Egyesületi élet: Kolozsvári kör. Dr. Fazakas Józseftől. — 
Javaslatok és tanulmányok : Ideges gyermekek elemi és középfokú 
állami intézete. Juvancz Iréneusztól. —1 Könyvek és lapok: Éber 
László : Művészettörténeti olvasmányok. Dr. Lázár Bélától. — Веке 
Manó és Mikola Sándor : A középiskolai matematikai tanítás reformja. 
Dr. Kábán Mihálytól. — Két új tanügyi folyóirat, kf.-t'ó 1. — Bekül
dött könyvek és lapok. — Krónika: Blériot, kf.-tői. — Kinevezés. — 
Nyilvánossági jog. — Tanári jubileum. — Thököly hamvai. — 
Kazinczy-ünnep Kassán. — A tábornokok.
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2645861909. sz.
Magyar királyi áiiamvasutak.

A magyar királyi államvasutak téli menetrendje 
1 9 0 9 -1910-re .

A  magyar királyi államvasutak vonalain és az 
általuk kezelt magánvasutakon folyó évi október lió 1-én 
a téli menetrend lép életbe, mély a jelenleg érvényben 
levő nyári menetrenddel szemben a következő lényegesebb 
változásokat tartalmazza: (Vége.)

Rákospalota—Újpest—B udapest: A Budapestre reggel 4 óra 
08 perckor és éjjel 11 óra 20 perckor érkező, valamint a Budapestről éjjel 
10 óra 30 perckor induló vonat megszüntettetik. A Párkány-Nána felől 
reggel 8 óra 10 perckor Budapestre érkező vonat Rákospalota—Újpesten 
rendesen megállittatik.

A Pöstyén—verbói vonalon : Az esti vasár- és ünnepnapi vona
tok megszüntettetnek.

A H őlak—trencsénteplicz-fürdői vonalon: A Hőlak—Tren- 
eséntepliczről éjjel 2 óra 40 perckor, délután 1 óra 35 perckor, este 8 óra 15 
perckor és éjjel 11 óra 30 perckor induló, valamint a Hőlak—Trencsén- 
tepliczre éjjel 1 óra 32 perckor, reggel 4 óra 42 perckor, délután 5 óra 40 
perckor és éjjel 10 óra 39 perckor érkező motoros vonatok forgalmon kívül 
helyeztetnek.

P o z so n y -u jv á r o s —u jk o m á r o m : A délelőtti vegyesvonat Uj- 
komáromból délután 12 óra 25 perckor indittatik.

A Dévénytó—m archeggi v o n a lo n : A délelőtt Marcheggre 
érkező személyvonat ezen állomáson csatlakozást nyer Gänserndorf és Wien 
N. B. felé.

Az Érsekújvár—privigyei v o n a lo n : A jelenleg Nagybélicztől 
Nyitráig személyszállítással közlekedő délutáni tehervonat csak Nagy- 
tapolcsánytól Nyitráig fog utasokat szállítani.

A Budapest nyugoti pályaudvar—orsova—verciorovai 
vonalon : A Budapest nyugoti pályaudvarról délelőtt 9 óra 40 perckor 
Yerciorovára induló és az ellenirányból este 6 óra 35 perckor Budapestre 
érkező gyorsvonatok Temesvár—Józsefváros és Verciorova között forgalmon 
kívül helyeztetnek. Budapest és Cegléd között a vasár- és ünnepnapokon 
közlekedő déli, illetve esti vonat megszüntettetik. Szeged és Kiskunfélegy
háza között a Szegedre reggel 5 óra 42 perckor érkező, valamint a Szegedről 
este 8 órakor visszainduló helyi vonat forgalmon kívül helyeztetik. Temes
vár—Józsefvárosból a délutáni személyvonat Orsova felé 3 óra 01 perckor 
indittatik és csatlakozást nyer a Budapest felől jövő gyorsvonathoz.

A Szeged—rókus—szabadkai vonalon : A Szeged—Rókusról 
délután 3 óra 12 perckor induló, valamint a Szeged—Rókusra este 10 
óra 01 perckor érkező vegyesyonat megszüntettetik.

A Baja—újvidéki vonalon : A Zomborból jelenleg éjjel 3 óra 
10 perckor Újvidékre induló személyvonat már éjjel 2 óra 30 perckor indit
tatik. Zomborból Baja felé a délutáni vegyesvonat délután 12 óra 30 perc
kor indul.

A Szeged—Iiagybecskereki v o n a lo n : Karlováról a hajnali
vegyesvonat Szeged felé 3 óra 50 perckor indittatik.

Tem esvár—Józsefváros—Buziásfürdő : Az esti vonat helyett 
Buziásfürdőről Temesvárra egy délutáni személyvonat helyeztetik forga
lomba, mely Buziásfürdőről délután 5 óra 15 perckor indul. Buziásfürdő
ről délután 12 óra 50 perckor Temesvár—Józsefvárosra érkező és az onnan
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délután 3 óra 15 perckor visszainduló személyvonatok forgalma megszüntet- 
tetik.

Zsebely—Bóka. A Zsebelyról este Bániakra közlekedő vegyes
vonat megszüntettetik.

Oravica—Resicabánya. Oravica és Németbogsán között végleges 
menetrend lép életbe. A németbogsán—resicabányai vonalrészen a Resica
bánya megállóhelyről jelenleg délelőtt 8 óra 15 perckor induló vegyesvonat 
reggel 7 óra 38 perckor iodittatik. Németbogsánról csatlakozással Oravica 
és Zsidovin felől délután 3 óra 28 perckor egy uj személyszállító teher
vonat indittatik Resicabánya megállóhelyre.

P letern ica—Pozega. Az éjjel Pozegáról Pletemicára és hajnal
ban Pleternicáról Pozegára közlekedő vegyesvonat megszüntettetik.

Eszék—Strizivajna-Vrpolje. Az esti órákban Strizivajna-Vrpoljé- 
ról Djakovora és vissza közlekedő teher vonatoknál a személyszállítás meg
szüntettetik.

Ujdombóvár—Bosznabrod. Az Ujdombóvárról jelenleg éjjel 
2 óra 42 perckor Eszék felé induló személyvonat éjjel 2 óra 34 perckor 
indittatik.

Szentlőrinc—Nasic. A Szentlőrincről jelenleg reggel 4 óra 41 
perckor induló vegyes vonat reggel 4 óra 15 perckor indittatik. A Nasicról 
jelenleg éjjel 3 óra 45 perckor induló személyvonat reggel 4 óra 29 perckor 
indul. E vonat Cacincin csatlakozni fog a slavoniai—drávavidéki vasút vona
taihoz.

Budapest keleti pályaudvar—F ium e. A Fiúméból este 6 óra
kor Budapestre, valamint a Budapestről délután 4 óra 10 perckor és este 
9 órakor Fiúméba induló gyorsvonatok megállása Dugoselo állomáson meg
szüntettetik. A Fiúméból délután 2 óra 05 perckor Delnicére induló és 
a Delnicéról éjjel 10 óra 38 perckor Fiúméba érkező vasár- és ünnepnapi 
vonatok megszüntettetnek.

Kaposvár—Fonyód. A Fonyódról jelenleg éjjel 3 óra 32 perckor 
induló vegyesvonat helyett egy czemélyvonat helyeztetik forgalomba, mely 
Fonyódról reggel 5 óra 35 perckor indul. E vonat Fonyódon a déli vasút 
vonataihoz, Kaposváron pedig a gyorsvonathoz nyer csatlakozást. A Fonyód
ról délután 12 óra 02 perczkor induló személyvonat mint vegyesvonat indit
tatik.

Szigetvár—Kaposvár. Szigetvárról a reggeli vegyesvonat reggel 
4 óra 40 perckor indittatik és Kaposváron csatlakozást nyer a személy
szállító gyorstehervonathoz.

Kaposvár—Barcs. Barcsról a jelenleg éjjel 3 óra 50 perckor induló 
vegyesvonat 4 óra 13 perckor indittatik. Kaposvár és Kadarkút között oda 
és vissza egy uj vegyesvonatpár helyeztetik naponta forgalomba. Az uj 
vonat Kaposvárról délelőtt 11 óra 58 perckor indul, Kaposmérőn csatla
kozást nyer Fiume felől. Az ellenirányban az uj vonat Kadarkutról délután 
1 óra 35 perckor indul és Kaposvárott csatlakozást talál Fiume, Siófok, 
Fonyód és Szigetvár felé.

D ugoselo—Novska. A Novskáról este Dugoselora induló személy
szállító tehervonat megszüntettetik.

Banova jár uga—Pakrac. A Banovajarugáról délelőtt 8 óra 31 
perckor Pakracra induló és az innen este 7 óra 41 perckor Banovajarugára 
érkező személyvonatok forgalma megszüntettetik.

Pozsony-uj város—Szom bathely. Pozsony-Uj városból Liget
faluig, munkaszünetes napok kivételével, naponta közlekedő, reggel 8 óra
kor induló uj vonat helyeztetik forgalomba.

Adony—P usztaszabolcs— Tapolca. A Budapestről délután 3 óra 
50 perckor Tapolca felé induló és a Tapolca felől délelőtt 9 óra 55 perckor 
Budapestre érkező gyorsvonatok Balatonarácson és Aszófő—Tihanyon 
rendesen megállittatnak.

Budapest, 1909. szeptember hóban.
Az igazgatóság.

Budapest, az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-tá rsu la t könyvnyomdája.
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Október 27-én reggel, hosszas szenvedés után, megadta 
lelkét Teremtőjének Fehér Ipoly pannonhalmi főapát.

Nem költözött el váratlanúl. Évek óta nyílt titok volt a 
halálos betegség, mely szervezetét emésztette. Elhunyta mégis 
megdöbbenést keltett mindazoknál, akik jelentőségét ismerték. 
Mint mikor egy szilárd oszlop összeroppan, egy tartóerő össze
omlását érezzük az ő halálakor is, aki személyiségével és állása 
szerint napjaink közképéhez jellemzőleg hozzátartozott, egyetemes 
rendjének egyik kiemelkedő tényezője volt.

Pályájának súlypontja az oktatásügy terére esik, mert bár 
magas egyházi méltóságot is viselt s mint a főrendiház tagjának 
politikai és társadalmi szerepre is jelentős alkalma volt, de mint 
főpap is egy tanítórendnek állt az élén, s a tanüggyel élete 
végéig szoros kapcsolatban maradt. Egész emelkedése oktatás
ügyi tevékenységének érdemfokain jutott el a főpapi méltóságig. 
Az oktatásügy terén is a középiskolához fűzte őt a legtöbb szál 
s azért életének legjelentősebb tartalma a mi szorosabb közéletünk 
területéhez tartozik, annak a jelentőségét gyarapítja.

Pályáját mint tanár kezdte, mint igazgató folytatta, rend
jének, a Szent Benedek-rendnek szolgálatában. Világos eszü, 
erős ítéletű, szigorú tanár volt s pontos, föltétien rendtartó 
adminisztrátor. Az iskolaügyet tankönyveivel is szolgálta: fizikája 
annakidején kedvelt kézikönyv volt, melyből sokan merítettük 
természettani ismereteinket. Nevének országosabb ismeretséget 
elsősorban épen tankönyvei szereztek, míg pályája általánosabb 
jelentőségre szegedi főigazgatósága idején emelkedett. Ottani tíz
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évi működése sokáig emlékezetes marad. Eszménye a rend volt 
s ezt személyre való tekintet nélkül kérlelhetetlen szigorúsággal 
követelte. A professzori vasemberek típusából való volt, a Kla- 
marik Jánosok fajtájából és gárdájából szerzetesi kiadásban, aki 
azonban a kolostorból inkább az erély és fegyelem, mint a sze
retet erényét hozta el magával. Nem volt közönséges értelem
ben népszerű; de mindenki kénytelen volt elismerni, hogy az 
oktatásügy érdekeit szívén viselte, értett hozzá, erélyével rendet 
csinált s megszilárdította a tekintély elvét. Ez maradandó és 
nagy érdeme.

Oktatásügyi tekintélyét gyarapították azok a tanulmányai 
is, melyeket a bajorországi és szerbiai oktatásügyről kiadott, 
úgy hogy, mikor a rendtársak bizalma a főapáti székbe ültette, 
a kormány a közoktatási tanács elnökévé nevezte őt ki, a tanács 
újjászervezése után pedig, 1896-ban, másodelnökévé; e minőségé
ben a tantervrevizió tárgyalásait is személyesen vezette. Leg
utolsó alkalommal az 1906. januári középiskolai reformértekez
leten szerepelt.

De talán minden érdeménél maradandóbb az, melyet főapáti 
tevékenységével szerzett. Magyarország legrégibb tanítórendjének, 
a Szent Benedekrendnek újabb felvirágoztatására szentelte ezután 
egész vas energiáját. Előkelő ízlése volt, szerette a fényt, s ahol 
reprezentálnia kellett rendjének és személyének méltóságát, ott 
semmi áldozattól nem riadt vissza; de kitűnő gazda és admi
nisztrátor volt s a rend anyagi helyzetét páratlan sikerrel ren
dezte. Kormányzatának ez nagy és fényes eredménye volt, me
lyért minden rendtársa csak hálával tudja emlegetni. De nagy 
igyekezetei fordított a rend tanulmányi ügyeinek emelésére is. 
A pannonhalmi főiskolát, a könyvtárt, valamint a rend gimná
ziumait külső és szellemi fölszerelés tekintetében a haladó kor
ral lépést tartva fejlesztette. Tudta méltányolni számos rendtár
sának tudós törekvéseit is, akiknek ha érzülete úgy sugallta, 
bőkezű Maecenása is volt.

Nem volt közönséges ember; egyéniségében sok kiváló és 
imponáló vonás egyesült. Ember volt azonban, akinek egyik
másik vonása gyakran heves ellenszenvet támasztott. De egy 
jelentős élet végén nem az a kérdés, mennyi rokon- és ellen
szenvet idézett föl valaki a személyekben, hanem az, hogy micsoda 
pozitív haszna volt életéből a köznek, az ügynek. És Fehér 
Ipoly pályája végén a tiszteletnek, az elismerésnek csorbítatlan 
teljességével kell megállapítani azt a tényt, hogy ő a köznek 
élt, akkor is a köznek élt, mikor magának látszott élni. 
A kor anarchikus hajlamai közepette rendületlen szilárdsággal 
és következetességgel képviselte a pozitív munka, a rend és a 
tekintély elvét, s ezt a maga tanügyi és egyházi hatáskörében 
feltétlen érvényre is emelte; a hazai közoktatásügynek pedig a 
Benedekrend rekonstrukciójával is maradandó és nagy szolgá
latot tett.
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Érdemeiért egyesületünk 1897-ben tiszteleti tagjáúl válasz
totta, s midőn ravatalára koszorúját is elküldötte, e ténnyel az 
elismerésen kívül háláját is tolmácsolta iránta, ki egyesületünk
nek kerek negyven éven át minden válság, ellenáramlatok és 
izgatások közepette is rendületlen hűségű tagja volt és maradt, 
s közgyűlésünket a pannonhalmi főmonostor falai közt 1897-ben 
vendégszeretetében részesítette.

Hálásak lehetünk a Gondviselésnek, ha erényeit viszontlát
hatjuk oktatásügyünk vezető alakjainak succrescentiájában. A mit 
ő képviselt, arra mindig szükség lesz; a mód, ahogyan az elve
ket képviselik, változhatik, az nem lényege a dolognak.

Fehér Ipoly után értékes hagyaték maradt rendjének anya
giakban és erkölcsiekben s ez utóbbiak értékesek az egész hazai 
oktatásügyre nézve.

Áldott legyen emlékezete! — á —

EGYESÜLETI ÉLET.

Eperjesi kör.
Az Eperjesi Tanári Kör szept. hó 30-án tartotta alakuló 

ülését a Kollégium tanácskozó termében. Az ülésen Gömöry János 
kollégiumi főgimn. igazgató elnökölt, aki a múlt iskolai évben a 
kör elnöke volt. Megnyitó beszédében sajnálattal állapította meg, 
hogy a kör munkásságában néhány év óta hanyatlás állott be. 
E hanyatlás nem helyi okokra vezethető vissza. Tapasztaljuk ezt az 
egyesület többi körében is. Az okot megtalálhatjuk abban az általános 
elkedvetlenedésben, mely a tanárság anyagi helyzetének rendezetlen
sége miatt támadt. Az egyesület központi vezetőségét a fizetésrendezés 
kérdése szintén olyannyira foglalkoztatta, hogy az igazgató-tanács 
és a választmány ülésein a tanárvilágot érdeklő anyagi ügyek min
den más kérdést háttérbe szorítottak. Bíznunk kell abban, hogy a 
tanárság jogos kívánalmai a fizetésrendezésre nézve a közel jövőben 
teljesülni fognak. Bízunk az egyesület vezetőségének, különösen pedig 
elnökének bölcseségében, akik eddig is méltóan képviselték az egye
sület érdekeit. Bármint legyen is azonban, anyagi helyzetünk bizony
talansága még inkább ok arra, hogy egyesületünkben minél számo
sabban tömörüljünk, és a vidéki körök új életre keltésére töreked
jünk. Az egyesület decentralizációja magában véve helyes gondolat. 
Ily módon minden egyesületi tag a körök révén közremunkálhat az 
egyesület felvirágoztatásában. Viszont a központ a virágzó körökre 
támaszkodva hatalmas tanári közszellemet teremthet s a magyar 
tanügynek számottevő tényezőjévé válhat. De a vidéki körök fenn
maradására helyi érdekekből is szükség van. A különböző intézetekben 
működő tanártársak érintkezésére és együttműködésére hatalmas szerv

12*
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a tanári kör. A kölcsönös megismerés és érintkezés közelebb hoz 
egymáshoz bennünket és a kölcsönös megbecsülésnek és együttműkö
désnek gyümölcse a társadalom elismerése lesz, mely a tanári állás 
tekintélyének növelésére vezethet. Az Eperjesi Tanári Kör tagjai 
négy különböző jellegű intézet tanáraiból kerülnek ki és évek óta 
egymást megbecsülve ápolják az összetartozás érzetét. E kör a helyi 
társadalomnak érdekeit is szolgálja felolvasásaival, amelyek évről- 
évre népszerűbbek lesznek művelt közönségünk előtt. Körünkre tehát 
szükség van, helyi szükségletnek tesz eleget, éppen azért reméli az 
előadó, hogy a kör a jövőben is megmarad és ha működésével egyéb 
eredményt nem is érne el, mint e vidék tanáraiban az összetartozás 
érzetének fölkeltését, hivatását úgy is betölti és életrevalóságának 
tanujelét adja.

Ezután melegen üdvözölte Vujsz Jánost, ki egy évig tartó 
franciaországi tanulmányútjáról visszatért és sajnálattal búcsúzott 
Varvasovszky Jánostól, ki eltávozik körünkből.

Ezzel a múlt évre megválasztott tiszti kar befejezte működését 
s megköszönve a bizalmat, a jegyző nevében is lemondott tisztségéről. 
A kör a jövő iskolai évre elnökül Vujsz Jánost választotta meg, a 
kir. kát. főgimnáziumra kerülvén a sor, jegyzőül pedig Saguly József 
koll. főgimn. tanárt.

Majd az Eperjesen tartandó felolvasások ügye került szóba. 
Ugyanis az Eperjesi Tanári Kör több mint egy évtized óta népszerű 
tudományos előadásokat és pedig a téli időben hatot-nyolcat rendez 
a művelt nagyközönség számára. Az előadásoknak vezetője néhány 
év óta Teltsch Kornél koll. tanár, aki ez alkalommal jelentést tett 
azokról a lépésekről, melyeket a jelen iskolai évben tartandó elő
adások érdekében tett. A jelentésből kitűnik, hogy ez előadások meg
tartására már eddig is több kiváló erőt sikerűit megnyernie és így 
azok erkölcsi sikere máris biztosítva van. E jelentést, valamint azt, 
hogy a V. K. M. az eperjesi középiskolai tanárok részére 240 K-t 
utalt ki 12 előadás tiszteletdíjául, a kör örömmel vette tudomásul.

Schöpflin Géza és Varvasovszky János jelentették ezután, hogy 
a Tanári Kör számadásait átvizsgálták és mindent a legnagyobb 
rendben találtak. A számadások, valamint a népszerű tudományos 
előadások pontos és lelkiismeretes vezetéséért a Kör jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott Teltsch Kornél titkárnak.

A pénztári számadások szerint a múlt évben az előadások 
tiszta jövedelme 305 К  44 f volt. Ebből a gyűlés 50 К -t a Kör 
vagyonához csatolt, 250 К -t az ev. kollégiumi gimnázium és a kir. 
kát. gimnázium kirándulási alapjára a két intézet közt fele-felerész- 
ben megosztott, 5 К 44 f.-t pedig a kisebb kiadások fedezésére 
visszatartott.

Saguly József
e. i. jegyző.
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JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A direkt módszerről.

— Egy néhány személyes franciaországi tapasztalat. —

A modern nyelvek tanításának reformja ahhoz a fogalomhoz 
kapcsolódik, amelyet direkt módszer név alatt ismerünk. A modern (élő) 
nyelvet egyedül magáért a nyelvért tanuljuk. Ez az alapmondata ezen 
fontos pedagógiai mozgalomnak. Megokadatolttá, okvetlen szükségessé 
tette az iskolai élő nyelvi oktatás úgyszólván teljes eredménytelensége, 
ahová a grammatizálók túlzott elmézésének okvetlen vezetnie kellett. 
A direkt nyelvtanítást ennélfogva a grammatizálók helytelen, hibás 
eljárásának egészséges reakciója szülte. Csodálatos, a reakció-mozgalom 
mintha visszahatásra szintén megérett volna. Aggályok nap-nap után 
merülnek fel, nem egy komoly pedagógus részéről. Komoly pedagógiai 
körök külföldön és nálunk is már érdemileg foglalkoznak a kérdéssel. 
Bizottságok a tapasztalatokat megvitatják. Nálunk a nemrég meg
alakult »modern filológiai szakbizottság« nagy kört felölelő pro- 
grammjában bő szerepet juttat azoknak.

A tavaszkor megtartott párisi nemzetközi kongresszus a fontos 
kérdésben sok tekintetben megnyugvást hozott. Megnyugtatólag hang
zanak megállapodásai, határozatai, amelyek a gyakorlati tanítás alap
ján a grammatikai formák tanításának fontosságát emelik ki. Vilá
gosan rámutatnak arra, hogy nem a direkt irányú tanítás alapja ingott 
meg, hanem egyfelől a direkt módszer hívőinek túlzó magatartása, 
másfelől a fontos módszer lényegét félreismerő mesterkedések ingatták 
meg a módszer hitelét.

A fontos, aktuális kérdés megvilágításához franciaországi, 
személyes tapasztalataimmal akarnék ez alkalommal hozzájárulni. 
Néhány gyakorlati úton szerzett adat is segítse megvilágítani a 
lycéek direkt irányú nyelvtanítását, ismertesse el velünk jó oldalait 
és mutasson rá túlzásaira.

Az élőnyelv tanítása a lyceekben tisztán az illető nyelven 
történik (a növendéket olykor az anyanyelven kiszidták). Ha a szöveg 
pontos megértése megkívánja a kisegítő nyelvet, ezt a szerepet a latin, 
avagy más töbhé-kevéshbé ismert nyelv tölti be. A tankönyvek, az 
olvasókönyvek, az anyagnak, az olvasmányoknak nagyszámú kérdés 
és feleletre való felaprózásánál az élőnyelv egyedüli használatát 
üdvösen elősegítik.1 A grammatikai alaptörvényeket, formákat pár 
oldalra terjedő »Mementok« foglalják össze. Példagyűjtemények, 
amelyek a nehezebb grammatikai jelenségek demonstrálására szol
gálnak, a kevés magyarázat az anyanyelven szól. (Nálunk egy-két 
modern nyelvtanóra túltesz e téren a franciák buzgóságán.) A dia- 
rium-féle iskolai füzetükben is csak az anyanyelven történik pl. a

1 Lycée Henri IV. Classe sixieme : »Deutsche Sprache durch 'Wort 
und Bild« Th. Cart és Hausknechttől (a kiéli Reform-Realgymnasium igaz
gatója) 20 képpel. — Fouille-Müller-Schürr : »Livres de lectures allemandes.«



1 6 6

Memento egy-egy pontjának magyarázása. 1 A számos kísérő kép 
szemléltetőleg tesz eleget a megértés és megértetés munkájának. 
Végre az osztálynak kórusban való bő szereplése változatosságánál 
fogva a nyelv iránti érdeklődést — ha nem is a legnagyobb haszon
nal — fokozza és a helyes kiejtést, hangsúlyozást is elősegíteni akarja. 
A direkt módszer eszközei ismeretesek előttünk. Középiskoláinkban 
-— hisszük — mind sűrűbben élnek velük. Kétségtelen, mint a direkt 
nyelvtanítás hasznos elemei, célravezető eszközei nagy haladást jeleznek 
az élőnyelvek tanításában. Franciaországban az 1902-ben kibocsátott 
miniszteri rendelet a középiskolában általánossá tette a direkt mód
szert. Ma már kiküldött kormányképviselők felette kedvezően szá
molnak be az élőnyelvtanítás eredményeiről. A grammatika teljes 
térvesztése itt-ott túlzó direktistákkal szemben nem igen aggasztja 
őket. Szerintük az időnek meg kell hoznia a célszerűen arányos 
kiegyenlítődést. (És ebben igazuk is van. Csak a középiskola maga- 
gasabb célú pedagógiai, jogos törekvését sem kell és szabad lábbal 
taposni). Sokat várnak az új módszer szerint oktatott jövendő tanár- 
nemzedéktől. Ezen általános megjegyzésekhez — anélkül, hogy a fran
cia tanügyi kormányképviselőkkel polémiába bocsátkoznám — egyné
hány személyes tapasztalati adattal járulok. Talán nem haszontalanul.

Nézzük egy német órának a lefolyását a lycée Henri IV-ban 
(régi lycée Napoléon) a classe sixiemeben. A fekete táblán nagy 
kép csüng (olyan Hölzel-féle. Házikó udvarral, kerttel, gyermekek 
játszanak benne). A tanár pálcával kezében az egyik növendékkel 
lefelelteti a leckét, az osztály kórusban — (általános alannyal, har
madik személyben) — ismétli a rövid mondatokban eszközölt felele
teket. Eközben történik a házifeladatok kijavítása. (?) Tovább men
nek. Verset fordítanak. A tanár lefordítja a vers egy meghatározott 
részét. Négy-öt növendékkel lefordíttatja a szöveg minden egyes 
mondatát. Majd a képre áttérve a felveendő anyagot elősorolja, 
kórusban az osztállyal ismételteti. A teljes hűség kedvéért említsük 
meg, hogy az óra elején — mintegy bevezetésképen — az egész 
osztály kórusban elmondja a tanult verseket. (Kétségtelenül jó szo
kás.) Tapasztalatok: a házi dolgozatok javítása pontatlanul vagy 
éppen nem történik. Személyes meggyőződésre idő nincsen. Az osz
tálynak kórusba való szereplése nem eléggé ellenőrzött, de nem is 
igen ellenőrizhető, lévén a tanulók száma osztályonként ott is (alsó 
osztályokban) a 40-hez közel. Hogy így a kiejtés- és hangsúlyozás
beli hibák száma nagy, erről a felső osztályokban elég alkalmam 
volt meggyőződni. A túlzó direktistákat (számuk nagy a francia 
középiskolában) óvatossá tehetné ez a körülmény, lassúbb haladásra 
inthetné és szükség esetében céljuk pontos, helyes elérése érdekében 
közvetítő természetű, a meggyőződést elősegítő eszközökhöz utasít
hatná. (Ma már a direkt módszer komoly ismerői, követői ez úton 
vannak.) Mert alig hihető, hogy az élőnyelvek tanításánál az inten-

1 »Memento de quelquesunes des difficultés de la grammaire alle- 
mande.« par Th. Cart. (Licee Henri IV. Classe sixieme. [Első osztályunk]).
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ziv értelmi funkciónak későbbi időre való halasztása által a szókép
zetek tartalmi értéke mellett, ugyancsak terminusainak helyes hang- 
súlyozása, pontos kiejtése későbben öntudatosan elsajátítható volna. 
Ilyen kezdő alap mellett ez lehetetlen. Erre nézve egy-két francia 
lycéeben te tt tapasztalatom kétségtelen bizonyítékul szolgál. Ilyen 
természetű hibák a felső osztályokban jobban szembetűnők, mint az 
alsókban. A classe seconde növendéke adzsütant, freiwillizsét, lofét stb. 
olvas adjutant, freiwilliger, laufer stb. helyett. Helyes hangsúlyo
zásról nem szólhatunk. Ez franciásan történik. Figyelmeztetéssel erre 
vonatkozólag nem igen találkoztam. Úgy tűnt fel előttem, mintha 
mellékes volna. A bajok a magasabb osztályokban még kirívóbbak. 
Hiábavalónak bizonyulna itt  mindenféle helyesbítő, kiigazító kísér
let. Megrögződtek azok (amin ily előzmények mellett nem lehet 
csodálkozni). Kiküszöbölésük hiú kísérlet volna. Nem is törekedtek 
arra. A franciák a latinnal is ugyanígy vannak. He meggondolhatnák, 
egy élőnyelv kezelése — különösen, ha ez az övéktől teljesen elütő 
természetű — már a legpraktikusabb szempontból is alakilag több 
gondot érdemel.

A sok könyvnélküli, a szemléltető eszközök, képek stb. sűrű 
használata önmagától, játszva ismerteti az olvasmányok tartalmát. 
Az összefüggés, a logikai összetartozandóság, az egymásután magya
rázatára a képzelő erő működik közre. És ez kezdő tanításban nagyon 
jól beválik, ámde a tanuló, akinek a többnyire gépies munka — köny- 
nyedségénél, tetszetőségénél fogva — Ínyére van, aki a dolgok össze
függésének megfejtését képzeleti alapon megszokta, képes lesz-e a 
magasabb fokú oktatásban komplikáltabb, határozottan logikai, 
elvont folyamatok (a természettudomány köréből vett olvasmányok 
stb.) precíz megértésére, helyes értelmezésére ? A begyakorlott kép
zeleti erő működése mindenütt helyén való-e ? És vájjon a növen
dékeknél — egyaránt fejlődő intelligenciájuk révén — egyensúlyoz
hatok, jóvá tehetők-e a fantázia tévedései ? Minderre megfelel Gowrio 
a »De la méthode directe« című nagy jelentőségű felolvasásában, 
amelynek fontos érvei előtt meghajlunk, de amelyekre nézve tavalyi 
tapasztalataim Franciaországban meg nem nyugtatnak.1

A tömeges tanítást illetőleg a módszer túlzásba vitele épen 
nem a legmegbízhatóbb eredményre vezet. Az osztálynak kórusban 
való szereplése annak egy nagy részénél szájmozgató gyakorlatokra 
szorítkozik. Nagy ellenőrzést igényel a tanár részéről. Túlságba 
vinni nem ajánlatos. Veszítvén ugyanis tetszetősségében, változatos
ságában rejlő érdekességében — a nyelvtanulást, az eredményes, 
hasznos nyelvgyakorlást többé elő nem segíti. A házidolgozatok oly- 
képen való javítása inkább tömegtévedésekre, mint tömeges okulásra 
szolgál. A nagy számban észlelt hibák — javarészt alaki jelle
gűek — amellett szólnak. Mérsékelhetők, talán egészen kiküszö
bölhetők volnának, ha mindenütt — a gyakoidó főgimnázium 
mintájára — az ellenőrzést kellő számú tanárjelölt végezhetné.

1 A felolvasást bőven ismertetni szándékozom.
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Az egy-két francia lycéeben tapasztalt, jelenben felhozott ada
taim nem akarhatnak a francia középiskolára nézve kizárólagos, 
sem általános jelleműek lenni. Nagyon kis számmal vannak. Még 
kevésbbé demonstrálnak azok a direkt nyelvtanítás ellen. Tanári 
működésem kezdetétől fogva lelkes hívének tartottam magam. Ámde 
a veszedelmes túlzásoktól mindig tartózkodtam. Nem tarthatom 
ugyanis az iskolai élőnyelv-tanítás végcéljának az élet pillanatnyi 
szükségletének kielégítését az élőnyelv bármilyen valamikép elfogadható 
alakja által is. Ez megfelelhet — tökéletesen — a Berlitz School 
céljainak, követelményeinek, de nem a középiskola öntudatos peda
gógiai munkájának. Ez utóbbiról pedig a modern iskola első sor
ban a maga reputációja érdekében le nem mondhat. Ismételjem-e 
— hányán nem mondták már előttem — hogy csak az alapos 
pedagógiai munka és a reális élet szorgos követelményeit számbavevő 
törekvések harmonikus, célszerűen arányos összeolvasztása teremtheti 
meg az élőnyelvtanítás ama komoly eredményeit, amelyre a közép
iskolának — hivatásához méltóan — törekednie kell. Mind a kettő 
a direkt irányú tanítás alapföltétele. Előlük nem hogy elzárkóznék, 
sőt csak általuk, velük jut eredményhez, érvényre.

Elénk pedagógiai mozgalmak — örömmel konstatálhatjuk — 
észlelhetők mostanság nálunk is a külföld mintájára, a matematika 
tanításának reformálására célzó törekvések mellett a földrajz mint 
tudomány pedagógiailag berendezkedvén a középiskolában kellő érték
lését keresi. Megalakult a »Modern filológiai szakbizottság« is. — 
(Vájjon melyik modern filológus ne üdvözölné melegen megalakulá
sát ?) Úgy vélem, adataim épp alkalomszerűen kerülnek felszínre, 
hogy a bizottságnak a tágkörű programmjában felölelt fontos peda
gógiai, aktuális kérdések célszerű és céltudatos megoldásához: az 
élő nyelvek tanításának a középiskolai tanulmányok keretébe való 
legmegfelelőbb, egyúttal legnagyobb hasznot hajtó beillesztésénél 
némi anyagul szolgáljanak.

(Körmöczbánya.) Dr. Philipp Kálmán

A GYAKORLATBÓL.
A görög nyelvtanítás kétféle menete.

A tanterv a görög nyelv tanulásának kétféle menetét engedi 
meg; az ión nyelvjárással kezdve az V—VI. osztályban az Odysseia 
és Herodotos kerül tárgyalásra, a VII.-ben Xenophon és az Ilias, a 
V III.-ban Plato és Sophokles. Az attikai nyelvjárással kezdve a 
Vl.-ban Xenophon és a lyrikusok, a VII.-ben az Odysseia és Hero
dotos, a VIII.-ban Ilias és Plato olvasandók.

Ezeknek előrebocsátása után megemlítem, hogy egy tanuló, aki 
az V—Vl.-ban az attikai nyelvjárást tanulta máshol, intézetünkben 
pedig az ión nyelvjárás szerint a VII.-ben az Iliast és Xenophont
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olvasta, a pótló vizsgálaton (betegség miatt) a Xenophonból feladott 
kérdésre azzal állott elő, hogy ő azt már a VI. osztályban olvasta. 
Ez a vizsgálat engem (évközben nem tanítottam) arra figyelmeztetett, 
hogy ez a tanuló Xenopbont kétszer olvasta (vagy legalább kellett 
volna olvasnia), de az Odysseiát nem fogja olvasni tanulmányai alatt, 
amit mindenesetre veszteségnek kell tartanunk. Én a magam részé
ről azt ajánlom, hogyha van ilyen tanulónk, esetleg több is, akkor 
ezek kedvéért az Iliassal kezdjük az évet (VII. osztály) lassú me
netben, rámutatva az ión és attikai nyelvjárás különbségeire, ezen 
tanulókra való tekintettel ; az év második felében pedig ezen tanulók 
Xenophon helyett privátolvasmány gyanánt tartoznának az Odysseia 
kijelölt részleteit elolvasni. A tanár esetről-esetre meggyőződnék arról, 
hogy elvégezték-e a kijelölt részleteket.

Ezt az esetet is csak azért hoztam fel, hogy egyes tanulók 
iskolaváltoztatásánál tekintettel legyünk előbbi olvasmányaikra és 
esetleg magánolvasmány gyanánt jelöljük ki nekik az el nem olvasott 
auktort. Az individualizálásnak ilyen esetekben elég tág tere nyílik.

- e g .—

KÖNYVEK ÉS LAPOK,
Külföldi pedagógiai folyóiratok repertóriuma.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum vezető
sége ismét jelentékenyen emelte ezen mindjobban izmosodó kulturális 
intézményünk gyakorlati értékét és használhatóságát egyrészt azáltal, 
hogy a nagyszámú bel- és külföldi folyóiratok számára egy új termet 
nyitott, másrészt azzal az üdvös intézkedésével, hogy a külföldi folyó
iratok tartalmáról betűrendes repertóriumot készíttetett mely, a vall. 
és közokt. minisztérium jóváhagyása alapján mint az Orsz. P. K. és 
T. M. Hivatalos Értesítőjének melléklete fog folytatólag megjelenni. 
Ezen pedagógiai repertórium első száma a Hivatalos Értesítő f. é. 
július 31. számával kapcsolatban jelent meg s magában foglalja az 
1908. évi külföldi folyóiratok cikkeinek egy részét a szerzők nevének 
alfabetikus sorrendjében. A repertóriumban való eligazodást meg
könnyíti az egész anyagnak bárom fő és több alcsoportra való felosztása, 
amelyeken belül természetesen mindig újból kezdődik a betűrend. 
A csoportokra osztás elvét szerencsésnek találjuk, mert az összes disz
ciplínák elhelyezhetők a felvett hármas keretben anélkül, hogy az 
anyag túlságosan elaprózódnék. A három főcsoport I. Elméleti peda
gógia. H. Gyakorlati pedagógia. III. Történeti pedagógia. A további 
felosztás I. alatt A) Alaptudományok. B) Nevelés elmélete. II. alatt 
A) Magánnevelés. B) Köz-(iskolai) nevelés. III. alatt A) Elméletek 
története. B) Nevelés (intézmények) története. Ezek a csoportok is 
feloszlanak még (a III-at kivéve) 3 — 5 tagozatra úgy, hogy kiki meg
találhatja azokat a cikkeket, melyek iránt érdeklődik. Az értekezések 
címét a repertórium, a német nyelvűek kivételével, magyarul is közli.
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Az összeállítást Sándor Domokos, tanítóképzőintézeti nyug. tanár 
végezte nagy gonddal és lelkiismeretes pontossággal. A külföldi peda
gógiai irodalom igen nagy arányokban fejlődik, úgy hogy érdemesebb 
produktumainak számontartása is terhes feladat, A pedagógiai iro
dalommal foglalkozó szakemberek s a szélesebb körben érdeklődő 
közönség is mindenesetre szívesen fogja üdvözölni az 0. P. K. és 
T. M. elnökségének ezen újabb vállalkozását, mellyel a gondozására 
bízott intézmény kulturális és tudományos hivatását előmozdítani ipar
kodik. Ep azért kívánatos, hogy az 0. P. K. és T. M.-ot a közép
iskolák is támogassák. A vall. és közokt. minisztérium kiadásában 
megjelenő Hivatalos Értesítője (Előf. díja egy évre 3 K.) tanszer
bírálatokat és ismertetéseket bel- és külföldi könyv újdonságokat közöl.
E. évi augusztus 31. száma közli a polgáriskolák felszereléséről és 
berendezéséről szóló rendeletet. Egy halljuk, hogy az 0. T. M. közép- 
isk. bizottsága nemsokára elkészíti a középiskolákra vonatkozó hasonló 
tárgyú szabályzatot, melynek hiánya a tanszerek beszerzése vagy 
kiegészítése alkalmával élénken érezhető. f. a.

Beküldött könyvek és lapok.
Magyar Könyvtár. 566. sz. C s o d a d o l g o k .  Elbeszélések, 

írta Kozma Andor. — 567. sz. Jerrald Douglas: T u b a  és T u 
b á n  é. Tizenkét családi jelenet. Angolból átdolgozta: Benedek Marcell. 
568 — 569. sz. H o r a t i u s  l e v e l e i .  Fordította Paulovits Károly. 
Egy-egy szám ára 30 f. Lampel H. kiadása.

A budapesti új lakásbérleti szabályrendelet jegyzetekkel és 
magyarázatokkal. Budapest, Lampel ít. kk. (Wodiáner F. és fiai) 
B. T. kiadása. 1909. Ára 40 f.

A la tin  alaktan  rövid összefoglalása. A nyelvtani ismeretek 
összefoglalására és ébrentartására az I —VIII. oszt. főgimn. tanulók 
számára írta Schuster Alfréd budapesti (III. kér.) áll. főgimn. tanár. 
Budapest, az Athenaeum irod. és nyomd. r. t. kiadása 1909. Ára 1 K.

Kenedi Géza: Szociológiai nyomozások. Két kötet. Budapest, 
1910. Franklin-Társulat. Ára a díszesen kiállított két kötetnek 
8 korona.

KRÓNIKA.
A kongresszus összehívása. A kongresszus végrehajtó

bizottsága nevében a kongresszus elnöke és jegyzője szétküldték 
a felhívásokat a tanári testületekhez a kongresszus előkészítésére. 
A kongresszus napját a felhívásban nem jelölték ki pontosan, 
hanem arra az időre halasztották, amikor a költségvetést kép
viselő állandó kormánya lesz az országnak. Amikor ez bekövet
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kezik, az előkészületek megtétele után, 7 —10 nap alatt össze
hívható lesz a kongresszus. Azok a felekezeti és községi főgimn. 
tanárok, akik a kongresszusra félárú vasúti jegyeket kívánnak, 
szíveskedjenek óhajukat a titkárnál mielőbb bejelenteni.

Igazgatói kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Strasser Sándor győri áll. felsőbb leányiskolái tanárt ezen 
intézet igazgatójává a V II. fizetési osztályba kinevezte.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
Antal Áron kézdivásárhelyi róm. kath. főgimn. tanárt a csiksomlyói 
róm. katb. gimnáziumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag rendes 
tanárrá kinevezte.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Dormány Klára lőcsei áll. felsőbb leányiskolái segédtanítónőt eddigi 
minőségében a trencséni áll. felsőbb leányiskolához áthelyezte.

Főigazgatói értekezlet. F. évi november hó 17-én és 18-án 
értekezletre gyűlnek össze a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
ban Molnár Viktor államtitkár elnöklete alatt az ország tankerületi 
kir. főigazgatói. Az értekezlet anyagául 44 tétel van kitűzve, job
bára olyanok, amelyek az igazgatói értekezleteken már szóba kerültek. 
Az egyes tételek előadói az erre felkért főigazgatók lesznek. A meg
beszélésre kerülő tételek közül — mint legfontosabbakat — a követ
kezőket emeljük k i : A tanítás sikerességének egyik főakadálya a 
zsúfoltság, azért ennek orvoslása a legfőbb szükség. Előadója Eró'di 
Béla dr. Miképen lehetne legcélszerűbben szervezni az igazgatói 
értekezletek intézményét ? Előadója Spitkó Lajos. A tanulók irányí
tása az iskolán kívül. Előadója Kuncz Elek. Hogyan lehetne a tanári 
tanácskozásokat rendeltetésüknek megfelelőbbekké tenni. Előadója 
Pirchala Imre és az ellenőrző tanácskozmányok szabályozása tekin
tetében Városy Tivadar dr. Az érettségi vizsgálatok eredményének 
elbírálása. Előadója Géresi Kálmán. A szülői házzal való együttmű
ködés gyakorlati keresztülvitele. Egyöntetű eljárás az erkölcsi nevelés 
tekintetében. Előadója Váradi Károly. A középiskolába nem való 
elemek eltávolításának kérdése. Előadója Jurkovich Emil. A tanulók 
osztályozásáról; az erkölcsi nevelésről; az ifjúság magaviseletének az 
iskolán kívül való ellenőrzéséről; a tanulók munkakedvének fokozá
sáról ; az önképzőkörök reformálásáról ; az idegen tanulók szállás
viszonyairól ; a szülők érdeklődésének fokozásáról; a tanulók egész
ségi állapotának nyilvántartásáról; az iskolaorvosi intézmény reform
járól ; tanításunk és nevelői munkásságunk külső és belső akadályairól; 
a fegyelmezés kérdéseiről. Előadója Mázy Engelbert dr. A tanárok 
hospitálásának kérdése. Kívánatos és célszerű-e a tanjegynapló beho
zatala a középiskolába ? Az évvégi vizsgálatok mai alakja törlendő. 
Előadója Szele Róbert dr. A latin nyelv tanítása és a latin kiegészítő 
érettségi. A reáliskolai tanulók tegyenek érettségit a latinból a reál
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iskolában. Egyenjogúsítás. Előadója Fass Bertalan dr. Az órarend 
összeállítása a didaktikai és higiénikus követelmények szempontjából. 
Az egyfolytában való tanítás; 40 pei’ces órák behozatala. Előadója 
Valther Béla. Kívánatos, hogy ez az értekezlet az iskola és a tanuló 
ifjúság érdekében hasznos eredményeket hozzon létre, és hogy sok 
függő kérdésnek a megoldására és több nem egyöntetű eljárásnak a 
legcélszerűbb szabályozására vezessen.

Harmincéves tan ári jubileum . A felsőlövői ág. h. ev. főgim
názium és tanítóképző megható ünneplésben részesítette október hó 
28-án 30 éve működő szeretett tanárát, Graiziger Kornélt. A nagy 
és díszes közönség szinültig megtöltötte az intézet nagytermét. Az 
ünnepélyt a tanítóképzőintézet férfikara vezette be, mely Mohr H. : 
»Jubileumi kar«-át adta elő. Ezután az üdvözlések következtek. 
A tanári kar igaz jókívánatait Németh Sámuel főgimn. igazgató tol
mácsolta, ecsetelve az ünnepelt fáradhatatlan, buzgó pedagógiai és 
társadalmi térre egyaránt kiható munkásságát és egyben átnyújtotta 
a tanári kar arcképeit magábafoglaló díszes albumot. Az ifjúság 
háláját Kopfensteiner Manó VIII. o. tauuló és ifj. Somogyi Béla 
IV. é. tanítóképezdei növendék, a vasi felső egyházmegye tanító
egyletének üdvözletét Ziermann Lajos pinkafői ev. lelkész fejezte 
ki. Elnökét üdvözölte az ünnepeltben a felsővasi első tanítói kör 
Zipser Róbert felsőlövői tanító és egyházfelügyelőjét a város, szalo
naki ev. egyházközség "Wertsch Vilmos tanító által. Nagy Gyula 
körjegyző Eelsőlövő község, Stettner Gyula esperes, a tanintézetek 
iskolai bizottságának elnöke az iskolai bizottság és Hrabovszky István 
kir. közjegyző, a felsővasi egyházmegye felügyelője az egyházmegye 
üdvözletét s mint szülő a szülők háláját tolmácsolta. Az ünnepelt 
meghatott szavakban mondott köszönetét a szeretet és hála meg
nyilatkozásaiért s hálát adott az isteni Gondviselésnek, mely erőt és 
kitartást, buzgalmat és az ifjúság iránt való atyai szeretetet adott 
neki fáradságos munkája végzéséhez. Ezután az ifjúsági zenekar elő
adta Händel György: »Largo«-ját, majd 4 tanuló Mozart: »Quar- 
tetto XII. Menuetto«-ját. Végül a tanítóképzőintézet férfikara a : 
»Dicsérd én lelkem . . .« kezdetű chorált adta elő. Az ünnepély után 
bankett volt a Társaskör helyiségében, hol számos felköszöntőben 
ünnepelték a tanügy fáradhatatlan harcosát, a vármegyei törvény- 
hatósági bizottság buzgó tagját, Graiziger Kornélt. Táviratilag 
fejezte ki jókívánatait Várossy Tivadar, győri tankerületi kir. fő
igazgató s a volt tanítványok, barátok, rokonok, tisztelők nagy 
tábora. Ez a hála, szeretet és ragaszkodás, mely oly széles körben 
megnyilatkozott az ünnepelt iránt, a jól végzett kötelességteljesítés 
legszebb jutalma volt.

Wilamowitz ünnepeltetése Bécsben. Tanárembernek megbecsül- 
tetéséről akarunk pár sorban szólni. A bécsi »Verein der Freunde 
des humanistischen Gymnasiums« meghívására, melynek élén előbb 
Stürgkh gróf, a mai osztrák közoktatásügyi miniszter állott, 1909
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március 27-én felolvasást tarto tt Wilamowitz-Möllendorff, a berlini 
egyetem nagyhírű tanára a görög kultúra éltető erejéről. Ebben az 
előadásban szól arról, hogy a görög nyelv az, mely a kultúra kincseit 
elterjesztette. A görög nyelv közvetítette a kereszténység tanításait. 
A kelet kultúrája akkor lett közkinccsé, midőn görög mezt öltött. 
Ennek a kultúrának éltető ereje eddig soha ki nem alu d t; rend
szerint az illető ország hatalmának virágzásával esik egybe a klasz- 
szikus stúdiumok virágzása is. Előadásának végén lelkesedéssel szól 
a görög nyelvet tanítóról, aki hivatva van e kultúra kincseit ter
jeszteni. El nem mulaszthatjuk, hogy egy pár sort ne idézzünk belőle. 
»A tanító pedig, akár kezdőket oktat az Odysseia első soraira, akár 
az egyetem kathedráján Plato Timaeos-át magyarázza . . . ,  mindketten 
Akademos oltáráról vették a szent tüzet és ott őrzik azt, ahol a szent 
tűz éghet, saját lelkűkben. Csak akkor fog gyújtani az ifjúság lel
kében, ha távol minden kishitűség, távol minden aggodalom, hogy 
kialudnék. így működjünk tehát — isten segélyével — a görögség 
élő erejétől éltetve és élesztve. Különböző feladatok állanak előttünk, 
új tettekre hív fel minden nap. Sok nap van, de az éltető nap örökké 
ugyanaz. (Der Tage sind viele, aber die Sonne ist ewig dieselbe.)

Este VslO órakor Stürgkh gróf miniszter estélyt adott Wilamowitz 
tiszteletére a közoktatásügyi minisztérium fogadótermében, melyen 
megjelent Bienerth báró miniszterelnök, a német nagykövet, a bajor, 
szász és württembergi követ, a magas klérus és arisztokrácia kép
viselői, az országgyűlés két házának sok tagja, főképen pedig a tudo
mányos világ képviselői. A társaság központja az ünnepelt tudós volt. 
Másnap este a Bui’gszinházban előadásra került Aischylos Orestei-ája 
Wilamowitz mesteri fordításában és Schlenther Pál igazgató színre 
alkalmazásában. A darab nagy hatással volt a nézőközönségre. Az 
előadást követő társas összejövetelen újból Wilamowitzot ünnepelték. 
A »Mitteilungen der Freunde des humanistischen Gymnasiums« ki
emeli, hogy tanárnak, de különösen filológusnak ilyen ünnepeltetésben 
még nem volt része. —eg—

Képzőművészetünk múltja és jelene.
Ez a címe az Uránia színház ríj darabjának, melynek szerzője 

Miskovszky Ernő. Kíváncsian fogtam a darab elolvasásához s némi 
kétséggel is : hogy fog erről a hatalmas mezőről Miskovszky egybe
kötni szép bokrétát úgy, hogy minden virág benne s mégis az egész 
bokréta harmonikus színhatású legyen. Szerző feladata nem volt 
könnyű, sokat kell mondani kevés idő alatt szépen, elevenen s hogy 
a tudomány se szenvedjen rövidséget.

El kell ismernem, hogy Miskovszky pompásan megoldotta 
feladatát. A darab három felvonásra oszlik; az első felvonás az 
építészetről, a második a szobrászatról, a harmadik a festészetről 
szól. A tárgynak ezen felvonásokba csoportosítása kiválóan alkalmas 
arra, hogy egy-egy képzőművészeti ágnak fejlődését s kiválóbb 
alkotásait hazánkban megismertesse a szemlélővel. A műtörténetben
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jártas talán jobb szerette volna, ha egy-egy korszak kiválóbb ter
mékeit foglalja a szerző egybe s ez irodalmibb forma is lett volna, 
de hisz Miskovszkynek szem előtt nem ezeket, hanem a »művelt« 
közönséget s a még művelés alatt álló tanuló-ifjuságot kellett tartani. 
Szerző ezen szempontból a hatalmas anyag feldolgozására alkalmasabb 
beosztást darabjának a felvonások szerinti beosztásnál nem is adhatott 
volna, hogy minden nézőre tannlságos legyen.

Kifogástalan tudással, tárgyismerettel s írói készséggel szemeli 
ki képzőművészetünk fejlődéséből a kiváló alkotásokat s mondja el 
magyarázatait. Derekasan érti a módját annak, hogy ne csupán 
katalógusszerű adathalmazt adjon, mely elvégre is fárasztóvá tenné 
a darabot. Miskovszky színes leírásaival s történelmi reminiszcenciái
val megragadja a képzeletet s hangulatot kelt fel. Olykor a törté
nelmi dráma erejével hat ránk ez a tudományos színmű. A gyors 
egymásutánban lepergő századok, a nagy időkről, nagy küzdelmekről 
szóló építészeti, szobrászati s festészeti emlékek éppen küzdelmes 
életünkkel való szoros kapcsolatuknál fogva valósággal egy nagy 
históriai dráma levegőjét zárják magukba. Szerzőnk ezt a drámai 
levegőt éreztetni tudja tudományos darabjában s ez már egymagában 
igen nagy érdem.

A szépen megírt darabot a gyönyörű s jól kiválasztott versek 
egész sora teszi még elevenebbé s tanulságossá. Erre a figyelemre 
méltó darabra felhívjuk intézeteink vezetőinek figyelmét, mert a 
művelt közönség mellett első sorban a tanuló ifjúságra lesz meg
tekintése igen-igen tanulságos és ismeretgyarapító.

Dr. Nógrádi László.

Latin ifjúsági lap. Juventus címen egy kétbetenkint megjelenő 
latin nyelvű ifjúsági lap megindításáról beszélnek tanári körökben. 
A lap megindításának célja helyesen irányított önmunkássággal 
fokozni a latin nyelv tanításának eredményét. Ha az ifjúságra nem 
ró újabb terhet a kis újság, ha szövege a könnyűség mellett klasz- 
szikus lesz, ha szó- és szólamkincse vagy csak ismétlése lesz a tanul
taknak, vagy előkészítője és segítője a következő iskolai tanulmá
nyoknak, ha tartalmilag érdekes, változatos és lélekművelő lesz s 
magától hívja fel a I I —VI. osztályú tanulók kedvét az olvasásra, 
ha képei tanulságosak s ízlésfejlesztők lesznek: akkor remélhető, 
hogy haszonnal forgatják majd az ifjak. Úgy tudjuk, hogy az esz
mét megpendítő Prónai dr. és a szerkesztést elvállaló Székely dr. 
a filológus tanárok egy kis gárdájával már hozzáfogtak a mutat
ványszám megszerkesztéséhez, amely december közepén több ezer 
példányban fog megjelenni.

Ösztöndíj-pályázat. Schenk Adolf lovag által alapított két 400 K-s 
ösztöndíjra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen ösztöndíjak egyikére Vág- 
ujhelyen született keresztény vallásu, másikára izr. szegény sorsú, s a tanul
mányokban jeles előmenetelt és jó magaviseletét tanusitó ifjak tarthatnak 
igényt, kik valamely hazai gimnáziumnak, vagy reáliskolának 5-ik osztá
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lyától kezdve valamely felsőbb osztályába járnak, avagy valamely hazai 
egyetemnek illetve a műegyetemnek rendes hallgatói. A folyamodványok az 
1910. évi január hó 15-ig az illetékes^tanintézeti elöljáróságnál nyújtandók be.

Pályázat az újvidéki kir. kath. m. főgimnáziumnál betöltendő rendes 
iskolaszolgai állásra. A m. kir. vall. és közoktatásügyi minisztériumhoz 
intézett kérvények legkésőbben f. é. december hó 15-ig az újvidéki kir. 
kath. m. főgimnázium igazgatóságánál nyújtandók be.

GYÁSZROVAT.
Buslig József a brassói r. kath. főgimnázium buzgó és lelkes 

igazgatója, szentszéki tanácsos, október hó 26-ikán, életének 46-ik 
évében elhunyt.

Novák Rezső rajztanár f. évi október hó 30-án, életének 27-ik 
évében elhunyt Temesvárt.

NÉVS ORA
azon tagoknak, kik az 1909. szeptember 10-tól október 18-ig tagdíjat fizettek:

1094/5-re : Ardos Frigyes (II.), dr. Layer Antal (még 6 K), Mifka 
Antal, Vargha Lajos.

1905/6-ra: Ardos Frigyes (I.), Endrei Ákos (még 2 67), dr. Layer 
Antal, Mifka Antal (I.). dr. Nagy Sándor, dr. Rózsa Géza (4 K), 8zmodics 
Zoltán (még 2 K), dr. Vajda Gyula (még 6 K)s Vargha Lajos (I.).

1906/7-re: Bodosi Lajos (II.), Dömötör János (II.), Endrei Ákos, 
Juhász Ervin, L'áhne Vilmos, dr. Layer Antal, dr. Nagy Sándor, Simonyi 
Béla, Szmodics Zoltán, dr. Vajda Gyula (2 K).

1907/8-ra : Bodosi Lajos, Dömötör János (6 K), Dvihally József, Endrei 
Ákos (B'33), Geőcze Zoárd, Hajkő László, Handmann Adolf, Juhász Ervin 
)2 K), dr. Kallós Zsigmond (még 2 K), Kletz Gábor (még 7‘70), Kmoschek 
Elek, dr. Layer Antal, Lehr Ándor (II.), dr. Prém József (2 K), dr. 
Schmidt Mária, Simonyi Béla (I.), Szabó Kázmér (II.), Telegdy Bertalan 
(még 6 K), dr. Urbanek Sándor (még 6 K), Vándor József, Vojtovich 
József, Wirker Ernő. (Vége következik.)

Budapest 1909. október. 18.
(I.) =  I. félév. Müller József,
(II.) =  II. félév. egyesületi pénztáros (II. kér., Áldás-u. 4.)

T artalom : Fehér Ipoly, f  á-tól. — Egyesületi élet: Eperjesi kör. Saguly 
Józseftől. — Javaslatok és tanulmányok: A direkt módszerről. 
Dr. Philipp Kálmántól. — A gyakorlatból: A görög nyelvtanítás 
kétféle menete, ecj.-től. — Könyvek és lapok: Külföldi pedagógiai 
folyóiratok repertóriuma, f. a.-tól. — Beküldött könyvek és lapok. — 
Krónika: A kongresszus összehívása. — Igazgatói kinevezés. — Kine
vezés. — Áthelyezés. — Főigazgatói értekezlet. — Harmincéves tanári 
jubileum. — Wilamowitz ünnepeltetése Bécsben. eg.-t'ó\. — Képző- 
művészetünk niultja és jelene. Dr. Nógrádi Lászlótól. — Latin ifjú
sági lap. — Ösztöndíj-pályázat. — Pályázat iskolaszolgai állásra. — 
Gyászrovat. (Buslig József, Novák Rezső.) — Tagdíjfizetések. Müller 
Józseftől.
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I M A f tY .  A K A D E M L  

! .KÖNYVTARA.
G Y U L A I  P Á L .

Megh. 1909. nov. 9.

Elköltözött az élők sorából a tizenkilencedik század közepe 
táján működött nagy nemzedéknek utolsó kitűnősége, mai iro
dalmunk pátriárkája, Gyulai Pál is.

Halála a természet rendje szerint, aggkorban következett 
be, a magyar írók közt kivételesen hosszú élettartam u tán : 
mégis megdöbbenéssel fogadjuk, mert egy gondviselésszerü pálya 
megszűnését szemléljük benne.

Sokat fognak róla írni és mondani, amíg kimerítik az ő 
nemes életének és működésének egész tartalmát. Azért e rögtön
zött pár sorban nem törekedhetünk teljességre, csak néhány 
nagy vonást kívánunk kiemelni pályájának jelentőségéből, amely 
pálya immár befejezetten áll előttünk.

E pálya hosszabbra terjedt hatodfél évtizednél, még az 
Athenaeum korában kezdődött, a Petőfiével egyidőben, s a XX. 
század új irányért lelkendező költőinek korában ért véget. Nem
zedékeket látott támadni és eltűnni, hozzászokott a feltörekvő 
áramlatokban felismerni a létjogot s a letünőkben a maradandó 
elemet s ezt is, azt is megbecsülve a változás és az állandóság 
elvét egy felsőbb synthesisben egymással összekapcsolni, egyéni
ségében és meggyőződésében mintegy az irodalmi folytonosságot 
képviselni.

De pályájának nem hosszú tartama, hanem belső tartalma 
adja meg jelentőségét. Az ő virágkora a szabadságharcot követő
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négy évtizedre esik, s elsősorban ahhoz a nemzedékhez tartozik, 
mely az elbukott nemzeti ügyet újra talpraállította.

Deáknak, Andrássynak és Tiszának, Keménynek, Aranynak, 
Tompának, Madáchnak, Jókainak és Szász Károlynak volt szo
rosabb értelemben kortársa, s az irodalomban Petőfi és Arany 
nemzeti költészetének elméleti bajnoka.

Tisztelte a költészet esztétikai függetlenségét, de ismerte 
nemzeti fontosságát is, és érezte az író közéleti felelősségét. írói 
munkássága mellett mindenkor éber figyelemmel kísérte a köz
ügyeket is, s mint olyan ember, aki a nagy katasztrófa után a 
romokból újraépítni segítette nemzetiségünk épületét, féltő gond
dal óvott bennünket minden kockázattól, egészen a Deák Ferenc 
szellemében: jobban szeretni a hazát, mint gyűlölni ellenségeit 
s mindent kockáztatni a hazáért, de a hazát kockára nem tenni 
semmiért.

Az író nem vált benne külön a hazafitól, mint ma, ami
kor ez a differenciálódás átkozottul végletekbe tévedt. De az 
írói munka sem specializálódott nála egyetlen kizárólagos körre. 
Költői kedély, erős megfigyelés, rendkívül biztos ízlés, határozott 
és gyors ítélet, fegyelmezett, szabatos, világos gondolkodás, ritka 
erély és küzdő hajlam, nemzeti érzés egyesült benne, s ő tudott 
lenni költő és kritikus, tudós és tanár egy személyben. Költésze
tébe belevitte erős ízlését és világos ítéletét, s kritikai és iro
dalmi tanulmányaiba meleg szívét és elevenségét.

Jeles költő volt. Költői tehetségének határait kimutatni 
bizonnyal nem nehéz, de érdemeit letagadni lehetetlen. Nem sok 
költeményt írt, de számos olyant, melyet mindenki ismer és sze
ret. Maga szerette idézni Goethe mondását, hogy a halhatatlan
ság kapuján nem lehet nagy batyuval beférni. Ismerte tehetsé
gének határait és csak akkor írt, ha jeleset írhatott. Nagyobb 
költőtársai mellett is megőrizte önállóságát, s ami a képzelet 
hatalmából hiányzott benne, pótolta az érzés meggyőző igazságá
val, a kompozíció és a kifejezés előkelő tisztaságával. S ha novel
láiban és képeiben a lélekrajz elevenségével és a jellemzés biz
tosságával annak idején úttörő érdeme volt, költészetének eszméi 
és érzelmei a magyar közlélek tartalmát állandóan gyarapítják.

De amint a fantáziánál erősebb volt benne az ész és az 
ízlés, úgy költői munkásságánál is korszakosabb jelentőségű volt 
kritikai és irodalomtörténeti munkássága s hatása a magyar 
próza fejlődésére sokkal nagyobb, mint a költészetére. A szabad
ságharc utáni korban benne testesült meg legjobban az irodalom 
lelkiismerete és öntudata. Az egykorú irodalom jelenségeivel szem
ben mint bíráló és dramaturg határozott meggyőződéssel, intrika 
nélkül, de kérlelhetetlen szigorúsággal és egyenességgel teljesítette 
a kritikus kötelességeit s a kritikát, mint az irodalmi élet 
egyenlőrangú tényezőjét és intézményét megszilárdította. ízlést, 
józan ítéletet terjesztett, irtotta a bombasztot és banalitást s 
magyar alapon sürgette az európai színvonalra emelkedést. Egyenes
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vonalban folytatta és meggyarapította a magyar kritika hagyo
mányait, Kölcsey, Bajza, Erdélyi munkáját, egyiknél sem kisebb 
bátorsággal és harciassággal, de mindegyiknél nemzetibb irányban 
és erősebb ízléssel. Neki volt minden kritikusunk közt legbiztosabb, 
legtalálóbb ítélete s ha elvi megokolásai egy vagy más szempont
ból idővel elavulnak is, eredeti, friss és biztos ízlése csak elég
tételt várhat az utókortól is. Jöhetnek kritikai áramlatok és 
divatok egymásután, de a kritikának minden rendszer keretében 
nélkülözhetetlen alanyi föltétele lesz az ízlés s ez Gyulaiban 
olyan mély, gyors és biztos, aminő bármely irodalom kritikusainál 
is a legritkább esetek közé tartozik s ezt a tulajdonságát méltán 
irigyelhetik azok a kritikusok és kritikaszterek, kik egy-egy 
újabb kritikai elmélet foszlányait felkapva reá, mint valami 
kritikai őslényre szeretnének letekinteni. Amit ő jónak elfogadott, 
az bizonnyal az volt. Nemleges irányban inkább lehettek és 
voltak tévedései, egyoldalúságai: volt makacs, de mindig meg
győződésből. Az igazságot mindennél többre becsülte, ítéletét 
más mint irodalmi érdek, vagy tekintet nem befolyásolta s kész 
volt harcba szállani nemcsak személyekkel, hanem a közvéle
ménnyel is, hogy meggyőződését hirdesse. Mint ilyen rettent
hetetlen és fáradhatatlan küzdő szellem a X IX . század második 
felének egyik legjellemzőbb és legszükségesebb irodalmi ténye
zője volt.

Az ő kritikai működésének köszönhetjük irodalmunk leg
nagyobb alakjainak és jellemző irányainak pontosabb és való- 
szerűbb megvilágítását is. Vörösmartyt és Katonát, Petőfit, 
Aranyt, Keményt s biográfiáiban és emlékbeszédeiben az írók 
egész sorát ő mutatta be először abból a szempontból, melyből 
mai irodalomtörténetírásunk is tekinti őket. Léha nagyotmondás 
vagy rosszakaratú ferdítés, ha valaki azt állítja, hogy a magyar 
irodalomtörténet Toldy Ferenc óta nem haladt. Gyulai e^ész 
korszakkal vitte azt előbbre. Az ő kritikai és alkotó szelleme 
rendkívül üdvös gyarapodást vitt bele e tudományba a Toldy 
rengeteg adatgyűjtése és keretrendezése után: mindenekfölött az 
értékelés helyesebb és modernebb szempontjait s a fejlődési soro
zatok genetikusabb feltüntetését, a korszakok és irányok jellem
zőbb és elevenebb rajzát, a feldolgozás mélyebb és művészibb 
módját. Neki köszönhetjük mai irodalmi értékeléseink legtöbbjé
nek alapjait. Ezt a mélyebb, jellemzőbb, termékenyebb irodalom- 
történeti felfogást és egészséges, becsületes kritikai szellemet 
terjesztette egyetemi tanszékéről is, ahol tanítványait nemcsak 
alkotó és fegyelmezett eszének erejével és ízlésének finom biztos
ságával, a közölt ismeretek és elvek gazdagságával iskolázta, 
hanem, szeretetreméltóságával is buzdította és magához kapcsolta.

Újabb prózánkra Jókai mellett neki volt legnagyobb hatása. 
Stílje aránytalanul kevésbbé változatos, színes és' gazdag mint 
Jókaié, de sokkal tisztább, egyenletesebb, szabatosabb; egyéb
ként is az ő főtere nem a szépirodalmi, hanem az értekező és

13*
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szónoki próza. Míg ennek fajtánként sajátos jellemét kialakulni 
segítette, addig másrészt a szépirodalomból belevitt annyit, 
amennyi szükséges volt: elevenséget, színező elemeket. Laposság 
helyett elevenség és csin, pathetikus öblösség helyett egyszerű
ség, elvontság és nehézkesség helyett könnyűség és világosság, 
affektáció helyett természetesség, körmondatosság helyett para
taxis, németes stilus helyett a francia prózára emlékeztető, velős, 
fordulatos, magyaros előadás jellemzik prózáját. Egyszerű és 
mégis emelkedett, magyaros és mégis európai próza az, melyet 
különben nem a képek bősége tesz ragyogóvá, hanem a tisztaság.

Minden nemzeti gyász a magyar iskolának is gyásza. De 
Gyulai halála az irodalmon kívül az iskolát illeti legközelebbről. 
Közte és az iskola közt szinte személyes volt a kapocs, mert 
magyar irodalmi tanáraink jórésze az ő neveltje volt, tőle tanult 
irodalmi ismereteket, ítéletet és ízlést. Hányán vannak közöttünk 
személyes lekötelezettjei, akiket ő buzdított, nyájas figyelmével, 
kedves évődéseivel serkentett és irányított! Hánynak közülünk 
voltak heves vitái vele, akik tapasztaltuk, hogy a nézeteltérést 
személyes térre át nem vitte, sőt a tehetséget elismerte és támo1 
g á ttá ! Azonban az ő hatása az iskolára fontosabb mozzanatok
ban jelentkezik. Mióta a középiskolai oktatás és nevelés gerince 
a magyar irodalom lett, Gyulai szelleme minden iskolában jelen 
van, abban, amit tanítunk és ahogy tanítjuk. Minden sora, amit 
írt, mint költő, kritikus és tudós, a magyar irodalmi művelt
ségnek és a magyar iskola szellemi tőkéjének becses közjava és 
állandó öröksége.

Gyulai Pál testét eltemettük, de szelleme és tanítása nem 
kerül a hantok alá, ajkunk által is szól és szólni fog a magyar 
nemzet újabb és újabb nemzedékeihez. Ezt a kincset nem kell 
az ablakon kiszórni, hanem fel kell használni s amiben kell, 
gyarapítani, fejleszteni. Mikor az ő igéit hirdetjük, jó magot 
vetünk. Adjon rá a jó Isten jó időt s a nemzetnek belőle jó 
termést.

Gyulai Pál nemes és nagy emléke legyen az iskola nevében 
is áldott! Négyesy László.

EGYESÜLETI ÉLET.

Miskolczi kör.
A Miskolczi Tanári Kör f. hó 6-án ülést tartott, melynek 

tárgya Mitrovics Gyula dr. előadása volt: A tanárok parlamenti 
szerepléséről. Az előadó kiindulva abból az elvből, bogy hazánk 
kulturális színvonala és abban a mélyrehatóbb szempontoknak érvé
nyesítése céljából arra kell törekednünk, hogy a tanárság egész köz-
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és társadalmi életünkben elfoglalja azt a tért és helyet, melyet 
részint műveltségének mélysége és magassága, részint törekvéseinek 
nemes önzetlensége miatt megérdemel, rámutat arra a tényre, hogy 
az ország tanácsában idáig nem foglaltuk el méltó helyünket, mert 
hiszen a törvényhozás csak a budapesti és zágrábi egyetem taná
rainak adja meg a jogot, hogy mandátumot nyerve, egyúttal tanári 
állásukat is megtarthassák, töhbi tanintézeteink tanárai, ha képvi
selők akarnak lenni, kénytelenek elhagyni tanári állásukat. Pedig 
egészséges törvényhozás csak úgy képzelhető, ha a társadalomnak, 
a különböző foglalkozási köröknek képviselői ott ülnek az ország 
törvényhozó testületében, máskép a parlament osztályparlamentté 
sülyed s az érdekek, melyeket ápol, csak a képviselt osztályok 
érdekei lesznek: mai parlamentünk a földbirtokosok és ügyvédek 
parlamentje, ez pedig nem az egész nemzet.

A képviselőbáz mai összetétele külső tárgyalásaira is rányomja 
bélyegét: ismeretes, mily nagy a tájékozatlanság az egész vonalon a 
közoktatási kérdések tárgyalásánál. Sajnosán érezzük, hogy nemzeti 
kultúránk intézésének éppen legfőbb köreiben ki van szolgáltatva a 
dologhoz nem értők ötletes kísérleteinek. Ha tehát nemzeti kul
túránk életbevágó ügyeinek intézése szempontjából indul ki, törvény- 
hozásilag meg kell adni a lehetőségét annak, hogy a nemzet minden 
rétege, a foglalkozások minden köre megtalálhassa a maga képvise
lőit az ország törvényhozásában.

Az orsz. tanári kongresszus közelsége és a parlament, illetőleg 
a választói jog újjáalakulásának homloktérben álló politikai kérdése 
sürget bennünket, hogy az intéző körök figyelmét az alkalmak fel- 
használásával erre a fontos kérdésre felhívjuk.

Indítványára kimondja a tanári kör, hogy
1. Felkéri mind a tanáregyesület igazgatóságát, mind az orsz. 

középiskolai tanári kongresszus szervezőségét, hogy a képviselői 
választójog kérdését a tanári státussal való vonatkozásában vegye 
fel a kongresszus tárgysorozatába.

2. Körünk a helyes megoldásnak azt tartaná, ha az összes, a 
választásra aktive vagy passzive általában jogosított egyének, s így 
a tanárok is, állásaikat továbbra is megtarthatnák, abból sem az 
állam, sem a magánosok (pl. egyház) által képviselőségük címe és 
ideje alatt el nem mozdíthatnák, ellenben a képviselői megbízás tar
tamára szabadságolni kötelesek, sőt a javadalmazás terén biztosított, 
automatikus előlépés előnyeiben is részesülnek, azonban szabály- vagy 
gyakorlatszerinti helyettesítésük az ő költségükre történik. Megbízatá
suk lejártával működésüket ott és olyan javadalmazással folytathat
ják, ahol és ahogyan folytatnák, ha a közbeeső idő alatt is állandóan 
alkalmazásban lettek volna.

Dr. Kosztolányi Zoltán ,
e. i. titkár.
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JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
Történettanítás és szociológia.

E címen a Közlöny f. é. 7. számában Botár Imre foglalkozik 
a középiskolai történettanítás reformjának egy kérdésével. A tétel 
annyira fontos, a mai élet követelményeinek annyira megfelelő s a 
vitae discimus elvével oly elválaszthatatlan kapcsolatban álló, hogy 
lehetetlen minden magyar tanár figyelmének feléje nem fordulnia.

Egész középiskolai tanításunknak az a nagy hibája, hogy a 
jelen életviszonyok, társadalmi állapotok megismerésére jóformán 
alig nyújt valami alkalmat a tanulónak. Kern akarom sötétebb 
színben látni az állapotokat, mint a milyenek, de tagadhatatlan, 
hogy tanítási rendszerünk, illetőleg a tanítás tervében megállapított 
anyag még mindig nem tudta teljesen levetkőzni, nem tudta újjal 
felcserélni a sok régi elavult lomot. Ezt igazolja az általános, most 
már jóformán minden tanár részéről megnyilatkozó elégedetlenség 
a még egy decennium próbaidejét is alig kiállott új tantervvel 
szemben.

A f. évi Selmecbányái tanárgyűlésen volt alkalmam felhívni a 
földrajzi reformbizottság figyelmét a politikai földrajz fontosságára 
s nélkülözhetetlen voltára a középiskolai tanítás keretében, most 
melegen csatlakozom az e véleményemet kiegészítő javaslathoz a 
szociológiát illetőleg. Pár megjegyzést azonban nem hallgathatok el.

Kétségtelen, hogy a szociológiai ismereteket oly módon bevonni, 
mint azt Császár Mihály gondolja, feltétlenül szükséges. Legalkal
masabb rá a VII. osztály. De én nem tartanám szükségesnek egy 
új tantárgy bevonását; az érdekösszeegyeztetés nagyon szépen meg
alkotható lenne a politikai földrajz keretében; de legyen aztán 
ez a keret tág s adjon a tanult történeti anyag pontos felhasz
nálásával egészen világos és tüzetes képet az emberiség mai kul- 
túrális állásáról, társadalmi helyzetéről, törekvéseiről, gazdasági ёз 
politikai állapotáról. Ez nem lehet másként, csak ha átdolgozzuk 
az alsóbbfoku történettanítás anyagát, irányát ebből a szempontból.

А VII. osztályban legalább heti két órát feltétlenül köve
telnünk kell a politikai földrajz — szociológiai stúdiumnak, ameny- 
nyiben azonban a többi tárgy óraszáma megengedné: 3 órára is 
nagy szükségünk volna. Keveslem a Botár cikkében javasolt időt 
s egyáltalában nem tartanám szerencsésnek a történelmi anyag 
olyatén beosztását, mint ő tervezi. А VI. osztály történeti anyagát 
a mai óraszám keretében szaporítani lehetetlen. Olyformán meg, 
hogy a mai anyaghoz épen а XVII.—XVIII. századot csatolják, 
melynek eszmékben gazdag kora legalább is több hónapi tárgyalást 
követel: igazán képtelenség. Nekem más szerény javaslatom volna, 
melyről előre is tudom, hogy sokak körében visszatetszést kelt, de 
vállalom érte a felelősséget.

A múlt század utolsó évtizedének erősen felbuzduló hazafias 
fellángolása s levegője teremtette meg új tantervűnkben a nemzeti
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irány erős kidomborítását. Nagyon megokolt volt, nagyon dicséretes 
volt a törekvés. Azonban ha már a középiskola többi tárgya miatt 
lehetetlen a történet számára újabb óraszámokat beiktatni, akkor 
az alsófokú magyar történet óraszámából vehetnénk el valamennyit. 
Elég volna a magyar nemzet történetére heti három óra a III. osztály
ban, ha Magyarország politikai földrajzát a IV-ben a földrajz kere
tébe utalnók az új földrajzi reform alkalmával. Az alsó osztályok 
történelmi tárgyú magyar olvasmányai, a világtörténet tanulása 
közben a hazai történelmi fejlődés kellő méretekben való taglalása 
s méltatása mindenesetre adnának annyi ismeretet, hogy egyáltalában 
nem jutna mostohább elbánás alá hazai históriánk a mostaninál. 
A IV. — V.—VI. osztályokra maradna ilyformán a világtörténet s 
bizony-bizony így is elég munkát adna annak három év alatt való 
teljes elvégzése. Hogy a VI. osztályba kerülne ez esetben a modern 
állameszmék, filozofikus irányzatok, közgazdasági mozgalmak s a 
legújabb kor eseményeinek már nagyobb ismeretet s felfogó képes
séget kívánó rajza: ez nem okozna lényegesebb nehézséget, mert a 
földrajznak újabban átdolgozandó tantervében ekkorra már meg
lehetne adni azt az ismeretkört, mely az újabb irányzatok megérté
séhez szükséges.

Nem akartam újat mondani, de én is elengedhetetlenül szük
ségesnek tartom a reform-mozgalom felszínen tartását, mert meg 
vagyok róla győződve, hogy mai beosztásunk mellett történettaní
tásunknak az élet számára egyáltalában nincs meg az a haszna, 
amelyet attól méltán követelhet meg az egész művelt társadalom. 
A legnagyobb hiba és hiány pedig a VII. osztály anyagbeosztásában, 
illetőleg az anyag soványságában s nem helyes irányban való fel
dolgozásában keresendő.

(Makó,) Barczán Endre.

A görög olvasmányok köre a gimnáziumban.
Mindenkinek emlékezetében van, mily imponáló küzdelemben 

csapott össze két egyaránt tekintélyes és tiszteletre méltó tábor, mikor 
Wilamowitz-Moellendorf 1900-ban kiadta azon olvasmányokat, melyek
től a gimnáziumi görög tanítás regenerálását várja. 1 A nagy berlini 
tudós hívei azt hangsúlyozták, hogy ma, mikor a görögségben már 
nem valamely elvont ideális világot látunk, hanem hatalmasan küzdő, 
érvényesülésre törő s tényleg érvényesült kultúr-erőt, ma — mon
dom — időszerűtlen, hogy az iskolában régebbi, tisztán esztétikai és 
humanisztikus érdeklődés irányítása alatt kiszabott olvasmány-kört 
nyújtsunk s kizárjuk a görög nagyság mindama képviselőit, melyek 
az önkényes klasszicisztikus dogmának meg nem felelnek. Evvel a 
felfogással szemben, mely a tudomány magas szempontjából nézi a 
dolgokat, a másik tábor igen nyomós pedagógiai okokra hivatkozott 1

1 Griechisches Lesebuch, Berlin. Weidmann. Azóta az egyes kötetek 
újabb kiadásban. (2 kötet szöveg, 2 kötet magyarázat).
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és a tágabb értelemben vett formalisztikus szemléletmódról ép a görög 
szellem alkotásaival szemben legalább az iskolában nem akart lemon
dani. Jelenleg, úgy látszik, ama kielégítő megállapodásra jutott a 
vita, melyet nálunk is valószínűleg nem egy tanár követ, bogy t. i. 
a nagy esztétikai kultúr-értéket képviselő klasszikus alkotások köz
ponti helyzetének megtartása mellett a tanárnak szemelvények olvas- 
tatásával igyekeznie kell a görög életnek azt a történelmi jelentő
ségét is éreztetni, melynél fogva a görögség mai szellemi életünknek 
úgyszólván minden ága felé utat nyitott.

E szemléltető úton természetesen nem kívánhatunk jobb vezetőt, 
mint Wilamowitzot. Ezért helyén valónak találtam itt ismertetni azt 
az újabb programmot, melyet a »Lesebuch« szerzője egy angol folyó
iratban tett közzé s melyben a »Lesebuch« anyagát revidiálja. 1 
Az újabb összeállításban nem egy régebben felvett olvasmány kima
radt (így jellemző módon az aesopusi mesék, Demosthenes koszorú
beszédének szemelvénye, az epigrammák: tehát a formalisztikus elv 
elleni állásfoglalás újabb áldozatokat követelt. Kár értük. !) Viszont 
sok új szemelvény járult a régihez.

íme, a programm, hozzávéve az okokat is, melyekkel Wilamowitz 
kultúrtörténeti irányban választását igazolja:

I. Mese.
Aisopos élete 10., 12., 15., 22. fejezet. — Eulenspiegel s egyéb 

Mese- és Tréfakönyvek prototípusa.
Lucian. Ver. Narrat. I. 30 — II. 2. (A cápa gyomrában). — 

Gulliver előfutárja.
Dió. 7. (Az euboiai vadász) és Longus II I . 3—l l .  (Jelenetek 

a pásztoréletből). — Könnyű, mulatságos darabok, melyek több 
modern irodalmi alakulás kiinduló pontjaként fontosak.

I I .  T ö rténe lem .
Arist. Ath. Pol. 2. 3, 5—12. (Solon). Függelékül Solon köl

teményei.
Tliuk. I. 12S —138., Aisch. Pers. 290 — 470. (Thukydides és a 

salamisi csata).
Thuk. II. 65., Plut. Perikl. 36—39. kihagyásokkal (Perikies).
Arrian. VII. 8—11., 24 — 30. (Nagy Sándor beszéde a vete- 

ránusokhoz és halála). — Udvari feljegyzésekből merítő, elsőrendű, 
hiteles kútfő.

Polyb. X X X II. 8 — 10. (Az ifjabb Scipio).
Plut. Caes.582—567. (Caesar végső tervei és halála). — Shakes

peare olvasásakor nagyon hasznos.
Priskos jelentése Attila udvaráról. — Ez élesszemű megfigyelő 

a görög történetírói géniuszt 1000 évvel Herodotos után képviseli 
egy barbár király udvarának leírásában. 1

1 The Classical Review. XXI. 2 sk. l.-ok: Greek in the public 
school, with suggestions for a Greek Reader.



185

A római forradalmi korszak társadalmi viszonyaiba nyújt 
bepillantást és a gimnáziumi latin tanulmányok középpontjában álló 
Cicero, Caesar és Augustus bensőbb történelmi megértésére való e 
három szemelvény:

Appián. I. 7—17. (Tiberius Gracchus forradalma). — Az agrár 
törvények.

Diodor. 84 kivonatban (Az első rabszolga-háború) és Athen. 
VI. 265.— 266. (Rabszolga-háború Chios szigetén). — A rabszolga
osztály fontosságára és az egész intézmény lényegére fényt vető 
olvasmányok. Az Athenaios-féle hely romantikus szinezetű elbeszélés.

I I I .  Á lla m tu d o m á n y .

Tiiuk. II. 3 5 —46. (Perikies halotti beszéde). — Az athéni 
demokrácia eszményei.

Arist. Politic. I. 2—3. III . 1 —11. — Politikai alaptételek.
Polyb. VI. 3 — 9. (Fejlődés a politikában). — Összevethető 

Platónnál. Perspektíva nyílik Macchiavelli, Montesquien stb. felé.

IV . T erm észe tra jz  és fö ldrajz .

Arist. (ill. Poseidon.) negi xóg/aov kivonatban. — A világ- 
egyetem felfogása Coppernicus előtt.

Strab. II. 110. kk. (A föld alakja, földövek, térkép). — A tudo
mányos természettani földrajz példája.

Hippokr. П. áégcov, bőároiv, zóncov utolsó fejezetei. (Kiima és 
faji sajátságok).

Szemelvények Arist, histor. anim. 9.-ből. (Az állatvilág köréből 
vett megfigyelések).

Strab. IV. az elbeszélő részek nélkül (Gallia, Britannia, az 
Alpok) és Strab. V. 3 .  4, 5, 8. (Róma mint a világ fővárosa). — 
A Rómában működő görög kultúra képviselőjének leírásai össze
vethetők a Caesaréival. Hogyan lép be Franciaország és Anglia a 
világtörténelembe ? (v. ö. Lesebuch VI. lap).

V. M e n n y iség tan , te rm é sz e tta n , m ech an ik a .

Eukleides-bő\ az Elementa kezdete s nehány más, a szakembe
rektől kiválasztandó részlet. Hozzá esetleg szemelvények Archimedes- 
ből és a pergei Apolloniosnak a kúpszeletekről szóló művéből.

Heron nvev/xazixá I. prooezn. (a vacuum-tan). — Ez nehány 
pneumatikus szerkezetre való alkalmazásában is bemutatható. (A Lese
buch II. 257 — 264. lapján olvasható szemelvények olvasását antik 
ábrák és beható magyarázatok könnyítik).

Athen. V. 40 — 44. (Hieron óriás hajója).

V I. O rvostan  és közegészségügy.

Hippokr. II. ugyg vóoov 1 — 7., 14—21. — A fiziológia alap
elvei. Igen könnyű és rendkívül érdekes.
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Oribas. II. 22. és 23. (az első Diokles, a másik attaleiai Athe- 
naios alapján). A Kr. e. 4,, ill. a Kr. u. 1. század görögjének min
dennapi életéről kapunk itt képet s szemmel kísérhetjük a nagy 
változást, mely e két korszak között lefolyt.

VII. Filozófia.
Piat. Meno. 13— 21. (Az ismeretszerzés, emlékezés). — A so- 

kratikus módszert, továbbá a mennyiségtannak logikai értékét illusz
tráló szép olvasmány.

Arist. Ethic. X. 6— !0. (Élet-ideál; vita activa et contem
plativa).

Theophrastos és Epiktetos egyes helyei (az Olvasókönyv a 2., 
3., 14., 17., 21., 23., 25., 30. darabot adja Theophrastosból, Epik- 
tetosból pedig a következő helyeket: Diatrib. I. 9., 13., 14., 15., 
16. és Enchirid. 52. és 53.). Sext. contra math. XI. 52. (Krantor- 
ból), Stob. flor. V. 67. (Telesből). — Az élet értékéről.

Plut. de fortuna. (Véletlen és Gondviselés).
Marc. Aurel.-ból szemelvények. — A stoikus panteizmust az 

etikához való viszonyában mutatja e könyv, Nagy Frigyes kedvenc 
könyve.

Maximus or. 8. (A képtisztelet védelme). — Érdekesen állít
ható szembe a korabeli keresztény felfogással, mely bizonyára meg- 
botránkozott volna a Maximus-féle elveken.

VIII. Ő skereszténység.
A Didache liturgikus darabjai.
Clem. Protr. 11 —12. Síromat. VI. 157 — 168. — Kísérletek a 

művelt osztálynak a kereszténység számára való megnyerésére.
Egy eredeti martyrium (pl. a Pionios-iéle).

IX . E sz té tik a  és k r i t ik a .
Plat. Phaedr. 268—279. (Az írás jelentősége. A próza).
Arist. Poet. (A tragédia meghatározása és egyéb főhelyek). — 

Olvasmánynak nehéz, tehát a tanár olvassa fel!
Longin. de sublim. 33 — 36. (Műszabályok és a genius.) — 

Szintén felolvasandó !

X. K ü lönfélék .

Hermeneumata Ensidelensia 224. (v. ö. Haupt Opusc. II. 510.): 
görög-latin iskolai beszélgetés. — Tanulságos és mulattató.

Apoll. Bibi. III . 57 — 73. (Heten Thebae ellen). — Az antik 
iskolakönyv példája.

Dionys. Thrax Grammat. főhelyei (az Olvasókönyv szerint a 
következő pontok: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 
25). — A nyelvtani terminológiát egész máig befolyásolja.

Hivatalos iratok (I. Dareios levele Gadatasboz =  Inschr. von 
Magnesia 115.; N. Sándor, leirata Chios népéhez — Dittenb. Syll..
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150; Augustus Knidos városához =  Inscr. Gr. XII. 3. 174.; Nero 
beszéde Korinthos görögségéhez =  Dittenb. Syll. 376.)

Magánlevelek (Epikuros levele egy gyermekhez =  Usener 
176. és a halálos ágyán Idomeneushoz intézett levele — 138; ezen
kívül a nép köréből való levelek. A Witkowsky-féle gyűjteménybe 
felvett levelek közül a 3., 8. és 26. van meg az Olvasókönyvben). -— 
Szt. Pál leveleinek olvasásakor is használhatók.

* * *
Persze az egyéni kedvtelésnek sehol sincs bővebb alkalma a 

megnyilatkozásra, mint szemelvények kiválasztásában. E tünet e soro
zat egyes pontjaival szemben is érvényesülni fog. Ámde egyéni 
ízlések árnyalatainak hullámzásával szemben abszolút erejében kell, 
hogy álljon a görög kultúra jelentőségének tudata. E tudat alapán a 
görög tanár nem elégedhetik meg egy-két Wilamowitz-féle olvasmány
nak a tanterv keretén belül való olvastatásával, hanem alapján propa
gáló munkára is vállalkozhatnék, hogy segítő erőkkel pótolja a maga 
nagyon is megnyirbált hatáskörű erejét. A görög tanár igyekezhetnék 
az egyes szaktanárokat rábírni, hogy mindegyik a saját szaktárgyába 
vágó görög olvasmánynak szenteljen néhány órát (már t. i. ha képes 
rá). Az önképzőkör vezető-tanára az iskolai szerzők körén kívül 
álló írók fordítására hirdethetne pályázatot. De ha már mást nem 
tehetünk, legalább a házi »szorgalmi« olvasmányokban juttathatnánk 
helyet a Wilamowitz-féle sorozat minél több részének!

Kallós Ede dr.

A pubertas és a túlterhelés.
(Embertani és lélektani laboratórium a középiskolában.)

Az 1885., illetve 1890. évi 13.331. sz. miniszteri rendelet a közép
iskolai iskola-orvosok és egészségtan-tanárok kiképzése és képesítése' 
tárgyában adott szabályzat 65 §-ban írja le a legszükségesebb teendőket 
a középiskolai ifjúság egészségének megvédése és emelése céljából.

E helyen talán nem szükséges hangsúlyoznom, hogy milyen drága 
kincs fölött való őrködéssel bízta meg e szabályrendelet az iskola 
orvosát, csak megemlíteni kívánom, amit még szakférfiaink sem hang
súlyoznak eléggé, hogy a középiskolába járó ifjúság a serdülés korsza
kában van, melyről a legkiválóbb klinikus röviden úgy nyilatkozik, 
hogy : »pubertas se ipsa morbus« (»a serdülés kora maga is betegség«).

Ha csak sejthetnék is a középiskolák tanárai, vagy« azok. kik 
ezen iskolák számára a tananyagot meghatározzák és a tantervet kidol
gozzák, hogy milyen végtelenül kényes, beteges idegrendszerű tanulókkal 
van dolguk az iskolában különösen a 14. életévtől kezdve, úgy bizo
nyára sok tekintetben egészen más irányban dolgoznának.

Kétségtelen, hogy az utóbbi években oly sokszor hangoztatott 
bírálat a középiskolai tanítás meddőségéről, sőt egyenesen ártalmas 
voltáról nem egészen üres frázis, hanem legtöbbször szomorú valóság !
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Eltüntetni ’ezen bajt, alapjában gyógyítani szerintem csak úgy lehet, 
ha a mérvadó körök a pubertas tényével alaposan megismerkednek- 
terveiknél, cselekvéseiknél, rendeleteiknél ezzel elsősorban számolnának,

E helyen csupán két olyan momentummal akarok foglalkozni, 
melyek e kérdésre világosságot vetnek. Az egyik, amelyik a szabály, 
rendeletben benn van, a másik, amelyik abból hiányzik.

A fentjelzett 65 §. egyike ugyanis kötelességévé teszi az iskola
orvosnak, hogy a tanítás menetét mindenütt figyelemmel kísérje és ha 
túlterhelést észlel, annak megszüntetése céljából javaslatokat tegyen az 
igazgatónak.

Első pillanatban úgy látszik, hogy e §-al az orvosi hatáskört túl
lépték ; hiszen az egész kérdésnek megoldása csak a pedagógus hivatása 
lehet. Az orvos legfeljebb a testi kimerültséget és annak következményeit, 
különösen az ú. n. ideges állapotokat észlelheti, melyek pedig sok 
mindenféle más körülménynek és nem a túlterhelésnek, vagy nem csak 
annak lehetnek következményei.

Minden túlterhelés nélkül, az ú. n. iskolai idegesség és vérszegénység, 
valamint a túlfeszültség és kimerültség tünetei keletkezhetnek : öröklés 
vagy hajlam útján, hibás nevelés vagy a családi élet ziláltsága követ
keztében, utánzás, vagy a korai és nem természetes genitalis élet folyo- 
mányaképen ; keletkezhetnek továbbá az iskolában való huzamos tar
tózkodás, a megfeszített több órás figyelés nehéz munkája, a felelés 
és osztályozás örökös aggodalmai, az iskola tananyagának nem szerencsés 
kiválasztása folytán szükségessé vált külön magán (házi) taníttatása élő 
nyelveknek, zenének, vívásnak, úszásnak s az élet egyéb reális szük
ségletét adó tárgyaknak stb. stb. következtében, de lehetnek mindezen 
okok nélkül, vagy azok mellett a serdülő korszaknak magának is, ennek 
a beteg állapotnak, főtulajdonságai, tünetei.

A fegyelmezettség és kötelességteljesítés nehéz és férfias munkája 
legtöbbször oly nagy súllyal nehezedik a serdülő ifjúság érzékeny és 
beteges idegrendszerére, félig kész és fejlődő fizikumára, hogy egymaga 
is oka lehet a túlterhelés minden tünetének és mindez anélkül, hogy 
akár egyik tárgyra, akár a tanítás összességére reá foghatnánk, hogy a 
tanuló ifjúságot jóval erején túl terheli meg.

Nem mintha tagadni akarnám, hogy a tantárgyak sokasága, 
esetleges nehézkes, bonyodalmas tanításmódja nem volna elsősorban 
tényező a túlterhelési tünetek előidézésében, csak azt akarom a fentiekkel 
hangsúlyozni, hogy az orvos legtöbbször nincsen azon helyzetben, hogy 
ezen speciális oki momentumot kiderítse, amit pedig a szabályzat köte
lességévé tesz.

Az iskola-orvosnak tehát, hogy a fenti kívánalomnak eleget 
tegyen, egyúttal pedagógusnak is kellene lennie és mint ilyen kettős 
kvalifikációjú férfiúnak legalább is annyi jog, annyi mód és alkalom 
kellene, hogy rendelkezésére álljon a tanítás felülbírálására, a tananyag 
áttekintésére, mint az igazgatónak és főigazgatónak. Belátható pedig, 
hogy ez a kívánalom a mai formák és keretek között szinte lehetetlenség.

Az orvos hivatásának megjelölt köréből a bírálat, ellenőrzés és 
tanácsadás ezen terrénumára nem tévedhet, legfeljebb az irgalom és
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emberszeretet nevében kérhet és könyöröghet egy kis belátást a serdülő 
korszak betegségében szenvedő tanulóifjúság számára.

Egész tanulóifjúságunkra azonban kétségtelenül nagy áldás volna, 
ha az orvos-pedagógus a szabályzatnak fentemlített pontját komoly 
figyelemre méltatná és gyakorlatba vinné, miként a fentiekből látjuk, 
ez azonban a, mai viszonyok között — álom !

Nincs azonban bent a szabályzatban valami, aminek pedig, ha az 
iskola-orvosi intézményt fejleszteni kívánjuk, nagy helyet kellene elfog
lalnia. Ez pedig a tanulóifjúság testi és lelki fejlődésének figyelemmel 
kísérése és számszerű feljegyzése. (Psycho-physiologia.)

Az embertan, mint önálló tudomány nemcsak végtelenül érdekes 
és nagy fejlettségű, hanem teljes apparátussal áll rendelkezésünkre, 
ha az ifjúság testi fejlődéséről kívánunk megbízható képet kapni. Ha 
semmi mást nem tennénk, mint azt, amit ezidő szerint én magam cse
lekszem, hogy t. i. pontosan felvesszük a tanulók testi méreteit 8 éven át 
és ezen számadatok mellé a test fejlődését befolyásolható egyéb ada
tokat is, amilyenek faji jelleg, tápláltság, szociális viszonyok stb., akkor 
is rendkívül nagy szolgálatot teszünk vele az iskolának elsősorban, 
mert módunkban volna megmondani, hogy mik az okai a különben 
egészséges tanulók fejlődési zavarainak és miként háríthatok azok el, nagy 
szolgálatot tennénk egyben ezúton hazánknak is, midőn ilymódon 
annak véderejére volnánk javító hatással.

• Ezen anthropometrikus vizsgálatokkal és feljegyzésekkel azonban 
be nem érhetjük egészen, mert az orvost és pedagógust egyformán 
érdeklik a fejlődő tanuló lelki állapotára vonatkozó adatok. A gyakorlati 
psycho-physologiának hazánkban is van művelője, gyermektanulmá
nyokat és megfigyeléseket azonban tudtommal csak egyetlen egy iskola 
végez és ez a VI. kerületi állami tanítónőképző-intézet, hol Nagy László 
tanár vezetése mellett teljesen felszerelt lélek-élettani laboratórium van, 
melyben a fejlődő tanulóifjúság összes érzékszerveinek rendszeres vizs
gálatán kívül foglalkoznak azok lelkitulajdonságaival, amilyenek a 
felfogóképesség, az emlékezőtehetség, az ítélőtehetség, a képzelőtehetség, 
az ingerlékenység, a testi és lelki érzékenység stb. és míg egyrészről e 
téren a tudománynak, az emberiségnek nagy hasznára a legérdekesebb 
adatokat gyűjtik, másrészről minden konkrét esetben a lelki-élet zava
rait és ha orvos kezelné e kérdést, az idegélet zavarait is nemcsak ész
lelik, hanem ez alapon meg is javíthatják.

Csakis ilyen adatok birtokában lehet a túlterhelés kérdését komoly 
bírálat tárgyává tenni, mert kétségtelen dolog, hogy nehéz ítélőképes
ségű, rossz emlékezőtehetségű, de erős ingerlékenységű tanulót ugyan
azon tárgy és annak ugyanazon mennyisége egy és ugyanazon tanár 
vezetése mellett is túl fogja terhelni, amely másokat egyáltalán nem 
terhel, sőt amelyet néhány nagyon könnyen elbír.

Ilyen módon nagyon sok adat birtokában kitűnnék, milyen szel
lemi tehetségű azon nagy átlag, melyhez alkalmazkodunk, ha tanítunk, 
mennyit szabad és hogyan kell ezeknek a tanítás anyagát adni, de egy
ben látnok azt is, ami ma még csak nagyon is sejtelmes vonásokban 
van előttünk, hogy a serdülő korszak betegsége mely irányban van befő-
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lyással a szellemi képességekre, illetve mily viszonyban van a mai tanítás 
rendszerével és anyagával.

E berendezéshez szükséges eszközök igazán csekély áldozatot 
kívánnak, mert egy teljesen felszerelt megfelelő berendezést 1000 koro
náért, egy nagyszabásút kétannyiért megkaphatunk. Nagyobb azonban 
a munka és idő, amelyet az iskola-orvosnak erre szánnia kellene, amennyi
ben nemcsak egész embert kívánnának, hanem annak teljes lelkesültségét, 
egész idejét és kettőzött energiáját kellene e nagy és áldásos munkába 
vinnie !

A túlterhelés sokat vitatott kérdését ezúton a középiskolai tanulók 
pubertásával hoznánk kapcsolatba, mely vonatkozásban, erős meg
győződésem szerint, a túlterhelés kérdése tisztázódnék orvosi és peda
gógiai szempontból.

Nagy és mélyreható reformok megkezdésére vezetnének a meg
figyelések és tanulmányok, melyek nemcsak azt a kis áldozatot érnék 
meg, melyet az állam hozna, hanem az iskolaorvosnak teljes odaadását- 
is megérdemelnék. D r. Ödön.

KÜLFÖLDI TANÜGY.
Az »Alliance Franeaise« 1909. évi szünidei tanfolyama.

A Parisban alakult »Alliance Francaise«, mely egyesületnek 
teljes címe »Association frangaise pour la propagation de la langue 
frangaise daDS les colonies et ä l’étranger«, ez évben hivatalos 
helyiségeiben (Boulevard Saint-Germain 186. sz. a.) a külföldi 
hallgatók számára a 16-ik szünidei tanfolyamát nyitotta meg. Ezek 
közül az egyik 1909 július 1 — július 31-ig mig a második 1909 
augusztus 1 — aug. 31-ig tartott.

Mennyire népszerűekké és keresettekké váltak az »Alliance« 
eme tanfolyamai, legjobban az abban résztvevő hallgatók évenkénti 
szaporodása mutatja. Míg az első tanfolyamra 25-en iratkoztak be, 
az 1909. évben, az »Alliance« által rendezett tizenhatodik tanfolya
mon, több mint 1000 (pontosan 1026) hallgató vett részt. A világ 
minden részéből jöttek ide hallgatók, alig volt nemzet, mely ne 
lett volna képviselve, láttunk e tanfolyamon japán, kínai, sőt még 
néger hallgatót is, csak Szerbia és Montenegro nem volt képviselve 
egyetlen egy taggal sem, legnagyobb kontingenst az amerikaiak, 
angolok és németek adták, míg magyar, a júliusi tanfolyamon 19, 
az augusztusi tanfolyamon 26 volt.

A tanfolyamon résztvevők rendkívüli uagy száma miatt az »Al
liance« helyiségei már igen kicsinyeknek bizonyultak, úgy, hogy az a 
tőszomszédságban levő földrajzi társaság termeit is kibérelte, de e 
termek is oly kicsinyek voltak, hogy a hallgatóság még a katedrához 
vezető lépcsőket is elfoglalta. Az »Alliance« igazgatósága ennek 
következtében már most kijelentette, hogy jövőre már nagyobb és 
kényelmesebb helyiségekről fog gondoskodni.
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A júliusi tanfolyamot e hó 1-én Doumie Rémé — egyetemi 
tanár és a francia akadémiának nem rég megválasztott tagja — 
remek és a szellemességtől sziporkázó beszéddel nyitotta meg, melyben 
a hallgatóságot a tanári kar nevében a legszívélyesebben üdvözölte 
és mely megnyitó-beszédben a francia nyelv és irodalom gazdagságát 
ecsetelte; különben is Doumie conférence-ai e szünidei kurzus leg
érdekesebb és leglátogatottabb előadásai közé tartoztak. Doumie, 
ki szünidejét feláldozva, az »Alliance« felszólításának engedve, a 
két tanfolyamon a francia irodalom két igen érdekes témáját 
tárgyalta, a júliusi hónapban a romantikus drámáról értekezett, 
kezdette Hugo Viktor »Cromwell« című drámájához írt előszavával 
és később Dumas pere, Alfréd de Musset, Alfréd de Vigny és Seribe 
romantikus drámáit ismertette, míg a második hónapban »A XIX. 
század második felében működött leghírnevesebb regényírókkal, 
minők: Flaubert, George Sand, Feuillet, Goncourt testvérek, Zola, 
Maupassant, Daudet Alphonse, Bourget Pál, Lotti Péter, Bazin 
René« foglalkozott.

Ezen előadásokban Doumie elég objektive ismertette és bírálta 
például Flaubert, Feuillet regényeit, de már Zola műveivel túlszi- 
gorúan bánt el, letagadva eme zseniális regényírónak minden érde
mét, míg Bourget-t Gruy de Maupassant és Bazint az egekig dicsérte, 
míg egyes, ezeknél híresebb regényírókat, pl. Prévost-t még felem
lítésre se méltatta.

Doumie előadásai kétségkívül nagyon élvezetesek voltak, de 
némikép lerontotta ezek hatását az előadónak különös és szokat
lan kiejtése ; ugyanis Doumie -—- a déli franciák szokását követve — 
az utolsó majdnem néma szótagot hangsúlyozva és elnyújtva ejtette ki.

Az irodalmi előadások e kurzusok legérdekesebb részei voltak ; 
így igen szépek voltak: Pichonnak — a Lycée Henri IV. rend
kívül szimpatikus tanárának — conférence-ai a XVIII. század regény- 
irodalmáról.

Pichonnak, ki csak az utolsó percben vállalkozott emez elő
adásokra a hirtelen megbetegedett Parigot helyett, nem igen volt 
ideje emez előadásokra alaposan készülni, látszott is ezeken a készü- 
letlenség, nem volt meg előadásaiban ama biztosság, précizitás és 
lendület, melyeket a francia tanárok művészi előadásain annyira 
megszoktunk. Annál élvezetesebbek voltak Pichonnak augusztusi elő
adásai. I tt Pichon már elemében volt, amidőn kedvenc költőjének, 
Corneille Péternek életével és drámai műveivel foglalkozott.

Tanulságosak, habár kisebb részletekbe menők voltak Rogue 
párisi egyetemi tanárnak a francia verselésre vonatkozó előadásai, 
valamint Jaquinet és Delaruelle conférence-ai, az előbbi a précieusök 
irodalmáról, az utóbbi a francia irodalomnak a XVIII. században 
történt újjászületéséről értekezett.

Már nem oly dicsérőleg nyilatkozhatunk a fonetikai előadá
sokról, melyeket Rousselot abbé és Faust Laclotte tartottak. Rous- 
selot abbé, kinek kétségkívül nagy érdemei vannak a gyakorlati 
fonetika megalapítása körül, legkevésbbé alkalmas e fonetikai elő-
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adások megtartására, Rousselot ma már túl van a 80-ik évén, fog
sorai hiányosak és így eme defektusnál fogva sem alkalmas a hibát
lan és korrekt betűk kiejtésére, de meg fonetikai experimentumai, 
melyeket a »College de France «-ban tartott, sem sikerültek.

Ép oly gyenge volt Faust Laclotte, a tunisi Carnot-liceum 
tanára, ki teljesen készületlenül lépett a katedrára, úgy hogy a leg
egyszerűbb példákat, melyekre a fonetikai szabályok illusztrálására 
szüksége lett volna, nem tudta megmondani és e példákat a hall
gatóknak kellett idézniök. Még legjobb volt Fayolle-Fayles kisasz- 
szony — a »Théátre Frangais« tagjának előadása, kinek főleg szép 
és sikerült szavalatait kiváló élvezettel hallgatta a nagyszámú hall
gatóság.

A délutánokat a különböző líceumok tanárainak gyakorlati 
előadásai töltötték be. Az »Alliance« által kibocsátott programúiban 
az ily előadások hallgatóinak száma 25-re van megállapítva, de 
annyian jelentkeztek, hogy szorongásig megtöltötték a termeket. Ezen 
praktikus leckéket egyöntetűvé és még gyakorlatiabbakká kell tenni 
és hogy hallgatásuk még nagyobb haszonnal járjon, a tanárok számát 
okvetlenül szaporítani kell.

Igen tanulságosak voltak Carl tanár conference-ai is. Carl nem 
csak kiváló szobrász, de a műtörténelem és esztétika terén is első
rendű szaktekintély.

Carl vezetése alatt bejártuk a Trocadex-o, a Louvre és Luxem
burg palota páratlan gazdag gyűjteményeit, felmásztunk a Notre- 
Dame és a saint-Denis-i templom tornyaira, sőt július, 31-én a mú
zeumai és műépületeiről híres Rouen városába rándultunk. Carl fárad
hatatlanul, némelykor 3 órán át is magyarázta a megszemlélésre 
kijelölt műkincseket, úgy hogy mindenki nagy haszonnal hallgatta 
végig e tanárnak magas nívón álló előadásait.

A nagy operaszinház vagy mint hivatalos címe hangzik az 
»Académie nationale de musique«, valamint a »Comédie-frangaise« 
a hallgatók számára minden előadásra néhány szabadjegyet küldtek, 
de oly keveset, hogy nem is jutott minden hallgatónak egy-egy 
jegy, pedig bátran többet is küldhették volna, hisz a nagy opera 
némelykor a kiosztott számos ingyenjegy dacára tátongott az üres
ségtől. E két szinház példáját a többi színház igazgatósága is követ
hette volna, hisz mindegyik a nyár e két hónapjában csak mester
séges módon tudott egy kis közönséget szinházába csalni.

A kurzuson való részvételi-díj 100 frankra (50 — 50 frank 
mindegyik kurzus) van szabva ; e díjat, tekintve a jelentkező hall
gatók nagy számát, már most lejebb lehetne szállítani.

Az újabb időben több kisebb város, minők Grénoble, Genf, 
Lausanne stb. rendez ilyen francia szünidei tanfolyamot, de aki a 
valódi francia kiejtést akarja elsajátítani, az csak a párisi tan
folyamot keresse fel, mert a valódi »accent frangais«-t csak Páris- 
ban hallhatja és így ezt csak itt is sajátíthatja el.

(Székesfehérvár.) Téri József.
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A svéd torna Angliában.
Anglia tudvalevőleg a szabadtéri játékoknak és a sportoknak 

a hazája. Ott a német vagy svéd értelemben vett rendszeres torna
tanítás igen kevés iskolában van bevezetve. Ennek megfelelően ott 
olyan tornatanítók sincsenek, akik minden testgy.i korlatot együtt 
tanítanának. Külön játék-, evező-, vivő- stb. mesterek vannak az 
egyes iskoláknál, hosszabb-rövidebb időre szerződtetve. Mindez rövid 
időn belül másképen lesz. Legalább így adja elő a» Körper und Geist« 
című német testgyakorlati folyóirat legutóbbi számában. Dr. A. Paul 
írja ott a következőket; Egy országos nemzeti testedző szövetség 
(National League for Physical Education) működik Angliában, mely 
a testgyakorlatok népszerűsítését tűzte ki feladatául. Ez a szövetség 
a közelmúltban egy nagyobb választmányt alakított, melyben képvi
selve van több minisztérium, valamennyi egyetemnek orvosi fakultásai, 
minden nevezetesebb testgyakorló egyesület és 24 magasabb isko
lának az igazgatója.

Ennek a választmánynak az a kimondott feladata, hogy a rend
szeres tornatanítást Anglia összes iskoláiba behozza. Ki is mondta 
már ennek szükséges voltát, de ugyanakkor erősen hangsúlyozta azt, 
hogy a tornatanításnak nem szabad a játékokra fordított időt meg
rövidítenie. Kívánatosnak tartja, hogy minden nap legyen minden 
osztályban tornatanítás, miután azonban a jelenlegi körülmények ezt 
meg nem engedik, megelégszik egyelőre heti három toraaórával is. 
Természetesnek tartja azonban azt is, hogy ez a tanítás is lehetőleg 
a szabadban történjék. A tanítás vezetésére külön erre a célra képe
sített tornatanítókat kíván, de csak a felsőbb iskolák számára. 
A népiskolákban a rendes tanítók végeznék azt, akiket azonban erre 
külön ki kell képezni. Ezt a kiképzést a svéd tornarendszer alapján 
kívánja. Ezt a rendszert az angol viszonyokhoz kell alkalmazni. Az 
önálló tornatanítók képesítésére legalkalmasabbnak tartja az olyan 
központi intézetet, amilyen Svédország fővárosában van felállítva. 
Addig azonban, amíg ez az intézet felállítható volna, az egyetemeken 
lehetne a képzést elvégezni.

Ennyi az említett folyóiratban olvasható hír.
Velem együtt a svéd torna minden igazi barátja örömmel 

veheti tudomásul, hogy egy ilyen előkelő testület is az iskolai test- 
gyakorlás céljára a legjobbnak a svéd tornával kiegészített szabad
téri játékot tartja. Ezt, mint tapasztalataim szerint is helyes elvet 
már évekkel ezelőtt elfogadtam s tanításomban alkalmazom is. Kár. 
hogy a komoly törekvés, ezen elv általános alkalmazására Angliában 
nyilvánul és nem nálunk, ahol ugyan szintén van már rendelet a 
svéd tornáról, de gondoskodás arról, hogy legyen ám, aki ezt a ren
deletet végre is tudja hajtani, mindez ideig nem történt. Félek 
attól, hogy Angliában hamarább lesz rendszeres svéd tornatanítás, 
bár későbben kezdik, mint nálunk Magyarországon!

(Brassó.) Preiszner Péter
tornatauító.

ORSZ. K Ö Z É FI8K , TA N Á REG Y ES. KÖZL. X L I1I. 14
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KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Dr. A. Weill: Sammlung graphischer Aufgaben für den 

Gebrauch an höheren Schulen. I, Mathematik. Gebweiler, J. Boltze 
1909. 64 o. +  5 melléklet.

A címben jelzett munka sok tekintetben új világításban mu
tatja be a grafikai módszerek fontosságát a középiskolai matema
tikai oktatásban. Újabb törekvéseink egyik alapvető és mindenfelé 
egyenlő nyomatékkai hirdetett tétele, hogy a matematikai tanítás 
gerincét a függvény fogalma képezze. Ezen első pillanatra határo
zatlannak tetsző követelés kidomborítására az újabb irodalomban 
számos kísérletet találhatunk ; mai nap már világosabban értékelhetjük 
azokat a szempontokat, melyek megvalósításával a középiskolai mate
matikai tanítás új alakot fog ölteni. A nem általánosságban tá r
gyaló, hanem tényleges kidolgozást nyújtó dolgozatokból kialakult 
az a nézet, hogy a függvény fogalmán felépülő tanmenet nem pon
tatlanná tett felső matematikai elemeken fog nyugodni, hanem az 
igazi exakt gondolkodás mai nap megszilárdult fogalmainak és alap
vető elveinek szemléletes, tárgyi oldalról kielégítő bevezetését fogja 
eredményezni. Az alsófokú tanítás számítással és szerkesztésekkel ki 
fogja dolgozni a tanítás céljait szolgáló értékes tárgyi körök rész
leteit, empirikus úton fog reájutni a függvény fogalmára. A középső 
fok feladata lesz a függvénytani kifejezésmód algebrai és geometriai 
segédeszközeinek pontosabb megismertetése a legegyszerűbb függvé
nyek tanulmányozása alapján. A felső fokon végül sikerülni fog a 
tárgyilag és formailag jól előkészített problémákat az infinitezimál- 
számítás pontosabb módszereivel megoldani azon határok között, 
melyeket az exakt tudományok körében az általános műveltség szem
pontjából kijelölhetünk. Az »általános műveltség« kifejezése tágabb 
értelemben érvényesül itt, mint azt rendesen megszoktuk. A függés 
fogalmának köznapi alkalmazása kialakul már az alsó és a középső 
fokon ; a felső fokon megköveteljük mindazt, ami mai nap az exakt 
tanulmányok legkülönfélébb köreiben a tudós (egyetemi) foglalkozás 
általános alapját képezi. így érhetjük el azután, hogy a középiskolá
ban nyújtott »általános műveltség« a főiskolák mai követeléseit is 
kielégítse. Már több) ízben ráutaltunk arra, hogy ilyen módon a ma
tematika tanítását igazán becsessé tehetjük és hogy az ökonomikus 
elrendezés következtében a túlterhelés jelszava alatt hangoztatott 
panaszokat is megszüntetjük.

Új kívánságainknak úgy tárgyilag mint módszertanilag a gra
fikai eljárások nyújtják a legszilárdabb támasztékot. A középiskolai 
függvénytan tanmenete minden fázisában a grafikai ábrázolásból 
induljon ki és evvel tartsa is meg szoros kapcsolatát. A grafikai 
eljárás azonban sohase váljék bizonyító módszerré, hanem a tanuló 
értelmi fokának megfelelően pótolja a magasabb elméletek axiomati- 
k á já t; körülbelül olyan módon, mint az elemi iskolában a szemlélet
ből levezetett alakok pótolják az euklidesi alapvetést. A reformgon-
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dolatok céljait szolgálják tehát azok a munkák, melyek a grafikai 
módszerek széleskörű alkalmazásait összegyűjtik és a középiskolai 
matematikai tanítás szolgálatába adják. Angliában a rendes menet
ben baladó tankönyveken kívül újabban egész sorozata jelent meg 
azon segédkönyveknek, melyek a gyakorlati matematika és a gra
fikai módszerek speciális körét kimerítően feldolgozzák. Weill könyvét 
is ilyen segédmunkának tekintjük, mely sokoldalú és tanulságos 
képet fest a grafikai eljárások legkülönbözőbb alkalmazásáról és fon
tosságáról. A geométria, az algebra, a gazdaságtan, a földrajz és 
csillagászat, továbbá a természettudományok tanítását egyaránt 
áthatja a milliméter-papiros használata ; ezek együttesen szolgáltat
ják az ismeretek azon részletét, mely a felső matematika alap
fogalmainak és módszerének bevezetését biztos alapra helyezi.

Az előttünk levő példatár első fejezete a grafikai eljárást 
bemutató előzetes gyakorlatot ad, részben a pontnak sikon való kitű
zését, részben statisztikai adatok ábrázolását véve alapul. A könyv 
értékes része a II. fejezettel kezdődik, melyben a szerző egyszerű 
kifejezések ábrázolására tér át, feldolgozva a középiskolában előfor
duló összes függvényeket. A gyakorlati tapasztalatot mindig szem 
előtt tartja (pl. az exponenciális függvény során a kamatoskamat 
és járadékszámítás grafikai elméletére is tekintettel van). Igen hasz
nálhatók azok a példák, melyek az irracionális számok közelítő 
kiszámításának grafikai segédeszközeit szolgáltatják. A III. fejezet 
az egyenletek grafikai megoldásával foglalkozik, rátérve a magasabb 
fokú és a transcendens egyenletek megoldására is. A IV. fejezet a 
függvénytan geométriai elemeinek az infinitezimálszámítás alapfogal
mainak és fontos alkalmazásainak grafikai elméletéhez nyújt értékes 
példákat. Sok újat ad az V. fejezet, mely bemutatja a grafikai 
módszerek fontosságát a geométria tanításában; planimétriai szer
kesztéseknek milliméter-papiroson történő elvégzése, egyszerű össze
függések, mértani helyek empirikus megállapítása, ti grafikai úton 
való kiszámítása, végül a trigonométria és a matematikai földrajz 
köréből vett példák állanak a tárgyalás középpontjában. Igen elő
nyös, hogy a befejező VI. fejezetben röviden és igen ügyesen össze
állítja a szerző a példák kidolgozásához szükséges elmélet legfonto
sabb pontjait és egyes feladatok megoldását.

Weill nem számít arra, hogy példatára az egész anyagot kime
rítse. A fejezetek rövidsége utal arra, hogy kísérlettel van dolgunk, 
mely csak útmutatóul óhajt szolgálni. A könyvhöz mellékelt ábrák 
egyúttal kiegészítik szerzőnek a Boltze vállalatban már megjelent 
»Graphisches Heft I —II.« című füzeteit (1. füzet : földrajz, gazda
ságtan, statisztika; 2. füzet: matematika, természettudományok),
melyeket igen célszerűen iskolai használatra tervezett.

Addig, míg nem rendelkezünk olyan tankönyvvel, mely a 
reformgondolatokat egységesen, összefüggő és rendszeres menetben 
kidolgozza, Weill munkáját az angol segédkönyvek mintájára sok 
sikerrel értékesíthetjük a tanítás legkülönbözőbb fejezeteiben.

Dr. Goldziher Károly.
14*
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Beküldött könyvek és lapok.
Tudományos zsebkönyvtár. 209 — 212. sz. dr. Péterfi Tibor: 

Szövettan. Sejttan, általános fejlődéstan, általános szövettan és rész
letes szövettan, az idegrendszer és az érzékszervek szövettanának 
kivételével. Ára 2 К  40 f. — 2'13. — 215. sz. dr. Hevesi Sándor: 
A színjátszás művészete. Ára. 1 К  80 f. — 216. — 218. sz. dr. Hevesi 
Sándor: Az előadás művészete. Ára 1 К  80 f. — Stampfel-féle 
könyvkiadóhivatal. Bévai Testvérek irodalmi és nyomdai r. t. kiadása. 
Úgy ezek, mint a Tudományos zsebkönyvtár megelőző füzetei kap
hatók valamennyi hazai könyvkereskedésben.

A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Irta 
Zsámboki Gyula gimn. tanár. Hatvanhat képpel. Második kiadás. 
Budapest. Franklin-Társulat, 1910. Ára 2 К  20 f.

Történelmi olvasókönyv. V. rész. Az újkor története 1648-tól 
és a legújabb kor története. Szerkesztette Mika Sándor. Ára 2 K. 
Budapest. Lampel B., 1909.

A magyar nemzeti irodalom áttekintése. Tanító- és tanítónő
képző intézetek számára. írták  és olvasókönyvvel ellátták Bánóczi 
József és We&zely Ödön. Ára 4 К  50 f. Budapest. Lampel B., 1910.

Zsoldos Benő: Lalla Radha és egyéb műfordítások. Bégi és 
modern angol költők verseiből. Budapest. Franklin-Társulat, 1909. 
Ára 1 К 50 f.

Platon válogatott művei. III. kötet. Symposion. Phaidros. 
G-örögből fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Dercsényi 
Móricz. Budapest. Franklin-Társulat, 1909. Ára 3 K. Filozófiai 
írók Tára 22-ik kötet.

Nyelvtani függelék a Geréb-Morvay-féle kis latin nyelvkönyvhöz. 
Ára 50 f. Budapest. Lampel B., 1909.

A rajztanítás módszere. Irta  dr. Weszely Ödön. Ára 40 f. 
Budapest. Lampel B., 1909.

Iskolai ünnepeink. Tanügy-szépirodalmi havi folyóirat. Szer
keszti Szentgyörgyi Dénes. Egy-egy füzet 60 f. Bévész Béla könyv
nyomdája Marosvásárhely.

Elméleti és gyakorlati zongora-iskola. A legújabb tanterv 
figyelembevételével tanító- és tanítónőképző-intézetek számára írta 
Zoltai Mátyás áll. tanítónőképző tanár. I. rész. Budapest, Franklin- 
Társulat. Ára 6 K.
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KRÓNIKA.

Egyesületünk Molnár Viktor államtitkárnál.
Folyó évi, Selmeczbányán tartott közgyűlésünk Négyesy 

László elnöknek és az egyesület választmányának indítványára 
Molnár Viktor államtitkárt, mint a kultúrális életnek hivatali 
hatáskörében és a társadalom terén kitűnő tényezőjét egyhangú 
lelkesedéssel és közfelkiáltással tiszteleti tagjává választotta. Ez 
a legnagyobb kitüntetés, amellyel egyesületünk valakit megtisz
telhet és ezzel a magyar középiskolai tanárság örömmel adózott 
Molnár Viktor államtitkárnak, hogy sokoldalú hasznos tevékeny
ségéért a maga részéről is elismerésének adjon kifejezést. A tisz
teleti tagságról szóló díszoklevelet f, hó 10-én nyújtotta át egy 
nagyobb küldöttség az államtitkárnak. A küldöttséget Négyesy 
László dr. elnök vezette, tagjai voltak: Badics Ferenc, Barna 
Mihály és Cherven Flóris főigazgatók, Szölgyémy Ferenc kor
mányzó és igazgató, Révy Ferenc min. biztos igazgató, Bartos 
József, Oaal Mózes, Gombocz Miklós, Hahóthy Sándor, Himpfner 
Béla, Létmányi Nándor, Sebök Imre, Szekeres Kálmán, Viszota 
Gyula középiskolai igazgatók, Székely István egyesületi főtitkár, 
Bados Ignác pénztáros, Gagyhy Dénes, dr. Dobos Károly, Kiss 
Gábor, Kuncz Aladár, Rácz Jenő, Petényi István, dr. Pinkert 
Ede tanárok és az egyesületnek számos más tagja.

Déli 1 órakor fogadta az államtitkár a küldöttséget.
Négyesy László elnök, a küldöttség élén meleg szavakkal 

nyújtotta át az oklevelet.
Mint minden elismerésnek, monda, úgy a tanárság elismerésé

nek is — mert hiszen elismerés ez is, bárha nem felülről jön is : 
a hadsereg elismerése egy vezére iránt — két tényező adja meg a 
belső értékét: egyik az elismerés alapjául szolgáló érdem jelentősége, 
másik az elismerés önkéntessége, mely amannak ép oly szükségképi 
velejárója, mint a fénynek a visszfény. A tanárság tiszteletnyilvá
nításának önkéntességét fényesen tanúsítja az a tény, hogy a köz
gyűlés a választást a választmány egyhangú előterjesztésére szintén 
egyhangúlag és meleg lelkesedéssel, közfelkiáltással emelte határo
zattá.

A tanárság mély tisztelettel adózik annak a hatáskörnek, melyet 
Méltóságod betölt, de a tiszteletet meleg lelkesedéssé az fokozta, 
hogy a tanárság Méltóságodban nemcsak az adminisztrátort, hanem 
a kultúrmunka lelkes, fáradhatatlan és sokoldalú vezérférfiát is tisz
teli, aki egyrészt az iskola színvonalát törekszik mentül modernebb 
fokra emelni, másrészt az iskolán kívül is, társadalmi téren is, a 
a közművelődés terjesztésére virágzó intézményeket teremtett és tart 
működésben, s akinek a neve e téren immár zászlóvá magasúlt.

Mi, a kultúra hadserege semmit annyira nem értékelünk, mint 
a kultúrmunkát. Mélységes meggyőződésünk, s ezt a gondolatot
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épen idei közgyűlésünkön is nagy nyomatékkai hangoztattuk, hogy 
a legtermékenyebb, a legpozitívabb nemzeti munkának mi a kultúr- 
munkát tekintjük, az anyagi és szellemi kultúra terén végzett mun
kát, mert alkotmányos intézményeink, fájdalom, megrendülhetnek, a 
politikai szervek elzsibbadhatnak, vagy működésükben megakasztat
hatnak, de az iskola és a közművelődési intézmények folyton mű
ködnek, s a nemzeti életet friss erővel és vérrel látják el.

Ilyen maradandó nemzeti munkának tekintjük Méltóságod 
kultúrtevékenységét s ez a meggyőződés emeli a mi tiszteletünket 
lelkesedéssé. Mi büszkék vagyunk Méltóságodra, mint aki nemcsupán 
hivatali téren felebbvalónk, hanem a művelődési munka terén is 
kiváló, lelkesítő példaképünk.

Ebben a felfogásban kérjük Méltóságodat, fogadja kegyesen 
a mi nagy elismerésünk e csekély jelét és méltóztassék egyesületün
ket és a tanárságot kultúrális törekvéseiben jövőre is meleg szívvel 
támogatni.

Molnár. Viktor államtitkár igen szívélyesen válaszolt a kül
döttségnek.

Nagyon meghatnak azon szavak — úgymond — melyeket a 
szónok úr hozzám intézett. Ha van valami, ami a közpályán működő 
embert kielégítheti, az nem más uraim, mint a munkatársak elis
merése. Úgy éreztem mindig, hogy csak az az elismerés ér valamit, 
melyet nekem a pályatárs juttat, aki együtt működik velem a kul
túra terjesztésének magasztos munkájában. Csak a pályatárs tudja 
igazán értékelni a végzett munka nagyságát. A gyermek sokszor 
jobban tudja mit ér a tariára, mint a vele működő kolléga; én is 
éreztem, hogy arra kell törekednem, hogy azok, akik hivatalosan 
alattam állanak, meg legyenek velem elégedve. Tettem s dolgoztam 
annyit, mennyi a csekély erőmtől kitellett. Amidőn Önök engem e 
munkásságért egyesületük tiszteleti tagjává egyhangúlag megválasz
tottak, hálára köteleztek, mert e megválasztással a legnagyobb elis
merést nyertem eddigi működésemért. Igen tisztelt uraim ! Az ember 
értékét az adja meg, mennyit használ a közügynek, mindenki annyit 
ér, mennyit a kultúrának szolgál. Minél inkább törekedünk erre. 
annál kevésbbé lesznek disszonáns hangok a társadalom és politika 
terén, minél műveltebb valamely nemzet, annál virágzóbbak a 
közviszonyok S a műveltség terjesztéséből ki veszi ki legnagyobb 
mértékben a részét ? A magyar tanár. Ha különbséget kellene tennem 
azon emberek között, kik a társadalmi élet minden terén működnek 
s ha mérlegelni akarnám a végzett munka fontosságát, elsősorban 
is a tanároknak nyújtanám át az elismerés babérát azért a kiváló 
munkáéit, melyet a tanár végez. Ezt a munkát nem tudtuk és nem 
tudjuk eléggé megbecsülni és értékelni és azt hiszem nem is fogjuk 
tudni úgy értékelni, mint azt valójában kellene. Megjelenésükért 
fogadják mégegyszer köszönetemet és tartsanak meg továbbra azon 
baráti jóindulatukban, melyben részesítettek akkor, amikor tiszteleti 
taggá megválasztottak s ezen tiszteleti oklevelet elhozták. Amidőn 
magam előtt látom az érdemes kartársak e díszes csoportját, csak
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annál jobban igazolva látom, hogy egyhangú volt az a lelkesedés, 
mellyel engem egyesületük tiszteleti tagiává választottak.

Lelkes éljenzés követte beszédét. Majd kezet fogott a kül
döttség minden egyes tagjával s velők szíves szavakat váltott.

Országos Középiskolai Tanári Kongresszus. Alig bocsá
totta ki a kongresszus szervező-bizottsága a tanári testületekhez 
intézett felhívását, máris tömegesen jelentették be az intézetek, 
hogy a kongresszuson részt kívánnak venni s arra képviselőiket 
elküldik. Pár nappal a felhívás megjelenése után 118 intézet 2105 
taggal jelentkezett és 291 személyesen résztvevő képviselőt neve
zett meg. A tanárság elkeseredett hangulatát igen élénken feje
zik ki azok az iratok, amelyekkel a testületek a szervező-bizott
ságot a kongresszushoz való csatlakozásukról értesítik. November 
hó végéig mindenesetre megint az ország összes középiskoláinak 
a tanárai egyértelműleg ki fogják nyilvánítani, hogy a kongresz- 
szust szükségesnek tartják s attól sérelmesen elhanyagolt ügyeik 
orvoslására nézve hasznos eredményeket várnak. Több indítvány 
is érkezett már a szervező-bizottsághoz, a tanárság életbevágó, 
fontos érdekeiről. Ezeket jövő számunkban ismertetni fogjuk. 
A szervező-bizottság ismét kéri a testületeket, hogy a kongresz- 
szusra haladéktalanul jelentkezni és képviselőiket megnevezni 
szíveskedjenek, hogy az előkészületek zavartalanul és minélelőbb 
foganatosíthatók legyenek. Amint állandó alkotmányos kormánya 
lesz az országnak, a szervező-bizottság a kongresszust azonnal 
összehívja. Akik kedvezményes árú vasúti jegyekre tartanak 
számot, szíveskedjenek óhajukat nevük és az útirány pontos meg
jelölése és a vasúti igazolvány díjának és a póstadíjaknak a 
megtérítésére szükséges 30 fillér (bélyegekben) beküldése mellett 
a kongresszus titkáránál (VIII., Eszterházy-utca 14. sz.) minél
előbb bejelenteni.

Negyvenéves tan ári jubileum . Folyó hó 11-én ülte meg a 
rimaszombati egyesült protestáns főgimnázium Bodor István tanárnak 
negyvenéves szolgálati jubileumát. Ezen alkalommal a főgimnázium 
igazgató-választmánya és tanári kara együttes díszgyulést tartott, 
amelyen a társadalom előkelőségei, a volt tanítványok nagy száma, 
a jelenlegi tanítványok, továbbá egyéb tanintézetek kiküldöttei és 
az egyház képviselői is résztvettek. A jubilánst köldöttség hívta 
meg s a főgimnáziumi igazgató-választmány nevében Medveczky Károly, 
a tanári kar nevében dr. Veres Samu üdvözölte. Ezeken és egyéb 
üdvözléseken kívül az ország minden részéből érkeztek üdvözlő táv
iratok. Az érdemekben gazdag tanár nevére a tanítványok alapít
ványt tettek. Egyesületünk szerencsekívánatait Négyesy László elnök 
az ünnepelthez intézett táviratban tolmácsolta.
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Berecz Antal emlékezete. A Magyar Földrajzi Társaság f. évi 
novemberi felolvasó-ülését néhai főtitkára Berecz Antal emlékének 
szentelte. A felolvasó-ülést megelőzőleg dr. Erődi Béla udvari taná
csos a Társaság tiszteletbeli elnöke emlékezett meg kegyeletes sza
vakkal Berecz Antal érdemeiről, majd dr. Lasz Samu olvasta fel 
Farkasfalvi Imre választmányi tagnak Berecz Antalról írt emlék
beszédét, amely a hallgatóságra mély benyomást tett.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
Haller György budapesti VIII. kér. áll. főgimnáziumi h. tanárt a 
budapesti IV. kér. katb. főgimnáziumhoz rendes tanárrá kinevezte.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Olofson Gusztáv pancsovai áll. főgimn. r. tanárt a budapesti VIII. kér. 
áll. főgimnáziumhoz, Visontay Kálmán aradi kir. kath. főgimnáziumi 
rendes tanárt a pancsovai áll. főgimnáziumhoz, Szegvári Gyula kapos
vári és Kengyel Miklós nagykállói áll. gimn. r. ranárokat kölcsönösen 
áthelyezte.

Ösztöndíj-pályázat. A polgárosított magyar határőrvidék tanulmányi 
alapjából rendszeresített ösztöndíj-állomások közül az 1909 10. tanév kezde
tétől a következők töltendők be. 1. Egy 300 koronás és hat 240 koronás 
állomás bármely középiskolai tanulók részére. 2. Egy 200 koronás állomás 
pancsovai áll. főgimnáziumi tanulók részére. Az ezen ösztöndíjakat elnyerni 
óhajtók kötelesek a vallás és közokt. m. kir. miniszterhez czimzendő kérvé
nyüket legkésőbb az 1910. évi január hó 15-ig azon tanintézet hatóságának 
benyújtani, melynél tanulmányaikat folytatják.

Az okleveles tanárjelöltek érdekében f. évi október hó 29-én 
124.161. szám alatt üdvös rendeletet bocsátott ki gróf Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, amelyben megengedi, hogy 
nevezettek gyakorló évük eltöltése után is, ha egyéb alkalmazást nem 
kapnak, valamely állami, vagy kir. kath. középiskolánál működhesse
nek. Eddigelé az ilyen okleveles tanárjelöltek teljesen magukra voltak 
hagyatva és esetleges pályázati kérvényeiket semmiféle illetékes tan
ügyi hatóság sem támogatta, ami sok esetben hátrányukra szolgált, 
olyan fiatalabb jelöltekkel szemben, akik valamely intézetnél gyakorló 
tanárjelöltekként működvén, igazgatjuk támogatásával vettek részt a 
pályázatban. Egyrészt ezért, de meg mert így a tanítás gyakorlatá
ban folytatólagosan bennmaradnak a végzett tanárjelöltek, igen hasz
nosnak tartjuk a miniszter eme legújabb rendeletét, mely szósze
rinti szövegében így hangzik: »Minthogy ismételten előfordult, hogy 
középiskolai tanárjelöltek a gyakorlati évük letelte és a közép
iskolai tanári képesitő oklevél megszerzése után is azzal a kére
lemmel fordultak hozzám, hogy a betöltött gyakorlati éven túl még 
tovább is intézetüknél, amelyhez beosztva voltak, megmaradhas
sanak vagy esetleg újabb tanintézethez gyakoi’ló tanárjelölti minőség
ben folytatólagosan beosztassanak ; és mivel különben is hasznos, hogy
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a tanárjelöltek az egyetemen szerzett elméleti ismereteiket minél 
több irányban gyakorlatilag kiegészítsék és a középiskolai tanítás és 
fegyelmezés terén önálló működésük megkezdése előtt magában az 
iskolában minél több tapasztalatra tegyenek szert és a kiválóbb 
tanárok tanítási eljárását minél több oldalról és minél huzamosabban 
megfigyeljék: nincs kifogásom az ellen, hogy ott, ahol azt az illető 
középiskola helyi viszonyai és tanítási érdekei megengedik és ameny- 
nyiben az a tanítás menetére zavarólag nem hat, ezentúl okleveles 
tanárjelöltek még a köteles gyakorlati éven túl, illetőleg ennek 
bevégzése után is a szakmájukba vágó tanítási órákat és gyakorlato
kat látogassák. Felhatalmazom ennélfogva a közvetetlen vezetésem 
alatt álló középiskolák (gimnáziumok és reáliskolák) igazgatóit, hogy 
a fentebb említett szempontok figyelembe vétele mellett a maguk 
hatáskörében és a maguk felelősségére a szóbanforgó látogatási 
engedélyt okleveles középiskolai tanárjelölteknek megadhassák, figyel
meztetem azonban őket arra, hogy ezen kedvezmény engedélyezésénél 
körültekintéssel járjanak el, kellő mértéket tartsanak és a kedvez
ményben részesülő jelölteket figyelmeztessék arra, hogy az engedély
ből kifolyólag sem ösztöndíjra igényt nem tarthatnak, sem az inté
zetben netalán beálló üresedés esetében az ott való alkalmazásra, 
előjogot nem szereznek. Magától értetődik, hogy ezen tanárjelöltek 
működésük alatt az intézet rendjéhez mindenben alkalmazkodni és 
az elvállalt kötelezettségnek pontosan és lelkiismeretesen megfelelni 
tartoznak. Minden ilyen engedély az intézeti igazgató részéről hala
dék nélkül a tankerületi főigazgatóságnak ’ bejelentendő. Megjegyzem 
még, hogy az okleveles bejáró tanárjelöltek részére vezető tanár nem 
jelölendő ki és a vezető tanári díjak megállapításánál ők számításba 
nem vehetők.«

Tanárgyűlés. Az erdélyi róm. kath. státus tanárainak egye
sülete f. é. november 19-én Kolozsvárt a róm. kath. főgimnázium
ban közgyűlést tart, melynek tárgysorozata a következő : 1. Elnöki 
megnyitó, elmondja Pál Antal elnök. Évi jelentés. 2. A fizikai gyakor
latok a középiskolában. Előadja Tresztyánszky Sándor. 3. A közép
iskolai matematikai oktatás reformja. Előadó Lóky Béla dr. 4. A közép
iskolai énektanítás. Előadja Rietly Károly. 5. A szabadkézi rajz 
tanítása külföldi és hazai középiskolákban. Előadja Holló Károly. 
6. A Dent-féle módszer a latin nyelvi oktatásban és Fodor Székely: 
Liber Sextijének ismertetése. Előadó Fazekas Gáspár. 7. Javaslat a 
svéd torna behozataláról. Előterjeszti Ejsághy József. 8. Indítványok. 
9. Tisztujítás.

Köszönetnyilvánítás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Рокоту Emánuel budapesti II. kér. kir. kath. főgimnáziumi h it
tanárnak azon áldozatkészségéért, mellyel az intézet házi kápol
nájának renoválására 598 К  57 fillért adományozott, elismerését 
nyilvánította.
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Melléklet. A Közlöny mai számához a »Középkori Krónikások * 
megrendelő lapja van mellékelve. Eme, dr. Gombos F. Albin szerkesz
tésében megjelenő és már széles körben dicsérettel említett vállalatra 
mi is felhívjuk olvasóink figyelmét. A legutóbb megjelent kettős 
kötetről (VIII. — IX), amely a bárom Villani krónikáját tartalmazza, 
még külön is lesz alkalmunk megemlékezni.

A Közlöny legközelebbi száma november hó 25-én 
jelenik meg.

GYÁSZROVAT.
Myskovszky Viktor a Magyar Tudományos Akadémia levelező 

tagja, a Ferencz-József rend lovagja, nyugalmazott állami főreál
iskolai tanár f. hó 3-án életének 71-ik évében elhunyt Kassán.

Remetei Fülöp-Görög Gyula nyugalmazott főreáliskolai tanár, 
egyesületünknek 41 éven át volt buzgó tagja, f. hó 6-án meghalt 
Kassán, életének 65-ik évében.

Dohnányi Frigyes c. igazgató, a pozsonyi kir. katb. főgimná
zium ny. tanára meghalt életének 67. évében Pozsonyban.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik az 1909. szeptember 10-tól október 18-ig tagdíjat fizettek :

(Vége.)

1908/9-re : dr. Aczél József (még 5-50), Ányos Ármin, Balázs Sándor, 
Biró István, Biró Sándor, Bodosi Lajos, Borsos Károly, Dékán Sámuel 
(még 6 K), Dózsa Jakab, Embery Árpád, Félegyházy Antal, dr. Fiók 
Károly, Fröhlich Károly, Gaál Lajos, dr. Gálosné Tedeschi Klementin. 
dr. Glatz Károly, Gönczi Lajos, Hajkő László, Hlatky Miklós, Horváth 
János (még 5 K), Jánosy Péter (II.), dr. Kallós Zsigmond (6 K), dr. Kar- 
deván Károly, Károlyi János (II.), dr. Kemény Gábor (még 3 K), Kimnach 
Ödön, Kletz Gábor (2'30), Kőszegi László, Kovács Dániel, Kovácsy Jenő, 
Láng Emil, dr. Layer Antal (2 K), Lehr Andor, Lomoschitz József, 
Loysch Ödön, Luckhaub Gyula, Molnár Károly (Sz.-udvarh.), Nagy Elemér, 
Nagy Lajos, Neuberger István, Niernsee József, Olasz Gyula, Petrány, 
Miklós, Radó Endre, Redlich József, dr. Schmidt Mária, Séra Kálmán, 
Simon Miklós (II.), dr. Solymossy Lajos, Soó Gáspár, Surányi Gyulai 
Szabados Gyula, Szabó András, Szabó Árpád, Szarvas Arnold, dr. Szele 
Robert, Szirtes Ignác (II.), Tamás Albert, Téri József, Themák Ede, 
Tittel Lajos, Vojtovich József, Wirker Ernő.

1909/10-re : Acsay Ferenc, Balogh Péter (Bp.), Barabás Jenő, Barczán 
Endre, Berkes Ottó, Berky Zoltán Béla, dr. Bódiss Jusztin, Bründl Ödön, 
dr. Burány Gergely, Buzássy Ábel, Csáki Irma, Csukás Géza, Czencz József, 
Deli Géza. Dingha Sándor. Dsida Ottó, Dudinszky Emil, Erdélyszky Mihály, 
dr. Ernyei Jenő, Farkas Pál. Földi János, Francsics Norbert, Gonda István.
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Hajkö László (I.), dr. Hajtai Ferenc, Halbik Ciprián, dr. Jancsó Benedek, 
Jurkovich Emil, Kárpáthy Gusztáv, dr. Kellemen Károly, Kutlik Endre, 
Láng Emil, Legányi Dezső, Lehr Andor (I.), dr. Lévay Ede, Madzsar 
Gusztáv, dr. Mattyasóvszky Kasszián, Miklósy Ferenc, Mikola Sándor, 
dr. Molnár Szulpic, Mornau Jakab, dr. Morvay Győző, Nagy Elek (H.-ná- 
nás), dr. Négyesy László, Niernsee József, Orbán Ferenc, Paal Gyula, 
Pásztor József, dr. Petz Gedeon, Pintér Elek, Pados Ignác. dr. Réger Béla, 
dr. Rencz János, Rittinger Antal, Ruzsicska Aurél, Sajó Sándor, dr. Schmidt 
Mária, Schreiner Ferenc, Sinszky Géza, Somló Károly, Steiner Miklós, 
Stettner Gyula, Szántó Kamill, dr. Szántó Zsigmond. Szőke Béla, Szabó 
Dezső, Székely Károly, Szeremley Barna, Torday Lajos (L), dr. Tóth György, 
Váradi Károly, Várhelyi Ferenc, dr. Vass Bertalan, Wallner Ignác, dr. Zolt- 
vány Irén. Zólyomi Simon.

1910/11-re: Kelemen Béla, G. Luzsicza Gyula.

Előfizettek:
1908,9-re: gyergyószentmiklósi főgimn., kolozsvári keresk. akadémia, 

kolozsvári unit. kollégium.
1909/10-re : békéscsabai Rudolffőgimn., bonyhádi főgimn., egri főgimn., 

erzsébetvárosi főgimn., gyergyószentmiklósi főgimn., kecskeméti r. k. főgimn., 
kolozsvári unit. koll., magyaróvári gimn., nagyszombati főgimn., naszódi 
főgimn., nyitrai főgimn., pozsonyi áll. polg. fiúiskola, soproni benc. főgimn., 
szombathelyi f. keresk. isk., szombath. főgimn., tatai gimn., trsztenai gimn., 
újverbászi főgimn.

1910/11-re: rimaszombati főgimnázium.
Budapest 1909. október 18.
(I.) =  I. félév. Müller József,
(II.) =  II. félév. egyesületi pénztáros (II. kér., Áldás-u. 4.)

Figyelmeztetés és kérelem. A tagdíjfizetés és az előfizetés leg
célszerűbben. és legolcsóbban az első számhoz mellékelt postatakarék- 
pénztári befizetési lappal történik, amellyel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szíves felhasználását. A körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve. Müller József,

egyesületi pénztáros (II., Áldás-u. 4.).

T arta lom : Gyulai Pál. f  Négyesy Lászlótól. — Egyesületi élet: Miskolczi 
kör. Dr. Kosztolányi Zoltántól. — Javaslatok és tanídmányolc: Tör
ténettanítás és szociológia. Barczán Endrétől. — A görög olvasmá
nyok köre a gimnáziumban. Kallós Ede dr.-tól. — A pubartas és a 
túlterhelés. Dr. Túsz ai Ödöntől. — Külföldi tanügy: Az »Alliance 
Frangaise« 1909. évi szünidei tanfolyama Téri Józseftől. — A svéd 
toraa Angliában. Preisz er Pétertől. — Könyvek és lapok : Dr. A. 
W eil: Sammlung graphischer Aufgaben für den Gebrauch an höhe
ren Schulen. Dr. Goldziher Károlytól. — Beküldött könyvek és 
lapok.— Krónika: Egyesületünk Molnár Viktor államtitkárnál. — 
Országos Középiskolai Tanári Kongresszus. — Negyvenéves tanári 
jub leum. — Berecz Antal emlékezete. — Kinevezés. — Áthelyezés. — 
Ösztöndíj-pályázat. — Az okleveles tanárjelöltek érdekében. — Tanár- 
gyűlés. — Köszönetnyilvánítás. — Melléklet. — Gyászrovat. (Mys- 
kovszky Viktor. Remetei Fülöp-Görög Gyula, Dohnányi Frigyes.) — 
Tagdíjfizetések és előfizetések. Müller Józseftől.
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1110 550 /Balatonfüred, 914 12 10 SZ. V. Kiskőrös 513') 4 40 SZ. V. Tápiószecső 323 12 10 SZ. V. Gödöllőszv. \T apolcza
/N agykanizsa,
/T rie s t

610
8

12
12

20
30

»
>

Arad, M áramarossziget 
Szombathely, Wien 645 6 00 tszsz. /A rad, Nagyvárad, 

/Debreczen 1005 12 45 gy. v. /Nápoly, Nizza, Róma. 
/F ium e

28 (V10 у 310 12 30 Hatvan 339 5 10 V. V. Berlin, R uttka 609 12 30 SZ. V. /Tövis, Arad, Máram
10 6 35 J W ien, Graz, Sopron 324 125 » Gödöllő 309 5 30 SZ. V. Hatvan /rossziget

1502 (i 50 gy. V. Kassa, Csorba 1304 140 gy. V. Fehring , Graz, 
Kassa, Poprád-Felka

1707 5 45 > M.-Sziget, S tanislau 301 12 4o gy. V. Berlin, R uttka
00 /F ium e, Torino, Róma, 1504 15« у 909 О4о > Belgrád, Bosznabród, 7 12 50 '/ у /W ien, Sopron, 

/Szombathely1002 7 * \P écs, Vinkovcze 912 1*>•) SZ. V. Szabadka, B.-Bród 19 о оо > Torbágy
i302 705 3> R uttka, Poprád-Felka 

/Ú jvidék, Belgrád, 
/Sofia

602 2 ОСgy. V. Arad, Bukarest 607 605 у Brassó, Arad 401 00 gy- V. Lemberg, Muoká’ 
Konstantinápoly, Bród4 2 05 У Wien, Páris 17 0 10 > Komárom, Gyékényes 903 i 05 >

906 7 10 404 2 15 » Kassa, Lemberg 11 с 25 Wien, óul i 15 > Bukarest, Arad
1302 25 /F e h rin g , Graz, 

\T r ie s t
24 2 25 SZ. V. Bicske 405 6 30 /Lem berg, Kassa, 1 i 30 > .OU.iUU, 1 ..na, \Vl

Gyékényes, Eszék.7 * 312 2 30 у Hatvan, Sátoraljaújhely у /M áram arossziget 1901 1 40
402
322

7
7

35
10

у

SZ. V.

í  Lemberg,
\M üramaros-Sziget
G ödöllő

510
1902

2
о

40
55

У

gy. V.

Szolnok
/E szék , Bosznabrod, 
/Gyékényes

319
1911
1505

6
6
7

оО
50
00

>
у

Gödöllő
Paks, Bród, Eszék 
Csorba, Kassa

1501
1301

1
2

55
10

>
»

Pе<-ч в ла 
Bártfa, Kassa 
Graz, Fehring

/B elgrád , Bród, 1022 3 05 V. V. Paks 1307 7 10 У Graz, F ehring 315 3 10 SZ. V. Szerencs, Hatvan
908 745 у

904 3 20 gy- V. /Bosznabrod, Belgrád, 507 720 » Brassó, Kolozsvár 23 4 15 » Bicske
606 8 00 Arad, Brassó 

Kassa, Csorba
X Konstantinápoly 911 725 у Szabadka 325 5 25 » Gödöllő

1508 S 10 304 3 30 у R uttka, Berlin 321 730 У Gödöllő 15 « 35 > Győr, Veszprém
506 8 20 Kolozsvár, Brassó, 1104 ,350 » Balatonfüred, Tapoleza 311 740 » Hatvan 505 6 40 /Brassó, Kolozsvár,

8 1004 10 /Z ág ráb , Fiume, Róma, 1003 750 gy. V. Róma, Fium e, T riest /Debreczen
408 40 » \M ^ram arossziget * /N izza, Nápoly 1509 8 15 SZ. V. Csorba, Kassa 421 6ОО V. V Szerencs, Hatvan

1008 8 45 /Z ágráb , Fium e, Pécs, 326 425 SZ. V. Gödöllő 509 8 30 у Szolnok 3 < 05 gy- V. Wien, Graz
у 18 430 J) Komárom 313 8 45 > Hatvan 305 7 10 SZ. V. Berlin, R uttka

1708 9 00 /M áram arossziget, 6
328

5
5

15
20

g y- V.
SZ. V.

Győr, Sopron 
Gödöllő 1007 9 05 > /F ium e, Bród, Pécs 

/Székesfehérvár
605
907

725
.45

»
>

Brassó, Arad 
Belgrád, Bród

306 9 15 R llttka. Rp.rlin 508 5 40 у Kolozsvár, Brassó 13 9 20 у Győr 407l 8 (К) > Munkács, M.-Sziget
/W ien , Graz, > 
XSopron
Bicske

308 5 55 > R uttka, Berlin 913 9 40 » Szabadka 1009 8 15 > Fiume, Bród, Pécs
2 9 20 gy- V. 330 (i25 > Péczel 307 9 50 » Berlin, R uttka 1705 8 20 > Stanislau, M.-Sziget

22 11 ín 916
314

6 30 » Szabadka 1101 9 55 gy. V. Tapolcza, Balatonfüred 25 8 35 > Bicske
6 40 Sopron, Győr 1507 8 4о Csorba, Kassa

16a') 6 55 У Bicske 21 1«45 SZ. V. Triest, Nagykanizsa, 9 9 00 У Graz
hétköznapokon közlekedik. 1706

16
7
7

05
10

>
у

М.-Sziget, S tanislau 
Győr, T riest ') Csak minden kedden és pénteken,

331
303

9
9

05
15

У

gy. v.
Péczel
В г m i , R uttka 
/Róma, Fium e, Vin-316 735 > Hatvan valam int vasár- és ünnepnapot meg- 1001 9 351912 745 > Pécs, Bród előző köznaüon közlekedik. /kovcze, Pécs, T riest

1510 8 10 у Kassa, Csorba 915 9 4о SZ. V.
514 8 25 у Szolnok 403 9 55 gy- V. Lemberg, Munkács,
334 850 2> Gödöllő i M áramarossziget

1006 900 gy- V- Fiume, Nizza, T riest 905 10 ОО > Sofia, Belgrád
1306 925 SZ. V. Fehring, Graz, 1303 К ) 10 > Jraz, Fehring , Tries!
608 930 у Arad, Brassó 1503 10 20 Э /sorba, Kassa

1506 1000 у Kassa, Csorba 547 1035 tszsz. dagykáta
910 10.10 у Belgrád, Eszék, Saraj. 327 1055 SZ. V. lödöllő
406 10 15 у Lemberg, Kassa, M.-Sziget 1109 И10 > Tapolcza, Balatonfün
12 1030 у Wien, Páris

1010 10 45 у Fiume, Nápoly
338 11 10 V. V. R uttka,
422 и 35 > H atvan, Szerencs

A vonatok indulása Budapest-József városról. A v o n a t o k  érkezése B u d a p e s t - J ó z s e f  v á r o s r a .
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102 1 00 k . o s t .  
e x .  V.

148 5 35 SZ. V.
122 5 45 >
718 5 50 >
152 6 00 >

4102 6 10 >
6502 ti 35 У

150 0 45 у

512 C55 g y . V.

1404 7 05 у
104 7•Ю
154 8 00 SZ. V.

712 8 30 У

4104 Я05 У
116 » •20 У
156 0 35 У
708 !) 40 g y .v .

6508 il 15 SZ. V.
158 11 *25 У

hová

fWien, Páris , Ostende, 
/London
Rákospalota-Ujpest 
Párkány-Nána 
Szeged, Szolnok 
Göd
Esztergom
Lajosmizse, Kecskemét 
Rákospalota-Ujpest 
’Nagyvárad, Arad, 
.Brassó, Nagyszeben, 
(Kőrösmező 
Zsolna, Berlin

Esztergom

Lajosmizse, Kecskemét

•) Vasár- és ünnepnapokon bezáró
lag november 14-ig közlekedik.

») Október és április hónapokban 
Váczig, november l-tő l márczius 
31-ig Dunakeszi-Alagig köziek.

*) Csak október és április hónapok
ban közlekedik.

*) Minden kedden, csütörtökön és 
vasárnapon közlekedik.

•) Minden szerdán és szombaton köz
lekedik.
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714 1-2o; SZ. V.
4106 1-2 к У

160 12 15 У
128 1225 У
114 12 45 У

162 1к У
41140 150 У

504 200 gy- V.
126 2 10 SZ. V.
164 2 15 У

4108 2 20 У
106 2 30 gy . V.
120 2 35 SZ. V.
704 2 40 gy . V.
722 2 45 SZ. V.

6504 2 50 У
166 4 10 У
130 4•20 У

716 4 30 У

108 О15 gy- V.
168 5 55 SZ. V.
124a о 05 >
124 о •25 >
724 t>30 У

4110 с (0 У

1406 ü50 gy- V.
726 в 55 SZ. V.
170 7 15 У
728 7 35 У

6506 7 40 У

710 8 05 У
1320 8 15 У

4112 8 30 У

1720 8 45 У

502 9 10g y . V.
1408 9 20 SZ. V.
118 10 (К)
706 10 15gy. V.
720 1035 s z .  V.
140 11 10 » 1

9020 11 20 to . ex.
7020 1130 »

Délután

hová

Szeged, Szolnok
Esztergom
Rákospalota-Ujpest
Nagy-Maros
Wien
Dunakeszi-Alag
Piliscsaba
ÍSzolnok, Kolozsvár,
(Brassó, Sz.-Németi
Párkány-Nána
Rákospalota-Újpest
Esztergom
Wien, Páris
Galánta
Bukarest, Báziás 
Czegléd
Lajosmizse, Kecskemét
Rákospalota-Ujpest
Nagy-Maros
Szeged
Wien
Rákospalota-Ujpest
Nagy-Maros
Párkány-Nána
Czegléd
Esztergom
Berlin, Pozsony, Wien
Czegléd, Szolnok
Dunakeszi-Alag
Czegléd
Lajosmizse
Bukarest, Báziás
Vácz

.Kolozsvár,
Stanislau

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről.
4002 600 SZ. V. Esztergom 4006 1203sz. V. Esztergom
4004 854 У Esztergom 4014') 121571 » Piliscsaba

4008 2111 » Esztergom
4010 ф о  » Esztergom
4012 rW  * Eszfpreom

D élelőtt Délután
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7010 1 2 50 k.ost.
ex.v.

í Konstantinápoly, 
\  Bukarest

157
159

12
12

05
55

SZ. V. 
> } Rákospalota-Ujpest

145 5 25 SZ. V. Dunakeszi-Alag 133 1 2 ( У Nagy-Maros
723 5 30 > Czegléd 703 1 •25gy- V. Bukarest, Báziás
725 5 45 У Czegléd 103 1 К У Páris, W ien, N.-szomb.

4101 5 50 У Esztergom 503 1 50 /Kolozsvár, Tövis,
139 c 00 У Nagy-Maros \Sz.-Ném eti, Szolnok

6505 (i 10 У Lajosmizse 4107 2 05 S Z . V. Esztergom
147 (i 15 У Rákospalota-U.jpest 161 2 '25 У Dunakeszi-Alag
721 6 20 У Szolnok, Czegléd 163 3 00 У Rákospalota-U ipes t

1407 t i 35 У Berlin, Zsolna 6507 3 •20 У Kecskemét, Lajosmizse
217 705 tvszsz. Párkány-Nána 713 405 У Szeged, Szolnok
709 715 SZ. V. Bukarest, Báziás 127 4 К У Nagy-Maros
727 725 > Czegléd 4109 ООС У Esztergom
501 n 30 gy. V.

^Bukarest, Kolozsvár, 215 5 зо tvszsz Érsekújvár
* (M áram arossziget 165 5 38 SZ. V. Rákospalota-Ujpest

149 735 SZ. V. Rákospalota-Uj pest 115 5 55 » Wien, Berlin
117 7 10 У Páris, Wien 707 о 35 gy. V. Orsóvá, Báziás

|4103 745 У Esztergom 167 700 SZ. V. Rákospalota-Uinest
6501 750 У Kecskemét, Lajosmi/.^ 105 7 10gy. V. Wien
151 7oo У Göd 711 7 4С SZ. V. Temesvár, Báziás
131 8 10 У Párkány-N ána 4113*) 8 10 У Piliscsaba
719 8 *25 У Kiskunfélegyháza 137 8 20 У Nagy-Maros
153 !) 10 У Dunakeszi-Alag 169 8 35 У Dunakeszi-Alag
705 9 20gy. V. Szeged 125 8 50 У Párkány-Nána

1403 !) 30 У Berlin, Zsolna, Pozson \ 107 !) 05 gy. V. Wien
4105 !) oo SZ. V. Esztergom 4111 It 25 SZ. V. Esztergom
155 10 20 У Rákospalota-Ujpest 6503 9 #5 » Kecskemét, Lajosmizse
715 10 40 У Szeged 1405 9 45 gy. V. Berlin, Zsolna
119 l ilo o У Galánta 511 9 /Nagyszeben, Brassó,ÜÜ /Kolozsvár, Stanislau

171 10 05 SZ. V. Dunakeszi-Alag
0 E rk . minden hétfőn és csütörtökön 129») 1025 у Vácz8)
0  Vasár- és ünnepnapokon bezáró- 113 1035 у Wien

rólag november 14-ig közlekedik. 717 10 50 У Szeged, Szolnok
*) Csak október és április hóban köz

lekedik. 901*) 1055 k.ost.
ex.v.

/K onstantinápoly.
/B elgrád

0 Érkezik minden kedden, csütör- 101 1105 /London, Ostende,
tökön és szombaton. /P áris, Wien

А v o n a t o k  érkezése Buda-Császárfürdőbe.

4001 553 sz. V. Esztergom 4007
I

210 SZ. v. Esztergom
4003 7 48 » Esztergom 4009 5 20 Ssztergom
4005 1004 У Esztergom 4013») 8 21 У ’bliscsaba

1 4011 9 11 * Esztergom



AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSÁBAN MEGJELENT

A la tin  a l a k ta n  rö v id  ö s s z e f o g l a l á s a
A NYELVTANI ISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSÁRA ÉS ÉBRENTARTÁ
SÁRA AZ I— VIII. OSZTÁLYÚ FÖGIMNÁZIUMI TANULÓK SZÁMÁRA

Í R T A

S C H U S T E R  A L F R É D
b u d a p e s t i  ( I I I .  k é r . )  á l l .  f ö g i m n .  t a n á r .

Szerző ezen munkájával KETTŐS CÉLT kíván sz o lgá ln i:

1. olyan kis rövid latin alaktant akart összeállítani, mely 
mint a latin nyelv összefoglaló tankönyve szerepeljen ott, ahol az 
induktiv eljárás szerint levont nyelvtani jelenségek és szabályok csak 
hosszú vonalon és szétszórtan találhatók meg, de összefoglalva és 
áttekinthetően rendezve nincsenek, és

2. könnyű é s  rövid segédeszközt akart nyújtani a középső 
és felsőbb (IY—VIII. oszt.) osztályok tanulóinak.
Engedélyezve 76623/909. szám alatt. :::: ÁRA 1 KORONA.
A m . t . s z a k t a n á r  u r a k n a k  k í v á n a t r a  k é s z s é g g e l  k ü ld ü n k  mutatványpéldányt!

L E G Ú JA B B  K Ö Z É P IS K O L A I 
T Ö R T É N E T I  T A N K Ö N Y V

I l l u s z t r á c i ó k k a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
л  {S§ t é r k é n *  I!
m e l l é k l e t e k k e l !  LÉTR/IÁNYI—SZ É N D E -fé le

I l l u s z t r á c i ó k k a l  
:: é s  t é r k é p - :: 
m e l l é k l e t e k k e l !

VILÁGTÖRTÉNELEM
I. rész. Az Ó-kor története. Középiskolák V. osztálva számára. 

Ára ...................................................................... К 2 .6 0
Engedélyezési szám 70.827/908.

II. rész. 1. A középkor története. 2. Az újkor története
1648-ig. Középiskolák VI. oszt. számára. Ára К 3 .2 0  
Engedélyezési szám 46.158/906.

III. rész. 1. Az újkor története 1648-tól. 2. A legújabb kor 
története. 3. Politikai földrajz. Középiskolák VII. osz
tálya számára. Ára ........... ................................  К 3 .2 0
Engedélyezési szám 67.288/908.

* Ez a könyv nem azonos a per a la tt álló tö rténelm i tankönyvvel, amely 
a forgalom ból teljesen  k ivonato tt.

K i a d ta  a z  A t h e n a e u m  i r o d a l m i  é s  n y o m d a i  r . - t .  ( B u d a p e s t ,  V II., R á k ó c z i - u t  5 4 . )
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Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. könyvkiadóhivatala Budapest

Segédkönyvek a magyar nyelv 
és irodalom tanításához. d iS

S z e r k e s z t i  : Dr. B Á N  JIL JID Á R .

A z  ú j  k ö z é p i s k o l a i  t a n t e r v  k é t  é v r e  o s z t j a  b e  a  m a g y a r  n e m z e t i  i r o d a 
l o m  t a n í t á s á t .  E z  i n t é z k e d é s  l e h e t s é g e s s é  t e s z i ,  h o g y  a z  i f j ú s á g  m é l y r e h a t ó b b a n  
i s m e r k e d j é k  m e g  n e m z e t ü n k  s z e l l e m i  é l e t é v e l  s  h o g y  c é l s z e r ű e n  m e g v á l o g a t o t t  
o l v a s m á n y o k  r é v é n  i s  b e l é h a t o l j o n  i r o d a l m u n k  k i v á l ó  t e r m é k e i n e k  e l e m z é s é b e .  
A  j e l e n  v á l l a l a t  c é l j a ,  h o g y  o l y  f ü z e t e k e t  a d j o n  a z  i f j ú s á g  k e z é b e ,  m e l y e k b ő l  
főkép szemelvények útján  t i s z t a  k é p e t  a l k o t h a s s o n  m a g á n a k  a z  i l l e t ő  k o r r ó l  
v a g y  m ű r ő l .  A  s z e m e l v é n y e k  m e g v á l o g a t á s á n á l  a z  a  t ö r e k v é s  é r v é n y e s ü l ,  h o g y  
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JAVASLATOK T S  TANULMÁNYOK.

A középiskolai latin olvasmány reformjához.
Újabb időben mind több és több hang emelkedik nálunk a 

klasszikái nyelvek tanítása ellen. Még ha a legmesszebbmenő optimiz
mussal nézzük is a jelenségeket, el kell ismernünk, hogy a huma
niórák tanulmánya, mely még csak nem rég a magyar középiskolai 
oktatás gerince volt, értelmiségünk körében évről-évre ellenszenve
sebbé lesz. Sokan mutattak már rá a rohamosan növekvő ellenszenv 
különféle okaira: bizonyos, hogy legtöbbjük egészen nyilvánvaló s 
európaszerte érezteti hatását: a materiális gondolkozásmód terjedése, 
a természettudományok rendkívüli föllendülése, az ideális javak 
iránt való érzék hiánya, a szociális áramlatok sivár érdekharcai 
mind hozzájárulnak egy reálisabb világnézlet megteremtéséhez, mely 
praktikus hasznuk szerint mérlegeli a tudományokat. Csakhogy míg 
a művelt nyugaton mégis mindig találkoznak eszményien gondolkozó 
szellemek, akik védelmükbe veszik a klasszikái világ ideális kincseit, 
nálunk maguk a szakpedagógusok is a pereátot kiáltok lármás 
táborához csatlakoznak.

Mi ennek a szomorú tünetnek az oka ? Hogy közoktatás- 
ügyünk vezetői az utóbbi évtizedekben szinte tervszerű támadásokat 
intéztek klasszikái oktatásunk keretei ellen, az inkább csak követ
kezménye a közhangulat nyomásának. Talán nem tévedek, ha ennek 
a szinte egyértelmű lerontó irányzatnak főforrását abban találom, 
hogy a magyar középoktatás egy idő óta nagyon is belekerült a 
modern társadalmi áramlatok sodrába. A magyar középosztály átla
gos műveltsége — amint Jancsó Benedek legutóbbi közgyűlésünkön 
oly találóan fejtegette — még felszínes, megelégszik a nyugateuró
pai formák elsajátításával azok tartalma nélkül, a tudomány műve
lését még nem tudja öncélnak tekinteni. Általános műveltség, for-
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malis képzés, ilyenekkel nálunk nem lehet érvelni, a tanulmányok 
gyakorlati baszna a mérvadó. Már most, ha fölmerül az a kérdés, hogy 
a mindinkább előtérbe nyomuló reáltanulmányoknak, mely tárgyak 
rovására kell helyet szorítani, hogy a túlterhelés veszedelmes Scyllá- 
ját is elkerüljük, a felszínes szülői közvélemény mindenesetre azok
nak a törlését fogja kívánni, amelyeknek kultúi'ális értéke leg- 
kevésbbé szembeszökő. Ily felfogás mellett a klasszikái tanulmányok, 
bármily intenzív és mélyreható a művelő erejük, okvetlenül a rövi- 
debbet fogják húzni.

A hasznossági elvnek ezt a diadalmas előnyomulását aztán 
nálunk még inkább elősegíti a nép alsó, nagy tömegeit átható szo
ciáldemokrata irány, melyet különféle érdekekből a nemzet nevelői
nek is egy nem megvetendő kontingense támogat. A demokráciának 
ez a történeti előzmények nélkül, tehát szervetlenül felburjánzott 
torzhajtása, mely társadalmunk proletár elemeit a demagógia kar
jaiba hajtotta, egyáltalán nem kedvez a latin iskolának, ennek a 
legkonzervatívebb tanító orgánumnak. Az az ellenszenv, sőt gyűlölet, 
melyet ‘éppen a latin nyelv rostáló működése a magyar proletariátus 
soraiból kivált, nagyban hozzájárul a gimnázium népszerűtlenné téte
léhez. Talán ennek a tünete, hogy legújabban a proletár osztály 
gyermekei úgy a fővárosban, mint a vidéki gócpontokon csak úgy 
tódulnak a polgári iskolába, mely pedig — vezetőinek vallomása 
szerint is — sem egységes nevelést nem ad, sem további tanulmá
nyokra nem képesít s úgy, amint van, reformra szorul.

Szóval, társadalmunknak úgyszólván minden osztálya ránehe
zedik gimnáziumunkra s annak humanisztikus jellegét hovatovább 
elmosni igyekszik. S ezzel a destruktiv törekvéssel szemben nálunk 
nem áll semmiféle ellensúlyozó erő, semmi kerékkötő, mely ennek az 
intézményünknek egészséges fejlődését biztosítaná. Ha figyelemmel 
kísérjük a külföldi reformmozgalmakat, melyek a középfokú tanítás 
e vajúdó problémája körül megindultak, azt fogjuk tapasztalni, hogy 
— mondjuk: a nyugati művelt államokban, Német-, Franciaország
ban — a reformtörekvések a klasszikái nyelvek tanításának ered
ményesebbé, korszerűbbé tétele körül forognak s szó sincs e tárgyak 
radikális kiküszöböléséről. Azok a reformjavaslatok, amelyeket a 
francia kamarában a középiskolai oktatásra vonatkozólag az utóbbi 
évtizedben tárgyaltak, kivétel nélkül a humaniórák megtartását sür
getik. 1 A németországi és ausztriai szakfolyóiratokban tekintélyes 
pedagógiai írók tartják fölszínen a humán tárgyak kérdését. Nagy
nevű szaktanárok egész gárdája tömörül a klasszikái nyelvek sűrűn 
támadott bástyája köré, m int: Lattmann, Baumeister, Bolle, Menge. 
Dettweiler, Lichtenheld stb. Amerikában az új rendszerű iskolákba 
behozzák a latin nyelvet s nemcsak jogászok és teológusok, amiben 
végtére semmi meglepő nincs, hanem orvos- és mérnöktanárok is 
sorompóba lépnek a klasszikái tanítás érdekében.2

1 L. Lehrproben und Lehrgänge, 1903. II. 10. lap.
8 Magyar Középiskola. 1909. 257. lap.
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Sőt — ami még ennél is többet jelent — Németországban 
és Ausztriában maga a művelt társadalom is kiveszi részét ebből 
a védő-harcból. Berlinben már évekkel ezelőtt alakult egy: Verein 
der Freunde des humanistischen Gymnasiums — s ennek a példáját 
követte 1905-ben Bécs város művelt közönsége: Alsó-Ausztria értel
miségének szinét-javát egyesítette ugyanily cím alatt nehány lelkes 
egyetemi tanár. A szervező-bizottságnak a »Neues Wiener Tagblatt« 
1905-iki karácsonyi számában közzétett fölhívása, valamint az alakuló 
gyűlésben történt fölszólalások a klasszikái tanulmányok fontosságának 
s becsének ékesenszóló apológiái. A kör első gyűlésén mindjárt 
dr. Arnim egyetemi tanár tartott a görög nyelv művelő hasznáról 
magvas és nagy tetszéssel fogadott előadást. Ez a »Verein« gyűlé
seket i’endez, társadalmi akciókat indít s a miniszteri ankéteken s 
igazgatói tanácskozmányokon képviselteti magát.1

Ezzel szemben mi történik az ókori kultúrkincsek gyümöl- 
csöztetése érdekében nálunk, ahol a humaniórák stúdiuma évszáza
dokon át a műveltség kizárólagos forrása volt, ahol Lessing szavai 
szerint (egyik Goeze ellen intézett vitairatában) az ő korában még 
minden művelt ember beszélt latinul ? Szaktudósaink egy idő óta 
szinte példátlan egyhangúsággal hirdetik, hogy a klasszikái nyelvek 
kora lejárt, hogy »a jövő feladata a klasszikus oktatás gyönge 
maradványait egészen kiszorítani« vagy legalább is titkolhatatlan 
benső elégedettséggel konstatálják, hogy az ókori nyelvek gimná
ziumainkban fokozatosan háttérbe szorulnak. Sőt egyik fővárosi író 
szakkollégánk azt a már Tertullián óta számtalanszor felhozott 
kemény vádat élesíti ki a latin iskolai olvasmány ellen, hogy az 
valóságos erkölcsi veszedelmére van a tanuló ifjúságnak. 1 2

Társadalmi mozgalomról nálunk nemcsak hogy szó nincs, de 
még azok a közegek sem adnak életjelt magukról, amelyeknek egye
nesen hivatásuk volna, üdvös reformjavaslatokkal előállni s a prob
léma tisztázását elősegíteni. A filológiai reform-bizottság klasszikái 
szakosztályának működését például eddig saisi lepel takarja. Valóban 
megdöbbentő, hogy midőn azok az államok, amelyeknek oktatásügyi 
intézményeit annyira szeretjük utánozni, a latin nyelvi órák számát 
alig szállítják le (a porosz gimnáziumok pl. mindössze 1 heti 
órával), midőn a mind sűrűbben alakuló reformiskolák a latin nyelv
nek előkelő helyet jelölnek ki tantervűkben, midőn a gyakorlati 
irányú amerikaiak a latinnak mindig több és több helyet szorí
tanak, 3 nálunk a legkomolyabb szakpedagógusok kategorice hirdetik, 
hogy a modern irodalom nemcsak képes, hanem hivatva is van 
elvégezni azt a feladatot, melyet a klasszikus irodalom egykor tel
jesített és hogy nem ezeknek a tanulmányoknak fontossága és haszna, 
hanem a velők foglalkozóknak egyéni affekciója tartja még ideig- 
óráig felszínen a klasszikusok tanítását középiskoláinkban.

1 L. Zeitschrift für die österr. Gymnasien, 1906. évf. 387. lap.
2 Magyar Pedagógia. 1909. évf. 329. lap.
3 Amint a bécsi »Verein für Schulreform« 1908-iki januári gyűlésén 

rámutattak.
15*
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Vájjon az igazság körül járnak-e azok, akik így érvelnek? 
Csakugyan nincs a klasszikái nyelvek tanításának egyéb célja és 
szerepe középiskoláinkban, mint a modern nyelveknek s irodal
maknak ? Hogy erre a kérdésre megfelelhessünk, csak a középiskolai 
oktatás célját kell jól körülvonalaznunk.

Mindenekelőtt kétségtelen, — erre nézve véleményeltérés nem 
lehet — hogy egyetlen középiskolai tipusnak sem célja az, hogy 
szakképzettséget adjon, valamely határozott pályára készítsen elő. 
Ennek nem is volna semmi értelme. Azt a szakismeretet, azt a 
gyakorlati ügyességet, melyet egy kenyéradó pálya — nVg a leg
előkelőbb is — megkíván, egy kellő diszpozíciókkal rendelkező 
egyén rövid idő alatt játszva elsajátíthatja. A középiskolának nem 
szakismeretet, hanem bizonyos bázist, alapműveltséget kell adnia, 
melyet csak módszeres, gondos nevelés útján lehet elsajátítani. Ez 
az alapműveltség két elemből áll : egy formálisból és egy reálisból. 
A formális a lelki tehetségek sokoldalú kiművelését foglalja magá
ban. A léleknek be kell hatolnia a gondolkodás műhelyébe, le kell 
szállania a képzetalakulás és társítás első gyökereiig. Az ember a 
beszéd által gondolkozik, a beszéd közvetítésével kell tehát a gon
dolkozásra nevelni. Csakhogy ezt a szellemi munkát a gyermeki 
léleknek nem elvont művelettel kell elvégeznie, mint ahogy a nyelv- 
tudomány elemei a nyelvi jelenségeket, vagy a logika taglalja a 
gondolkodás formáit, mert ez a túlságosan elvont munka nem tudna 
érdeklődést kelteni a naiv gyermekben s lehetetlen feladatot róna 
fejlődő elméjére. Mint a tapasztalás mutatja, egy idegen nyelv foko
zatos elsajátítása legalkalmasabb e célra, mert ez gyakorlatilag 
vezeti be a gyermeki elmét a gondolkozás útjainak misztéi’iumaiba, 
míg ugyanakkor a tartalom tárgyi érdekessége játszva átviszi a 
nehézségeken. A matematikát próbálták e cél szolgálatába hajtani, 
de — mint szaktudósok elismerték 1 kevés eredménnyel, mert a 
matematika száraz, rideg formái nem tudnak tárgyi érdeket kelteni 
a gyermekben.

Ámde nem minden idegen nyelvnek van meg ez a formális 
művelő ereje egyenlő mértékben. Legalkalmasabb e célra az lesz, 
mely fejlődésében nem jutott el még addig a fokig, ahol a szó- és 
mondatkötés már lazulni kezd s a szintakszis bizonyos merev for
mákban rögzött meg. Továbbá szükséges, hogy az anyanyelv és a 
tanulandó nyelv között az eltérés ne legyen túlságosan nagy, 
— amint Willmann is kifejti Didaktikájában, II. k. 114. lap — 
hogy a képzetösszeköttetések ne fedjék egymást teljesen, de ne is 
különbözzenek túlságosan, mert csak így lehetséges a két nyelv 
tanulságos egybevetése, mely az anyanyelv sajátságainak sokszor 
frappáns megvilágítására vezet s a nyelvtudatot erősíti.

E szempontokat tekintetbe véve, mi magyarok keresve sem 
találhatnánk a gyermeki elme formális kiképzésére alkalmasabb esz
közt, mint a latin nyelvet. Mert egyrészt nincs nyelv, mely vete

1 L. Baumeister. Handbuch, III. kötet, 19. lap.
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kedni tudna a latinnal alaktanának átlátszó, logikus törvényeiben, 
formáinak tömör határozottságában, mondatszerkezetének szigorú 
következetességében. Másrészt, bár más nyelvcsaládhoz tartozik, mint 
a magyar, mégis, mivel századokon át befolyásolta egész kultúránkat 
s mível íróink s költőink a magyar frazeológiát számos, a latinból 
vett fordulattal gazdagították, ezzel a két nyelv közt annyi áthida
lás jött létre, mely különböző eredetükből folyó nagy eltéréseiket 
sok tekintetben paralizálja.

Lélektani tény, hogy a lelki fejlődés bizonyos fokán az elme 
funkcióit tudatosakká kell tenni, ha azt akarjuk, hogy a fejlődés 
folyamata meg ne akadjon. Nos, a gondolkodás útjainak kiművelé
sére, a friss gyermeki elme nyelvtudatának fejlesztésére a legjobb 
iskola, a legegészségesebb kezdet a latin nyelv tanulása, mely játszva 
vezeti be a gyermeket a nyelv organizmusának szövevényébe.

Az alapműveltség reális eleme az a tartalom, melyet a nem
zetek irodalmának tanulmányozásával megszerzőnk. Szükség van-e az 
ókori népek műveltségének megismerésére ? Az emberi szellem egész
séges, szerves fejlődése szempontjából okvetetlenül szükség van rá. 
A társadalom vezető egyéneinek át kell esniök a fejlődés azon foko
zatain, melyeken az emberiség maga átment, mint ahogy a Häckel- 
féle biológiai törvény szerint az egyén átmegy a faj fejlődésének 
fokain (amiből azonban nem következik, hogy egyik faj a másikból 
fejlődött). A nevelésnek, ha teljességre törekszik, ha nem akar fél
munkát végezni, a Herbart jelezte: »Aufsteigen durch die Stufen 
der in Bildung begriffenen Menschheit« elvet kell irányadóul elfo
gadnia. Az emberiséget új szellemi kincsekkel nem gazdagította 
soha senki, aki a már meglévő kultúrelemeket nem szívta föl ma
gába úgy, hogy vérévé váltak. A modern irodalmak széles folyója 
az óklasszikai világhoz mint forráshoz utal minket vissza. Társa
dalmi, politikai, esztétikai művelődésünk alapjai, mint valami kul- 
túrális szentírásban, az ókori irodalmakban vannak letéve. Ide illik 
Schopenhauer szava: Az az ember, aki latint nem ért, hasonlít az 
olyan emberhez, aki ködös időben szép vidéken tartózkodik: látó
határa fölötte korlátolt; csak a legközelebbi dolgokat látja világo
san. (Parerga II.) Es az ókori műveltség képének teljességéhez 
hozzátartozik magának a nyelvnek sajátossága is. Olyan az, mint 
egy művészi produktum, melynek erejét, eredetiségét semmiféle után
zat nem pótolhatja. Tacitusnak egyik könyvét először fordításban 
olvastam, azután eredetiben. Bámulatos volt a különbség. A fordí
tás, bármily tökéletes, lemossa a műről a korának, evolúciójának 
megfelelő jelleget, az író egyéniségét jellemző különleges stilbeli 
vonásokat. Az íróról és koráról igazi képet csak eredetiben, akta- 
szerűen való tanulmányozásával szerezhetünk.

Weszely Ödön dr. azt mondja »A modern pedagógia útjain« 
című, széleskörű tanulmány alapján megírt becses művében : »A nem
zeti irodalom magába olvasztotta mindazt, ami a klasszikus iroda
lomból a nemzet fiai számára jelentőséggel bír.« Ha ez általános
ságban igaznak fogadható is el, ebből korántsem következik, hogy a
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klasszikái irodalmak tanulmányozására a mai generációnak többé 
nincs szüksége. Mert annak a fölszívó processzusnak, melynek már 
annyi hasznát látta a fejlődő emberiség, az ő kiváló egyedeiben 
folyton meg kell újulnia, hogy ezek a szellemi evolúció természetes 
fokozatain keresztül menve a fejlődést tovább vihessék. Ezt mellőzni 
körülbelül olyan fonák eljárás volna, mintha a mai embert a táp
láló anyagok sürített kivonataival próbálnánk tovább fejleszteni. 
Surrogatumokkal beérheti az átlagos ember, de aki fajunk szellemi 
élitejéhez akar tartozni, annak eredeti táplálékra van szüksége, 
mint ahogy az igazi alkotó-művész is a természetből merít ihletet 
s halvány utánzatok hidegen hagyják, nem termékenyítik meg lelkét.

Csak röviden utalok még arra, amit már sokan fejtegettek, 
hogy az ókori klasszikusok irodalma nemcsak társadalmi, politikai, 
szellemi fejlődésünk kezdeteit foglalja magában, hanem az emberi 
evolúció formáit is egyszerűbb, világosabb, áttekinthetőbb arányok
ban, mint ahogy később a nemzetek s irodalmak történetében meg
ismétlődtek. Az ókor egy miniatűr-világ, melyet a legkedvezőbb 
perspektivából nézhet a modern ember s melyben a fejlődő gyermeki 
elme is könnyebben tud tájékozódni, mint a modern intézmények 
s alakulások labirintusában, »Wir lernen durch das Altertum die 
Gegenwart besser und gründlicher verstehen.« 1

Ha a klasszikái oktatásnak nem volna ilyen formális s reális 
képező ereje, akkor érthetetlen volna az emberiség legnagyobb szel
lemeinek egyértelmű lelkesedése a humaniórákért. Csak egy példát 
elevenítek fel: az öreg Goethe két érdekes nyilatkozatát. Az egyik 
a klasszikái irodalmak művelő hatására vonatkozik : Möge das Stu
dium der griechischen und römischen Literatur immerfort die Basis 
der höheren Bildung bleiben. A másik az ókori nyelvek formális 
képző erejére:

Die alten Sprachen sind die Scheiden,
Darin das Messer des Geistes steckt.

Már pedig Goethére csakugyan nem foghatja rá senki, hogy 
ellensége lett volna a természettudományoknak.

Ha van érdemleges kifogás, amelyet a gimnáziumi klasszikái okta
tás ellen tárgyilagosan, elfogultság nélkül föl lehet hozni, úgy ez 
csak az lehet, hogy a ráfordított fáradságos munkával, a rápazarolt 
heti óraszámmal az elért eredmény sehogy sincs arányban. Általá
nos a panasz a latin és görög nyelvi tanítás eredménytelenségéről 
középiskoláinkban. Mi az oka ennek az eredménytelenségnek ?

Illetékes szakemberek, akik behatóan foglalkoztak ezzel a kér
déssel, általában megegyeznek abban, hogy az ókori nyelvek taní
tásának módszere nincs összhangban e nyelvek tanításának újabban 
módosult céljával.

Mert kétségtelen, hogy a latin nyelv tanításának célja idők 
folytán módosult; ugyanezt mondhatjuk némi megszorítással a görög
ről is. Szabatosan fejezi ezt ki Hermann Schiller, pedagógiai kézi-

1 W. Jerusalem, Unsere Mittelschule. 15. lap.
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könyvében. 1 A latin nyelv uralkodó szerepe a középkor iskolájából 
származott át ránk. De egészen megváltozott a feladat, melyet ma 
meg kell oldania. A humanisták római irodalom önálló tovább
fejlesztése céljából tanulták a latint. Később, a 18. században a 
műveltek nemzetközi érintkezésének lett úgyszólván közegévé ez a 
nyelv. Ilyen szempontok ma már nem jöhetnek többé tekintetbe. 
Ma — tekintve az óraszám leszállítását s a reáltárgyak jogos elő
nyomulását — arra kell szorítkoznunk, hogy a gimnáziumi tanítás 
keretein belül az ifjúságot az óklasszikai írók és költők olvasására 
képesítsük s az olvasmánnyal érdeklődését az ókori kultúrvilág 
iránt fölkeltsük. Ehhez képest a tanítás súlypontja most nem a 
latin nyelv szóbeli gyakorlására, vagy a stílusgyakorlatokra, a latinra 
való fordításra, hanem a remekírók megértésére s olvasására fog esni.

A latintanítás újabb fejlődése kétségtelenül mutatja, hogy a 
haladás ebben az irányban történik. Nálunk az összes tantervmódo
sítások az olvasmány kiterjesztését célozzák. Ezt sürgetik az újabb 
Utasítások, erre utal a gyakorlatok tárgyának módosítása, az érett
ségi írásbeli és szóbeli vizsgálat reformja. Ausztriában is kiküszö
bölték már az érettségiről a latinra való fordítást. Németországban 
szaktudósok egész falanxa buzgólkodik azon, hogy a száraz, lélek
ölő grammatizálást az iskolában hovatovább kiszorítsa a jól meg
válogatott és érdekes tárgyú klasszikái olvasmány, a nyelvi oktatás 
pedig csak eszközül szolgáljon e cél biztosítására. Találkoznak ugyan 
most is elvétve tanáremberek, akik az u. n. grammatizmusért élnek- 
halnak, de ezeknek száma apadóban van, amint pl. Dettweilernek a 
Baumeister-féle Handbuch-ban közölt tájékoztató bevezetéséből hatá
rozottan kiviláglik. A porosz dr. Bolle egyenesen a grammatizáló 
irány túltengésének tulajdonítja, hogy a klasszikus nyelvek ellen az 
utóbbi évtizedekben olyan ellenszenv támadt európaszerte.2 Bolle 
lelkes híve a klasszikái olvasmány kiterjesztésének a grammatizálás, 
a retroverzió rovására s ettől várja annak a régi érdeklődésnek és 
szeretetnek fölébredését a klasszikái tanulmányok iránt, melyet 
tanulókorában lelkes tanárai fel tudtak kelteni benne.

Ha csakugyan kívánatos nálunk latint tanítani, amint Kár
mán Mór az 1907-iki szünidei tanfolyamon egyértelműleg kimon
datni óhajtotta, akkor mindent el kell követnünk, hogy ez a tanítás 
eredményes legyen. E célt óhajtom szolgálni, midőn a gimnáziumi 
latin olvasmány módszerének reformjához röviden hozzászólni szán
dékozom.

A latin irodalmi tanításban föl kell használnunk a modern 
pedagógia üsszes egészséges vívmányait, hogy célunk elégését : az 
óklasszikai kultúra művelő erejének lehető kiaknázását biztosítsuk.

A modern nevelő mindenekelőtt lélektani alapra helyezkedik 
tanítványaival szemben, lehetőleg alkalmazkodik mindeniknek egyé
niségéhez s óvakodik az olyan didaktikai eljárás alkalmazásától,

: Handbuch, III. kiadás, 383. lap.
9 Lehrproben und Lehrgänge, 1902. IV. 20. lap.
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mely bármiféle kényszert jelentene a szellem fejlesztésében. Nem 
egyforma tehetségekkel van dolga, igyekeznie kell tehát az alakító
művész tapintatával, a rátermett pedagógus finom érzékével számba 
venni a különböző exigenciákat.

Ez a szempont a latin olvasmány tárgyalásában két dolgot 
követel meg a legerélyesebben : az egyik a tanulók öntevékenységé
nek fölébresztése és ébrentartása; a másik, hogy a követelmények 
mértéke a tanulók tehetsége arányában különböző legyen.

Tapasztalati tény, hogy az öntevékenység a munkakedv forrása, 
a gyámkodó rendszer ellenben kedvetlenséget, közömbösséget kelt. 
Ebből következik, hogy igen fontos dolog a tanulót hozzászoktatni 
az önálló készülethez és olvasáshoz. Amint a fizika tanítását oda 
módosította a modern pedagógia, hogy a tanulókat rászorítja a 
fizikai gyakorlatokra, úgy kell a filológiai oktatásnak is, ha sikert 
akar elérni, bevezetni a tanulót az aktaszerű tanulmányozásba, az 
önálló olvasásba. Minthogy a fennálló törvény keretein belül olvasási 
órákat csak a tanár és tanítvány nagy megterhelésével lehetne 
behozni, ettől egyelőre el kell tekintenünk. Amit most is megte
hetünk e cél érdekében, az a következőkből állana : A gimnázium 
minden osztályában az V-iktől fölfelé kézikönyvtár volna beren
dezendő és az ifjúság rendelkezésére bocsátandó, amely nemcsak az 
olvasmányul kijelölt auktorok válogatott szövegeit, hanem a hozzájuk 
készült legjobb szövegmagyarázatokat s a megértésüket elősegítő 
vagy irodalmi becsüket méltató, ii'odalmi színvonalon álló magyar 
s esetleg idegen nyelvű segédkönyveket is magában foglalná. Kívá
natos volna, hogy a latin órák egy része — mondjuk fele — olvasó
óra legyen, amely alatt a vezetőtanár a tanulókat bevezetné az 
ókori klasszikus anktorok önálló olvasásának módszerébe. A vezető
tanárnak általánosságban rá kellene mntatnia a preparálás fokoza
taira : először magát a puszta szöveget kell a tanulónak ismételten 
átolvasnia, még pedig nem mondatonkint földarabolva, hanem egy 
önálló részletet egészen. A második fokozat a szótár használata. 
Ahol a tanuló a szótárral kezében sem boldogul, ott fordulhat csak 
hozzá a segédeszközhöz, a magyarázatos kiadáshoz.

Az olvasási órákat a kijelölt önálló részletek egybefoglaló tár
gyalása követné. És itt egy igen fontos szempont volna tekintetbe 
veendő. A tanulókat nem szabad egyformán megterhelnünk. Eddig 
általában a közepes tehetségű tanuló munkabírását vettük zsinórmér
tékül. Ilyen eljárás mellett azonban könnyen megtörténik, hogy a 
gyengébbek kioktatása sok időt rabol el, míg azalatt a tehetségesek 
tétlenségre vannak kárhoztatva. Nézetem szerint az olvasmányok 
aprólékos, előkészítő, feldolgozó munkája a kulisszák mögé való. 
A közös tárgyaláson a kész eredménnyel kell a tanulónak fellépnie. 
Kiki annyit mutasson fel, amennyivel bizonyos idő alatt meg tudott 
birkózni. A közös iskolai óra legyen a számadás ideje. Ennek a 
számadásnak azonban egy szépen kidolgozott kerek egész alakjában 
kell megtörténnie, mely a hallgatók közül azokra is tanulságosan 
hat, akik a taglalt szövegből nem készültek. Miként történjék ez,
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erre nézve magának a tanárnak kell bevezetésül mintával szolgálnia. 
Az első órákban elő kell vennie egy minden tekintetben megfelelő 
didaktikai egészet s fokról-fokra meg kell mutatnia, hogy lehet az 
auktor értelmébe s aztán szellemébe a legeredményesebben behatolni 
s miként kell a már feldolgozott szöveget megfelelő magyar formába 
átönteni. A tanárnak kell előzőleg az olvasandó auktor helyét az 
irodalomban, egyéniséget, írói vagy költői sajátságait ismertetnie s 
művének hatásosabb, tanulni érdemes részleteit kijelölnie. A 
többiekre nézve szorítkozzék inkább az irányítás munkájára. Az ered
mény mértéke szerint aztán minden nehézség nélkül fogja megálla
píthatni tanítványai érdemfokozatát.

E kívánalmak szemmeltartása mellett a végrehajtás részletes 
módozatai, azt hiszem, maguktól kínálkoznak. Ez az eljárásmód 
a tanórákat élvezetessé, a munkát érdekessé tenné s megszüntetne 
sok bajt, amelynek káros hatását nap-nap mellett érezzük és kon
statáljuk. Megszűnne a tanulók készületének hézagossága, mely a 
kalkulusra felelés és számítás egyik igen szomorú következménye, 
mely lehetetlenné teszi, hogy a tanuló tárgyi érdeklődése az olvasmány 
iránt fölébredjen. De megszüntetné ez az eljárás a tanulóban azt a 
szorongó érzést is, mely készületlenségének tudatából származik s úgy 
testi, mint szellemi fejlődésére káros visszahatással van.

Valóban nem tudok más módot, mellyel a modern pedagógia 
elsőrendű követelményeinek, az öntevékenység fokozásának s az egyéni
séghez való alkalmazkodás elvének keresztülvitelét a középiskolai taní
tás adott keretein belül megvalósítani lehetne. Megjegyzem, hogy propo- 
zicióm csak egy kicsiny része egy nagy tervnek, melyről meg vagyok 
győződve, hogy az a jövő iskolájának tárgyi motívumokon fölépített, 
valamikor megvalósulandó képe.

Nem akarok konkrét indítvánnyal föllépni, csak egy gyakorlati 
eszme fölvetésével óhajtottam a latin irodalmi olvasmány problémá
jának megoldásához hozzájárulni. Fejtegetésemben az az erős hit vezé
relt, latin nyelv és irodalom még sokáig nem lesz a francia Frary- 
nak többé ki nem zöldelő száraz fája, ha. tanításába az arra hiva
tottak életet öntenek.

(Kassa.) Karsai Ervin.

EGYESÜLETI  ÉLET.
Székelyudvarhelyi kör.

A folyó tanévben a Székelyudvarhelyi Tanári Kör október 13-án 
tartotta meg első rendes ülését a főreáliskola tanácskozó termében.

Az alakuló ülésen hozott határozat értelmében meghívott szak- 
és népiskolák tantestületeinek tagjai is szép számmal jelentek meg, 
kiket dr. Solymossy Lajos elnök a jelenlevő tagokkal együtt melegen 
üdvözölt. A vendégekhez szólva, kéri őket, hogy munkánknak legyenek 
részesei; hadd lássa a társadalom is, hogy a magyar iskolázás hivatott
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jait hogyan hozza össze a közös cél tudata, hogyan lelkesíti harmonikus 
munkára a magyar nevelés ügye.

Az elnöki megnyitó után Dékán Samu ref. gimnáziumi tanár, e. i. 
titkár értekezett A túlterhelésről, Felolvasó mielőtt a maga észrevételeit 
megtenné a kérdésre nézve, áttekinti azok véleményét, akik a Tanár
egyesületi Közlönyben e kérdésről írtak. Sok okos dolgot hangoztattak, 
ami a tanterv revízió]át, az igazgatói, főigazgatói ellenőrzést, az osz
tályértekezletet, a szaktanári és osztályfőnöki hospitálásokat vonta 
maga után. De a kérdés még ma sincs megoldva, még ma is hallani ország
szerte a szülők panaszát, hogy a gyermekeket a sok tanulnivalóval agyon
kínozzák. Ügy látszik, hogy a cikkezők nem találtak rá a baj forrására 
és megszüntetésének módjára. Felolvasó kimondja, hogy mind a tanuló
ban, mind a tanárban megvan a hiba. A tanuló nem végzi el feladatát, 
a tanár pedig annyiban hibás, hogy az ilyen tanulót felengedi maga
sabb osztályba. így az ilyen tanuló évről-évre magasabb osztályba 
jutván, nem tud a követelményeknek megfelelni, mert semmi alapja 
sincs. Mégis az ilyeneket érettségire engedik. S az ilyenek lesznek a prole
tárok, akik csak a tehetséges és szorgalmas emberek boldogulását nehe
zítik meg, vagy elzüllenek. Ennek a bajnak csak az az orvossága, hogy 
az alsóbb osztályokban igen szigorúan kell osztályozni s a javító-vizsgá
latokon még nagyobb szigorral. így legalább, aki nem odavaló, idejében 
elmegy a neki való pályára s így jót teszünk vele. Az iskola ne kvanti
tásra, hanem kvalitásra törekedjék. Akik ilyen rostákon keresztül jut
nak a felsőbb iskolákra, azok ott megállják a helvöket.

Ezek után felolvasó felveti azt a kérdést, hogy melyik tantárgy 
okozza leginkább a túlterhelést. Szerinte a latin. Ezt el lehet hárítani, 
még pedig úgy, hogy az alsóbb osztályokban mindenféle tárgyi szó
csoportokat tanultatnak meg a tanulókkal s ezeket a tanárok szigorúan 
számon kérik s a következő év elején átismételtetik. Ilyenformán a 
tanulók középszámítással óráról-órára 10 szót számítva, 4 év alatt 7000 
szót tanulnak meg. Az ilyen szókincs kizárja a túlterhelést. Továbbá 
a tanár segítsen a növendékeknek a preparálásban. így a puskázásnak 
is elejét veszi. Egy tárgynak a tanárai ne igen változzanak. Lehetőleg 
minél több tárgy legyen egy tanár kezében. Az osztályok ne legyenek 
zsúfoltak, hogy a tanár kiismerhesse a tanulók szorgalmát és tehetségét.

Ezek után szól felolvasó az egyévi tananyagnak miképen való 
beosztásáról. Mindenesetre az órarendet úgy kell beosztani, hogy a tár
gyak váltakozzanak egy-egy napon. Ha pedig mégis csupa nehezebb 
tárgy kerülne össze, akkor valamennyiből kevesebbet kell feladni. Hogy 
pedig az anyagnak ez a redukálása a tanmenetben előírt haladást meg 
ne zavarja, már év elején úgy kell beosztani az évi anyagot az osztály
értekezleten, hogy egy-egy napra ne essék sok.

Javasolja, hogy a nem magyar nyelvű iskolából magyar nyelvűbe 
átmenő idegen ajkú tanulók a magyar nyelvből felvételi vizsgálatot 
tegyenek. Vizsgáltassák meg, hogy tudják-e magyar nyelven folytatni 
tanulmányaikat, mert az a tapasztalata, hogy az ilyeneknek a tanítása 
és osztályozása különösen a felsőbb osztályokban igen kínos. Ily módon, 
véleménye szerint, a nem magyar nyelvű iskolákat arra szorítanánk,
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hogy a magyar nyelv tanítására nagyobb súlyt fektetnének, másfelől 
az idegen ajkú tanulók kisebb korukban mennének magyar iskolákba, 
amit nemzeti szempontból fontosnak tart.

A szakrendszer is elősegíti szerinte a túlterhelést, mert így a tan
tárgyak esetleg sok ember között oszlanak meg, ami elősegíti a túlter
helést, nőig 2—3 ember sokkal könnyebben össze tudná anyagát és 
módszerét egyeztetni s a rokontárgyak egy kézben lévén, a tanár köny- 
nyebben tudna a tárgyak között kapcsolatot találni.

Azokkal szemben, akik azt mondják, hogy egy és más dolgot ki 
kellene küszöbölni a középiskola tantervéből, azt mondja, hogy ellen
kezőleg még némely dolgot, mint pl. némi magán-, köz-, kereskedelmi 
és váltójogi és szociológiai ismeretet kellene a növendékeknek nyújtani. 
Ezeket a humaniórák rovására kellene tanítani, mert azok úgyis túl
tengenék s talán félannyi idővel is el lehetne azt az eredményt érni, 
melyet most elérnek. így a tárgyak sokfélesége már maga is ellensú
lyozza a túlterhelést.

A gyakorlati példákkal is több oldalról megvilágított kérdéshez 
dr. Solymossy Lajos, Biró István és Lőrinczi Béla szóltak hozzá.

Az indítványok során elhatározta a kör, hogy annak a fájdalmas 
meglepetést keltett kinevezésnek a kapcsán, — mely egy volt ország- 
gyűlési képviselőt juttatott a VII. fizetésiosztályba, hová érdemes 
tanárok évtizedek nehéz munkájával is alig-alig kerülhetnek, — átiratot 
intéz az Országos Tanáregyesület elnökségéhez és a vidéki körökhöz is, 
hogy vállvetve tiltakozzanak ezen sérelmes intézkedés ellen. Az átirat 
szerkesztésével a jegyzőt bízza meg.

Elnök bejelenti, hogy körünk kötelékéből két buzgó tag távozott 
e l : Wirker Ernő áll. reálisk. tanár és Kovácsy Jenő r. kath. főgimn. 
tanár, ki körünknek két éven keresztül pénztárosa is volt. Űj tagul 
üdvözli dr. Dávid Lajos ref. gimn. tanárt.

Végül a pénztári számadások átvizsgálására a kör Dózsa Jakab 
és dr. Dávid Lajos tagokat kéri fel.

Biró István,
e- i- jegyző.

Pozsonyi kör.
A pozsonyi tanári kör f. é. október 23-án tartotta alakuló 

gyűlését, melyen a volt tisztviselőket újból egyhangúlag megválasz
totta. Elnök Pirchala Imre pozs. tank. kir. főigazgató, ügyvivő 
alelnök Albrecht János áll. főreálisk. igazgató, titkár Vargha Iván 
kir. kath. főgimn. tanár, pénztáros Herzfeld Miksa keresk. isk. 
tanár, háznagy Klatt Román kir. kath. főgimn. tanár, jegyző pedig 
Pfeifer János dr. lie. tanár lett. A kör választmányi tagjai: Albrecht 
János áll. főreálisk. igazgató, Márton Jenő lie. tanár és Finta 
Ferenc érsekújvári közs. főgimn. igazgató.

A kör elnöksége az idén is értesíti a helybeli társadalmi és 
irodalmi körök vezetőségét arról, hogy a tanárok közül kik hajlan
dók felolvasást tartani. A tanári kongresszusra a kör a helybeli öt
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középiskola mindegyik tanári karából egy-egy tagot küld ki. Hogy 
a különböző intézeteknél működő fiatal kollegákat is bevonja a kör 
működésébe, elhatározza, bogy ismerkedő estét rendez. Yégül dr. Csá
szár Mihály áll. főreálisk. tanár a következő indítványt terjeszti a 
kör elé: »A pozsonyi középiskolai tanulók egy része vasúton jár be 
s csak a késő délutáni órákban indulhat vissza lakóhelyére. E tanu
lók nagyobb része — szüleinek anyagi tehetetlensége folytán — nem 
részesül rendszeres élelmezésben, meleg ebédhez nem jut, hanem kenyé
ren, túrón, gyümölcsön és szalonnán él. Nem szorul részletesebb meg
világításra, hogy az élelmezés rendszertelensége és elégtelensége mily 
káros hatással van a fejlődésben levő gyermekek testi és szellemi 
fejlődésére. Ugyanezen tanulókat — az utazással járó nagy idővesz
teség s a torna- és játékórák elmulasztása folytán — testileg és értel
mileg kétszeresen sújtja a meleg étel hiánya. Ezek alapján bátor 
vagyok tisztelettel indítványozni, indítson mozgalmat a t. Tanári Kör 
a bejáró középiskolai tanulók élelmezése tárgyában, nevezetesen: 
keresse meg a városi népkonyha t. igazgatóságát, hogy a nevezett 
tanulóknak kedvezményes (lehetőleg fél) áron adjon ebédet s a nép
konyha felnőtt közönségétől való távoltartásuk érdekében a tanu
lóknak jól fűtött külön termet bocsásson rendelkezésére. Egyben 
indítványozom, kérje fel a tanári kör elnöksége az egyes középiskolák 
nőtlen tanárait, hogy a népkonyhában étkező tanulók felügyeletére 
vállalkozni szíveskedjenek.«

Arató Frigyes avval egészíti ki az indítványt, hogy szerezze 
be az indítványozó az adatokat az egyes helybeli középiskolákból 
arról, hány tanuló szorul ilyen támogatásra, csak azután lépjen 
érintkezésbe a kör a népkonyha igazgatóságával. Ez adatok beszer
zése után a kör behatóbban tárgyalja az indítványt és akkor majd 
a felügyelet kérdésével is foglalkozik.

(Pozsony.) Pfeifer János dr.
lie. tanár.

Kassai kör.
(Tisztujttás. — Karsai Ervin felolvasása. — Indítványok.)

A »Kassai Tanári Kör« november 5-én délután a főreáliskolá
ban Karsai Ervin elnöklésével tartotta XIV. évi alakuló gyűlését, 
melyen Mázy Engelbert dr., tiszteletbeli elnökön, és a teljes számú 
tisztikaron kívül az összes kassai középfokú iskolák képviseletében 
számos köri tag, illetőleg érdeklődő vendég jelent meg.

Karsai Ervin, elnök, Mázy Engelbert dr., tiszteletbeli elnök, 
üdvözlésével nyitja meg a gyűlést, ki nagy elfoglaltsága dacára 
aktív szerepével lelkesítőleg hat a körre; majd a tagokat üdvözölve 
kívánja, hogy legyen a kassai kör a kezdet nehézségeinek leküzdése 
után a komoly munka műhelye ; a pedagógiai eszmék kohója, mely
ből minden tanügyi kérdés salaktól megtisztultan kerüljön ki ; a 
tanárság családi otthona, hol a különböző tanintézeti tanárok bizal-
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másán összejöhetnek és áldásos együttműködést fejthetnek ki. Kegye
lettel emlékszik meg ezután a legközelebb elhunyt Myskovszky Vik
torról, ki régebben szintén tagja volt a körnek és Görög Gyuláról, 
ki ha a körnek nem is, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 
több évtizeden át, haláláig tagja volt: mégis elsősorban kegyelettel 
adózik a kör elhunyt tagjai: Baczoni Albert és Stőhr Sziárd Antal 
iránt, mely utóbbinak a Kassai Tanári Kör létrehozásában első
rangú szerepe volt. — Bejelenti, hogy az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület selmeczbányai közgyűlésén fölemelő mozzanatoknak 
voltak tanúi, de másrészt sajnálattal tapasztalták, hogy a közgyűlés 
iránt a tanárság körében nincs meg a méltó érdeklődés, sőt a jobb 
nevükkel hatni tudó tanférfiak meg teljesen elmaradnak róla. Kül
földön ellenben a tanárgyűlés valósággal országos esemény. Például 
hozza fel az egy nagynevű oi'szággyűlési képviselő által vezetett 
Ligue frangaise de l’enseignement nevű francia tanáregyesület köz
gyűlését, melyet az idei szeptember végén Marseilleben tartottak, s 
melynek utolsó ülését maga a közoktatásügyi miniszter zárta be 
tartalmas beszédével. Elnök fölveti azt az eszmét, vájjon a tanár
gyűlés iránti érdeklődés nem volna-e föllendítbető, ha nálunk is a 
tanári közgyűlést nem az év végén, júliusban tartanák, amikor a tan
ügyi férfiak pihenés után vágyódnak, hanem inkább a következő iskolai 
év elején szeptemberben, vagy legalább augusztus végén, amikorra 
a gyűlés anyagát is jobban, pihentebb erővel készíthetnék elő ?

Az elnöki megnyitó után a köri titkár Erdélyi Alajos dr., 
főreáliskolai tanár, tett jelentést a kör működésének 13. évéről, 
melyben a kassai kör egy éves szünetelés után ismét országos köz
figyelmet ébresztett maga iránt. Mázy Engelbert dr., tisztb. elnök 
felhívására három köri gyűlésen át egy oly modus vivendi megalko
tása végett folytatott komoly színvonalú vitát, melynek alapján a 
két központi tanáregyesület helyi tagjai minden külön díj fizetése 
nélkül egy közös helyi körben fejthetnék ki működésüket. A kör 
Négyesy László dr., az Országos Középiskolai Tanáregyesület elnöké
nek levele alapján végre is abban állapodott meg, hogy falai közt 
bárkit, tehát minden külön díj fizetése nélkül a Katholikus Közép
iskolai Tanáregyesület tagjait is, szívesen üdvözli, aki szellemi kin
cseivel hozzájárul kultúrális feladatainak megvalósításához ; a kör 
helyi jogait élvezheti, aki pártoló tagsági díjul 2 К -t fizet ; de a 
központtal összefüggő organikus működésben, milyen pl. a tisztsé
gekre, ill. a választmányi tagságra vonatkozólag az aktív és passzív 
szavazati jog gyakorlása, csak oly tagok vehetnek részt, akik egy
szersmind az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek is tagjai. — 
Bóbita Endre, alelnök, felolvasása alapján ugyancsak országos jelen
tőségű mozgalmat indított a kör a tanárok szolgálati idejének és 
heti óraszámának fölemelési terve ellen. — A kör egy negyedik 
díszgyűlésén Takács Menyhért dr. díszelnöki hatalmas szava a tanár
sághoz, Karsai Ervin eszményekben gazdag emlékbeszéde Bubics 
Zsigmond kassai püspök, volt köri dísztag és Pap Illés dr. emlék
beszéde Oi-lovszky István, volt elnök fölött nemcsak impozáns kife
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jezései voltak a kör mélyen érzett kegyeletének halottjai iránt, 
hanem a kör múlt évi szellemi életének is legkiemelkedőbb mozza
natai. — Ezenkívül több köri tag előadással vett részt a helyi 
kulturális mozgalmakban; Bóbita Endre megalapította a munkás
gimnáziumot ; Horváth Balázs dr., főgimn. igazgató, pedig az ifjú
sági színi előadásokat rendezte, minek a körre nagy anyagi haszna 
is volt. — Az anyagiakat tisztázta Gillinger János pénztáros, kinek 
a kör honoráriumként megszavazta a tagsági díjak 5°/0-át. — Az 
országos egyesület selmeczbányai XLIII. közgyűlésén a kassai kört 
Karsai Ervin elnök és Bóbita Endre alelnök képviselték; Pap 
Illés dr., köri tag, indítványára pedig ugyané közgyűlés tagjainak 
különös figyelmébe ajánlja az Országos Tisztviselőegyesület pártolá
sát, melynek kolozsvári közgyűlésére a kör Bóbita Endrét küldte ki. 
Ugyancsak Bóbita kegyeletes képviseletet gyakorolt a távol elhunyt 
Szieber Ede, ny. főigazgató, volt köri dísztag temetésén. Kívüle a 
múlt évben még két halottja volt a körnek : Baczoni Albert, főreál
iskolai tanár és Stőhr Sziárd Antal, konviktusi kormányzó. Mind
három halálával nemcsak a kört, hanem az egész magyar kultúrát 
nagy veszteség érte ; mindhárman ott voltak a kassai kör születésé
nél és támogatásában halálukig kitartottak, azért a titkár indítvá
nyozza, hogy a kör alakuló jegyzőkönyvében fejezze ki kegyeletes 
hódolatát nagy halottjai iránt, és tántoríthatatlan honfiúi készségét 
dicső példájuk követésében. — Elköltözés folytán megszűnt a kör 
tagja lenni Telepy Marczell, pr. főgimn. tanár. — Új tagok: Osz- 
tián Kálmán és Varga Mátyás, főreáliskolai tanárok, rendes tagok; 
Beniacs János, Kiss Zoltán, Klimkó Károly, Kmetykó Lajos, főreál
iskolai tanárok, Wein János, áll. felső ipariskolai tanár, Szekeres 
István és Tyrnauer Tóbiás, gyakorló tanárjelöltek pedig pártoló 
tagok. Velük a körnek 37 rendes és 7 pártoló tagja van, tehát 
két választmányi tag kiküldésére jogosított. A titkár jelentése végén 
a kör tagjainak figyelmét a múlt évi alapvető munka után Négyesy 
selmeczbányai szózatára irányítja: »Sorakozzunk mentül többen és 
mentül lelkesebb készséggel arra a munkára, melynek célja Magyar- 
ország oktatásügyét a híven ápolt egyesületi szellem lendítő erejével 
emelni. íme előttünk a cél: a tanítás reformja.*

A titkári jelentést, mely az elnök szavai szerint a kör sze
rény működését is szinte lelkesítőleg domborította ki, a kör köszö
nettel veszi tudomásul és a benne foglalt indítványokhoz hozzá
járul. — Majd tudomásul veszi Gillinger János pénztáros jelentését, 
mely szerint a kör vagyona 1194'84 K, gyarapodása 57'47 K.

Ezután a kör Mázy Engelbert dr. tisztb. elnök ajánlatára 
újból a múlt évi tisztikart választotta meg, tehát: elnök lett Karsai 
Ervin, alelnökök Bóbita Endre és Kolacskovszky Elza, titkár és 
jegyző Erdélyi Alajos dr., pénztáros Gillinger János, számvizsgáló 
bizottsági tagok Czigler János és Kirchknopf András.

A tárgysor következő pontja Karsai Ervin felolvasása volt 
»A középiskolai latin olvasmányok reformjához« címmel. (A Közlöny 
mai számában olvasható.) »
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Az általános tetszéssel fogadott előadáshoz hozzászól Mázy 
Engelbert dr., ki nagyjában egyetért a felolvasóval, mégis a magyar 
tanférfiak szerepét védelmébe veszi; a főpedagógusok, mint Fináczy, 
Kármán egy hajszálnyit sem engednek a klasszikusok ellen; ha 
törésre kerülne a sor, meggyőződése szerint nálunk épúgy, mint 
külföldön többen volnának mellette, mint ellene; legfölebb amellett 
volnának többen, hogy a latint a III. osztálytól tanítsák. A szo- 
ciálistákra nem ad, mert azok a legértékesebb javakat: vallást, erkölcsöt, 
hazát elvetik; e tisztes körben tehát nem kell félteni tőlük a latin 
nyelvet. — A konkrét javaslatra vonatkozólag ő még más eszközöket 
is mozgósítana a klasszikus kincsesház kiaknázására: alsóosztályban 
beszélgetés, hogy a felsőben annál jobban behatolhasson a tanuló az 
írók szellemébe ; korszerű módszer javulásnak tartja a beszélgetést az 
alsókban a felsők kedvéért; épúgy fontosnak tartja a grammatikai 
képzést, bár nem a felsőosztályokban.

Karsai megjegyzi, hogy ő csak a felső osztályok olvasmányaihoz 
szólt hozzá és azon német szakférfiak furor paedagogicusa ellen, kik 
csak a grammatizálást hajtják.

Ezután Klimkó Károly indítványozza, hogy az ifjúsági színi
előadások előtt egy szaktanár a színházban ismertesse a darabot.

Mázy pedagógiai szempontból kívánatosabbnak tartja, hogy az 
ismertetés az előadás előtt és után az iskolában történjék. Horváth 
Balázs dr. egyenesen ellene van a színházi tömegelőadásnak, gimná
ziumokban egy önképzőköri tag tart ismertetést a kisebbek előtt.

A kör ily alakban járul hozzá Klimkó indítványához.
Utána Gillinger János felhívja a kör figyelmét Kalmár Elek

nek a Nemzeti Iskola 1909. okt. 30. számában megjelent cikkére 
és kérdi, vájjon a kör kívánatosnak tartja-e a cikk végén előter
jesztett következő három javaslatnak a legközelebbi tanári kongresz- 
szuson való tárgyalását: 1. a közoktatásügyi minisztériumban a
középiskolai szakosztály állásainak tanárokkal való betöltését; 2. a ta
nárság méltó képviseltetését a parlamentben és 3. az oktató szövetség 
megalakítását ?

Bóbda ily határozott alakban nem kívánja a felhozott javas
latok tárgyalását, hanem csatlakozást kíván a kolozsvári tisztviselői 
kongresszus határozatához, mely azt kívánja, hogy 1. a miniszté
riumban minél több szakférfiú alkalmaztassék, 2. hogy alkalmas 
taiajon tisztviselőt, vagy tanárt kölcsönösen támogatnak a képviselőség 
elnyerésében.

A kör Gillinger javaslatát Bóbita módosításával fogadja el.
A kör ezután az Orsz. Középisk. Tnnáregy. budapesti kongresz- 

szusára képviseletéül kiküldi Bóbita Endre alelnököt és Gillinger 
János pénztárost ; választmányi tagokul pedig Mázy Engelbert dr. 
tisztb. elnököt és Karsai Ervin elnököt választja meg.

Végül a kör Karsai Ervin elnök indítványára üdvözletét küldi 
Takács Menyhért, jászói prépost Öméltóságának, köri alapítótagnak 
negyedszázados papi jubileuma alkalmából.

Erdélyi Alajos dr.
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KÖNYVEK ÉS LAPOK.

Dr. Weszely Ödön: Népiskolai neveléstan és tanítástan. Buda
pest, 1910, Wodianer. Második kiadás. Ára 3.80 K.

Közoktatásügyünknek egyik régi hibája, hogy az egyes iskola
fajok úgy állanak egymás mellett, mintha kinai fallal volnának egy
mástól elválasztva, az egyik a másikról nem vesz tudomást, holott 
sokszor egymástól veszik át tanítványaikat. így fejlődött ki külön 
népiskolai pedagógia, melyről nem vesznek mások tudomást, csak 
a népiskola emberei és mely ennélfogva jórészt elvesztette az össze
köttetést, a nemzet műveltebb és tudósabb köreivel. Ez semmikép 
sincs így jól, mert míg a népiskola rászorult a tudományos készült- 
ségüek jóakaró támogatására és teljesen csak akkor felelhet meg ren
deltetésének, ha a nemzeti műveltség első forrásaitól nincsen teljesen 
elzárva, másrészt mint a középiskola előkészítő iskolája nagy mérték
ben előmozdíthatja, vagy esetleg hátráltathatja ez iskola működését is, 
így a középiskolai tanárság figyelmét joggal igénybe veheti. De igazában 
nincs is külön népiskolai pedagógia, hanem tudományos szempontból 
csak egy van, melynek elveit a tanulók életkorához és körülményeikhez 
kell szabni. A középiskola a maga alsó osztályaiban, a népiskola pedig 
a felső osztályokban (az ismétlőiskolát is beleértve) úgyolyan korú 10—15 
éves tanulókkal foglalkozik, az ezekkel voló bánásmód, bármely iskolába 
járjanak is, nem térhet el oly merően egymástól, hogy érintkező pontokat 
ne lehessen találni. A középiskolai tanárra nézve is tehát fontos, hogy 
tájékozódást szerezzen a népiskola munkásságáról és arról, hogy nevelik 
a tanítóságot e munka elvégzésére. Azért illőnek találtam az alkalmat, 
hogy Weszely népiskolai pedagógiáját, mely a szűkebb szakközönségnél 
méltó elismerést vívott ki, e lapok olvasóközönségének figyelmébe ajánl
jam. Weszely Ödön, mint »A modern pedagógia útjaim című nagy mun
kának szerzője megmutatta, hogy az elméleti és általános pedagógia 
egyik leghivatottabb munkása hazánkban. A nagy szempontok, a széles
körű műveltség meg is látszik ezen a könyvön is, mely a népiskolai okta
tás kérdéseit az egész oktatásügy ismereteinek teljéből tárgyalja. A könyve 
mindenekelőtt kellemes olvasmány, stílusa előkelő, világos és művelt 
és e tekintetben a legjobb középiskolai tankönyvekkel egy színvonalon 
áll. De a könyv nem is tekinthető egyszerű tankönyvnek, mert igaz 
tudományos alapossággal és mégis oly mondhatni klasszikus egyszerű
séggel van megírva, hogy míg egyrészt megérthetik a tanítójelöltek, 
másrészt mások is okulást meríthetnek belőle. A könyvnek első része 
az iskolai fegyelemmel és jellemképzés ploblémájával foglalkozik, tulaj
donkép általános iskolai neveléstannak tekinthető, melyet bármely 
iskolafaj tanára haszonnal forgathat. Ugyanazt mondhatni a második 
részről, mely általános szempontokból tárgyalja a tanítás célját és anya
gát, a tananyag elrendezését, a tanítás módszerét és technikáját. Mind 
e fejezetek a népiskola körén túl is hasznos okulást nyújtanak. A művelt 
és pedagógiailag is képzett középiskolai tanár pedig örömmel fogja 
tapasztalni, hogy ama tudományos pedagógiai elvek, melyek a gim-
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názium légkörében otthonosak, Weszely révén a népiskolába is behatol
nak és ez iskolákat szorosabban fűzik a műveltek iskolájához. Kizárólag 
a népiskolára vonatkozik a könyv III. része, mely az egyes népiskolai 
tantárgyak módszerét adja, de még e résznek is hasznát veheti a közép
iskolai tanár, mert gyakorlati példákon szemlélteti, hogy mi is tulaj
donkép az az elemi módszer, melyet tanításában neki is kell alkalmaznia 
az alsóbb osztályokban. E folyóirat iránya nem engedi, hogy a könyv 
tartalmának bő ismertetését adjam, e sorok célja inkább az volt, hogy 
a középiskolai tanárság figyelmét rátereljem Weszely kitűnő könyvére, 
amely igen alkalmas arra, hogy a középiskolai tanárságot az elemi isko
láinkban folyó munkáról behatóan tájékoztassa.

Dr. Málnai Mihály.

Beküldött könyvek és lapok.
Sebók Zsigmondi: Bajcsányi de Eadem és egyéb elbeszélések. 

Budapest. Franklin-Társulat, 1909. Ára 4 K.

Geőthe: Torquato Tasso. Színmű 5 felvonásban. Fordította 
Csengeni János. Budapest. Franklin-Társulat, 1910. Ára 2 K.

Tervezet az energiák egységes magyarázására. Irta  Hamvassy 
Tihamér. Nagyvárad, 1909, Vidor Manó bizománya.

Jó Pajtás. Sebők Zsigmond és Benedek Elek gyermeklapja. 
Kiadja a Franklin-Társulat, előfizetési ára negyedévre 2 К  50 fill. 
Mutatványszámokat kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. (Budapest,
IV. Egyetem-u.)

KRÓNIKA.

Tisztelgés gr. Apponyi Albertnél.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület küldöttsége nov. 

12-én tisztelgett gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszternél, hogy átnyújtsa neki az egyesület bizottságának a 
mathematikai tanítás reformjára nézve készült és legutóbb könyv
alakban megjelent munkálatát. A küldöttséget dr. Négyesy 
László egyesületi elnök és dr. Веке Manó egyetemi ny. r. 
tanár, a mathematikai bizottság elnöke vezették, s kívülök részt 
vettek még benne Mikola Sándor bizottsági előadó és Balos 
Ignác tagok. A munkálatot Négyesy László bevezető szavai után 
dr. Веке Manó ismertette meg a miniszter úrral, előadva, hogy 
a mathematikai reformbizottságot munkálkodásában főként két 
szempont irányította: a mathematikai tanításnak gyakorlatia- 
sabbá, az élethez és a középiskolai tárgyakhoz jobban kapcsoló
dóvá tétele és másrészt a középiskolai ifjúság mathematikai mű-

ORSZ. K Ö Z É PI8K , T A N ÍR E O Y E 8 . KÖZI.. Х Ы 11. 16
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veltségének a függvény fogalmának erősebb kidomborításával és 
a felsőbb mathesis némely elemeinek a mai tanítási anyagba 
való beszövésével való emelése. Egyúttal kihagyandónak tart a 
bizottság több, felesleges, az említett szempontokból céltalan 
részletet és ezzel, valamint metbodikai könnyítésekkel az egész 
anyagot óraszaporítás nélkül könnyebben kezelhetővé iparkodik 
tenni. Kérvényt is nyújtott át az egyesület és a bizottság nevé
ben, amelyben arra kéri a minisztert, hogy úgy, miként Német
országban és Ausztriában, valamint több kisebb államban eddig- 
elé már megtették, nálunk is adjon a kormány engedélyt arra, 
hogy egyes, önként vállalkozó iskolákban a tanáregyesületi bizott
ság munkálatában kifejtett szellemben taníthassanak.

Gr. Apponyi Albert miniszter igen szívesen fogadta a kül
döttséget, nagy érdeklődéssel hallgatta a mathematikai tanítás 
reformálására vonatkozó előterjesztést, örömét fejezte ki, hogy a 
Tanáregyesület ez előreláthatólag messzeható reformmunkálatot 
elkészítette, megköszönte a figyelmet s Ígérte, hogy e reform 
iránt behatóan érdeklődni fog és a javaslatra illetőleg kérelemre 
gondja lesz.

A küldöttség tisztelgett még Molnár Viktor államtitkár
nál, b. Barkóczy Sándor és dr. Szász Károly ügyosztályfőnél, 
valamint dr. Matskássy József kir. főigazgatónál. Á munkálatot 
dr. Веке Manó elnök mindegyik helyen bemutatta és a tanár
egyesületi bizottságtól kifejtett elveket ismertette, és úgy az 
államtitkár, valamint az osztályfőnök urak figyelmébe ajánlotta, 
kik épúgy mint a miniszter a legteljesebb figyelemmel és elis
meréssel fogadták a munkálatot.

Országos középiskolai tanári kongresszus. A végre
hajtó-bizottság tudvalévőén e hó 21. és 22. napjait óhajtotta 
kitűzni készülő kongresszusunk idejéül. A nagy politikai válság
ban a magunk érdekében is le kellett mondanunk e terminusról. 
E kényszerű várakozás idejét azonban annál jobban fölhasznál
hatjuk a kongresszus kellő szervezésére. A jelentkezések legutóbbi 
közlésünk óta is serényen folynak. Ezúttal is kérjük kartár- 
sainkat, szíveskedjenek a kongresszuson való részvételüket minél 
előbb és minél nagyobb számban bejelenteni. Több nagyfontos- 
ságú indítvány is érkezett már a szervező-bizottsághoz, ezek 
között Karsai Emilé a megüresedett tanári s igazgatói állások 
betöltéséről; Császár Mihályé a tanári munka állami és társa
dalmi értékeléséről; Kalmár Eleké, a szepesi s a miskolczi köré 
a tanárságnak a törvényhozásban való képviseletéről; ugyancsak 
Kalmár Eleké a min. ügyosztály nem politikai állásainak taná
rokkal való betöltéséről; Kapossy Luciáné a felekezeti tanárok 
fizetésének kiegészítéséről; Katkovszki Pálé a felekezeti s köz
ségi tanárok vasúti kedvezményéről; a székesfehérvári felsőbb 
leányiskoláé a közs. s felekezeti felsőbb leányiskolák tanító sze
mélyzetének javadalmazásáról, az újvidéki kath. magyar főgim-
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názium tanártestületéé a helyettes-tanárok ügyének rendezéséről; 
Bilim  Jánosé a felekezettől s a községtől az államhoz átlépett 
tanárok érdekeiről stb. Megszívlelni való a dévai s a körniöczbányai 
kartársak indítványa, hogy t. i. a fizetésrendezés égetően sürgős 
és fontos ügyét ne kapcsoljuk össze s ne gyöngítsük meg semmi
féle más kérdés kapcsolatos tárgyalásával. Ezt ha nem mond
hatjuk is ki szigorúan követendő elvül, mindenesetre gondos
kodni fogunk róla, hogy a kongresszus legfőbb célját másodrendű 
dolgok el ne homályosítsák.

Osztrák főigazgató látogatása iskoláinkban. A múlt héten 
kedves vendége volt a magyar középiskolának. Dr. C. F. Vrba bécsi 
tankerületi főigazgató, a magyar közoktatási állapotoknak alapos 
ismerője és osztrák tanügyi folyóiratokban ismertetője, töltött nálunk 
hivatalos küldetésben egy hetet, mialatt a budapesti középiskolákban, 
továbbá Czegléden és Kassán az ifjúságnak céllövő gyakorlatait 
szemlélte és tanulmányozta; a gyakorló főgimnáziumban azonkívül 
néhány tanítási órán is megjelent. Vrba dr.-nak ez a tanulmányi 
kirándulása, melyet a közoktatásügyi és honvédelmi miniszterek is 
mindenképen támogattak, összefüggésben áll azzal, hogy oda át január 
havában minisztériális ankétet fognak tartani a testi nevelés ügyé
ben, amelyen a Magyarországon szerzett tapasztalatok mindenesetre 
szintén szóba fognak kerülni.

A porosz középiskolai tanárok fizetését Közlönyünk 
egyik utóbbi számában ismertettük és fájó érzéssel hasonlítottuk 
össze a mi mostoha viszonyainkkal. Ma módunkban van azt a 
néhány szót közölni, amellyel Rheinbelen, a porosz pénzügy- 
miniszter, a tanárok fizetésemelését a parlamentben ajánlotta. 
»A bírák fizetésének rendezése nem maradhat elszigetelve, mert 
a középiskolai tanárok teljes joggal követelik, hogy a bírákkal 
egy rangban legyenek és hogy ugyanazt a végső fizetést érjék el. 
A kormány hálásan ismeri el a középiskolai tanárok kiváló 
érdemeit a hazai ifjúság nevelése körül és elhatározta, hogy a 
tanárok végső fizetését teljesen egyenlővé teszi a túrákéval, vagyis 
6000 márkáról 7200 márkára emeli egyszerre«. (Általános tetszés.) 
A porosz pénzügyminiszternek ezen elismerő szavai, azt hiszem, 
még inkább fájó érzéssel töltenek el bennünket, mert mi nekünk 
még soha sem volt alkalmunk pénzügyminiszterünknek hasonló 
jóindulatával dicsekednünk. Hr.

A francia középiskolai tanárok fizetése is emelkedik, 
még pedig úgy, hogy 5 éven át 1,100.000 frankot vesz fel a 
kormány erre a célra a költségvetésbe; összesen tehát 5,500,000 
frankkal emeli a tanárok fizetését. Az első részlet már az 1910-iki 
költségvetésben szerepel, még pedig úgy, hogy minden tanár egy 
ötödét kapja annak az összegnek, amellyel fizetése emelkedik.

16*
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Koedukáció a középfokú iskolákban. A badeni filológusok 
egyesülete legutóbbi Konstnuzban megtartott közgyűlésén behatóan 
foglalkozott a fiúknak és leányoknak együttes oktatásáról a közép
iskolában, amennyiben erre a fontos kérdésre három előadót szemelt 
ki. A terjedelmes jelentés a »Süddeutsche Schulblätter« f. évfolyamá
nak 218 — 230. lapján van lenyomatva. Mi a »Lehrproben« nyomán 
a következő figyelemre méltó határozat közlésére szorítkozunk, meg
jegyezvén hogy 1908. december 1-én Badenben 16.756 fiú mellett 
1.462 leány (8°/o) látogatta a fiúközépiskolákat. A három jelentés és 
a vita alapján hozott határozat így szól: »A fiúközépiskoláknak a 
leányok részéről Badenben 1901 óta lehetővé tett látogatása neve
lési tekintetben ugyan nem okozott komolyabb nehézségeket, másrészt 
azonban a két nemnek egymásra gyakorolt kedvező befolyásolását 
sem derítette ki. A badeni középiskolai tanároknak túlnyomó több
sége tehát nem barátja a fiúk és leányok összevonásából eredő általá
nos nevelési eszmének. Kisebb városokban, ahol nincsenek felsőbb 
leányiskolák, mint szükségszerűséget s általában mint kivételt még 
elismeri, a kívánatos megoldást azonban abban látja, hogy a felsőbb 
leányiskolák célszerűen kiépíttessenek és a szükséges jogosításokat 
elnyerjék.« A tapasztalt és nagytudományú Fries Vilmossal együtt 
mi is azt valljuk, hogy komoly tanférfiaknak ez a higgadt megnyilat
kozása az a tout j9n’íc-reformereket jó időre le fogja inteni. kf.

Amerikai út. A jövő év nyári hónapjaiban úti társaságot 
vezetek Amerikába. Július elején a Földközi tengeren keresztül uta
zunk New-Yorkba, két hétig ott maradunk, azután a Niagarához 
rándulunk és végül megtekintjük Washingtont, Baltimoret és Phila
delphiát. Visszafelé Londonon és Párison át lehet jönni. Az egész 
utazás hét hetet fog igénybe venni, — az összes költség körülbelül 
1400 korona. — A kalauzolásra vállalkozom, — mert Amerikában 
háromszor voltam és a megjelölt városok legtöbbjét ismerem. Dr. Fest 
Sándor, áll. főreálisk. tanár Brassó.

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Botár Gáspárt a szamosujvári áll. főgimnáziumhoz rendes tanárrá 
kinevezte, Strompf László és dr. Osváth Gedeon oki. tanárokat az 
aszódi ág. ev. algimnáziumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag ren
des tanárokká kinevezte, illetve az államilag kinevezett tanárok lét
számába átvette.

Adomány a Szünidei Fürdő-konviktusoknak. Guhr Márton 
ny. főgimn. tanár Iglón, kit utolsó közgyűlésünk 40 évi tagsága alkal
mából üdvözölt, az erről szóló okirat átvétele alkalmából 25 koronányi 
adományt küldött a Szünidei Fürdő-konviktusok céljaira. Fogadja a ne- 
messzívű adakozó e helyen is az intézmény vezetőségének mély háláját.

A Juventus ifjúsági latin nyelvű folyóiratnak, amint értesülünk, 
december közepén megjelenik a mutatványszáma. Akik meg akarják
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tekinteni, forduljanak levelező-lapon a kiadó-hivatali főnökhöz, Dan- 
czer Béla tanárhoz (Budapest, VIII. József-körut 48.) Az újság 
főleg a I I I—V. osztályú tanulókat tartja szem előtt, havonkint 
kétszer jelenik meg illusztrálva s előfizetési ára egy évre 4 K. 
A szerkesztést Székely látván dr. (Budapest, IX., I !llői-út 71.) vállalta 
el, a kihez a lap szellemi részét illető minden levelezés intézendő.

Ösztöndíj pályázatok. 1. A folyó 1909/10. tanév kezdetétől főgim
náziumi tanul к részére alapított egy, évi 400 К-s Gotzig Ignátz-féle ösz
töndíj állomás töltetik be. Ezen ösztöndíjat a budapesti kir. m. tudomány- 
egyetem tanácsának kijelölése alapján a m. kir. vallás- és közokt. miniszter 
adományozza. Ezen ösztöndíj elnyeréséért a kérvények 1910. évi január hó 
25-ig a budapesti kir. magy. tudományegyetem tanácsához küldendők el.

2. Az 1909/10. tanév kezdetétől négy gróf Lőwenburg féle tápintézeti 
kézi ösztöndíj évi 600 K-val töltendő be, amelyekre magyar nemes szár
mazású róm. kath. vallású szegény ifjak tarthatnak igényt. Ezen ösztöndíj 
elnyeréséért a kérvények az illető tanintézeti igazgatóságoknál 1910. évi 
január hó 15-ig nyújtandók be.

3. A budapesti II. kér. egyet. kath. főgimnáziummal kapcsolatos 
m. kir. Ferencz József Nevelőintézetében az 1900/1910. tanévre a Rökk 
Szilárd alapból létesitett egy félingyenes alapítványi hely üresedett meg. 
Erre bármely vallásfelekezethez tartozó tanulók pályázhatnak, kik kellő elő
menetelt és jó magaviseletét tanúsítanak és a gimnázium I —VI. osztályába 
kívánnak belépni. Az ezen helyre kinevezendő növendék évi 1800 К helyett 
évi 900 К-át fizet, két előleges félévi részletben, ellátási díj fejében. Az 
ezen helyet kérő folyamodványok a m. kir. vallás és közoktatásügyi minisz
terhez címzendők és a m. kir. Ferenc József nevelőintézet kormányzójánál 
legkésőbb f. é. november hó 30-ig nyújtandók be.

Pályázat iskolaszolgai állásra. A petrozsényi m. kir. áll. és a 
beszterczebányai kir. kath. főgimnáziumnál egy-egy rendes iskolaszolgai 
állás töltendő be. Pályázati határidő 1910. évi január hó 15 ike.

GYÁSZROVAT.
Novak Antal Viktor a győri áll. főreáliskola ny. tanára elhunyt 

életének 61-ik évében.
Luziicza Gyula szentferencrendi házfőnök, az érsekujvári köz

ségi kath. főgimnáziumnak 22 éven át volt hittanára meghalt életé
nek 61-ik évében.

T a r ta lo m : Javaslatok és tanulmányok : A középiskolai latin olvasmány 
reformjához. Karsai Ervintől. — Egyesületi élet: Székelyudvarhelyi 
kör. Bi ó Istvántól. — Pozsonyi kör. Pfeifer János dr.-tól. — Kassai 
kör. Erdélyi Alajos dr.-tól. — Könyvek és lapok : Dr. Weszely Ödön: 
Népiskolai neveléstan és tanítástan. Dr. Málnai Mihálytól. — Bekül
dött könyvek és lapok. — Krónika: Tisztelgés gr. Apponyi Albert
nál. — Országos középiskolai tanári kongresszus. — Osztrák főigazgató 
látogatása iskoláinkban. — A porosz középiskolai tanárok fizetése. — 
A francia középiskolai tanárok fizetése. — Koedukáció a középfokú 
iskolákban. — Amerikai üt. — Kinevezések. — Adomány a Szünidei 
Fürdő-konviktusoknak. — A Juventus. — Ösztöndíj-pályázatok. — 
Pályázat iskolaszolgai állásra. — Gyászrovat. (Novák Antal Viktor, 
Luzsicza Gyula.)
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MAGYAR TÖRTÉNETI 
SZEMLÉLTETŐ KÉPEK
Dr. Márki Sándor magyarázó szövegével, korszakok 
és  irányok szerint csoportosítva, jellemző, rövid, szaba
tos magya- b X n w w o U b h o n  A nagyalakú (43 31 
rázatokkal IvU liy  V d I d l \ U d l l i  cm.) 130 lapból álló, 
611, részben színes képet és térképet tartalmazó vastag kötet ára 
18 kor., a tanuló ifjúság számára tömeges <| 
megrendelésnél 18 korona helyett csak I w  К О Г .

SZE M L É L T E TŐ  K ÉPEK  A MAGYAR 
■  IR O D A L O M T Ö R T É N E T H E Z  ■
két kötetben.
Vende Ernő, főreálisk. tanár magyarázó jegyzeteivel,

A két kötet 121 lapon bemutatja 
nyelvemlékeinknek, kódexeink

nek, nevezetesebb munkáink címlapjainak, címképei
nek, illusztrációinak, stb. hű hasonmását, az írók egy
korú arcképeit, kéziratait, szobrait és  egyéb emlékeit 
stb., stb. Ára a tanuló ifjúság tömeges  
megrendelésénél 12 korona helyett csak 6 kor.

Ügy a V ende-féle Irodalomtörténeti, mint a Márki-féle Tör
ténelmi Szemléltetőképek könnyen kezelhető, falra akasztható táblák 
alakjában is kaphatók. E szemléltető képek már az eddigi gya
korlatban is jó eredménnyel használt segédeszközöknek bizonyultak.

A 121 darab falra akasztható Irodalomtörténeti szemléltető 
kép ára két erős vászondobozban 5 0  korona.

A 130 darab fali táblából álló Történelmi szemléltető
képek ára két erős vászondobozban 5 0  korona.

M eg ren d e lé sek e t p o n to san  in té z  el az Athenaeum 
r  iro d a lm i és n y o m d a i r.-társ. k ö n y v k ia d ó h iv a ta la



AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSÁBAN MEGJELENT

A la tin  a l a k ta n  rö v id  ö s s z e f o g l a l á s a
A NYELVTANI ISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSÁRA ÉS ÉBRENTARTÁ
SÁRA AZ I— VIII. OSZTÁLYÚ FÖGIMNÁZIUMI TANULÓK SZÁMÁRA

Í R T A

S C H U S T E R  A L F R É D
b u d a p e s t i  ( I I I .  k é r . )  á l l .  f ö g i m n .  t a n á r .

Szerző ezen munkájával KETTŐS CÉLT kíván szo lgáln i:

1. olyan kis rövid latin alaktant akart összeállítani, mely 
mint a latin nyelv összefoglaló tankönyve szerepeljen ott, ahol az 
induktív eljárás szerint levont nyelvtani jelenségek és szabályok csak 
hosszú vonalon és szétszórtan találhatók meg, de összefoglalva és 
áttekinthetően rendezve nincsenek, és

2. könnyű é s  rövid segédeszközt akart nyújtani a középső 
és felsőbb (IV—VIII. oszt.) osztályok tanulóinak.
Engedélyezve 76623/909. szám alatt. :::: ÁRA 1 KORONA.
А m . t .  s z a k t a n á r  u r a k n a k  k í v á n a t r a  k é s z s é g g e l  k ü ld ü n k  mutafványpéldányt!

I l l u s z t r á c i ó k k a l

LE G Ú JA B B  K Ö Z É P IS K O L A I 
T Ö R T É N E T I  T A N K Ö N Y V

I l l u s z t r á c i ó k k a l
:: é s  t é r k é p - :: ,  „  :: é s  t é r k é p - ::

I!  LÉTMÁNYI—SZ É N D E -féle  m e l l é k l e t e k k e l !

VILÁGTÖRTÉNELEM
I. rész. Az Ó-kor története. Középiskolák V. osztálya számára. 

Ára ..........................................  ..................................  К 2 .6 0
E n g e d é l y e z é s i  s z á m  7 0 . 8 2 7 / 9 0 8 .

II. rész. 1. A középkor története. 2. Az újkor története 
1648-ig. Középiskolák VI. oszt. számára. Ára К 3 .2 0  

E n g e d é l y e z é s i  s z á m  4 6 . 1 5 8 / 9 0 6 .
III. rész. 1. Az újkor története 1648-tól. 2. A legújabb kor 

története. 3. Politikai földrajz. Középiskolák VII. osz
tálya számára. Ára .............................................  К 3 .20
E n g e d é l y e z é s i  s z á m  6 7 . 2 8 8 / 9 0 8 .

*  E z  a  k ö n y v  n e m  a z o n o s  a  p e r  a l a t t  á l l ó  t ö r t é n e l m i  t a n k ö n y v v e l ,  a m e l y  
a  f o r g a l o m b ó l  t e l j e s e n  k i v o n a t o t t . .

K i a d ta  a z  A th e n a e u m  i r o d a l m i  é s  n y o m d a i  r . - t .  ( B u d a p e s t ,  V II., R á k ó c z i - u t  5 4 . )
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AZ ATHENAEUM IRO
DALMI ÉS NYOMDAI 
RÉSZV.-TÁRSULAT 

KIADÁSA BUDAPEST

V I I .  K Ö T E T E 551 szövegképpel és 11 
színes mümelléklettel.

A IfflV ESZET KÖNYVE
A KÉPZŐMŰVÉSZETEK ÉS A ZENE 
TÖRTÉNETI ÉS TECHNIKAI FEJLŐDÉSE

írták: LYKA KÁROLY és KACSÓH PONGRÁC
A képzőművészetek és a zene eredetét, művészeti és tech
nikai fejlődését, valamint átalakulásainak és változásainak okát 
kívánja ez a kötet a müveit közönségnek bemutatni. A mű szer
zői a művészetek fejlődését úgy dolgozták fel, amint az termé
szetszerűleg kapcsolódik bele az általános emberi művelő
dés folyamatába. Az olvasó ily módon megismeri a művészetek 
fejlődésének természetes útját és folyamatát s ezáltal a művészi 
alkotások esztétikai megítélésénél is önálló véleményre tesz szert.

A MŰVÉSZET KÖNYVE IGEN GAZDAG K É P 
ANYAGA ÁLTAL VALÓSÁGOS M Ú Z E U M A  A 

MŰVÉSZETEK TÖRT É N E T É N E K.

í A könyv ára egy kötetbe kötve ... 24 korona. 
I Két kötetbe kötve ........................  30 korona.

B u d a p e s t ,  a z  A t h e n a e u m  i r o d a l m i  é s  n y o m d a i  r . - t á r s u l a t  k ö n y v n y o m d á j a .
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dr. S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utea 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr.  L É Y A Y  E D E
V I., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei, 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Aldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8  korona. — Évi tagdíj 8  korona.

M e g j e l e n i k  a . . n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

O H .  r . \ J \ H  U  í j  . v j  U i .

К Ö N Y  V T Á lM N ijR E SSZ U S.
A p d i t iM  helyzet még mindig nem tisztult, úgy hogy a 

kongresszus megtartásának ideje még mindig bizonytalan.
Addig is azonban kötelességünknek tartjuk kartársaink 

tájékoztatására az ügy állásáról a következőkben beszámolni. 
Jelentkezett eddigelé 102 gimnázium, 32 reáliskola, 18 leány
iskola, összesen 142 intézet, ami, tekintettel a mostani viszo
nyokra, nagyon lelkes tünetnek mondható. Hogy azonban föllé
pésünk egységességével is imponáljunk, kérjük a még hiányzó 
iskolák csatlakozásának mielőbb való bejelentését, hogy a jövő 
számban már lehetőleg a jelentkezett intézetek névsorát is közöl
hessük.

Szűkre szabott terünk nem engedi, hogy az intézetek han
gulatát jellemző levelekből bő kivonatokat közölhessünk. Annyit 
azonban megállapíthatunk, hogy a jelekből ítélve a kongresszu
son szenvedelmes felszólalások várhatók.

»Hagyjunk fel végre az alázatos liajlongással és Tcunyo- 
rálással, hanem k ö ve te ljü k  a leghatározottabban jogos igényeink 
teljesítését. Nem hisszük, hogy bármely kormánynak közömbös 
lenne, milyen álláspontra helyezkedik vele szemben Magyar- 
országnak körülbelül 3000 középiskolai tanára . . .  Ha az illetékes 
tényezők, kik kérelmeink elöl oly makacsul, oly rövidlátóéin elzár
kóztak, nem akarják észrevenni ezt az erőt, hát meg kell nekik 
mutatni.« így ír egyik iskola testületé.

Egy másik, állami testület, következőleg nyilatkozik átira
tában : ». . . ha enyhén járunk el, ez könnyen annak a látsza
tát kelthetné fél, hogy igazainkról és kéréseink jogosságáról mi 
magunk sem vagyunk meggyőződve, mert különben évtizedes, 
jogtalan várakoztatás után végre követelni is mérnök azt az 
anyagi és erkölcsi megbecsülést, melyet más állami tisztviselők 
már régen élveznek «

ORSZ, KÖ ZÉPISK . TAN Á REG Y ES. K ÖZL. X L III . 17
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Ilyen és ehhez hasonló önérzetes, férfias hang csendül ki 
igen sok tanári kar leveléből, mellyel a kongresszushoz csat
lakozik.

Sok testület nem tesz külön indítványt, hanem azt kívánja, 
hogy a fizetésrendezésen, illetőleg a fizetési osztályokban való 
megharmadoláson meg a szolgálati pragmatikán kívül egyebet ne 
tárgyaljunk. Azonban számos tanári kar külön indítványokat is 
javasol, melyek közül múlt heti közlésünk kiegészítésére a követ
kezőkkel számolunk be: a leányiskolái törvény megalkotása, az 
ügyosztály szakszerű vezetése, »mert« — mint egy állami közép
iskola mondja — »ügyeink elintézésének és előbbrevitelének egyik 
kerékkötője az ügyosztályunkban tapasztalható feltűnő szak
szerűtlenség«, a titkos minősítés eltörlése, az adminisztráció 
reformja s különösen személyi ügyekben gyorsítása, a tervezett 
35 évi szolgálat és 20 heti óra ellen tiltakozás, a lakbéreknek a 
nyugdíjba beszámítása, a tankönyvek ügyének rendezése, egyesü
leti nyomda létesítése, a gr. Pálffy-alapítvány, a szerzetes-tanárok 
fizetéskiegészítése, a szakfelügyelet, a tanárság politikai szervez
kedése, a nyugdíj-ügye, »politikai bohócok« kinevezésének mel
lőzése; az állások pályázatok útján és ne kéz alatt töltessenek 
be, az igazgatókká kinevezett tanároknak legalább 10 szolgálati 
évük legyen (»miáltal kikerülhetők lesznek olyan ferdeségek,1 
hogy 5 — 6 éves tanárok igazgatókká kinevezve a IX . osztályból 
a VII-be ugorjának, ami semmiképen sem igazságos eljárás« 
— írja egy reáliskolai testület) stb. stb.

Amint látjuk, elég szép számmal van indítványunk testü
letektől, de van érdekes és fontos indítvány egyesektől is, mely
nek benyújtását ügyrendünk nem tiltja. A kongresszus bölcse- 
ségétől fog majd függni, hogy valamennyinek sorát ejtse, habár- 
nézetem szerint egy becsületes és hátsó ajtók nélkül való szol
gálati pragmatika, amilyent a AVekerle-kormány ünnepélyesen 
megígért, e kívánságok nagy részét tárgytalanná tenné . . .

Legyen szabad ezekután ismételten felkérnem azokat az 
intézeteket, amelyek eddig még nem küldtek értesítést a kongresz- 
szushoz való csatlakozásukról, hogy ezt az értesítést mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, mivel az én nézetem szerint most már 
csakugyan elérkezett a tizenkettedik órája annak, hogy nem tekintve 
se lefelé, se fölfelé, egyek legyünk és elhatározásunkban férfiasak, 
mert ezzel tartozunk az iskolának, magunknak és családjainknak.

Azok az intézetele, melyeknek tanárai nem rendelkeznek 
arcképes igazolvánnyal, szíveskedjenek postafordultával tudatni, 
kik  számára (névszerint) kívánnak vasúti jegyet és jegyenkint 
küldjenek 20 fillért a M. Á. V. részére és 10 fillér posta- 
költséget, összesen 30 fillért.

Székely István
kongresszusi jegyző.

1 Mióta hívják ezt a feltűnő protekciót ferdeségnek? (Sz. I.)
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EGYESÜLETI ÉLET.
Ung-beregvármegyei kerületi tanári kör.

Az TJng-beregvármegyei kerületi tanári kör tisztújító közgyű
lését november hó 13-án Munkácson tartotta a tagok nagy érdeklő
dése mellett.

I. Schürger Ferenc, elnök, szívből üdvözölvén a kör nagy 
számban összegyűlt tagjait, köszönetét mond érdeklődésükért s a 
következő beszéddel nyitja meg a közgyűlést: Megvallom, hogy mai 
közgyűlésünkön más tárgyról óhajtottam szólani, mint amelyről fogok 
és e szándékom azért változott meg, mivel a Tanáregyesületi Köz
lönyben olvastam egy köri tndósítást, melyben az elnök panaszkodik, 
hogy újabban a köri munkálkodás már nem olyan intenzív, mint 
azelőtt volt. Nem tudom, hogy kollégáim hogyan gondolkodnak e 
felett, de én az abban a tudósításban megnyilvánuló tendenciával 
nemcsak hogy egyet nem értek, hanem ellenkezőleg azt tartom, hogy 
nekünk éppen megfordítva kell cselekednünk. Bizonyára valameny- 
nyien olvasták a napokban közéletünk egy igen előkelő állású s 
különösen minket közelebbről érdeklő férfiénak, Molnár Viktor, 
államtitkár úr ő Méltóságának nyilatkozatát, aki, midőn a tanár- 
egyesület küldöttsége előtte megjelent és üdvözölte, többek között 
azt mondta, hogy ha választania kellene a közéleí terén szereplő 
férfiak között, a tanárságnak nyújtaná az érdem babérát, mivel a 
magyar közélet a tanárok érdemeit nem tudja méltányolni, sőt soha 
sem fogja méltányolni tudni. Ez mindenesetre olyan nyilatkozat, 
még pedig előkelő helyről, amely, amilyen hízelgő ránk nézve, épp 
olyan meglepő, mert — fájdalom — mi az ilyen nyilatkozatokhoz 
nem vagyunk hozzászokva. (Úgy van! Úgy van!) Ellenkezőleg, mi 
napról-napra azt tapasztaljuk, hogy a társadalomnak nem vagyunk 
becézett tagjai s talán nem is leszünk soha. Ennek okait nagyon 
jól ismerjük, de bizonyára egyik oka az is, hogy rendezetlen fizetési 
viszonyaink következtében nem állunk a társadalom előtt azon a 
fokon, amelyen hasonló tisztviselőtársaink állanak. Már most nekünk 
tanároknak mi áll érdekünkben ? Határozottan érdekünkben áll, 
hogy fizetésünk rendezését sürgessük és pedig nem pusztán a meg- 
éllietés, hanem társadalmi állásunk szempontjából is. E körül, hogy 
t. i, a tanárság fizetését valahára necsak elvileg, hanem tényleg is 
méltányosan rendezzék, úgy, ahogy mi azt jogosan meg is kíván
hatjuk, első sorban egyesületünk és annak élén álló elnöke, dr. Né- 
gyesy László a legnagyobb küzdelmet fejti ki. (Általános helyeslés.) 
Ha ez így van s hogy tényleg így van, ebből az általános helyes
lésből következtetem, most már az következik, hogy abban a küz
delemben, melyet e férfiú önzetlenül folytat a tanárság érdekében, 
az egész tanárságnak karöltve kell mögötte állania, mert ha magá
ban bármilyen lelkesedéssel és eréllyel folytatja is, szavainak nem 
lesz meg a szükséges háttere. Mi által támogathatjuk a tanáregyesü
letet és annak elnökét ebben a törekvésében ? Csak azáltal, hogy ha

17*
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az egyesületben sorakozunk, ha minél nagyobb tevékenységet fej
tünk ki, ha, valahányszor az elnökségnek szüksége van ránk, egy 
akarattal nyilatkozunk meg mellette s mindnyájan egy akarattal 
támogatjuk. Mit tapasztalunk? Meglehet, hogy csak szórványos jelen
ségekre mutatok reá, de én úgy látom, hogy a tanárság a leg
nagyobb elkeseredésben van és ennek az a következménye, hogy a 
körökből kilépnek s az egyesületi életben nagyobb tevékenységet 
nem fejtenek ki. Meg tudom érteni ezt a helyzetet, sőt még azt is 
meg tudom érteni, hogy akkor, midőn szükség lesz rá, az ultima 
ratiohoz forduljunk. Nagy erőt képvisel ez, mert tudjuk, hogy a 
tanárság feladata nemcsak az iskolában merül ki, hanem a társa
dalomnak is sok olyan viszonya van, amelyre döntőleg hat. Ha mi 
az ultima ratiohoz fordulnánk, kétségkívül igen nagy hatása lenne, 
de éppen ezért a végső eszköz ez, melyet csak akkor szabad alkal
maznunk, midőn már minden más eszközből kifogytunk. Ma, közvet
lenül a kongresszus előtt még nem tartunk itt. Ügyünk az előtt a 
fórum előtt lesz nemsokára, mely illetékes a helyzet megítélésére, 
mely illetékes mindent megkísérlem, hogy függőben levő fizetési 
viszonyaink végre megoldassanak. Ha azután azt látnok, hogy ez 
sem használ, akkor érteni tudnám, bár nem mondom, hogy saját 
egyéni szempontomból helyeselni is tudnám, ha a tanárság az ultima 
ratiohoz nyúlna. Ez ma még veszedelmes, mert ma még nincs helye 
a visszavonásnak és visszavonulásnak, sőt tömöríteni kell erőinket s 
minthogy ez a tömöiútés másutt nem lehet, mint az egyesületben s 
annak szerveiben, a vidéki körökben, azt a nézetet vallom, hogy 
azok a kollégák, kik most félre vonulnak s azt a támogatást, melyre 
az egyesületnek és elnökének szüksége van, megvonják tőle, nem 
járnak el helyesen még a saját jól felfogott érdekükben sem. Ragasz
kodjunk a legnagyobb szeretettel a tanáregyesülethez és tanári 
körünkhöz, az egyesület és körünk irányában tanúsított érdeklődé
sünknek nemcsak hogy csökkennie nem szabad, hanem erőinkkez 
képest minden lehetséges módon fokozódnia kell.

Az elnöki megnyitó hatása alatt Telkes Sándor (Beregszász) 
azt indítványozza, hogy üdvözölje a közgyűlés dr. Négyesy Lászlót, 
az 0. K. T. E. elnökét a tanárság fizetésrendezése körül kifejtett 
önzetlen, buzgó tevékenységéért s biztosítsa a kör állandó, odaadó 
támogatásáról. — A közgyűlés Telkes indítványát egyhangúlag 
elfogadja.

II. Elnök napirend előtt meleg hangon emlékszik meg Szieber 
Ede, nyug. tankerületi kir. főigazgató haláláról. Nagy csapás volt 
— úgymond — halála körünkre, mert benne egy régi jó barátot 
vesztettünk el, ki mikor szükség volt rá, hathatós szavával mindig 
buzdított a munkára és összetartásra és sokszor mentette meg a 
kör életét; illő, hogy halálán érzett mély fájdalmunknak jegyző
könyvileg is kifejezést adjunk. -— Ugyancsak meleg hangon emlékezik 
meg dr. Károlyi József haláláról, ki a körnek egy éven át igen 
buzgó, jóakaratú titkára volt s az ő emlékét is jegyzőkönyvében 
örökíti meg a közgyűlés.
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III. Schor Ernő, titkár részletes jelentést tesz a kör múlt évi 
működéséről, Bodt Lajos pedig a pénztár állapotáról. A közgyűlés 
mindkettőnek jegyzőkönyvi köszönetét szavaz s utóbbinak a zár
számadást felülvizsgáló bizottság indítványára a felmentvényt megadja.

IV. Következett Hensch Béla (Beregszász) előadása »Bürok
ratizmus és pedagógia« címen. Bevezetésképen összehasonlítja a néhány 
évtized előtti középiskolát a maival. Akkor a szellemi fejlődés 
processzusa jóval lassabban, de annál biztosabban ment végbe, ma 
ezt a processzust bizonyos külső körülmények is siettetik, melyek 
között elsőrendű helyet foglal el a sajtó. Az elfogulatlan összehason
lítás nem végződik a jelen iskolájára nézve kedvezően, mert az 
egykori életkedv helyét ma nagyrészben az ifjúság igen korai blazírt- 
sága feglalja el. — Nagy hiba a bürokratizmusnak az iskolai életben 
való mindnagyobb s a pedagógus munkáját mindinkább megbénító 
térfoglalása.

Az iskola nem működhetik gép módjára, mert egyes alkotó
részei húsból, vérből valók s gondolkodó képességgel vannak felruházva. 
Visszahat ez a jelenség a tanulók testi, intellektuális és etikai 
kialakulására egyaránt. Nem szabad még annak a gyanú árnyékának 
sem felmerülnie, hogy a középiskola idővel a politikai hatóságok 
képét veheti fel. Az aktáknak és a statisztikai kimutatásbknak ijesztő 
mértékben való szaporításával a kultúrát nem mozdítjuk elő, de talán 
még a viszonyoknak sem adhatjuk igazán hű képét. Akárhány helyen 
már a módszeres értekezletek színvonalát is alásülyeszti a gépies, 
léleknélküli munka, jóllehet ezeknek az értekezleteknek jóval maga
sabb pedagógiai rendeltetésük van. Még a módszert sem bagyja 
érintetlenül a külsőségekhez való merev ragaszkodás. Túlságosan 
sok a forma a lényeghez képest, mindinkább kevesebb lesz a köz
vetlenség a tanár és tanuló érintkezésében. Nagy pedagógusok is, 
kiknek bőséges tapasztalataik vannak, fájdalommal mutatnak reá 
ezekre a tünetekre. Ki vállalja a felelősséget, ha a klasszikus ideálok 
üres fantomokká válnak s a humanisztikus műveltség csak üres 
szólammá lesz ? Gondolhatunk-e ilyen körülmények között a művészi 
érzék fejlesztésére ? Mi lesz erkölcsi nevelésünkből, ha csak külső 
mechanikus körülmények párosulnak a legmerevebb pedantériával ? 
Mi lesz vallásos nevelésünkből, ha csak mélység hiányában szűköl
ködő sablonokat érünk el ? Nem lehet szakítanunk annak a régi 
iskolának hagyományaival, melyről egy kiváló tudósunk azt állította, 
hogy minden hibája mellett is becsületes iskola volt.

Elnök felfogása szerint az előadás célja nem volt vita provo- 
kálása. Az előadó színes képekben olyan tényeket ismertetett, melyek 
megjavításán mindannyian komoly munkával dolgozunk s ha a hasz
nált színek néha túlságosan élénkek voltak is, csak az igazságot 
fedték, de nem fedték el teljesen.

Indítványára előadónak szellemes munkájáért egyhangúlag 
köszönetét szavaz a közgyűlés.

V. Ardos Frigyes (Munkács). »A kézügyességi tanítás a neve
lés szolgálatában« címen tart előadást.
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A nevelés munkája nem hagyhatja figyelmen kívül a létért 
való küzdelem egyre nagyobbodó arányait, éppen azért a nevelés 
eszközei között a kézügyességre, a kézi munkára szoktatásnak is 
helyet kell foglalnia. Minden klasszikus pedagógus felveti ezt az 
eszmét s ha voltak is ellenzői, ez az eszme kezd átmenni a megvaló
sulás stádiumába. Svájc, Finnország, Svédország, Norvégia, Német
ország, az Unió, Japán egymásután vezették be és pedig hivatalosan 
a kézimunka tanítását a legkülönbözőbb fokú iskolákba. Felhasználja 
az a gyermek cselekvési akaratát, tevékenységét s testi és szellemi 
erőit rendszeres gyakorlatokkal fejleszti ki. A gyermeknek természettől 
nyert hajlamai kedvező körülmények között alakuluak ki és izmosod
nak meg. Segítünk azon a gyakran felpanaszolt hiányon, hogy növendé
keink nem tudnak helyesen látni, élesen megfigyelni. Nem a teljes 
tétlenséggel azonos nyugalom szükséges az agy pihentetésére és felüdí- 
tésére, hanem a lelket felfrissítő változatosság, mely a tanítás munkáját 
csak megtermékenyíti. Ha a tanulók akaraterejét céltudatos tevékeny
ségre szoktatjuk, a jellemfejlesztést is hathatósan mozdítjuk elő. — Elő
adó bemutatja a vezetése alatt a munkácsi állami főgimnáziumban 
készített munkák meglepően szép gyűjteményét s avval az indít
vánnyal végzi előadását, hogy az 0. K. T. E. tegye meg a V. K. 
M.-nál . a szükséges lépéseket a kézügyességi tanításnak a középis
kolákban való meghonosítása érdekében.

A közgyűlés Zombory Andor (Munkács) és elnök hozzászólása 
után maga is az előadó álláspontjára helyezkedik, amidőn indítványát 
egyhangúlag elfogadja, egyben köszönetét és elismerést szavaz neki.

VI. Az indítványok során három indítványt fogadott el a 
közgyűlés.

1. Nyisson Közlönyünk a nyugdíjazások részére rovatot. Az egyes 
tanári testületek pedig, minthogy a minisztérium Hivatalos közlönye 
nem közli az állami középiskolai tanárok nyugdíjazását, tartsák köteles
ségüknek, hogy a nyugdíjazási eseteket a Közlöny szerkesztőségének 
bejelentsék. Ha ezt a magunk érdekében megtesszük, lehetséges lesz 
időközönkint — talán minden hónap első számában — annak a közlése 
is, hogy az egyes rangosztályokban hány hely van betöltve s hány üres.

2. Schor Ernő indítványa a helyettes tanári intézmény rende
zésére vonatkozik. Hiába hangoztatja a helyettes tanár, hogy ugyan
olyan munkát végez, ugyanolyan felelősséggel, mint a rendes tanár, 
kiáltása elhangzik a pusztában, sivár jelenére jólét nem derül s csak 
tapintat s igazgatók feledtethetik el vele ideig-óráig, hogy bármennyit 
dolgozzék, mégis csak jutalomdíjas tanügyi alkalmazott. Ott pedig, ahol 
még ez a csekély vigasztalás sincs meg, legjobb neki tűrni egyetlen 
zokszó nélkül, stoikus nyugalommal. Különös a helyettes tanár természet
rajza, de magától nem változtathat rajta. Változtatni azon csak a 
rendes tanárok akciója tud, kiknek nem szabad elfelejteniük, hogy 
porból lettek, azaz helyettes tanárok voltak. Szinte érthetetlen, hogy 
mikor a polgári iskolai segédtanító s a tanítóképzőintézeti segédtanár 
esküt tesz és élvezi az esküt tett állami tisztviselők jogait, addig a 
középiskolai helyettes tanár, akinek nemcsak a képesítése, hanem a
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képzettsége is rendszerint nagyobb, csak kötelességeket teljesít, de 
jogokat nem élvez s ráadásul, ha még úgy megfelel is hivatásának, az 
alkalmazás esztendejének lejártával egyszerűen megfoszthatják állásától. 
Olyan tarthatatlan állapot ez, hogy a méltányosságnak végre mégis 
felül kell kerekednie. Az 1907. dec. 28-án tartott tanári kongresszus 
előadói beszéde egy szóval sem említi a helyettes tanárok lehetetlen 
helyzetét s azt a különös tényt, hogy a helyettes tanár javadalma
zásában 35 esztendő óta nem történt változás; így aztán nem ad 
kellő hátteret és megvilágítást a határozati javaslat ama pontjainak, 
melyek a helyettes tanárnak a bírósági jegyzőkkel egyenlő ellátást 
követelnek. Hasson oda a közgyűlés a legközelebb tartandó tanári 
kongresszus vezetőségénél, hogy a helyettes tanárok ügyét napirendre 
tűzze, vele olyan szeretettel foglalkozzék, amilyent ez az ügy méltán 
megérdemel s tegyen meg mindent, hogy azok a pontok, melyek a 
legutóbbi kongresszus határozati javaslatában a helyettes tanárokra 
vonatkoznak, minél előbb megvalósuljanak.

3. R. Vozáry Gyula (Munkács) azt indítványozza, hogy a 
tanári előléptetések ideje épúgy megállapítandó, mint a többi tiszt
viselőké s hogy az áthelyezések elintézése és az üres tanszékek 
betöltése minden év júl. 1. és 10. napja között történjék.

VII. A közgyűlés a kör régi tisztviselőit közfelkiáltással 
újból megválasztja.

Táviratilag üdvözölték dr. Mázy Engelbert, tankerületi kir. 
főigazgatót.

A közgyűlést társasvacsora követte.
(Beregszász.) Schor Ernő,

titkár.

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A francia nyelv modern szellemű tanításáról.

A francia nyelv tanításánál kiválóan bevált a direkt módszer 
alkalmazása.

A tanulók eddig soha sem tapasztalt kedvvel dolgoznak már 
az oktatás kezdő fokán. Látható örömük telik abban, hogy egy új 
idegen nyelvvel ismerkedhetnek meg a nyelvtan kínzó kényszere nél
kül. Az iskola folyosói, az udvar, sőt még a játéktér is visszhang
zik azoktól a stereotip francia kifejezésektől, melyek minden órán 
előfordulnak. »Attention!« »Silence lä-bas!« »Tenez vous droit !« 
»Croisez les bras!« stb. kiáltások gyakran ütik meg füleinket. 
A fiúknak ez a kedves lelkesedése, ez a gyermekes felbuzdulása 
roppant fokozza a tanítási kedvet. Jó részöknek nem győz az ember 
eleget nyújtani. Mindent egyszerre szeretnének megtanulni.

A III. és IV. osztályban a beszélgetés alapját alkotó szöve
gek segítségével pompásan keresztülvihető a francia nyelvű konver- 
zálás. Egy-egy mondatot négy-öt alakba is átgyúrnak a fiúk ; négy-öt
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változatban teszik fel kérdésül olyképen, hogy a felszólított tanulá 
minden nehézség nélkül felelhet rá. A kezdő fokon, ahol a minden
napi iskolai és társadalmi életből vett szövegek állanak rendelke
zésünkre, ott ez a munka könnyen és látható kedvvel folyik.

E két osztályban tehát a modern szellemű oktatás kedvelőinek 
nem lehet okuk panaszra. Az órák könnyedén, simán telnek el ; unalom, 
elszórakozás nem ülik meg a sokszor nagyon is megterhelt fiúk lel
két ; minden rendben és kedvvel folyik le.

A felsőbb osztályokban már nem leljük fel mindig ezt a lelkes 
kedvet, ezt a jóleső buzgalmat. Ennek oka elsősorban a rendelkezé
sünkre álló szövegek sivársága. Hol nagyon elvontak a tárgyalásra 
kerülő olvasmányok, hol érdektelenek, hol messzefekvők, szürkék, 
nehézkes stilüek, hol meg éppen harmadrendű nagyságok műveiből 
kiollózottak. Szerény véleményem szerint az Y. és VI. osztály olvas
mányainak sorozatába nem históriai darabok vagy kétszáz év előtti 
obscurus francia írók műveiből kivágott szemelvények valók, hanem 
friss, üde termékek napjaink hatalmas irodalmi áramlataiból, korunk 
gondolkozásához mért novellák, morális tartalmú elbeszélések, könnyebb 
históriai adomák, melyek vonzzák, hatalmas erővel magához ragadják 
a fiú lelkét. Pompás, csillogó, szines szókincset nyer belőlük. A min
dennapi életbevágó, eredeti franciás kifejezéseket meg garmadával 
találja bennök. Miért ne olvastathatnók e két osztályban a XIX. sz. 
irodalmi nagyjait ? Annak a századnak a kiváló stilisztáit, amelynek 
mi legtöbbet köszönhetünk, amellyel legszorosabb kapcsolatban állunk. 
Érdekes e tekintetben a francia lycée-k és college-ek idegen nyel
vekre vonatkozó programmját olvasnunk. Ahitatos tisztelettel áll 
meg a modernitás embere ennél a programmnál. Bámulattal szemléli 
az olvasásra ajánlott írók névjegyzékét. A német nyelv tanításához 
ajánlott prosateur-ök és poéták sorában sok olyannal találkozunk, 
akik még ma is élnek. Ott szerepelnek a programúiban: Paul Heyse, 
Max Kretzer, Detlev von Liliencron, Baabe, Biehl, Bosegger, Spiel
hagen, Sudermann, Wildenbruch stb., stb. Modern írók egytől-egyig.

Ez a modern felfogás különben teljesen egyezik náluk az ide
gen nyelvi oktatáshoz fűzött követelményükkel.

Nem csakis esztétikai nevelés, értelmi műveltség a cél, mint 
pl. a latin nyelv oktatásánál, hanem olyan hatalmas bázis lerakása, 
amelyen az életbe kikerülő ifjú akár praktikus, akár irodalmi, akár 
tudományos irányban tovább építhet.

Az 1901-ik év nov. 15-éről keltezett miniszteri rendeletük 
világosan kimondja, hogy: »Míg a klasszikus nyelvek célja csupán 
az ész, az értelem műveltsége, addig az élőnyelveket elsősorban 
praktikus okokból kell tanítani.« Yagy egy másik helyen : »Az élő 
nyelvek tanításának az a célja, hogy a tanulók oly eszköz birtokába 
jussanak, amely az iskola elhagyása után tovább fejleszthető legyen : 
részint praktikus célokra, részint irodalmi tanulmányok szempont
jából, részint pedig tudományos kutatások megkönnyítésére.«

Íme ezek a szempontok vezérelték a francia pedagógusokat,, 
amikor a mi ötödik és hatodik osztályunknak megfelelő »classe de
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quatrieme« és »classe de troisieme« számára az anyagot megválasz
tották. Ezzel szemben mit találunk nálunk ? Régi olvasókönyvek 
nyűgözik a tanárt s a tanítványt egyaránt. Ha pedig nagy néha 
tartalmas, jó könyvek jelennek meg, rendszerint igen egyoldalúak 
az anyag megválasztásában. Egyebet se akarnának a fiú agyába 
tömni, mint históriát. Hol szerepel itt a gyakorlati szempont ? Hol 
itt az alkalom praktikus tárgyú társalgások folytatására ? Hol a 
mód gazdag, változatos költői nyelv megismerésére ?

Miért ne vehetnők be mi is e két osztály programmjába a 
XIX. század legnagyobbjait, a moderneket, a tiszta, könnyed, áttetsző 
nyelvű prózaírókat? Miért ne lehetne olyan olvasókönyvünk, amely
ben — bogy a legmodernebbeken kezdjük — Flaubert, Daudet, 
Maupassant, P. Loti, A. France vagy Feuillet, Sand, Mérimée,, 
Dumas pere, Balzac, Musset, de Yigny, V. Hugó műveiből vett 
szemelvények alkotnának változatos, vonzó tartalmú anyagot a direkt 
módszer megkívánta modernebb tárgyú beszélgetésekhez ? Miért kel
lene a tanulónak örökké a XVII. században senyvednie, miért ne 
ismerkedhetnék meg Sand asszony Berryjének kedves, harmonikus 
bájával vagy Maupassant egy ildomos novellájának eredetien festett 
alakjaival, vagy Coppée meleg emberszeretet sugallta egy-egy elbe
szélésével. Hadd tanuljanak meg a fiúk érezni, irgalmas, könyörületes 
szeretettel eltelni a szenvedők, a nyomorgók iránt. Hadd beszélhes
senek egy-egy ilyen költői darab modern kérdéseiről, hadd beszélhes
senek modernül modern viszonyokról. Ne legyenek örökös rabjai rég 
letűnt kardforgató hősöknek, akiknek ajkairól egyéb szó se röppen 
el, mint: »Oh, gyalázat!« »Ördög és pokol!« »Lemossuk a gyalá
zatot!« »Halj meg vagy öld meg«, stb. 'Tanuljanak meg inkább 
modern fogalmakról beszélgetni, mint a XVII. század sokszor cikor- 
nyás nyelvén szónokolni.

Mindez távolról sem akarná azt jelenteni, hogy a reáliskolák 
tantervéből ki kell küszöbölni a klasszikusok olvastatását, hogy örök 
átok alá vegyük a XVII. század hatalmas produktumait; inkább azt, 
hogy kellő mértékre szállítsuk le őket. Ne töltsünk el egy egész 
évet a »Cid,« »Horaee« vagy »Athalie« olvastatásával, ne foglaljunk 
le egy egész, modern célú oktatásra szentelt évet avult hősi kifeje
zések vagy divatjukat múlt konstrukciók gyűjtésére.

Olvastassuk a *Cid«-et, töltsük el a fiúk lelkét szeretettel a 
francia heroikus szellem ez örökké ifjú alkotása iránt, de ne olvas
tassuk csakis a »Cid«-et. Olvastassunk üdítőül egy-egy költeményt
V. Hugótól, Sully Prudhommetól vagy egy-egy novellát Daudettől, 
Maupassanttól. Kövessük a franciák példáját az olvasmányok meg
választásában. Ne zárkózzunk el általánosan elismert, modern nagy írók 
művei elől. Mindenekfölött azonban gondoskodjunk arról, hogy a 
XIX. század irodalmából anthologikus olvasókönyvre tegyünk szert, 
így érhető el talán legkönnyebben, hogy a kezdő fokon oly kedves 
erővel megnyilvánuló érdeklődés a felsőbb osztályokban ne lohadjon le., 
sőt fokozódjék.

(Pécs.) Dr. Pet rich Béla.
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KÖNYVEK ÉS LAPOK.

Az Országos Református Tanáregyesület Évkönyve az 1909 — 
1910. tanévre. Szerkeszti S. Szabó József egyesületi főjegyző. Nyolcadik 
évf. (141 lap) Debreczen.

(Sz. I.) Elénk tartalommal jelent meg a mostani Évkönyv is, 
melyből a következő adatokat közölhetjük: Az egyesületet kormá
nyozza az elnök (Dóczi Imre), két alelnök (Antal Géza dr. és Sinka 
Sándor), egy főjegyző (S. Szabó József), négy jegyző, egy pénztáros, 
tíz igazg. tag. A tiszteletbeli tagok száma 9, az alapítóké 26, 
a választmányé 32. Rendes tag van 439, kik közül állami alkal
mazott mindössze 11, vagyis a református tanáregyesület összes 
tagjainak nem egészen bárom százaléka; a tizenegy közül hét 
szolgál középiskolánál.

Érdekes, hogy az egyesület könyvkiadással is foglalkozik és 
Magyar Olvasókönyvéből 1589, Magyar Történelméből pedig 303 К 
tiszta nyereséget ért el.

A közgyűlés kimagasló mozzanata volt Baksay István ny. 
tanár és kir. tanácsosnak, egyesületünk tiszteleti tagjának a ref. 
tanáregyesület tiszteleti tagjává választása.

Bölcs elhatározás sugallta annak kimondását, hogy az ág. ev. 
tanáregyesülettel való szorosabb együttműködésre és esetleg egye
sülésre az előkészületeket megteszik.

A talpraesett elnöki megnyitó után következik a főjegyzői 
jelentés, melyből érdekesnek tartjuk a következő szavak lejegyzését: 
»A III. o. magyar olvasókönyvet még ősszel felküldöttük jóváhagyás 
végett, de az még mindeddig késik. Ez a hosszadalmas eljárás minden 
esetre szokatlan s méltán támaszthat bennünk visszás érzelmeket.«

Következik egy előadás Kálvinról (S. Szabó Jószef), egy a 
vallástörténetről (dr. Antal Géza), egy a középiskolai tantervről (Borsos 
Károly), melyet nem mernénk aláírni és végül dr. Sáringer felolva
sása a földrajztanításról, amelyben földrajzi reformbizottságunk elő
adói tervezetével« is (Közlöny 6. szám) polemizál.

Befejezi a füzetet a folyamodvány szövege, melyet a miniszter
hez a tanái’i fizetések rendezése ügyében s egy másik kérvény a kon- 
venthez a sérelmes állami tanári pályázatok ügyében, melyből a követ
kező sorokat iktatjuk ide: »A méltánytalan és igazságtalan bánás
mód . . .  a maga merev egyoldalúságával és elfogultságával bénítólag 
hat az egészséges nemzeti kultúrára, tanári közszellemre; ok nélkül 
ver éket az egyes tanári státusok közé ; tápot ad a felekezeti türelmet
lenségnek, mindenek fölött pedig országos törvényeinkkel és a szabad
elvű haladással ellentétben az állami intézeteknek exkluzív karak
tert adván, az állam polgárainak egy részét megfosztja tőrvénvadta 
jogától . . .«
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Beküldött könyvek és lapok.
Akadémiai Értesítő. A Magyar Tudományos Akadémia meg

bízásából szerkeszti Heinrich Gusztáv főtitkár. 1909. november. 
Tartalma : Szótárírás nálunk és a külföldön Zolnai Gyulától. Kazinczy 
Ferenc levelezése Váczy Jánostól. Adalékok a francia színkölté
szet történetéhez Haraszti Gyulától. Folyóiratok szemléje. A M. Tud. 
Akadémia jegyzőkönyvei. Kisebb közlemények.

KRÓNIKA.

Negyven éves szolgálati jubileum. Negyven évi buzgó szol
gálat után nyugalomba vonult a szakolczai kir. kath. gimnázium 
nagyérdemű tanára Franzen Alajos. Kartársai november hó 20-án, 
szűk családi körben búcsú-ünnepélyt rendeztek tiszteletére, amelyen 
az intézet igazgatója a tanári-testület megbízásából üdvözlő-iratot 
olvasott fel és nyújtott át a búcsuzónak, meleg szavakkal emelve ki 
azt a jelentős munkásságot, azt a pontos kötelességteljesítést, amelyet 
Franzen Alajos bosszú tanári pályája alatt kifejtett s amellyel a 
város polgárságának és az intézet tanári testületének nagyrabecsülését 
s tanítványainak háláját a legnagyobb mértékben kiérdemelte. Az 
ünnepelt meghatottan mondott köszönetét tanártársainak a szíves 
figyelemért. Az, hogy a felsőbb hatóság egy szóval sem emlékezett 
meg e negyvenéves becsületes szolgálatról, ne bántsa távozó kartár
sunkat ; tanárok vagyunk : bele kell nyugodnunk, hogy munkánkat 
se állam, se társadalom nem értékeli érdem szerint. Ezt a hiányzó 
megbecsülést pótoljuk mi magunk, tanárok, kartársias együttérzéssel, 
meleg szeretettel.

A középiskolai földrajzi oktatás reformja.
Folyó hó 22-én az Országos Közegészségügyi Egyesületben az 

Iskolaorvosok és Egészségtantanárok Szakbizottsága felkérésére érté
kes fölolvasást tartott Balázs István dr. budapesti állami főgimná
ziumi tanár, a középiskolai földrajzi oktatás reformjáról és a túlter
helés elkerülésére irányuló törekvésekről. Meghallgatására az egye
temi professzorok, egészségtantanárok, iskolaorvosok és középiskolai 
tanárok közül sokan gyűltek össze a Kir. Magyar Természettudo
mányi Társulat üléstermébe, közöttük Ilosvay Lajos dr. udvari 
tanácsos műegyetemi professzor, Schuschny Henrik dr. a szakbizott
ság elnöke, dr. Frank Ödön, országos egészségügyi főfelügyelő, 
dr. Waldmann Fiilöp titkár, dr. Lasz Samu főgimn. tanár, dr. Béla 
Pál az orsz. gyermekmenhely főorvosa, dr. Tóth iskolaorvos stb. 
Balázs dr. részletesen ismertette a földrajzi oktatás reformjára 
vonatkozó javaslatait, amelyek a földrajztudomány egyes részeinek,
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a leendő új, egységes középiskola egyes osztályainak tantervébe való 
beosztására vonatkoznak s amelyeknek veleje igen röviden a követ
kező : I. osztály: Földrajzi előismeretek. II. osztály: Magyarország. 
III. osztály : Európa. IY. osztály: Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrá
lia és a Sarkvidékek. Y. osztály: Néprajz és statisztika. YI. osz
tály : Magyarország (a felső fokon). YII. osztály: Mennyiségtani és 
csillagászattani földrajz. YIII. osztály: Fizikai földrajz (az összes 
természettudományi és mennyiségtani ismeretek fölhasználásával) 
Szerző ismertette röviden a középiskolai tantárgyak új beosztására 
vonatkozó javaslatát is, amely a természettudományi tárgyakat és a 
nemzeti tárgyakat (magyar nyelv és irodalom, Magyarország törté- 
nelme, Magyarország földrajza) akarja a leendő új, egységes, a felső 
négy osztályban bifurkált (reális szekció és humánus szekció) magyar 
középiskola gerincévé tenni. A természettudományi és földrajzi tár
gyak úgy osztandók be, hogy mindig és valóban megadassanak egy 
alsóbb osztályban az előfeltételek arra, hogy a következő magasabb 
osztályban az illető természettudományi és földrajzi tárgyat sikerrel 
lehessen tanítani. A hallgatóság köréből dr. Schuschny, dr. Frank, 
dr. Lasz és dr. Waldmann szólották hozzá a fölolvasáshoz. Az orvosok 
különösen kifejezték a megelégedésüket azért, hogy Balázs dr. való
ban konkrét javaslatokat tett a túlterhelés elkerülésére vonatkozólag 
és hogy az egészségtant 3 fokra, az I., Y. és YIII. osztályba osz
totta be tantervjavaslatába. A szakbizottság elhatározta, hogy a 
reformjavaslatot föl fogja terjeszteni a minisztériumhoz és az Orszá
gos Közoktatási Tanácshoz, melegen ajánlva annak elfogadását.

A reáliskolák egyenjogúsítása a főigazgatói értekezleteken meg
vitatás tárgya volt és ebből az alkalomból talán nem lesz érdektelen 
olvasóink figyelmét arra a körülményre felhívni, hogy Szászországban 
1908 április 8-án hoztak törvényi, amelynek értelmében a főreáliskola 
képesít az egyetem orvosi fakultására, a bölcsészeti fakultáson a modern 
nyelvi szakra is, ha a jelölt bizonyítvánnyal igazolhatja, hogy tanult 
latint, mint fakultativ tárgyat, vagy ha vizsgálaton tanúságot tesz 
arról, hogy tud annyi latint, amennyit egy oly tanulótól követelnek, 
aki a reálgimnázium oberszekunda (nálunk 8. osztály) osztályába tesz 
felvételi vizsgát ; a jogi fakultásra pedig akkor, ha egy reálgimnázium
ban tesz kiegészítő vizsgát a latinból.

Németország összes szövetséges államaiban minden további vizsga 
nélkül iratkozhatnak a főreáliskolai abituriensek az orvosi fakultásra, 
ha nem is tanultak latint soha. Minden vizsga nélkül iratkozhatnak jogra 
Poroszországban, Badenben, Hessenben, Oldenburg-, Braunschweig-, 
Anhalt-, Schwarzburg Sonderhausen-, Waideck-, Elsasz-Lotharingiában 
és Hamburgban. Filológiai tanulmányokra mehetnek minden vizsga 
nélkül Poroszország, Baden, Hessen, Mecklenburg Str., Oldenburg, 
Braunschweig, Sachsen Meiningen, Sachsen Altenburg, S. Ivoburg- 
Gotha, Anhalt, Schwarzburg Rud., Schwarzburg Sond., Waldeck, Lübeck, 
Bremen, Hamburg és Elsasz-I.otharingia egyetemein. Érdekes, hogy



245

sokkal több országban bocsáttatnak a reáliskolai abitnriensek a filo
lógiai, még a klasszika-filológiai tanulmányokra is, mint a jogra. Tel
jesen hozzáférhetetlen a reáliskolát végzettek számára a teológiai 
fakultás, ámbár Badenben az evangélikus teológiai fakultásra már 
bocsáttatnak legújabban reálisták is. Elől halad egyébiránt a teljes 
egyenjogúsítás terén Poroszország és valószínű, hogy előbb-utóbb minden 
németországi szövetséges állam követni fogja, amire a modern tan- 
férfiak mindenütt törekesznek. Hr.

Ösztöndíj-pályázatok. 1. Az 1909/10. tanév kezdetétől a Szvoboda-féle 
.alapítványnál két 300 koronás ösztöndíj állomás töltendő be. Ezen ösztöndíjra 
csak oly római katholikus vallású tanulók tarthatnak igényt, kik legalább is 
már a gimnázium vagy reáliskolai I. osztályt jeles előmenetellel befejezték 
és a kik egyúttal a herceg Eszterházy uradalomnál alkalmazott tisztek gyer
mekei. A folyamodványok közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi Miniszterhez 
intézendők, és az illető tanintézeti elöljáróságnál 1910. évi január hó 25-ig 
benyújtandók.

2. A gróf Harrach-féle alapítványnál évi 240 koronás egy állomás.
3. Az Ottilinger-Bedekovics-féle alapítváaynál évi 440 koronás két állomás 
és évi 600 koronás egy állomás. Ez ösztöndíjak közül az elsőre csak róm. 
kath. vallású, a másodikra bármely vallásfelekezethez tartozó oly tanulók 
tarthatnak igényt, kik legalább is már a gimnázium vagy reáliskola I. osztályát 
jeles előmenetellel befejezték. A folyamodványok a Harrach-féléért a gróf 
Harrach-család idősbikéhez Moson megye útján, az Ottilinger-Bedekovics 
féléért közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez mint illetékes 
pártfogóhoz intézendők s az illető tanintézeti elöljáróságnál az 1910. évi január 
hó 15-ig benyújtandók.

4. A váci Mária Terézia és budai Mária Terézia-féle több 240 koronás 
ösztöndíjra ezennel pályázat hirdettetik. Az említett ösztöndíjakra csak 
magyarországi kath. vallású és gimnáziumba vagy a reáliskolába járó jeles 
előmenetelű szegény tanulók bírnak igénnyel. A folyamodványok a vallás- és 
közokt. m. kir. miniszterhez címzendök s 1910. évi január hó 15-ig a tanin
tézetek elöljáróságainál benyújtandók.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik az 1909. október lS-tól november 22—ig tagdíjat fizettek :

1903;4-re: Demjén Zoltán (még 6 K),
1904/5-re: Demjén Zoltán, Mirkva János (még 6 K).
1905/6-ra : Demjén Zoltán, dr. Schwicker Brúnó (még 5 K). 
1906/7-re: Demjén Zoltán, Lenkei Henrik (II.).
1907/8-ra : Demjén Zoltán, Friedreich István, Hőgyészi Amand, Horváth 

Cézár, Ozorai Lajos, Szemerjay Károly (II.), Telkes Sándor, Wallentinyi 
Samu (még 5 83), Zalai Márk.

1908/9-re : Angyal Dávid, Arany Dániel, Banczik Samu, Bauer József, 
Bodiu Mihály, dr. Boros Alán, Carvin Piroska, Dortsák Gyula, dr. Finály 
Gábor (még 1 K), Friedreich István, Gallé Gábor, Holló Károly, Horváth 
Cézár, Juváncz Irenaeus, Kátay Lajos, Klimkó Mihály, dr. Kurtz Sándor, 
Lázár Béla, Munkácsi Kálmán. Párkányi Gyula, Rázsó Géza (II.), Resch 
Aurél, dr. Riesz Frigyes, Roseth Arnold, Safáry Irma, Szegfy Emi, Szemerjay 
Károly. Yass .árpád, dr. Visnya Aladár (II.), Völkel József, Wallentinyi 
Samu (0T7), Zalai Márk.

1909/I0-re: dr. Ágner Lajos, Alpár Ignác, Amberg József (I.), 
Bacher Yilmosné, dr. Balassa József, Bán K. Aladár, dr. Barabás Abel (I.),
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Bartoniek Géza, Bauer György, Bauer Mihály, dr. B'áumel Ede, dr. Веке 
Manó, Béndek József, Beniczky Kálmán, dr. Berkeszi István (I.), dr. Bexheft 
Ármin, Bittenbinder Miklós, dr. Bitzó Sarolta, dr. Bokor József, Bonyhádi 
Ede, dr. Boros Alán, dr. Boros Gábor, Botár Imre, dr. Bozóky Endre, 
Bricht Lipót, dr. Cherven Elóris, Csép Miklós (I.), Csépné-Membrez Cecil (I.), 
Csopey László, Csóti Márk, Czöndör Ilona (I.), Décsei Janka, dr. Demeczky 
Mihály, dr. Déznai Viktor (I.), Egan Lujza, Elekes Lajos (I.), Enyi László, 
Faith Mátyás, Farkas János (I.), Fekete Endre, dr. Finály Gábor, dr. Fodor 
Gyula, Forgó György, dr. Friml Aladár, Fröhlich Károly, dr. Fürst Aladár, 
Gerő Vilmos, Gohl Ödön, Gombocz Miklós, Greguss Imre, Gyertyánffy 
István, dr. Habán Mihály, Háber János, Hackl N. Lajos, Hahóthy Sándor, 
Hajtsch Sámuel, dr. Háncsok Kálmánná, Hermann Róza, Hermann Teréz, 
dr. Hittrich Ödön, Hofrichter József, Horger Antal, Jablonszky János, 
Incze József, Irsik József, Juváncz Irenaeus (I.), Kárpáti Kelemen, 
Kátay Lajos, dr. Katona Lajos, Kein Félix (L), dr. Kéki Lajos, Király 
Emma, Kiss Béla, Kistenmacher Emilia, dr. Kliment Jenő, Kmetykó János, 
dr. Kovács Gyula (Temesv.) (I.), Kovács János (Bpest, ág. ev. t.), dr. Kovács
S. János, Kováts Antal, dr. Laban Antal (I.), Laczkovich Ilona, dr. Laky 
Mátyás, dr. Lasz Samu (3 K.), Lázár Béla (4-50), dr. Lechner László, 
Lengyel Miklós, dr. Lersch Ernő (I.), dr. Létmányi Nándor, Lomoschitz 
József, Lovas Imre (I.), Lukács Béla (I.), Lutter János, dr. Madzsar Imre, 
Makoldy Viktor, dr. Málnai Mihály, Már Oszkár, Marsits Rozina, Mauritz 
Matild, Medgyesi Lajos, Medveczky Lajos, Miklós Elemér, dr. Moesz 
Gusztáv, dr. Molnár Evelin. Obendorf Károly, Oblath Richard, Odor Emilia, 
Odor Henrietta, dr. Olgyai Bertalan, dr. Oppel Jenő, dr. Ottó József. 
Palmer Kálmánná, Pap János, Parchetics Vince, Petrányi Géza, Pfeifer 
János (Temesvár), Popovics Iván, Posch Árpád, Posch Jenő, Pnváry Géza, 
dr. Prónai Antal, Putnoky Miklós, Rácz Adorjánné, Rácz László, Radó 
Simon, Ravasz Árpád, Révy Ferenc, dr. Reichenhaller Kálmán, Richter 
Rezső, dr. Riesz Frigyes, Róna Zsigmond, Saly Sándor (I.), Samu István, 
Schill Fülöp (I.), Schlatter Alfrédné, dr. Schönvitzky Bertalan, Schuszter 
Alfréd, Schüszler Albert, dr. Sebők Imre, Simon Ferenc (6 K), Skopál 
István, özv. Sólyom Sándorné, dr. Steiner Simon (I.), Strauch Béla, Szabó 
Gábor, Szavkay Ede, Szekeres Margit, Széky István, Szemerjay Károly, 
Szepessy István, Szerémi Alajos, dr. Szigethy Lajos, Szilágyi Sándor, 
dr. Szilassy  ̂Cézárné, Szinnyei József, Szitnyai Elek, Szkunzevics Kornél, 
Szmetana Ágost, Szuppán Vilmos, dr. Takács György, Téglás Gábor, 
Teschler György, dr. Theisz Gyula, dr. Tordai Ányos, Torkos László, 
dr. Tóth András, Tóth Márton, Trauschenfeld Lucia (I.), Ulbrich Sándor, 
dr. Varga Sándor, Vayer Lajos, Virág Oszkár, dr. Visnya Aladár, dr. Viszota 
Gyula, dr. Wagner Alajos, dr. Weszely Ödön, Wolf Ágoston, Zalai Mihály 
(még 6 K), Zlinszky Aladár.

1910/11-re : Kovalszky Lajos, Szemerjay Károly (I.).

Előfizettek:
1908/9-re : Késmárki líceum, sárospataki főiskola.
1909/10-re: Albrich Károly, beszterczei főgimn., budap. egyet, 

közegészségt. intézet, V. kér. főgimn., V. kér. főreálisk., kegyesr. főgimn., 
ref. főgimn., VI. kér. fels. leányisk., VI. kér. főreálisk., monori áll. polg. 
isk., soproni ev. líceum, szabadkai főgimn., szegedi áll. főgimn., szegedi 
városi főgimn., szigetvári áll. polg. isk., veszprémi f. keresk. iskola.

Budapest 1909. november 22.

(I.) =  I. félév. 
(II.) =  II. félév.

Müller József,
egyesületi pénztáros (II. kér., Áldás-u. 4.)
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F igyelm eztetés és kérelem. A tagdíjfizetés és az előfizetés leg
célszerűbben és legolcsóbban az első számhoz mellékelt postatakarék
pénztárt befizetési lappal történik, amellyel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szíves felhasználását. A körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve.

Müller József,
egyesületi pénztáros (II., Áldás-u. 4.).

T arta lo m : A kongresszus. Székely Istvántól. — Egyesületi élet: Ung- 
beregvármegyei kerületi tanári kör. Schor Ernőtől. —- Javaslatok és 
tanulmányok : A francia nyelv modern szellemű tanításáról. Dr. Petrieh 
Bélától. — Könyvek és lapok : S. Szabó József: Az Országos Refor
mátus Tanáregyesület Évkönyve. Sz. I.-tői. — Beküldött könyvek és 
lapok. — Krónika: Negyven éves szolgálati jubileum. — A közép
iskolai földrajzi oktatás reformja. •— A reáliskolák egyenjogúsítása. 
Hr.-tői. — Ösztöndíj-pályázatok. — Tagdíjfizetézek és előfizetések. 
Müller Józseftől.

MARX'é s MÉRÉI
*  TUDOMÁNYOS M Ű SZER EK  GYÁRA *  

Telefon : 21-06. BUDAPEST Д ,  BULGSU-U. 7,
Készít saját gyárte
lepén mindennemű 
fizikai, kémiai, geo 
metriai műszereket; 
vegy ifülkét.eíőadó- 
asztalt, üvegszekré- 
nyeketés elsőrangú 
:: vetítőgépeket. :: 
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AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSÁBAN MEGJELENT

A la t in  a l a k ta n  rö v id  ö s s z e f o g l a l á s a
A NYELVTANI ISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSÁRA ÉS ÉBRENTARTÁ
SÁRA AZ I— VIII. OSZTÁLYÚ FÖGIMNÁZIUMI TANULÓK SZÁMÁRA

í r t a  ^

S C H U S T E R  A L F R É D
b u d a p e s t i  (111. k é r . )  á l l .  f ő g i m n .  t a n á r .

Szerző ezen munkájával KETTŐ S C ÉLT kíván szolgálni:

1. olyan kis rövid latin alaktant akart összeállítani, mely 
mint a latin nyelv összefoglaló tankönyve szerepeljen ott, ahol az 
induktív eljárás szerint levont nyelvtani jelenségek és szabályok csak 
hosszú vonalon és szétszórtan találhatók meg, de összefoglalva és 
áttekinthetően rendezve nincsenek, és

2. könnyű és rövid segédeszközt akart nyújtani a középső 
és felsőbb (IY—VIII. oszt.) osztályok tanulóinak.
Engedélyezve 76623/909. szám alatt. :::: ÄRA 1 K O R O N A .
А ш. t.  s z a k ta n á r  u raknak  k ívánatra  készséggel küldünk mutatványpéldányt!

:: é s  t é r k é p - :: 
m ellék le tekkel!

LE G Ú JA B B  K Ö Z É P IS K O L A I 
T Ö R T É N E T I  T A N K Ö N Y V
-------------------- a -----------------------

LÉTMÁNYI—S Z E N D E -féle
Illusz trációkkal 
:: é s  t é r k é p - :: 
m ellékletekkel!

VILÁGTÖRTÉNELEM
I. rész. Az ó-kor története. Középiskolák V. osztálya számára. 

Ára ...................................................................... К 2 .6 0
Engedélyezési szám 70.827/908.

II. rész. 1. A középkor története. 2. Az újkor története  
1648-ig. Középiskolák VI. oszt. számára. Ára К 3 .2 0  
Engedélyezési szám 46.158/906.

III. rész. 1. Az újkor története 1648-tól. 2. A legújabb kor 
története. 3. Politikai földrajz. Középiskolák VII. osz
tálya számára. Ára ............... .......................  К 3 .2 0
Engedélyezési szám 67.288/908.

* Ez a könyv nem azonos a per a la tt álló tö rténelm i tankönyvvel, amely 
a forgalom ból teljesen kivonato tt.

K iadta az A thenaeum  Irodalm i és  nyom dai r .- t. (B udapest, VII., R ákóczi-ut 5 4 .)

Budapest, az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-tá rsu la t könyvnyomdája.



X L III évfolyam . 14. szám. 1 9 0 9 .  d e c z e m b e r  9 .
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dr.  S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

D r. L É V A Y  E D E
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei, 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II.. Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

M e g j e l e n i k :  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

IMAGY. AKADÉMIAI 
EGYESÜLETI ELET. j KoNYV^ R A . *

Igazgatósági ülés.
(Hivatalos jelentések. — Egy nagyjelentőségű terv.)

Egyesületünk igazgatósága e hó 1-én ülést tartott az egye
sület helyiségében. Jelen voltak: Négyesy László elnök, Balog 
Mór, Веке Manó, Beöthy Zsolt, Gaal Mózes, K árpáti Károly,
Kemény Ferenc, Mikola Sándor, Müller József, Bados Ignác,
Székely István és Sajó Sándor igazgatósági tagok. Távollétüket 
kimentették Alexander Bernát, Jancsó Benedek, Pirchala Imre 
és Lévay Ede.

Négyesy László elnök megnyitván az ülést, meleg szavak
kal emlékszik meg Gyulai Pál elhunytáról. Gyulai Pál elsősor
ban az irodalom halottja, de mindjárt másodsorban a miénk: 
magyar tanárságé, mert tanár volt ő is, sokunknak tanára, mind
nyájunk tanítója; magyarságunk közös szellemi kincsének érté
kelésében és gyarapításában nagy része van neki. A magyar 
tanárság nevében hálásan iktatjuk jegyzőkönyvünkbe emlékezetét.

A napirendre térve Székely István főtitkár tett jelentést 
az egyesület ügyeiről. A Molnár Viktor új tiszteleti tagunknak 
szóló díszoklevél átadásáról már egyik előbbi számunkban közöl
tünk tudósítást. Négyesy László elnök az egyesület nevében részt 
vett a kolozsvári tisztviselő-kongresszuson s az ungvári Dayka- 
ünnepen, Váró Eerenc Nagyenyeden, Karsai Ervin a kassai 
Kazinczy-ünnepen képviselte egyesületünket. Az igazgatóság 
köszönetét mondott a képviseletért. Azoknak a kartársainknak, 
akik már 40 éve tagjai és hűséges támogatói országos egyesü
letünknek, ezidén is megküldöttük az erről szóló emléklevelet.
Többen közülök levélben köszönték meg a megemlékezést, a
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többek között Halbilc Cyprián tihanyi apát is. Levele a maga 
egészében kedves és figyelemreméltó tanúsága egyesületünk meg
becsülésének s jelentősége szerint való méltánylásának. »At vagyok 
hatva a tudattól — írja — hogy a magyar tanárság összetar
tásának, egyesítésének ügye a művelt osztály egységességének is 
kérdése, melynek megoldására elsősorban hivatott az Országos 
Tanáregyesület. S mivel ezt a célt ismertem föl kezdet óta 
üdvösnek az Egyesület működésében, ebben szerény erőimhez 
képest nem szűnhetek meg továbbra is támogatni az Egyesü
letet«.

Az egyesület nevében az elnökség üdvözölte Bodor István 
rimaszombati kartársunkat negyvenéves tanárságának ünnepén, 
koszorút küldött Fehér Ipoly elhunyt t, tagnak ravatalára rész
véttáviratot intézvén a gyászoló szent Benedek-rendhez. A Taní
tók Házaiban tett alapítványunkról szóló alapító-oklevél egy-egy 
példányát — az oklevél egyik pontja értelmében — megküldöt- 
tük megőrzés végett a budapesti s a kolozsvári tankerületi kir. 
főigazgatóságnak. A Zágrábi Magyar Társaskör anyagi támoga
tást kért egyesületünktől; erre — sajnos — nincs pénzalapunk; 
szegénységünk az oka, hogy a Mikszáth-jubileum bizottságát is 
csak erkölcsi támogatásban részesíthetjük. Ezt az erkölcsi támo
gatást azonban, Mikszáth irodalmi jelentőségének teljes átérté- 
sével, a lehetőség szerint hatékony módon kell nyújtanunk: 
főképp a vidék társadalmában szerepet vivő kartársaink érdek
lődésének és tevékenységének fölbuzdításával. Az ő buzgóságuk 
eredményes szolgálatot tehet ez országos fontosságú ügyben. 
Ezúttal is kérjük vidéki köreinket, e körök tagjait, tereljék a helyi 
társadalom erre alkalmas tényezőinek figyelmét a Mikszáth- 
jubileumra; Mikszáth Kálmán műveinek megszerzésére.

A főtitkár, vidéki köreink buzgó munkásságáról szólva, 
sajnálattal jelentette, hogy a Budapesti la n á ri Kör ezidén még 
életjelt se adott magáról. Az igazgatóság, noha latba vetette azt 
a körülményt, hogy az egyesületben életrekelt különféle szak- 
bizottságok jórészt lekötik a tagok munkásságát, szükségesnek 
mondja a kör működését is. A szakbizottságok működését kap
csolatba kell hozni a körrel. Beöthy Zsolt indítványára az igaz
gatóság megbízza az elnökséget, gondoskodjék a köröknek tár
gyalásra kitűzendő tételekről is. Ily fontos és aktuális tétel pl. 
az ismétlések és a tankönyvek kérdése.

Az igazgatóság részvéttel emlékezett meg Fehér Ipoly, 
Károlyi József, Hám József, Schenek István, Stöhr Sz. Antal, 
Ábonyi ICároly elhunyt tagtársainkról. Új tagokul jelentkeztek : 
Braun  Adám, Galambos Dezső, Kengyel Miklós, Patak Károly 
nagykallói gimn. tanárok (aj. Dudinszky és Jancsó), dr. Vonház 
István és Kovalik Rezső jászberényi gimn. tanárok (aj. dr. Pintér 
Jenő), Hasenauer Andor esztergomi reálisk. tanár (aj. Rados), 
Páni M. István esztergomi reálisk. tanár (aj. Ember József), 
Sziklai Aladár budapesti X. kér. (kőbányai) gimn. tanár (aj.
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Lévay), Huller György budapesti IV. kér. gimn. tanár (aj. 
Székely), dr. Olgyai Bertalan budapesti II I . kér. gimn. tanár 
(aj. Sajó), dr. Petrich Béla pécsi reálisk. tanár (aj. Simon Béla), 
dr. Nagy József székesfehérvári reálisk. tanár (aj. Kelemen B.), 
Fehér Sándor pápai gimn. tanár (aj. Lévay) Szkotniczky Géza 
pozsonyi reálisk. tanár (aj. Albrecht János), Szepessy István 
körmöczbányai reálisk. tanár (aj. Teschler György), Osztián 
Kálmán kassai reálisk. tanár (aj. Gillinger K.), dr. Horváth 
Endre sümegi reálisk. tanár (aj. dr. Kellemen), Saguly József 
eperjesi koll. tanár (aj. Gömöry), Schöner Ferenc kassai reálisk. 
tanár (aj. Gillinger), JaJcucs István debreczeni ref. gimn. tanár 
(aj. Szabó M. és Csűrös F.), Csűrös Béla debreczeni ref. gimn. 
tanár (aj. Karai és Csűrös F . \  Kronstein Béla debreczeni 
reálisk. tanár (aj. Horvay és Csűrös F.), dr. Kató Sándor nagy
szalontai gimn. tanár (aj. Móczár I.), dr. Ferencsik Lajos, dr. 
Kohlmann Dezső, dr. Pólay Vilmos, dr. Závodszky Levente, 
Magassy Antal, Khloyber Lajos, Margineán Sándor zombori 
gimn. tanárok (aj. Rittinger és Rácz), Gretzmacher Jenő buda
pesti ág. ev. gimn. tanár (aj. Mikola S.), dr. Kaiblinger Fülöp 
budapesti IV. kér. reálisk. tanár (aj. Négyesy), Katona Lajos, 
Somosi Vilmos, Győri János, Fail Márta (internátusi igazgató), 
Jancsurák Lujza, dr. Martinyné Széli Rózsa, Sándor Stefánia, 
Pegnier Györgyike, trencséni áll. felsőbb leányiskolái tanárok, 
Bak Elza, Mantél Armand budapesti áll. felsőbb leányiskolái 
tanárok (valamennyit aj. Révy Ferenc). Az igazgatóság örömmel 
látja egyesületünk ez erősödését s köszönetét mond a buzgó 
taggyűjtőknek.

Négyesy László elnök jelentette, hogy a math, reform- 
bizottság munkálatát egy küldöttség átnyújtotta a miniszterünk
nek s a kebelbeli főbb tisztviselőknek. Az erről szóló tudósítás 
Közlönyünk 12. számában olvasható. Örömmel értesültünk róla, 
hogy *a math, reformbizottság műve a könyvpiacon is kelendő: 
veszik. — A III. nemzetközi család- és nevelésügyi kongresszus 
(Bruxelles) egyik tiszteletbeli elnökévé választotta egyesületünk 
elnökét. Az igazgatóság levélben üdvözli Fináczy Ernőt legutóbbi 
kitüntetése, udvari tanácsossá levése alkalmából.

Müller József pénztárnok jelentést tett a pénztár állapotá
ról. Eddigi bevétel 7858'22 K., kiadás 7629 K, készpénz-állo
mány 229'22 K. A fürdőkonviktus céljaira kölcsönadtunk 2000 
К -t, ebből 600 К  már visszatéríttetett; takarékpénztári meg
terhelésünk 2300 К  volt, ebből 1254 К -t már visszafizettünk. 
Követelésünk a fürdökonviktustól 1400 K, tartozásunk a taka
rékpénztárnak 1046 K, a különbözet, pénztárunk javára, 354 K. 
Jelentést tett a pénztárnok az Athenaeum nyomdai számlájában 
szerzői korrektúrák címén fölvett követelésekről, továbbá a 
Franklin-Társulatnak a math, reformbizottság művére vonatkozó 
egy ívnyi petit-szedésért támasztott 87 К külön követeléséről is. 
Az igazgatóság az Athenaeum követelésének tisztázásával a szer-
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kesztőt s a * pénztárnokot bízza meg, a Franklin-Társulat köve
telésének rendezését Веке Manó vállalja magára.

Bados Ignác tett ezután jelentést a segélyalap pénztáráról. 
Az utolsó kimutatás óta a pénztár forgalma a következőképen 
alakult: bevételei:-, kamatokból 736.91 K, fölvételi díjakból 16 K, 
írói díjakból 23 K, Dr. Burány Gergely csornai prem. prépost, 
tiszteleti tag adománya 200 K, a Műszótár jövedelme 494.40 К ; 
liadásol: kamatmegtérítés az Eötvösalapnak 74-67 K, segély egy 
elaggott h. tanárnak és 5 özvegynek 440 K, értékpapírok beszer
zése 1321.29 K. Értékpapírállományunk a Magyar Földhitelinté
zetnél van elhelyezve s az utolsó számadás lezárása óta 36700 К  
névértékre emelkedett. E vagyonhoz járul még az Eötvösalaphoz 
befizetett 8000 K. alapítvány.

Kemény Ferenc jelentést tett a fürdőkonviktusról. Az egye
sület megküldi a Zalamegyei Takarékpénztárnak a fonyódi (mária- 
telepi) telek vételárának utolsó részletét is. Ez utolsó törlesztés 
után megkapjuk a végleges szerződést: ezzel azután a telket az 
egyesület nevére írathatjuk. Kemény Ferenc a fürdőkonviktus 
nevében ezidén is több pénzintézethez folyamodott pénzbeli segít
ségért, megteszi ezt az igazgatóság is, főképp Bévy Ferenc alelnök 
írtján, hogy lehetőség szerint növelje az egyesület jótékony alap
jait. Az igazgatóság meleg köszönetét mond Kemény Ferencnek 
már eddig is tanúsított önzetlen és buzgó fáradozásáért.

Az ülés napirendjének letárgyalása után Bele  Manó ig. 
tag egy nagyon szép s nagyon életrevaló eszmét pendített meg: 
azt, hogy mozgalmat kell indítani egy, az Országos középislolai 
tanáregyesület fennhatósága alatt álló föislolai internatus létesítése 
érdekében. Ez internátus méltányos áron jó ellátást, megbízható 
otthont nyújtana főiskolai tanulóknak s ezzel olyan szociális szük
ségletet töltene be s annyira egyetemes fontosságú célt szolgálna, 
hogy tervünk országos érdeklődésre tarthat számot s a siker biztos 
reményével foghatunk megvalósításához. Az internátus főiskolai 
hallgatók számára lenne s nem középiskolai tanulók számára is ; 
mert míg amazok természetszerűen Budapestre vannak utalva, 
emezeket viszont nem szükséges s nem is szabad még mester
ségesen is a fővárosba terelnünk. Az internátus növelné országos 
egyesületünk erkölcsi erejét, tekintélyét s anyagi tekintetben is 
hasznára lenne; épületében volnának az egyesület hivatalos 
helyiségei is. A terv érdekében országos mozgalmat kell indítani, 
a részletek megbeszélését pedig egy szűkebbkörű bizottságra bízni. 
Az igazgatóság általános lelkesedéssel üdvözölte Веке Manó 
nagyjelentőségű tervét s az előkészítő-bizottság tagjaivá Négyesy 
László elnököt, Bele Manó, Beöthy Zsolt, Hegedűs István, 
Kemény Ferenc, Bados Ignác, Gaol Mózes és Székely István 
igazgatósági tagokat jelölte ki.

Sajó Sándor.
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Debreczeni kör.
A debreczeni kör november 13-án tartotta alakuló gyűlését, 

amelyen nemcsak a helybeli középiskolákból, hanem a vidékről, külö
nösen Hajdúböszörményből is igen számosán jelentek meg. TJj tagok 
gyanánt beléptek Jakucs István és Csűrös Béla debreczeni ref. 
főgimn. ; továbbá Kronstein Béla főreáliskolai tanárok.

JDóczi Imre elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy a vezető
ség a tanárság iránt való kötelességét teljesíti, mikor a közfigyel
met arra a kényszerítő és nyomasztó viszonyokra irányítja, amelyek 
a tanári társadalmat összetartó és pihenést nem ismerő munkásságra 
hívják fel. A magyar tanári társadalom érzi, — amit körünk már 
régen és sokszor kifejezett — hogy a magyar középiskolák ügyét 
vezető férfiak nem éreznek elegendő melegen testületünk iránt s a 
tanárság érdekei védve nincsenek, mert az államkormány illetékes 
tagjai nem a tanári testületből nőttek ki. Továbbá a társadalom 
meghódítása is még előttünk álló feladat. De mikor nyomasztó hely
zetünk rákényszerít bennünket az anyagi érdekek megvédése és 
kivívása körül folytatott összetartó tevékenységre, nem kevesebb 
munkára hívnak fel a szellemi érdekek a pedagógiai és didaktikai 
kérdések megvitatása is. E tekintetben tanári körünk soha sem 
maradt hátul, s már ez alakuló gyűlésen is tárgyalás alá kerül egy 
igen fontos tanügyi kérdés. A megjelent tagokat szivesen üdvözölve 
felhívta a kört a tiszti kar megválasztására.

Karai Sándor főgimn. igazgató indítványára a kör egyhangú
lag a múlt évi tisztikart választotta meg, akik közül egyik-másik, 
pl. az elnök, már évek óta a legnagyobb megelégedésre valóságos 
odaadással végzi a rábízott tisztet. Eszerint elnök lett Dóczi Imre, 
alelnökök Sinka Sándor és dr. Jászai Rezső, titkár dr. Csűrös 
Ferenc, jegyző Szabó Márton.

A gyűlés főtárgya dr. Csűrös Ferenc felolvasása volt »A ma
gyar irodalmi magánolvasmányokról«, amely felolvasás közlönyünk 
más helyen található.

Hozzászólottak: Dr. Kardos Albert örömmel hallgatta a fel
olvasást és egészben véve helyesli annak az elveit, mert mint kipró
bált eszköz általában bevált. De nem egyetlen út és mód az iro
dalmi olvasottság kipuhatolására. Pl. egy ilyen kérdésből : hasonlítsa 
össze Eötvös és Kemény történeti regényeit, azonnal kitűnik, olvasta-e 
vagy nem a tanuló e regényeket ? A felolvasó, amelyik módszert 
nem tartja helyesnek, afelett könnyen átsiklik. Nagyon érdemes pl. 
lírai költeményeket is kivonatolni. Sokszor nehezebb egy nagyobb- 
szabású lírai költeménynek (pl. »Széchenyi emlékezete«) a gondolat- 
menetét összeállítani.

Dr. Gulyás István szerint előadó módszere is sok nehézségbe 
ütközik. Nagy létszámú osztályban pl. nehéz a megfelelő számú 
példányban megszerezni a kötelező olvasmányokat. Nagyon fontos dolog, 
hogy az irodalmi oktatást az V. osztályból a VlII.-ig mindig ugyanaz
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a tanár vezesse, mert csak így ellenőrizhető a tanulók kötelező iro
dalmi olvasottsága.

Horvay Róbert a felolvasás szempontjából fontos körülménynek 
tartja, hogy már az alsóbb osztályban kezdődjék az irodalomnak olvas
mány utján való tanítása. Nagyjából így is van, de minél inkább 
törekednünk kell erre.

Szabó Márton. A történelem tanítása szempontjából is kívánatos
nak tartja a minél szélesebb körű irodalmi olvasottságot. Nincs az a 
történelmi fejtegetés, amely szebben érzékeltetné pl. a VII. század 
társadalmának vallásos kérdéseken csüggő lelkivilágát és belső har
cát mint Kemény Zsigmond »A rajongók« c. regényének némely 
részlete; vagy pl. a pogányság és kereszténység közt hányódó magyar
ság lelki küzdelmét mint Herczeg Ferenc »Pogányok« című regé
nyének bevezetése. Ilyen részleteket állandóan olvas fel a történelem 
tanítása közben. De kevesebb idő jut rá mint szeretné. Ha a magyar 
irodalom tanára ezekre kiváló gondot fordít, nagyon előmozdítja a 
történettanítás sikerét. A kivonatkészítés — ha más mód is van az 
olvasottság kipuhatolására — annyival jobb, hogy szoktatja a tanulót 
a lényeges mozzanatok és vonások kikeresésére, ami különösen fon
tos valamennyi tantárgy tanítása szempontjából.

Dr. Zalai János szintén ama nézeten van, hogy a magánolvas
mányokról másképen is meg lehet győződni.

Dr. Csűrös Ferenc. Örül, hogy felolvasása ilyen szélesebb 
medei'ben járó vitát indított meg. De rendületlen meggyőződése, 
hogy a lírai költemények nem arra valók és nem olyan természetűek, 
hogy azokból kivonatokat készítsünk. Mivé lenne pl. Petőfinek 
»Befordultam a konyhára« c. költeménye, ha kivonatoljuk? Elveszti 
üdeségét, szépségét. Egyébként a felolvasását csak úgy adta elő, 
mint amelyet sok próbálgatás közt legjobbnak talált.

Dóczi Imre elnök: A hozzászólások eléggé bizonyítják, hogy 
a tárgy közérdekű s a felolvasó azt oly sikerültén dolgozta ki, hogy 
mindnyájunk köszönetét érdemelte ki. Azonban »nincsen semmi új 
a nap alatt«. Hégi tradició magánolvasmányok kivonatolása s az 
volt a derék tanuló, kinek kötetekre menő jegyzete volt, nemcsak 
száraz kivonat, hanem egy-egy gondolat, ami megragadta a gondol
kodó tanulót s melyet dolgozatírásnál rendesen fel is használt. 
Azonban a kivonatolást ő sem tekinti egyedül idvezítő módszernek. 
Rendkívül célszerű, hogy a tanulók írásbeli dolgozatok útján adja
nak bizonyságot olvasottságukról. Ilyen dolgozat volna pl. az »Uj 
földesúr« humoros vonásai. Az olvasmányok szempontjából rendkívül 
fontos, hogy az ifjúsági könyvtár a kívánt műveket minél több 
példányban tartalmazza. Továbbá szükséges dolog a fölebbviteli 
rendszer következetes alkalmazása, hogy t. i. az Y. o.-tól ugyanaz a 
tanár vezesse a tanulókat az irodalom tanulmányozásában. A mini
málisan kötelező olvasmányok jegyzéke némileg pótolja az ezen elvtől 
való eltérést, de ez csak kisegítő módszer. A fontos kérdés vita 
alá hozásáért a kör a felolvasónak köszönetét szavaz.
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A vita befejezése után az elnök előadta azokat az okokat, 
amelyek a kongresszus végrehajtó-bizottságát a kongresszusnak újból 
való összehívására bírták. A kör helyesli a kongresszus összehívását 
s helyesli, hogy az csak oly időben ül össze, amikor a politikai 
válság megoldatik s olyan kormány lesz, amely az 1910. évi költség- 
vetést képviseli. Egyszersmind szükségesnek tartja, hogy a kötelékébe 
tartozó tanárkaitok arra minél több képviselőt küldjenek s különösen 
szükségesnek tartja, hogy ott nyomatékosan kifejezzék a tanárság 
azon óhajtását, hogy a magyar közoktatásügy vezetése arra hivatott 
szakemberekre bízassák. S~übÓ Márton

köri jegyző.

A GYAKORLATBÓL.

A magyar irodalmi magánolvasmányokról.
A gimnáziumi oktatás tantervéhez csatolt részletes Utasítások 

20. szakasza ezzel a fontos kijelentéssel vezeti be az irodalomtörténet 
tanítására vonatkozó fejtegetéseit: »Az irodalomtörténeti tanításnak 
főelve, hogy olvasmányokon alapuljon.«■ A fejtegetések csakugyan 
mind ehez a főelvhez igazodnak, ezen az alapgondolaton épülnek. 
És méltán. Az irodalomtörténeti tanításnak a lelke rejlik ebben az 
alapelvben, aki szem elől téveszti, közölhet holt adathalmazt, meg- 
ösmertetheti az irodalomtörténeti tananyagot, de nem vezeti rá tanít
ványait annak a megismerésére, ami a fő, a lényeg: hogy mi a 
magyar irodalom.

Természetes dolog, hogy az alapelv ilyen megjelölése mellett 
az Utasításokban részletes útbaigazításoknak kell lenniök, melyek a 
tanárt irányítsák abban is, miként vezesse be tanítványait az irodalom 
ismeretébe a legközvetlenebb módon, az irodalmi olvasmányok útján, 
minő módszerrel teheti ezt legsikeresebben s hogyan kérje tőlük az 
olvasottakat számon. Az útbaigazításokat fel is találhatjuk a 21. 
szakaszban, mely — röviden bár —- de az Utasítások intenciói felől 
kellően tájékoztatva szól a házi olvasmányokról az У—VIII. 
osztályokban.

Tantervűnk a négy felső osztály számára voltaképen kétféle 
olvasmányt tűz ki, iskolai és házi olvasmányt. Iskolai olvasmányról 
azonban voltaképen csak az У. és VI. osztályban lehet szó, ahol a 
tanárnak van érkezése — mert az anyag beosztása ad rá módot és 
időt — egy~egy hosszabb olvasmánynak, pl. Deák felirati javasla
tának beható iskolai tárgyalására. Nem így áll a dolog а VII. és 
VIII. osztályban. Itt ilyen értelemben iskolai olvasmányról nem 
lehet szó. Az elvégezni való ismeretanyag megvilágítása és számon
kérése, a házi és iskolai dolgozatok megbeszélése annyira lefoglalják
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a nagyon is szűkre szabott heti 3 órai időt, hogy iskolai olvas
mányoknak egészükben való olvastatására és megbeszélésére gondolni 
sem lehet. A tanár teljesen rá van utalva a házi olvasmányokra. 
Előadásközben sokszor kerül abba a helyzetbe, hogy egy-egy irodalmi 
művet úgy kell tárgyalnia, mint olvasásból közvetlenül ösmert munkát, 
holott mint iskolai olvasmány az eddigi tanulmányok során nem 
szerepelt, előadásközben való részletes, beható ismertetésére, vagy 
részletekben való olvastatására ideje nincsen. Bátran mondhatjuk, 
hogy az irodalomtörténeti tanítás sikere teljesen attól függ, hogy a 
házi olvasmányokat lelkiismeretesen, kellő átértéssel olvasták- e el 
akkorára a tanulók, mire az iskolai tárgyalás sora reájuk kerül.

Hogy melyek legyenek a házi olvasmányok, arra most kitérni 
nem akarok. A kereteket hozzávetőleg megjelöli a tanterv. A tanár 
egyéniségétől függ, milyen terjedelmű s milyen szempontok szerint 
megválogatott olvasmányanyaggal tölti ki ezeket a kereteket. Az 
azonban szilárd meggyőződésem, hogy a középiskolától megkívánt 
mértéket szem előtt tartva, alapos irodalomtörténeti tudásra a tanulók 
csak akkor tehetnek szert, ha a házi olvasmányok nem függelékei 
az iskolai tanításnak, hanem a tanítás maga is a lelkiismeretesen 
számon kért házi olvasmányokon alapszik. A lelkiismeretesen számon 
kért házi olvasmányokon, ezen sarkallik az egész. Ezt tekintem az 
eredményes irodalomtörténettanítás súlypontjának.

Az Utasítások 21. szakasza egy pár megszívlelni való gondo
lat és útbaigazítás mellett (mint pl. az iskolai kézikönyvtárakról} 
hangsúlyozza is a számonkérés fontosságát: »Feltétlenül szükséges, 
hogy a tanár számon kérje az olvasmányt«, azonban -— szerintem 
legalább — igen kevés útmutatást ad arra nézve, minő módozatai 
vannak a számonkérésnek. Pedig éppen ez a leglényegesebb a dolog
ban, ezen fordul a tanítás eredményessége.

Az Utasítás ebben a dologban mindössze ennyi útbaigazítással 
van a tanár segítségére :

»Feltétlenül szükséges, hogy a tanár számon kérje az olvas
mányt. Ennek több módja van. A tanár kijelölhet egy-egy órát, amely
ben az összes tanulóktól olvasott műre vonatkozólag különböző kér
déseket intéz tanítványaihoz. E kérdésekre esetleg nem szóbelileg, 
hanem iskolai írásbeli dolgozatokban kell felelniök. Lehet a tanulóknak 
oly módon is számot adniok az olvasmányokról, hogy házi dolgozatot 
írnak a mű egyes részeinek tartalmáról vagy egyes személyeinek jelle
méről.«

Ennyi mindaz, amit az Utasítás e fontos kérdésben elmond. 
Három módot ajánl tehát a tanárnak, miképen vegye számon a 
tanulók házi olvasmányait. Ezek közül kettőről mindjárt első tekin
tetre meglátszik, hogy a gyakorlatban nem sok eredményt igér. 
T. i. hogy a tanulók iskolai, vagy pedig házi dolgozatban szá
moljanak be házi olvasmányaikról, helyesebben : valamelyik kiválasz
tott házi olvasmányról. Mert vagy csak egyetlen olvasmány részletes 
ösmertetése lesz a tárgya a dolgozatnak s akkor a tanár igenis 
tájékozódhatik arról, hogy az illető tanuló olvasta-e azt az egyetlen
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olvasmányt, ámde teljesen tájékozatlan marad többi olvasmányai 
felől. Vagy pedig az erre szánt házi dolgozatban a tanulótól beszá
molást kíván összes házi olvasmányairól s ebben az esetben — talán 
egy pár ritka kivétel leszámításával — átlagban a legtöbbtől álta
lános szólamokat, vagy kézikönyvből szedett jellemzéseket fog kapni, 
így sem jó, úgy sem jó.

Legtöbb haszonnal kecsegtet az ajánlott módok közűi az első, 
t. i. a tanár jelöljön ki egy órát, melyen sorra kikérdezze tanítvá
nyait, mit olvastak, átértették-e, amit olvastak és okultak-é olvas
mányaikból ? Ha ettől az eljárástól eredményt akar valaki, akkor 
minden hónapra okvetetlenül kell legalább egy ilyen órát számítania. 
De mikor? Csakis úgy, ha nincs több tanulóval dolga tizenötnél. 
Ámde hol van az a magyar középiskola, melyben a tanárnak tizenöt 
tanulónál többel nem kell foglalkoznia ? Ismerjük nagyon jól közép
iskolai oktatásunk legnagyobb átkát: az osztályok zsúfoltságát. 
Negyvenöt, ötven, sőt hatvan tanulóból álló osztályok teszik a több
séget, ha gyakorlati eredményt várunk valamely eljárási módtól, a 
zsinórmértéket ilyenekre kell alkalmaznunk. Vegyük irányadónak a 
legkisebb számot ezek közűi, mondjuk, hogy 45 tanulós osztályban 
akarjuk megvalósítani az Utasítás ajánlotta számonkérési módot. 
Havonként három órára lesz szükségünk, ha lelkiismeretesen aka
runk eljárni.

Már most hol van az a tanára a magyar irodalomtörténetnek, 
aki a VII. és VIII. osztály rengeteg feldolgozni való anyaga mellett 
az alig-alig elegendő havonkénti 12 órából hármat erre a céh’a ki 
tud szakítani. Ilyen körülmények között az Utasítás ajánlott módja 
a gyakorlatban meg nem valósítható, marad jámbor óhajtásnak.

Gondolni lehet, hogy az Utasítások határozottan kifejezett 
kívánalma, de meg egyszerűen a dolog természete szerint is ki 
kellett fejlődnie bizonyos gyakorlatnak, mellyel az irodalomtörténet 
tanárai igyekeztek megfelelni e kívánalomnak. Tudomásom szerint 
a gyakorlatban legáltalánosabban kifejlett módja a házi olvasmányok 
számonkérésének a kivonatok készíttetése. A tanulók a kötelező 
olvasmányokból rövid tartalmi kivonatokat készítenek s ezzel igazolják 
azt, hogy az illető művet csakugyan át is olvasták. Hogy azután 
e kivonatok készítését miként ellenőrzi a tanár s miként szerez meg
győződést arról, hogy tanítványai minő lelki haszonnal gyarapodtak 
az így ellenőrzött olvasmányokból, az a tanárok egyénisége szerint 
más-más eljárási módokat fejlesztett ki.

A fontos a dologban az, hogy a gyakorlat mégis csak talált 
olyan eljárási módot, mellyel az olvasmányok számonkérésének igen 
fontos problémáját a mi viszonyaink között is meg lehet oldani. 
A magam részéről csak ezt az egy módot ismerem olyannak, amely
től a nálunk adott körülmények között sikert lehet várni. Azonban 
az olvasmányi kivonatok készíttetésének és számonkérésének is több
féle módja van. E sorok megírására is voltaképen az a cél indított, 
hogy többirányú kisérleteim és tapasztalataimból leszűrt eredmény 
gyanánt egy olyan eljárásmódot ajánljak elsősorban pályájuk kéz-
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detén álló kar társaim figyelmébe, mellyel a kérdést az adott viszonyok 
közt a legeredményesebben lehet megoldani. Úgy gondolom, sokféle 
kísérletezés és botorkálás fáradságától kímélem meg őket.

A tartalmi kivonatok készítésének általános célja az, hogy a 
már egyszer olvasott irodalmi művet ne kelljen újból elolvasni, ha 
az egészet hosszabb idő múltán megint az emlékünkbe akarjuk idézni. 
Lelkünk tartalmát azok az ismeretek teszik, melyeket emlékezetünk 
híven megtartott. E fontos lelki működés támogatója a kivonat. 
Természetesen éppen ezért a kivonatnak rövidnek kell lennie, de 
rövidsége ne menjen annyira, hogy a mű tartalmából lényeges dolgot 
kihagyjon. E kényszerűség miatt lesz a kivonatok készítése igen jó 
arra, hogy a tanulók rászokjanak minden olvasmányukban a fontos, a 
lényeges keresésére. Egyszersmind, ha már némi gyakorlatunk van 
benne, ez az eljárás ráviszi őket annak az önkénytelen ismeretére, 
hogy minden jó irodalmi műnek megvan a szilárd szerkezete, váza, 
melyre, mint az emberi csontvázra a hús, rakodik a kidolgozás sokféle 
ékessége.

Emellett rászokik még egy dologra. Arra, hogy olvasmányait 
megválogassa. Nem minden olvasmány való arra, hogy emlékünkben 
megőrizzük. Csakis az érdemeli meg a kivonatkészítés fáradságát, 
melynek elolvasása lelki haszonnal, ismereteink gyarapodásával jár. 
De ha azután ilyen olvasmány kerül a kezünkbe, azt ne is engedjük 
füstként a feledésbe szállni, hanem legfontosabb tanulságait rögzítsük 
meg oly módon, hogy bármikor rendelkezésünkre álljon : készítsünk 
belőlük rövid, emlékezetfrissítő tartalmi kivonatokat. Érdekes adatként 
megemlítem, hogy — irodalmunkban tudtommal elsőnek — már Apáczai 
Cseri János nagyon ajánlja a tanuló ifjaknak Encyclopaediája Élőbeszé
dében, hogy az olvasott munkákból jegyzeteket készítsenek, idézeteket 
írjanak ki, vagy az olvasott könyveket oldaljegyzetekkel lássák el. 
De mégis inkább az első módot köti szívére a tanulni vágyóknak. 
Pedagógiai belátása és mindennek gyakorlati hasznát kereső éles elméje 
már ily korán rávezette a legelső nagy magyar tanárt, hogy az olvas
mányok ilyen módon való megrögzítését olvasói, tanítványai lelkére 
kösse.

Apáczai azonban nem beszél kötelező olvasmányokról, hanem 
minden ari’avaló munka olvasásánál ajánlja ezt a módszert. Most 
már én is elárulhatom, hogy a tartalmi kivonatok készítését nem
csak a kötelező házi olvasmányokból, hanem a tanuló bárminő arra- 
való olvasmányaiból helyén valónak tartom. Éppen azért dolgozatom 
címében nem is a tanulók házi hanem magánolvasmányairól szólok. 
Ezzel meg akarom különböztetni az Utasításokbán sokszor említett 
házi (kötelező) olvasmányt a tanulók kezébe kerülő bárminő köte
lező és nem kötelező olvasmányoktól. Mert nézetem szerint a kivo
nat készítése, a tanulók bárminő magánolvasmányából készült légyen 
is, mindenképen haszonnal jár, ha az olvasmány arravaló.

Ám most már azzal is tisztába kell jönnünk, mit tartsunk 
arravaló olvasmánynak ?
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Természetesen mindenekelőtt az olyan olvasmányt, melyet tar
talmi értéke avat azzá. Divatos írók kérészéletű novellái, regényei 
elmefuttatásai bizony nem érdemlik meg a fáradságot, hogy elmé
lyedjünk beléjök. Csakhogy mit tudja azt a tanuló, hogy melyik 
irodalmi mű rejt magában megőrzésre érdemes értéket. I tt  nyilván
valóan a tanár irányító, útbaigazító szereplésére van szükség leg
alább is addig az ideig, míg a jó olvasmányokon fejlődött ízlés 
maga is elegendő útmutató lesz a tanuló számára olvasmányai meg
választásában. Az iskolai könyvtárak összeállítói és kezelői is igen 
jótékonyan éreztethetik hatásukat ebben a dologban. A mi ifjúsági 
irodalmunkban bizony sok a selejtes, kidobni való munka. Idegenből 
átdolgozott, nyelvben és tartalomban magyar lelkűnktől idegen mun
kák fölösen vannak ifjúsági irataink között. Az ifjúsági könyvtár 
kezelője tartsa lelkiismereti kötelességének a könyvtárba fölvett ifjú
sági iratok alapos megválogatását. ’ Csak olyan munkát vegyen be, 
melyből az ifjúság lelki gyarapodását joggal várhatni. Nem azt 
akarom ezzel mondani, hogy az ifjúsági olvasmányok Schmidt Kristóf 
iratai módjára okvetetlenül csöpögjenek az erkölcsi és másféle tanul
ságoktól, hanem, hogy ép, egészséges erkölcsi érzék mellett meglás
sák, hogy írójuk nem tanulságokon nyargaló mesterember, hanem 
íróművész. Mintának De Amicis örökszép ifjúsági műve, A szív lebeg 
előttem. Nem is gondolná az ember, hogy egy helyes irányelvekkel 
összeállított iskolai könyvtár mily nagy mértékben járul hozzá és 
segíti az iskola nevelő munkáját, viszont egy elhanyagolt, meg 
nem válogatott könyvtár mennyit ront azon, amit az iskola az ifjú 
lelkekben már felépített.

Azonban a tartalmilag teljesen megfelelő olvasmányok közül 
sem mind alkalmas arra, hogy kivonatot készíttessünk belőle. így pl. 
a kötelező házi olvasmányok közé van sorozva egy pár lírai köl
tőnk is. Már pedig lírai versek csakugyan nem alkalmasak arra, 
hogy tartalmi kivonatokkal rögzítsük meg emlékezetünkben. A költő 
leikéből kigyöngyöző, szavakba sorakozó érzés vagy megkapja szép
ségével az olvasó lelkét s akkor az úgyis kitörölhetetlenül megrög
ződik, vagy ha nem, akkor rá is szolgált a feledésre. A lírai 
olvasmányokat tehát ab ovo ki kell zárni a tartalmi kivonatok 
készítése köréből.

Irodalmunk és a világirodalom legjobb drámai alkotásai, elbe
szélő költészetünk és szónoki irodalmunk java termékei, legjobb 
prózaíróink azon értekező munkái, melyek párhuzamosak az iskolá
ban megszerzett ösmeretekkel, vagy pedig melyek alkalmas kiegé
szítőik ; ezek a tartalmi kivonatok készítésére legalkalmasabb, legtöbb 
hasznot Ígérő munkák.

Ezekben nehány odavetett, vázlatos vonással jelezve azt a 
területet, melyen a kivonatok készíttetésével a legtöbb siker remé
nyében mozoghatunk, hadd essék még pár szó a dolog technikájáról.

A kivonatok készíttetésének sok intézetben olyanforma a gyakorlati 
keresztülvitele, hogy a tanulók az e célra beszerzett, rendesen kemény
fedelű füzetbe írják a tartalmi kivonatokat, olyan sorrendben, amint
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éppen olvasmányaikat a véletlen kezükbe hozta. Ennek az eljárásnak 
van egy nagy hátránya, az t. i., hogy amint évek során a tartalmi 
kivonatok felgyülemlenek, rendszerezni őket többé nem lehet, marad
nak olyan sorrendben, amint a véletlen egybe hozta őket. Már pedig 
fontos pedagógiai érdek — melyet itt fejtegetni fölösleges volna — köve
teli. hogy a rendszeres irodalomtörténet tárgyalása alkalmával a tanuló 
olvasmányai, illetőleg a belőlük készített kivonatok áttekinthetően, 
korok és írók szerint beosztott csoportokba sorakozzanak.

Ennek a kivánalomnak teljesen kielégítő megoldására van egy 
mód,amire e helyen kartársaim figyelmét felhívni kívánom. Az olvasmá
nyok tartalmi kivonatait ne külön füzetbe, hanem u. n. repülő lapokra 
Írassuk tanítványainkkal. Rövidebb olvasmány tartalmi kivonata eltér 
egy nyolcadrét ív papíron, hosszabbé egy kétrét hajtott negyedrét 
íven. Minden kivonat alá készítője odajegyzi, hogy mikor olvasta az 
illető művet. Pontosabb ellenőrzés kedvéért minden kivonat végére a 
a tanuló nevét is alá lehet Íratni. Az Y. és VI. osztály kötelező, 
olvasmányai közül a legtöbb olyan, hogy a két legfelső osztály ismeret- 
anyagának is alapja. így, mire az irodalomtörténet tanítása sorra kerül, 
már meglehetős olvasmányanyaggal rendelkeznek a tanulók, olyan 
anyaggal, melynek az emlékezetben való felfrissítésére ott van az 
alkalmas eszköz az előző osztályok folyamán készített és természetesen 
évről-évre megőrzött kivonatokban. Ezzel egyszersmind alkalmas módon 
elég van téve az Utasítás 20. szakaszában kifejezett olyan kívá
nalomnak, melynek gyakorlati megvalósításához az Utasítás elmu
lasztotta a pontos útbaigazítást megadni.

»A tanár használja föl — írja az Utasítás — mind az eddigi 
iskolai és házi olvasmányokat. Hogy pedig felhasználhassa: a tanu
lókkal való megbeszélés alapján szedje jegyzékbe és állítsa össze 
történeti rendben mindazt, amire bizton és könnyen hivatkozhatik. 
Amelyeknek felhasználására nézve már nehézség mutatkoznék, azokat 
alkalmas módon elevenítse föl emlékezetükben, vagy otthon újra olvas
tassa el velük.«

íme az alkalmas mód, mely mellett nem lesz szükség az olvas
mányok újból való elolvastatására.

A VII. osztályban a felgyűlt kivonatokat rendezni lehet és 
pedig első sorban az olvasmányok írói szerint. Minden író kétrét 
hajtott negyedrétív papírból álló borítékot kap, rajta az író nevével 
s azon munkák címeivel, melyeknek kivonatai a borítékban meg
vannak. Tanítványaim — minden külön felszólítás nélkül — a repülő 
lapoknak, hogy szét ne szóródjanak, csinos tokot készítettek. Az egyes 
írók borítékjaira többen az illető írók, vagy költők apró arcképeit 
is ráragasztották. Sőt volt olyan tanítványom is, aki a maga jószán
tából az írók arcképeit ügyesen rárajzolta. Ennek felemlítésével 
csupán azt akarom igazolni, hogy tanítványaim kedvvel foglalkoztak 
a kivonatok készítésével. Egyéb jelentőséget nem tulajdonítok neki.

Az írók szerint csoportosított kivonatokat azután időrendi 
sorba lehet szedni. Úgy, hogy a középiskolai tanulmányok végeztével 
tartalmi kivonatok alakjában a tannlók birtokában van a magyar
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irodalmi olvasmányanyagból mindaz, amit az iskola, mint legérté
kesebbet, birtokukba juttatni kívánt. 1

A kivonatokkal a tanulók időről-időre beszámolnak. Félévi 
osztályozás előtt helyes dolog az egészet bekérni tőlük, az osztá
lyozásnál alkalmas segédeszköze a tanárnak az osztályzatok igazságos 
megállapításához.

Fontos dolog természetesen annak az ellenőrzése, vájjon a 
tanulók csakugyan elolvasták-e azokat a műveket, melyeknek kivo
nataival beszámolnak. Mert bizony megtörténhetik, hogy egyik-másik 
könnyebb lelkiismeretű tanuló vagy valami kézikönyvből, vagy má
soktól régebben készített kivonatokból írja ki a magáét és azzal 
számol be. Az ellenőrzés azonban nem nehéz. Két-három, az olvas
mányra vonatkozó kérdéssel minden különösebb nehézség nélkül meg 
lehet állapítani, olvasta-e az illető azt a munkát, melynek tartalmi 
kivonatával beszámolt. Csak az kell hozzá, hogy a tanár teljesen 
otthon legyen a maga szakjában s pontosan ismerje mindazon műve
ket, melyeket tanítványai számára olvasmányokul kijelöl. Ezt pedig 
kétségbe vonni sem okom, sem jogom.

Az olvasmányokból készült tartalmi kivonatokat az olyan 
tanuló, aki átérti azt, hogy az iskolában szerzett ösmeretek nem 
arra valók, hogy az életbe kilépve az iskola porával együtt lerázza 
magáról, később is szívesen meg fogja őrizni, egyrészt az iskolai 
évek kedves emlékéül, másrészt a legfogékonyabb években szerzett 
lelki tartalom dokumentuma és felfrissítője gyanánt. A középiskolá
ból rég kikerült tanítványaim hálával emlegetik, mily nagy segít
ségükre volt felsőbb tanulmányaik során az, hogy a gimnáziumi 
évek alatt megtanulták, mint kell egy munkát figyelemmel, elmé
lyedve olvasni s mint kell tartalmi kivonatok segítségével a nagy 
olvasott anyagból a lényeget, a megtartásra érdemest kiválogatni 
és megrögzíteni. Hiszem, hogy életfolyásuk további szakaiban is 
csak hasznukra lesz ez a tudományuk.

Ennyiben kívántam röviden, vázlatosan ismertetni a magán
olvasmányok számonkérésének kifejtett módját. Ha pályájuk elején 
álló kartársaimnak szolgálatára lehettem vele, vagy ha csak annyit 
elértem, hogy figyelmüket az irodalomtörténeti tanítás e fontos és 
érzékeny pontjára ráirányoztam s esetleg az ajánlottam módszernél 
jobbnak keresésére ösztönöztem őket, fáradságomat nem tartom 
hiábavalónak.

(Debreczen.) Csűrös Ferenc.

1 Részünkről nem látunk abban semmi veszedelmet, ha az olvas
mányok a kivonatos füzetben nem töriéneti időrendben következnek. Az 
irodalomtörténet tanítása éppen arravaló, hogy megadja a kereteket az olvas
mányhoz 8 azok meg is lesznek a tanuló elméjében, ha nem is a füzetében. 
Az egyes lapok könnyen elszóródnak vagy elrongyolódnak. Bekötött, kemény 
táblás füzet alkalmasabb. Szerk.
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KÜLFÖLDI TANÜGY.
A francia közoktatásügyi kormány új utasításai a modern 

nyelvek tanítását illetőleg.
1902-ben jelent meg Franciaországban az új középiskolai tanterv, 

amely megteremtette az egységes középiskolát és amely igen nagy fon
tosságú volt az élő nyelvek tanítására nézve. Elismerte az élő nyelveknek 
nagy mívelő erejét, úgyszólván egy sorba helyezte azokat a klasszikus 
nyelvekkel, az eddiginél jóval több órát szentelt a modern nyelvek 
tanításának és hogy az eredményt lehetőleg fokozza, elrendelte az összes 
középiskolákban a direkt módszer alkalmazását és eltiltotta az eddig 
divó grammatizáló módszert. Ugyanakkor utasításokat dolgoztatott ki 
a francia minisztérium, amelyeket minden tanár, aki élő nyelveket 
tanított, kézhez kapott. Most, 1908 decemberében, újabb utasításokat1 
adott ki a közoktatásügyi minisztérium, amelyek nincsenek ugyan 
ellentétben az 1902-ben kiadottakkal, de sok tekintetben kiegészítik 
azokat. A kormány ugyanis pontos jelentéseket tétetett magának a 
modern nyelvek tanításának eredményéről és sikeréről a direkt módszer 
alkalmazása óta és bár ezek a jelentések kivétel nélkül rendkívül ked
vezők voltak és igen szép eredményekről, nagy sikerekről számoltak be, 
reámutattak néhány hibára, tévedésre, túlzásra is és ezeket akarja az 
új utasítás lehetőleg kiküszöbölni. Ezt az új utasítást akarom jelen 
cikkemben röviden ismertetni.

Az általános megjegyzések és a főbb elvek a következők :
Minden tanítási óra az előbbihez csatlakozik, annak folytatása, 

az új nyelvi anyagot az elsajátítotthoz fűzi. A tanár ne kapkodva dol
gozzék, tanításában határozott rendszer legyen, annak gerince az alsó 
fokon a nyelvtan, későbbi fokon az illető nemzetnek a kultúrája és végül 
az utolsó fokon az illető nyelvnek az irodalma.

A könyv nélkül való tanulásnak az élő nyelvek tanításában nagy 
és megbecsülhetetlen fontossága van, de azt gondosan kell előkészíteni 
a tanítási órán, hogy a házi munka ne legyen túlságos és ügyelni kell 
arra, hogy a középső fokon is már csak értékes, irodalmi becsű szöveget 
tanuljanak könyv nélkül a tanulók. A házi feladatok, amelyek a tanultak 
begyakorlására mellőzhetetlenek, ne legyenek túl terjedelmesek és főleg 
ne tartalmazzanak nehézségeket, amelyek a tanulót otthon túlságosan 
megerőltetik, egyedüli céljuk a begyakorlás.

A tanítás lassan menjen előre, óvatosan haladjon fokról fokra.
A tanár ne kérdezzen ki összefüggéstelen szavakat, mindig mon

datokban ismételje és ismételtesse az elsajátított szókincset, kérdések 
feltevése által, amelyekre összefüggő mondatokban kell felelni, győződ
jék meg róla, vájjon a tanulók rendelkeznek-e az elsajátított szókincs 
felett.

A tanár ne szigetelje el magát soha az osztályában és a tanítási 
órában, vagy éppen abban a ciklusában, amelyben most mozog a taní

1 Instructions relatives к l’enseignement des langues vivantes. 1909 
décembre. 18 peges. (Ne sont pas dans le commerce.)
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tása, hanem tartsa mindig szem előtt a jövőt, a tanítás végső célját, 
az illető nyelv irodalmát, amely iránt az érdeklődést fel kell kelteni. 
A nyelvtanítás harmadik évében az olvasmányoknál már súlyt fog 
helyezni a tanár a gondolatra, a stílusra, az esztétikai méltatásra, 
vagyis a szónak pontos és tüzetes magyarázata után következik a kifeje
zéseknek épp olyan fejtegetése és végül a megfelelő szövegmagyarázat. 
Az utolsó két évben ezek a fejtegetések egy költő, egy író, vagy egy egész 
korszak köré csoportosulnak. Kívánatos kapcsolatot keresni a nemzet 
irodalma és mívelődése között és ha lehetséges, összevetni a francia 
irodalom megfelelő korszakával, de mindig az idegen nyelven.

Ezek után részletekre tér át az utasítás. A nyelvtanítás első évében 
nagyon fontosnak tartja a helyes kiejtést, egy kis elemi fonetikát már 
itt kapjon a tanuló és bizonyos hangok kiejtésénél figyelmeztesse őt 
a tanár a beszélő szervekre, azok szerepére és helyzetére.

Már itt is kizárólag az idegen nyelvet szabad használni és igye
kezni kell arra, hogy a tanuló megértse azt, amit hall, anélkül, hogy a 
fordítást, az anyanyelvet igénybe venné a tanár. A tanár maga lehetőleg 
sohase használja az anyanyelvet és a tanulónak se engedje meg.

A szókincs szemléltetés által sajátítandó el, de az ige már a legelső 
órákban szerepeljen, a tanár és a tanulók mozdulataival lehet azt szem
léltetni.

A. nyelvtant nem szabad elhanyagolni, az analóg formák csoporto
sítása után le kell vonni a szabályt. Az első évben a német tanításnál 
előírja az utasítás a főnév, a melléknév és a névmás ragozását, az accu- 
sativus-t és dativus-t vonzó praepositiókat, a jelen és múlt időt és az 
egyszerű mondat szerkezetét. Azután pontosan körülírja az utasítás a 
szemléltető képek használatát, amelyek a tanítás központjában vannak 
és ezeknek a leírása kérdések és feleletek alakjában fejleszti a beszélő
képességet.

Majd a könyvnek és a füzetnek a szerepét írja körül az utasítás. 
A könyvet a tanítás alatt nem használhatják a tanulók, a tanítás befejez
tével azonban a tanultak összefoglalására szolgáljon, amíg a könyvet 
előveszik, a tanulók figyelmét a kép és a tábla kösse le, amelyre a tanár 
minden új dolgot felír. A füzetben gyakorolja be a tanuló az elsajátított 
szókincset és a tanult nyelvtani szabályokat. Házi feladatokul szerepel
nek átalakítások (egyes számból többes számba, vagy megfordítva, 
jelenből múlt időbe stb.), mondatok kiegészítése, kisebb reprodukciók stb.

A második évben az első három hónap a múlt évi anyag ismétlé
sére szolgál, azután új körökben mozog a tanítás, vagy bővíti az előbbi 
múlt évi köröket szintén a szemléltetés segítségével. A nyelvtani anyagot 
itt elsajátítják teljesen, az egész igeragozást, a kötő módot, az összes 
erős igéket stb.

A harmadik és negyedik évet nevezi az utasítás a nyelvtanítás 
második időszakának (deuxieme période), amelynek legfontosabb taní
tási eszköze a könyv és amidőn a tanítás középpontja az olvasmány. 
A kép most már esetleg csak segédeszköz. Súlyt helyez azonban az átmenet 
lassúságára és óvatosságára. Az idegen ország ismertetése alatt nem azt 
érti az utasítás, hogy az idegen nyelven tanítsák az illető országnak a
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földrajzát, mert ez a földrajztanításnak a feladata, hanem értékes olvas
mányokat dolgozzanak fel, amelyek ismertetik az országot, a nemzetet, 
a népet minden tekintetben. A szöveget lehetőleg az idegen nyelven 
magyarázza a tanár, igyekezzék az ismert szókincset felhasználni és 
körülírással megmagyarázni az új fogalmat és csak a végső esetben 
használja az anyanyelvet. Az egész olvasmány tárgyalása után pedig 
a tanár úgy győződjék meg róla, vájjon á tanulók megértették-e az 
olvasmányt, hogy az anyanyelvre lefordít tatja néhányszor. Az írásbeli 
feladatokat mindig gondos előkészítés előzze meg, az egész tanítás pedig 
készítse elő, bár igyekezzék elemi maradni, az irodalmi tanítást. A gon
dosan és fokozatosan csoportosított irodalmi becsű szövegek lehető leg
teljesebb és legtiizetesebb tárgyalásából és fejtegetéséből fog állni itt 
az oktatás, amely igyekszik a tanulóval megértetni a szöveg szépségeit 
és a költő, író érzelmeit, illetve gondolatait. A szót képpel vagy körül
írással tanítja, a nyelvtant a példából dedukália, az irodalmat az olvas
mány, a szöveg alapján ismerteti.

Az ötödik és hatodik évben (ú. n. troisieme période) az olvasmányok 
már tisztára irodalmiak : lírai, drámai költészet, regény, novella stb. 
tárgyaltatnak. Az utasítás súlyt helyez arra, hogy ne töredékeket mutas
son be a tanár, hanem legalább egv nagyobb teljes művel mutassa be 
a legnagyobb költők egyiké*-másikát. Itt, a nyelvtanítás végső fokán 
van azután helye a fordításnak az anyanyelvből az idegen nyelvre- 
(version), amely kiegészíti az irodalmi oktatást, amennyiben a tanár 
ügyelni fog nemcsak a pontos, hű fordításra, hanem a gondos, szép 
nyelvezetre is.

Az új utasítások is mintegy szentesítik a direkt módszernek az 
alkalmazását, de erősen hangsúlyozzák a nyelvtannak a nagy fontos
ságát, megengedik a nyelvtanítás második fokán a fordítást az idegen 
nyelvből az anyanyelvre a tanítás eredményes voltának ellenőrzése cél
jából és elrendelik a fordítást az anyanyelvből az idegen nyelvre a tanítás 
utolsó fokán. Végül a legerélyesebben hangsúlyozzák az irodalmi taní
tást, mert néhány tanár tanítása a Berlitz-Shool és a guvernántok okta
tásának nívójára sülyedt. Általában igen jól bevált a direkt módszer 
Franciaországban és az eredménnyel meg vannak elégedve, az új utasí
tások azonban a tapasztalt hiányokat és fogyatkozásokat igyekeznek 
megszüntetni és világosan mutatják, hogy mily nagy gondot fordít a 
francia közoktatásügyi kormány a modern nyelvek tanítására.

(Győr.) Dr. Hegedűs Izidor.

A gmundeni gyűlés.
Az elmúlt nyáron a német tanárok Gmundenben gyűlést tar

tottak, amelyen a középiskola reformjáról tanácskoztak. E gyűlésen 
nemcsak meddő szóharcok s elméletfejlesztések hangzottak el, ame
lyekbe minden újításra való törekvés bele szokott fulladni, hanem 
határozott s jól megalapozott tervezettel állottak elő, hogy azon 
épüljön fel a jövő iskolája. E kéi'dés nálunk is égető. Bár a társa
dalom, a sajtó (az igaz, hogy meglehetősen felületesen és tájékozat-
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lanul) és az iskola keretébe tartozók nálunk is foglalkoznak a közép
iskola reformjának kérdésével, de inkább csak támadólag és óhajtás
képen. A harcosok közül legjobban Alexander Bernát emelkedik ki 
nemrég megjelent munkájával, akit tudása, nagy tapasztalata és tiszta 
kritikája első sorban predesztinálnak arra, hogy e mozgalom élére álljon.

A kérdés tehát érdekes s nem hiszem, hogy volna tanár, aki 
meg ne állna egy pillanatra, ha e kérdésről hall.

Nézzük csak, hogyan alapozták meg Gmundenben a jövő 
iskoláját!

Két előadó volt, Kleinpeter gmundeni és Hartwig bécsi tanár. 
Kleinpeter, aki már évekkel ezelőtt igen értékes munkát írt a 
középiskola reformjáról, a reformmozgalomnak leglelkesebb apostolai 
közé tartozik. Előadásában a mozgalom történetét adta elő s meg
ismertette annak az egyesületnek működését, amelyet a középiskola 
reformjának megvalósítására alapítottak. Hartwig aztán bemutatta 
a részletes programmot, amelyet az egyesület már kidolgozott s amely
nek megtestesítésére alakult.

E reformeszmék röviden a következők:
1. A négy alsó osztályt egységessé kell tenni, a felső osztá

lyokat a humaniórák és reáliák szempontjából bifurkálni kell.
2. A reform erélyesen hangsúlyozza, hogy a tanulókat gyakorlati 

munkákra kell szoktatni.
3. Nagyon érdekes és azt hiszem, hogy minden tapasztalt 

tanár helyeslésével találkozik a programmnak az a gondolata, hogy 
az iskolai és házi írásbeli dolgozatok eltörlendők! A tanulók gyakor
latokat csak a tanár vezetésével végezzenek! Az iskolai és házi 
dolgozatok értéke és eredménye a mai rendszer mellett a leglelki
ismeretesebb tanár gondos munkája ellenére is közepes vagy azon 
alúl marad. Az idegen nyelvek tanításának módszere nem lehet 
más, mint állandó gyakorlat. Könnyed beszélgetési s fordítási 
gyakorlatok a táblán a tanár jelenlétében sokkal eredményesebbek 
az úgynevezett »önálló« gyakorlatoknál. Ami pedig a felső osztályok 
magyar nyelvű dolgozatainak önállóságát illeti, arról talán felesleges 
szólnom. Csak nagyon erélyes és szigorú szemű tanár tud bizonyos fokú 
ellenőrzést gyakorolni. A magyar nyelvű házi dolgozatokat feltétlenül 
el kellene törölni, helyettük hetenkint egymásutáni két órában kellene 
könnyű kérdésekről Íratni dolgozatot. Csak kevés esztétikát és tanul
mányt, mert a tanuló csak hallott vagy olvasott, de meg nem igen 
emésztett ítéleteket másol. Az ilyen dolgozatokban nincs a tanuló 
leikéből semmi. Pedig ahol nincs kedv, ott nem lehet eredmény!

4. Az érettségi eltörlendő, mondja a programm a lehető leg- 
kategorikusabb rövidséggel. Ok úgy látszik, e kérdésen már túl
estek. Nálunk ez kemény dió. Sok akadályba ütközik.

5. A testgyakorlásra naponkint két óra fordítandó s az isko
lai higiénét ki kell fejleszteni! Nagyon fontosnak tartjuk ezt a 
pontot, s érdemesnek arra, hogy a szakemberek ezzel a kérdéssel 
komolyan foglalkozzanak! Heti 12 órai testgyakorlás! Nálunk talán 
merésznek látszik ; de hatalmas gondolat!

OB8Z. K Ö Z É PISK , T a N Á BEG Y ES. KÖZL. X L III . 19
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6. Kívánatosnak tartja továbbá a tervezet, hogy az állam 
több mintaintézetet állítson fel internátussal kapcsolatban, de ne 
városokban, hanem falun! A mi szegénységünk s viszonyaink mel
lett ez álomszerűnek látszik, de ha nagyobb volna a szeretet az 
iskolázás iránt, ez sem tartoznék a lehetetlenségek közé.

7. Végül összefoglalásképen kimondja a tervezet, hogy a közép
iskolának elsősorban és mindenekfölött nevelni kell; az iskola hatá
sának nevelőnek kell lenni! Mit jelent ez ? Azt, hogy az iskolából 
kilépő tanulónak erkölcsi alapon kell állnia. Valósággal másodrendű 
kérdés a tudás, fő a lelki neveltség, amely a tisztességes társadalom
nak a legszilárdabb alapja.

Talán feltűnik valakinek, hogy e programm nem említi külön 
a nemzeti nevelést. Ez abból magyarázható, hogy mindenütt a vilá
gon sokkal erősebb s minden lelket áthatóbb a hazaszeretet érzése, 
mint nálunk. Azt, mint egész természetest fölösleges külön hang
súlyozni. Valóban boldog és szerencsés viszonyok !

Ha a tervezetet egészében áttekintjük, látjuk, hogy az ifjúság 
iránt való szeretet jegyében fogamzott meg minden pontja. A cél: 
praktikusan közvetíteni a tudást s nemes, erkölcsi eszmékkel művelni 
a lelket. Az iskola a tanulónak második otthona legyen, ne pedig 
a gyötrelmek háza !

(Budapest.) Dcinka István.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.

Petőfi képzelete. Irta Oláh Gábor. A Csokonai-Kör tulajdona. 
Budapest, Franklin-Társulat, 1909. 4 korona, 296 1.

Petőfi költészetében a képzelet vizsgálata a művészi teremtés 
titkára vethet világot. Sajnos, esztétikai irodalmunk a teremtő képze
let kutatása terén nem a leggazdagabb. Péterfy Jenő mesteri Dante- 
tanulmányában a »komor óriás« képzelmének realisztikus hajlamára, 
képei s látomásai szoborszerűségére mutatott, míg ítiedl Frigyes a 
mélyreható kutató éleslátásával Vörösmarty, Petőfi és Arany képze
letének lényeges eltéi’éseit emelte ki. Oláh Gábor talált mintákat: 
művén Péterfy és Kiedl hatása érezhető is. Petőfi költészete a teremtő 
képzelet búvárának igér olyan dús aratást, mint a Danteé vagy az 
Aranyé a maguk emberének. Oláh tanulmánya eredményei gazdagságá
val az olvasónak okulást és gyönyörűséget szerez egyaránt.

Gyulai Pál megállapította Petőfi költészetének az értékét, míg 
Ferenczi Zoltán nagy szorgalommal nyomozgatta a nagy lírikus éle
tének minden mozzanatát. De egy-egy szempont felvetése és követ
kezetes végrehajtása csak gazdagodást jelent. Szigetvári Iván, Bara
bás Ábel és Oláh Gábor éppen azzal válnak ki, hogy egy-egy szem
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pontot választottak. Szigetvári Iván azt vizsgálja, milyen talaj, éghajlat 
s időszak teremtette Petőfi költészetét. Barabás Abel az ősidőkbe száll 
vissza, hogy ott kutassa »a csodás virág« gyökerét. Oláh a race, 
moment és milieu elméletére nem sok ügyet vet, hanem az igazi for
rásból, Petőfi költészetéből merít. Míg Szigetvári és Barabás transcen
dens, Oláh immanens álláspontra helyezkedik. Fejtegetésének Taine- 
vagy Gobineau-elmélettel nem kerít nagy feneket, de vezéreszméje az, 
amivel maga a tárgy kecsegteti: »a vaskos, reális«, hogy Arany 
Jánost idézzem. A ténymegállapításban mutatkozó józanság, az egész
séges látás Oláh Grábor legfőbb jelessége.

Petőfinek a természet és az ember világában működő képzeletét 
minden nyilvánulásában kutatja. A csillagos ég, ahold, a nap, a felhők, 
a szél, a vizek, hegyek, a növényvilág körében éppen olyan éleslátással 
mutat Petőfi képzeletének pazar játékára, mint a sors, a magyarság, 
a szív, szerelem, öröm, bánat, élet és halál mozzanataiban munkás 
fantázia merész röptére.

Nem kevésbbé jelentősek azok az eredmények, melyekre a kutatás 
útján ju to tt: Petőfi képzeletében a magyarság világa ragyog ; haladása 
mozgalmas, drámai ; világos stílszerű, festői és hangulatos képeket 
teremt; szereti az ellentétet; bányája a tapasztalás és nyelvbeli hitelre 
épít.

A főcsoportok kijelölése a felosztás logikai igazságáról tanús
kodik, mert Petőfi a természet képeibe és jelenségeibe az ember világá
ból, az ember körébe a természetből viszi át a szemléltetés eszközeit. 
Ez a viszonosság elve. Valóban jól lát az a szem, mely Petőfi kép
zeletének ezt a jelentős vonását észreveszi. De már a kereteken belül 
némi zavarra és összefüggéshiányra bukkanunk. Nem tudom, hogyan 
fűződik a papokról való mondanivalója a »Magyarság«, a zenére 
vonatkozó fejtegetése a »Történelem« című fejezethez. Ez így kissé 
desinit in piscem. Petőfi és Csokonai között vont párhuzama, noha szép 
és értékes, inkább esztétikai kedvcsapongásnak tetszik, mint a mű 
célját szolgáló résznek. Azt sem tudom, mióta indulat a képzelet, 
gondolat és emlékezet, pedig azokat a kérdéseket Oláh az »Egyéb 
indulatok« című fejezetben tárgyalja. Noha a fejezetek megépí
tése itt-ott kifogásolható, mégis tagadhatatlan, hogy a keretekbe 
gazdag tartalom költözött. Petőfi egész munkásságát felölelik, verses 
és prózai műveit egyaránt. De nemcsak ezt.

A hasonlóságon épülő képzettársításnál fogva eszébe jutnak 
olvasmányai is. Horatius, Ovidius, Shakespeare, Hugo, Balzac, Herédia, 
Bostand, Lenau, Heine, Vörösmarty, Katona, Arany János, Jókai, 
Vajda János egy-egy helye Petőfi képzeletét is szépen megvilágítja 
Ez egyéni társulás s nem rovom fel hibájául, ha párhuzamaiban, 
egyes összevetéseket mellőz. így a szemről szóltában — csupán példa
ként említem — Omár és Ida tekintete utói nem ért rajzának 
elhallgatását Vörösmarty »Eger«-]ébö\ vagy az álom boncolgatásakor 
Agenor álma mellőzését Kisfaludy Károly * Iréné«-jéből nagyon 
sajnálom a magam részéről. Ezeknek az összevetéseknek mégis csak 
az ötletszerűség a legnagyobb fogyatkozásuk. Az eszembejutás mód

19*
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szere azzal a veszedelemmel fenyegethet, hogy elkalandozunk, miről 
Oláh Gábor nem egyszer győz meg bennünket. Nem ártott volna 
bizonyos elvet követnie párhuzamaiban, mint Sainte-Beuve cselekedte 
remek Chateaubriand-tanulmányában. Sainte-Beuve Chateaubriand 
»Vértanúi«-nak a megvilágítására az összehasonlítás eszközéhez folya
modik. A népeposz, a tudós és a rendszeres hősköltemény fajképeit 
különbözteti meg a homerosi eposzok, az Aeneis és a Martyrs össze
vetése útján. Oláh is felvehetett volna bizonyos képzelet-típusokat, 
mint Biedl tette. így Keményt és Petőfit: Kemény képzelete a 
művészetekből és a történelemből, Petőfié a tapasztalatból merít. így 
nem éreznők, hogy sokszor inkább a művelt olvasó associatióival 
találkozunk, mint a mélyen szántó esztétikus értékeléseivel.

Ez még nem olyan nagy baj, mint az a másik, melyre most 
utalok. A teremtő képzelet magyarázatával amúgy átabotában végez. 
Kibotról kétszer is megemlékezik ugyan, de csak úgy futtában. Kibot 
éles szemmel különbözteti meg a képzelet plasztikus, szétfolyó, misz
tikus, tudományos, gyakorlati, mechanikai, kereskedő és utópiákat 
építgető fajképeit. Nem is hivatkozom Arréatra és Souriaura, kik 
szintén becses kutatásokat végeztek a képzelet kérdése körül. Wundt 
» Néplélektan «-ában az éltető apperceptiónak és az illúzió érzést 
támasztó erejének tulajdonít nagy jelentőséget a képzelet munká
jában. Oláh Gábor azzal kárpótol bennünket, hogy Petőfi képzele
tének működését jól látja, mit különben is főcélul tűzött maga elé. 
Körülbelül azt mondhatja magáról, amit Alexander Bernát »Művé
szet«-ében olvasunk : »S ha nem ismerem is a fantázia mechanizmusát, 
de látom, mit végez ez a mechanizmus és ez elég.« 1

A Petőfire vonatkozó irodalom felhasználása sem teljes. Lenkei 
Henrikről, Ferenczi Zoltánról s Barabás Ábelről szó sem esik, Imre 
Sándorral is röviden végez.

Noha Oláh ítéletei a legtöbbször józanságra vallanak, olykor
olykor mégsem elég bátor arra, hogy Petőfi képzelete játékának 
fogyatkozásaira rámutasson. Néha látja Petőfi egy-egy képében az 
erőltetettséget, de az ízléstelenséget soha. Pedig erre is van példa. 
Mikor Petőfi Csapó Etelkát siratja, a holdat szultánhoz hasonlítja, 
ki a csillagok háremébe tér be. Az élet komolyságával sem fér 
nagyon össze, ha csizmatalphoz hasonlítjuk, mint Petőfi teszi. Arany 
János is utalt már arra, hogy Petőfi képzelete egy-két gyomot is 
termett.

Stílusa könnyed, folyamatos, képekben gazdag, de sokszor 
affektált. Ne mondjuk Petőfire, hogy Peliont Ossára görgeti, mikor 
jól ismerjük szelleme nagyságát különben is. Ne hangoztassuk, hogy 
»forgó világok ritmusának szétdöngő zenéje veri lelkünk partjait,« 1 2 
mikor ez a lélek ünnepi meghatottságot érez.

Szeretettel foglalkoztam e művel, azért említettem fogyatkozá
sait is. Bajza óhajtása szerint nem voltam »vak magasztaló«-ja, csak

1 52. lap.
2 29. lap.
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a munka értékét akartam megállapítani. Hasonló irányú, de nagyobb 
mérséklettel, itt-ott szigorúbb logikával, mélyebben gyökerező eszté
tikai alapvetéssel megírandó művekre még Oláh könyve után is szük
ségünk lesz. i Dr E lek Oszkár.

KRÓNIKA.
A kongresszus és a tornatanítók. Újsághy József a 

brassói róm. kath. főgimnázium tornatanítója levelet intézett 
hozzánk, amelyben élénk színekkel festi a középiskolai torna
tanítók mostoha helyzetét. Egyetlen fizetési osztály a X-ik van 
nyitva számukra, amelyből semmi módon sem tudnak előbbre 
jutni. Míg más tisztviselőknek a jelen nyomorúságaiért legalább 
némi kárpótlást nyújt az előlépés, a jobb jövő reménye, a közép
iskolai tornatanítóknak még ez sem jut. »Teljes szívvel-lélekkel 
csatlakozunk mi tornatanítók — írja levele befejezéséül — 
a középiskolai tanárok országos kongresszusához s egyúttal pedig 
kérjük, hogy ezúttal is vegye fel programmjába a mi szerény 
kérésünket, nevezetesen azt, hogy nyittassák meg számunkra is 
a magasabb fizetési osztály, hogy ne legyünk továbbra is oly 
mostoha gyermekei a hazának, mint eddig voltunk.« Teljes mér
tékben méltányoljuk a középiskolai tornatanítók jogos kívánságát 
s amint két év előtti kongresszusunk is felkarolta ezen kartár
saink ügyét, meg vagyunk győződve róla, hogy most is igen 
melegen fogja a kongresszus a miniszter figyelmébe ajánlani a 
tornatanítók státusrendezését. Ha nálunk is, mint a műveltebb 
nyugati államok legtöbbjében — különösen a tanügyi téren 
működők sorsának intézésében — a jog, a méltányosság és az 
egyenlő elbánás elve juthatna végre diadalra, úgy a mi ügyünkkel 
együtt a tornatanítóké sem várna sokáig a kedvező megoldásra.

Vasúti igazolványok szétküldése. Azok megnyugtatására, 
akik a kongresszusra félárú jegyek váltására jogosító igazolványt 
kértek, tudatjuk, hogy az igazolványokat addig nem küldhetjük 
szét, amig a kongresszus ideje véglegesen nem lesz megállapítva. 
Akkor azonban haladéktalanul megkapja az igazolványt min
denki, aki kérte s aki a kiállításra és szétküldésre kivánt 30 
fillért beküldte.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
Rieger Imre ai’adi kir. kath. főgimnáziumi rendes tanárt a VII. 
fizetési osztály 3. fokozatába kinevezte. 1

1 V. ö. Renouvier »Victor Hugo le poéte,« E. Huguet »Le sens 
de la forme dans les métapbores de Victor Hugo«, ugyancsak Huguet 
»La couleur, la lumiére et l'ombre dans les métapbores de Victor Hugo« 
c. műveit.
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Átvétel az államhoz. A m. kir. vall. és közokt. miniszter 
Szegleti István oki. tanárt az érsekujvári közs. kath. főgimnáziumhoz 
a fennálló szerződésből kifolyólag rendes tanárrá kinevezte, illetve 
az államilag kinevezett tanárok létszámába átvette.

Ötvenéves jubileum. A budapesti református főgimnázium 
tanári testületé a főgimnázium ötvenéves fennállásának emlékére 
f. hó 8-án d. e. 11 órakor jubiláns ünnepélyt rendez a Kálvin-téri 
templomban a következő rend szerint: 1. »Te benned bíztunk elei
től fogva.« Énekli a közönség. 2. Imádkozik Petri Elek lelkész.
3. »Oh nagy Isten, Ég királya. (Lencz—Krausz). Énekli a főgimn. 
és theol. egyesített dalkara. 4. Dr. Kovácsy Sándor főgondnok meg
nyitó szava a fenntartó testület részéről. 5. Alkalmi beszédet mond 
Beöthy Zsolt, az intézet volt növendéke. 6. Alkalmi költeményt 
olvas fel Vargha Gyula, az intézet volt növendéke. 7. Üdvözlések, 
a) a volt tanítványok nevében, b) a budapesti ág. evang. főgimná
zium, c) a budapesti középiskolák részéről. 8. »Isten dicsősége« 
(Beethoven—Krausz), Énekli a főgimn. és theol. dalkara. 9. Imád
kozik Kenessey Béla, az intézet volt növendéke. 10 Himnusz. 
Énekli a közönség.

Százéves jubileum. Az esztergomi kath. főgimnázium a szent- 
Benedek-rendnek az intézetben való 100 éves tanító és nevelő mű
ködése emlékére 1909. évi december hó 11-én jubileumi ünnepséget 
rendez a következőképen : I. Hálaadó Istentisztelet d. e. 9 órakor, 
a szent-Eerenc-rendiek templomában. A főmagasságú biboros herceg- 
primás képviseletében végzi Kohl Medárd dr. fsz. püspök. II. Ünnep
ség a főgimnázium dísztermében, 11 órakor: 1. Az ü r  bevonulása, 
Händel »Maccabei Júdás« c. oratóriumából. Előadja a főgimn. 
vegyeskara. 2. Hollósi Kúpért főgimn. igazgató beszéde. 3. Vimmer 
Imre Esztergom város polgármesterének beszéde a város nevében.
4. Perényi Kálmán dr. alispán beszéde a volt tanítványok nevében.
5. A nyugalom, Mozarttól. Előadja a főgimn. gyermekkara. 6. Himnusz. 
Énekli a közönség. III. Ifjúsági előadás e3te 6 órakor a főgimn. 
dísztermében. Műsor: 1. Prolog, Takács Gedeontól. Szavalja Kátai 
Béla 8. o. t. 2. Isten dicsősége, Beethoventől. Előadja a főgimn. 
ének- és zenekara. 3. Katona Bánk bán c. tragédiájának II. fel
vonása. 4. Kar- és bordal, Erkel F. Bánk bán c. dalművéből. Elő
adja a főgimn. zenekar. 5. Az alföldi legény, Czuczor Gergelytől, 
zenéjét szerzé Kieger György. Előadja a főgimn. vegyeskara. 6. Resig
nation, Dancla Károlytól. Hegedűn előadja LeimdÖrfer Pál 3., zon
gorán kíséri Deutsch Alfréd 6. o. t. 7. Ima a hazáért, Mehul 
József és testvérei c. dalművéből, 8 szólamú kettőskar. Előadja a 
főgimn. énekkara. 8. A pannonhalmi szent-Benedek-rend alapítása 
és, visszaállítása. Élőkép.
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Tanulmányút. A f. iskolai évi (húsvéti) tanulmányút iránya 
lesz Venezia — Firenze — Róma. Érdeklődők forduljanak a Rákóczi: 
kollégium igazgatóságához (Budapest, II., Oszlop-utca 35.)
T artalom  : Egyesületi élet: Igazgatósági ülés. Sajó Sándortól* ..-r-r Debre- 

czeni kör. Szabó Mártontól. — A gyakorlatból: A magyar irodalmi 
magánolvasmányokról. Csűrös Ferenctől. — Külföldi tanügy i A fran
cia közoktatásügyi kormány új utasításai a modern nyelvek tanítását 
illetőleg, Dr. Hegedűs Izidortól. — A gmundeni gyűlés. Danka 
Istvántól. — Könyvek és lapok: Oláh Gábor: Petőfi képzelete. 
Dr. Ele't Oszkártól. — Krónika: A kongresszus és ä tornatanítók- — 
Vasúti igazolványok szétküldése. --  Kinevezés. — Átvétel áz állam
hoz. — ötvenéves jubileum. — Százéves jubileum. — Tanulmányút.

SD*V MOST JE L E N T  MEG AZ ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK 5. SZÁMA! ' 9 Q

A SZÓBELI EGYENLETEK MEGFEJTÉSE
(400 új feladat.) ír ta  Czancz J ó zs e f ,  fögimnáziumi tanár. (Enged, szám 103710/909.) 
Az egyetlen módszeres példagyűjtem ény, amelynek segítségével a tanuló a szó
beli egyenletek m egfejtését e lsajátíthatja. A zonkívül — m in t a hivatalos b írá la t 
mondja — »körültek in téssel választo tt némely feladatával a közönséges szám tan 
n e m e g y  fontos részle té t emeli ki, úgy hogy a t  múló könnyen meggyőződhetik 
az a lgebra alapos tudásának gyakorla ti hasznáról és alkalm azásáról.« Â  g y ű jte 
mény eddig megjelent szám ai: 1. Simonyi Z s . :  Jó magyarság. — 2. Réger B. : 
Irodalm unk ta r t .  ism ertetése. I. rész. — 3. Bálint K.: Történelm i helynevek szó
tára. — 4 . Réger B . : Irohalm unk ta rt. ism ertetése. I. rész. — 5. Czencz J . : 
A szóbeli egyenletek m egfejtése. Mindegyik füzet ára 6 0  fillér. Kaphatók bár
mely könyvesboltban vagy közvetlen a kiadónál (Wellisch Béla, Szentgotthárd).
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A NYELVTANI ISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSÁRA ÉS ÉBRENTARTÁ
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1. olyan kis rövid latin alaktant akart összeállítani, mely 
mint a latin nyelv összefoglaló tankönyve szerepeljen ott, ahol az 
induktív eljárás szerint levont nyelvtani jelenségek és szabályok csak 
hosszú vonalon és szétszórtan találhatók meg, de összefoglalva és 
áttekinthetően rendezve nincsenek, és

2. könnyű é s  rövid segédeszközt akart nyújtani a középső 
és felsőbb (IV—VIII. oszt.) osztályok tanulóinak.
Engedélyezve 76623/909. szám alatt. :::: ÁRA 1 KORONA.
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Budapest, az A thenaeum irodalmi és nyomdai r .- tá rsu la t könyvnyomdája.
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KÖNIG GYULA. 1 K Ö N Y V T A R A  (

König Gyula a napokban lesz hatvan éves. Illő, hogy a tanár
ság, melynek nagy része tudását neki köszöni, megemlékezzék róla. 
Tudományos életünk kimagasló csúcsai közé tartozik és mikor tudo
másul vesszük és társainknak tudomásul adjuk, hogy mi is nekünk 
e kiváló férfiú, mivel is gyarapította szellemi kincsesházunkat, akkor 
voltaképen nemzetünk szellemi birtokát tartjuk számon és ezzel 
gazdagságunk tudatát, nemzeti önérzetünket fokozzuk. Ilyen szem
pontból tekintve, a tanárság kötelességet teljesít, midőn politikai 
életünk kiválóságai mellett — akikről napról-napra megemlékeznek 
közéletünk orgánumai — szellemi életünk vezetőiről sem feledkezik 
meg. De szívesen is teljesítjük ebbeli kötelességünket, mert olyan 
férfiúról van szó, aki erős egyéniségével, átható, mély szellemével 
mindenütt irányt szabott, ahol csak tudományos és kultúrális ügyek
ről szó volt és emellett egyesületünknek is immár 30 év óta hű 
tagja és mindenkor igaz barátja. Mit is köszönhetünk König Gyulának ? 
Tudományos működését még csak vázlatosan sem ismertethetjük ezen 
a helyen, hiszen 21 éves korától kezdve, amidőn első, még pedig 
élettani tudományos értekezése jelent meg, mind e mai napig, jófor
mán szakadatlanul dolgozott.

Nagyszámú mathematikai értekezéseivel dicsőséget szerzett 
hazai tudományosságunknak itthon és a külföldön egyaránt. Tudo
mányos fejlődésünk szempontjából ezenkívül is igen jelentős munkát 
végzett. Mindjárt tanársága első évében megindítja Hunyady Jenő,
Kruspér István, Szily Kálmán, Sztoczek József és Wartha Vince 
társaságában a »Műegyetemi Lapok«-at, mellyel azt tervezik, hogy 
»a hazai tudományos élet hű és részletes képét adja, egyszersmind 
gonddal kísérje az általános tudományos fejlődést és így mindkettő-
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nek hirlapja és közvetítője lehessen.« De három évi tartalmas és az 
akkori mathematikai és természettudományi tanulmányokra üdvös 
hatású működése után a szerkesztők ezzel a rövid, keserű »mondani- 
való«-val rekesztik be a lapot: »E füzettel a Műegyetemi Lapok 
befejezi pályafutását. Mathematikai folyóirat, úgy látszik nálunk 
még nem élhet meg anyagi segély nélkül. Persze, ha a mathemati- 
kának nálunk csak félannyi olvasója lenne is, mint amennyi tanítója 
van, máskép állana a dolog.« — Szomorú igazság volt ez. Hogy 
azóta másként fordult a sorunk, abban legfőbb részük éppen azoknak 
az előbb említett férfiaknak és köztük éppen König Gyulának van, 
akik túlbuzgóságukban kissé korán hitték, hogy tavaszodik. Éppen 
nekik kellett a virágfakadást előkészíteniük. És ezt König Gyula 
derekas munkájával meg is tette. Előadása mély, eszmékben gazdag, 
sokoldalú és formailag tökéletes volt; a jobb hallgatókat szellemes
ségével, ötletességével és éles mathematikai látásával önálló mun
kásságra tudta serkenteni. Éppen így hatott a nagyobb mathematikus 
közönségnek szánt munkáival.

Mindjárt tanársága első idejében megírja kitűnő könyvecskéjét 
a »Bevezetés a felsőbb algebrába« címen, melyből a mai mathe
matikus tanárság nagy része az igazi mathematikai problémák iránti 
érdeklődését és tudását merítette; 10 évvel később megírja nagy 
»Analizis«-ét. Ez a világirodalomban is számottevő munka lett 
volna, ha nagy világnyelven jelenik meg. Az analízis fogalmainak 
pontos megállapítása, a szigorú logikai és tudományos rendszeresség 
egészen új irányba terelte mathematikusaink fejlődését. »Algebrai 
mennyiségek kézikönyve« már nem az egész mathematikus közön
ségünknek szól, hanem inkább csak azoknak, akik ezzel a speciális 
szakkal foglalkoznak. De így is nagy hatással volt tudományos 
fejlődésünkre. Újabban, úgy hírlik, megint egy nagyobb munkán, a 
»Synthetikus logikán« dolgozik. Ez is bizonyítja, hogy minő nagy
szabású tudományos egyéniség König Gyula. Bár ő maga a szó 
szoros értelmében filozófus elme, akinek legkedvesebb irodalmi olvas
mánya élete minden szakában Goethe Faustja volt, mégis elnyomta 
magába a filozófust addig, amíg szaktudományában teljeset nem 
produkált. Filozófiai műveltsége meg-megcsillan ugyan minden mun
kájában, az analízisének egész szelleme ebből táplálkozik, egy-egy 
nyilvános előadásában, amelyeket a valószínűségről, a térről stb. 
tartott, szaktudományának a filozófiával határos részeiről értekezik : 
de a filozófia tulajdonképeni területére most lép, midőn már szak- 
tudományában egy teljes, összefüggő, harmonikus egészet épített fel 
magában. Ez az igazi modern tudós tipusa.

A középiskolai tanításra közvetve minden munkájával hatott. 
Hiszen az, aki a tanárság tudományos műveltségét a szaktudományba 
való mélyítéssel gyarapítja, az a középiskolát szolgálja. De közvet
lenül is hatott az iskolai tanításra. Az 1879-ik évi mathematikai 
tanterv és utasítások készítésében nagy része volt ; az utasítások 
szellemében készült középiskolai tankönyve a tanárokra rendkívül 
termékenyítőén hatott. A legújabb tanterveink és utasításaink szin-
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tén az ő vezetése alatt készültek, és jelenleg, mint az internacio- 
nális mathematikai tanításügyi bizottság magyarországi albizottságá
nak elnöke, bizonnyal ismét irányítóan fog hatni a mathematikai 
oktatási reform kialakulásában.

Yolt idő, midőn a tanügyi adminisztrációban is tevékeny 
részt vett. Mint a műegyetemnek több éven át rektora, kritikus 
időkben sikerült neki a műegyetem színvonalát még magasabbra 
emelni és mint a felső kereskedelmi iskolák miniszteri biztosa, 
ezen kultúrális és gazdasági szempontból egyaránt fontos intéze
teket teljesen átszervezi, új alapokra fekteti és tanárainak szel
lemi és anyagi érdekeit kielégíti. — Ezek az iskolák mai erős fej
lődésüket főként König Gyulának, illetőleg annak köszönik, hogy az 
akkori miniszter, Wlassics Gyula majdnem teljesen független, önálló 
hatáskörrel állított az ügyek élére olyan férfiút, aki tudott is, akart 
is valamit teremteni.

Mathematikai közéletünknek ma is egyik vezetője. Báró Eötvös 
Lóránddal együtt már a 80-as évek derekán megint megindítja a 
mathematikusok társaságát, mely azóta — eleinte minden nyomtatott 
alapszabály nélkül bámulatra méltó buzgósággal gyülekezett kétheten- 
kint, hogy tagjai a tudomány újabb haladásáról egymást tájékoztassák.

Jelenleg König Gyula legnagyobb irodalmi társaságunk igazgató 
tanácsának vezetője és mint ilyentől a középiskola megint igen sokat 
vár. Reméljük, hogy megszünteti még azokat az áldatlan viszonyokat, 
melyek a tankönyvirodalom és a tankönyvüzlet terén uralkodnak, a 
tankönyvek ügyét nem pusztán üzleti, hanem nagyobb kultúrális 
szempontból is tekinti és ezzel középiskoláinkban az egészséges fejlő
dés legfontossabb tényezőjét fogja erősíteni.

Hosszú tanári működésével, tudományos tevékenységével, a köz
pályán való hatásával már eddig is kultúrális fejlődésünk erős oszlo
pának mutatkozott. Rendszerint a kedves, szeretetreméltó emberek 
köré csoportosulunk, akikben a szív előbbre való az észnél. A gyengéd 
síma modorú, finom lelkületű embert szoktuk elárasztani ragaszkodá
sunkkal és szeretetünkkel. König Gyula nem ebből a táborból való. 
Nem a szív, hanem az ész embere. Nem tartozik a gyengéd, előzé
keny, pajtáskodó emberek közé. Erős ember, aki magának, magával 
és munkájának él. Nem is a pajtások gárdája veszi körül, sőt talán 
egyáltalában semmiféle gárda sincs körülötte. Mi is, bár sokan és 
sokszor elég közel jutottunk hozzá — hiszen a szellemi közösségnél 
semmi sem hozza egymáshoz közelebb az embereket — mégis távol 
állunk az ő egyéni életétől, de annál elfogulatlanabb tisztelettel adó
zunk munkásságának és köszöntjük életének e fordulóján ezt az egész 
embert. Járjon tovább is, igen sokáig még a maga útján és tegye 
könnyűvé a járást még a mai nemzedéknek is !

2 0 *
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EGYESÜLETI ÉLET.
Kolozsvári kör.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári köre novem
ber 20-án gyűlést tartott. A gyűlés tárgyai voltak: 1. Húber Imre 
kegyesrendi tanár felolvasása : A természetrajz tanítása az alsófokú 
oktatásban. 2. Kovács Dezső jelentése a népszerű tudományos elő
adások megtartása ügyében. 3. Dr. Rigler Gusztáv egyetemi tanár 
javaslata az érettségi vizsgálat eltörléséről. 4. Seprődi János javas
lata az énektanítás reformjáról.

Húber Imre előadásában kifejti, bogy a természetrajzi okta
tás csak akkor éri el igazi célját, ha tisztán biológiai alapra helyez
kedik. A biológiai oktatásnak nemcsak az a legkiválóbb eredménye, 
hogy az ifjú megtanulja, hogyan kell nézni, látni, érzékszerveit helye
sen használni, hanem az így szerzett helyes tapasztalatok alapján pon
tos fogalmakat, helyes ítéleteket alkothat. Minthogy a középiskolában 
a biológiai oktatásnak még bő tere nincsen, azért az előadó legcél
szerűbbnek látja az alsó .fokon már az első órán megkezdeni. Különö
sen törekedni kell a városokban nevelkedő gyermekeket a közvetlen 
környezet megfigyelésére szoktatni s a faluról bekerült ifjúnak isme
retével fel kell építeni a tennészetmegismerés vázát, hogy minden 
később szerzett ismeretét ehhez függeszthesse. Nem kevésbbé fon
tosnak tartja az előadó, hogy a biológiai oktatás mindig a szülő
föld, vagy annak szoros környékén élő világból vegye anyagát, mert 
ez a környezet pontos megfigyelésére vezet. Az ilyen ifjút bátran 
bocsáthatjuk az életbe, mert viszi az alapot a formális, a materiális, 
esztétikai és etikai műveltség továbbfejlesztésére, szereti a földet, 
szereti szűkebb hazáját, szülőföldjét, szereti hazáját.

A poétikusan megírt, közvetlenséggel és élénkséggel előadott 
felolvasást a kör zajos tetszéssel fogadta s dr. Szentkirályi Ákos 
gazdasági akadémiai igazgató indítványára elhatározta, hogy a dol
gozat kinyomatásáról is gondoskodni fog.

Kovács Dezső jelentést tesz a népszerű tudományos előadások 
rendezésének tervezetéről. Vagy 13 —14 előadás van tervbe véve. 
Az előadások rendezésénél a praktikus haszon lesz a fővezérlő gon
dolat.

Dr. Rigler Gusztáv írásban beterjesztett javaslatában az 
érettségi vizsgálatok eltörlésére hívja föl a kör figyelmét. A kör 
elhatározta, hogy foglalkozni fog az üggyel.

Seprődi János egy régebbi javaslatát újítja meg, melyet a 
kör annak idején elfogadott. A javaslat értelmében az énektanítás 
bővebb teret kapna. A kör elhatározta, hogy a központhoz már 
beadott javaslatot ismételten beterjeszti az anyaegyesülethez.

Dr. Biró Vencel.
_______  jegyző.
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JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
Iskolai tanulmányi kirándulások.

(Az 1908/9. évi értesítők alapján.)

Nálunk alig néhány évvel ezelőtt indult meg az a nagy fon
tosságú mozgalom, hogy tanulóifjúságunkat az ország különböző 
vidékeire elvezetve, alkalmat adjunk nekik látókörük szélesbítésére, 
ismereteik gyarapítására és tudásuk mélyítésére. Nem akarok itt 
is rámutatni, mennyire elmaradtunk ebben a tekintetben a művelt 
külföldtől, hol már évtizedek óta rendezik e tanulmányi kirándulá
sokat, melyeknek ott már egész irodalma van; viszont örömmel 
látom, hogy ezen intézmény hazánkban is mind mélyebb gyökeret 
ver, amint azt szépen kimutatják a múlt iskolai év értesítői. Talá
lunk ugyan még most is értesítőket, melyekben még a szokásos fél
napig tartó természetrajzi és földrajzi kirándulásoknak sincs nyoma, 
sőt van olyan is, mely egyenesen kifakad az iskolai kirándulások 
intézménye ellen ; de ezek száma évről-évre apad. Ezekkel szemben 
büszkén hirdeti az értesítők nagy része, hogy szokásos nagyobb 
kirándulásukat az idén is megtartották.

A középiskolai tanárság nagy része örömmel fogadta a mi
nisztériumnak a kirándulásokra vonatkozó rendeletéit és szívesen 
szegődött a rendeletek végrehajtásához lelkes munkatársnak. Néhány 
intézet (aradi, bártfai, jászberényi, ungvári fg.) több évre terjedő 
tervezetet is készített, hogy így öt-hat év leforgása alatt hazánk 
legszebb vidékeit felkereshessék. A tervezetek rendszerint a fővárost 
és vidékét, a Balatont, Magas Tátrát, Aldunát, Fiúmét, Erdély 
egyik vagy másik részét, Máramarosszigetet szokták felölelni. A leg
több intézet azonban esetről-esetre szokta elhatározni a következő 
nagy kirándulás helyét és idejét. Rendszeresség tekintetében termé
szetesen a tervezeteknek kell előnyt adnunk.

Evenkint körülbelül háromezer tanuló keresi fel az ország 
szebbnél-szebb vidékeit tanáraik vezetésével és helyenkint szülőik 
kíséretében. E kirándulásokról értesítőink számolnak be hosszabb- 
rövidebb jelentésekben. Nem lesz érdektelen e jelentésekkel köze
lebbről foglalkoznunk. Mellőzve ezúttal a rövidebb, egy-két órányira, 
vagy legfeljebb egy napra tett környékbeli kirándulásokat, táblá
zatba foglaltuk a több napra terjedőket, megjelölve az intézetet, a 
kirándulás kezdetét, időtartamát, a résztvett tanulók és kísérő taná
rok számát és a kirándulás helyét. Ahol lehetséges volt a fejenkénti 
részvételi összeg megállapítása, azt is odajegyeztük. Iparkodtunk 
lehetőleg teljes képét adni a múlt évi kirándulásoknak; hogy ez 
csak részben sikerült, ennek a fellelhető adatok hiányossága az oka.

Célunk nemcsak áttekinthetően összefoglalni a múlt évi kirán
dulásokat, hanem a felsorolással buzdítani is a még kételkedőket 
(mert ilyenek is vannak), az ezután teendő kirándulások vezetőinek 
útmutatással szolgálni, számításaiknak biztos alapot nyújtani, továbbá 
mintegy repertóriumot adni a vezetőknek, hogy az értesítők garma
dájában hol találhatnak adatokat, leírásokat, esetleg melyik intézethez 
fordulhatnak támogatásért és útbaigazításokért.
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3 Beregszász .......... VI. 30. 8 25 2 Bpest—Fiume, Abbázia, 

Cirkvenica
4 Bcszterczebánya k. V. 22. 5 46 — Dunántúl 28
5 Békéscsaba .......... IX. 12. 8 37 3 Magas Tátra 45
6 Bonyhád ............... VII. — 22 2 Kárpátok (?) —
7 Brassó á. e. fg. .. VII. 9. 14 Vili. o- 1 Görögország —
8 Brád g. kel............ V. 14. 7 37 3 Hunyadmegye, Alduna —
9 Budapest II. fr. ... IV. 23. 7 35 2 Magas Tátra —

10 Budapest III.......... VI. 18. 10 28 3 Hunyad- és Szebenmegye, 
Kolozsvár 60

11 Budapest IV. fg .... Y. 15. 10 — — Körút Erdélyen keresztül —
12 Budapest IV. fr .... IV. 7. 8 46 6 Alduna 42
13 Budapest V. fg. ... — 7 — — Erdély (?) —
14 Budapest V. fr. ... V. 20. 5 30 2 Alduna 50
15 Budapest VI. fg . ... IV. 4. 5 60 3 Fiume -
16 Budapest IX. r. ... VI. 8 20 3 Alduna —
17 Budapest gyak. fg VI. 8. 3 15 4 Miskolcz—Aggtelek— 

Krasznahorka -
18 Csiksomlyó .......... V. 13. 2 68 3 Balánbánya —
19 Debrecen ref. fg. X. 8. 5 33 3 Magas Tátra 31
20 Debrecen kir. k. fg. — — — — Alduna —
21 Debrecen fr........... VI. 25. 5 — — Magas Tátra 23
22 Dés ....................... V. 23. 7 29 2 Magas Tátra 40
23 Eger fg .................... VI. 23. 6 35 5 Máramarossziget —
24 Eger fr.................... V. 30. 3 24 2 Bükk, Miskolcz, Tarkő —
25 Eperjes kir. k. fg. IX. 8. 3 25 3 Magas Tátra 16
26 Eperjes kir. k. fg. V. 25. 2 33 2 Straczenói völgy, Dob- 

sina, Korompa 11
27 Fehértem plom...... V. 29. 2 30 2 Arad —
28 Fogaras................... IV. 3. 8 19 2 Budapest, Fiume, Abbázia —
29 Győr fg ................... — 3 47 — Bécs, Semmering, Grácz —
30 Győr fr..................... — — 17 2 Ausztria, Németország 83
31 Gyula ................... V. 15. 9 20 3 Budapest, Dunántúl 65
32 G yulafehérvár...... V. 30. 2 — — Vajdahunyad, Gyalár —
33 Haj duböszörmény IX. 13. 6 36 3 Magas Tátra —
34 Jászberény .......... — 5 16 1 Magas Tátra 30
35 Kaposvár ............... X. 1. 4 40 2 Fiume, Abbázia —
36 Karánsebes .......... IV. 6. 3 — 3 Resiczabánya —
37 Karánsebes .......... V. 19. 5 56 4 Alduna 18
38 Kassa fg................. VII. — 30 6 Fiume—Velencze _
39 K eszthely ............... VI. 20. 8 28 6 Magas Tátra —
40 Késmárk ............... IX. 14. 2 44 6 Szepesség 6*5
41 Kézdivásárhely .. X. 3. 3 70 5 Csikmegye —
42 Kolozsvár unit. ... V. 24. 7 56 4 Budapest—Fiume—Pola 50
43 Körmöczbánya ... IX. 17. 8 33 2 Erdély (?) 46
44 Léva ....................... VI. 2. 2 15 1 Budapest _
45 Lőcse fg .................. IX. 15. 2 32 4 Arvamegye —
46 M agyaróvár.......... — — — — Ausztria 3-6
47 Makó...................... VI. 21. 10 19 2 Magas Tátra -
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48 Marosvásárhely rk. 22 2 Vajdahunyad, Déva, Ре-
trozsény, Gyulafehér-
vár —

49 Mezőtúr .............. VI. 24. 6 41 6 Magas Tátra 32
50 Miskolcz ref. ... . V. 27. 2 55 5 Eger —
51 Miskolcz kir. kath. V. 16. 5 47 2 Zólyom, Selmeczbánya,

Körmöczbánya —
52 Nagybecskerek ... VI. 23. 6 — — ? —

53 Nagykőrös .......... 1908 20 Brassó— Háromszék me-
VI. 28. 9 2 gyék, Sinaia, Torda —

54 Nagyszalonta ...... — — 35 8 Alduna —
55 Nagyszombat ..... V. 4 — — Morvamezö, Bécs —
56 Nyíregyháza ...... V. 29. 4 VI. о. 2 Nagy- és Felsőbánya,

Fernezely 24
57 Pápa rk........................... — 3 14 — Komárom, Esztergom,

Visegrád —
58 Pécs fg................... V. 28. 5 24 2 Budapest —
59 Pozsony rk. fg. ... — 4 V. о. — Budapest—Magas Tátra
60 Pozsony ír............. VI. 24. 6 V. о. 2 Alduna —
61 Rimaszombat ..... IX. 7. 4 — — Zólyom— Dobsina —
62 Rimaszombat ........ V. 21. 3 — — Vashegy —
63 Rózsahegy .............. VI. 16. 2 — — Magas Tátra —

64 Segesvár ...................
1908 

VI. 27. 9 33 5 Alduna, Hunyad- és Sze- 
ben megyék 52

65 Szarvas......................... VI. 23. 6 25 1 Balaton —
66 Szatmárnémeti ref. IV. 6. 6 44 5 Budapest —
67 Szászváros ............ X. 2. 2 48 8 Vajdahunyad —
68 Szászváros .............. V. 21. 5 16 2 Alduna 3 6
69 Szentes ................. IX. 8. 8 20 2 Zólyom, Selmeczbánya —
70 Székelyudvarhely

Abrudbánya, Verespatak 
Budapest, Budafok

ref. ..................... IX. 4 36 4 —

71 Székesfehérvár fg. IV. 21. 2 18 1 —
72 Temesvár fr......... X. 3. 4 40 3 Vajdahunyad, Zsilvölgy —
73 Torda .................. VI. 1. 6 41 3 Alduna —
74 Trsztena .............. VI. 6. 4 25 2 Magas Tátra —
75 Újvidék .................. VI. 22. 9 5 6 3 Budapest, Esztergom,

Balaton —
76 U ngvár.................. — — — — Eger, Ónod, Muhipuszta —
77 Vácz ..................... V. 15. 6 35 4 Fiume és környéke —
78 Zenta..................... VI. 12 27 2 Magas Tátra —
79 Zombor.................. 1908 

VI. 25. 13 — — Dunántúl 70

A föntebbi adatokból kitűnik, hogy 75 intézet 79 nagyobb 
kirándulást rendezett mintegy 3000 tanulóval és 250 kisérő*tanárral 
(a napok összege 450-re tehető). A felhasznált és hivatalosan meg
állapított részvételi díjak összege pontosan nem volt megállapítható, 
de hozzávetőleges számítás szerint meghaladja a kétszázezer koronát,
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ha nemcsak a részvételi díjakat, hanem az elköltött zsebpénzeket is 
számításba vesszük.

Ezek a számok beszélnek. Háromezer fogékony lélek gyönyör
ködhetett édes hazánk szebbnél-szebb vidékeiben, ismerkedett meg 
kulturális intézményeink, kereskedelmi és ipari vállalataink egy 
részével, vagy zarándokolt a sok dicsőséget és nem kevés szomorú
ságot mutató történeti emlékeinkhez, hogy újabb tápot nyerjen 
lángoló hazaszeretete és büszke legyen magyar voltára !

Az elköltött kétszázezer korona mily csekély összeg a magyar 
mívelődés emelésére! És mégis mily kiszámíthatatlanok hasznos 
következményeikben e kirándulások. Boldog lehet az az ország, mely 
milliókat áldozhat ilyen célra.

A kirándulások anyagi terhein könnyítő kiránduló-egyesületek
ről, kirándulási alapokról, ezek növelésének módjairól, jövedelmeik 
felhasználásáról, valamint néhány új és követésre méltó intézkedésről 
majd egy későbbi cikkben fogunk beszámolni.

Makoldy Viktor.

KÜLFÖLDI TANÜGY.
Nemzetközi szemle.

1. A nemzetközi tanulócsere. Ez az intézmény a folyó évben 
különös fellendülésnek indult. Míg a bizottság megalakulása, vagyis 
1903 óta 1908 végéig összesen 578 esetben járt közre, az idei 
nagy nyári szünidőben egyedül 163 mindkét nembeli francia tanuló
nak közvetített 6 — 8 hétre terjedő külföldi tartózkodást; ugyan
akkora azoknak a külföldi tanulóknak a száma, akik hosszabb szün
idei tartózkodásra jöttek Franciaországba. A tanulócsere túlnyomó 
részben (112 esetben) Német- és Franciaország közt folyt le; Fran- 
oia- és Angolország között volt 48 eset, Franciaország és Ausztria 
között 2 eset, végre Német- és Angolország között 1 eset. Ezekhez 
járul még az a 47 eset, amikor a szülők közvetlen csereviszonyba 
léptek és az idegen család gyermekét magukhoz vették. Az idén 
tehát összesen 210, az intézmény megindulása óta 788 francia tanuló 
(fiú és leány) töltött hosszabb-rövidebb időt a külföldön, s főleg 
N émetországban.

Ezek a számok is mutatják, hogy a nemzetközi gyermekcsere, 
bár híre bejárta a művelt világot, fejlődésének kezdetén van még, 
jelentősége s némileg kézzelfogható eredménye egyelőre csak a francia
német viszonylatban észlelhető. Ez a politikailag is örvendetes ered
mény kétségkívül arra vall, hogy Közép-Európának ez a két vezetőnépe 
egymásnak kultúráját és családi életét nagyra tartja, ami a francia- 
angol viszonylatban csak kisebb mértékben, a német-angolban pedig 
még kevésbbó mutatkozik. Az intézmény tehát életrevaló volna, 
csak az kár, hogy egyszeri s ily rövid néhány heti tartózkodás sem
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az ország, a nép s az intézmények megismerésére, sem pedig a 
nyelvnek alaposabb elsajátítására nem elegendő; legfeljebb kedves 
visszaemlékezésekről és a nyelvbeli készségnek némi fejlődéséről 
lehet tehát csak szó. Valóban értékes és maradandó eredmények 
csakis hosszabb vagy ismételt tartózkodás után érhetők el, aminek 
érdekében, mint már ismételve hangsúlyoztuk, kívánatos volna a 
tanügyi hatóságoknak erkölcsi és anyagi támogatása. Erre pedig 
különösen azok a nemzetek szorultak, amelyek nem dicsekedhetnek 
európai világnyelvvel. A ma széltében uralkodó és terjeszkedő nem
zetközi áramlatok kedveznek az ilyen megoldásnak s azért í'eméljük, 
hogy ebbeli reménységünk nemsokára teljesedni fog s egy valamennyi 
érdekelt nép által közösen fenntartott »Bureau« az ügynek erős len
dületet fog adni. Nálunk az ország határain belül a német nyelv 
mellett a nemzetiség nyelveinek van nagyfontosságuk s valóban kár, 
hogy ez a régi hagyományos és speciális magyarországi gyermek- 
csere szinte kiveszőiéiben van. (Lásd erről Hajdú Miklós dr. talpra
esett cikkelyét »A cseregyerek« a Gyermekvédelmi Lap f. é. szep
temberi számában).

Rokon vonatkozásánál fogva emlékezzünk meg a nemzetközi 
levelezésről is, mely nálunk sajnos nyelvi okoknál fogva nem ter
jedhet. A németországi viszonyokról legutóbb M. Hartmann lipcsei 
tanár számolt be »Jahresbericht der deutschen Zentralstelle für 
internationalen Briefwechsel (1908 — 9)« a »Die Neueren Sprachen« 
c. folyóirat 1909. októberi számában (356 — 67. lap).

2. Nemzetközi utazások. Az utazások kultúrértékét ezen a 
helyen vitatni felesleges. Ennek meggyőződése régóta ösztönszerűen 
él már a műveltségre áhítozó emberiségben, de tervszerűen csak 
napjainkban bontakozik ki. A nagyobb európai gócpontokban egyes 
tudományos vagy pedagógiai egyesületek keretében külön bizott
ság vagy megbízott foglalkozik azzal, hogy idegen országokba rán- 
duló honfi- és szaktársait avagy az onnan saját országukba érkező 
külföldieket hasznos útmutatásokkal lássa el, ami mindenképen nem 
csak anyagi, hanem kultúrális előnyökkel is jár. A németek modern
filológusaik részére külön ilyen »Internationaler Pensionsnachweis«-t 
szerveztek, melynek élén dr. Plügge tanár áll (Leipzig Goklis, Kaiser 
Friedrichstrasse 38). Hogy nálunk is mennyire elkelne ilyesmi, azt 
legjobban e soroknak írója igazolhatná, akit állandóan felkeresnek 
ilynemű kérdezősködésekkel.

Pontos a tanuló-ifjnságnak külföldi utaztatása is, melynél ter
mészetesen első sorban a főiskolák hallgatói jönnek tekintetbe, a 
középiskoláknál tanárok vezetése mellett csak a felsőbb (VI—VIII.) 
osztályokról lehet szó. Nem szándékozom az ilyen folyton szaporodó 
vállalatokat felsorolni, ahelyett utalok egy újabb komoly kezdemé
nyezésre, mely nekünk is némi útbaigazítással szolgálhat. Angol- 
országban most alakult meg az »Anglo-German Students Committee«, 
mely a német főiskolai diákságnak 1910 nyarán teendő tanulmányi 
kirándulását készíti elő. Egy megfelelő német »Komitee zur Förde
rung freundschaftlicher Beziehungen zwischen deutschen und engli-
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sehen Studenten«, mely ezen látogatásnak az angolok részéről 
1911-ben bekövetkező viszonzását fogja előkészíteni, ugyancsak most 
van alakulófélben. Mindkét részen máris sikerült a társadalomnak 
előkelőségeit bevonni, ami a sikert eleve biztosítja. Elismerésre és 
követésre méltó a kezdeményezőknek abbeli törekvése, mely már a 
programm összeállításánál is kifejezésre jutott, hogy a szokott barát
ságos és túlságosan ünneplő és szórakoztató rész rovására nagyobb 
tért biztosítottak az együttélésnek és együttműködésnek s lehetővé 
válik, hogy ki-ki a saját hajlamainak vagy céljának megfelelő tanul
mányoknak élhessen. Német részről remélik, hogy ilyen nemzetközi 
kapcsolatok szaporításával idővel sikerül majd a főiskolai hallgató
ságnak nemzetközi segítőszövetségét megalakítani. Vájjon az évek 
óta fennálló Corda Fratres távol áll ezen rendeltetésével megegyező 
törekvésektől ? Mindenesetre kívánatos volna, ha ezen a téren mi is 
megmozdulnánk. Mily üdvös eredménye lehetne annak, ha a mi 
főiskolai polgáraink ellátogathatnának Berlinbe, Párisba, sőt még 
csak Bécsbe is ! A revans-látogatásoknál azonban nem szükséges 
okvetlenül országra szóló dáridókat csapni.

3. Nemzetközi pedagógiai pályázat. A párisi gyermekegészség
ügyi társulat (Société d'Hygiene de VEnfance) a folyó évre a követ
kező pályatételt tűzte k i : »A gyermekeknek büntetése«. A pályamun
kák, csakis még meg nem jelent dolgozatok, francia, német, angol, 
olasz vagy spanyol nyelven írva, f. év december 31-ig küldendők be 
a nevezett társulat elnökének: 10, Bue St.-Antoine, Paris, 4-e.
A dolgozaton a szerző nem nevezheti meg magát; a név és cím 
zárt borítékba rejtendő és ugyanolyan jeligével látandó el, mint 
a pályamunka. A társulat kijelenti, hogy a dolgozatok mind az 
ő tulajdonába mennek át és a szerzők részéről nem bocsáthatók 
közre (!), tekintettel arra, hogy a társulat maga szándékozik a beérke
zett dolgozatok legjavát külön kötetben feldolgozva kiadni. A díja
k a t: arany-, ezüst-, bronzérmek és dicsérő oklevelek az 1910. évi 
ünnepi közgyűlésen fogják odaítélni. K. F.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Danncmann Friedrich: Der naturwissenschaftliche Unterricht 

auf praktisch-heuristischer Grundlage. Hannover, 1907. (Hahnsche 
Buchhandlung) XII-|-366. Ara 6.20 M.1

Dannemann már könyvének címével is jelezni kívánta, bogy a 
természettudományok tanításánál vezető szempontnak tartja a tanulók 
önmunkásságának az elősegítését. Mivel alapos ismeretnek csak azt 
tekinthetjük, amelyet az ember a maga gondolkodása és gyakorlati tevé-

1 Folytatása ez a természettudományi oktatás reformjára vonatkozó 
könyvek ismertetésének, amelyet a Közlöny múlt évi utolsó számában kezd
tünk meg. Szerk.
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kenysége útján szerez meg, arra kell törekednünk, hogy a tanításban 
semmit se közöljünk, amit a gyermekek maguk kigondolhatnak és 
semmit se mutassunk, amit ők maguk is elvégezhetnek. Csak a tényekkel 
való közvetlen megismerkedés vezet az érzékek és az egészséges emberi 
értelem helyes használata útján a tudományos gondolkozásmód elsajá
tításához és épp ebben látja Dannemann a természettudományi okta
tás célját.

Ebből az következik, hogy a tanitás alakjának mindig heurisztikus
nak kell lennie és ahol csak lehetséges, a tanulók saját megfigyelésén és 
gyakorlatain kell felépülnie. A gyakorlatok nemcsak szükséges kiegészí
tései legyenek az előadásnak, hanem egyedüli alapja. Felhozza erre nézve 
Anglia példáját, ahol nincs mindig külön előadóterem, hanem sokszor 
az előadások színhelye is az a helyiség, ahol a tanulók végz.ik gyakorla
taikat. A tanulók gyakorlataiból kiinduló előadásnak a feladata csak az, 
hogy a gyakorlatok eredményeit összefoglalva a tanulókkal felismer
tessük a bennük megnyilatkozó törvényszerűséget, megtanítsuk őket 
a törvényszerűség alkalmazásaira és oly kísérleteket végezzünk, amelye
ket a tanulók maguk nem tudnának elvégezni. Ezeknek a száma azon
ban mennél kevesebb legyen. Fektessünk súlyt az alkalmazott eszközök 
egyszerűségére, sőt legjobb, ha a tanuló maga tud mindent elkészíteni, 
amire szüksége van.

Ezt az elvet meg lehet valósítani és már sok helyen, különösen 
Angolországban és az Amerikai Egyesült Államokban, meg is valósí
tották. A megvalósítás módját, továbbá a tárgyalandó anyagra vonat
kozó véleményét külön fejezetekben adja elő a szerző a különböző tár
gyakra nézve, mint a fizikára, kémiára, ásványtanra, geológiára és bioló
giára, majd külön fejezetben tárgyalja az intézeteknek a természettudo
mányi oktatás céljaira való felszerelését. A tanárképzést természetesen 
úgy kell átalakítani, hogy a jelölteket képessé tegye áz ilyen módon való 
tanításra. Kívánatosnak tartja a szerző, hogy a szakok csoportosításában 
elég szabadsága legyen a jelölteknek. A mai rendszert hibásnak tartja, 
mert a matematika mellett az összes természettudományokból alapos 
tudományos képzést egy jelölt sem szerezhet. Ajánlja a matematikának 
a földrajzzal való összekapcsolását.

A tanítás nevelő értéke és eredményessége szempontjából rend
kívüli haszonnal jár, ha a tanulók megismerkednek az egyes tudomány
ágak, vagy azok egyes részeinek fejlődésével, mert egyrészről jobban 
megértik az egyes elveket, ha látják, milyen nehézségekbe ütközött fejlő
désük, másrészt lelkűkre nemesítőleg hat a tudomány úttörőinek példája. 
A tanításnak ebben a történeti elemében nem szabad külsőségekben 
elmerülnünk (név, évszám), hanem arra kell törekednünk, hogy tanulóink 
megismerjék azokat az utakat, amelyeken járva a tudomány mai álla
potára jutott. Segíthet e cél elérésében nagy kutatók könnyebb művei
nek olvasása, de még inkább kísérleteiknek ugyanoly eszközökkel való 
végzése.

A részletes megvalósításra vonatkozó megjegyzéseket tartalmazza 
az utolsó fejezet. A függelékben a porosz középiskolák tanterve mellett 
ott találjuk az »Unterrichtskommission« javaslatait, azután a IX. rajnai
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igazgatói értekezlettől a biológiai oktatásra és a tanulók gyakorlataira 
nézve 1907-ben elfogadott alapelveket, végül a »Verein zur Förderung 
des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts« 1907. évi 
határozatait és az anhalti kormány 1902. évi rendeletét a biológiának 
a felső fokon való tanításáról.

*  *  *

Der naturwissenschaftliche Unterricht an den österreichischen 
Mittelschulen. Herausgegeben von Prof. Dr. R. v. Wettslein. Wien, 1908. 
(F. Tempsky) 104 1.

A német oktatásügyi bizottság összefoglaló jelentésének meg
jelenése és a középiskolák ügyének azóta bekövetkezett gyökeres reformja 
arra indította a bécsi cs. és k. állattani és növénytani társaságot, hogy 
a bécsi geológiai és ásvánvtani társasággal együttesen a természet- 
tudományok bécsi képviselőinek bevonásával megbeszéljék a természet- 
tudományok középiskolai oktatásának jelenlegi állapotát és megállapít
sák a szükséges javításokat. Az előttünk fekvő füzet a körülbelül egy éve 
tartott tárgyalásokat tartalmazza, a hozzászólásokat épp úgy, mint az 
előadók relációit. Az elnök (Wettstein) rövid megnyitó beszéde után 
E. Witlaczil a természettudományoknak a középiskolákban való helyze
téről adott elő. Panaszkodik a természettudományok kis óraszáma miatt, 
pedig tárgyi és alaki szempontból egyaránt fontos nevelőeszközök, 
azután foglalkozik azzal a lehetőséggel, hogyan lehetne a nyelvi és ter
mészettudományi tárgyak óraszámát helyesebb arányba hozni. Végül 
az érettségi vizsgálatot károsnak és céltalannak tartja, ezért megszünte
tését ajánlja.

K. Fritsch az állattani és növénytani oktatás biológiai irányáról,
H. Lanner a termésbetrajzi oktatás segítő eszközeiről, végül P. Pfurtschel- 
ler a tanárképzésről adott elő. A hozzászólások minden előadás után 
élénk vitára adtak alkalmat, úgy, hogy a határozatokat az osztrák 
tudományos világ véleményének kifejezéseként tekinthetjük. Részletes 
közlésüket feleslegessé teszi az a körülmény, hogy az »Unterrichtskom
mission« körében felmerült véleményektől lényegében nem különböznek. 
Ránk nézve főleg az teszi érdekessé ezt a füzetet, hogy látjuk belőle, 
épp úgy mint az itt ismertetett többi könyvekből, hogy mindenütt az 
a gondolat foglalkoztatja az elméket, hogy a természettudományok mai 
oktatása nem felel meg e tudományok értékének és mai állásának. Nem 
mondhatjuk-e ezt a mi középiskoláink természettudományi oktatásáról 
is ? Nem volna-e célszerű, ha mi is fontolóra vennők, hol szükséges és 
hogyan lehetséges a mai viszonyok változtatása ? Azt hiszem, hogyha 
Egyesületünk kebelében a fennálló bizottságok mellett még természet- 
tudományi bizottság is alakulna, nem lenne e bizottságnak oka olyan 
panaszra, hogy nincs tennivalója. Mindenesetre különösnek tartom, 
hogy ez a bizottság eddig nemcsak meg nem alakult, de még csak eszméjét 
sem vetették fel. Reméljük, hogy nem kell rá sokáig várnunk !

Kelemen Ignác.
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KRÓNIKA.
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 

Haáz Ferenc Rezső helyettes tanárt a székelyudvarhelyi ref. főgim
náziumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag rendes tanárrá kinevezte.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a bony
hádi ág. hitv. ev. főgimnázium У—VIII. osztályainak a nyilvánossági 
jogot és az érettségi vizsgálatok tartásának jogát is véglegesen megadta.

Jubileumok. Egyesületünket a budapesti ref. főgimnázium 
50 éves jubileumán Bévy Ferenc alelnök képviselte; az esztergomi 
kath. főgimnázium 100 éves jubileumi ünnepélye alkalmából pedig 
egyesületünk nevében Négyesy László elnök és Székely István főtit
kár üdvözlő táviratot küldtek az ünneplő tanári testületnek.

Egy felvilágosító előadás megvitatása. Ily cím alatt tartott 
előadást a minap Tuszkai Ödön dr. a bpesti VIII. kér. áll. főgimn. 
iskola-orvosa az Országos Közegészségügyi Egyesületben az iskolaorvosok 
és egészségtantanárok előtt. Mindenekelőtt megállapította, hogy a 
felvilágosításnak szükséges voltát ma már épp oly egyértelműen 
ismerik el, mint azt, hogy ezt csak kivételesen lehet a családra 
bízni. A felvilágosítás mikéntjére, módszerére nézve azonban nagyon 
eltérnek a vélemények s épp oly jellemző, mint érdekes jelenség az, 
hogy a szexuálpedagógiának újabb fellendülése óta a különböző nem
zeteknél más-más »honi módszer« alakult ki, mely a németekkel 
és az olaszokkal a két szélsőséget tünteti fel. Azután bemutatta 
azt a fölvilágosító előadást, amelyet már egy ízben abituriensek előtt 
tartott és amelyben a nemi dolgokon: a nemi élet egészségtana, 
a bántalmak megelőzése és gyógyíthatósága — kívül szóvá tette az 
iszákosságot, a dohányzást, a többi mérges élvezeti cikkeket, úgy
szintén méltatta a problémának etikai jelentőségét. Kemény Ferenc 
felette kívánatosnak tartaná ennek az előadásnak a kinyomatását 
és szétküldését a probléma iránt érdeklődő és hivatott pedagógusok
nak és orvosoknak, akiknek tárgyi kiegészítései után végre elérnők 
azt, hogy legalább a fiúközépiskolák részére egy felvilágosító minta- 
előadás állna rendelkezésre. A bizottság elnöke Schuschny dr. magára 
vállalta az előadásnak kinyomatását egy orvosi lapban és jelezte, 
hogy azt annak idejében szélesebb körben megvitatás alá fogja 
bocsátani. kf.

A mathematikai oktatás nemzetközi szervezése. A magyar 
közoktatási kormány a mathematikai oktatás tanulmányozására alakí
tott nemzetközi bizottságba amint tudjuk magyar tagokul Веке Manó, 
Bados Gusztáv, és Rátz László, tanárokat nevezte ki s egyszersmind 
a nemzeti albizottság tisztikarát és tagjait is kinevezte. Ez az 
albizottság König Gyula, min. tanácsos elnöklete alatt november hó
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14-én tartotta alakuló gyűlését. König elnök megnyitó beszédében 
vázolta a bizottság megalakulását és feladatát. Rámutatott arra a 
közismert tényre, hogy éppen a jelenlegi közoktatásügyi miniszter vetette 
fel először azt az eszmét, hogy a középiskolai oktatás nagy kérdései 
nemzetközi alapon tárgyaltassanak. A mathematikai oktatás nemzetközi 
bizottságának megalakulása az első fontos lépés ezen a téren. A bizott
ság jegyzőkönyvében fejezte ki háláját és köszönetét a kormánynak, 
hogy e kérdésben oly gyorsan és előzékenyen intézkedett. Ezután Веке 
részletesen ismertette a nemzetközi bizottság megalakulásának törté
netét és eddigi működését. Indítványára a bizottság megállapítja 
munkatervét és a részletkérdések kidolgozásával megbízza egyes tag
jait. Nevezetesen Szuppán Vilmos a népiskolai, Volenszky Gyula a 
polgári iskolai, Visnya Aladár a felső leányiskolái, Havas Miksa a 
kereskedelmi iskolai, Bogyó Samu a kereskedelmi akadémiai, Arany 
Dániel az ipariskolai, Goldziher Károly a tanítóképzői, Szabó Péter a 
mintagimnáziumi, Kürschák József, a tanárképzésbeli, Bados Gusztáv 
a műegyetemi, Веке Manó az egyetemi és a középiskolai mathematikai 
tanításról fog referálni. (M—Г.)

Ötvenezer korona egy görög szótárra. Ennyit engedélyezett 
a közoktatásügyi miniszter a Filológiai Társaság kérésére egy kb. 
száz ívre terjedő görög szótár megírására és kiadására. A nagy 
lexikális mű szerkesztésében, mely különben a Hornyánszky-féle udv. 
könyvnyomdában készül, a fiatal filológus gárda legjelesebb tagjai 
vesznek részt. Úgy halljuk, e tekintélyes összeg kieszközlése Hegedűs 
Istvánnak, a társaság buzgó alelnökének köszönhető. Érdekelni fogja 
a tanárságot, hogy a Filológiai Társaság elé indítvány került egy 
középponti hirlapkönyvtár létesítése ügyében. Amint olvasóink emlé
keznek, évekkel ezelőtt Székely István tagtársunk tartott erről a 
tárgyról előadást a Budapesti Tanári Körben. Kívánatos volna, hogy 
e fontos eszme mielőbb testet öltsön.

Új főiskolai tanárok. A tiszántúli ref. egyházkerület régi 
törekvése, hogy a debreczeni főiskola jog és teológiai akadémiáját 
egyelőre teljes bölcsészeti fakultással kiegészítse, egyetemmé fejlessze. 
Most egyszerre három tanszéket töltött be nov. 24-iki közgyűlésén, 
melyek közül kettő új kátédra. A bölcseleti tanszékre egyhangúlag 
Mitrovics Gyula dr. miskolczi felsőbb leányiskolái igazgatót, miskolczi 
tanári körünk kezdeményezőjét és alelnökét s választmányunk tagját 
választotta meg, míg a német filológiai tanszéket Schmidt Henrik 
dr. budapesti kereskedelmi akadémiai tanárral, a jogbölcselet-szocioló- 
giai tanszéket pedig Tegze Gyula dr. kecskeméti jogakadémiai igaz
gatóval töltötte be.

Ösztöndíj-pályázatok. I. Az Alapy-féle ösztöndíjaknak három állomása 
az 1909/10. tanév kezdetétől töltendők be.

A folyamodványok az illető tanintézeti elöljáróságnál legkésőbb az 
1910. évi január hó 15-ig nyújtandók be kellőleg felszerelve.
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II. Az 1909/10. tanév kezdetétől következő ösztöndíj-állomások töl
tendők be : 1. A Matyasovszky-féle alapítványnál évi 180 K.-s két állomás. 
2. A Marczibányi-féle alapítványnál évi 240 К -s két állomás. 3. A Lati- 
novits-féle alapítványnál évi 300 K.-s egy állomás. 4. Az Adamovics-féle 
alapítványnál évi 200 K.-s egy állomás. Ez ösztöndíjakra általában csak oly 
róm. kath. vallásu tanulók tarthatnak igényt, kik legalább is már a gimná
zium vagy reáliskola I. osztályát jeles előmenetellel befejezték. Pályázati 
határidő 1910. január hó 10-ike.

III. Az 1909/10. tanév kezdetétől egy »Szemák István«-féle évi 200 
koronás ösztöndíj-állomás töltendő be. Ez ösztöndíj-állomásra gör. kath. kán
torok, tanitók, vagy kántor-tanitóknak, ilyenek hiányában gör. kath. papoknak 
első sorban az ungvári, munkácsi, beregszászi és eperjesi, másodsorban a bárt- 
fai, debreczeni, kassai, kolozsvári, lőcsei, nagykállói, nagykárolyi, nagyváradi, 
rozsnyói, sátoraljaújhelyi és szatmári középiskolák valamelyikébe járó szorgal
mas és jó magaviseletű tanuló-fiai tarthatnak igényt. Ha gör. kath. papok 
és kántorok gyermekei pályáznak, előnyben részesül az, aki jobb tanuló és 
jobb magaviseletű, egyenlő kvalifikáció esetében az, aki szegényebb. Pályá
zati határidő 1910. jan. 15.

GYÁSZROVAT.
Pszotka Ferenc középiskolai igazgató, nyug. áll. főreáliskolai 

rendes tanár f. hó 5-én, életének 64. évében elhunyt Körmöcbányán.
Groó Vilmos a békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-főgimnázium 

tanára, életének 38-ik, tanári működésének 15-ik évében folyó hó 
8-án elhunyt.

Tirczka Antal ny. főreáliskolai tanár meghalt 72 éves korá
ban Máramarosszigeten.

Oláh Béla dr. a budapesti У. kér. áll. főreáliskola tanára 
meghalt f. hó 12-én életének 48 ik évében.
Tartalom : König Gyula. — Egyesületi élet: Kolozsvári kör. Dr. Biró 

Venceltől. — Javaslatok és tanulmányok: Iskolai tanulmányi kirán
dulások. Makoldy Viktortól. — Külföldi tanügy: Nemzetközi szemle. 
K. IVtől. — Könyvek és lapok : Dannemann Friedrich : Der natur
wissenschaftliche Unterricht auf praktisch-heuristischer Grundlage. 
Prof. Dr. R. V . Wettstein : Der naturwissenschaftliche Unterricht an 
den österreichischen Mittelschulen, Kelemen Ignáctól. — Krónika: 
Kinevezés. — Nyilvánossági jog. — Jubileumok. — Egy felvilágo
sító előadás megvitatása. — Á mathematikai oktatás nemzetközi szer
vezése. — Ötvenezer korona egy görög szótárra. — Üj főiskolai 
tanárok. — Ösztöndíj-pályázatok. — Gyászrovat. (Pszotka Ferenc, 
Groó Vilmos, Tirczka Antal, Oláh Béla dr.)

MOST JELENT MEG AZ ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK 5. SZÁMA! "ФВ

A SZÓBELI EGYENLETEK MEGFEJTÉSE
(400 új' feladat.) í r t a  Czencz József ,  főgimti áziumi tanär. (Enged, szám 103710/909.) 
Az egyetlen módszeres példagyűjtemény, amelynek segítségével a tanuló a szó
beli egyenletek m egfejtését elsajátíthatja. Azonkívül — m int a hivatalos b írá la t 
mondja — »körültek in téssel választo tt némely feladatával a közönséges_ számtan 
nem egy fontos részle té t emeli ki, úgy hogy a tanuló könnyen meggyőződhetik 
az algebra alapos tudásának gyakorlati hasznáról és alkalm azásáról.« A g y ű jte 
mény eddig m egjelent szám ai: 1. Simonyi Z e . : Jó magyarság. — 2. Réger B. : 
Irodalm unk ta r t .  ism ertetése. I. rész. — 3. Bálint K.: Történelm i helynevek szó
tára . — 4. Réger B .:  Iro ialm unk  ta r t.  ism ertetése. íl. rész. — 5. Czencz J . : 
A szóbeli egyenletek m egfejtése. Mindegyik füzet ára  6 0  fillér. Kaphatók bá r
mely könyvesboltban vagy közvetlen a kiadónál (Wellisch Béla, Szentgotthárd).
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VILÁGTÖRTÉNELEM
I. rész. Az Ó-kor története. Középiskolák V. osztálya számára. 

Ára .............. ............................................ .................  К 2 .6 0
Engedélyezési szám 70.827/908.

II. rész. 1. A középkor története. 2. Az újkor története
1648-ig. Középiskolák VI. oszt. számára. Ára К 3 .2 0  
Engedélyezési szám 46.158/906.

III. rész. 1. Az újkor története 1648-tói. 2. A legújabb kor 
története. 3. Politikai földrajz. Középiskolák VII. osz
tálya számára. Ára ............................................  ... К 3 .2 0
Engedélyezési szám 67.288/908.

* Ez a könyv nem azonos a per a la tt álló tö rténelm i tankönyvvel, amely 
a forgalom ból teljesen  kivonato tt.

K i a d ta  a z  A th e n a e u m  i r o d a l m i  é s  n y o m d a i  r . - t .  ( B u d a p e s t ,  V II., R á k ó c z i - u t  5 4 . )

AZ A T HE NA E UM IRODALMI É S  NYOMDAI R. -T.  KIADÁSÁBAN M E GJ E L E N T

A la tin  a l a k ta n  rö v id  ö s s z e f o g l a l á s a
A N Y E L V T A N I  I S M E R E T E K  Ö S S Z E F O G L A L Á S Á R A  É S  É B R E N T A R T Á 
S Á R A  AZ I — Vi l i .  O S Z T Á L Y Ú  F Ö G I M N Á Z I U M I  T A N U L Ó K  SZ ÁMÁRA

ÍRTA

S C H U S T E R  ALFRÉD
b u d a p e s t i  ( I I I .  k é r . )  á l l .  f ö g i m n .  t a n á r .

Szerző ezen munkájával KETTŐS CÉLT kíván szo lg á ln i:

1. olyan kis rövid latin alaktant akart összeállítani, mely 
mint a latin nyelv összefoglaló tankönyve szerepeljen ott, ahol az 
induktív eljárás szerint levont nyelvtani jelenségek és szabályok csak 
hosszú vonalon és szétszórtan találhatók meg, de összefoglalva és 
áttekinthetően rendezve nincsenek, és

2. könnyű é s  rövid segédeszközt akart nyújtani a középső 
és felsőbb (IV—VIII. oszt.) osztályok tanulóinak.
Engedélyezve 76623/909. szám alatt. :::: ÁRA 1 KORONA.
A m . t .  s z a k t a n á r  u r a k n a k  k í v á n a t r a  k é s z s é g g e l  k ü ld ü n k  mutatványpéldányt!

Budapest, az Athenaeum  irodalm i és nyomdai r.-tá rsu la t könyvnyomdája.
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——  -------;—  ------------------------ К ш гу .-м апк 4
JAVASLATOK ÉS T  A  N I  TT . M  Á  N  Vofch N Y v T A  R A

Az ifjúsági irodalom támogatása.
Pedagógiai és nem-pedagógiai lapjaink, napi és időszaki sajtó, 

többi között elsősorban a Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 
ismételten foglalkoztak ifjúsági irodalmunk állapotával, s míg egy
részről örömmel és megelégedéssel konstatálták, hogy ifjúsági iro
dalmunk pár évtized óta észrevehető fellendülésnek indult, másrészről 
azonban nem haboztak azon nézetüknek adni kifejezést, hogy nagyon 
messze vagyunk még attól, hogy ifjúsági irodalmunkat más művelt 
nemzetek, jelesen a franciák ifjúsági irodalmával csak össze is 
hasonlíthassuk.

Nem érhet bennünket tehát az a vád, mintha nem foglal
koztunk volna ezzel az üggyel elég sokszor és elég behatóan ; de az is 
bizonyos, hogy nem igen kutattuk e téren észlelhető elmaradottsá
gunknak okait, és nem vetettük fel a kérdést, miért rendelkeznek 
más művelt nemzetek, különösen a franciák oly gazdag és minden 
tekintetben kiváló ifjúsági irodalommal. Ha nem tévedek, Benedek 
Elek volt az első, ki nehány év előtt lapjában, a Magyar Kritikában, 
midőn ugyancsak ifjúsági irodalmunk ügyével foglalkozott, ezt a 
kérdést is érdeklődése és fejtegetése körébe vonta, és fejtegetésében 
arra az eredményre jutott, hogy elmaradottságunkat ezen a téren 
annak tulajdoníthatni, hogy nem részesítjük ifjúsági irodalmunkat 
az ügy fontosságához mért támogatásban, amely mulasztásért min
denekelőtt az Akadémiát és kultuszminisztériumot tette felelőssé, 
mert azoknak volna nézete szerint elsősorban kötelességük e tekintet
ben is jó példával elül járni.

E váddal és egyúttal azon indítvánnyal, hogy az Akadémia 
és a kultuszminisztérium méltó erkölcsi és anyagi támogatásba! 
részesítse az ifjúsági irodalmat, országgyűlési képviselő korában égj
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ízben a képviselőházban is fellépett Benedek Elek. Persze lesajnálták, 
megmosolyogták. Mulatságos dolog volt látni, mint izgett-mozgott 
székében Trefort, az akkori kultuszminiszter és, mint maga az indít
ványozó beszélte el annak idején a dolgot, [minduntalan hátraszólt 
Berzeviczynek, mintha méltatlankodva kérdezte volna: mit akar ez 
ember itt a gyermek- és ifjúsági irodalommal ? Kuruc Thaly 
Kálmánból is kitört az akadémikus s mérgesen szólt közbe : az nem 
kötelessége az Akadémiának, ami magyarul annyit jelent, hogy nincs 
az alapszabályai közt az ifjúsági irodalom istápolása, tehát nem is 
törődik azzal, minő olvasmányokon nő fel az a nemzedék, melynek 
majd idővel az Akadémia kiadványait kell megemésztenie.

Ezzel az ügy el lett intézve, s azóta tudtommal kívülem senki 
nem is hozta azt többé szóba.

A magyar akadémikus és a magyar kultuszminiszter felfogása 
szerint tehát az ifjúsági irodalom nem elég fontos ügy arra, hogy 
érdeklődésüket és támogatásukat arra is kiterjesszék.

Azt hiszem, érdekes és tanulságos lesz azzal szemben kimu
tatni, hogyan gondolkoznak erről az ügyről más művelt nemzetek
nél, elsősorban a francia akadémikusok és kultuszminiszterek, akiket 
szintén sem alapszabályok, sem országos törvény vagy rendelet nem 
köteleznek az ifjúsági irodalom támogatására.

A francia akadémia évről-évre kitüntetésben részesíti a kiválóbb 
ifjúsági műveket és mondhatni, valóban pazar bőkezűséggel osztja 
adományait az ifjúsági irodalom művelői között. Csinos kis jegyzéket 
lehetne összeállítani azokból az ifjúsági munkákból, melyeket a 
francia akadémia kitüntetésre és megjutalmazásra méltóknak talált. 
Az ily munkákat a kiadók könyvjegyzékeikben rendszerint meg is 
jelölik e szókkal: »ouvrage couronné par l’Académie frangaise« 
vagy csak »par l’Académie.« Nagyobb bizonyíték okából megnevezek 
nehány ilyen munkát annál is inkább, minthogy nehányat közülök 
magyarra is lefordítottunk már. Ilyenek :

Colombe, La fiile de Carilés (Carilés leánya, Athenaeum).
Belloc, Pierre et Pierrette (magyarul is, Athenaeum).
Malot, Sans Familie (Elhagyottan, Singer és Wolfner).
Macé, Histoire d’une Bouchée de Pain (Egy falat kenyér tör

ténete, Franklin-Társ.).
Legouvé, Nos Fils et nos Füles (Fiaink és Leányaink, 

Franklin-Társ.).
Hasonló kitüntetésben részesültek J. Verne munkái is, amelyek 

tudvalevőleg nálunk is a legkedveltebb ifjúsági olvasmányok közé 
tartoznak.

De nemcsak kitüntetésben, hanem méltó, gyakran szinte hihe
tetlen jutalomdíjban részesíti a francia akadémia a kiváló ifjúsági 
munkákat. Porchat egy kis munkája (Trois mois sous la neige), 
melynek 60 cent. az ára, 1500 frank jutalomdíjat nyert. Egy másik, 
Belin kiadásában megjelent kis munka, szintén 60 cent. az ára, 
2500 franknyi rendkívüli jutalomban részesült. Ezt a kis munkát 
1892-ben 84. kiadásban láttam. Delagrave kiadó egyik ifjúsági műve



1500, egy másik meg éppen 10.000 frank jutalomdíjat nyert. 
Ugyancsak 10.000 franknyi jutalomban részesült Rapet »Manuel 
populaire de morale« című munkája. Nem hangzik-e ez meseszerűen, 
szinte hihetetlennek ?

Ennyi példa, azt hiszem, tökéletesen elégséges, hogy a leg
makacsabb és legbitetlenebb akadémikus is meginogjon és magába 
szálljon. Csodálkozhatni-e ezekután, hogy a franciáknak oly gazdag 
és remek ifjúsági irodalmuk van ? Igaza van a Magyar Kritikának, 
midőn azt mondja, nálunk azt hiszik az emberek, hogy nincs köny- 
nyebb, mint gyermekek és az ifjúság számára írni, s ezért boldog
boldogtalan ráadja fejét, mert ezúton könnyű szerrel némi kereset
hez jut. Franciaországban máskép gondolkodnak. Ott az ifjúsági mű 
méltó tárgya az írói ambíciónak, amely méltó elismerésben és gazdag 
jutalomban is részesül. Ez az oka, hogy ott kiváló, nagytehetségű 
írók foglalkoznak az ifjúsági irodalommal, kik közt nem egy európai, 
sőt világhírre tett szert.

Pedig tudtommal a francia akadémiát sem kötelezik alap
szabályai az ifjúsági irodalom támogatására. A francia akadémia 
tudvalevőleg állami intézmény; szervezete és alapszabályai ismételten 
nagy módosításokon mentek keresztül. Több rendbeli állami intéz
kedést és szervezeti szabályzatot néztem át a királyság, az első 
köztársaság és a második császárság korából. De oly intézkedést, 
mely a francia akadémiának expressis verbis kötelességévé tenné az 
ifjúsági irodalom támogatását, nem találtam. Valamennyi körülbelül 
ugyanazt mondja, mit a direktóriumtól 1795-ben kibocsátott rendelet. 
»L’Institut,« mondja az, »est destiné a suivre les travaux scienti- 
fiques et litteraires qui auront pour objet l’utilité générale et la 
gloire de la Republique.« Ezen általános meghatározásba bizony 
könnyen, minden erőszakolás nélkül az ifjúsági irodalmat is bele 
lehet foglalni. És a francia akadémia bele is foglalja.

De lássuk, hogy vélekednek e tárgyról a francia kultusz- 
miniszterek. Itt már nem is nevezek meg egyes munkákat, mert 
hosszú azon ifjúsági művek sora, melyeket megrendelésükkel meg
tisztelnek. Ez kétségen kívül hathatós ajánló levél azon munkák 
számára, és a kiadók nem is mulasztják el azokat e megjegyzéssel 
kísérni: »ouvrage honoré de la souscription de M. le minister de 
l’instruction publique«.

Hathatós eszköz az irói ambíció felébresztésére az is, hogy 
Franciaországban és más műveltebb országokban az országos és világ- 
kiállításon nemcsak a kiadókat részesítik kitüntetésben, hanem egyes 
munkákat is és így közvetve szerzőiket is. Nem egy francia ifjú
sági művet ismerek, melyek a párizsi, londoni és bécsi világkiállí
táson érmeket kaptak. Avagy csak a kiadó érdeme az, hogy vala
mely munka napvilágot lát, nem egy kicsit a szerzőé is, aki írta ? 
De hát ki gondolna ilyesmire nálunk ?

Még csak egyet akarok megemlíteni. Nagy szolgálatot tennénk 
az ifjúsági irodalom ügyének, ha az iskolai ifjúsági könyvtárakat 
rendeznők. Ezzel kiszorítanók, kiküszöbölnők a selejtes, értéktelen
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munkákat, a jóknak, becseseknek pedig nagyobb kelendőséget bizto
sítanánk, mert kénytelenek volnánk azokat, hogy a szükségnek ele
get tegyünk, több példányban beszerezni. Hogy ezzel jelentékenyen 
emelnők az ifjúsági irodalom színvonalát, azt hiszem, nem szorul 
bizonyításra. Erészben is példát vehetnénk a franciáktól. Ott min
den iskola tudja, melyek azok a munkák, melyeket minden isko
lának meg kell szerezni. A könyvjegyzékekben is megjelölve talál
juk azokat: »ouvrage adopté pour toutes les bibliotheques de 
France«. Szerezné meg csak nálunk is a jó könyveket minden iskola 
több példányban, csakhamar tapasztalnók, mily üdvös hatása volna 
annak az ifjúsági irodalom fellendítésére. De hát nálunk az ifjúság 
olvasmánya azon dolgok közé tartozik, melyekkel a praetor keveset 
törődik. A mi ifjúságunk olvas mindent, amihez csak hozzáférhet. 
Hozzáférhet pedig, kivált itt a fővárosban, mindenhez, amit csak 
megkíván.

Ezek után talán csak azt kérdezhetnők, módunkban van-e 
nekünk is, nevezetesen a mi Akadémiánknak és kultuszminisztériumunk
nak áldozatokat hozni az ifjúsági irodalom támogatására és ezzel 
annak felvirágoztatására. Olyan mértékben, mint más művelt nemze
teknek, jelesen a franciáknak, kétségenkívül nincs ; de ép oly két
ségtelen, hogy bizonyos mértékig nálunk is megvan a lehetőség. 
Csak két dolog szükséges hozzá. Először, hogy mi is úgy gondol
kozzunk az ifjúság olvasmányáról, mint a franciák, és másodszor, 
hogy mi is oly okosan tudjuk használni a pénzt, mint a franciák, 
okosan persze nem önző, egyéni érdekek, hanem a közjó szempont
jából.

Általában alig hihetni, mily kevés kell még nálunk a halha
tatlansághoz, ha a hatalom birtokában vagyunk és az üdvös eszmék 
megvalósítására szükséges eszközökkel is rendelkezünk.

Dr. Szemák István.

A művészi nevelésről.
Lázár Béla dr. a magyar művészeti irodalom egy új és értékes 

művének, Eber László művészettörténeti olvasmányainak ismertetése 
kapcsán a művészi nevelés kérdését több oldalról világította meg e 
Közlöny hasábjain. Többek között arról az oldalról is, amely e nagy
fontosságú kérdésnek Achilles sarka s amely miatt középiskoláinkban 
a művészi nevelés gyökeret verni eddig nem tudott. Ez a gondolat 
azonban csak a sorok között lebeg és határozottabban ott lép elő
térbe, ahol Lázár Alexander Bernát művéből, a Művészetből idéz. 
Alexander ugyanis a miniszteri rendelet értelmében tartott 12 órás 
művészettörténeti kurzusok meddő voltát a rátermett erők hiányában 
látja.

Ehhez a gondolathoz óhajtok én is hozzászólni. Tény az, hogy 
á művészeti kurzusokat ez idő szerint alig tartják meg középisko
láinkban. És épen ez is bizonyítéka annak, hogy ez úton a művészi 
nevelés nem jut előbbre. De viszont keveset halad majd a jövőben is,
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ha arról kezdünk vitatkozni, hogy a szaktanítás kapcsán ki, hol és 
milyen mértékben vezesse rá az ifjúságot a művészetek ismeretére 
értékelésére és szeretetére. Kié az elsőség, a rajz, az irodalom, avagy 
a történelem tanáráé ? Sokan viszont azt tartják a legnagyobb hiány
nak, hogy a művészettörténet mint önálló tárgy nem szerepel a közép
iskolában.

Nézetem szerint jelenlegi viszonyaink között a legnagyobb baj 
az, hogy e téren is mindent a filológusoktól várunk ! Az kétségtelen, 
hogy nekik van legtöbb alkalmuk művészeti ismeretek nyújtására és 
ébrentartására, bár ők sem használják ki eléggé az alkalmat. Például 
milyen szépen lehetne az iskolai olvasmányok által is a művészet 
megértésére és élvezetére rávezetni az ifjúságot. Hiába keresünk olvasó
könyveinkben még hazai nagy művészeink életét, munkáit ismertető 
olvasmányokat is. Pedig itt volna ezeknek a legjobb helyük !( A nagy 
művészek életéből igen becses és tanulságos dolgokat olvashatna és 
tanulhatna az ifjúság. És Lezen könnyen lehetne segíteni. Hogyan 
akarjuk a művészeti nevelésre előkészíteni az ifjúságot, ha ilyen nagy
fontosságú kérdések felett elsiklunk ? Addig is, amig a művészi nevelés 
kérdése hivatalos úton valamiképen eldől, reformáljuk meg az olvasó
könyveket !

A rajztanár munkája a gimnáziumban igen szűk határok közé 
van szorítva, a történelem-tanítás pedig mostani kronolégikus, túlságos 
anyagot nyújtó alakjában kévéssé segítheti elő a művészetnek mint 
fejlődésen átment és élő szervezetnek ismertetését.

Talán tankönyveink segíthetnek valamit a bajon ? Kétségkívül 
áll, hogy tankönyveink a művészi nevelés céljaira alkalmasabb 
alakot öltöttek, mivel az illusztrációk száma gyarapodott, sőt némely 
tankönyv valóságos képkatalógussá lett. E téren már túllövünk a 
célon. Mit ér a sok tucatszámra készült fénynyomat, ha csupán sab
lonos fotográfiákat nyújtunk velők ? Miért nem vetnek a tankönyv
írók nagyobb súlyt a rajzra ? A rajz az emberi lélek legközvetlenebb 
megnyilatkozása. Erre kellene nagyobb gondot fordítani, hogy lélek 
szóljon a lélekhez.

Sajnos, de még természetrajzi tankönyveinkben sem találunk 
eredeti, sőt művészi rajzokat. Mindössze két könyvre mutathatok rá, 
amelyben ez a törekvés nyilvánul. Az egyik Perényi, a másik Szilády 
természetrajza, amelyek jelentékeny haladást mutatnak a magyar tan
könyv-irodalomban. Ilyen tankönyvekre van szükség, különösen a 
természetrajzi oktatás terén. A gyermek megismerkedik a rajzolás 
menetével, látja a rajz kialakulását, megtanul látni, a jellemzőt a 
kevésbbé jellemzőtől megkülönböztetni. Tapasztalatból tudom, hogy 
tanítványaimra mily buzdító hatással van az, hogy én magam is raj
zolok és hogy rajzaik iránt állandóan érdeklődöm. És mennyi alkalom 
kínálkozik a természetrajztanítás kapcsán már az első osztályban is ! 
így mindjárt az őszi tanítás anyagát, a terméseket, rajzolás nél
kül jól meg nem értethetjük a gyermekkel. A főelv itt is csak 
az lehet, hogy a tipikus dolgokra hívjuk fel figyelmüket. Már nehe
zebben sikerül az arányok helyessége és a távlati ábrázolás meg-
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értetése; a keresztmetszet fogalmával is nehezen barátkoznak meg. 
Nem is hinné az ember, hogy kezdetben egy szőlőfürt, a maszlag 
toktermése, vagy a búzakalász rajza is milyen nehezen megy, még ha 
csak témákat rajzoltatunk is. De milyen hasznát veszi azután a kis 
gyermek rajzbeli ügyességének későbben az állattani rész tanulása 
során! így a második osztály természetrajzi anyagának tanítását, ahol 
még több a biológiai vonatkozás rajzolás nélkül elgondolni sem lehet. 
Hasznára lehetnek itt tanárnak és tanítványnak a II. osztály számára 
készült Papp—Fellegi-féle Állattani lapok.

Ilyen úton érhetjük el azt, hogy a gyermek formák segítségé
vel tanul gondolkozni, megértethetjük vele a rajz fontosságát és 
szükségességét, mely gondolatok megrögzítésére vezet ép úgy mint a 
zene, vagy a versírás. De a felelés alkalmával is segítőjét látja a 
gyermek a rajzban, mert sokszor rajzzal többet mondhat, mint szóval.

A művészi nevelés kérdésénél a természettudományokra nem 
szoktak hivatkozni. Bátran merem állítani, hogy a szabadkézi rajzon 
kívül — amelyet a gimnázium teljesen elhanyagol — alig készítheti a 
gyermeket bármely tárgy is annyira elő a természet és a művészet 
megértésére, élvezetére, mint a helyesen tanított természetrajz.

A felhozott példákat tovább vihetjük a leíró és fizikai földrajz, 
valamint a fizika (alsófokú) tanításának fonalán is. A leíró földrajz
ban országokat és népeket kell ugyan ismertetni, de ha azt művészeti 
vonatkozásokkal, az egyes országok, városok épületeinek, műtárgyainak 
ismertetésével tesszük, élvezetesebbé is tettük a tárgyat és bevilágí
tunk a nemzetek leikébe is. Persze, hogy a földrajz anyagának mos
tani beosztása és szertárainak hiányos berendezése mellett sok aka
dállyal kell megküzdeni.

Ezekután azon óhajtásomnak adhatok kifejezést, hogy a művészi 
nevelés kérdésével foglalkozó szakkörök terjesszék ki figyelmöket 
azokra is, akik a természet szeretetére és megértésére vannak hivatva 
nevelni honunk ifjúságát. Meggyőződésem szerint a középiskolában 
nemcsak a filológusok használhatnak a művészet ügyének !

Hogy nálunk a művészi nevelés kérdése nem jut előre, az rész
ben tán épen a sok tanácskozásnak, töprenkedésnek tulajdonítható. 
Ha igaz és őszinte szeretettel akarjuk istápolni a művészetet, akkor 
ne vitatkozzunk azon, hogy ki hol és mikor nyújtson művészeti 
ismereteket, de legyünk valamennyien rajta, hogy a művészetek tanul
mányozásának időt szentelve, hiányos ismereteinket pótolva, — a 
mihez a minisztérium jóindulata is szükséges — mindenkor és min
denütt éljünk is azzal az alkalommal, hogy az ifjúság hajlítható lelkét 
a művészetek iránt fogékonnyá tegyük.

(Nagyszeben), Fodor Ferenc.

Néhány szó a versenytornákról.
A legutóbb megtartott főigazgatói értekezleten szóba került a 

tanulóifjúság részvétele az uszóversenyeken és ezen alkalommal igen 
helyesen azt határozták, hogy ezentúl csak az a tanuló vehet részt
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az úszó- vagy bármely más, az iskola határain belül megtartott 
tornaversenyen és az ezekkel járó tréningen, akit az iskolaorvos 
előzőleg megvizsgált és ezek alapján engedélyt adott a versenyben 
való részvételre.

Kétségtelen, hogy ezen óvatos eljárás csak a tanulóifjúság 
javára szolgál, mert ha az iskolaorvos a belső szervek egyikében, 
különösen a szívben vagy tüdőben olyan betegségeket, vagy rend
ellenességeket talál, melyek a versenyt tiltják, úgy megóvhatja a 
tanulót végzetes bajoktól.

Ezen vizsgálat azonban távolról sem elegendő annak eldönté
sére, hogy aki részt vehet a versenyben és tréningben, csakugyan 
minden ártalom és végzetes fordulat nélkül teheti azt. Ha például 
valamely szív munkaképességét akarom megítélni, akkor munka köz
ben kell azt vizsgálnom, éppen így kell a versenyre készülő tanuló- 
ifju szívét már a tréning alatt és közben munkaképességére nézve 
megbírálnom, ha komoly tanácsot akarok adni az ifjú jövőjét ille
tőleg.

A gyakorlatban az egész eljárás tulajdonképen nagyon egy
szerű és rövid idő alatt végezhető. Tegyük fel például, hogy egy 
16 éves, jól fejlett, 165 cm. magas, 64 kgr. súlyú tanulónak érverése 
percenként álló helyzetben 86, fekvő helyzetben 82, szívnagysága 
rendes, szívhangok tiszták, vérnyomása 96 mm.; ez a tanuló egy 
perc alatt megúszik 50 métert. Közvetlen az úszás után megejtett 
vizsgálat azt mutatja pl., hogy pulzusa percenként 110, minden 
egyéb változatlan, csupán a vérnyomás szállt fel 108 mm.-re. Ha ez 
az állapot körülbelül 10 perc nyugalom után a normális állapotra 
változik vissza, akkor a tanuló olyan munkát végzett, melyet szíve 
könnyen tűr, tehát azon határok között tudta végezni, amelyek 
között ereje tart. Az ilyen tanulónak nyugodtan megengedhetjük, 
hogy 70 métert ússzék át a legközelebbi alkalommal, mondjuk egy 
perc alatt. Valószínűleg ez a gyakorlat is erőhatárain belül lesz és 
ha többször elvégezte ezt anélkül, hogy a normálisra való vissza
fejlődés késlekedett volna, úgy lassanként tovább mehet a tréningben 
egészen addig, amíg a végzett munka után a pulzusszám 30-nál 
többel emelkedik perczenként és a vérnyomás 8 —10 mm-nél többel 
növekszik. Főleg ha nagyfokú és tartósabb légzési nehézségek mellett, 
esetleg a szívhangok sem egészen tiszták többé. Ez esetben azonnal 
eltiltandó a további tréning és több napi pihenés után a versenyre 
készülők újra a kisebb méretek mellett kell hogy kezdjék a ver
senyt és azt huzamosabban lassúbb fokozatossággal gyakorolják.

Ugyancsak beszüntetjük a tréninget, ha a fent jelzett tünetek 
egyike sem keletkezett ugyan, de a pulsus száma és a vérnyomás 
emelkedése hosszabb időn, mondjuk 1 x/2 — 1 órán belül sem tért 
vissza a normálisra. Másrészről, ha a legbiztatóbb körülmények között 
is kerül valamely tanuló az előkészítő gyakorlatokhoz, de már köze
pes gyakorlatok után a pulsus és vérnyomás felszökik, a pulsus 
labilitása nagy lesz vagyis az álló és fekvő helyzetben nagyon nagy 
az érverések száma közötti különbség percenként, akkor feltehetjük,



296

hogy a tanuló szíve ezen munka végzésére egyáltalán nem alkalmas, 
tágulásra hajlamos és így minden további tréningtől hosszú időn át 
el kell tiltani.

Hasonló vizsgálatokat kell például a tüdőkre vagy egész csont- 
és izomrendszerre vonatkozólag megejteni, ha a tréninget és a ver
senyt illetőleg csakugyan orvosi megfigyeléseket óhajtunk tenni, 
illetve a tanulóifjúságnak, a fejlődésben levő organizmusnak áldásos 
szolgálatokat akarunk letenni.

A versenyek előtti vizsgálat tehát szükséges, de csak nagy 
általánosságban végzi az óvatosság — profilaxis — munkáját. A fenti 
teendőkből világosan látható, hogy az orvosnak funkcionális vizsgá
latra és ez úton nyert adatokra van szüksége, ha igazán szolgálatot 
óhajt tenni a tanulóifjúság egészségének és ezen adatokat a tréning 
alatt és közben, valamint a versenyek alatt vizsgálatok útján nyer
heti csak.

A fent jelzett főigazgatói határozatnak ilyen irányban való 
kiterjesztését föltétlenül kívánatosnak tartom.

Dr. Taszkai Ödön.

EGYESÜLETI ÉLET
A Földrajzi Reformbizottság ülése.

Az 0. K. Tanáregyesület Földrajzi Reformbizottsága f. hó 
16-án Cholnoky Jenő dr. egyet, professzor h. elnök vezetése mellett 
ülést tartott, amelyen a h. elnökön kívül a következő tagok jelen
tek meg: Pályi Sándor, Simonyi Jenő dr., Lasz Samu dr., Körösi 
Albin dr., Szalóky Róbert dr. és Balázs István dr. Erődi Béla dr. 
udv. tanácsos, főigazgató, elnök távollétében a megjelent tagok kéré
sére Cholnoky Jenő dr. foglalta el az elnöki széket.

Az elnök, az ülés megnyitása után, fölkéri Lasz S. drt., hogy 
a megjelenésben akadályozott Vargha György előadó helyett ter
jessze elő az előadói jelentést a Reformbizottság elé került eddigi 
munkákról. Lasz dr. mindenek előtt nagy dicsérettel terjeszti a 
bizottság elé Havas R. d r.: »Az 1900-ik év földrajzi eseményei« 
című jelentését (M. Földr. Társ.), amelyben szerző különböző álla
mok földrajzi oktatásáról, statisztikai tabella kíséretében, bú képet 
nyújt. Megjegyzi, hogy munkánkkal nem maradtunk el, mert a leg
utóbbi lübecki Geographentag is csak most vitatkozott arról, hogy 
a földrajzot a történelemmel, a leíró természettudományokkal vagy 
pedig a fizikával és matbematikával kell-e együtt tanítani ? Azután 
Balázs István dr. és Vargha György bizottsági tagoknak, a földrajzi 
oktatás reformjáról szóló műveit mutatja be és kiemeli e két dol
gozat között levő nevezetesebb különbségeket. Megemlíti Etelvári 
Alajos művét is, amelyben a szerző azt indítványozza, hogy a köz
lekedési földrajzot is be kell vonni a középiskolai tanterv keretébe.



297

Elnök fölhívja a bizottság figyelmét arra, hogy részletesen 
kell foglalkoznunk a benyújtott javaslatokkal, de mielőtt ezt tennők, 
meg kell állapítanunk a tárgyalás sorrendjét, amely sorrend szerinte 
körülbelül a következő volna: a középiskolában tanítandó földrajz
tudományrészek anyagmennyisége és sorrendje, a földrajzi órák száma 
az egyes osztályokban és végül következnék a Tanáregyesület vezető
sége útján, a reformjavaslat fölterjesztése a minisztériumhoz és a 
közoktatási tanácshoz. Simonyi dr. elfogadja az elnök javaslatát a 
tárgyalás sorrendjére vonatkozólag, de a benyújtott javaslatokat még 
most nem óhajtaná tárgyalni, mert a vélemények most még nagyon 
is elágazók. A bizottság ezután egyhangúlag elfogadja az elnök 
javaslatát a tárgyalás sorrendjére vonatkozólag.

Cholnoky dr. elnök vita tárgyává teszi azt a kérdést, hogy 
vájjon a bizottság elégségesnek tartja-e azt a már régebben hozott 
határozatot, amelyben a bizottság állást foglalt a földrajznak a 
középiskola felsőbb osztályában való tanítása mellett, vagy pedig a 
bizottság szükségesnek tartja annak a meggyőződésnek a hangsúlyo
zását, hogy mind a nyolc osztályon keresztül kellene földrajzot taní
tani a középiskolában ? Pályi S. és Körösi dr. elégségesnek tartják 
a régebbi határozatot, amely a földrajztanításnak a felsőbb osztá
lyokba való bevitelét sürgeti, de a bizottság többsége az elnökkel 
együtt más véleményen van és végül is a bizottság egyhangúlag, 
határozatilag kimondja, hogy a földrajz tanítása a középiskolában 
csakis akkor lesz a mai igényeknek megfelelő, ha a földrajztudo
mány valamelyik részét az összes osztályok (I—VIII. osztály) taní
tástervébe be fogják illeszteni az új középiskolai tanterv készítése 
alkalmával.

Elnök indítványozza, hogy a következő ülésen a középiskolá
ban tanítandó földrajztudományrészek anyagmennyisége és sorrendje 
tétessék vita tárgyává, mire a bizottság Balázs I. drt fölkéri, hogy 
a következő ülésre a saját munkája és a Yargha-féle dolgozat föl- 
használásával, készítsen határozati javaslatot a középiskolában taní
tandó földrajztudományrészek anyagmennyiségéről és sorrendjéről.

Balázs István dr.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
A magyar irodalomtörténet tanításáról. Értekezés a buda

pesti 1У. kér. községi főreáliskola 1908/9. évi értesítőjében.
Г

Nagy érdekkel s élvezettel olvastuk ezt a figyelemre méltó 
dolgozatot, melyről méltán feltettük, hogy majd szélesebb körben 
fog visszhangot kelteni. A szerző is remélte ezt s befejező soraiban 
ebbeli reményének szerényen kifejezést is ad. »Mit fog szólni a kri
tika ez inkább jóakaratú, mint, megvalljuk, a szakszerűség ambíció
jával papirra vetett gondolatokhoz, nem tudhatjuk. Annyi bizonyos,
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hogy a kérdés még igen sokunkat fog, s egyszersmind talán hosz- 
szabb ideig foglalkoztatni, míg az illetékes körök döntésre szánják 
el magukat«.

Sajnos, a kritika eddig nem szólalt meg, s »a gondolatok« 
úgy látszik nem igen foglalkoztatnak bennünket. Hát így aztán 
csakugyan soká fog eltartani, míg a kívánságok elhatnak majd 
azokig az illetékes körökig. A politika, úgy látszik, fokmérője nálunk 
minden kultúrális és gazdasági életnek; aszerint amint emelkedik 
vagy leszáll a hőfoka, fokozódik vagy apad a kedv is, mely az 
embereket munkára serkenti. A fagyponton pedig általános közö
nyösség áll be. így aztán egyeseknek nagy ambícióval s szaktudás
sal végzett értékes munkája is gyakran belevész a semmiségbe, anél
kül, hogy a legcsekélyebb nyomot hagyná maga után,

Ettől óhajtjuk megmenteni a Horváth Cyrill értekezését. 
Pedagógiai és hazai kultúránk szempontjából egyaránt oly fontosak
nak tartjuk eszméit és tervét, hogy nem hagyhatjuk a pusztában 
kiáltónak szava gyanánt elhangzani. Felhívjuk tehát rá a szakem
berek figyelmét, hogy a kérdéssel érdemlegesen foglalkozzanak s 
ennek valami pozitív eredményt biztosítsanak.

Magyar irodalomtörténeti tanításunk a középiskolában régóta 
vajúdik; mindnyájan tudjuk, mily nehézségekkel kell megküzdenünk, 
míg valahogyan átvergődünk a két évi tananyag rengeteg halmazán, 
éyezzük, mennyi erőt fecsérelünk el hasztalanul, s panaszkodunk is, 
hogy az elért eredmény nem áll arányban a reá fordított idővel és 
fáradsággal. Voltak, akik próbálkoztak a kérdés felvetésével, s a 
teendők iránt mozgalmat indítottak, de a kísérlet abbanmaradt s a 
kezdetnél tovább nem jutottunk. Horváth most kész tervvel áll elő. 
Már ezért sem lehet fölötte csak egyszerűen napirendre térni.

A magyar irodalomtörténet tanítása által évek óta szerzett 
saját bő tapasztalataival, a kérdés irodalmi és pedagógiai tanulmá
nyozásával, elmélet s gyakorlati szükség meg lehetőség egybevetésé
vel megállapítja azokat a direktívákat, melyeket fontosaknak s a 
tárgy tanításánál első sorban követendőknek tart. Fejtegetéseit két 
sarkpont körül csoportosítja: az egyik az anyag felosztása, a másik 
a módszer. Mit és hogyan tanítsunk ?

Két fontos kérdés, melyekre nem lehet csak egyszerű mondat
tal felelni. De ha a kettő helyes megállapítást nyer, az eredmény 
is biztosítva lesz. Az anyag, melyet a jelenlegi tanterv előír, oly 
óriási, hogy »őrült száguldozás« nélkül elvégezni nem lehet. Hogy 
mit ér ez a tanítás, mindnyájan tudjuk, s Horváth valamennyiünk 
óhajának ad kifejezést, midőn »az anyag üdvös csökkentésének szük
ségét« hangoztatja. Oly szoros kapcsolatban van ez a kívánság a 
középiskola rendeltetésével s céljával, hogy valóban csodálkoznunk 
kell rajta, miként tengődhetett eddig is irodalmi oktatásunk annyi 
éveken keresztül oly ellentmondással a kebelében, mely a legfoná
kabb eredményeket szülte. Nagyon helyesen mondja Horváth, hogy 
a középiskola »nem nevel szaktudósokat, nem nyújt szaktudást, 
hanem csak általános műveltséget«. Irodalomtörténeti oktatásunkból
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teliát mindazt ki kell küszöbölni, ami a szaktudás keretébe vág, s 
egész figyelmünket arra fordítani, ami az általános műveltség szem
pontjából lényeges: az irodalom valódi nagy alakjaira, s műveik 
megértésére. Mert az általános műveltség »első sorban a lelki életnek 
emelkedettségében, elveinknek, meggyőződéseinknek bizonyos fejlett
ségében áll és sokkal kevésbbé abban, hogy mely s hány irodalmi 
munkának tartalmára, kelte idejére stb. emlékezünk«, amennyiben 
az irodalmi művek ismerete »nem cél, hanem csupán eszköz az álta
lános műveltség megszerzésére«. Természetesen, ezt az általános 
műveltséget nekünk a magyar irodalmi oktatásnál a mi speciális 
nemzeti műveltségünk szempontjából kell tekintenünk. Az irodalom 
nálunk, sokkal inkább mint bárhol, a nemzeti életben gyökerezik, 
legkiválóbb íróink működésének javarésze a nemzeti törekvések és 
védelmi harcok talajából fakadt, műveik átmentek a köztudatba s a 
magyar érzelem- s gondolatvilág közös kincseivé lettek, »ott élnek 
minden művelt magyar lelkében és ajakán«. A középiskolának olvas
mányait tehát első sorban ezekből kell kiválasztania. S itt Horváth 
részletes tervet ad és pontosan megjelöli a teendőket.

»Végig kell tekinteni az irodalom fejlődésén, meg kell álla
pítani a fejlődés irányait, a főalakokat, melyeknek alkotásaiban egy- 
egy irány tetőzik, s megjelölni alkotásaik közül ama kiváló termé
keket, melyek nemzeti közkincseknek tekinthetők és nevelő szem
pontból különös értékűek«. De nemcsak pontosan megjelöli, hogy 
mit és mennyit tárgyaljunk, hanem megmondja azt is, hogyan járjunk 
e l; valóságos tanmenetet ad s osztályról-osztályra vezet, röviden, 
világosan meghatározva, mit hol olvastassunk, s hogyan illesszük 
egybe az egész nyolc évi középiskolai irodalmi anyagot szerves 
egésszé.

A magyar irodalom fejlődésében, nagyon helyesen, négy foko
zatot állapít meg. Ezek: 1. a középkor, jellemző aszketizmusával és 
vallásos hazafiasságával, a nemzeti monda bölcsője, s a magyar szen
tek legendáinak ideje; 2. a reformáció, a humanizmus szellemével 
s a török világ hatásával, egy mozgalmas irodalmi élet korszaka, 
melynek legkiválóbb képviselői Pázmány, Balassa, Zrinyi; 3. a mo
dern irodalmak s az új európai szellem hatásának ideje, Mikessel, 
Faludival, Amadéval; s végre 4. a nemzeti eszme kora, melyben a 
főirányokat képviselik: Kazinczy, Csokonai, a két Kisfaludy, Ber
zsenyi, Kölcsey, Katona, Széchenyi, Vörösmarty, Tompa, Petőfi, 
Arany, Jókai, Eötvös, Kemény és Madách.

»Ime a tárgyalandó olvasmányoknak és íróknak kánona.« 
Ez kényelmesen s lelkiismeretesen elvégezhető anyag s többre igazán 
nincs szükség. Nagyon elég, ha a tanulók ezekkel az írókkal ismer
kednek meg, de ezek műveiben azután el is kell mélyedniök. S ezt 
a célt olyan könnyen, olyan gyönyörűségesen lehet elérni! Lehetőleg 
sokat kell olvastatnunk; de az olvasmány ne legyen »a grammatika, 
stilisztika, retorika, poétika példatára, vagy a historia litterarum 
ancillája, hanem lélek- és erkölcstani igazságok tárháza, lelki gyönyö
rűségek, vallásos, erkölcsös, szociális érzések kútfeje.« Az I —II
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osztályban a nemzeti mondák s a magyar szentek legendái, a III. 
osztályban Jókai elbeszélései és Mikes, nemcsak irodalmilag értékes, 
hanem páratlan nevelőhatású anyagot szolgáltatnak; a IV.-ben 
Pázmány és Arany adják a stílus-sajátságok legjellemzőbb példáit; 
az V. osztályban Kölcseyt, Széchenyit, a VI.-ban Zrínyit, Katonát, 
Balassát s Arany kisebb költeményeit olvastatjuk tárgykörök szerint 
csoportosítva s ime : »a régi magyar irodalomnak főalakjai és munkái 
egytől-egyig el vannak helyezve,« úgy, hogy a V II—VIII. osztály
ban már csak az eddigi olvasmányok kiegészítése, az egyes irodalom- 
történeti fokozatok főbb mozzanatainak kellő megvilágítása, főleg 
pedig a felsorolt nagy írók tanulmányozása van hátra, megfelelő 
műveik alapján és ugyanazon alapelvek szerint, mint ahogyan eddig 
eljártunk. »Az előzményeket, átmeneteket, kapcsolatokat lehetőleg 
rövidre szabott előadással világítjuk meg, a fontosabb jelenségeket 
az olvasmány alapján az osztállyal közösen tárgyaljuk.« Mennél több 
szavalást, magánolvasmányok gyanánt pedig az u. n. érdekes művek 
kijelölését óhajtja Horváth, s a Halottas Beszédet a nyelvtani tár
gyalás keretében kívánja elhelyezni.

íme egy lelkes, hivatásának fontosságától s fönségétől áthatott, 
tudós magyar irodalmi tanárnak oktatási perspektívája, hogy miként 
képzeli ő ennek, a magyar középiskola legfőbb s nevelési szempontból 
is legértékesebb diszciplínának tanítását, a legtermészetesebb módon 
és a legegyszerűbb eszközökkel. Gondolatairól érdemes elmélkedni.

Miklós Ferencz.

Révai Miklós nyelvtudománya. Irta Melicli János. (Akad. 
Értek, a nyelvtud. köréből. XX. 4.) Budapest, 1908. Ara 1 korona.

Révai halálának százados fordulóját a Magy. Tud. Akadémia 
kiadványai során két munkával tette emlékezetessé. Közrebocsátotta 
Simonyi szerkesztésében Révai egyik kéziratban maradt nagy művét, 
azután Melich János jeles dolgozatát adta ki, mely Révai jelentősé
gét állapította meg. Kissé elkésve jelent ez meg, nem alkalomszerűen 
ahhoz, hogy a centenáriumot ünnepelje, de mindig jókor, hogy Révai 
helyét igazságosan jelölje ki. Az elmúlt század folyamán ugyanis két 
vélemény jegecesedett ki Révai nyelvészeti méltatásában. Az egyik, 
amely Toldy közvetítésével Kazinczytól származik és Bánóczi, Beöthy, 
Simonyi tanításában alakul ki legélesebben, azt hirdette, hogy a 
történeti nyelvtudományt néhai Réxai állapította meg. A másik fel
fogás, melynek szószólói leginkább Szilasi és újabban Rubinyi voltak, 
ezt kereken tagadta és azt állította, hogy Révai csupán a külföld 
tudományából beszivárgott eszméket ültette el nálunk sikeresen és 
termékenyekké tette őket. Melich János szokott alapossága nem elé
gedett meg az ilyen elvi kijelentésekkel, hanem azok eredetét kutatta, 
b°gy így az egyiknek vagy a másiknak igazát megvédje. Összefog
lalta tehát Révai nyelvművelő törekvéseinek minden megnyilvánulá
sát, kutatta és kimutatta, hogy azokból mi volt életrevaló, — azután
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Révai nyelvészetét összehasonlította azokéval, akiket Révai forrásai
nak mondottak és így nevezhette meg Révai igazi érdemeit jogosan.

Révaira mint nyelvművelőre jellemzőnek tartja, hogy a nyelv- 
művelés szót megalkotta. Az ő korában szervezetlen volt az iro
dalmi nyelv, az erdélyi tájszólások régiesebbek voltak, mint a Király
hágón inneniek, a nyelv pallérozása, miként Melich példákkal igazolja, 
hovatova napi kérdéssé lett. Ezért volt Révainak olyan sürgős a 
Magyar Tudós Társaság megalakulásának kérdése, ezért ír magyar 
nyelvtant, ezért tervezi szófejtő szótár megírását és nyelvművelő 
folyóirat megindítását. A kérdéseket, melyek alkotó erejét leginkább 
érdekelték, Melich így csoportosítja: I. 1. Sürgette az ikes igék 
szabályos használatát; e törekvését Kazinczyék diadalra juttatták.
2. Az írnok, írók és írnánk, íránk alakok tárgyas és tárgyatlan 
formájának használatában (eredmény nélkül) próbált különbséget tenni.
3. Nem sikerült a magyaroknak királyné^’o/o-forma birtokragozás 
elterjesztése sem. 4. Az öröklött címeket a tulajdonnév után tette. 
(Széchenyi Ferenc gróf.) 5. Nem helyeselte Kazinczy a -né és -nő 
disztinkcióját sem. (Tegyük hozzá, hogy a királynő és királyné közt 
jelentésbeli különbséget sem a nyelvtörténet nem mutat, sem a nép
nyelv nem tesz. A Székelyföldön ügy is mondják : Ozsváth Józsepnő.)
6. Helytelenítette az íródik (a székely nyelvjárásokban ismeretes) 
szenvedőalakot és védte a -tat, -tét képzők használatának s általában 
a szenvedő mondatszerkesztésnek magyarosságát. — II. Helyesírási 
elveiben Tsétsi nyomán járt és már 1778-ban is későbbi elveit han
goztatja. 1. Az y-j vitájában a mutattya-m,utatja írásmódok közül ő 
volt az utóbbinak leghevesebb és Kazinczyék segítségével diadalmas 
védelmezője. 2. A nevek végén mindig у helyett г-t írt. (Révai és 
nem Révay). 3. A cs, ez hangokat ts, tz betűkkel jelölte. 4. Az ide
gen szókat magyarosan írta. 5. A kétjegyű betűket egyjegyű jelö
léssel próbálta helyettesíteni. — Mindezen tanítását régi példákkal 
igazolta; ezt Melich két okkal magyarázza. Az egyik — és erre 
nem ügyeltek eléggé nyelvészeink, — hogy а XVIII. század íróiban 
a nyelvi emlékek iránt általános volt a történeti érzék. A másik, 
hogy (leginkább Hájos professzorának hatása alatt) Révai diákkora 
óta e történeti érzékkel nőtt fel. Ezért vannak meg már első érte
kezésében (1783.) alapelvei.

A Révairól mint nyelvészről Írott részlet legnevezetesebb vonása, 
hogy az idegen hatást tagadja. Akire nyelvészeink legszívesebben 
hivatkoznak, Adelungnak, Gottsched követőjének hatása Révaira idő
rendben sem, nyelvészileg sem bizonyítható. Adelungot csak élete 
végén olvasta és tőle sem a régi nyelv, sem a népnyelv szeretetét nem 
tanulhatta, mert Adelung mindkettőt megvetette, lenézte, ha a nyelv 
fejlesztéséről volt szó. Révai viszont különösen a régi nyelvet gazda
gabbnak tartotta. A helyesírásban Révai a szófejtés, Adelung a kiejtés 
alapján állt. Adelunggal ellenkezőleg Révai tudta, hogy a szófejtésben 
a régi nyelv az irányadó. Ezért Melich Révai történeti érzékének for
rását Varró István hatásában látja. De ezzel még nem tekinti eldön- 
töttnek, hogy Révai módszere nyelvtörténeti-e. Szerinte a nyelvtörténeti
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módszernek két criteriuma van: a chronologiai sorrend és az, hogy a 
nyelvész az időrendi sorban összeállított nyelvtények egymáshoz való 
viszonyában kausalitást keres, Révainál mindkettő igenis megvan. 
Csakhogy Révai nem tudta, hogy a nyelv él, hogy a nyelv »eleven 
tevékenység.«

Melich szerint tehát Révai legfőbb érdeme, hogy a nyelvi 
jelenségek megfejtésében nagy tökéletességgel használta a történeti 
módszert, ebben igenis megelőzte a nagy német nyelvészeket, Grimm 
Jakabot és Bopp Ferencet; történeti felfogása azonban a mai kor 
nyelvtörténeti felfogásával nem egyezett.

A mai nyelvészeti harcok közepette jól esik legalább a Révai 
és Verseghy harcaiban tisztán látnunk. Császár Elemér adalékai után 
(Verseghy életrajzában) örömmel vesszük Melich János erős alapra 
épített felvilágosításait.

(Temesvár.) Dr. Gálos Rezső.

Útmutató a gimnáziumi gyakorlati tanításban tanárjelöltek s 
kezdő tanárok részére. Irta Csallóközi Jenő főgimn. tanár. Miskolcz, 
1909. Klein és Ludvig könyvnyomdája. 1 —154. 1. Ara 4 korona.

Elméleti pedagógiai irodalmunk fellendülésével — újabb idő
ben .— meg lehetünk elégedve, ámde gyakorlati pedagógiai munkáknak 
és tanulmányoknak nagyon is hiányát érezzük. Legfőbbképen hiányzik 
pedig egy olyan rendszeres és módszeres gyakorlati pedagógiai folyó
irat, mely óravázlatokat, tananyagbeosztásokat, kidolgozott óramene
teket közölne s az iskolaéletet praktikus szemmel kísérve figyelmére 
méltatná az iskolának minden apró-cseprő, sokszor szóvá is alig tett 
ügyét-baját. Hogy egyetlen ilynemű folyóiratunknak, a Gyakorlati 
pedagógiának 1 is meg kellett kellő pártolás hiánya miatt szűnnie 
s hogy ily irányú folyóiratot a központ máig sem indított — pedig 
már rég tervezgetik s emlegetik —, az az erre illetékes tényezőknek 
nem valami nagy érdeklődéséről, — vagy túlságos lekötöttségéről — 
tesz tanúbizonyságot. E hiányokon akar némikép segíteni Csallóközi 
kis kézikönyve. Meg akarja kezdő tanárainkkal ismertetni az iskolát, 
az iskola egész életét, nevelő, tanító munkásságát s — amit külö
nösen méltányolni kell — meg akarja őket tanítani arra, mily 
szemmel kell majd nézniök a rájuk bízott tanulóifjúságot. A peda
gógia teendőit természetesen nem látván kimerítve a tanításban, 
megkülönböztetvén tehát a pedagógust a didaktikustól, főelve abban 
foglalható össze, amit minden tanítással foglalkozó ember annyiszor 
hall s annyiszor vesz ajkára — sokszor bizony csak fráziskép — 
ne csak tanítsunk, hanem neveljünk, vagy a jó öreg Csereivel szólván : 
inkább kevesebb scientia és több conscientia!

1 Gyakorlati pedagógia. Módszeres havi folyóirat. Felelős szerkesztő 
Madzsar Gusztáv. Yárnay L. kiadása. Szeged. Mindössze három évfolyam 
1904—5—1906—7.
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A munka részletesebb tartalmi átnézete, beosztása különben 
a következő:

Az előszó és repertorium (forrásművek megnevezése) után a 
bevezetés a gyakorlati tanítás jelentőségéről és céljáról elmélkedik. Az
I. rész a nevelés és fegyelmezésről szól; kezdi a tanuló egyéniségén 
s a vérmérséklet négyféle típusának megkülönböztetésével fejtegeti, 
hogyan válasszunk mi is különböző megfelelő módokat, hogy más
más vérmérsékletű tanítványaink leikéhez hozzáférkőzhessünk s rájuk 
gyümölcsözően hathassunk. A jellemképzés című fejezetben mondja 
ki főtételét, hogy az iskola necsak tanítson, hanem neveljen is ; szól 
azután arról, hogyan ápoljuk és fejlesszük a gyermekben az igaz
ságérzetet, engedelmességet s hangsúlyozza a tanár eljárásában való 
mindenkori következetességet. Áttérvén a fegyelmezésre általában — 
magyarázza a Rendtartásnak. Utasításoknak stb. ide tartozó intéz
kedéseit s praktikus dolgokat ajánl az iskolai élet rendes menetét 
zavaró apróbb-cseprőbb kellemetlenségek megszüntetésére. Ez a rész
let, valamint a következők : a sikeres tanulás további feltételei, figye
lem, szorgalom, otthoni tanulás, az iskola és a szülői ház, szülői 
értekezletek, leckekönyv és házirend (egészségi szabályok és a nemi 
élet ébredése); — majd : a tanár bírói munkája, jutalmazás, bünte
tés, az osztályozás és az iskolai vizsgálatok — igazán csakúgy duz
zadnak a minden elméleti pedagógiában, utasításokban, pedagógiai 
tanulmányokban megtalálható, már szinte közhelyekké vált igazsá
goktól, még pedig alapigazságoktól. Abban szerzőnek feltétlenül igaza 
van — s nem is kárhoztatólag említettük fel mi sem, — hogy 
olyan alaptételei ezek a pedagógiának, melyeket elégszer emle
getni, hangsúlyozni, szívére kötni alig-alig lehet. Ezeknek a műben 
okvetlenül meg kellett lenniök, de szerettük volna, ha közben 
egyről-másról, pl. az osztályozás nehézségeiről, a teljesen célta
lan és mai formájában sokszor igazán komikussá váló osztály
vizsgálatokról többet beszélt volna. Az ilyenek: a szaktanár véle
ményének egyes, kivételes esetekben teljesen döntő ereje lenne . . .  — 
nem sokat mondanak. Épp itt a bökkenő, mikor ? mik azok az egyes 
kivételes esetek? Amit a vizsgáló-bizottságoknak nem illetékes vol
táról mond, nagyon igaz, nemkülönben az is, hogy a középiskolai 
tanuló munkájának igazságosabb bírája nem lehet, mint maga a 
középiskolai tanár, ha bírói tisztét lelkiismeretesen, tanártársaival 
egyetértve végzi. Szépen hangsúlyozza itt az egyes intézetek nemes 
tradícióit is, e tradíció ápolásának szükségességét, mindenekfelett 
pedig a tanár' egyéniségének, egyéni példájának roppant fontosságát. 
Hiszen talán minden ezen fordul meg; vannak tanároknak való és 
tanároknak nem való emberek, vannak, kik hivatásukat szeretve 
szívvel-lélekkel a rájuk bízott tanuló ifjúságnak élnek s vannak, 
kiket ki kellene tiltani iskoláink tantermeiből. — Szerző maga is 
találkozott már bizonyára az utóbbi alakokkal, munkája legalább az 
iskolai életnek teljes ismeretéről tanúskodik.

Dicsérettel kell kiemelnünk, hogy igyekszik fejtegetéseiben 
nem maradni meg csak az elméletnél, hanem mindenütt találó pél
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dákat hoz fel az iskolai élet gyakorlatából. Nem is elméleti oktatásai, 
hanem épp e praktikus helyek a könyv legsikerültebb részei. Bizo
nyára nem ok nélkül panaszkodik, sokszor találkozhatott pl. a szülők 
ilynemű kifakadásával: fiam egész nap tanul, instruktort is fogadtam 
mellé, magam is kikérdeztem, nekünk el tudja mondani a leckét, stb. 
s mégis elégtelen érdemjegyet hoz. Halljuk ezt mi is elégszer s mi 
sem tudnánk rá más feleletet adni, mint a szerző munkája 54. lap
ján : aki leckéjét az iskolában meg nem tanulja, az otthon még az 
instruktor vezetése mellett is alig tanulhatja meg. — Nagyfontos
ságú dolgok ezek ; hiszen épp itt sarkallik minden, hogy a tanulókat 
az összes tárgyakra már az iskolában meg kellene tanítani. A mit 
és hogyan nagy kérdései ezek, melyeket ha egyszer megoldottunk, 
egyszerre meg van oldva minden. Bővebben szólhatott volna a szerző 
s erélyesebben kikelhetett volna iskoláinknak egyik legnagyobb 
hibájáról, legnagyobb bajáról, eredendő bűnéről, a teljesen különböző 
mérték alkalmazásáról. Sok helyt csak külsőségekkel is megelég
szenek, a »lecke« felmondásával, másutt a velejét, a lelkét akar
ják a dolognak megértetni, a belső összefüggést, a törvényt, az 
egésznek okos áttekintését kívánják. 1

A könyv II. része a tanításra vonatkozó szabályokat tárgyalja : 
tananyag, tanterv, tanmenet. Adja a gimnázium tanítástervét, álta
lános óratervét s mutatóul a III. osztály állandó tanmenetét. Nagyon 
megszívlelni való, amit ezután a tanár egyéniségéről mond. Itt 
következik a könyvnek az a része, melyet a gyakorló és kezdő tanár 
igazán a legnagyobb haszonnal forgathat: a Herbart- (helyesebben 
Bein-)féle tanítási fokozatok ajánlása és részletes fejtegetése. Külön 
cikkek szólnak az előkészítésről, az anyagközlésről (a részek egye
sítése), a kapcsolásiul, összefoglalásról, alkalmazásról. Majd áttér a 
tanításmódszerére, szól az előadásra való pontos előkészületről (!), a 
szemléltetésről, a tanár előadásáról (beszédmodor, hang, kiejtés stb.) 
elbeszélő képességről, leírásról, magyarázat és kikérdezésről, felelet, 
begyakorlás és órabeosztásról, az ismétlés főfontosságáról, a gyakor
latírás- és javításról, a fordításról, végül a tanár viszonyáról a tan
könyvhöz. E rész befejezéséül mintának önképzőköri alapszabályo
kat közöl.

A könyv III. része speciálisan az egyes tantárgyak módszeréről 
szól 15 cikkben (vallástan — testgyakorlás.) Hasznos fejtegetések
— leginkább természetesen az Utasítások alapján. A IV. rész még 
speciálisabb: gyakorlati bevezetéseket ad a latin nyelv tanításához 
az új Utasítások alapján. (Helyes olvasás, az olvasmány alaki és tartalmi 
tárgyalása, gyakorlatok készítése.) Itt saját praxisából be is mutat 
négy dolgozatot javításukkal együtt, ami mindenesetre nagyon tanul
ságos. — Befejezi az egészet a módszerünk c. kis általános rész.

1 A mi iskolánk véletlenül abban a szerencsében (?) részesül, hogy
— lévén itt DM KE (internatus, az ország legkülönbözőbb intézeteiből 
kapunk növendékeket, kik jó példái annak, mily roppant különbségek vau
nak intézet és intézet között — a tanítás anyaga, módja, szigorúsága tekin
tetében.
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Usus te plura docebit — mondja a könyv utolsó mondata; 
szerző is egy darab gyakorlatot akart itt könyv formájába öntve a 
kezdő tanár elé állítani. Munkájának épp ez a legjobb oldala. Gya
korlati, praktikus megjegyzései, az iskolai életből vett s ennek igaz 
ismeretéről tanúskodó példái, melyekkel az általános részt tarkítja, 
mindig sikerültek s szépen illusztrálják fejtegetéseit. Maga elé 
tűzött célját azonban tán még jobban elérte volna, ha itt-ott keve
sebb elméletet s több gyakorlatot adó órabeosztásokat, kidolgozott 
óravázlatokat, óratervezeteket, előadásmeneteket, egyes nagyobb, önálló 
részeket órákra beosztva, kidolgozva stb. közöl. A munka így is 
mindenesetre értékes, buzgó érdeklődés, megfigyelés eredménye, mely 
megérdemli, hogy minden tanárember, nemcsak a kezdő, szorgalma
san forgassa; kezdő embernek pedig, különösen a pedagógiai vizs
gálat előtt, majdnem nélkülözhetetlen kézikönyv. Végül még csak 
azt konstatáljuk, hogy a könyv nyomása, kiállítása tetszetős.

Aa.

Fiamnak. Irta Hangli Béla. Szekszárd, 1909. Molnár-féle 
műintézet. Ara 2 korona.

A jó apa nehéz szívvel bocsátja el fiát az élet bizonytalan 
útjára. Szívreható melegséggel búcsúzik tőle, de a szeretetet bölcs belá
tással egyesíti. Útravalóval látja el az otthon talán nagyon is gondozott 
fiút, hogy felvértezze a modern élet nehézségeivel vívandó küzdel
mekre. Lelkére köti, hogy legyen vallásos, szeresse a hazát, gyűjtsön 
hasznos ismereteket, lelkesedjék a művészetekért, töltse meg szívét 
nemes érzésekkel, szoktassa testét keménységhez, akarata legyen erős, 
dolgozzék sokat, éljen takarékosan, a társaságban ügyesen forgolód
jék, hajlama szerint válasszon pályát, tisztelje a nőt s gondoljon 
mindig szüleire.

Szerény igényekkel lép ez a kis könyvecske a közönség elé, 
hisz az a közönség, amelynek szánta, nagyon kevés számú, csak egy 
fiúból áll, a saját fiából. S éppen ez a legfőbb érdeme, hogy töké
letesen azt az illúziót kelti, mintha fiával beszélne. El is hiszem, 
hogy fiának írta, oly egyszerű s egyszerre felfogható gondolatokat 
mond el keresetlen könnyen érthetőséggel. Bizonyos, hogy előttünk, 
elfogulatlan olvasók előtt csupa reminiszcencia ez a könyv: Kölcsey 
Paraenesisét, Eötvös gondolatait, sok szép ekszhortáció tételeit s 
számos pedagógiai irat eszméit olvassuk benne újra meg újra. De az 
is bizonyos, hogy aki így ír, amint e könyv írója, az csakugyan 
azt akarja, hogy megértsék ; annak csakugyan szívén fekszik, hogy 
egyenesen a szívéhez s eszéhez szóljon fiának s ne csak írott malaszt 
vagy szónoki díszmű legyen, amit mond. Hogy könyvvé szélesedett 
a momentán paraenesis s kilépett a piacra, nem baj! Hadd mondja 
el ezeket a gondolatokat más apa is a fiának, aki nem tud idézni 
Kölcsey Paraenesiséből. Hadd olvassa el az az ifjú is, akinek nincs 
apja, aki ilyen intelmekkel bocsássa neki az életnek. Tanár is ajánl-
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hatja vademekumul pályaválasztás előtt álló tanítványainak. Korunk
ban csak jó szolgálatokat tesz, aki az egysz rű szív bátorságával 
merészel régi igazságokat mondani az új embereknek. A kultúrember 
ingadozó lényét nem árt néha visszaállítani az egyszerű principiumok 
szilárdabb talapzatára. A nyárspolgáriaknak látszó intelmek bizto
sabban termő magva i az igazi karakternek s a földi boldogságnak, 
mint a kapkodó s egymást mától-holnapra túlszárnyalni iparkodó 
mélyrelátácok. Nem kell azért félni, hogy ezek a tanítások elveszik 
az értelmiség élességét az ismeretek szerzésében, vagy, hogy ezek 
az érzések gyengévé teszik az egyéniséget az életben való helytállásra.

Ilyesmit érezhetett e kis könyv gyöngédlelkű írója, mikor 
intelmeit közrebocsátotta. A féltés és aggodalom a megsejtett ellen
séggel szemben, a lelkében megtolult érzelmek tömegét reminisz- 
cenciástól kiáltatta ki vele. Még pedig igen kedves, könnyen folyó 
szép stílusban s irodalmi színvonalon álló formában. Kerek mondatai 
olykor csinos szentenciák értékével bírnak, bár nem iparkodnak fel
tűnő vagy megkapó fordulatokkal hatni.

Melegen ajánlhatjuk ezt az igénytelen jó könyvecskét tanár
társaink, szülők s középiskolából kilépett ifjúságunk figyelmébe.

Crispus.

Beküldött könyvek és lapok.
A rejtelmes Lhassza. Tibet felkutatása ma a földrajzi tudomány 

egyik legaktuálisabb problémája, melynek megoldásához igen jelen
tősen hozzájárult az 1903 — 4-iki angol katonai expedíció, mely 
Lhassza, buddhista szent város kikutatására indult. Az expedició 
történetét Waddell L Austine írta meg angolul s műve most jelent 
meg dr. Schwalm Amadé átdolgozásában, mint a Lóczy Lajos 
szerkesztette »Földrajzi Társaság Könyvtára« legújabb kötete. A könyv 
érdekessége annyival is nagyobb, mert Lhassza csak rövid ideig 
maradt nyitva az idegenek előtt, kapui azóta épp oly szigorúan 
elzárattak, mint azelőtt s az angol kormány sem engedi meg India 
felől Tibetbe a behatolást. Mint Lóczy Lajos a könyv előszavában 
mondja, Waddell leírásai Lhasszáról valószínűleg még jó sok ideig, 
ha nem is az egyedüliek, de mindenesetre a legjobbak maradnak. 
Az olvasmánynak is rendkívül érdekes könyvet dr. Schwalm Amadé 
nagy gonddal ültette át magyarra s szemléletes voltát nagy mér
tékben fokozza a 25 szép szövegkép és 48 pompás műmelléklet. 
A könyvet a Lampel K. (Wodianer és fiai) cég adta ki; ára 9 korona.

Középkori krónikások. A Magyar Tudományos Akadémia 
támogatásával szerkeszti dr. Gombos Ferenc Albin. V III—IX. 
A három Villani krónikája. Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo 
Villani. Fordította, bevezetéssel és magyarázó-jegyzetekkel ellátta 
Rdcz Miklós. Budapest, az Athenaeum irodalmi és nyomdai r. t. 
kiadása. Ara 10 K.
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A budapesti református főgimnázium első félszázada. írta 
dr. Barthos Kálmán a budapesti ref. főgimnázium tanára. Buda
pest, 1909.

Az igaz, a jó és a szép eszméje. Irta Jász Géza. Ara 1 K. 
Budapest, 1910. Rényi Károly.

Magyar Könyvtár. 570. sz. Guy de Maupassant: W a l t e r  
S c h n a f f s  k a l a n d j a .  Fordította Zoltán Vilmos. 571. sz. í r ó i  
a r c k é p e k  II. Szász Károly. Kovács Pál. Irta Beöthy Zsolt. 572. sz. 
Bérezik Árpád: Ügyetlen udvarló és egyéb vidám történetek. Egy- 
egy füzet ára 30 f, Lampel R. kk. (Wodiáner F. és fiai). Budapest.

Korunk találmányai A természettudományi és technikai isme
reteket népszerűsítő könyv írta Williams Archibald, megjelent Sándor 
Szilárd magyar fordításában és Zemplén Győző, előszavával. A könyv 
a ma aktuális legnevezetesebb találmányokat ismerteti, számos illusz
trációval, a Franklin-Társulat kiadása. Ára kötve 8 korona.

Fiamnak. Irta Haugh Béla. Szekszárd, 1909. Ara 2 K.

írói arcképek. Irta Oláh Gábor. Budapest, 1910. Singer és 
Wolfner kiadása. Ára. 3 K.

Az Olcsó Könyvtár legújabb sorozata négy különböző irányú 
jeles munkával gyarapítja irodalmunkat. Feuillet Oktáv kitűnő regénye, 
Szibill története Concha Győző fordításában második kiadását éri. (Ara 
2 korona.) Szászy István egy verses füzetben fordításokat közöl szerb 
költőkből. (Ara 1 korona.) Egy másik füzet Concha Győzőnek az 
Akadémia egyik ünnepi közülésen Pulszky Ferencről tartott előadását 
közli. (Ara 60 fillér.) Szász Béla Heine dalaiból ad egy füzetre való 
szép műfordítást, a Buch der Lieder legszebb darabjaiból összeállítva. 
(Ara 40 fillér.) Az Olcsó Könyvtárt a Franklin-Társulat adja ki; 
egy-egy szám ára 20 fillér.

A »Jó Pajtás« megjelenik minden vasárnap a Franklin-Tár
sulat kiadásában, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, egyes 
szám ára 20 fillér. Mutatványszámokat ingyen küld s előfizetéseket 
elfogad a »Jó Pajtás« kiadóhivatala (Budapest, IV. , Egyetem-utca 4.)

Uránia. Molnár Viktor közreműködésével szerkesztik Klupathy 
Jenő és legifj. Szász Károly. 1909. December. X. évf. 12. sz.

Az én ábécém. E cim alatt Szeidner-Hirsch Margit az abc 
egyes betűit mutatja be nagyon tetszetős képekkel illusztrálva. 
A még iskolába nem járó gyermekek számára az olvasás tanulásának 
megkönnyebbítésére alkalmas könyv a Franklin-Társulatnál jelent 
meg, ára 4 korona.

22*
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Az élet könyve. Kenedi Géza életbölcseleti feljegyzései és rövi- 
debb dolgozatai. Az egyes gondolatkörök : Világ. Jellem. Asszony. Sze
relem. Házasság. Élet. Vigasztalások. Végül egy sorozat apró aforizma. 
A fejezetek alá osztott anyag szerfölött gazdag és változatos. A könyv 
270 lapon az Athenaeum kiadásában jelent meg. Ara 4 korona. 
Kapható minden könyvkereskedésben.

A szabadoktatás országos szervezete. Az országos közoktatási 
tanács kebelében 1907 és 1908-ban folytatott tárgyalások iratai. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1908. dec. 16-án 127044. 
és 1909. szept. 14-én 91961; sz. a. kelt rendeletéinek alapján köz
readja az országos közoktatási tanács. Budapest, 1909.

Múlt és jelen. Csudáky Bertalan kultúrtörténeti tanulmányai
nak gyűjteménye. Művészet, irodalom, zene és etnográfia körébe vágó 
rajzai részint hazai tárgyúak, részint külföldi vonatkozásúak. A pom
pás díszkötésben megjelent könyv ára négy korona. Megszerezhető 
minden könyvesboltban.

Atlas of ancient & classical geography. London, Dent kiadása, 
1 sh. Ez a kis atlasz 27 térképet tartalmaz, melyek mindegyike a 
kartográfia remeke. Pontosság, megbízhatóság, rajz, színezés s átte
kinthetőség dolgában semmi kívánni valót sem, hagy fenn. A szép 
és olcsó könyv, melynek használhatóságát nagyban emeli a végéhez 
csatolt terjedelmes tárgymutató, a Szent István Társulat könyvkeres
kedésében kapható.

Délutáni csevegések. Tanulmányok a természetből. K. Krae- 
pelin Naturstudienjei után az ifjúság számára írta Papp Dezső dr. 
Budapest, 1910. Az Athenaeum kiadása. Ára 2 К 60 fillér.

A GYAKORLATBÓL.
Középiskolai igazgatók figyelmébe!

E lapok hasábjain többször történt említés a középiskolai rend
tartás elleni vétségeknek olyan eseteiről, amelyek minden e nemű 
tanintézetre nézve érdekesek voltak, mert bármelyiknél megtörténhettek 
volna. Én is egy ilyen esetet óhajtok most röviden megemlíteni, azután 
belőle egy általános érdekű következtetést levonni.

Egy tanuló valamelyik tanintézetben a múlt iskolai év végén 
megbukott három tantárgyból s osztály-ismétlésre utasíttatott. De 
a könnyebb boldogulást keresve ahelyett, hogy az osztály ismét
lésére határozta volna el magát átment egy másik középiskolához s 
ott a megelőző évi bizonyítványát s egy orvosi bizonyítványt mutatva 
fel, magánvizsgálatra vonatkozó engedélyt eszközölt ki s e vizsgálatot 
augusztus végén le is tette. Igaz, hogy, itt is elbukott (itt már csak
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két tárgyból) sőt elbukott a javító vizsgálaton is ; de a tudományos 
pályákhoz és a további iskolai pályafutáshoz való kedve még nem 
enyészett el s novemberben az előbbi tanintézetbe óhajtotta magát 
felvétetni, hogy az osztályt ismételje, amelyből már két bizonyítványa 
van egyforma — az ismétlésre utasító — záradékkal.

Mindez az újabb felvétel kérése alkalmával a fiú őszinte vallo
mása következtében s némileg a tanulók közt szállongó hírek nyomán 
tudódott ki s így természetesen nem is kapta meg az engedélyt az 
illető.

Kérdés most már: micsoda eszközünk van az ilyen *x*avasz 
fondorlat«, hogy ne mondjuk : csalás ellen ?

Úgy gondolom, hogy csak két eszközünk lehet: vagy az értesítők 
lehető gyors kiadása az iskolai év bevégződése után ; vagy — minthogy 
ez a helyi körülményeknél fogva sok helyen lehetetlen — annak 
szigorú megtartása, hogy a felvételt kérő tanulókról múlhatatlanul 
kérdezősködjünk az elbocsátó tanintézetnél. így szaporodik ugyan az 
írni valónk tömege; de elejét vesszük az ilyen esetek megismétlő- 
desenek. vidéki igazgató.

KRÓNIKA.
Átvétel az államhoz. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 

miniszter Могши Jakab, Stock Károly és Szevera János tanárokat 
az újverbászi közs. főgimnáziumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag 
rendes tanárokká kinevezte, illetve az államilag kinevezett tanárok 
létszámába átvette.

A Juventus latin ifjúsági folyóirat megjelent és az érdeklő
dőknek rendelkezésére áll, ha levelezőlapon Danczer Béla tanárhoz 
(Budapest, VIII, József-körút 48.) fordulnak. Előfizetés egy évre 
4 K, félévre 2 K.

Pályázat iskolaszolgai állásra. A beszterczebányai kir. kath. főgim
náziumnál betöltendő egy rendes iskolaszolgai állás. Pályázati határidő 1910 
március 1-je.

A Közlöny legközelebbi száma 1910. évi január hó 6-án 
jelenik meg.
Tartalom: Javaslatok és tanulmányok: Az ifjúsági irodalom támogatása. 

Dr. Szemük Istvántól. — A művészi nevelésről. Fodor Ferenctől. — 
•Néhány szó a versenytornákról. Dr. Tuszkai Ödöntől. — Egyesületi 
élet: A Földrajzi Reformbizottság ülése. Balázs István dr.-tól. — 
Könyvek és lapok: A magyar irodalomtörténet tanításáról. Miklós 
Ferenctől. — Melich János : Révai Miklós nyelvtudománya. Dr. Gálos 
Rezsőtől. — Csallóközi Jenő: Útmutató. Ай.-tói. — Hangh B éla: 
Fiamnak. Crispus-tó]. — Beküldött könyvek és lapok. — ,4 gyakor
latból : Középiskolai igazgatók figyelmébe ! Egy vidéki igazgató-Ш. — 
Krónika: Átvétel az államhoz. — A Juventus. — Pályázat iskola
szolgai állásra.
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Magyar királyi államvasutak.

Menetrend-módosítás a kőrös-belovár-verőcze-viro- 
viticai vonalon.

A kőrös-belovár verőcze-viroviticai vonalon a klostar-virjai vonal 
megnyitásával egyidejűleg a következő menetrend-módosítások lépnek életbe.

A Verőcze-Viroviticáról reggel 4 óra 25 perckor induló és Belő várig 
közlekedő, továbbá a Belovárról reggel 6 órakor induló és Kőrösig közle
kedő vegyesvonatok megszüntetnek. Helyettük Verőcze-Viroviticától Körö
sig egy uj vegyesvonat helyeztetik forgalomba, mely Verőcze-Viroviticáról a 
déli vasútnak Barcsról érkező személyvonatához csatlakozólag éjjel 3 óra 15 
perckor indul és Kőrösre délelőtt 8 óra 15 perckor érkezik, hol csatlakozik 
a Zágráb és Budapest felé közlekedő személyvonatokhoz.

A Belovártól Verőeze-Viroviticáig közlekedő és Belovárról reggel 5 
óra 30 perckor induló vegyesvonat Belovárról korábban, azaz reggel 5 óra 
21 perckor indul.

A Kőrösről jelenleg 6 óra 15 р.-kor induló és Belovárra regg. 8 óra 
10 р.-kor érkező veeyesvonat, Kőrösről reggel 5 óra 55 perckor fog indulni 
és Belovárra 7 óra 48 perckor fog érkezni.

A Verőcze-Viroviticáról délelőtt 9 óra 5 perckor induló személyvonat 
jelenlegi tartózkodása Klostaron 5 percre emeltetik fel.

Menetrend-módosítás a zágráb-sziszek-bródi és 
sunja-doberlini vonalon.

Folyó évi december hó 15-től kezdve a zágráb máv.-sziszek-bróui 
vonalon közlekedő, Zágráb máv.-ról délelőtt 11 óra 30 perckor induló vegyes 
és az onnan éjjel 1 órakor induló személyszállító tehervonatok, továbbá a 
Zágráb máv.-ra jelenleg délután 5 óra 50 perckor érkező vegyes és az oda 
éjjel 11 óra 27 perckor érkező személyszállító tehervonatok Zágráb déli 
vasútról fognak indulni, illetve Zágráb déli vasútra fognak érkezni.

E vonatok indulása és érkezése Zágráb déli vasúton ugyanaz marad, 
mint jelenleg Zágráb máv.-on, kivévén a Zágráb máv.-ra Sunjáról éjjel 
11 óra 27 perckor érkező személyszállító tehervonatot, mely Zágráb déli 
vasútra éjjel 11 óra 7 perckor fog érkezni és Sunjáról is korábban, azaz 
este 8 óra 20 perckor fog indulni. E vonatokhoz Zágráb máv. és Zágráb 
déli vasút közt összekötő személyszállító vonatok fognak forgalomba helyez
tetni, melyek által a jelenlegi csatlakozások Zágráb máv.-on ezután is 
fentartatnak.

Ugyancsak az említett időponttól kezdve a Zágráb máv.-ról jelenleg 
este 9 óra 30 perckor induló személyvonat korábban, azaz este 9 óra 15 
perckor iog indulni, Bródba pedig éjjel 3 óra 9 perckor fog érkezni, Boszna- 
bródba azonban úgy fog érkezni, mint jelenleg.

A sunja-doberlini vonalon közlekedő Doberlinből jelenleg este 6 óra 
32 perckor induló és Sunj ára 8 óra 15 perckor érkező vegyesvonat pedig 
Doberlinből este 6 óra 29 perckor fog indulni és Sunjára este 8 óra 2 
perckor fog érkezni.
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Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. könyvkiadóhivatala Budapest

Segédkönyvek a magyar nyelv 
és irodalom tanításához. j j t

S z e r k e s z t i  : Dr. B A N  JILJí D A R .

Az új középiskolai tanterv két évre osztja be a magyar nemzeti iroda
lom tanítását. Ez intézkedés lehetségessé teszi, hogy az ifjúság mélyrehatóbban 
ismerkedjék meg nemzetünk szellemi életével s hogy célszerűen megválogatott 
olvasmányok révén is beléhatoljon irodalmunk kiváló termékeinek elemzésébe. 
A jelen vállalat célja, hogy oly füzeteket adjon az ifjúság kezébe, melyekből 
főkép szemelvények útján tiszta képet alkothasson magának az illető korról 
vagy műről. A szemelvények megválogatásánál az a törekvés érvényesül, hogy 
lehetőleg kerek egészet nyújtsunk, ne egyes kiszakított részeket, a szemelvénye
ket fölvilágosító jegyzetek és — szükség szerint — nagyobb vagy kisebb ter
jedelmű bevezetés kísérik.

E d d ig  a  k ö v e tk e z ő  f ü z e t e k  je l e n te k  m eg  :

1 Dr. Bán Aladár . A M agya
rok eredete. Ára......  50 f

2. Dr. Nógrády László :
A m agyarnyelvű történet- 
írás 1820-ig. Ára......  50 f

3. Dr. Nógrády László :
Gróf Zrínyi M iklós prózai 
m unkái. Ára..............  50 f

4. Dr. Bartha József:
M agyar egyházi énekek  
a keresztény középkorból.
Á ra .................................  50 f

5 Dr. Bán Aladár:
B alassi B álint élete és 
költészete. Ára ......  50 f

6. Dr. Bán Aladár: 
Szem elvények B alassi B. 
követőin ek  verseiből.
Á ra ......................... 50 f

7. Dr. Madarász Flóris: 
P ázm ány Péter h á r o m  
prédikációja.
Ára.........................  50 f

8. Dr. Bán Aladár:
M árssal társalkodó Mu
rányi Venus. Ára ... 50 f

9. Dr. Bartha József:
M agyar egyházi énekek  
a vallási harcok korából.
Ára.........................  50 f

tíf
a X

10. Dr. Prónai Antal:
Etelka karjelben. Ára 60 f

11. Dr. Császár Elemér: 
Szem elvények Verseghy  
nyelvtudom ányi műveiből.
Á ra ................................. 50 f

12. Dr. Bán Aladár:
Virág Benedek éle te  és 
költészete. Ára..........  50 f

13. Dr. Rubinyi Mózes:
Révai M iklós élete és nyel
vészeti törekvései. Ára 50 f

14. Dr. Balassa J .:
K azinczy és a nyelvújítás. 
Á ra ................................. 50 f

15. Endrei Ákos: Szem elvények
a kuruc költészet ep ikájá
bó l.................................  50 f

16. Dr. Bartha József:
T inódi Sebestyén vá lo g a 
tott krónikás énekei.
Ára .........    50 f

17. Lóosz István:
Zalán fu tása . Ára 1 К 20 f

18. Tones Gusztáv:
Gróf Zrínyi M iklós szigeti 

* veszedelem . (Szemelvények.) 
Ára .......................... t К 20 f

19. R.Vozáry Gyula—Katona J . : 
Bánk bán. Ára... 1 К 20 f



JJlegjeíent!
AZ ATHENAEUM IRO
DALMI ÉS NYOMDAI 
RÉSZV.-TÁRSULAT 
KIADÁSA BUDAPEST

П Dlííircltség Könyotárának
! V I I .  KÖTETE % 551 szövegképpel és 11 

színes mümelléklettel.

r r  wA MŰVÉSZÉT KÖNYVE
A KÉPZŐMŰVÉSZETEK ÉS A ZENE 
TÖRTÉNETB ÉS TECHNIKAI FEJLŐDÉSE

írták : LYKA K Á R O L Y  és K A C S Ó H  P O N G R Á C
A képzőművészetek és a zene eredetét, művészeti és tech
nikai fejlődését, valamint átalakulásainak és változásainak okát 
kívánja ez a kötet a müveit közönségnek bemutatni. A mű szer
zői a művészetek fejlődését úgy dolgozták fel, amint az term é
szetszerűleg kapcsolódik bele az általános emberi művelő
dés folyamatába. Az olvasó ily módon megismeri a művészetek 
fejlődésének természetes ú tjá t és folyamatát s ezáltal a művészi 
alkotások esztétikai megítélésénél is önálló véleményre tesz szert.

A MŰVÉSZET KÖNYVE IGEN GAZDAG K É P 
ANYAGA ÁLTAL VALÓSÁGOS M Ú Z E U M A  A 

M ŰVÉSZETEK T Ö R T É N E T É N E K .  л л л л

A könyv ára egy kötetbe kötve ... 24 korona. 
Két kötetbe kötve ........................  30 korona.

Budapest, az Athenaeum irodalm i és nyomdai r.-t. könyvnyomdáia.



XLIII. évfolyam. 17. szám. 1910. január 6.

ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI
Imaryakat

KÖNYV KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dr. S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, V III., 
Eszterházy-utc* 14. sz. alá.

—

Szerkeszti

D r. L É Y A Y  E D E
V I., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei, 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

M e g j e l e n i k ;  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

KÁRMÁN MÓR DOLGOZATAINAK REMUTATÁSA 
A PEDAGÓGIAI TÁRSASÁGBAN.

A Pedagógiai Társaságnak dec. 18-án igen érdekes ülése 
volt. Ezen az ülésen mutatta be Kármán Mór a maga peda
gógiai dolgozatainak legújabban megjelent gyűjteményét. E két 
kötet megjelenése pedagógiai irodalmunknak igen nevezetes ese
ménye. Most azonban nem e dolgozatok beható méltatása a 
célom, hanem csak Kármán Mór bemutatójáról kívánok röviden 
megemlékezni és hozzá egy-két megjegyzést fűzni.

Kármán e bemutatással a két kötet szerzői előszavát (csak 
kiadói előszó van benne, mely lényeges részében Fináczy Ernőnek 
szép ismertető-soraiból áll) akarta pótolni és a bemutató előadás 
főpontjaiban pedagógiai hitvallásának rövid summáját adta. Amit 
e főpontokban az oktatásról, mint a történeti életből folyó fel
adatról, annak erkölcsi feltételeiről és a nemzeti, vagyis nem
zetté nevelés követelményeiről mondott: abban pedagógiai meg
győződésének alapelveit foglalta össze igen nemes formában. Aki 
az előadást hallgatta, azt a mondottak tárgyi ereje mellett 
bizonyára mélyen meghatotta az a személyes varázs is, mely az 
előadásban nyilvánult és amely félreismerhetetlenül mutatta, 
hogy itt egy erős meggyőződésű ember »ex imo pectore« hirdet 
oly igazságokat, melyekkel egész személyisége legmélyebb gyöke
reiben régen összenőtt.

De volt ez elvi pontok mellett a bemutatónak oly szubjektív 
természetű részlete is, melyet nem lehet megjegyzés nélkül hagyni, 
amint mindjárt nem hagyta a Pedagógiai Társaság elnöke, 
Fináczy Ernő sem, aki mind az ülést megnyitó beszédében, mind 
a Kármán előadásához fűzött epilógusában előkelő módon ismét 
tanúságot tett arról a szeretetről és tiszteletről, mellyel Kármán 
Mór iránt viseltetik.

OKSZ. K Ö Z É PISK , TA N Á BEG V ES. KÖZL. X L III .
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Kármán ugyanis a gyűjteményben foglalt dolgozatok kelet
kezéséről, azoknak gyakorlati szükségletekből való eredéséről 
szólva rámutatott arra, hogy nagyrészük már régen, némelyik 
több mint harminc évvel ezelőtt készült és csodálatosképen még 
mindig aktuális — »mintha« — így tette hozzá az előadó nagy 
lelki fájdalom megható kitörése mellett — »egy emberélet mun
kája egészen hiábavaló lett volna,« Ez idézőjelek közé foglalt 
mondat Kármán előadásának az a helye, mely nem hagyható 
szó nélkül. Kern hagyható szó nélkül, nem azért, mintha evvel 
Kármánt megnyugtatni, a fájdalmas gondolatot leikéből kiűzni 
akarnám — hiszen ehhez szavam nagyon is gyenge — hanem 
azért, mert szükségét érzem annak, hogy az igazság nevében 
tiltakozzam e mondat ellen.

Tiltakoznom kellene e mondat ellen akkor is, ha olyképen 
állana a dolog, — és ha jól értettem Kármán megjegyzését,, 
ilyes valamire célzott — hogy mai közoktatásunk és mindenek
előtt a középiskola, mely elsősorban nőtt a szívéhez, egészen más 
ponton volna, mint ahová ő egy emberöltővel ezelőtt és csodálatra
méltó következetességgel egy emberöltőn át vinni akarta, vagy, 
hogy mai közoktatásunk szelleme mindenben annak ellenkezőjét 
mutatná, amit ő kívánt és keresett. Nem, Kármán Mór élete 
munkája még ebben az esetben sem volt hiábavaló. Az ő szel
lemének ereje egy emberöltőn át hathatósan működött és ha 
csakugyan úgy volna is, hogy a mai állapotok másfajta erőtényezők 
eredményei, akkor is itt van, megvan, megmaradt az az erő, 
ott van írásaiban és ott van egyéb alkotásaiban. Ez az erő 
— ismétlem — itt van köztünk és ha igaz volna is, hogy az 
általa végzett munkából e pillanatban semmi pozitív eredmény 
nem maradt volna meg, akkor is a kellő pillanatban ismét meg
lesz a maga fontos eredménye.

Az egyes szellemi erők eredményeit egyébiránt nem leCet külön- 
külön könnyen felismerni és megmérni, hiszen az egyik szellemi erő 
csak egy tényező az erők összjátékában, melynek eredője sokszor 
egészen más nagyságot és irányt mutat, mint az a bizonyos tényező, 
lett legyen az a leghatalmasabbik is valamennyi közül. Még ha 
legnagyobbjainkat nézzük is, egy Széchenyit, egy Deákot, akkor 
is azt mondhatjuk, hogy mai közállapotaink mindenben, vagy 
legalább is sok pontban az ellentétét vagy torzképét mutatják 
annak, amire ők törekedtek. Az ő szavaik és Írásaik szintén ma 
is még aktuálisak; ki merné azért mondani, hogy az ő életük 
munkája hiábavaló volt? Kármán bizonyára legkevésbbé. Nem
csak hogy hiábavaló nem volt az ő szellemi erejük munkája, 
hanem ez a mi állandó erőforrásunk, sőt ezekre az erőkre soha 
sincs nagyobb szükségünk, mint éppen akkor, amikor a tény
leges állapotok olyanok, hogy azoknak az erőknek eredeti irányára 
és hatására mintegy rácáfolni látszanak.

Még egyszer mondom: Kármán életmunkáját akkor sem 
volna szabad senkinek, neki sem, hiábavalónak mondani, ha ma
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nálunk csakugyan minden az ő szelleme hatásával ellenkező irányt 
mutatna, és ha semmi tényleges állapotunkon nem volna rajta 
az ő hatásának bélyege. Szerencsére nincs így.

Majdnem minden magyar közoktatásügyi intézményen meg
látszik az ő szellemi erejének hatása ma épúgy mint akkor, 
amikor a Kármán-emlékkőnyv e hatásokat felsorolta és elemezte, 
sőt az ott felsorolt hatások számát még szaporítani is lehetne. 
Amikor ma, hogy nehány távolabbi példát említsek, gyermektanul
mányi és slőjdegyesületek dicsekednek munkájukkal és eredmé
nyeikkel, a beavatottak jól tudják, hogy ezeknek léte, épúgy vissza
vezethető Kármántól eredő ösztönzésekre, mint akár legsajátabb és 
ilyennek leginkább ismert alkotása: a gyakorló-főgimnázium, csak
hogy az utóbbira nézve nemcsak az első lökést adta meg, hanem 
maga szervezte és sokáig gondozta is. S rajtuk van eltörülhetet- 
leniil szellemének bélyege minden későbbi módosítás ellenére is 
középiskolai tanterveinken, utasításainkon, tankönyveinken, olvasó
tárainkon stb. Az említett alkotásoknak egy ebben a tekintet
ben Kármánnál és mindnyájunknál, mai embereknél, tárgyilago- 
sabb bírálója majdan a távolabbi jövőben talán azt fogja találni, 
hogy sokkal, de sokkal több az, ami az ő szelleméből bennük 
megmaradt, mint az, ami megromlott vagy eltűnt.

Igaza van Kármánnak: pedagógiai dolgozatai aktuálisak 
még ma is, de elsősorban nem azért, mert útmutatásokat adnak 
még mindig létező hiányok vagy éppen legújabban támadt fogya
tékosságok megszüntetésére, hanem különösen azért, mivel mai 
pedagógiai gyakorlatunknak, a Kármán által kezdeményezett és 
irányított gyakorlatnak, elméleti alapjait magyarázzák.

Aki nagy, az egyes ember munkássága körén kívül eső 
történeti erők hatásában hisz, annak hinnie kell azt is, hogy ha 
van gondolataiban olyan rész, a mely félreértve, csonkán vagy 
eltorzulva ment át a köztudatba vagy közakaratba, ennek is vannak 
jelentős történeti okai, és ha evvel szemben tudja, hogy sok 
gondolata igenis a maga épségében közbirtokká lett, illetőleg 
megvalósult, akkor nem szabad élete munkáját csak egy pilla
natra is hiábavalónak mondania.

Ha pedig volna nagyértékű tanításainak olyan része is, 
mely eddig egyáltalában nem hatott, akkor gondoljon Kármán 
arra, hogy nem a legértékesebb vetés az, mely gyorsan érik. Az 
acélos búzát termő őszi vetésnek sokáig kell ott lent maradnia 
a téli hótakaró alatt, míg kevesebbet érő tavaszi társának-elég 
felülről egy kis nyári nap, meg egy kis eső, hogy megérjék. K ár
mánnak szellemi vetéséből is nemes búza nő, melynek talán hosz- 
szabb időre van szüksége, míg kalászba szökik és »a férfiak velejét 
tápláló« termése megérik.

Szándékosan nem beszéltem Kármán tanítványairól, nem
csak azért nem, mert a Pedagógiai Társaság elnökének fentemlített 
epilógusa erre már rámutatott, hanem azért is, mert azt hiszem, 
hogy Kármán nem tanítványok vagy követők hiányára gondolt,

2 3 *
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mikor életének hiábavalóságát emlegette. Ö akkor csak intézmé
nyekre, áramlatokra, állapotokra gondolhatott. Mert ha tanít
ványokra vagy általában egyesek lelkében előidézett hatásokra 
gondolt volna, akkor fájdalmas megilletődésére, csüggeteg kijelen
tésére nemcsak oka, hanem, merem mondani, joga sem lett volna. 
Aki közéletünk annyi jeles emberének a nyilvánosság előtt tett 
vallomásuk értelmében oly messzeható ösztönzést adott, annak 
semmiesetre sincsen joga — még legpesszimisztikusabb pillanataiban 
sem — hiábavaló életmunkáról szólni.

Nem, Kármán életmunkája nemcsak hiábavaló nem volt, 
hanem a magyar szellemi munka, a magyar tudomány, a magyar 
tanítás történelme kevés oly termékeny életet, oly gyümölcsöző 
igyekezetét tud felmutatni, mint amilyen az övé. S hogy régi 
dolgozatai még most is aktuálisak, az nem jelent hiábavaló 
erőpazarlást, nem jelent meddő életvetést, hanem jelenti azt, hogy 
e vetés termőereje, csirázóképessége még ma is friss, vagyis azt, 
hogy Kármán pedagógiája még ma is — »modern pedagógia«.

Fiók Immanuel.

EGYESÜLETI ÉLET.

Modern filológiai szakbizottság.
A márciusi alakuló gyűlés után a szakbizottság május hó 27-én 

tartott újból összejövetelt, melyen az előző gyűlésen megállapított 
programm szerint Dr. Kaiblingber Fiilöp, aki a párisi nemzetközi 
nyelvtanítási kongresszuson a szakbizottságot képviselte, részletesen 
ismertette a kongresszus lefolyását és eredményeit, különösen hang
súlyozva azt a tényt, hogy a párisi kongresszus a direkt-módszert 
már elfogadottnak tekintette és csak törvényeinek és szabályainak 
végleges megállapításával foglalkozott.

Az új iskolai évben a szakbizottság november hó 26-án tartotta 
első gyűlését Dr. Kaiblinger Fiilöp titkár elnöklete alatt. — Titkár 
bemutatta Dr. Binder Jenő elnök hozzá intézett levelét, melyben 
nagymérvű egyéb elfoglaltságára és nem kifogástalan egészségi álla
potára való hivatkozással az elnökségről lemond. A Szakbizottság 
egyhangúlag elhatározta, hogy Binder Jenő elnököt felkéri, hogy sza- 
kavatottságával és ügyszeretetével továbbra is vezesse a bizottság 
munkáját.

Az ülés főtárgya Dr. Kari Lajos tanár előadása volt »Nyelv
lélektani kérdések« cím alatt. Előadó kezdetben a nyelv eredetére és 
fejlődésére vonatkozó legújabb nézeteket ismertette, különösen Wundt 
és Hermann Paul eltéréseit fejtegetve.

Bemutatta ábrán a szóképzetet alkotó íráskép, hangkép és 
fogalomképzet egymáshoz való asszociációjának irányát. Beszélt az
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analógia hatásáról a hangtörvények fejlődésére. Részletesebben ismer
tetett egy Thumb és Marbe által végzett kísérletet (Experimen
telle Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen der 
sprachlichen Analogiebildungen, Leipzig 1901). — Thumb és Marbe 
tizescsoportba osztottak rokonságneveket, melyek négy egyénnél az első 
kísérlet alkalmával 85°/o, a második kísérlet alkalmával 75°/o rokonság
neveket váltottak ki, a melléknevek 87°/o melléknevet, a névmások 
71°/o névmást, a helyhatározók 68°/0 helyhatározót, az időhatározók 
76°/o időhatározót, a számnevek 87°/o számnevet idéztek fel. Az igék
nél az eredmény feltűnő: 51 °/0 főnevet, 42°/o igét, 2°/0 melléknevet, 
4° /о más heszédrészt vonzott. Az igealak asszociálódik : I. Más igével 
azonos alakban; II. önmagával: a) a következő személyben, b) ugyanaz 
a személy más időben, c) főnévi vagy melléknévi igenévvel. Látjuk 
tehát, hogy az asszociáció alapján az idegrendszerben bizonyos csopor
tok képződnek, melyek lelki dispozición alapulnak.

A nyelvlélektani vizsgálatok megvilágíthatják a középiskolai 
nyelvtanítás néhány módszertani elvét. A kísérletnek bőséges tere van, 
sőt a nyelvtanítás maga lélektani kísérletek sorozata. A kísérleti 
egyének a legvakmerőbb és a legbuzgóbb nyelvújítók. Az osztály 
kisebb nyelvközösség képét adja és a tömeg az újítás sikerét biztosítja, 
ha a nyelvhagyományt képviselő tanár szava le nem rontaná. A német 
szókincs elsajátítására és megőrzésére Thumb és Marbe említett 
kísérletei hasznos elveket nyújtanak. Az idegen nyelv vagy az anya
nyelv tanulása egyformán támaszkodhatnak bizonyos öröklött vagy 
szerzett dispoziciókra. A rokonságot jelző szavat könnyű azszociálása 
(85°/0) tárgyi csoportokban való tanulást tesz ajánlatossá. A mellék
nevek melléknevekkel társulnak (87°/o); állítsuk egybe a rokon és 
főkép az ellentétes értelmű mellékneveket. A névmások elsajátí
tása a névmások teljes táblázatán alapulhat, mert a névmás név
mást könnyen idézhet fel. A hely és időhatározók ugyanabban az 
arányban társulnak rokon szavakkal és világosságot egymástól nyernek. 
Az igét azonban nem ajánlatos más igével társítani. Az ige leg
könnyebben főnévvel párosul, tehát egyszerű mondatokban kell bemu
tatni. A további nyelvgyakorlásnál értelem szerint csoportosíthatók. 
Végre a nyelvtani összefoglalásnál az erős igéket különös figyelemben 
kell részesíteni. Az idők és személyek kategóriái önmaguktól kialakul
nak kellő gyakorlat mellett; csupán a megfelelő jelre kell ráterelni 
a figyelmet. Ezek a tények a modern nyelvtanítás túlzó irányának 
némi gátat vetnek: nem szükséges minden beszédrészt mondatba 
illesztve tanultatni ; a szókincs gyarapításának nem egyedüli eszköze 
a szemléltető kép, mert szó biztosabban idéz fel más szót és a 
kapcsolat maradandóbb.

Az élénk érdeklődéssel fogadott, mélyenjáró előadást rövid 
eszmecsere követte. Végül elhatározta a bizottság, hogy december 
utolsó hetében, az ünnepekre való tekintettel, nem tart összejövetelt. 
A legközelebbi ülés tehát 1910 január hó utolsó csütörtökjén (27-én) 
este 6 órakor lesz, amelyen Dr. Kaiblinger Fülöp főreáliskolai tanár
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a nyelvtanítás módszerének újabb irodalmát fogja kivonatokban 
ismertetni.

Alulírott, mint a bizottság titkára, kérem az igen tisztelt kartár
sakat, hogy a modern-filológiai szakbizottságot érdeklő előadásokat 
és javaslatokat nálam (Budapest, IV. kér. közs. főreáliskola) bejelen
teni szíveskedjenek. Vidéki kartársaim dolgozatainak és javaslatainak 
előterjesztését kötelességszerűen és örömmel magamra vállalom.

Dr. Kaiblinger Fülöp.
titkár.

Selmeczbányai tanári kör.
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

A Selmeczbányai Tanári Kör 1909. deczember hó 18-án 
gyűlést tartott. Jelen voltak a következő egyesületi tagok : dr. Fodor 
László elnök, Balás Gréza, Becker Nándor, Fekete István, Hamrák 
Béla, Hegyi Ferenc, Király Ernő, Klaniczay Sándor, Lencsó János, 
Bauchbauer József dr., Suhajda Lajos, Szever János, Szever Pál, 
Vitális István dr. és Zsitvay János. Az elnök jelenti, hogy a körnek 
húsz olyan tagja lévén, akik egyúttal az 0. K. Т.-nek is tagjai, 
az 0. K. T. alapszabályainak 29. §-a alapján joga van az egyesület 
választmányába egy tagot kiküldeni. A maga részéről ajánlja, hogy 
Vitális István dr. ev. lie. tanár küldessék ki a választmányba. 
A kör az elnök ajánlatát egyhangúlag elfogadta s az egyesületi 
tisztikar megbízatásának tartamára Vitális István dr. ev. lie. tanárt 
küldte ki a választmányba.

Selmeczbánya, 1909 december hó 29-én.
Suhajda Lajos.

________ jegyző.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Magyarország néprajzi iskolai falitérképe. Szerkesztette 

dr. Bátky Zsigmond. Kiadja a Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
1 : 600.000.

Bég érzett hiányt pótol az a néprajzi térkép a tanítás terén. 
Néprajzi oktatásunk amúgy is elég gyenge lábon áll, a szemléltetés 
még inkább. Néprajzi térképünk eddig a kis kézi atlasztérképén 
kívül nem volt s ezért igazán hálásak lehetünk a szerzőnek, hogy 
geográfiái szemléltető eszközeink gyér számát a néprajzi térképpel 
gyarapította. A térképnek már a tavalyi londoni kiállításra el kel
le tt volna készülni; ezt technikai akadályok hátráltatták. Dr. Bátky 
Zsigmond nagy és szorgalmas munkát végzett. A néprajzi adatokat 
a statisztikai hivatal kiadványai útján helységről-helységre állította
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össze úgy, hogy minden helység területéből az egyes népfaj annyi 
helyet kapjon, amennyi népességi számának megfelel. Igaz ugyan, 
hogy a megyékben a 10°/o, városokban az 5°/o-nál kevesebb lakos
ság elmaradt; bár tán lehetett volna a megyékre is kiterjeszteni az 
5°/o minimumot; ez tarkábbá tette volna a térképet, de egyúttal a 
valósághoz közelebb hozta volna. Első pillantásra a fehér területek 
tűnnek elibénk: ezek a 800 m.-en felüli részek, hol állandó lakó
hely, telep nincs s melyeket lakatlan területeknek vett fel külföldi 
minta szerint a szerző. Ezzel a magyaroktól is nagy területet fosz
to tt meg, de még érzékenyebben sújtotta — bár eljárása jogos — 
.a nemzetiségeket. Oláh, tót, ruthén, német területileg sokat veszít 
ezzel, és a szerző bizonyára támadásokkal fog találkozni részükről 
ezért s az előbbi 10°/o miatt is, bár eljárása egyöntetűség szem
pontjából teljesen kifogástalan és helyes.

A térkép összeállításánál a szerző érvényre ju ttatta nagy 
szaktudását s az amúgy is beszélő térképhez adott magyarázó szö
vege, melyben a népek történelmi fejlődése és a települési viszonyok 
vannak leírva, nemcsak segítségére van a térképnek, de rövid kom
pendiuma a hazai, kevés és elszórva megjelent, néprajzi adatoknak. 
A történeti résszel nem foglalkozom; de egy-két térképből levont 
következtetését nem írom alá.

Nagyon lekicsinyli az oláhság terjeszkedését, pedig ezek fenye
getik az erdélyi magyarokat, széjjel darabolták a németséget s ott 
is megjelennek, hol azelőtt hirük-hamvuk sem volt: az alföldön. De 
ami fő, nemcsak területileg gyarapszanak, de természetes szaporodá
suk nagy számbelileg is, mi a magyarról a beolvasztási számon 
kívül bizony nem igen mondható, bár a magyarok is növekvőben 
vannak.

A magyarok térhódítása a németek és tótok rovására történik, 
ez kétségtelen, mit a szerző fejtegetésében nem fejez ki elég 
határozottan.

Megnyugtató, hogy a városok lakossága, melynek az állam 
életében irányító szerepe van, legnagyobb részben magyar, vagy 
legalább is mindenütt nagy számban van képviselve a magyarság.

A térkép nagyértékű, de értéke még sokkal nagyobb lesz, ha 
pár év múlva az 1910. évi népszámlálás adatai alapján új készül, 
miáltal az összehasonlítás sokkal világosabb és könnyebb is lesz, mert 
a mai térkép az 1900. népszámlálás alapján készült.

A 12 népfaj közt a cigány is szerepel, bár számuk ma jóval 
kisebb, mint akkor volt. A letelepedettek részben beolvadnak, a 
kóborlók pedig jó részben a délkeleti felföldre és a krassói vidékre 
szorulnak, melynek kevésbbé intelligens népei közt a nomád élet
mód még lehetséges, míg a kultúra terjeszkedésével szervezetük 
szétbomlik s a Nagyalföldön s Dunántúl is csak a szétfoszlott kara
vánok végvonaglásával találkozunk.

A térkép jobb oldalán a népfajok oszlopos grafikonját leljük ; 
kár, hogy a szerző a percent-számok aláírásával — a magyarázó
szövegben megvannak a számok — nem támogatta a grafikont.
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Lent a jobb sarokban a népsűrüségi térkép van, mely 
dr. Cholnoky Jenő szakavatott munkája s a nagy térkép kiegészítője, 
melyből mindjárt kitűnik, hogy a székelyeket kivéve a vörössel 
jelzett magyar területek a legsűrűbbek, míg a nemzetiségi vidékek 
— a németeket kivéve — a legritkábbak s így a nemzetiségek 
színfoltjait igazában, lényegesen kisebbeknek kell tekintenünk, úgy, 
bogy tényleg a térképen a nemzetiségek területi előnyben vannak 
a magyarral szemben.

Sok szó esett, vájjon a népsűrűséget nem lehetett volna az 
egyes szinek árnyalásával, vagy színvonalkázással magán a térképen 
feltüntetni, de úgy látszik ez technikai nehézségbe ütközött volna s 
lényegesen drágítaná a térképet, mely így is 22‘5 K, illetve 
lécekkel 26-50 K.

A kiadóhoz azonban volna szavam. A színek megváltozása az 
iskolai kéziatlaszhoz képest tán nem megokolt, vagy pedig a követ
kező kisatlasz kiadásokban a nagyét kell átvenni, erre a hivatalos 
bírálóknak kellett volna súlyt helyezni, mert az lényeges pedagó
giai hiba, ha pl. a fali térképen a sárga németet, a kéziatlaszon 
pedig tótot jelez. A térkép kidomborítását az alap szürke színe 
nagyban előmozdítja; kifogásolandó, hogy a térképet a helynevektől 
majd megfosztották. Nagyon kevés a helynév, igaz ugyan, hogy az 
egyes kis foltokba az ismeretlen nevű helységeket beleírni nem 
volna szükséges, de legalább a közeleső nagyobb, ismert helység, 
város neve irányíthatna a tájékozódásnál; ebből a szempontból szük
ségesnek vélném a megyei-határok markánsabb jelzését is, mi az 
áttekinthetőséget legkevésbbé sem veszélyeztetné.

Ezek a szépséghibák azonban alig vonnak le valamit is a tér
kép értékéből.

Az alapos munka, s a szép kivitel igaz örömmel tölthet el 
minden magyar embert, s első sorban geográfust, annál is inkább, 
mert nálunk ez az első ilyfajta térkép s bizonyára nagyban hozzá 
fog járulni az iskolai földrajzoktatás és történettanítás mélyítéséhez ; 
a térképnek nemcsak az iskola, a tudományokkal foglalkozó, de a 
politikus s a közigazgatás szervei is nagy hasznát vehetik, kiknek 
a földrajzi néprajzi ismeretekre majd oly mértékben szükségük volna, 
mint a jogiakra.

(Budapest.) Vargha György.

Lyka Károly: A művészet könyve. Kacsóh Pongrác: A zene
fejlődés története. (A Műveltség Könyvtára VII. köt.), Athenaeum 
kiadása. 1909.

A középiskolában nem lehet új tantárgyakat kreálni, — tan
tárgyakkal becsületesen el vagyunk látva. A középiskolának új szel
lemre van szüksége. De milyen legyen ez az új szellem ? Azt felelem, 
amit Zola mondat a L 'Oeuvre hősével: »Ha én azt tudnám! Akkor 
én volnék a világ legerősebb embere. Nálamnál erősebb nem volna
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senkise.« De, hogy ez a sokaktól keresett új szellem nem nélkülöz
heti a művészi elemet, az talán kétségtelen. A művészi szellem 
bevitelét a középiskolába sürgetik már sokan, igen is sokan, — der 
hogy mi az a művészi szellem, azt nem mondta még meg egyikőjük 
sem. Azt, hogy mi nem az, — többen sejtették. Kétségtelennek 
tartom például, hogy a művészet története, amúgy históriai egymás
utánban, nevekkel, dátumokkal, életrajzi adatokkal semmikép sem 
való a középiskolába. Ugyanez a meggyőződésem az irodalomtörténet 
tanításáról is. Az irodalom szellemét kellene ismertetni, annak 
művészi voltát és fejlődését megéreztetni, a művészet egységét bemu
tatni. Ha nem volnának utasítások, tantervek és ellenőrzések, ha 
szabad volna úgy tanítani, ahogy érzem, akkor ilyenformán járnék el. 
Elmondom őszintén, mert erre kitűnő alkalmat ad egy olyan mű 
megjelenése, amely legközelebb áll az ideálomhoz, noha még min
dig nem az.

Kodin, a nagy francia szobrász mondotta, hogy fejlődését az 
vezette, hogy feltette magában a kérdést: hogy alkot a természet ? Aki 
meg akarja ismerni a művészet szellemét, abból a kérdésből indulhat 
ki : hogyan alkot a művész, — az író ? Engedjük tanítványainkat 
a teremtés mechanikájába bepillantani, amennyire ez lehetséges, — a 
legkülönbözőbb művészi alkotásokba, — mint fogan meg a művész 
lelkében az érzés hatása alatt a képzeleti kép, mint formálódik az 
az anyag, a kor, az egyéniség s más külső körülmények hatása alatt, 
de elsősorban képzelete organizmusának megfelelően azzá, amivé: 
s ilyeténkép együtt érzünk, együtt teremtünk képzeletben a költővel 
és a művészszel, — szerintem ez lehet csak a tanár feladata. Ez nem
csak érdekes, de egyszersmind rendkívül tanulságos is. A legnagyobb 
lángelmék gondolat- és érzésvilágába hatolunk be s minden egyes 
tanítványunk velünk, — kiki a maga tehetsége és együtteremtő 
képessége szerint. Amit a fennálló tantervek ellenére, illetve azok 
résein behatolva megtehettem, megtettem eddig is, hogy ilyeténkép 
száraz adatok helyett élő és eleven művészszemléletet adhassak : de 
ez sokkal nehezebb feladat, semhogy a mai viszonyok mellett meg
közelíthető volna s mivel sok kitérést követel, felülmúlja az egyes 
ember erejét. Igen, ha a művészi nevelés szolgálatába lehetne állí
tani a középiskolát és minden tantárgyát, — amint azt már e helyen1 
említettem, — s ahogy azt — cikkem visszhar gjaként — Fodor 
Ferenc 1 2 indítványozta. A kérdés egyenesen ezen múlik : nem a filo
lógusra váró feladat ez, — mindenkinek ki kell vánni a részét 
belőle. Ne is várjunk rendeletre. Csinálja meg ezt a tanárság, spon
tán, a fennálló tanterven belül. Már Fodor is rámutat egypár lehető
ségre, tegyék ezt más szakma tanárai is és egyesült erővel csináljuk 
meg azt a Vezérkönyvet, melyre a tanárságnak szüksége van.3

1 A Közlöny 8. számában, Éber könyve ismertetésében.
2 A Közlöny 16. számában »A művészi nevelésről« c. alatt.
3 Ez ügyben a budapesti Körben talán értekezletre gyűlhetnénk

egybe ?
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Közben, kellemes meglepetésemre, megjelent Lyka Károly 
munkája a »Művészet Könyve«, s noha nem tanárember írta, bámu
latos pedagógiai érzékkel megalkotott művészetpedagógiai munkát 
adott a középiskolai tanái’ság kezébe. Egy útmutatót arra, hogy 
lehet a művészetet a tanulóifjúsághoz közelebb hozni. Az út, melyre 
«lvezet, magavágta csapás, mert amit előtte mások óhajtásként ha han
goztattak is, Lyka Károly azt megcsinálta. Túlságos pozitív akart 
lenni, — mindent kézzelfoghatóvá tenni, — s így a nagy, pszicho
lógiai finomságokat, a művészi teremtés rejtelmeit alig érintette. De 
a tanításnak első sorban arra van szüksége, hogy materiális igaz
ságokból induljon ki, ■— s ezeket Lyka szinte hiánytalanul adta,

Legyen szabad főbb vonásaiban rámutatni azokra a pontokra, 
amelyeket Lyka könyvéből — minden más művészettörténeti könyv
nél jobban — megismerhetünk. Szóval, a könyv értékeire.

Első sorban ez a könyv nem művészettörténet, hanem annak 
a bemutatása, hogy micsoda tényezők játszanak közre a művészi 
alkotások létrejöttében. Szóval, amolyan művészetstilisztika, — tel
jesen materialisztikus filozófiai alapon, — de éppen azért, mert úgy 
egyszerűsít, mint egy freskófestő, világos, érthető és tanulságos. 
Taine és Semper filozófiája összekapcsolva, hogy ilykép a stilus 
kialakulását szemléltesse, kitünően kiválasztott példákon, az anyagok 
és korok hatását, azok egymásra való vonatkozását, de a mecénás
nak és a művésznek szerepét is. Ezek a példák rendkívül elevenen 
szemléltetik a felvetett stilisztikai kérdéseket, s a tanár úgy állít
hatja be a kérdést, hogy a tanuló szinte magától jő rá a stiliszti
kai sajátosságokra, ez aztán reá szinte az élmény erejével hat, meg
világosodásnak tűnik fel előtte. Bepillanthat a művész leikébe, amint 
a cél tudatában, anyaga ismerete alapján, egyénisége parancsszavára, 
megrendelője intenciójának megfelelően alkotja meg művét, — igen, 
ha e materialisztikus felfogással ki volna merítve a műalkotás pszi
chológiája ? Annyi kétségtelen, hogy mindez befoly a műtárgy létre
jöttére. Az is bizonyos, hogy amit az iskola szemléltethet: ennyi 
és aligha több. A többi megfoghatatlan finomság, amit csak sejteni, 
legfeljebb sejtetni lehet. Legalább még ma. A költészettan sem adhat 
többet. Elemezheti a költemény stílusát, annak elemeit, a szerkezetet, 
a műfaj sajátságait stb. — de a költői ihlet szülte erők rejtelmes 
cgymásbafonódását, — a költő-művész képzeletét csak alig hogy 
érintheti. Kibogozhat lappangó szálakat, felfedezhet rejtve maradt 
erőket, — a művészi erő hatalmát, a képzelet titkát ma még nem 
értethetjük meg. Mit csinál a stilisztikai és poétikai kutatás 
pl. Petőfi képzeletével ? Ha százezer hasonlatát csoportosítja, osztá
lyozza, boncolja is fel, — végeredményében odalyukad ki, ahonnét 
kiindult; mert a képzelet nem emlékképek kombinációja az érzelmek 
hatása alatt, öntudat alatti folyamatban, ahogy Eibot és tanítványai 
hirdetik, a képzelet egy sui generis funkció, a belső látás, a képben 
látás maga. Ezt kell felismerni, analizálni, de hogyan ? Ez a jövő 
pszichológiájának feladata. A művészi alkotás e legutolsó kérdéseit 
Lyka nem is érinti, — de ami ezen innen van, — ami az alko-
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■fásban szemmel látható, arra kitűnő példatárt adott a tanárság 
kezébe.

Reinach kis műve, melyet lefordítottam (de nem én korrigál
tam) A művészet kis tükre c. alatt, azt, ami Lyka könyvéből hiány
zik, az evolúció szempontját kitünően és igazi művészi formában 
pótolja. Szemünk előtt fejlődik a művészet korokon át, időtlen-idők
től máig. Lyka nem törekedett erre sem. Noha művében lehetőleg 
minden korból válogatott példákat, hogy tételeit — a stilus kiala
kulás tényezőit bemutassa, — nem a teljesség, nem a folyamatosság 
volt a célja. Lehet, hogy egész korszakok hiányoznak könyvéből, 
könyve még se hézagos. Mert csak azt adta, ami feltűnő és beszédes 
jellemvonásaikkal egy-egy stilisztikai igazságot demonstrálhatott. Ily- 
kép műve kitűnő segédeszköz a modern tanár kezében, aki nem elé
gedhetik meg a stilisztikai sajátságok elemzésénél egyedül a költé
szettel, hanem keresni fog művészeti példákat is. Nem kell ezentúl 
keresnie: Lyka könyve bőségesen ellátja vele!

De azért a művészi nevelés ezekkel a stilisztikai példákkal 
nincs befejezve. Sok olyan technikai és pszichológiai kérdés marad 
válaszolás nélkül, melyeket nem adhat meg az irodalom tanára, — 
segítségre szorulunk, más szakok tanárainak segítésére. Hol és mikor? 
Erre a kérdésre felelne a művészi nevelés kézikönyve, amelyet ter
vezünk. Ez enciklopédikus munka volna, tisztán a tanárság számára, 
ahol minden szakma tanára megtalálná azokra a kérdésekre a választ, 
melyeket a maga szakmájának körén belül a művészi nevelés teljes
sége érdekében, a szakszerűség szempontjából, neki, egyedül csak 
neki lehet és kell megadnia. Ezt a munkát süi’getik már a kül
földön is, — de mért kell várnunk arra, hogy mások után kullog
junk ? Lyka Károly munkája is ilyen úttörő munka, mert ilyen 
szempontból sehol senki se dolgozta fel a művészettörténeti anyagot. 
A többiek — nagyrészt kevesebbb sikerrel — azt adják, hol rövi
debben (de velőtlenül), hol hosszabban (de elnyújtva), amit Reinach 
ad tömören és szellemesen, — t. i. a művészet fejlődésének menetét. 
Lyka másra törekedett s azt, amire törekedett kitünően el is érte, 
mert meglepően világos tud lenni s olyan egyszerű a legbonyodal
masabb kérdések kifejtésében is, mint senki a hasonló terjedelmű 
művészettörténetek írói közül.

Könyve utolsó részében a modern művészeten demonstrálja, 
mintegy összefoglalóan, tételeit — megint önkényesen kiválasztott 
példákon — s itt aztán igen sok érzékenységet sértett meg, ami 
(Reinach kibővítése közben) velem is megesett, de ami a dolog ter
mészetében rejlik. Ezért aztán mások másként ítélhetik meg, — de 
ez már ízlés dolga, — ez már egyéni hajlam kérdése. En például 
okvetetlenül kerestem volna alkalmat arra, hogy a legjobb budapesti 
szobrot, Ligeti Anonymusát bemutassam, — s ott, ahol az impresz- 
szionista szobrászat magyar képviselőiről van szó, találtam is volna 
rá alkalmat.

De ki tudja, mi minden kényszerítette rá Lykát, hogy ehe
lyett másokat mutasson be? A példához nem is kell senkinek sem
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ragaszkodni. (Furcsa volna, hogy pl. Nyíregyházán ne a Bessenyei- 
szobron magyarázná a tanár a stiláris tulajdonságokat.) Lyka könyve 
csak kitűnő útmutató arra, hogy tanáraink az alkalmazás módját 
és főleg a vezető szempontokat figyelhessék meg. Sőt egyenesen az 
volna a kívánatos pedagógiai ideál, ha a növendék maga keresné és 
találná meg az egyes példákat. Ez a felfedezés, ez a kitalálás az 
élmény nagyszerűségével hatna reá, a győzelem érzetével töltené el 
s a tényeket szinte a maga felfedezései gyanánt fogadná el.

Még egy pár szót a könyv kiállításáról, mely minden dicsére
tet megérdemel. A könyvben ötszáznál több szövegkép és számos színes 
műmelléklet található, s azonkívül kiegészíti ezt Kacsóh Pongrác dr. 
egy tanulmánya a zene fejlődéstörténetéről. Kacsóh Pongrác dr. 
kitűnő zeneköltő, aki mindnyájunkat elragadott a »János vitéz« 
bájos dallamaival. Ismeretes, hogy kitűnő fizikus, és kitűnő zenekri
tikus is. A Magyar Kritika hasábjain erről azidétt sokan meggyő
ződhettek. De a zene fejlődéstörténetéről írt tanulmányáról — mint 
teljesen laikus — nem nyilatkozhatom, csak annyit, hogy mint tel
jesen laikus igen világosan megírtnak találtam.

Dr. Lázár Béla.

A GYAKORLATBÓL.
Iskolai gyakorlatok és pedagógiai értéklésük.

Részletkérdést tárgyalok. E szerint megfelelőbb lett volna, ha 
ezt választom címül: »A gyakorlatok számának apasztása az idegen 
élőnyelvek tanításának kezdő fokán.« Nem távolodom el azonban 
így sem célomtól. Az iskolai gyakorlatok pedagógiai értéke, haszna 
az, ami szerintem számuknak leszállítását mindenekelőtt az idegen 
élőnyelvek kezdőtanításában okvetlen szükségessé teszi. A modern, 
kétségkívül egyedül célravezető direkt irányú és alapn nyelvtanítás 
tartalmi, tárgyi egységekből, csoportokból indul ki. Ez utóbbiakhoz 
a legtermészetesebb, az önmagától kínálkozó alapon jut, az érzékek 
útján való megfigyelés által. Majd meggyőződik a megfigyelések 
helyességéről. Fölülbírálja és bíráltatja az érzékek munkáját. Azaz 
öntudatossá teszi a gyermekben a természetes, önmagától kínálkozó 
alapot, valamint a hasznos eszközeivel való élnitudást. Erre minden, 
az első pillanatra bármilyen egyszerűnek látszó, a tanítás kiinduló 
pontjaiul szolgáló pedagógiai egységeknél is az öntudatos, egyedül 
helyes iskolai nyelvtanítás szempontjából okvetlen szükség van. 
Most jönnek a dolgozatiratás technikai nehézségei. Az első iskolai 
gyakorlat terminusa sebesen közéig. I t t  van szeptember vége. Meg 
kell Íratni az első gyakorlatot és hol vagyunk, hol lehetünk még — 
a legbuzgóbb törekvés mellett is — a szükséges, nehéz előkészítő 
munkában ? A nehézségeket maga a tanterv is érzi, amelynek uta
sításai kezdetben technikai jellemű gyakorlatokat írnak elő. Kérdem :



hogy értsük azt? Vájjon egyedül, vagy elsősorban is a memoria 
munkájáról van szó ? Ha igen, akkor ez a passzus azonnal törlendő, 
miután a modern gyakorlati alapú nyelvtanítás természetével, jelle
mével össze nem egyeztethető. Az ily természetű gyakorlat nemcsak 
hogy derekában megakasztja a hasznos nyelvtanítást, hanem oly 
zavarok csiráit hordja magában, amelyek csak később — a haladást 
újra megakasztva — válnak érzékenyen észrevehetővé és amelyeknek 
megszüntetése csak újra időveszteséggel jár. Másról, másnemű mun
káról pedig még abban az időben nem lehet szó. Merő képtelenség 
szeptember végén már az öntudatos haszonnal járó »diktátumáig 
eljutni. Megakasztás, időveszteség, ha úgy akarjuk időpazarlás, mely 
egyedül a tanár fáradságos munkáját szaporítja, anélkül, hogy a
célhoz közelebb vinne. Ez okokból tartom én okvetlen szükségesnek 
mindenekelőtt az iskolai gyakorlatok számának alászállítását az 
idegen élőnyelvtanítás kezdetén. Az iskolai gyakorlatok redukálását 
a következőkép gondolom : redukáltassék az iskolai gyakorlatok száma 
a németből a gimnázium harmadik, a német és franciából a reál
iskola első, illetve harmadik osztályában az első félévben 8-ról 4-re. 
Ez pedig olykép történjék, hogy a szeptemberi dolgozat végkép
elmaradjon. Október, november, december és januárban pedig egy 
gyakorlatot írassunk. Ez szerintem a legminimálisabb redukció, 
amelynek kiáltó szükségessége, munkánk eredményessége érdekében 
nyilvánvaló. Nem tartom helytelennek ezen redukció keresztülvitelét 
az anyanyelv, a magyar nyelv tanításának kezdő fokán sem. Ha az 
anyanyelvre nézve nem is állnak az idegen élőnyelvek tanításának 
imént említett kritériumai : nem egy hasznos, célravezető teendő
kínálkozik ott is (közöttük első helyen említjük a Posch Jenő
kartársunk által nagyon helyesen kiemelt és hangsúlyozott diarium- 
beli rövid összefoglalásokat), amelyek a hiányzó iskolai gyakorlatok 
helyét üdvösen pótolnák.

(Körmöczbánya). Dr. Philipp Kálmán.
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KRÓNIKA.
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 

Kameniczky Miklós eperjesi és Szmodits Tivadar szakolczai kir. 
kath. főgimnáziumi helyettes tanárokat a jelenlegi állomásuk helyén 
rendes tanárokká kinevezte,

Átvétel az államhoz. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
miniszter Király Sándor okleveles tanárt a hajdúnánási ref. főgim
náziumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag rendes tanárrá kinevezte, 
illetve az államilag kinevezett tanárok létszámába átvette.

Igazgatói cím adományozása. A király f. évi nov. hó 21-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával Teschler György körmöczbányai áll. 
főreáliskolai tanárnak a középiskolai igazgatói címet adományozta.
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Felsőbb leányiskolái kinevezések. A vallás- és közoktatás- 
ügyi magy. kir. miniszter az állami felsőbb leányiskoláknál kinevezte : 
dr. Keresztéig Olga soproni, dr. Pap Stefánia szabadkai, dr Büchler 
Róza aradi rendes tanítónőket, továbbá Bredschneider Etelka fiumei, 
dr. Bitzó Sarolta mezőtúri, Lénk Teodóra szabadkai, Fischer Berta 
mezőtúri és Farkas Vilma kolozsvári helyettes tanárokat a IX , 
fizetési osztályba rendes tanárokká, Sailerné Laehne Mária és 
Thamássy Ilona békéscsabai, valamint Trauschenfels Lucia temesvári 
rendes tanítónőket a IX. fizetési osztályba, továbbá Bárdossy Eugénia 
kassai, Urbányi Emilia temesvári, Svehla Antónia beszterczebányai, 
Bigó Anna kolozsvári és Lámné Kőporossy Mária győri segédtanító
nőket a X. fizetési osztályba rendes tanítónőkké, végül Bothné 
Benedek Róza békéscsabai, Cserny Etelka szegedi, Kubass Aranka 
és Misik Erzsébet beszterczebányai, dr. Krizsó Jolán máramaros- 
szigeti, Graboviczky Margit trencséni, László Lujza temesvári, Grábler 
Ida és Dvorzsák Katalin szabadkai, Kutlik Etelka budapesti, Pusch
mann Ida máramarosszigeti és Hoffmann Erna temesvári helyettes 
tanítónőket a XI. fizetési osztályba segédtanítónőkké.

A soproni pedagógiai társaság Marusák Pál igazgató elnök
lésével felolvasó ülést és azt követőleg közgyűlést tartott. Felolvasó 
Hamar Gyula tanár volt, aki az iskolai kirándulásokról értekezett, 
A kirándulások rendezéséről beszélt és előadásához többen hozzászóltak, 
de a vitát nem fejezték be. A következő ülésen Szabó József lie. 
tanár a gimnáziumi tanulók kirándulásairól fog előadni. A társaság 
közgyűlésén Marusák Pál előterjesztette gondosan megszerkesztett évi 
jelentését, melyben panaszkodik, hogy míg a más foglalkozásbeliek 
lelkes támogatói a maguk szervezeteinek, a tanári karnak jelentékeny- 
része még nem tagja a pedagógiai társaságnak. Beszámolt azután az 
elnök a társaság ez évi működéséről és különösen rámutatott a tanulók 
szállásügyének rendezése körül kifejtett tevékenységére. A tetszéssel 
fogadott jelentés után áttértek a tisztujításra, s újra megválasztották 
az egész tisztikart, pénztárossá pedig a Budapestre helyezett Faragd 
Andor helyébe Leitner Ferenc igazgatót. Marusák elnök indítványára 
Wallner Ignác dr. igazgatót, a társaság megalapítóját és első elnökét 
egyhangúlag díszelnökké választották. A közgyűlést társasvacsora 
követte.

A katonás szellem ápolása. A porosz hadügyminiszter az 
ifjúság nevelése érdekében legújabban egy rendeletet küldött a neki 
alárendelt főparancsnokságoknak, amely különös érdeklődésre számít
hat nálunk is manapság, amikor az iskolai céllövés aranykorát éljük. 
A hadügyminiszter ugyanis eleve számot vetve az ifjúságnak a kato
nai intézményekkel szemben tanúsított érdeklődésével és lelkesedésével, 
ezt a maga részéről is előmozdítandó, a következőket rendelte e l ; 
»A szolgálati érdekek veszélyeztetése nélkül gyakran lehetséges lesz, 
hogy tanulóknak, egyes osztályoknak avagy egész intézeteknek alka
lom adassák, hogy érdekesebb katonai gyakorlatokat, díszfelvonulásokat-
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avagy hadgyakorlatokat megszemléljenek ; ilyenkor külön helyeket kell 
részükre fenntartani és szakszerű vezetőkről gondoskodni, akik a fejle
mények helyes megmagyarázására is képesek legyenek. A hadsereg
nek legsajátabb éi'dekében áll továbbá, hogy az ifjúság testi nevelésére- 
és készségére irányuló törekvéseket a maga részéről azzal is támogassa,, 
hogy a katonai gyakorló- és torna-tereket, csarnokokat stb. a tornázás, 
sportolás és népies játékok gyakorlására díjtalanul átengedje. A kato
nai uszodáknak csekély ellenérték melletti használata a tanulók részéről 
mindig megengedhető, ha a helységben nincsen magánuszoda, ha a 
katonaság érdeke ezáltal csorbát nem szenved és vele szemben semmi
nemű kártérítési igényt nem támasztanak.«

Ennek a rendeletnek első felével elvi okokból nem rokonszenve
zünk, eltekintve attól, hogy az ilyen katonai parádék tömeges megszem
lélése külön szünnapok engedélyezését feltételezi. Azt azonban kész 
örömmel fogadnók, ha a katonaság az ő, mint ismeretes mintaszerűen 
berendezett, helyi alkalmatosságait a tanuló ifjúságnak rendelkezésére 
bocsátaná. így azután több helyen a játékterek kényes és vajudű 
problémája is szerencsés megoldást nyerhetne. kf.

Hibaigazítás. Gálos Rezsőnek, Melich János Révai Miklós nyelv- 
tudománya c. eikkébe értelemzavaró hiba csúszott. Ebben a mondatban: 
»Ezért Melich, Révai történeti érzékének forrását Varró István szótárában 
látja« csupán Varro, az ismert latin grammatikus, Cicero kortársa olvasandór

GYÁSZROVAT.
Mika Béla. a székesfehérvári áll. főreáliskola helyettes tanára 

életének 24-ik, tanári működésének 2-ik évében, december 19-én 
elhunyt.

Dr. Simonkai Lajos a kiváló botanikus, a budapesti VII. keiv 
Barcsay-utcai áll. főgimnázium ny. tanára és egyetemi magántanár 
meghalt f. hó 3-án, életének 60-ik évében.

Mihályi Imre Cézár szt. Ferencrendi szerzetes, kiérdemült 
gimnáziumi tanár, meghalt 66 éves korában, Budapesten.

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENETE.
Z—i. Ha a felsőbb hatóság beleegyezik, taníthat így is.

T a r ta lo m : Kármán Mór dolgozatainak bemutatása a Pedagógiai Társa
ságban. Fiók Immánueltől. — Egyesületi élet: Modern filológiai 
szakbizottság. Dr. Kaiblinger Fülöptől. — Selmeczbányai tanári kör- 
Suhajda Lajostól. — Könyvek és lapok: Dr. Bátky Zsigmond : Ma
gyarország néprajzi iskolai falitérképe. Vargha Györgytől. — Lyka 
Károly: A művészet könyve. Dr. Lázár Bélától. — A gyakorlatból r 
Iskolai gyakorlatok és pedagógiai értéklésük. Dr. Philipp Kálmán
tól. — Krónika: Kinevezés. — Átvétel az államhoz. — Igazgatói 
cím adományozása. — Felsőbb leányiskolái kinevezések. — A soproni 
pedagógiai társaság. — A katonás szellem ápolása. — kf.-tői. — 
Hibaigazítás. — Gyászrovat: (Mika Béla, dr. Simonkai Lajosr 
Mihályi Imre Cézár.) — A szerkesztőség üzenete.
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főtitkárhoz küldendő, VIII., 
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illető ügyek
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MAGY'ятшжлкл
JAVASLATOK ÉS TANULMANY(1k IGINYVM11,4- .

Objektivitás és a jelen történelme.
A mai ember élete változásokban gazdag, sokoldalúan elfog

lalt, csodálatosan sokféle célt kereső élet. Sajátos az, hogy jelsza
vak hangzanak mindenütt sokféle változatban, melyek valóságos 
káoszként vesznek körül bennünket. Magunkat ki sem vonhatjuk, 
ma mindenkit ezerféle kérdéssel ostromolnak, melyre feleletet 
várnak okvetlen. Állást kell foglalnia mindenkinek! hangzik a 
pártok küzdelmei közepette, s nemcsak a félénk, a közömbös, a 
rest az, aki csodálattal teli meglepődéssel nézi e küzdelmeket, 
hanem mindenki. Mily változások ezek, honnan erednek, mért 
sürgetnek feleletre, csatlakozásra vagy határozott ellentmondásra ? 
Különös jelszókkal állanak elénk, melyeknek ezerféle jelentésük 
van. Honnan tudhatjuk, mi áll e jelszavak mögött ? Nem csoda, 
ha a mai ember alig képes tájékozódni, sőt annál kevésbbé, 
mennél komolyabban iparkodik tisztába jönni azon célokkal, 
melyekre pártok avagy egész társadalmak akciója irányul, men
nél inkább akar csatlakozni egy küzdő csoporthoz, de úgy, hogy 
tudja, miért küzd. Az aktív embernek ma a legnehezebb irányt 
választani, a szinonimákat felismerni és fölfedezni az adott pro- 
grammok mögött rejlő célt. Ez a mai élet, ez fogadja az ifjút, 
ha a középiskolából »kimegy az életbe«. Vájjon nem kell-e ezzel 
számolni az iskolának, mely feladatául tűzte ki az ifjú megerő
sítését az önálló élet napjaira? 1. Lehetségesek-e oly ismeretek, 
melyek a tanulót az önállóság első éveiben támogatni fogják.
2. Hogy hogyan lehetséges, ezt iparkodjunk megoldani. Amaz egy 
ismerettani kérdés, emez egy pedagógiai feladat.

Spencer óta általánosan elismertté lett az az elv, hogy a 
dolgokat csak akkor lehet valójában megérteni, ha tudjuk, hogyan

ossz. K ö z É P iS K . t a n á r e g y e s . k ö z l . х е ш . 24



330

lettek, mikép és mivé lettek. A jelen korban biztos tájékozást 
nyerünk akkor, ha a jelenkor mély történeti ismeretét megsze
rezzük. A történelem az, amely a jelenkor ismeretében a fősze
repet játssza. Ámde viszont ép a történelem egyúttal az, mely 
egy ma is elterjedt felfogás szerint legyőzhetetlen nehézségekkel 
találkozik akkor, amidőn a jelenkor jelenségeit leírja. A közfel
fogás szerint a jelenkor igazi történelmét egyáltalában nem lehet
séges megírni, mert mindenki egy bizonyos irányban érdekelve 
van, tehát pártszempontból íté l; ha körültekintünk, mondják e 
felfogás hívei, látjuk, hogy nincsenek is egyebek, mint csupán 
pártok. Ebben összefoglalják a jelen történelmét s egyszersmind 
annak leírhatatlan voltát, megoldhatatlanságát. Szóval a »jelen 
történelmét« megírni abszurd vállalkozás volna; úgysem lenne 
az egyéb pártszempontok hangoztatásánál. Történelemről szólha
tunk akkor, amidőn rég elmúlt időről szólunk. Sőt azt a hason
latot is fel szokták említeni, hogy valamint a túlságos közelség 
nem engedi a térbeli tárgyat jól látni a maga egészében, úgy az 
időben közeleső eseménytől is távolodnunk kell kissé, hogy jól 
megérthessük. Valóban, ha szétnézünk, a jelen történelmét nem 
is látjuk megírva. Ha régebben meg is tették, akkor is csak 
hétköznapi dolgokkal töltötték tele a jelenről írt mémoire-okat. 
Egy kérdést csak akkor remélünk történelmileg tárgyalhatni, 
amidőn már régen megoldották; tehát várni kell, és ezáltal a 
történelemíró kivonja magát a jelen történelmének megírása alól, 
jelentéktelenné teszi a maga munkáját azáltal, hogy a jelenre 
semmi vonatkozással nincs, s kitűzi a passzivitás zászlóját.

Némi kétségünk azonban merült fel újabban e felfogás 
iránt. Már a 80-as években hangoztatták sokan ennek a ta rt
hatatlanságát. Toynbee, a kiváló angol közgazdász, a nagy 
emberbarát kifejezi: »jó volna, ha a multat tanulmányozva min
dig szemelött tartanók a jelen kérdéseit, s ha visszatekintenénk 
a múltba, hogy az emberiség maradandó érdekű kérdéseinek 
vizsgálatához tágabb látókört szerezzünk«. Akkor még óhaj volt, 
ma már jórészt valóság. Néhány évtizede kivált Német- és Angol
országban már történelmi szempontból is érdeklődnek a jelen 
iránt. Maguk a szereplők, pártok, egyesületek kezdenek gondos
kodni arról, hogy az ő tevékenységük történelme megirassék. 
Naplóféléket írnak a legrövidebb, de lehető pontos följegyzések
kel, Geschichtskalenderek keletkeznek, Statesmans Yearbook-okban 
nagy gondot fordítanak a legújabb történeti adatokra, egy Schie
mann 1 megpróbálja a legjobb források s újságok nyomán lehető
leg komolyan utánna járni egyes adatoknak és ezek alapján félig 
kész történelmi előadásban ismerteti a jelen eseményeit. Mintha 
e müvek tisztábban láttatnák a jelen eseményeit, sőt néha a 
»pártszempont« mellett is sok való dologról kifogástalanul tudó
sítanának ! 1

1 Történelem-tanár a berlini egyetemen ; kétheti szemléket tett közzé.
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(Tagadni nem lehet, hogy nagy haladás indult meg e téren. 
Német, francia és angol történelmi művekben, nem szólván ava
tatlanok törekvéseiről, minő pl. Chamberlainé (Die Grundlagen 
des X IX . Jahrhunderts), sűrűn találkozunk azzal a jelenséggel, 
hogy történelemírók ép a jelent iparkodnak megérteni és nem 
elégednek meg valamely régebbi korszak ismeretével. Pl. a közép
kori gazdaságtörténelmet tanulmányozó Lamprecht Zur jüngsten 
deutschen Vergangenheit három vaskos kötetet ír, amelyek tanú- 
bizonyságot tesznek ama törekvésről, hogy nem elég egy histo
rikusnak a régi történettel foglalkozni és félszázadnyira jelenünk 
előtt megállani, hanem ki kell fejtenie, hogy alakult ki a jelen 
a múltból. Mondhatnók a jelent múlttá kell tennünk azáltal, 
hogy históriai felfogásmód alá vonjuk. Monod1 igen találóan 
jegyzi meg: le présent est devenu passé au moment mérne oü 
nous l’avous observé, de történelemmé csak akkor lesz, amidőn a 
historikus felfogása érvényesül.

Nálunk éppen nem láthatjuk még saját hazánk történelmét 
illetőleg sem. Modern nagyobb külföldi művekben, ha szerény 
keretben is, de olvashatjuk hazánk legújabb történelmét. Seignobos 
(Hist, polit, de l’Europe contemporaine 1896-ig Paris, 1908.), a 
Helmolt (Weltgeschichte 12 köt.), a Lavisse-Rambaud-féle (Hist, 
génér. X II) mind a jelenkorig tárgyalják a mi históriánkat is. 
Itthon pl. egy tiz kötetes millenniumi történelemben is csak egy 
vázlatos hirlapírói munkát látunk a jelenkorról, mely alig más 
parlamenti beszédek kivonatánál. Egyetlen örvendetes kivétel 
Marczali N. K. Világtörténelme, mely ha szerény keretben is, 
a legújabb korig tárgyalja a mi históriánkat is. De másutt hiába 
keresünk ehhez hasonlót. Legtöbb könyvünk egy pathetikus frá
zissal befejezi 1867-nél: A jövő Isten kezében van! vagy: A koro
názás után hazánkra egy boldogabb, békés idő v irrad t! és — 
ezzel vége; a kiegyezés óta mintha nem történt volna Magyar- 
országon semmi lényeges fordulat, melynek ismerete reánk kiváló 
fontos Деппе.

Érthetővé válik, ha némi bepillantást vetünk a modern 
történelmi ismeretek keletkezésének pszichológiájába. Sokan nem 
merik közölni azt, amit tudnak, legtöbben meg bevallják, hogy 
nem tudnak e korból semmit, mert sehol sem olvashatnak róla. 
Nincs miből meríteni, .aminek eredménye az a sajnálatos tény, 
hogy a jelen nagg kérdéseiről keveset tudunk. A közelmúltról és 
jelenről való ismereteinket régebbi korokban főleg krónikákból, 
memoire-okból merítjük; ma az újságnak köszönjük. Már most 
ha újságolvasó tud is a jelen mozgalmairól, csak pár hétig vagy 
mondjuk pár évig tud róluk. Azután feledésbe merülnek és nem 
foglalkozik velük senki. Még az egész ország műveltebbjei is el 
szokták felejteni a csak egy évtizede történt eseményeket, pontos 1

1 Histoire a »De la methode dans les sciences« c. műben Paris 
(Alcan) 1908. 341. 1.

2 4 *
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ismeretük helyett homályos érzésnél egyéb nem marad hátra. 
Magyarországban a történelmi ismereteknek ez anomáliája oly 
nagy, hogy bármi történjék, pár évtized alatt hamarosan min
dent elfelejtenek. Nem ír róluk senki, a közelmúlt mélyebb tör
ténete iránt nem érdeklődik senki, kivétel az is, ha aktuális 
thémák kapcsán valamelyik hírlapunk egy jobbára politikai kér
dést pár évtizedre visszamenőleg felelevenít. Talán az is bele
játszik, hogy sok kellemetlenség ért bennünket; a kellemetlen 
múltra meg nem szeretünk visszaemlékezni; ha vissza is emlé
kezünk, szeretjük azt szépíteni (mintegy történelmi »Erinnerungs
optimismus«).

Pedig e »visszaemlékezés« elsőrendű fontosságú, csakhogy 
tények ezen emlékezetben-tartása már nem lehet az újság fel
adata, mert két dolog hiányzik hozzá: anyag és előképzettség. 
Ami az elsőt illeti, az sajátos történelmi feladat. Ha ugyanis a 
történelem tisztévé azt tesszük, hogy egy nemzet sorsát figyelem
mel kísérje, leírja és korszakonként össze függöleg tárgyalja, úgy 
ezt csak a tények sokoldalú összegyűjtése és összehasonlítása 
útján lehetséges tennie. Ezt az összefüggést az újság már nem 
tüntetheti fel, a napi újságolvasó nem jöhet a mélyebb történeti 
összefüggések nyomára, mert ez csak rengeteg munka, gondos 
tanulmány, tények után járás által jöhet létre, amit az újság 
nem tehet meg, mert hiányzik a hozzávaló kiterjedt anyag. Más
részről az összehasonlítás lehetségessé teszi a tények hitelessége 
fölötti kritikát. Igen fontosak e műveletek. A historikus sok
oldalúsága az, amely pártszempontoktól óvja meg, összefoglaló 
képessége (Lamprechtnél »das kontrollierende und zusammenfas
sende Gedächtnis«) az adatok kritikájára képesíti. Az összefüg
gés nem tűri meg az ellentmondó adatot, a megtévesztést célzó 
adat hamissága ez összehasonlító összefoglaláshói derül ki. Ezt 
ismét az újságolvasó azért nem teheti, mert ő csupán tudomást 
akar szerezni a legújabb eseményekről; csak az teheti, aki azzal 
a céllal olvas, hogy a történeti igazságot fölfedezze körülményes 
összehasonlítás révén is. Ehhez sok előtanulmány, mélyebb histo
rikus képzettség szükséges, ami átlagos újságolvasónál nincs meg. 
Minő kiterjedt ismereteket és gondos tanulmányt követel pl. egy 
vámszerződés összes történeti következményeinek kutatása?

A modern életben pedig mind inkább szükségessé válik a 
jelenségek történeti összefüggésének felismerése, mert máskép nem 
tájékozhatjuk magunkat aziránt, mi a jelen állapot, mit tehetünk, 
mik erőforrásaink. A közelmúltat jól kell ismernünk, hogy a közel
jövő történetünkbe kissé be tudjunk pillantani. Ép ez azon prob
léma, mely Nyugateurópában a legélénkebb vita tárgyává lett. 
A  modern embernek »ismernie kell a történelem menetét nagy 
vonásaiban, hogy belásson jövendő menetébe és cselekvését e 
belátásához mérje«. Mintegy grammatikus a nyelvet, úgy elemezzük, 
vizsgáljuk a jelen állapot létrejöttét, hogy tudjuk, a jövőben minő
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taktikával éljünk 1 A nyugateurópai beszél ki e sorokból, akinek 
ma egyik főfoglalkozása az, hogy megállapítsa a jelen állapot mivol
tá t és az erőviszonyokat, tanulmányutak, statisztika, jelentések 
követelése útján, hogy tudhassa, miből alakult ki a jelen, hogyan 
jutottunk a jelenig. Ha a követett út rossz volt, ballépésekkel 
teli, más irányba térünk. Az angolok pl. régi szabadkereskedelmi 
vámpolitikájuk következményeit kutatják és már-már új védvárn- 
politika erősödik meg (Chamberlaine-féle mozgalom). De mond
hatnék, vizsgálódjék a statisztikus, a közgazdász, a politikus stb. 
szóval a szakember. Sajnos, azonban így mindenki csak a maga 
saját működési körét venné figyelembe és egyoldalú eredményekhez 
jutna, holott ép arra van szükség, hogy az események összességét 
lehető sokoldalú érdeklődésből kiindulva egészükben, összehatásuk- 
ban vizsgáljak. Ezt pedig csak a történelemíró végezheti, mert az 
ő szellemi működése felel meg ennek a feladatnak: az ő objek- 
tívitása, mely képessége eszközli az eseményeknek teljességükben 
való sokodalú felfogását! 2 Ámde mondják, épp ez a tárgyilagos
ság az, amire a történelemíró képes ugyan, csakhogy csakis a 
múltra nézve, a jelenre nem. Ez ellenvetés azonban önmagától 
megdől, ha a történelem ismerettanának mélyebb alapjaival meg
ismerkedünk. A történelemírónak ama sajátos szellemi műveletei 
(funkciói), melyeket végez ama célból, hogy történelmi ismeret 
jöjjön létre, mind formális természetűek, tehát olyanok, melyek 
függetlenek attól, hogy mely korszakkal foglalkozik a törté
nelemíró. A tárgyalt anyagtól nem függ a történelemíró meg
ismerő funkciója (ismerettani értelemben). Ez ellenvetés hívei 
megfeledkeztek arról, hogy ama funkciók formálisak. Nem állítjuk 
azt, hogy a történelmi műveletek, minők objektivitás, egyénítés, 
oly képességek, melyek az emberrel veleszülettek, vagy önmaguktól 
kifejlődnek. Csak igen mélyreható munkával sajátíthatjuk el, ha 
a történelem klasszikusait tanulmányozzuk. Észrevétlen a tanult 
események tudása mellett egyszersmind elsajátítottuk azokat a 
szellemi műveleteket is, melyek a történelmi ismeret megalkotására 
szükségesek. Ep a jelen vizsgálata mutatja majd meg, hogy ezekben 
a műveletekben jártasak, gyakorlottak vagyunk-e. Ep a jelenkor 
igazi erőpróbája azoknak a képességeknek, melyeket a történelem
író régebbi korok szemlélete, tanulmányozása alkalmával szerzett 
meg. 1 2 3

1 L. Stein : Philos. Strömungen der Gegenwart 16 f. Das Problem 
der Geschichte. 445. 1. Stuttgart, 1908.) Igen érdekes fejtegetések a prognózis
problémáról. Jellemzőnek tartjuk, hogy ép e problémát tárgyalja utolsónak 
a jelen filozófiai mozgalmai között.

2 Az objektivitást e Panke Dove-féle felfogásban vesszük alapul, melyet 
minden történelmi kutatás első stádiumában ilyformában helyesnek isme
rünk el. mert természetes pszichológiai alapon nyugszik. Ld. Dékány J. 
A történelmi materiálizmus, mint történelembölcseleti kérdés. Magy. Társ. 
Tud. Szemle. lV)08. 543. 1.

3 Egy második ellenvetést nem szoktak ugyan problémánkra nézve 
felemlíteni, mert kevesen ismerik. Esetleges ellenevetését megelőzzük : a jelen
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Közművelődésünkben eddigelé élénken érzett hiányt pótolnunk 
kell, objektív szellemet kell vinnünk bele, amely a jelen kérdéseinek 
tárgyalásánál beláthatatlan fontosságú.1 Kern szabad visszariad
nunk a félénkek ̂ felkiáltásától: az iskolába nem szabad politikát 
bevinni. Helyes. Ámde ne gondoljuk, hogy a jelen objektív történel
mében politika van. Egész Nyugateurópában megkezdték ez irányt 
különösen francia könyvekben (pl. Lavisse). Egy netovábbját tapasz
taltam egy nem régen kezembe akadt kis svéd iskolai történelemnél, 
melynek kiadása 1899-ből való és 1904. már pár lapnyi toldalé
kot nyomtattak hozzá. Szó sem volt benne politikáról. Csak tények, 
nem pedig politikai célzatok kellenek. Különösnek találjuk, hogy 
nálunk az 1867 utáni história, csaknem teljes félszázad, teljes 
homályban maradjon.

A történelmét megismerő emberiség önmagára eszmél, mondja 
Dilthey. Ebben áll a visszaemlékezés igazi fontossága. A modern 
történelem írásról szólván, Lamprecht2 felkiált: mily nagy, kimerít
hetetlen a történelmi események gazdagsága és tanulsága. S mily 
keveset tudnak az emberek az ő múltjukról! Csodálatosan nagy
szerű feladata a historikusnak ama millió változást nyomon követni 
és belőle a jövő egységes képét megalkotni! Az emberiség önmagára 
eszmélése a jövő képének megalkotása céljából — erre hivatott 
az objektív történelemírás, ez a végső célja. E történelmi feladat 
pedagógiailag fontosabb talán még a mithridatesi háború törté
netének megtanulásánál is. A történelem tanítása nem célozhatja 
azt, hogy a növendék pusztán adatokat ismerjen, hanem hogy 
megtanulja azt a gondolkozásmódot, mely az objektív történelem
író munkáját kiteszi; érdeklődésében legyen sokoldalú, gondolkozzék 
a tények, a jelen eseményei fölött, iparkodjék összefüggésbe hozni 
a látottakat, hallottakat, ismerkedjék meg kora nagy kérdéseinek 
történeti alapjaival, mivoltával, hogy így ismervén a multat, a 
jelent is jobban érthesse. így a modern jelen nem fog káoszként 
állani a modern ember előtt, bátran felelhet a jelen reá háruló 
nagy kérdéseire, felelete, magatartása nem lesz ingadozó, sem 
naiv, mert az egy művelt emberhez méltó komoly, igazi törté
nelmi műveltségből eredt,

(Budapest.) Dékámj István.

történelme azért is lehetetlen do'og volna, mert hiányoznak a gyakorlati mód
szerei. A történelmi kutatás technikáját a középkori és nem a legújabbkori 
történelem tanulmányozásából kifolyólag állapították meg flanke, Droysen, 
Bernheim, Feemann és tettek közkeletűvé Langlois-Seignobos, Monod, Meister 
stb. Ez ellenvetés azonban azért nem találó, mert mihelyt a cél világosan 
áll előttünk, megtaláljuk a hozzávaló eszközöket is. A technikai eljárásmód 
különben is mindig munka körben teremtődik meg.

1 Y. ö. R. Eucken: Geschichtsphilosophie 258. 1. (Die Kultur der 
Gegenwart T. 6. Leipzig. 1908.)

3 Moderne Geschichtswissenschaft. Freiburg 1905. 129. 1.
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EGYESÜLETI ÉLET.

A Temesvári Kerületi Tanári Kör működése.
A Temesvári Tanári Kör alakuló gyűlését 1909 okt. 15-én 

Kovács Gyula dr. alelnök elnöklete alatt tartotta. A közgyűlés napi
rend előtt tudomásul vette Schönwitzky Bertalan dr. állami főgim
náziumi igazgató levelét, melyben köszönetét mond a körnek ama 
kitüntetéséért, bogy tanári működésének huszonötéves jubileuma alkal
mából őt a kör tiszteletbeli elnökké választotta.

A napirend során Szőke József dr. terjesztette elő terjedelmes 
titkári jelentését. Foglalkozott a tanári pálya erkölcsi és anyagi 
helyzetével rámutatott arra, hogy a tanárság függő kérdései meny
nyire károsak az iskolára; majd pedig beszámol a kör 1908/9. évi 
működéséről, végül ama kérelmét adta elő, hogy a közgyűlés végleg 
mentse föl a titkári tisztség vezetésétől, bár ő a négy éven át viselt 
állást mindenkor megtiszteltetésnek tekintette. Ezután Ozorai Lajos 
dr. számolt be a kör pénztári állapotáról. Jelentése kapcsán a gyűlés 
Steiner Simon dr. és Lomoschitz Sándor tanárokat megbízta a szám
adások szokásos felülvizsgálásával, A hivatalos jelentések letárgyalása 
után Kovács Gyula dr., a gyűlés elnöke, maga és az egész tisztikar 
nevében köszönetét mondott a kör bizalmáért és mandátumát a kör 
kezébe visszaadta. Egyben a gyűlés további vezetésére Amberg 
József igazgatót korelnökül fölkérte. Amberg József kifejtette, 
hogy midőn a kör őszinte köszönettel veszi tudomásul a lelépő 
tisztikar jelentését és fáradozásukat hálás elismeréssel honorálja, 
jövő működésüket úgy véli biztosíthatónak, ha az ügyek vezetését 
a régi, kipróbált tisztikarra bízza. Éppen ezért elsősorban óhaj
tandónak tartja, hogy az elnöki tisztség elvállalására ismét Ber- 
keszi István dr.-1 nyerjük meg. A gyűlés egyhangú lelkesedéssel 
Berkeszi István dr.-1 elnökké választotta és küldöttség útján fölkérte 
a választás elfogadására. Berkeszi István dr. azonban nagy elfoglaltságára 
hivatkozva nem fogadta el az elnökséget és a küldöttség visszatérése 
után kénytelen volt elhatározását — bár őszinte sajnálattal — 
tudomásul venni. A kör ezután tisztikarát az 1909/10. évre a követ
kezőleg alakította meg. Elnök: Lancs Ferenc állami főgimnáziumi 
taDár. Helybeli alelnök: Kovács Gyida dr. állami főgimnáziumi tanár. 
Vidéki alelnök : Putnoky Miklós lugosi állami főgimnáziumi igazgató. 
Titkár Csép Miklós állami főreáliskolai tanár. Másodtitkár: Bodrossi 
Lajos állami főgimnáziumi tanár. Pénztáros: Gálos Rezső dr. felső 
kereskedelmi iskolai tanár. Háznagy: Lerscli Ernő dr. állami felsőbb 
leányiskolái tanár. A kör az új tisztikar megválasztása után Kovács 
Gyula dr. alelnök elnöklete alatt megalakította a Szabad Lyceum- 
szervező bizottságot, melynek elnöke: Farkas János; alelnöke: 
Amberg József; titkára : Ozorai Lajos dr.; jegyzője: Déznai Vik
tor dr.; pénztárosa Gálos Rezső dr.; végül a háznagyi teendők ellá
tására vonatkozó intézkedéseket a gyűlés a líceumi elnök katás-

I
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körébe utalta. A Szabad Lyceum a tisztviselőkön kívül még meg
választott szervező-bizottsággal, miként az előző években is, november 
folyamán kezdi meg előadás-sorozatát és működésének védnökéül a 
a főispánt és polgármestert kéri föl. Végül a gyűlés Berkeszi Ist
ván dr. volt elnöknek, Szőke József dr. volt titkárnak és Réday 
János volt líceumi titkárnak, kik eddig viselt tisztségeiket továbbra 
el nem vállalták, eddigi buzgó és eredményes működésükért jegyző- 
könyvi köszönetét mondott és azt határozta, hogy a távollevő Ber
keszi István dr.-nak az erről szóló jegyzőkönyvi kivonatot a kör 
tisztikarából álló küldöttség fogja átadni.

A Temesvári Kerületi Kör október 26-án tartotta első rendes 
ülését, melynek tárgya a Szabad Lyceum programmjának megállapí
tása volt. K. Danes Ferenc elnök az ülést megnyitva kijelentette, 
hogy az ülés tárgyának sürgős megvitatása miatt a körnek a jövő
ben kifejtendő tevékenységéről való előterjesztését, egy később össze
hívandó köri gyűlésre tartja fenn. Farkas János líceumi elnök jelen
tette, hogy a szervező-bizottság a Lyceum munkásságának minél 
eredményesebbé tételére minden lehetőt megtett s felkéri a Szabad 
Lyceum titkárát, hogy az előadások végleges programmját terjessze 
a kör elé. Ozorai Lajos dr. titkár közölte ezután a Lyceum ezidei 
programmját. Az ülés Ozorai dr.-nak jelentéséért köszönetét mond. 
Gálos Rezső dr. a Lyceum és a Tanári Kör költségvetését terjesz
tette elő, melyet a kör elfogadott. Azután elhatározta a kör, hogy 
egy vetítőgép beszerzésére a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
tól 2000 korona segélyt, ennek megtagadása esetén pedig évről- 
évre 500 koronát kér, mire a gyűlés véget ért.

(Temesvár.) Csép Miklós
titkár.

KÜLFÖLDI TANÜGY.
Középiskolai reformok Görögországban.

A sok mindenféle újítás mellett, amelyek félesztendő óta foglal
koztatják Hellas intéző politikusait, mihamar rákerül a sor a közép- 
oktatás reformjára is. A törvényjavaslatok már három hónapja 
várják a parlamenti tárgyalást. Közben hangos, de meggondolatlan 
és elfogúlt mozgalmak is indultak meg ellenük s részben ezeken 
múlt, hogy máig sem kerültek tető alá. Vártunk ismertetésükkel, 
míg törvény lesz belőlük; de a mostani anyagi gondokkal terhes 
időben a pénzügyi műveleteken töprengő görög búié ki tudja mikor 
keríthet sort rájuk. S másfelől : nálunk is annyi rokon gondolat 
merült fel újabb időben a középiskolák terén, hogy jónak látjuk 
vázolni e javaslatok főbb pontjait.

A görög középfokú oktatás mai rendjét a Magyar Középiskola 
c. folyóiratban (1909. 46 — 52 11.) ismertette már Jámbor György. 
Közölte a hellén iskola és gimnázium tagozatából álló középiskolák



tanítástervét is. Az új javaslat e kettős tagozású iskolatípus helyére 
bifurkációs alapon egységes középiskolát terem t; olyanképen, hogy a 
hellén iskolákat megszüntetvén, az eddig együtt hét osztályból 
(3 hellén-iskolái, 4 gimnáziális osztály) álló két iskola helyére a 
8 osztályból álló líceumokat á llítja ; a megszűnő hellén iskolák 
helyébe pedig 5 osztályú gimnáziumokat rendel. A teljes középiskola 
eszerint az egyetemre előkészítő líceum leszen. Az 5 osztályú gim
názium csak ennek előkészítő iskolája, jobban mondva: alsó fele. 
Tehát ugyanaz a viszony lesz köztük, mint a mi négy- és nyolcosz
tályú középiskoláink között. A gimnázium 5-ik osztályából a líceum 
felső tagozatába, a 6-ik osztályba léphet a tanuló.

Líceumot kapnak azok a városok, ahol legalább 150 tanuló 
leszen; 100 középiskolai tanulót adó helységekben felállítják a 
gimnáziumokat. Nem kicsinylendő kultúrérzék nyilatkozik ebben az 
intézkedésben : öt osztályos iskolát állítanak á 20 diákos osztályoknak ; 
nyolcosztályút még kisebb számuaknak! Persze, ez nem az osztályok 
lehetséges létszámát jelöli, de hiszen épp az az irigylendő benne, 
hogy ekkora népességet elegendőnek tart a görög kultuszkormány 
egy-egy középiskolai osztályba. Az egész görög királyság területére 
20 líceumot és 100 gimnáziumot terveznek.

Ami leginkább érdekelhet bennünket: a líceum két ágazata 
a három felső osztályban humánus (tó cf'.hokoftxöv tjr^jxa) és reális 
(то Ttpaxtixóv T[x‘̂ |j.a) irányban. A reális tagozat ugyan nem kötelező, 
-de berendezhető. Akik e tagozat végbizonyítványával hagyják el a 
középiskolát, az egyetem mennyiségtan-természettudományi karára s 
a műegyetemre iratkozhatnak be. A filológiai tagozat pedig a törté
neti és nyelvtudományok, teológia, jog stb. leendő hallgatóinak van 
szánva.

Rendelkezik a törvény arról is, hogy a ma meglévő közép
iskolák megszűnésével ne lásson kárt egy-egy vidéki város érdeke. 
Ahol ma gimnázium, a középiskola négyosztályú felső tagozata 
működik, ha nomos székhely az illető város s ha a törvény kívánta 
150 tanuló kikerül belőle, líceumot kap. (Nálunk hány megyeszék 
van középiskola nélkül.) A kisebb helységek mai hellén iskoláit pedig 
a gimnáziumok váltják fel. Szóval az öt-osztályú középiskolák. Meg
maradnak azonban a községektől vagy alapítványokból fenntartott 
középiskolák (t. i. a hellén iskola helyén gimnázium stb.), ha nincs 
is meg a törvényszabta népességük. Föltéve, hogy az új berendezke
dés költségeit a fentartó testület, vagy az alapítványok jövedelme 
fedezi.

A tanításterv, amennyiben a régitől eltérő lesz, csak később 
fog megállapíttatni. Ismertetni fogjuk, ha elkészül.

Intézkedik azonban az új középiskolai törvény az újfajta közép
iskolák tanítószemélyzetéről. Az igazgatón kívül vannak professzorok 
és u. n. középiskolai tanítók. Ezek is két osztályba sorozódnak asze
rint, hogy doktori diplomával rendelkeznek-e, vagy csak egyetemi 
abszolutóriumok van. Rangbasorozásuk a minisztériumi tisztviselők 
kategóriái szerint történik. A tanítók a fogalmazóval (birósági jegyző-
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vei) illetőleg a II. osztályú titkárral vannak egy rangba helyezve; 
a professzorok pedig az I. osztályú titkárokkal, illetőleg a II. osz
tályú osztályfőkkel. A tanítók fizetése havi 150, illetőleg 160 
drachma, mely öt évenkint két ízben növekszik havi 20 drachmával. 
A professzoroké havi 225, ill, 250 drachma, s épp úgy két ízben 
növekszik havi 25 drachmával. A gimnáziumi igazgató a II. osz
tályú, a líceumi igazgató az első osztályú osztályfő rangjában van 
(havi 300 dr. kétszer 25 d r .: emezé 350 -f- kétszer 25 dr. 
ötévenkint.)

Szegényes ellátás bíz az, de a szegény Hellas adja, ahol ma 
is, a nagy pénzügyi nehézségek között, a tisztviselők 5°/o*ot ajánlot
tak fel fizetésükből a nemzeti ügy javára! S ha szegényes kenyér 
is, mit a görög haza szeg tanárainak, jobban esó lehet, mint a miénk, 
mert megbecsülve adják. A görög földön nem eszik keserűbb kenyeret 
a tanárember sem. Akkora karaj jut nekik is, mint a többinek, aki 
vele együtt munkálja a nemzet javait . . . Hellasnak első épülete 
volt, ahogy szabaddá lett, a tudományok egyeteme ; első gondja volt 
a közoktatás rendezése. S első büszkesége ma is ébredő kultúrája . . .

Az intézetek tanárainak számát is rendezi a javaslat. Az 
ötosztályú gimnáziumban az igazgatón kívül: egy filológus és egy 
mathematikus professzor, két filológus tanító, egy a jogi stb. tanítá
sára (a görög középiskolának tárgya a polgári jogok és kötelességek 
diszciplínája. Be helyén volna nálunk is! Mily tájékozatlan a közép
iskolát járt ifjú a jogi élet legelemibb nyilvánulásaiban. A történet- 
tanítás feladata volna e szégyenfoltunkat tisztára mosni), egy francia 
tanító s egy tornamester. No meg a hitoktató (Hellasban mind ren
des kathedrán. Igaz, hogy jórészben egy akolban gazdálkodnak. 
A görögnél különben ma is roppant szerepe van a kultuszdolgok
nak!). A nyolcosztályú líceumban az igazgatón kívül három filológus 
professzor és egy mathematikus; tanítók: két filológus, egy fizikus, 
egy a franciára, egy a jogra; ludimagister kettő, meg a hitoktató. 
Ha megvan a reális (nálunk praktikusnak nevezett) tagozat is, a 
tanárok száma is növekszik egy matliematikus-fizikus professzorral s 
egy francia és egy angol (v. német) tanítóval.

Méltányos és nem kevésbbé irigylendő politikai tisztességre valló 
intézkedés az is, hogy igazgatók csak 10, illetőleg 15 évet szolgált 
profeszorok lehetnek. A tanítók előléptetéssel (de pályázat ú tján ! 
nyilván a ma még helyén való selectio m iatt!) lesznek professzorokká.

Tandíj lesz az alsó ötosztályhan (ill, a gimnáziumban, ami az 
új törvény szerint egyre megy) 25 dr., a felső háromban 40 dr. Ha 
ma nem is tellik a görög kincstárnak, hogy Perikies módjára tegye 
hozzáférhetővé a szegénynek is a művelődés kincseit, legalább olcsóra, 
a mi drága tandíjainkat ugyan megszégyenítően olcsóra szabja a 
belépő díjat a Musák hajiokába. Mellesleg, a görögöt ma is oly 
igen jellemző kultúrérzék bizonyságául, említem, hogy a koldussze
gény Hellas csak most pár napja tudta rászánni magát, hogy mú
zeumaiba, gyűjteményeibe belépő díjat szabjon. Ahányszor felmerült 
eddig e terv, Perikies népéhez méltóan utasították el, mondván,
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hogy a művelődés útjait szégyen pénzért nyitogatni. Ma is csak a 
nagy szükség vitte rá őket, hogy gazdagabb, hatalmasabb országok 
e példáját kövessék. S hogy teljék valamiből a sok pénzt fel-emésztő 
műemlékek fenntartására.

Okos és nálunk is várvavárt intézkedés az is, hogy a közbeeső 
osztályok vizsgái eltöröltetnek. Még a Theotokisz-kormány kultusz- 
minisztere vette tervbe, de csak most fog valóra válni e reform. Az 
új rend, egyéb részleteiben is, 1910-re van tervezve, amikor a belién 
iskola legfelsőbb osztályából kilépő tanulók a gimnázium 4-ik osz
tályába fognak átlépni.

A változásoknak némi pénzügyi haszna is lesz ugyan, ameny- 
nyiben a fölöslegesnek látszó, teljesen néptelen intézetek megszün
tetésével anyagi előny is háramlik az államháztartásra; de sokkal 
nagyobb annál e reformtervek kultúrális jelentősége. Különösen a 
tanítószemélyzet képesítése terén lesz a mainál, — amikor még sok 
diplomanélküli, tudománytalan tanárféle kontárkodik a középiskolák 
ban — nagyobb selectio. Aminthogy csakis ezek támadják ez életrevaló 
reformterveket. Ma 270 hellén iskola van Hellasban, amelyek épp 
olyan nem praktikus szerepet játszanak, akárcsak a mi mai alakú 
polgári iskoláink. Sokat emlegették a görög parlamentben is, hogy 
az ezekre költött 2,600.000 drachmát »mintha csak a sárba dobnák«. 
S e, mondjuk, i’észben haszon nélkül költött összeg helyett 600.000 
drachmából irányozza elő Evtaxiasz pénzügyminiszter költségvetése 
a körülbelül 110 igazi szükségét-pótló, újfajta középiskola ellátását, 
amelyek pedig előkelőbb kultúrhivatást fognak betölteni és többetérő, 
több tudást Ígérő munkára hívják a görög ifjúságot.

Középiskolai tanács felállítását is tervezik egyidejűleg az 
újfajta iskolák megnyitásával. Ennek hatáskörébe utalják a tanárok 
és középiskolai felügyelők fegyelmi és egyéb személyi ügyeit (áthe
lyezés stb.). Tanár emberekből fog szerveztetni s így nagy jóhatás 
várható tőle az iskolai élet javára. Hellas hát eljut már oda, ahová 
mi csak hiába áhítozunk. A görög tanárok dolgait, iskolájukat ismerő, 
ahhoz értő tanáremberek fogják intézni. S mily megszívlelni való 
intézkedés az is, mely megtiltja a tanároknak a tanítási időszakban 
való áthelyezését. Meg a másik, hogy a tanács tagjainak s a főigaz
gatóknak tilos részt venni az iskolakönyv-pályázatokon. A tanárok 
elmozdítását eredményezhető fegyelmi eljárás pedig egyéb okok mel
lett megindul akkor is, ha azok magánúton tanítják növendékeiket.

E reformok várható jótékony hatását akkor érthetjük meg, ha a 
hellén középiskolák mai, nem sok dicséretet érdemlő állapotát ismer
jük. A mai törvény szerint három osztályúnak rendelt hellén iskola 
pl. sok helyütt két, sőt egyosztályú. Tanítási rendjük csak papiroson 
van szépen szabályozva, mert sokszor egyetlen tanító tanítja bennük 
a legkülönfélébb disciplinákat: fizikus a görög és latin filológiát. 
Az eredmény persze felületes, semmitérő tudás. Mert mentsen meg 
jó sorsunk bennünket a sokoldalúságával büszkélkedő tanártól, ami
lyennek különösen némely igazgatók szeretnek látszani nálunk is. 
Látszat-munka is a z ; ha ki mindenfele kontárkodik, mint Homeros
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Bolond Miskája: хоХХ’-^тйагато sppa xaxio;; о vjiuctaio xávta. Felszínes, 
értéktelen műveltség, amit az ilyen ember nyújthat. A hellén iskola 
rossz előkészítő munkája mellett persze a gimnázium sem sok sikerrel 
működik. Mert a hellén iskolában csupa zűrzavar, kapkodás az egész 
iskolai munka, tanárai nem szakemberek, három évi idő is (még ha 
teljes is az iskola) vajmi csekély idő valamelyes műveltség nyújtására.

E bajokat van hivatva orvosolni az új törvénysorozat. S nagy 
személyi selectio várható. Képzett, tudományosan nevelt emberek 
ülnek a kathedrákra, hol ma gyakran gimnáziumon kívül felsőbb 
iskolát sem látogatott ifjak tanítanak. A nem tanárnak hivatott, 
tudománytalan elemektől megtisztítják a középiskolát. Anyagi romlás 
azért nem fenyegeti ez elmozdítandó tanítónépet sem ; gondoskodnak 
ellátásukról más téren.

Amilyen lázas törvényalkotás folyik ma az athenaei buleben, 
remélhető, hogy nemsokára a törvénykódexhe iktatódnak ezek az 
értékes javaslatok is. S lesz Hellasnak is rendszeresen szervezett, 
tanult, képzett tanárok gondjára bízott középoktatása. Evtaxiasz 
miniszter kemény szavait idézem, hogy eddig csak »értelemzavaró 
munka folyt a hellén iskolákban«, mert ilyenné tette azt ez isko
láknak rendszertelen rendje, s tanárainak alkalmatlan volta. Ezért 
kezdik a tisztogatást a tanárnép selectiojával. Mert mit érnek az 
okos tanítástervek is tudomány nélkül való rossz tanár kezében ?

Vértesy Dezső.

Felsőbb leányoktatás Szászországban.
Azok a reformok, melyeket a magasabb nőnevelés terén Porosz- 

ország az 1908. év folyamán megvalósított és törvénybe iktatott, a 
Kémet birodalom többi államait is buzdították, hogy a nőnevelés 
ügyét a kor kívánalmainak megfelelően rendezzék s főleg a leányok
nak középfokú s egyetemi tanulmányokra jogosító iskoláztatását tör
vényes intézkedésekkel szabályozzák. Újabban Szászországban nyújtott 
be a kormány törvényjavaslatot a felsőbb leányoktatás reformjáról. 
E javaslat is, miként a porosz törvény, három elágazást állapít meg 
a fels. leányiskolák szervezetében, de különbözik tőle abban, hogy a 
tanítónőképzést nem veszi fel programmjába. Ez továbbra is az 1876. 
évi törvényben felállított tanítónőképző intézetek feladata marad, 
melyeknek szervezetét a jelen törvény nem érinti.

A szászországi fels. leányiskolái törvény (1 — 23. §.) jelentős 
intézkedései a következők:

A nők magasabb kiképzésére három iskolafaj szolgál: A) Fel
sőbb leányiskola, B) Tudományos iskola (Studienanstalt) x, C) Nőiskola 
(Frauenschule).

A fiú-középiskolák tanárairól szóló törvényes határozatok ezen 
új iskolák tanáraira és tanítónőire is érvényesek. De azon tanító
nők, akik szolgálat közben férjhez mennek, ezen időponttól kezdve 
nyugdíjra való igény nélkül megválnak állásuktól.

1 Megfelel a fiú-középiskoláknak.
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A növendékek száma egy osztályban a fels. leányiskola alsó és 
középső osztályaiban (X—VIII. és V II—V. oszt.) rendszerint a 
40-et; a felső osztályokban (IV—I.) és a tudományos iskolában a 
30-at meg nem haladhatja.

Az egyes iskolafajokra vonatkozó részletes határozatokból 
kiemeljük a következőket:

A) Felsőbb leányiskola. Ennek feladata, hogy növendékeinek 
magasabb általános műveltséget nyújtson, mint a népiskola. Tíz osz
tálya van X —I-ig (X. a legalsóbb, I. a legfelsőbb osztályt jelöli). 
Feloszlik három tagozatra, melyek közül az alsó és középső tagozat 
3 — 3 ; a felső 4 osztályt foglal magában. Az alsó tagozatnak (X— 
VIII) 1 nem kell minden fels. leányiskolánál meglennie. A X. osz
tályba való felvétel, épp úgy mint a népiskolában a betöltött hatodik 
évvel történik. A tanítási cél a fels. leányiskolában lényegileg ugyanaz 
mint a reáliskolában. A javaslat külön hangsúlyozza, hogy a középső 
osztályokban alkalmat kell adni a növendékeknek a gyorsírás díjtalan 
megtanulására. Heti 32 óránál magasabbra az óraszám egy osztályban 
sem emelkedhetik. A tíz illetve hét évi tanfolyam záró vagy elbo
csátó vizsgálattal (Entlassungsprüfung) végződik, melynek módozatait 
a felső tanügyi hatóság állapítja meg. E vizsgálat a reáliskola 1 2 
érettségi vizsgálatával egyenlő értékűnek tekintendő, s a jogosításo
kat, melyeket az ilyen vizsgálatok alapján szerzett bizonyítvány 
nyújt, az illetékes főhatóságok állapítják meg. A fels. leányiskola 
tantestülete férfi és női tanerőkből állítandó össze, megközelítőleg 
egyenlő számarányban.

B) Tudományos iskola. Célja növendékeit az akadémiai (egyetemi) 
tanulmányokra előkészíteni. Berendezhető a) mint 6 osztályú taninté
zet a reformgimnázium vagy reformreálgimnázium mintájára, (e kettő 
esetleg össze is kapcsolható), vagy a főreáliskola mintájára. Magában 
foglalja az illető iskolafajok felső 6 osztályát az Untertertiától az 
Oberprimáig.3 Ilyen intézet vagy egymagában, önállóan, vagy felsőbb 
leányiskolával kapcsolatban állítható fel ; ^szervezhető ezen iskola mint 
3 osztályú felépítménye a felsőbb leányiskolának oly tanítási tervvel, 
mely általánosságban a főreáliskola tanítási tervével egyezik s nem 
kötelező latin nyelvi kurzussal kapcsolatos. A tananyagnak osztályon- 
kint való beosztását az iskolákban a felső tanügyi hatóság szabja 
meg. Eltolódások a tananyagban megengedlietők, ha ezt a leány
növendékek fejlődésének feltételei megkívánják. A hatosztályu tudo
mányos (közép) iskolába felvehetők a fels. leányiskola növendékei a 
IV. osztály, a háromosztályuba az I. (legfelsőbb) osztály eredményes 
elvégzése után minden vizsgálat nélkül. A tudományos leányiskolái 
tanfolyam érettségi vizsgálattal zárul és a fiú- középiskolák érettségi 
vizsgálatával egyenlő értékűnek tekintetik.

1 Ezek az elemi osztályok a hat éves kortól a kilencedikig.
2 Szászországban 6 osztályú reáliskola is van a 9 osztályú. főreál

iskolán kívül.
3 Nálunk I I I—VIII. oszt.



Külön pont (19. §.) intézkedik arról, hogy oly leányoknak, 
akik testileg, szellemileg és erkölcsileg alkalmasak, megengedhető a 
belépés valamely fiú-középiskolába az U ntertertiától; a hatosztályu 
reáliskolába a III. osztálytól kezdve, feltéve, hogy helyben nincs 
fels. leányiskola és a legközelebbi község, ahol van, nagyobb nehéz
ségek nélkül el nem érhető, de engedélyt a felvételre esetről-esetre 
a fentartó testülettől keli kérni. Ezt az intézkedést a porosz fels. 
leányisk. törvény nem ismeri.

C) Nőiskola. A felsőbb leányoktatás ezen harmadik ága hivatva 
van a női ifjúság tudományos továbbképzését folytatni anélkül hogy 
egyetemi tanulmányi célok lebegnének szeme e lő tt; további célja: 
előkészítés a háziasszony sajátos szerepére.

Ez a tanfolyam rendszerint két évre terjed. Berendezhető 
a) mint felsőbb nőképzőiskola, b) mint felsőbb háztartási iskola. Mind
kettő külön is felállítható, vagy egy intézetben egyesíthető. A nőis
kolái kurzus vagy a felsőbb leányiskola folytatása lehet, vagy a tudo
mányos iskolához csatlakozhatik, úgy hogy részben közös tanerők lát
ják el benne a tanítást. Egyes szakokban a nőiskola uövendékei mint 
vendég-hallgatók résztvehetnek a tudományos iskola tanítási óráin.

A nőiskola a helyi szükségletek szerint rendezendő be és 
lényegileg a következő tárgyakat, vagy ezek egy részét kell fel
karolnia : A) a felsőbb nőképzőiskolában: német nyelv, alkotmánytani 
és nemzetgazdasági ismeretek, történelem (kultúr-, irodalom-, zene- 
és művészettörténelem), természettudományok a felsőbb leányiskolák 
tantervének folytatásakép, filozófiai, propedeutika és lélektan, peda
gógia és idegen nyelvek, b) A felsőbb háztartási iskolában: német 
nyelv alkotmány- és nemzetgazdaságtan, háztartástan, beleértve a 
főzéstanulást, konyhavegytant és táplálkozástant, oktatás a fehér
neművel való elbánásban, gazdálkodási ismeretek, könyvelés ; továbbá 
neveléstan és gyermekápolás, egészségtan, a gyermekmenedékhelyeken 
és gyermekkertekben való foglalkozás megismerése, szamaritánus 
kurzusok, kézimunka-, rövidáru-ismeret. Ezekhez járulhat mindkét 
ágazatban a rajz, festészet, tánc és torna.

A nőiskolába való belépésre a felsőbb leányiskola végbizonyít
ványa jogosít. Ennek hiányában a belépés felvételi vizsgálat alapján 
történik. A belépés különben csak a betöltött 15 és fél évvel enged
hető meg, s ezenkívül ahhoz a feltételekhez van kötve, hogy a 
beiratkozok legalább egy évig s legalább heti 12 órában kötelezik 
magukat az iskola rendes látogatására.1

E törvényjavaslat olvasásakor megelégedéssel konstatálhatjuk, 
hogy ami célszerű és üdvös újítást tartalmaz, mindez a mi fővárosi 
felsőbb leányiskoláinkban már nagy részben meg van valósítva, e 
tekintetben nem állunk a külföld mögött, sőt megelőztük azt. 
A nőnevelés törvénybe iktatása azonban minálunk is kívánatos.

Friml Aladár dr.
1 L. Höhere Mädchenbildung in Sachsen : Korrespondenzblatt für den 

akademisch gebildeten Lehrerstand 1909. dec. 8-iki 43. sz.
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KRÓNIKA.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
hajdúnánási és hajdúböszörményi ref. főgimnázium VII. VIII. osz
tályainak a nyilvánossági jogot, úgyszintén a nevezett középiskolák
nak az érettségi vizsgálatok tartásának jogát az 1909/10. tanévre 
megadta.

Adomány a segélyalapnak. Segélyalapunknak a Hornyánszky 
Viktor cég 20 koronát, a Singer és Wolfner cég 10 koronát ado
mányozott. Fogadják az adományozók e helyen is a segélyalap veze
tőségének hálás köszönetét.

Tanulmányút Venezia —Firenze — Rómába. A Rákóczi-kollé- 
gium a f. évi húsvéti ünnepek alkalmával két tanulmányutat rendez 
Olaszországba. Az egyiknek útiránya Budapest—Fiume—Venezia— 
Fi renze—Róma—Ancona—Fiume — Budapest. Indulás 1910 március 
19-én reggel 7 órakor Budapest-keleti pályaudvarról. Tartózkodás 
Veneziában 2 nap, Firenzében 2 nap, Rómában 5 nap. Visszaérkezés 
Budapestre március 31-én csütörtökön reggel. Útiköltség, melyben 
bennfoglaltatik az ellátás Fiúmétól—Fiúméig, utazás Budapesttől— 
Budapestig és belépő díjak, 160 korona. A másik utazás iránya 
Budapest—Fiume—Ancona—Róma és vissza. Indulás Budapestről 
március 22-én délután 4 ó. 10 p. a keleti pályaudvarról. Tartózko
dás Rómában 5 napig, hol a két csoport egyesül és kedden 29-én 
d. u. az örök városból Anconába, hazafelé indul. Útiköltség, melyben 
bennfoglaltatik az ellátás Fiúmétól — Fiúméig, utazás Budapesttől — 
Budapestig és belépő díjak, 115 korona. Jelentkezni lehet a Rákóczi- 
kollégium igazgatóságánál (Budapest, II. Oszlop-utca 35.) március 
4-ig az útiköltség beküldése mellett. Részletes útbaigazítást a jelent
kezések beérkezése után fogunk az illetőknek küldeni.

Választmányi tagok. A kolozsvári körnek ezidőszerint 44 
tagja van, kik a központi választmányba dr. Gál Kelemen unit. 
főgimn. igazgatót ée dr. Lóky Béla r. kath. főgimn. tanárt válasz
tották.

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENETE.
M. J. Megkaptuk, azonban kissé terjedelmes. — Sz. G. A tudósítás 

még nem jutott el hozzánk. A nálunk lévő köri tudósításokat jövő számban 
közöljük.

T arta lom : Javaslatok és tanulmányok : Objektivitás és a jelen történelme. 
Dékány Istvántól. — Egyesületi élet: A Temesvári Kerületi Tanári 
Kör működése. Csép Miklóstól. — Külföldi tanúgy: Középiskolai 
reformok Görögországban, Vértesy Dezsőtől. —- Felsőbb leányoktatás 
Szászországban. Friml Aladár dr.tól. — Krónika: Nyilvánossági 
jog.— Adomány a segélyalapnak. — Tanulmányút Venezia—Firenze— 
Rómába. — Választmányi tagok. — A szerkesztőség üzenete.



T f t e g j e í e n t !
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KIADÁSA BUDAPEST

R Hueltség Konyutárának
V I I .  K Ö T E T E 551 szövegképpel és 11 

színes mümelléklettel.

/Л  _  rA MŰVÉSZÉI KÖNYVE
A KÉPZŐMŰVÉSZETEK ÉS A ZENE 
TÖRTÉNETI ÉS TECHNIKAI FEJLŐDÉSE

írták : LYKA K Á R O L Y  és K A C S Ó H  P O N G R Á C
A képzőm űvészetek  éa a zene eredetét, művészeti és tech
nikai fejlődését, valamint átalakulásainak és változásainak okát 
kívánja ez a kötet a müveit közönségnek bemutatni. A mű szer
zői a művészetek fejlődését úgy dolgozták fel, amint az termé- 
sz e tsze rü leg  kapcsolódik bele az általános emberi művelő
d és  folyamatába. Az olvasó ily módon megismeri a művészetek 
fejlődésének természetes ú tjá t és folyamatát s ezáltal a művészi 
alkotások esztétikai megítélésénél is önálló véleményre tesz szert.

A MŰVÉSZET KÖNYVE IGEN GAZDAG K É P 
ANYAGA ÁLTAL VALÓSÁGOS M Ú Z E U M A  A 

MŰVÉSZETEK T Ö R T É N E T É N E K .  # * * *

A könyv ára egy kötetbe kötve ... 24 korona. 
Két kötetbe kötve ..........................  30 korona.

B u d a p e s t ,  a z  A t h e n a e u m  i r o d a l m i  é s  n y o m d a i  r . - t .  k ö n y v n y o m d á j a .
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------------- -------------------*-------------------------------- --

GRÓF APPONYI ALBERT. 1 K Ö N Y V T A R A _
---------------- -— --------

H a összefoglaló cím alatt kellene kiadnunk azokat a soro
kat, melyekkel néhány év lefolyása alatt immár a negyedik vallás- 
és közoktatásügyi minisztertől búcsúztunk — beleszámítva azt 
is, akit ahogy jöttekor nem üdvözöltük, úgy amikor elment, nem 
búcsúztattunk, csak fel- és letűnése tényét jelentettük — akkor 
nem tudnánk jobb címet, mint azt, amelyet egy fővárosi színház
nak mostani műsorán szereplő színmű visel, t. i. Taifun.

Egy Taifun, egy hatalmas forgószél, melynek eredete vala
hol a nyugaton van, kezdete talán ezer évre, de okvetetlenül négy 
évszázadra visz vissza, felveti legjobbjainkat, fel, tőlük előre nem 
sejtett, sokszor meg nem kívánt magaslatokra és lesodorja őket 
onnét akkor és úgy, amint senki sem gondolta, senki sem akarta.

A kezdet és a vég, a kormányrajutás és a tőle megválás 
között letelt idő pedig egyiküknél-másikuknál — bála Istennek 
mégsem valamennyinél — a legfényesebb észadományok, a legszen
tebb akarat és a legnagyobb erő mellett is nem úgy folyt le, 
mint ahogy lefolyhatott volna, ha az a rettenetes forgószél fenye- 
getőleg nem süvített volna a többé-kevésbbé közel távolból.

Az a nemesakaratú, nagytehetségű, ritka műveltségű férfiú 
is, kinek jöttéhez annyi reményt fűztünk, és akinek elmenetele 
nem történhetik anélkül, hogy fájó érzést ne keltsen mindenki
ben, aki nemzete nagyjait becsüli és szereti, bármely párt táborá
ban legyenek is, ő is ennek a tragikus történeti folyamatnak lett 
részesévé és áldozatává.

Egy nagy elme, kiművelt fő, pallérozott ízlés, erkölcsös 
akarat s ritka szónoki tehetség, egy chevalier sans peur et 
reproche a 19-dik század elejének romantikájával a szívében, és 
— meglehet — a középkor hívő szellemének maradványával egész 
lényében — ki merné közülünk Isten módjára a szívet és a

ORSZ. K Ö Z É PISK . T A N Í.B E G Y E 8. KÖZL. X L I1I. 25
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veséket vizsgálni, vagy ki merne közülünk Mephisto módjára 
kicsinylőleg nézni arra, aki többet hisz, mint mások ? — egy tiszta 
lélek, mely nem tűri a szennyet, egy érzelmes szív, mely egy 
iskolaszolgát sem tud pincelakásban hagyni, széles látókör, sok
oldalú érdeklődés . . .  — ki győzné felsorolni ? — mindez benne 
volt, benne van e férfiban: gróf Apponyi Albertben.

S e nagyképességű, legjobbakaratú ember három és fél évi 
minisztersége alatt mily keveset tehetett a magyar közoktatás- 
ügyért, és különösen a magyar középiskoláért! Csak keveset 
tehetett, mert folytonosan körötte ólálkodott az a bősz cyklon, 
a nyugatról támasztott, de néha még a magyar síkságon is 
nagyra növelt forgószél.

Nem sokat tehetett gróf Apponyi Albert e három és fél év 
alatt, semmi esetre sem annyit, amennyit akart volna, de azért 
vannak mégis jelentős alkotásai. Ott van mindenekelőtt a nép
iskola terén a nemzeti követelmények érvényesítése, az ingyenes 
népoktatás megteremtése, a népiskolai tanítók anyagi helyzeté
nek javítása, ott az iskolán kívül való oktatás szervezésének 
megindítása, a művészetek érdekében kifejtett munkásság, stb.

Még az aránylag kevéssé előmozdított középiskola tanársá
gának is hálásan kell megemlékeznie arról, hogy megnyitotta 
előtte a V II. rangosztályt és így besorozta a tisztviselői hier
archia magasabb fokozataiba, valamint arról is, hogy a múlthoz 
képest nagyobb mértékben adott alkalmat a középiskolai taná
roknak arra, hogy külföldi tanulmányútakon gyarapítsák isme
reteiket.

Hogy e sikerekkel szemben különösen a középiskola terén 
nem egy ballépés lehúzza a mérleget, azt a búcsú percében is 
bízvást elmondhatjuk. Az igazgatói és főigazgatói helyeknek sok
szor meglepő betöltése, némely intézményünknek tőle fejlesztés 
szándékával megindított, de a megvalósítás során visszafejlesztéssé 
vált átalakítása, a Közoktatási Tanács fontos előterjesztéseinek 
mellőzése, a státusrendezésnek lassú tempóban megkezdett, intéz
ményes szempontból is csonkán maradt stb. stb. nehezen igazol
ható mozzanatok; de tudjuk, hogy nem lehet és nem szabad 
minden hibáért a minisztert felelőssé tenni. Különösen olyan 
minisztert nem, akinek karját folytonosan bénítja, lelki erejét 
folytonosan emészti az a sorvasztó forgószél.

Ha ez nem lett volna, gróf Apponyi Albert bizonyára 
nagy eredményeket és több eredményt hagyna most maga megett, 
nemcsak nagy, meg nem valósulhatott remények fájó emlékét.

Nagy férfiú, ki jobbat és nagyobbat akartál, mint ameny- 
nyit tehettél, Isten veled! S a viszontlátásra! A viszontlátásra 
a magyar közművelődés bármely mezején, ahol gr. Apponyi 
Albertet fényes tehetsége, nemes műveltsége és lelkes tettvágya 
működni készteti, ha nem hivatalos minőségben is, de a belső 
hivatás sugallatára! I. s.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Az igazgatóság ülése.
Egyesületünk igazgatósága e hó 12-dikén igazgatósági 

ülést tartott. Jelen voltak Négyesy László elnök, Révy Ferenc 
alelnök, Székely István főtitkár, Lévay Ede szerkesztő, Müller 
József pénztárnok, Rados Ignác, Kemény Ferenc, Bozóky Endre, 
Gaal Mózes. Balog Mór, Веке Manó, Wagner Alajos és Sajó 
Sándor titkár igazgatósági tagok. A jegyzőkönyvet Sajó Sándor 
írta. Távollétét kimentették Jancsó Benedek és Bódiss Jusztin 
alelnökök, Kárpáti Károly (Szeged) és Mi kola Sándor.

Székely István főtitkár jelentést tett az egyesület ügyeiről: 
a minisztérium kiutalványozta az 1909-re szóló 2000 K. évi 
segítséget; az Országos Statisztikai Hivatal megküldte az egyesü
letnek a Magyarország Tiszti Cím-és Névtára egy kötött példá
nyát ; köszönőlevelet kapott az egyesület az esztergomi bencés 
főgimnáziumtól a jubileumára küldött, s Fináczy Ernőtől a 
kitüntetésekor hozzá írt üdvözlésre. A Katii. Tanáregyesület 
meghívta egyesületünket ez évi február 1-én és 2-dikán tartandó 
közgyűlésére; képviseltetni fogjuk magunkat.

Müller József pénztárnok jelentette, hogy az egyesület eddigi 
bevétele 1135082 K, kiadása 10847'57 K. Törlesztésre fordítot
tunk 500 К-t, a segélyalapnak is befizettük a szokásos évi 300 K-t, 
kifizetetlen számla nincs. Készpénz-állomány 502 K. Egyes tag
társaink tagdíj-hátraléka nagyon fölszaporodott: a több év óta 
hátralékosokat az igazgatóság határozatából egyelőre a főtitkár 
fogja hivatalosan fiiszólítani tagdíjaik befizetésére.

A segítő-alap pénztárából két özvegynek 80 — 80, kettőnek 
50—50 К  segítség szavaztatott meg.

A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárnál (Nagykanizsa) 
megsürgetjük a máriatelepi telekvétel ügyének végleges rendezé
sét, hogy a telket az egyesület nevére írathassuk.

Az igazgatóság részvéttel emlékezett meg R. F. Görög 
Gyula (Kassa), Pszotka Ferenc (Körmöczbánya), Groó Vilmos 
(Békéscsaba), dr. Oláh Béla (Budapest) és Novak Antal Viktor 
(Győr) tagtársaink elhunytáról.

Új tagokid jelentkeztek és fölvétettek : a Selmeezbányai Kör 
ajánlatára Balás Géza, Hegyi Ferenc, Zsitray János róm. katli. 
főgimn. tanárok, dr. Rauchbauer József róm. kath. főgimn. igaz
gató, Klaniczay Sándor, Paulovics István, Szever Pál ev. líceumi 
tanárok, dr. Bartha Béla főiskolai tanár és dr. Walek Károly 
főiskolai adjunctus, a Kör tagjai. — Biscontini Tibold, Polca 
Gyula, Tettamanti Béla makói főgimn. tanárok (aj. Madzsar 
Gusztáv), dr. Gedeon Endre esztergomi reálisk. tanár (aj. Ember 
József), dr. Novák Róza győri felsőbb leányisk. tanár (aj. Strásszer 
Sándor), dr. Tuszkai Ödön budapesti VIII. k. főgimn. iskola
orvos (aj. Székely István), dr. Sáringer János kisújszállási főgimn.

25*
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tanár (aj. Szabó M. és Szeremlei B.), TJjvári Mihály szabadkai 
képzőint. igazgató, Simonyi Ernő nngyváradi reálisk. tanár 
(mindkettőt aj. Müller József), Dvor zsák Katalin, Gfábler Ida, 
Lenk Dóra, Tantos János szabadkai felsőbb leányisk. tanárok, 
Kuháss Aranka beszterczebányai felsőbb leányisk. tanár, Katiik 
Etelka budapesti áll. fels. leányisk. tanítónő (valamennyit aj. 
ítévy Ferenc), Fodor Ferenc nagyszebeni főgimn. tanár (aj. Lévay 
Ede), Varjú János és Patay József kolozsvári róm. kath. főgimn. 
tanárok (mindkettőt aj. Fazakas József), dr. Viskg Károly, Dió
szegiig László és Happ József nagyszalontai áll. főgimn. tanárok 
(mindhármat aj. Móczár József). Az igazgatóság nagy örömmel 
látja e gyarapodást; a föntebbi jelentkezések harminccal növe
lik tagjaink számát, míg kilépést egyet sem kellett bejelente
nünk. Óhajtandó, hogy minden magyar tanár megértse a hoz
zánk csatlakozásnak szükségét, erkölcsi kötelességét. Az igaz
gatóság ezúttal is köszönetét mond a buzgó taggyűjtőknek.

Ezidei közgyűlésünk tudvalévőén Nagyváradon lesz; meg
keressük az ottani intézetek: áll. reáliskola, prem. gimnázium és 
felsőbb keresk. iskola tanártestületeit, hogy a közgyűlés előkészí
tésében támogassák az egyesület vezetőségét.

Az igazgatóság rövidesen gondoskodni fog a Köröknek tár
gyalásra kitűzendő tételekről is. Kévy Ferenc alelnök indítvá
nyára az igazgatóság szükségesnek látja a segélyző-alapnak vala
mely alkalmas módon való gyarapítását. Ennek megbeszélésére 
Rév у Ferenc elnöklete alatt Müller József, Rados Ignác, Kemény 
Ferenc és Bozóky Endre igazgatósági tagokat bizottságul jelöli 
ki. Végül elhatározta az igazgatóság, hogy egyesületünk, mint 
ilyen, tagul belép a Tisztviselők Országos Egyesületébe.

Sajó Sándor.

Kolozsvári kör.
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári köre 
1909. évi december hó 11-én tartotta második felolvasó-ülését. Az 
ülésen dr. Gockler Lajos kereskedelmi akadémiai tanár olvasott fel 
arról, hogy eltöröltessenek-e az érettségi vizsgálatok vagy sem? 
A felolvasó Német-, Angol- és Franciaországban szerzett gazdag és 
tanulságos tapasztalatait ismertetve arra a meggyőződésre jut, hogy 
nálunk tulajdonképen nem is az érettségi vizsgálatban van a hiba, 
hanem abban az eljárásban, amellyel középiskolai tanulóinkat az 
érettségi vizsgálatra előkészítjük. Igen érdekesen hasonlítja össze a 
nyugati országok középiskolai kiképzését a mienkével, főképen az 
érettségi vizsgálatok szempontjából. Kifejti, hogy ott mennyire más
képen, mennyire érettebben gondolkozik az érettségire álló tanuló, 
aki ezt a vizsgálatot valóban úgy [is fogja fel, amint azt felfogni 
kell. Odaát a tanulók önként lépnek vissza a vizsgálattól, ha érzik,
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hogy erejök nem volna megfelelő. Általában az érettebb gondolkozás, 
nagyobb munkaszeretet, nagyobb kitartás jellemzi a fentemlített 
országok középiskolai tanulóit. A vizsgálatok komolyság és nehézség 
tekintetében nem is hasonlíthatók össze a mi vizsgálatainkkal. Éppen 
ezért nem az érettségi vizsgálatban látja a hibát, hanem a módszer
ben, amit okvetlenül reformálnunk kell; s ennek megtétele után az 
érettségi vizsgálatot meg kell tartanunk, komolyabbá kell tennünk. 
Sem itt, sem más vizsgálatoknál nem szabad helyet engednünk pro
tekciónak, vagy más befolyásnak.

Dr. Csengeri János egyetemi tanár szólott még hozzá a kér
déshez, aki szintén sürgeti az érettségi vizsgálatok reformálását. 
Véleménye szerint különbséget kell tennünk az érettségi vizsgálatra 
álló tanulók között aszerint, hogy melyik milyen leendő életpályát 
választ magának. Az ifjakat aszerint kell inkább vizsgálat alá ven
nünk, hogy milyen élethivatást tűztek ki maguknak. Egyes gyakor
lati pályáknál (vasút, posta) szükségtelen az érettségi vizsgálat, ele
gendő a VIII. osztályú bizonyítvány. Mihelyt kimondjuk, hogy az 
érettségi vizsgálat nem kötelező mindenkire nézve, emeljük a tanulók 
ambícióját és az eredményt is fokozhatjuk, emeljük egyszersmind az 
érettségi vizsgálat színvonalát. Az ifjak intelligenciáját kell meg
vizsgálnunk, s nem azt, hogy mily nagy a memóriájuk.

A vizsgálaton kell megállapítani azt, hogy megvannak-e az 
ifjakban azok az alapismeretek, melyek őket képessé teszik a felsőbb 
oktatásra. A praktikus célt kell szem előtt tartanunk.

A mindvégig nagy érdeklődéssel kísért előadásért az elnök 
köszönetét mond a felolvasónak, s Kiss Sándor kereskedelmi aka
démiai igazgató indítványozza, hogy gondoskodjék a felolvasó arról, 
hogy a tanulságos felolvasás nyomtatásban is megjelenjen.

Ezzel az ülés véget ért. Nagy Jenő
jegyző.

Debreczeni kör.
A debreczeni kör 1909. év december 18-án tartotta ez iskolai 

évben második rendes gyűlését Dóczi Imre elnöklete alatt. Új tag képen 
belépett a körbe Dr. Sáringer János kisújszállási tanár. Mint a gyű
lés főtárgyát Szabó Márton ismertette a földrajzi reformbizottság 
tervezetét, amely a Közlöny 1909 május 6-iki (XLII. évf. 31.) szá
mában jelent meg. Kiemelte, hogy a földrajzi reformbizottság, — igen 
helyesen — mielőtt végleges formába öntené a megállapodásait, hal
lani óhajtja az egyes körök nézeteit, mintegy a tanárság közvéle
ményét is. Majd előadta, hogy a középiskolában tanított tárgyak 
közt a földrajz ment át újabb időben a legnagyobb változáson, mert 
Humboldt Sándor kutatása óta kiszélesbbedett a tárgyköre, megvál
tozott az álláspontja és módszere. Ezzel szemben ez az egyetlen 
tudományág, amely a felsőbb osztályokban nem kap helyet, tehát 
nagyarányú tudományos átalakulása a középiskolát eddigelé érintet-
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lenül hagyta. Ebből шаг most az következik, hogy a reform súly
pontja az általános földrajzra esik, és hogy a földrajzot a felsőbb 
osztályokba is be kell vinni. A jelzett tervezetről általánosságban, 
mint a bizottság tagja, nem akar Ítéletet mondani, csak a közölt 
tervezet egyes részleteire vonatkozólag ad elő néhány észrevételt.

Magyarország földrajza három fokon fordul elő a tervezetben, 
u. m. az I., IV. és VII. oszt.-ban. Szükséges tehát, hogy folyton 
új meg új anyag kerüljön tárgyalás alá, vagy legalább is új szem
pontok érvényesüljenek a tárgyalásnál, különben elveszti a vonzó 
erejét és a tanulóknál esetleg ugyanaz az unottság mutatkozik, amit 
a magyar történelem tanítása közben olykor-olykor tapasztalni lehet. 
Az első osztályba felvett általános bevezető részleteknél szorosan 
meg kell szabni az anyagot és mértéket, mert nehéz dolgok, a tanárt 
meg könnyen túlzásba, esetleg főiskolai prelekciókra ragadják. Fődo
log az I. osztályban a térképolvasás begyakorlása. Erről mintha meg
feledkezett volna a tervezet. А VIII. osztályban a fizika keretébe 
utalja a földrajzot, ami — ha elméletileg nem is — valósággal azt 
jelenti, hogy а VIII. osztályban lemond a földrajzról. Mert a fizikai 
órákon a földrajzi ismételgetés gyakorlatilag kivihetetlen. A most 
érvényes tanterv — érezve, hogy a földrajz iránt adós maradt — 
elvileg a történelemhez csatolva, bevitte a felsőbb osztályokba is 
a földrajzot. De ha a történet tanára nem tud időt szakítani a 
a földrajzra, a szintén alig elvégezhető nagy anyaggal küzködő 
fizikai tanár még kevésbbé tud. A történettanítással inkább harmó
niában volna, ha az öt földrész ismertetését а VII., Magyarország 
ismertetését pedig а VIII. osztályba osztanák be. Mert а VII. osztály
ban a nagy gyarmatosítások története után megismernék e gyarmat
területek természeti viszonyait és gazdasági jelentőségét, szóval az 
ipari fejlődés feltételeit, а VIII. osztályban pedig a magyar oknyo
mozó történelemmel kapcsolatban ugyanezt Magyarországra nézve.

Ami a »Közlöny« 1909 március 4-iki (XLII. évf. 22.) számá
ban közölt munkaprogrammot illeti, abban részint olyan kérdések 
vannak, amelyeknek természete kizárja a köri megbeszélést (pl. a 
földrajzoktatás története) részint olyanok, amelyek közül egyik
másikra vonatkozólag a kör régebbi ülésein már állást foglalt (pl. a 
térképrajzolás kérdése), részint olyanok, melyek más nagy kérdésekkel 
kapcsolatban lesznek aktuálisak (pl. érettségi tárgy legyen e a 
földrajz ?).

A kérdéshez hozzászóltak:
Dr. Sáringer János: Sajnálja, hogy a földrajzi reformbizott

ság előadója e tervezetet nyilvánosságra hozta, mert az különösen 
pedagógiai szempontból nagyon is kifogásolható. Az I. osztályban 
földrajzi alapfogalmakat tanítani anélkül, hogy valamely határozott 
földdarabbal együtt tárgyalnók, olyanforma, mintha nyelvtani kategóriá
kat taníttatnánk nyelv nélkül. Magyarországot nem а IV. osztályban 
kell tanítani, hanem az I. oszt.-ban és a többi országot mindig 
Magyarországgal összehasonlítva. Erősen kifogásolandó az a körül
mény, hogy a négy alsó osztályból kiküszöböli a fizikai földrajzot és
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így az eddiginél is rosszabb helyzetet teremt. Az annyira fontos 
inductiv módszerű tanításnak teljesen ellentmond, hogy a felsőbb 
osztályokban a földrajzi tanítást a fizikai földrajzzal kezdi az У. osz
tályban. Hiszen a leíró földrajzban kell megismerkedni előbb az 
egyes földrajzi jelenségekkel és csak azután összefoglalni őket a 
fizikai földrajzban. Érthetetlen, hogy miért akarja Magyarországot 
a VII. osztályba tenni. Pedagógiai hiba, hogy a VIII. osztályban 
néhány u. n. ismétlő órán akar valamit taníttatni. Az egész terve
zetnek látszólag oszti’ák mintára készült órabeosztása az eddiginél 
is rosszabb állapotokat akar teremteni. Nem csökkenteni, hanem 
emelni kell az alsó osztályokban a földrajzórák számát, nemcsak a 
fontos tárgyi ismeretek miatt, hanem különösen a földrajztanításnak 
nagy értelemképző erejénél fogva. Utal itt a folyó évi június 2-án 
Rimaszombatban tartott felolvasására, ahol e kérdést részletesen 
kifejti. E felolvasás alapján azt tartaná helyesnek, ha a három alsó 
osztályban heti 4 órán leíró, a IV-ikben heti 2 órán fizikai földrajz 
lenne ilyenformán: I. oszt. Magyarország, II. oszt. Európa részlete- 
tesen és Ázsia röviden, III. oszt. Amerika részletesen, Afrika és 
Ausztrália röviden; IV. oszt. fizikai és matematikai földrajz. Azt 
szeretné, ha ugyanilyen sorrendben később megállapítandó óraszám
ban szerepelne a földrajz a felsőbb osztályokban is. De ha ekkora 
térfoglalás egyelőre lehetetlen, akkor a VII. osztályban kellene Magyar- 
országgal kezdve az összes földrészeket tárgyalni, legalább heti három 
órán és a VIII. osztályban a fizikai földrajzot legalább heti két órán.

Madai Pál: Az általános földrajz felvétele kétségtelenül szük
séges. Ezt a kolozsvári memorandum bőven megindokolta. Helye
sebbnek tartja azonban ezt a leíró földrajz után tárgyalni.

S. Szabó József: Nem szakember a földrajzban s úgyszólván 
csak leíró földrajzot tanult, általánost édeskeveset. De nagyon 
fontosnak tartja és elengedhetetlen szükségnek látja, hogy a leíró 
földrajzot teljesen jól tudjuk. És e téren hiányosnak látja az 
ismereteket. Továbbá a lélektan tanításával kapcsolatban meggyőződött 
arról: mennyire a Földtől, nevezetesen az éghajlati és egyéb termé
szeti viszonyoktól függünk. Ezért kívánja, hogy a felsőbb osztályokban 
is minél több időt szenteljenek a földrajznak.

Dóczi Im re: Az iskola fejlődésében nagy jelentőségű mozzanat 
volt, hogy a tantárgyak az alsóbb osztályokban bevégződtek, s a felsőbb 
osztályokban megint előkerültek, hogy alaposabban tudományosabb 
módszer szerint tárgyaltassanak. Következett azután a Kármán-féle 
terv, amely egységesnek tekinti a középiskolát s kétszer nem tanított 
semmit. Most forduló ponton van az iskola, s bizonyos tekintetben 
össze-vissza vagyunk: némely tárgyra nézve megint megvan ez a 
kettősség, így pl. a természetrajzra s némileg a történelemre. De a 
legtöbb tárgyra nézve nincs. Ezeknél az egységes és fokozatosan 
egymásra épített anyag előterjesztésére kell szorítkoznunk. О ugyan 
a maga részéről még nem alkotott határozott véleményt abban a 
kérdésben : alapnak tekintsük-e az alsóbb osztályokat, vagy egy kis 
gimnáziumot csináljunk belőlük ? De ha a földrajzi tanterv revízióval
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foglalkozunk, első sorban ezzel kell tisztába jönnünk! Azt azonban 
mindnyájan érezzük, hogy a földrajzi ismeretek nagyon fogyatékosak, 
érezzük annak szükségét, hogy e tárgy tanítását mélyíteni kell. 
Más gyógyszert ő sem tud elképzelni, minthogy a felsőbb osztályokban 
is helyet kapjon e tárgy. De hogy mi úton-módon történhetik, ez 
nagy kérdés. Érzi, hogy a heti órák számát szaporítani nem lehet, 
tehát rendkívül nagy és körültekintő megfontolást igényel, hogyan 
szerepeltethetünk új tárgyakat a felsőbb osztályokban ? Az előadói 
tervezetet nem tekinti megnyugtatónak, mert az általános pedagógiai 
elvekkel sem egyeztethető össze.

Ezek után a kör köszönetét mondott Szabó Márton előadónak 
a kérdés idehozataláért és megvilágításáért, köszönetét mond a hozzá 
szóló tagoknak is a kérdés tisztázásáért. A tanterv reformálásánál 
azonban elsősorban megfontolásra ajánlja azt a kérdést: egységes
nek vagy pedig kettősnek tekintjük-e a középiskolát?

A kör továbbá hangsúlyozta, hogy szükségesnek tartja a földrajz 
intenzivebb tanítását és a felsőbb osztályokba való bevitelét. De hogy 
ez mi úton-módon történjék, annak vitatásába nem bocsátkozott. 
Végül a földrajzi bizottság előadójának tervezetét nem tartotta 
elfogadhatónak, mert az általános pedagógiai elvekkel nem minden 
részében egyeztethető össze. Szabó Márton

- jegyző.

Miskolczi kör.
A miskolczi tanári kör 1909 dec. 21-én népes gyűlést tartott, 

mely alkalommal a körbe való belépésüket bejelentették Papp Loránd 
és Szerényi Nándor dr. kir. kath., és Teszter Kálmán rét. főgimn. 
tanárok. Az elnök üdvözli Mitrovits Glyula dr.-t abból az alkalom
ból, hogy a debreczeni akadémia a bölcsészeti tanszékre megválasz
totta. A gyűlés tárgya Szerényi Nándor dr. felolvasása volt a föld
rajztanítás reformjáról.

A kérdés körül élénk eszmecsere fejlődött ki.
Vértessy Sándor meggyőződése szerint a reform nem valósítható 

meg, mert az óraszám nem illeszthető be a gimn. óratervbe ; a 
Wandervogel-intézmény, mely a németeknél a geográfia iránt kifej
lett érzéknél fogva beválhatott, nálunk éppen ennek hiányában alig 
vihető keresztül.

Csallóközy Jenő főkép a politikai földrajz tanítása mellett 
szól, melyből a tanuló az egyes államok gazdasági, állami viszonyai
ról nyer összefoglaló képet.

Péter Pál a demonstráció kérdését úgy véli megoldhatónak, 
hogy egy-egy városban, hol több iskola van, közösen kell beszerezni 
mennél több diapozitivot, mert vetítés nélkül eredménytelen a föld
rajz munkája. Intenzívebb tanítását sürgeti a fizikai földrajznak. 
A felsőbb osztályokban vissza kell térni még a földrajz tanítására, 
hogy mintegy a túrisztikára irányítsák a tanuló figyelmét. A felső 
leányiskolákban is úgy szeretné, hogy legalább 2 óra lenne szánva
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hetenkint minden osztályban a földrajzra, sőt az I.-ben 3 ; a három 
alsó osztályban tanítanék a földrészeket, a IV—V. fizikai és csilla
gászati földrajzot, a VI-ban főleg Magyarországot túrisztikai szem
pontból s mindenütt bő vetítésekkel. A kirándulások vezetését tanár
jelöltekre lehetne bízni, hiszen a Term. Tud. Társulat szervez már 
kirándulásokat, ott ezek vezetésében a tanárjelöltek kellő gyakorla
tot szerezhetnek.

A kör az előadónak köszönetét mond.
Dr. Kosztolányi Zoltán.

e. i. titkár.

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.

A földrajzoktatás reformja.
Midőn a középiskolai földrajztanítás reformjáról kívánok szólani, 

azt hiszem, nem kell külön propagandát csinálnom a tárgynak, mert 
felteszem, hogy korunknak természetes óhaja: ismerni és megismer
tetni a földet, melynek rögétől úgy függünk, porához xígy hozzá 
vagyunk kötve, akárcsak Anteusz. A köröttünk lüktető, idegze
tünk felett uralkodó életet a maga napsugarával, atomjainak kalei- 
deszkópjával bemutatni hivatása a földrajz oktatásának, hogy az 
ifjú szelleme megtanuljon gyönyörködni abban, ami minden lépéséhez 
a dekorációt, a színpadot nyújtja. A színes, változó képek nyomán a 
munka öröme ébredjen benne, hogy természetes érzéke vezesse később 
gondolatai rendszerezésének a vágyához, hogy a tanulás szellemi szük
ségletének kielégítését jelentse.

Ezért tartom mérhetetlen fontosságúnak azt a törekvést, mely 
a földrajzot, mint önálló tárgyat a felsőbb osztályokban is kívánja 
taníttatni. így megszabadulna az oktatás az alsóbb fokon az olyan 
munkától, mely a gyermekben ahelyett, hogy fejlesztené az érzéket 
ez iránt, hogy környezetét figyelje, szinte elriasztja tőle. Elnyomo- 
rodik a fejlődő agy, mikor három év folyamán nem alkothatott képet a 
Föld ábrázatáról, mert jó csomó névvel, adattal, meg mi egyébbel 
tömték tele a fejét. Természetes reakciója az agynak, hogy siet 
elfelejteni azt, ami emészthetetlen volt a számára.

Ideálissá lehetne a tervezett felsőbb, tudományosabb fokon 
álló tanítás által az egész földrajztanítás. Az alsóbb osztályokban a 
rendszerezés helyett az országoknak, földrészeknek jellemző vidékeit 
kellene csak bemutatni, hogy azok a maguk tájképi hatásával 
ragadják meg a figyelmet. Láttam a színes, könnyed, festői előadás
nak lebilincselő hatását Cholnoky Jenő előadásaiban, melyeket a 
laikus közönség számára tart. Akik idegenkednek hazai tudóst válasz
tani mintaképül, méltassák figyelmükre Elisée Beclusnek, a nagy 
francia mesternek munkáit és nem merem hinni, hogy át ne. hatná 
olvasása közben a lelkűket az a tudat, hogy a fiatal gyermeknek is
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így kellene a Földet leírni, hogy mikor a fantáziája eléje varázsolná 
a tájat, egyszersmind rögtön meg is szeresse,

Amidőn inkább hangulatokkal és képekkel kívánom gazdagítani 
a gyermek szellemét az alsóbb osztályokban, feleslegesnek tartom a 
tankönyvek mai alakját, melyek csak név- és adathalmazt tartalmaz
nak. Olvasókönyvek pótolják a tankönyveket, hol egy-egy tájat 
— a szépirodalom segítségével is — plasztikus kép formájában ismer
nének meg a mai üres, kongó, holt nevek, szavak helyett.

Mit ér pl., ha a gyermek az Alföldről, délibábjáról, növényze
tének pusztai jellegéről, éghajlatáról tanul, amikor sejtelme sincs 
róla, hogyan festhet a valóságban. A Tisza árvizeinek említésénél 
pl. nem vétek-e figyelmen kívül hagyni Petőfi költeményét a Tiszá
ról, melyben minden leírásnál élénkebben van jellemezve az egész folyó.

Bizonyos egységes területek megismerése után aztán röviden 
összefoglalhatók lennének az ismeretek egy-egy jó térkép segítségével 
és néhány szóval.

Mivel úgy gondolom, hogy a földrajz tanítása eredményes lehet, 
néhány szóval megemlékszem az alaptervezetnek anyagbeosztásáról is. 
Nem tartom azt helyesnek, hogy Magyarország intenzívebb tanítása 
csak a IV. osztályra maradjon. Sokkal helyesebb volna az a tan
menet, ha az I. osztály alapfogalmai és Magyarország általános képe 
után a II. oszt.-ban dolgoznék ki részleteiben is hazánk ismertetését 
és csak azután következnének a többi világrészek a III. és IV. osz
tályban.

Véleményem abból a meggyőződésből fakad, hogy először az 
ország határain belül mozogjunk, hogy itt mintegy megvetve lábun
kat a külföldön könnyebb legyen az eligazodás és támaszkodom 
arra az elvre, — mely újabb geográfus generációnkat vezeti — 
hogy a külföld tárgyalásánál mindig kapcsolatot kell teremteni hazai 
viszonyainkkal, mert ez az összehasonlítás hasznunkra válik, amely
ből okulni lehet. A modern geográfiában nem beszélhetünk a Föld
nek egy zugáról sem anélkül, hogy azt össze ne vessük hazai viszo
nyokkal. A nemzeti érzés ébrentartása mellett megőriztetnek, állan
dóan emlékezetben maradnak a Magyarországról szerzett ismeretek 
is, valósággal a vérünkbe mennek át. Pl. említem, hogy eredménye
sebb és hasznosabb lesz az oktatás, ha a svájci tavakat összehasonlít
hatjuk a mi Balatonunkkal, vagy a cseh masszívumot Erdéllyel stb.

Ezért tartom a II. oszt-ba valónak Magyarország földrajzát. 
A földrészek tárgyalásánál miért óhajtja a tervezet széjjelszakítani 
Eurasiát és Európát külön tárgyaltatni, azt nem tudom. A III. oszt.- 
ban tanítsuk Eurasiát, a IV.-ben Afrikát, Amerikát, Ausztráliát.

Kiegészítené a tájképi leírásokat a fölfedezések történelme, 
mely az örökös verekedések ismerete mellett legalább valami kultúr- 
históriát is nyújtana.

A IV. oszt. elvégzése után más pályára induló tanulónak álta
lános képe volna a Földről.

A felsőbb osztályokban, még pedig a VI. osztályban az öt 
világrész újabb átvétele nem szorítkozhatnék puszta ismétlésre, hanem
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a Föld a kellő fizikai földrajzi ismeretek alapján (melyeket az Y. oszt. 
szereztek meg), szerves egészként mutatható he, melynek összefüggé
sét nem politikai határok szerint, hanem genetikai alapon ismerné 
meg. A természettudományos alapon nyugvó geográfiának hirdetője 
ma mindenki, aki Lóczy Lajost vagy Richthofent vallja, mesterének, 
mert merev formák helyett a Föld életét mutatja be, amint alakula
tainak örökös változásával megteremti a növényzeti formákat, az 
állatvilág külömbségeit, az ember faji sajátosságait, fényt derítve a 
nemzetek történelmének is számos mozzanatára.

Megszűnne így okvetlenül az a lehetetlen állapot, ami gyakran 
megesik. Konkrét példával illusztrálom. Az Alpokról tanul a gyer
mek Ausztria minden tartományánál külön, megtanulja a hegyek 
neveit és magasságukat, hall róluk Svájc, Francia- és Olaszország 
földi’ajzánál is, de hogy összefüggően mikép helyezkednek el, arról 
sejtelme sincs.

Az Y. osztály fizikai földrajzában szétszórt jelenségek mint a 
Föld életének tanújelei mutatkozzanak, a VI. osztály genetikus tár
gyalás menetének alapjaként. A VII. oszt.-ban veszedelmesnek tartom 
a statisztikát, mert könnyen megöli a geográfiát — bár legyen, ha 
bízunk erőinkben és lelkesedésünk kitartásában.

Itt természetesen már rendes könyvek tárgyalnák a szükséges 
részeket.

Az egész oktatásnak legégetőbb kérdése természetesen a szem
léltetés módja. Kevés a képünk és ami van, az is drága, vagy rossz. 
Képes lapok segélyével külföldön megoldották már sok helyen ezt 
a kérdést, nekünk azonban még nincsenek instruktiv képes lapjaink, 
kivéve néhány tátrai képet. A bemutatásuk is időrabló, mert végig 
kell vinni az osztályban, nem lehet egységesen magyarázni róluk.

A sok kívánságnak leginkább megfelel a vetítő képek segítsé
gével való szemléltetés. Egyrészt a fotográfia a valóságot híven 
tükrözi, másrészt a vásznon olyan méretekben jelenik meg a vidék, 
hogy arról magyarázni lehet és az egész osztály figyelhet egy
szerre.

Eltekintve az egyes intézetek hiányos felszerelésétől, nehezen 
eldönthető vita keletkezhetik abból, hogy óra közben vagy óra végén 
mutassuk be a szükségeseket. Az induktív módszert szem előtt tartva, 
okvetlenül helyesebb rögtön a magyarázat kíséreteként vetíteni, de 
mivel ennek kivitele legtöbbször technikai akadályokba ütközik most 
még, azért hasznosítható a vetítés az anyag összefoglalásánál is az 
óra végén. Alkalmam volt próbát tenni mindkét módszerrel, de véle
ményem szerint célravezetőbb, ha valamely vidék tárgyalása után 
mutatjuk be képben a tájat, addig a gyermek képzeletének adhatunk 
munkát a szavakkal való ecsetelés által.

Épp úgy mint a vetítés, a kirándulások is fontos kiegészítői 
az oktatásnak. A kirándulások mostani rendszere legtöbbnyire nem 
más, mint erőltetett hajszolás, hogy minél többet és minél rövidebb 
idő alatt láthassunk. Az is, aki részt vehet az ilyen kirándu
láson, csak futó, múló impressziókat gyűjthet, valóságos mozibeli képet
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kap csak és ami még nagyobb baj, hogy távolabbi utakra szegényebb 
sorsú diákok csak ritkán mehetnek.

A vándordiákok rendszerének felelevenítése jelentősen megszün
tetné ezeket a nehézségeket és az ifjúságra is nagy nevelő hatással 
bírna, mert önfegyelmezésre szoktatná őket, élelmesekké edződnének 
a körülmények hirtelen változó forgatagában és a szünidőnek egy 
részét is saját műveltségük fejlesztésére, látókörük tágítására hasz
nálhatnák.

Mikor azonban a vándordiákokról említést teszek, nem kívánom 
feltámasztani az éhenkórász, élősködő vándorok zsánerét. Isten ments ! 
A vándordiákok rendszeréről beszéltem voltaképen, mert ha meg- 
valósúlhatna ez a gondolatom, csak szervezetten szeretném látni az 
egész mozgalmat. Például vehetjük a németek »Wandervögel« moz
galmát, hisz sok mindent utánzunk, amit a szomszédban látunk, ezt 
az egészséges eszmét se szégyeljük átültetni.

A nagyobb városok ifjúsága lép ilyen szövetségekbe, melyet 
meglett komoly emberek vezetnek és akiket a szülők tanácsa támo
gat. A vezetőség mellett álló tanács tagjai évi 3 M. tagdíjat fizet
nek, míg az ifjúság a felvételkor fizet 50 Pf.-et és 75 Pf.-et éven- 
kint, melynek ellenszolgáltatásaként a havonkint megjelenő folyóira
tot kapja.

Alapelv az abstinentia minden szeszes italtól. A vezetők, 
kiknek a kis csapatok feltétlen engedelmességgel tartoznak, lehetnek 
idősebb, rátermett diákok is. Az apostolok lovai röpítik őket tovább, 
főző szerszámot, hálózsákot a hátizsákjukban visznek, omnia cessari 
secum portant. Maguk főzik a kosztjukat, szénában hálnak valami 
barátságos gazdánál. Jellemzőjük az udvariasság, meg hogy semmi
ben nem tesznek kárt és ebédjük nyomait is eltüntetik, nem mint 
manapság, hogy még a legfélreesőbb glecsereken is megtalálható az 
ember nyoma, elhagyott szardiniás szelencék alakjában, meg hogy 
mindenhova felfirkálják a nevüket a bősz túristák.

A gyalog megtett utak a legtanulságosabbak és a legmélyebb 
nyomot hagyják maguk után, de nemcsak látni szokik meg az ifjú, 
hanem bizonyos önállóságra tesz szert és megkedveli az egyszerű 
természetes életmódot a mostani fényűző, léha korban.

Tudom, hogy sokan vannak, kik a gondolatától is irtóznak a 
vándordiáknak, olyan rossz, vagy kellemetlen emlékük maradt sok 
helyen az egykor kóborló diákoknak.

Bízom azonban a magyar faji intelligentiájában, hogy kellő 
vezetés mellett szintén olyan utasokká lennének, kik senkinek 
alkalmatlanságot nem okoznak. A szervezett diákság szigorú rendben, 
de jó kedéllyel járná be az országot kisebb csapatokban, esetleg 
geográfus tanár vezetése alatt, vagy mivel nem jutnának elegen, az 
egyetemre is kiterjeszkedő szervezet által a tanárjelöltek is bevonat
nának a vezetésbe.

Ezzel nagy lépést tenne a geográfus tanárjelöltek képzésének 
ügye is. A legtöbb tanár, mikor katedrához jut, nem látta még 
hazáját sem, legfeljebb szülővárosa környékét. Az egyetemről nagyob-
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bára költséges és meglehetősen kiskörű kirándulásokat vezetnek, 
a hiányt némileg törekszik pótolni az egyetemi hallgatók egyedüli 
tudományos jellegű társasága, a Természettudományi Szövetség. Mint 
ifjú intézmény, nem rendelkezik elég anyagi tőkével arra, hogy 
intenzíven nagyobb körre is kiterjessze munkálkodását. Azt hiszem, 
hogy erőinket a nemes cél érdekében egyesíthetnők és így töreked
hetnénk annak a megvalósítására, hogy a tapasztaltabb tanárok, a 
fiatal jelöltek, az ifjúság pezsgő szellemi érintkezésben maradjanak 
és így az egyetemi hallgatók előkészülnéuek gyakorlatilag is pályá
jukra, az ifjúság pedig a természetnek közvetlen szemléletéből oly 
szellemi kincsre tenne szert, mely tartalmassá tenné jövő életét, felül
emelné a nyárspolgárias szűk látókörön, és mikor bejárná ezt a hont, 
magába szívná a kozmopolita áradatban azt a szeretetet öntudatlanul 
és kiirthatatlanul, mely idegen földön az érzések hullámzásában is 
mentsvárat nyújt lelkének, mert érzi, hogy nem hazátlan, honta
lan csavargó !

Gondolatok ezek csak, a kivitelük a messze kifürkészhetetlen 
jövőben rejtőzködik, meg lesznek bizonyára ellenkező vélemények is, 
de ha azokat türelemmel elolvassák és ha azok a földrajzoktatás 
reformja érdekében gyarapítják az eszmék forrongását, akkor elértem 
célomat és bízom a szebb, barátságosabb jövőben!

Dr. Szerényi Nándor.
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KRÓNIKA.

Eugenics.
(Az Első Magyar Országos Testnevelési Kongresszusról.)

A címben írt görög eredetű, angol szó — bár meglehetősen 
új és az angol lexikonokban sem igen otthonos még — bizonyára 
nem ismeretlen e lapok olvasói előtt.1 Ha jól tudom, Francis 
Galton, a híres anthropologus használta először és ő adta 1904-ben 
a londoni Sociologiai Társaság előtt tartott előadása1 2 elején e 
szónak tüzetes meghatározását.

Eugenics — Galton szerint — az a tudomány, mely mind
azokkal a befolyásokkal foglalkozik, amelyek valamely faj vele
született tulajdonságait javítják, illetőleg e tulajdonságokat a 
lehető legmagasabb fokra fejlesztik. Egészség, erélyesség, eszes
ség stb. azok a tulajdonságok, amelyekre Galton gondol. Az 
Eugenics célja azoknak az eszközöknek keresése, melyek szüksé
gesek ahhoz, hogy a közösség hasznos rétegei úgy fejlődhessenek, 
hogy az utánuk következő nemzedéknek többet adhassanak át, 
mint amennyi a saját osztályrészük volt.

E nehéz és fontos tudomány kérdésével foglalkozott a kará
csonyi ünnepek után három napon át az Első Magyar Országos 
Testnevelési Kongresszus is. Rendezői nevezhették volna az Első 
Magyar Eugenetikus Kongresszusnak is, vagy ha az idegen szót 
kerülni akarták volna, az Első Magyar Országos Emberfajneme
sítő vagy helyesebben az Első Magyar Országos Nemzetnemesítő 
Kongresszusnak. Meglehet, hogy akár a tudákos idegen, akár 
pedig a szokatlan összetételű magyar szó jobban vonta volna a 
közfigyelmet a nagyjelentőségű gyűlésre, mint ahogy mostani 
egyszerű elnevezése mellett történt. De akik e kongresszust ter
vezték, szervezték és vezették, azok nem tudálékos, az idegenben 
kereskedő utánzók voltak, sem pedig súlyos, hosszúlélegzetű kife
jezéseket kigondoló Tarjagos Illések, hanem derék, becsületes 
magyar emberek, akik, mint a kongresszus ügyvivő elnöke, Iszer 
Károly, szép zárószavában mondta, »tornászi egyszerűséggel« 
adták elő mondanivalójukat.

Simplex sigillum veri. Az egyszerűség az igazság bélyege. 
S amit azok a derék magyar emberek a Testnevelési Kongresz- 
szuson mondtak, kívántak vagy cselekedtek, az mind igaz és igaz
ságos is volt, vagy legalább is komolyan igyekezett az igazság és 
igazságosság felé. Néha az igazságnak csak az egyik oldala, de 
magában véve majdnem mindig igazság volt. Az érett, tapasztalt,

1 A Pauer Imrétől szerkesztett Athenaeum 1906-ban közölt egy 
hosszabb tanulmánjt »Az Eugenics kérdéséiről Kozáry Gyulától.

2 Eugenics : its definition, scope and aims. — Sociological Papers by
F. Galton, E. Westermarck, P. Geldes, E. Dürkheim. H. H. Mann and
V. V. Branford with an introductory address by J. Bryce. — London, 
1905. P. 45 kk.
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biztos tudású és szilárd akaratú, nemzete múltját tisztelő és 
jövőjét féltő magyar emberek igazsága volt.

Hogy igazuk keresése alatt szemben találták magukat egy 
éretlen és erőtlen, és mindenekelőtt tudomány nélkül való kis 
csapattal, mely az újkori tudományos — megfigyelésre, mérésre 
és számolásra alapított — gondolkodás hatalmas ébresztőjének, 
Galileo Galileinek, nevét bitorolja értelmetlen, de cseppet sem 
ártatlan gyermekjátékai cégéréül: arról azok a derék magyar 
emberek nem tehettek. Csak sajnálni lehetett egyfelől, hogy ezek 
a csekély érettségű és kevés tudású gyermekemberek némi támo
gatásban részesültek meglett férfiaktól és nőktől is, akik meg
lehetősen elcsépelt frazeológiával és kevés logikával beszéltek az 
örök békéről és a háborúról. A háborúról persze mint olyas
valamiről, ami az emberiség háztartásában csak rettenetes ször
nyeteg, és nem egyszersmind sok jónak is a szülője. Oh, ha ott 
lett volna azon a kongresszuson az a francia nevű német ember, 
kit az »elvtársak« (mint ahogy a Népszava a Galileikor vezető 
emberkéit is hívja) egyik főmesterüknek vallanak, és aki a görög 
filozófusok közül a homályos Herakleitoshoz vonzódott legjobban, 
t. i. a párbajban elesett Lassalle Ferdinánd, és ha fejükre olvasta 
volna legkedvesebb bölcsének örökké igaz szavát: »Покб(го<; тсаттде 
■TCGtvTwv«, »a háború mindennek az atyja« — mit szóltak volna 
akkor? Valószínűleg szónokoltak volna ő ellene is, vagy leg
alább is »közbeszóltak« volna, mert közbeszólni az antimilitáriz- 
musnak e katonái, — pardon! — rikkancsai jobban tudnak, 
mint szónokolni. K ár volt másfelől az is, hogy az elnökök a 
tanácskozás első napján (a másodikon aránylag kevés volt a vita) 
annyi türelemmel viseltettek a rendzavarok iránt, kik eléggé vak
merők voltak arra, hogy a kongresszus többi tagjainak, a magyar 
férfierő és férfibátorság legkiválóbb képviselőinek odadobják azt 
a csúnya vádat: »mindent tudnak, de nem merik megmondani«, 
»nem merik« pedig azért, mert állítólag valamennyien, nemcsak 
a katonák (egyébként magyar honvédtiszteink legműveltebbjei), 
hanem a civilek is félnek a közös hadügyminisztertől. S ezt 
olyanok is merték kiáltozni, vagy olyanok leginkább, akik a tőlük 
megtámadott sorokban azokat látták, kik néhány évvel ezelőtt 
még a tudományok elemeire tarhtgatták őket, a Széchenyi és 
Eötvös bölcseségére, Arany és Goethe költészetének megbecsü
lésére, és akik most bús haraggal csodálták, hogyan lett a hajdani 
szelíd Jákob hangjából a vad Ezsaué. Hogy végre megszakadt a 
kongresszus türelme és hogy az utolsó napon elnöklő Iszer Károly 
végre megelégelte az Isokrates három ifjúsági erényének legelseje, 
az aioyúvyj nélkül szűkölködő legénykéknek a hetyke magatartását, 
és vezetőjüket egyszerűen kiutasította: azt mindenki természetes
nek találta. Azért ne féljenek a kis »Galileusok« (e szójáték 
tudvalevőleg nem tőlem való, hanem Galilei küzdelmeivel egy
korú), térjenek egy kissé magukba, javuljanak meg, tanuljanak 
egy kis tisztességet és mindenekelőtt tiszteletet tények és számok
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iránt és a jövő évi kongresszus atyái majd megbocsátanak a kis, 
hosszúhajú Absolonoknak, mert az apák és tanítók türelme és 
jósága tudvalevőleg sokkal tovább tart, mint a gyermekek, külö
nösen féltudású és a tudásuknál is szegényesebb erkölcsiségű 
vezetőktől félrevezetett gyermekeknek hálája és hűsége. Oh, ha 
szét lehetne ütni szomorú szerepű vezetőik között, ez önmagukkal 
és minden hagyománnyal meghasonlott kathedrabölcsek között, 
kik többnyire a saját speciális hűtlenségükből családjuk, feleke
zetűk vagy egyéb iránt a hűtlenségnek azt a szomorú elméletét 
kovácsolják, melyet aztán e kis szajkók tovább csacsognak — 
tudománynak tartva azt, ami csak az egyesek hútlenségi esetei
nek igazolására kitalált szofizma. . . De — fájdalom — nem 
lehet és nem szabad e káros befolyású főiskolai tanárok között 
szétütni, mert ezekkel az ütésekkel kárt tehetnénk egy fontos 
nemzeti javunkban, az 1848-ban törvénybe iktatott egyetemi 
tanszabadság fenkölt eszméjében.

Ha az előbbiekben talán szigorúsággal, de nem igazságta
lanul jellemzett csapat és ennek segédcsapatai nem zavarták volna 
folytonosan a komoly tanácskozást részben léha kötekedésekkel, 
részben pedig »üres szalmacséplésükkel«, mint ahogy egy kiváló 
természettudósnak az első délelőtt antimilitarisztikus förmedvényeit 
e sorok írója előtt nevezte, akkor a kongresszus sikere még nagyobb 
lett volna, mint amekkora amúgy is volt. Az antimilitarizmus 
bajnokainak és bájnokainak (bocsánatot kérek a szójátékért, de 
az e percben rossz viccből született szót talán örökbirtoknak 
bekebelezhetné a magyar nyelv szótára és így nevezhetnők femi
nistáinkat, akikben, akármennyit komolykodnak is, hál’ Istennek 
még mindig több a báj és kellem, mint a méltóság és erő) időt 
rabló és a figyelmet a tulajdonképi főkérdésektől, az Eugenetics kér
déseitől el-elterelő szóáradatai nélkül a vita medre talán mélyebbre 
ásódott volna és a benne hömpölygött folyamból több aranyat 
lehetett volna kimosni, mint majd így lehet, de azért így is nagyon 
meg lehetünk elégedve első testnevelési kongresszusunk ered
ményével.

Oly gyűlés, amelyen annyi tartalmas és szép előadás hang
zott el, mint ezen a gyűlésen, és az előadásokat annyi új szem
pontokat nyújtó és talpraesett hozzászólás követte, mindenesetre 
értékes és érdemes gyűlés volt.

Nem említhetek itt minden előadást, nem is lehettem saj
nálatomra valamennyin jelen, de egynéhányat, amely az én 
benyomásom szerint a legértékesebb volt, ki kell emelnem. Nagy 
hatása volt Andor Endre előadásának, melyben a Magyarországi 
Testedző Egyesületek Szövetségének 1908. évi Emlékiratát ismer
tetve, a testgyakorlás nagy nemzeti jelentőségét fejtegette. Szép 
volt dr. Dolitor Sándornak az iskolai és házi testnevelésről szóló 
értekezése, melynek néhány igen okos pontja el tudta feledtetni 
a mindenesetre kitűnő bábákat képző pécsi orvostanárnak az első 
délelőttön kellemetlenül feltűnt szociologuskodó, de kevés tudó-
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mányú és gyenge logikájú felszólalását. Mélyebb pedagógiai 
érzék és alapos szaktudás nyilvánult S. Szabó Lajos honvéd
százados előadásában, mely az ifjúsági egyesületekben a hon
védelem szempontjából folytatandó testnevelésről szólt. Ilyen gon
dos és tüzetes tanulmányt olvasott fel Vida Henrik az úszásnak 
a középiskolákban való kötelező tanításáról és a középiskolák 
egész nevelésrendszerére való tekintettel létesítendő úszócsarnok
ról és medencékről. Bernáth János formás előadása a diáktúrisz- 
tikáról nyomatékosan rámutatott vidéki életünknek a nemzet 
testi és erkölcsi épségét veszélyeztető egyik rákfenéjére, a vendég
lők, illetőleg szállók bűnös iizelmére. A kongresszus érdemleges 
részének végpontja, de egyszersmind egyik elsőrendű fénypontja 
volt dr. Berend Miklós kitűnő előadása a kard- és tőrvívásnak 
az ifjúsági egyletekben való rendszeresítéséről. Jó lett volna, ha 
ezt az előadást meghallgatták volna az országnak vagy legalább 
is a fővárosnak összes szülei, hogy hallhatták volna, miképen 
okozzák sokszor dőreségükkel és lelkiismeretlenségükkel saját gyer
mekeik romlását, melyet aztán oly nehezen lehet megakasztani 
mindenféle ellenszerrel, például a Berend tanártól elsősorban 
ajánlott vívással.

De nincs terünk a gazdag programm összes jelenségeinek 
felsorolására.

Hogy volt a kongresszusnak minden jelessége mellett egyik
másik fogyatékossága is, hogy a végrehajtó-bizottság, melynek 
aránylag rövid idő alatt végzett nagy munkájából Iszer Károly 
elnöknek és Maleczky Komán titkárnak jutott az oroszlánrész, 
talán elkövetett egy-két kisebb hibát is, azt mindenkinek tekin
tettel a kezdet nehézségeire, el kell néznie.

A második, a jövő év decemberében tartandó, testnevelési 
kongresszus bizonyára még szebb, még eredményesebb lesz, mint 
a mostani volt. Nagyobb lesz iránta a nagyközönség érdeklődése 
és remélhetőleg nagyobb rész jut a munkájában a hivatásos, 
elméleti pedagógusoknak, valamint az igazi szociológusoknak és 
államférfiaknak is. Különösen az elsőknek hiánya volt nagyon 
érezhető, nem annyira a vitában, mint magában az előterjesztett 
előadások és javaslatok összességében, t. i. azok túlnyomó részé
nek a nevelés egésze, sőt néha magának a testnevelésnek egysége 
szempontjából is mutatkozott fogyatékossága miatt. Mindenesetre 
feltűnő volt, hogy a főiskoláink pedagógiai katedráin ülő tudósok 
közül, még a magántanárokat is számítva, egy sem szerepelt a 
kongresszuson. Nem tudom, hogy mi lehetett ennek az oka, de 
valószínűnek tartom, hogy itt a kongresszus vezetősége részéről 
történhetett valami hiba.

No de ne hánytorgassuk fel a hibákat és hiányokat. Örül
jünk, hogy ilyen szép kongresszusunk lehetett, és reméljük, hogy 
ez az első magyar testnevelési kongresszus is előbbre vitte a 
magyar nemzetnemesítés tudományát, a magyar Eugenics-1.

Fiók-Immánuel János.
26ORSZ. KÖZÉP1SK. TA N Á RE G Y ES. K< ZL. X L III.
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Délvidéki Tanári Kör létesítésén fáradozik a makói állami 
főgimnázium tanári testületé, mely a szegedi tankerületben levő 
középiskolák és felsőbb leányiskolák, továbbá a szentesi és hód
mezővásárhelyi főgimnáziumok tanári karaihoz a következő lelkes 
hangú felhívást intézte:

Kedves kartársak! Most, amidőn az országos középiskolai tanári 
kongresszus összehívása az egész ország tanárságának oly általános 
követelésévé vált, hogy azt elhárítani immár lehetetlen; midőn 
mindnyájan erősen érezzük a tömörülés s egyesülés által megnyilat
kozó erőkifejtés nélkülözhetetlen szükségességét, anyagi ellátásunk 
feltétlen javítása érdekében kifejtendő munkásságunkhoz: tényezőket 
keresünk, melyek hivatottak legyenek megteremteni számunkra azt 
az anyagi és erkölcsi helyzetet, melyet a társadalomban el kell 
foglalnunk.

Mindnyájunk által súlyosan érzett méltatlan bánásmód az, 
melyet fizetésrendezésünk ügyében az illetékes hátóságok részéről 
évről-évre tapasztalunk. Ambíciónkat letöri, nemes lelkesedésünket 
lelohasztja, tanító-nevelő munkánkban napszámosokká tesz a lépten- 
nyomon jelentkező mellőzés, észre nem vevés s tevékenységünk félszeg- 
oldalú meghírálása éppen arról a helyről, hol szaktekintélyeknek 
elismerésére s tapintatos irányítására az iskolának első sorban kellene 
számítani. A homályban tapogatózunk, ki vagyunk téve a hatalom 
esetleges igazságtalanságainak, hivatalos működésünkben előirott 
irányadó szabályok hiányában néha tűrnünk kell a felettes hatóság 
szeszélyeskedő beavatkozását, nem találjuk sehol azt az erkölcsi 
alapot, melyre állva, mint a jövő nemzedék lelki nevelői, fölemelt 
fővel foglalhatnék el helyünket az emberi művelődés első munkásai 
közt. Ridegen, szinte kétségheejtően áll előttünk családunk jövő sorsa 
nyugdíjtörvényünk súlyos hibái s majdnem embertelen intézkedései 
miatt. Nagyobb társadalmi tevékenységet kifejteni képesek alig 
vagyunk, nemzetművelő magasztos hivatásunk teljesítésére gyeDgék, 
az emberszeretet és tökéletesedés eszméinek általánosítására és valóra 
váltására nem elég egyértelműek.

Ezek az érzések azok, melyek a makói m. kir. állami főgim
názium tanártestületének kebelében azt a vágyat keltették, hogy egy 
Szeged központtal létesítendő délvidéki tanári kör alakítására nagyobb 
mozgalmat indítson. Feltűnő s tekintélyünket súlyosan csoi'bító jelen
ség, hogy az egész Délmagyaror3zág a temesvári tanári körön kívül 
egyetlen egyet létesíteni nem tudott. 18 középiskola képtelen volt 
eddig megalkotni egy oly középpontot, mely egységes szellemet 
teremteni volna elsősorban hivatva s egyben kezébe kellene vennie 
a délvidék kultúrális s megbecsülhetetlen nemzeti missziójának 
vézetését.

Kizártnak tartjuk, hogy kedves kartársaink osztatlan lelkese
déssel ne karolják fel az eszmét. Ha Csongrád-, Bács-Bodrog-, Torontál- 
és Csanádmegyék tanártestületei kezet fogva létrehozzák az országos 
középiskolai tanár-egyesület kebelében alakítandó délvidéki kört: 
oly fontos szervét fogjuk megteremteni a magyar tanárság egyetemes
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ügyének, mely hazánk e nagyjelentőségű, gazdag tei’ületén egyben a 
legbiztosabb harcosa lesz nemzeti kultúránknak is.

Nem izgága, forradalmi egyesületet akarunk alkotni, mely csak 
a fennálló rendszert óhajtja rombolni; mi a békés munka, a nemes 
hivatásból kifolyó lelkesedés, a minden magánérdektől ment, szeretet
teljes testületi szellem ápolására kívánunk tömörülni, mely az eddig 
haszontalanul szétforgácsolt s parlagon heverő erőket munkába fogja 
saját s nemzeti ideáljainkért.

Mindezeknél fogva arra kérjük a szeretett kartársakat, hogy 
felhívásunkat tanácskozás tárgyává tenui s annak eredményéről hoz
zánk f. hó 31-ikéig értesítést küldeni olykép kegyeskedjenek, hogy 
abból kitűnjék : csatlakozik-e a mozgalomhoz a testület s hányán 
hajlandók belépni a majdan megalakítandó körbe ? A kör tagjai 
sorába beléphetnek úgy az országos, mint a felekezeti tanár-egyesü
letek tagjai a kassai körre nézve megállapított feltételek szerint.

Kérésünk teljesítését a tanári közszellem érdekében bizton 
remélve vagyunk a makói áll. főgimn. tanártestületének 1910 január 
3-án tartott értekezletéből kartársi szíves üdvözlettel: Madzsar 
Gusztáv, igazgató. Barczán Endre, jegyző.

Hisszük, hogy kartársaink vállalkozását siker koronázza; 
a legmelegebben óhajtjuk is ezt, mert azt reméljük, hogy a Dél
vidéki Tanári Kör hathatósan elősegíti majd, hogy mindinkább 
erősödő egyesületünk hovaelőbb az ország minden közép- és fel- 
sőbbleányiskolai tanárát egyesítse kebelében.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Kővári Andor nagyszalontai áll. főgimnáziumi rendes tanárt a tor- 
dai áll. főgimnáziumhoz áthelyezte.

Király József Pál. Ma 100 éve annak, hogy Király József 
Pál, a soproni ág. h. ev. líceum volt tanára és igazgatója s az 
ottani ág. h. ev. tanítóképző megalapítója született. Nagy tudo- 
mányú férfiú volt, egyike azoknak, kik nehéz viszonyok közt is 
rendületlen hűséggel, izzó lelkesedéssel éltek hivatásuknak. Poli
hisztor volt, de azok fajtájából, ama régi professzorok közül való, 
akik mindenhez alaposan értettek. A klasszikus nyelvek nagy mes
tere volt s igen sok modern nyelvet is beszélt, sőt ilyeneken 
verseket is írt. Mint zeneszerzőnek is jelentős sikerei voltak. A tudo
mányok és művészetek szeretetét gyermekeibe is beoltotta, akik 
közül két fia tanár lett, egyik leánya pedig a kismartoni polgári 
iskola nyugalmazott tanítónője. Nagyszámú, részben német nyelven 
írt munkája tudományos téren is díszes nevet biztosított neki. Érde
meiért királyi kitüntetésben is részesült s emlékét híven őrzik 
azok az intézetek, amelyeknek felvirágoztatásában igazi nemes pél
dát mutató tevékenységet fejtett ki.

26*
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Országos Nyelvoktatási Egyesület. Számos főv. és vidéki tanár 
és igazgató egy olyan országos szervezet megteremtésén fáradozik, 
mely hivatva van arra, hogy a modern élő nyelvek és a hazai nem
zetiségek nyelveinek gyakorlati elsajátítását az iskolán kívül a leg
szélesebb rétegeknek megkönnyítse. A megalakítandó egyesület arra 
is törekszik, hogy szervezendő nyelvtanfolyamaiban egy valóban 
racionális és modern módszert honosítson meg, megszüntesse a modern 
nyelvoktatás körül történő visszaéléseket és a hozzáfordulóknak hiva
tott tanárokat ajánljon. A nemzetiségi vidékeken ingyen magyar 
tanfolyamokat léptet életbe, végre tervbe vette egy gyakorlati nyelv
tanítási szaklap szerkesztését és megfelelő tankönyveket. A szervező- 
bizottság ezután felkéri a modern nyelvekkel foglalkozó fővárosi és 
vidéki kartársakat, hogy levelező-lapon közöljék hozzájárulásukat az 
egyesület megalakításához az »0. Ny. E. előkészítő bizottságával* 
(Budapest, Teréz-körút 1 /a’, II. em. 6.)

Pályázat tanári állásra. A bécsi cs. kir. Terézianumban az 1910/11.
tanév kezdetével a magyar nyelv és irodalom, esetleg Magyarország földraj
zával és történelmével kapcsolatban egy gimnáziumi tanári állás fog ideig
lenesen betöltetni. A szabályszerű illetmények : évi 2400 korona fizetés, mely 
valóságos tanári kinevezés esetén évi 2800 koronára emelkedik és a IX. 
fizetési osztálynak megfelelő évi 1200 korona működési pótlék. A valóságos 
tanái’oknak igényük van két, 500 koronás és három. 800 koronás évötödös 
pótlékra. A valóságos tanárrá kinevezés a VIII-dik és VII-dik rangosztályba 
csakis a minden tekintetben kielégítő szolgálatuk alapján és pedig rend
szerint a második, illetve a negyedik, ötödéves pótlék elérése előtt nem 
történhetik meg. Az ezen állásért folyamodók igazolni tartoznak a német 
nyelv tökéletes tudása mellett általánosságban azon tulajdonságokat, melyek 
egy magyar gimnáziumi tanári állás elnyeréséhez megkívántainak. A Teré- 
zianum Curatorához intézett és életrajzzal (curriculum vitae) az életkort és a 
tanulmányokat, nemkülönben orvosi bizonyítvánnyal az egészségi álla
potot, valamint a fenti tanszakra való minősültséget és az eddigi gyakor
lati alkalmazást igazoló bizonyítványokkal ellátott szabályszerűen felbélyeg
zett kérvények legkésőbb 1910 évi április hó végéig a Terézianum igazgató
ságához (Bécs, IV. Favoritenstrasse 15.) lehetőleg személyesen nyújtandók be. 
A cs. kir. Terézakadémia igazgatósága.

GYÁSZROVAT.

Dr. Simonkai Lajos.
1851—1910.

Egy nemeslelkű, nagyszívű tanár, fáradhatatlan munkájú tudós 
húnyta le örökre szemeit ez év második napján. A magyar tanárság 
egy ügybuzgó, szép hivatásában megőszült lelkes kollegát, a természet
rajzi szaktudomány pedig pótolhatatlan oszlopát veszítette el benne. 
A halál jól végezte munkáját ; hirtelen, váratlanul, csak a kivétele
seket illető módon sújtott le rá, s a nemes szív egy pillanat alatt 
megszűnt dobogni. Egyedül, magasan állott ő mindenek felett s olyan
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tudást vitt sírjába, amilyet egy emberöltő alatt is csak keveseknek 
adatott elsajátítani.

Dr. Simonkai Lajos 1851. született Nyíregyházán. Középiskolai 
tanulmányait Eperjesen végezte, ahol a kiváló magyar botanikus, Hazs- 
linszky volt a mestere. Az egyetemen kiváló érdeklődése, szorgalma, 
tudása, hamar az elsők közé emelte ; tudását volt mestere dr. Jurányi 
Lajos avval jutalmazta, hogy asszistenséül alkalmazta a 21 éves ifjút, aki 
ezután még nagyobb buzgalommal élt lelke ideáljának, szeretett növényei
nek. Elméleti ismereteit befejezvén, közben is minden idejét künn 
tölti a nagy természetben, gondosan gyűjtöget, megfigyel, a növények 
minden jellemző tulajdonságára kiterjed figyelme. 1875-ben középiskolai 
tanár lesz, s mint ilyen Nagyváradon, Pancsován és Aradon műkö
dik, mindenfelé gyűjtögetve, tanulmányozva hazánk virágos növényeit. 
1891-ben kerül előléptetésül a budapesti VII. kér. (Barcsay-u.) áll. 
főgimnáziumhoz, ahol majdnem 20 éven át az intézet, a tanári kar 
dísze és büszkesége volt a jószívű, pontos, mindig jókedvű, fiatalos 
rugékonyságú Simonkai Lajos.

Mint tanár nem volt unalmas, száraz iskolamester; mindig 
életet lehelt a természet tárgyaiba, melyek mozogtak, éreztek, mikor 
róluk beszélt. Egy-egy mese, egy-egy vers, amit kapcsolatba hozott 
a szóban levő növénnyel, állattal, elevenné tette előadásait, amelyek 
sokszor valósággal elragadták növendékeit, kiknek ragyogó arcáról, 
csillogó szeméből lehetett kiolvasni a szeretetnek, hálának azon kifeje
zéseit, melyeket csak akkor észlelhetünk, ha mély lelki gyönyörű
séget okozunk valakinek. S ő ehhez jól értett, mert érző szíve, 
sok tapasztalata, nagy tudása volt, olyan eszközök, melyekkel a gyer
meki érzelmekhez legkönnyebb hozzáférkőzni. Kirándulásain, hol a 
gondtalan gyermeki kacajtól hangzott az erdő, tanítványait meg
tanította látni, észrevenni, gondolkozni, s csodálni azt a nagy, hatal
mas és titkos erőt, mely a természet nagy alkotásaiban megdobban, 
s bennünket bámulatra ragad. Tanítványai iránt való szeretete, azok 
munkájának megkönnyítése, az ő kedvelt növényeinek megszerettetése 
sugallta tömör rövidségű, sokáig kedvelt Növény tan- át, s még most 
is használatos, több kiadást ért Növényhatározó-iát.

Hallatta szavát az iskolán kívül az egyetemen is, ahol 18 éven 
át volt a növényföldrajznak, sajnos, csak magántanára, s mint ilyen 
egész tanárnemzedéket tanított meg a növényeket megismerni és meg
szeretni. Nincs az újabb magyar természetrajzi tanárságnak talán egy 
tagja sem, ki előtt a Simonkai név ne lenne egy a botanikai mély tudás
sal. Felejthetetlenek azok a növényföldrajzi kirándulások, amelyeken 
nem győztük eléggé csodálni a velünk szemben megnyilvánult 
nyájasságát, fiatalos jókedvét, fáradhatatlanságát,\ s rengeteg ̂ tudását, 
mely előtt mindenkinek meg kellett hajolnia. Olyan ür maradt ő 
utána az egyetemen, amit beláthatatlan időkig nem lehet pótolni.

De legnagyobb volt ő, mint tudós. A botanikai szakirodalmat 
gazdagította önzetlenül, szerényen, minden anvagi haszon mellőzésé
vel, magáért a tudományért. Mint florista hazánk virágos növényeit 
senki sem ismerte úgy, mint ő. Nagy munkaereje, fáradhatatlansága,
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tudása a magyar botanikai szakirodalomnak klasszikus munkákat 
adott, melyekben utolérhetetlen pontossággal, kitűnő éleslátással, 
sokszor erős kritikával, mindig teljesen önállóan és eredetien írja 
le megfigyeléseit hazánk virágos növényeiről, sokszor szembeszállva 
tudományos ellenfeleivel is, mindig igaz tudása, szent meggyőződése 
fegyverével. Hazánk egy másik nagy, nemrégiben elbúnyt botanikusá
ról, dr. Borbás Vincéről írja Simonkai egyetlen tudós tanítványa, 
dr. Dégen Árpád a Magyar Bot. Lapokban: »E két férfiú munkás
sága sok tekintetben kiegészítheti, másban pedig egyensúlyozza egy
mást. Simonkai volt úgyszólván Borbás ingája, munkásságának szabá
lyozója, e két kritikus elme gyakori összecsapása mindig szikrát 
hányt, mely világosságot vetett sok eddig nem tisztázott kérdésre«.

Egész munkaköre, minden gondolata a magyar föld szereteté- 
ből fakadt. Ez termékenyítette meg gondolatait, buzdította kutatá
sokra. Nincsen hazánknak olyan kis része, amit ő be nem járt volna, 
nincs olyan kis elrejtett zug, ahol ne kereste volna ő fel szeretett 
növényeit. Az erdő, mező, liget, hegyszakadékok, alföld, mocsarak 
mind látták őt. Egy hosszú életen át párját ritkító szorgalommal, 
minden anyagi támogatás, ösztöndíj nélkül hozta létre kincset érő, 
Magyarország minden növényét magába foglaló herbáriumát. Nagyon 
szeretett botanizálni hazánk védbástyájának, Erdélynek sziklabércein, 
e föld szeretetéből fakadt 1887-ben »Erdély edényes növényeinek helyes
bített foglalata«, mely egyedül is halhatatlanná tenné nevét. 1893. 
már Barcsay-u. tanár korában írta meg Arad vármegye és Arad sz. 
kir. város természetrajzi leírása c. műveit, amiket számtalan német 
és magyar szaklapokban megjelent cikke (Magyarország tölgyei és 
tölgyerdei; Acerei, Benge-fajai, Hársfái, Kökörcsinéi stb.) követett, 
mindmegannyi felülmúlhatatlan remekei a magyar botanikai irodalom
nak. Nem egy munkáját latinul is megírta. Igen sok magyar növényt 
ismertetett meg a külfölddel, s mint ilyen nagy szolgálatokat tett 
nemzetének. Külföldön mint elsőrendű szaktekintélyt ismerték ; nagyon 
gyakran láttam hosszú, egyszerű dolgozóasztalánál Bécsből, Óráéból, 
Berlinből, Szt-Pétervárról érkezett csomagokat, szárított növényeket, 
mslyeket neki küdtek meghatározás végett.

Másfél évvel ezelőtt ment nyugalomba, hogy a földmívelés- 
ügyi m. kir. minisztérium megbízásából megírja Magyarország dend- 
rológiáját, amelyben több évtized gondos gyűjtését, sok tapasztalatát 
ifjúi energiával, a megállapodott, érett tudós tudásával egyesítse, s 
megépítse azt a hatalmas munkát, melyet már negyven éve kezdett 
alapozni, s melyhez szorgalmasan hordta a téglákat egész életén 
keresztül. Olyan munkával ajándékozta volna meg evvel a nemzetet, 
amely minden más nemzet botanikai irodalmában tisztes helyet bizto
sított volna számunkra örök időkig. A munka haladt is szépen, 
örömmel, kedvvel ült az ősz tudós hosszú éjszakákon át pislogó 
lámpája mellett, de a sors kiszámíthatatlan. Váratlanul, hirtelen 
lesújtott a büszke férfiúra a halál hideg keze, s elnémult az ajk 
örökre, mely a természet szent igéit hirdette, megszűnt gondolkozni 
a nemes agy, mely gondolatokat adott, jelzőtáblákat állított fel,
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lecsukódott örökre a szem, mely annyiszor égett tűzben a természet 
titkainak mesélgetésénél, s megmerevedett a kéz, amely a természet 
igazságait papírra vetette, a halhatatlanság számára.

S ez a kötelességtudó lelkes tanár, ez a kiváló, európai hírű 
tudós soha elismerésben, dicséretben, semmiféle jóban, ami a munkáért 
ki szokott járni, nem részesült. 33 évi szép tanári működés után 
még egy kis jelentéktelen címet sem kapott, 40 évi tudományos 
munkálkodása, nagy szaktudása által, bár vele senki sem mérkőzhe
tett, nem érhette el az egyetemi kathedrát, a »Magyar Tudományos 
Akadémia« nem tartotta magát méltónak arra, hogy önmagát tisz
telje meg a mai Magyarország legnagyobb botanikus tudósának meg
választásával. Nélkülözni sohasem tudták nagy tudását, de mellőzni 
őt — igen.

Most már pihen a nagy mű befejezetlenül, s pihen az új 
magyar botanikai irodalom nagymestere is. Künn a rákoskeresztúri 
temetőben van egy frissen hantolt sír, mely alatt egy nagy, jóságos, 
szerény tudós szövögeti örök álmát nyíló virágokról, magyar tudo
mányos nagyságról, dicsőségről . . . Emléke él becses műveiben, szerető 
kartársai, hálás tanítványai emlékezetében.

Budapest. Dr. Méhes Gyula.

Petres András csiksomlyói róm. kath. főgimnáziumi nyugalma
zott rendes tanár, életének 59-ik évében, folyó hó 10-én hirtelen 
elhunyt.

Szárnovszky Ede a privigyei kegyesr. kath. gimnázium igaz
gatója meghalt életének 59-ik évében.

T arta lom : Gróf Apponyi Albert. I. s.-től. — Egyesületi élet: Az igaz
gatóság ülése. Sajó Sándortól. — Kolozsvári kör. Nagy Jenőtől. — 
Debreczeni kör. Szabó Mártontól. — Miskolczi kör. Dr. Kosztolányi 
Zoltántól. — Javaslatok és tanulmányok : A földrajzoktatás reformja. 
Dr. Szerényt Nándortól. — Könyvek és lapok: Beküldött könyvek 
és lapok, — Krónika: Eugenics. Fiók-Immanuel Jánostól. — Dél
vidéki Tanári Kör. — Áthelyezés. — Király József Pál. — Orszá
gos Nyelvoktatási Egyesület. — Pályázat tanári állásra. — Gyász
rovat : (Dr. Simonkai Lajos. Dr. Méhes Gyulától. Petres András, 
Szárnovszky Ede.)

EiWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR 

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
óvod i-berendezési bútorok, to rnaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  érem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — Költségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapítva 1846.

B udapest, IX,, Spar-utcza 4 .  sz.
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Készít saját gyárte- 
i lepén mindennemű 

Щ V ,  fizikai, kémiai, geo-  
l l i i Í F r í  т е * г ‘ а ' műszereket; 
S l S i f f l K s *  vegyi fülkét, előadó-  

JSP®®64|§ asztalt ,  üvegszekré- 
. nyeketés elsőrangú  

- * 3-  vetítőgépeket. ::
I l lu s z t rá l t  á r j eg y z ék ek  d í j t a l a n u l  kü ld e t n ek .

ш loo munKrts. io hp. ■
Magyarország legnagyobb fizikai tanszergyára

T  0 < j í l i a h h í  AZ . .A T H E N A E U M " IRODALMI ÉS 
NYOMDAI R.-TÁRSULAT KIADÁSA.

IDEGEH SZAVAK 
ÉS HEVEK SZÓTÁRA.

A gyakrabban előforduló idegen  
nyelvű szállóigék, szó lások  és  
rövidítések magyarázatával. :::
Szerkesztette : KELEMEN BÉLA
Bármily gazdag is a m agyar nyelv szókincse, lépten- 
nyomon kénytelenek vagyunk egy-'egy fogalmat i d e 
g é n  szóval m egjelölni. Még többször hallunk vagy 
olvasunk olyan idegen szavakat vagy neveket, me
lyeknek helyes érte lm ét hiába kerestük, mivel mind
eddig nem volt megfelelő könyvünk, amelyben a 
kérdéses idegen kifejezések ny itjára  akadtunk volna. 
Ezt a h iányt oszlatta  el Kelemen Béla, az ism ert 
nevű szótáríró  k itűnő munkája, amely a legtöbb ide
gen szónak, névnek, kifejezésnek értelm ét és kiejtési 
módját, úgyszintén azok rövidítéseit is világosan 
---------------------- és töm ören ism e r te ti .----------------------

Kötve 4  kor.

K a p h a t ó  a  k i a d ó -  
t á r s u l a t n á l  ( A t h e 
n a e u m ,  R á k ó c z i - ú t  
5 4 . ) ,  v a l a m i n t  m i n 
d e n  h a z a i  k ö n y v -  
: k e r e s k e d é s b e n .  :

Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben m inden ira t

Dr .  S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, V III., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr.  L É Y A Y  E D E
V I., Nagy János-u tca 37.

Az egyesület anyagi ügyei, 
valam int a  lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II ., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8  korona. — Évi tagdíj 8  korona.

M e g j e l e n i k :  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

A tanulmányi kirándulási alapoknak kifejezett célja az 
arra érdemes tanulók kirándulási költségeinek viselése. Szegény
sorsú tanulók az iskoláztatás idején egyáltalában nem, az iskola 
elvégzése után pedig aránylag ritkán jutnak olyan körülmények 
közé, bogy önerejükből tegyenek tanulmányi utakat. Kulturális 
munkát végeznek tehát azok a középiskolák, amelyek kirándulási 
alapokat gyűjtenek és ezeket helyesen használják fel. Azonban 
szomorúan kellett az elmúlt iskolai év értesítőiből tapasztalnunk, 
hogy bár középiskoláink száma kétszáz körül van, kirándulási 
alapja még a felének sincs; viszont akárhányszor még azok az' 
értesítők sem számolnak be az alap nagyságáról, ahol a segélye
zettek számából és a kiosztott összegek nagyságából nemcsak 
ilyennek a létezésére, hanem joggal következtethetünk arra is, 
hogy az a kirándulási alap meglehetősen nagy. Kitűnik továbbá 
az értesítőkből, hogy 36 intézetnek mintegy negyvenezer koronát 
kitevő alapja maradt az elmúlt iskolai év végén, tehát intéze- 
tenkint ezer koronánál több. Vezető helyen áll a csiksomlyói 
főgimnázium négyezerhatszáz, a nagyszebeni főgimnázium kétezer- 
nyolcszáz és a budapesti II T.  kér. főgimnázium ezernyolcszáz 
koronával; tizenhárom intézetnek van ezer koronánál nagyobb 
alapja. Nem valami rózsás állapot ugyan, de mindenesetre elég 
tekintélyes összeg arra, hogy helyesen gazdálkodva vele, felejthe
tetlenné tegyük a segélyezetteknek is azokat a tanulmányi úta- 
kat, melyeket saját erejükből talán sohasem tehetnek meg.

Sok intézet panaszkodik, hogy másnemű gyűjtések és a 
jószívű adakozók másirányú adományai miatt még nem sikerült

ÓRSZ. K Ö Z É PISK , TA N Á REG Y E8. KÖZL. XL11I. 27

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
Tanulmányi kirándulási alapok.

(Az 1908,9. évi értesítők alapján.) I I á. UN
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kirándulási alapot létesíteniük, de elsőrendű kötelességüknek ta rt
ják ilyen alapot »teremteni«. Más intézet pedig egyenesen azon 
óhajának ad kifejezést, hogy bár akadna/ olyan Mecénás, aki 
nagyobb alapítványt tenne erre a célra. így azonban alig lehet 
alaphoz jutni, itt tenni kell.

Hogy milyen módon gyűjthetünk megfelelő alapot, arra 
nagyon sok jól kipróbált eszköz áll a lelkes gyűjtők rendelkezé
sére, csak meg kell őket fogni. A minisztérium megengedi, hogy 
minden tanulótól beiratáskor egy koronát szedjünk a kirándulási 
alapra s ezzel az engedéllyel még sem él több intézet tíznél. 
A budapesti és kecskeméti református főgimnáziumok hatalmas 
lépéssel mennek túl ezen a határon, mert ők a javítóvizsgát tevő 
tanulóktól szednek az alapra fejenkint és tárgyankint négy 
koronát. Kétségtelenül vitatkozni lehetne ezen eljárás helyességé
ről, de még a célnak sem felel meg az ilynemű gyűjtés, mert 
nem tekintve azt, hogy könnyen adhat félremagyarázásokra alkal
mat, viszont nem ju tta t annyit az alapnak, mint a beiratáskor 
szedett koronák. Azonkívül ez intézeteknél az alapoknak kell a 
kísérő tanárok költségeit is fedezniük, mert szóba sem jöhet, 
hogy a kísérő tanároktól követeljük meg a nagy körültekintést 
és sok munkát és gondot adó vezetésen kívül még költségeik 
viselését is.

E  kérdésnél még meg kell jegyeznem, hogy miként a többi 
állami tisztviselő, úgy a tanárság is indokolatlanul hosszabb 
ideig, gyakran félévig is hitelezője az államnak, amíg az úti
számlát elintézik, pedig a várható napidíjak erejéig kaphatnának 
előleget. Szoktak is itt-ott előlegeket kiutalni, de az csak nagyon 
szórványosan fordul elő. Helyesnek tartanám azonban, hogy a 
kísérő-tanároknak adjunk a kirándulási alapból vagy pedig ennek 
még nem létezése esetén adjon az igazgató a rendelkezési alap
ból előleget.

Gyarapíthatjuk az alapokat mulatságok, estélyek, felolva
sások, táncvigalmak, majálisok rendezésével is; bár sok intézet
ben a szülők nagyon meg vannak sarcolva a különféle gyüjtőívek 
kibocsátásával, koronként mégis lehetne módját ejteni egy-egy 
ilyen gyűjtésnek is. Sok helyen szívesen segítenek a kaszinók, 
társaskörök, alapítványt tevők is. Eddig, fájdalom, a csiksomlyói 
főgimnázium Imets-kanonok hatszáz koronás alapítványán kívül, 
még nem sikerült hasonlóról tudomást vennünk.

Helyesen irányított gyűjtéssel évenkiut — keveset mondva — 
négy-ötszáz koronát minden intézet összegyüjthetne. Nem volna 
azonban helyes gazdálkodás az, amelyet egyik középiskola az 
idén is megtett, hogy az egész bevételt (ötszáz koronát) kiosz
totta segélyképen, hanem határozzunk meg egy állandó kulcsot 
úgy, hogy necsak esetről esetre döntsük el a kiosztható összeg 
nagyságát. Ilyen kulcs volna például az, hogy az évenkinti gya
rapodásnak eleinte a felét, később kétharmadát használjuk fel 
segélyezésre és hirdessünk a helyekre már szeptemberben pálvá-
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zatot. Félsegélyt azonban ne adjunk, mert a tapasztalás mutatja, 
hogy aki megfizetheti a díj felét, annak jut a másik felére is. 
Inkább gondoskodjunk a kiküldöttek zsebpénzéről is. A pályá
zatok eldöntésénél a főkövetelmény ne a jeles előmenetel, banem 
a jó magaviselet és szegénység legyen, a nepotizmusnak pedig 
még a látszatát is kerüljük. Az alapból hirdethetnénk pályázatot 
két-három tíz—húsz koronás, az előző nagy kirándulást leíró 
munkára is, amint azt más néhány iskola évek óta csinálja. 
Pazarok ne legyünk, de óvakodjunk a gyűjtési mániától is, mert 
míg maguk az adakozók sem látják adományaik gyümölcsözte- 
tését, másrészt csak holt tőkére teszünk szert; pedig lehetne-e 
jobban felhasználni a kirándulási alapot, mint úgy, hogy minél 
több tanulónak adjunk alkalmat a magyar föld és a magyar 
kultúra megismerésére ?

Hozzávetőleges számítással a középiskolai kirándulási ala
pok évenkint nyolcvan—százezer koronát gyűjthetnének és ebből 
kioszthatnának harminc —negyvenezer koronát, amely összeg ötven 
koronájával számítva, elégséges volna hat—nyolcszáz tanuló segé
lyezésére. Hogy pedig ez nemzeti szempontból milyen nagy fon
tosságú mozgalom volna, arra kár sok szót vesztegetni.

Makoldy Viktor.

Mentőőrségek és egészségügyi szolgálat a középiskolákban.
Iskolaorvosi működésem kezdetén (mely nein nagyon régen 

volt), a tanulók tornázása és játszása közben több nagyobb sérülés 
történt, melyek egyike-másika rosszul folyt le, sőt 2 esetben több 
heti lázas szövődmények után nagyobb defektusok hátrahagyásával 
gyógyult a zúzott seb. Majdnem mindegyik esetben orvost hivattak, 
vagy a mentőket és egész addig, míg ilyen szakszerű segítség érkezett, 
úgy látták el a sebesülteket tanulótársaik, ahogy tudták, sőt némelyek 
még annál is jobban; ez utóbbiak okozták az ártalmakat.

Kétségtelenné lett előttem, hogy a tanulókat osztályonként meg 
kell tanítanom az első segélynyújtás egyszerű szabályaira és hogy egyben 
az intézetben mindig jelenlevő szolgaszemélyzetet is ki kell oktatnom, 
valamint a tanári kar azon néhány tagját, ki erre önként vállalkozik. 
Meg kell tanítanom az akut sérülések első ellátására. Ilyen alakban 
azonban tervem kivitele eddig nehézségekbe ütközött, miért is elhatároz
tam, hogy a legfelsőbb osztály tanulóit, különösen azokat, akik az 
egészségtan iránt nagyon érdeklődnek, valamint azokat, akik bejelen
tették, hogy orvosi pályára készülnek, egy-egy rövid mentőkurzusra 
küldöm a budapesti mentőegyesület központjába és miután ott meg
felelő elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek, a tanultakból 
vizsgáztak és a tanfolyamról igazolványt kaptak, állandó mentőőrséget 
állítok össze soraikból, mely a tanítások, játékok, lőgyakorlatok ideje 
alatt állandóan készenlétben van és segítséget nyújt az előforduló 
baleseteknél.

27*
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A gimnázium 16 osztályába körülbelül 900 tanuló jár, kikre 
mint főmentö egy VII. és egy VIII. osztályos ügyel. Ezek szolgálatát 
kétheti időszakra osztottam be, hogy mentül többnek legyen alkalma 
magát begyakorolni. Jelvényük a mentők által ajándékozandó kar
szalag. Ez a két főmentő pont 3J48 órakor ott van az iskola 
épületében, átveszi az orvosi szobában a karszalagot és a jelentés 
tételére szolgáló naplót; ugyanott kezeiket szabályszerűen tisztára 
mossák és iparkodnak azokat tisztán is tartani. Ezután átveszik a 
mentőtáskát, melynek berendezéséről tájékozódást szereznek, illetve 
megnézik rendben van-e minden, végre pedig átveszik az orvosi 
rendelőszoba kulcsát, hogy szükség esetén a mentőtáskát elvihessék, 
vagy valamely sérültet az orvosi szoba pamlagjára fektessenek. Egy 
kis hordágy is áll ott rendelkezésükre. Ezután rendes dolgukra 
mennek, de baleseteknél kihívhatok az órából és segítségre sietnek. 
Kötelességük természetesen csak addig tarjed, míg az első segítséget 
nyújtották és a mentőkért telefonálnak, az eset súlyossága szerint.

A vészjelző megszólalása esetén a mentőtáskát magukhoz veszik 
és akkor is segítségre vannak baleseteknél.

Ez a mentőőrség szoros össefüggésben van az iskolaegészségügyi 
szolgálattal, melyet olyképen terveztem, hogy 2 főfelügyelő, 6 felügyelő, 
kik kéthetenként váltakoznak, 6 napos és 6 egyhetes szolgálatot 
tevő osztályfelügyelő a felsőbb fórumnak való felelősség terhe mellett 
arra ügyel, hogy az iskola-egészségügyi rendszabályokat szigorúan 
betartsák. Különösen ügyelnek arra, hogy csengetéskor minden tanuló 
kivonuljon a tanteremből és ugyanakkor a szolga kinyissa az ablakokat, 
továbbá, hogy óra kezdetekor ezen ablakok becsukassanak, ellenben 
a folyosó szellőztessék. Ellenőrzik a tantermek, folyosók hőmérsékét, 
sőt a felsőbb osztályú tanulók az egyszerű Wolpert-fé\e szénsavmérővel 
időnkint méréseket is eszközölnek ; hiányok vagy rendetlenség esetén 
azonnal jelentést tesznek a főfelügyelőknek, akik, ha hatáskörükön 
belül rendbe nem tudják hozni a dolgot, az iskolaorvosnak, az 
osztálytanárnak vagy az éppen előadótanárnak szólnak, kik aztán 
szükség esetén, ha maguk nem intézkedhetnek, az igazgatónak 
tesznek jelentést. Felügyelnek arra, hogy a tantermekben és folyosón 
ételmaradékok, papírhulladékok ne szórassanak el, hanem a megfelelő 
papírkosarakban gyűjtessenek. Éppen így vigyáznak arra, hogy az 
utcáról behordott por vagy sár és egyéb szenny az iskola levegőjét 
ne fertőztesse ; hogy az iskolahelyiségben a köpőcsészéket használják 
szükség esetén : hogy osztályonként és óraközönként a kézmosásokat 
pontosan, de legnagyobb rendben végezzék a kijelölt mosdótálaknál, 
valamint lehetőleg felügyelik a klozettek tisztántartását.

A felsőbb osztályok naposai és hetesei óraközökben a lépcső
lejáratokhoz vonulnak beosztások szerint és megakadályozzák, hogy 
rendetlenségek által szerencsétlenségek történjenek, ugyanígy felügyel
nek a játékdélutánoknál a lövőgyakorlatok és a tornaóra alatt. 
Ha valamely baleset történik, azonnal értesítik a mentőőrséget, úgy 
1 —2 perc alatt a sérült az első segélyben részesülhet. Egyébként az 
első segélynyújtás elemeire, mint egészségügyi szolgálatot tevő tanuló-
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kát szintén kioktatjuk, de nem a mentőtanfolyamon, hanem az iskola 
falain belül.

Vészjelzés esetén figyelmeztetik osztálytársaikat, hogy nincs baj, 
de mindent ott kell hagyni és a legnagyobb nyugalommal és rendben 
azonnal egymásután kivonulni.

A kivonulás módját, irányát osztályonként begyakoroljuk, vala
mint alaposan megismertetjük az iskolaegészségügy szabályait a szolgá
latot tevő tanulókkal, így különösen azokat, melyek a tuberkulózis fertő
zésének elkerülésére, fertőző bajok elleni védekezésekre vonatkoznak. 
Nagy gondot fordítunk arra, hogy az iskolaépületének minden helyi
ségében a legnagyobb tisztaságot tartsák fenn és saját testükre nézve 
is mindig a legnagyobb tisztaságra törekedjenek s miként már 
említettük, a fertőzés leggyakoribb közvetítőit, a kezeket nagyobb- 
számu kézmosdó felállítása útján tartsák tisztán, egyben pedig azon 
leszünk, hogy oly tanulók, kik ruházatuk vagy fehérneműik által 
elárulják a tisztátlanságot, vagy kik tisztaságra törekvő hajlamaikat 
nem elégíthetik ki, mert nincsen otthon fürdőszobájuk vagy nem 
telik elegendő fürdésre, az iskolában kapjanak fürdőt.

A mi gimnáziumunkban van ilyen fürdő teljesen felszerelve 
és kifogástalanul berendezve hol 4 kád és 12 permetező a megfelelő 
vetkőző helyekkel áll a tanulók rendelkezésére. Ezidőszerint csupán 
a magas kormány jóváhagyását várjuk, hogy a fürdőhelyiséget 
használatba is vebessük.

Az ilyen fürdéseket természetesen szintén az egészségi szabá
lyok szigorú szemmeltartása mellett végeztetjük és azokra is az 
egészségügyi szogálatot tevő személyzet ügyel fel.

Végül pedig iskolai kirándulásoknál, ifjúsági tornaversenyeknél 
a mentőőrség a mentőtáskával együtt jelen lesz és szükség esetén a 
szolgálatra beosztott egészségi felügyelők is, kikkel együtt végzik a 
felmerülő teendőket.

Az egész szolgálat beosztása, felügyelése, ellenőrzése és a szüksé
ges kioktatás természetesen az iskolaorvos teendője.

Ezekben igyekeztem főbb vonásokban a középiskolai mentő
őrség és egészségügyi szolgálat tervezetét ismertetni és azt hiszem, hogy 
úgy tudunk beilleszkedni a középiskola keretébe, hogy soha semmiféle 
határsértést el nem követünk, ellenben míg egyrészről valóban hasznos 
szolgálatot teszünk a tanulóifjúság egészségének meg\édése céljából, 
másrészről az egészségtan elveit élő igévé tesszük, melyet évenként 
sok száz tanuló visz majd szét az életbe és áldást hozó gyakorlatát 
érvényre juttatja a társadalomban és a családban.

Ezúton oly generáció nő fel, mely megtanulja az orvostudomány 
értékét megérteni, megbecsülni és éppen azért sohasem lesz kuruzslóvá. 
Régen ismert tapasztalat, hogy csak a szemérmetlenség és tudatlanság 
teremti a gyógykanászokat és javasasszonyokat, tehát éppen ez az 
ifjúság lesz hivatva a babona, az előítélet és az embergyilkos kuruzslás 
nagy ártalmai elleni küzdelemben segíteni.

Nem hagyhatom szó nélkül e sorok végén, hogy terveimet és 
céljaimat a budapesti mentőegyesület érdemes igazgatója, Dr. Kovách
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Aladár kir. tanácsos úr a legnagyobb lelkesültséggel fogadta és azokat 
buzgalommal, odaadással támogatja. Igazán gyengének érzem magam, 
hogy mindezért e helyen csak egyszerű köszönetét mondhatok.

Dr. Tuszkai Ödön
a VIII. kér. áll. gimnázium iskolaorvosa.

A modern nyelvi dolgozatokról.
»Iskolai gyakorlatok és pedagógiai értéklésük« cím alatt Philipp 

Kálmán tollából a Közlöny f. é. jan. 6-án megjelent számában egy cikk 
jelent meg, amely az iskolai írásbeli gyakorlatok számát az idegen 
élő nyelvek tanításának kezdő fokán apasztani kívánja. Ezt az óhaját 
a direkt módszer szerint való tanítással támogatja, mely szerinte az 
egyedüli helyes és »célravezető« módszer. Az utóbbiakban cikkíróval 
teljesen egyetértek. Csak az a kérdés most már, hogy minő célt ért 
cikkíró, melyhez egyedül a direkt módszer szerint való tanítás vezet ? 
Vájjon célja azonos-e azzal, melyet a középiskolai tanítás tervei 
megállapítanak ? Cikkéből azt látom, hogy itt két különféle célról 
van szó. Míg u. i. a középiskolai tanítás terveinek célja úgy a 
reáliskola első és harmadik, mint a gimnázium harmadik osztályában 
a német (illetőleg a francia) nyelv tanítására nézve: »Az újabb német 
(ill. francia) irodalom műveinek biztos nyelvtani ismereteken alapuló 
megértése és gyakorlottság a nyelvnek Írásbeli és szóbeli használatá
ban«, addig Philipp célja — mint cikkéből legalább a kezdő fokra 
nézve kitűnik — csak a gyakorlottság az illető nyelvnek szóbeli 
használatában. Így érthető aztán, hogy az iskolai írásbeli dolgoza
tok számát a német nyelvből a gimnázium harmadik és a német és 
a francia nyelvből a reáliskola első illetőleg harmadik osztályában 
az első félévben 8-ról 4-re kívánja apasztani.

Ha azonban a középiskolai tanítás terveiben megjelölt célt 
tüzzük ki a modern nyelvtanítás céljául, akkor az iskolai írásbeli 
dolgozatok apasztását illetőleg nem érthetek vele egyet. És pedig 
éppen a direkt módszer szerint való tanítás miatt nem.

A tapasztalat ugyanis azt bizonyítja, hogy míg a direkt mód
szer az illető nyelvnek a beszédben való gyakorlottság megszerzése 
tekintetében tényleg a leghelyesebb és egyedül célravezető, addig az 
illető nyelvnek írásbeli használatában való gyakorlottságnak éppen 
nem kedvez. Ha tehát az írásbeli dolgozatok számát — ha mindjárt 
csak kezdő fokon is — apasztanék (ami egy az írás elhanyagolásá
val), a tanulók megtanulnának ugyan az illető nyelven beszélni, de 
írni nem igen tudnának. Az Írást tehát ha teljesen célt akarunk érni, 
éppen a direkt módszer szerint való tanítás egyoldalúsága miatt egy
általában nem szabad elhanyagolnunk. A kezdő fokon pedig már 
azért sem, mert fontos és szükséges, hogy a tanuló az egyes szókat 
necsak hallja, hanem leírva is lássa, illetőleg maga is próbálja 
leírni. Igen gyakran éppen az írásbeli dolgozatokból látjuk, hogy a 
tanuló egy-egy kétesebb hangzású szót helyesen vagy helytelenül
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jegyzett-e meg. Az írásbeli dolgozatnak időről-időre való elmaradása 
tehát mulasztás volna, melyet későbben alig tudnánk pótolni.

A magam részéről azt tapasztaltam, hogy a német nyelv taní
tásának kezdő fokán alig tudtam a tanulókkal eleget íratni. Ez 
természetes is. Minden kezdet nehéz, tehát az idegen nyelvek beszé- 
lésének és írásának elsajátítása is bizonyos nehézségekkel jár. A két 
nehézséget elválasztani pedig nem lehet.. E nehézségek könnyebb leküz
dése céljából a kezdő fokon több a heti óra. Kár volna ebből az időből 
azt a néhány órát, mit az apasztással a direkt módszer számára nyer
nénk, az írás szempontjából elveszítenünk. Sőt úgy vélem, hogy az 
írásbeli iskolai dolgozatok számát az élő nyelvek tanításának kezdő 
fokán éppen emelni kellene. Dolgozatot már szeptember végén is 
lehet íratn i; ha egyebet nem tudunk, hát másoltatunk. Hogy meny
nyire értékes és szükséges a másolás még az anyanyelven is, erről 
felesleges itt írnom. Szeptember végétől pedig minden héten egy-egy 
órát az írásnak kellene szentelnünk. Es fontos, hogy ezek az írás
beli dolgozatok kellő szigorral és pontossággal átvizsgáltassanak és 
osztályoztassanak, mert ezáltal minden helyesen és rendesen író 
tanuló megkapja a maga jutalmát a jó osztályzatban és viszont 
minden rosszul és rendetlenül író megkapja a maga büntetését a 
rossz osztályzatban. Ez persze szaporítja a kezdő fokon tanító tanár 
fáradságos munkáját, de enélkül nem érünk teljesen célt. A tanárt 
is lehetne némikép kárpótolni, ha általánosítanák azt a néhol már 
meghonosított szokást, hogy a kezdő fokon tanító nyelvész heti 
17 —18 óra helyett csak heti 15— 16 órát tanítana.

(Brassó.) Lindenschmidt Mihály.

EGYESÜLETI  ÉLET.
A pozsonyi tanári kör.

A pozsonyi tanári körnek nov. 27-iki gyűlésen Szmidzsár Géza 
áll. főreálisk. tanár »A földrajz oktatásának reformja és a kultúr
geográfia« címen tartott felolvasást. »A földrajz mostani tantervűnkben 
csak a cseléd szerepét játsza a történelemmel szemben, bár arra volna 
hivatott, hogy betöltse azt az űrt, mely jelenleg a humanisztikus és 
reáltudományokat elválasztja. Intenzívebb oktatása nemcsak pedagó
giai okokból szükséges, hanem a földrajz óriási haladása következtében 
s korunk uralkodó eszméi: a közgazdasági és szociális eszme szem
pontjából is. Ezek hatása alól az iskola sem vonhatja ki magát, sőt 
feladata az, hogy a korszerű általános műveltségnek elemeivel lássa 
el az ifjúságot.«

A földrajz, mint kultúrföldrajz, a közgazdasági és szociális 
tudományoknak az alapismereteit nyújtja, midőn megismertet a 
különböző népek kultúrájával (gazdasági és szellemi fejlettségével), 
társadalmi formáival, a föld fizikai tulajdonságainak azokra gyakorolt 
hatásával. A kultúrgeográfia szót Ratzel hozta be az irodalomba.



376

I. A középiskolákban főcélja valamely nép gazdasági viszonyai
nak a megismertetése legyen. Ismertetésük azonban ne merüljön ki 
statisztikai kimutatásokban. A tanuló ismerkedjék meg azokkal a 
tényezőkkel, amelyek az illető nép gazdaságára befolyással vannak. 
Ezek: 1. a föld fizikai tulajdonságai (partvonal, folyók hajózhatósága 
és iránya, nyers termények stb.); 2. a nép gazdasági tevékenysége, 
miként használja ki földjének természet nyújtotta előnyeit, alakítja, 
változtatja a természet alkotásait, hogy szükségleteit kielégítse ; 
3. társadalmi viszonyok (a lakosok sűrűsége, műveltségi viszonyok, 
vagyoneloszlás) ; 4. a kormány minősége. Figyelmünket elsősorban a
nép gazdasági tevékenységére kell fordítanunk. A felolvasó azután 
Itschner vezérkönyve nyomámj vázát nyújtja annak, miként lehet már 
az alsó osztályokban Dánia gazdasági viszonyait ismertetni, pái'huzamot 
vonva hazánkkal.

így fog az iskola érzéket nevelni a gazdasági és szociális kér
dések iránt s a tanulót birtokába juttatja mindazoknak a fogalmak
nak, amelyekre, mint állampolgárnak, szüksége lesz: bel- és nemzet
közi kereskedelem, tilalmi, védvámi és szabadkereskedelmi rendszer, 
nagyipar és kisipar, börze, kapitalizmus, államadósság stb.

II. »A gazdasági és társadalmi viszonyok az a medium, mely 
a természet legtöbb hatását az ember szellemi életére is közvetíti, 
míg maguk a legrosszabb viszonyban vannak egymással.« (Ratzel : 
Antropogeográfia 54. o.) A kapcsolat megértetése az ember és a 
színtere között a kultúrgeográfia nem kevésbbé fontos feladata lesz 
a középiskolákban. Erre alkalom kínálkozik főképen a gazdasági 
viszonyok s ezekkel összefüggően a letelepedési viszonyok tárgyalá
sánál (a lakosság eloszlása, sűrűsége, szórványos lakásokban, falvak
ban avagy városokban való letelepedése).

III. A kultúrföldrajz szerves kapcsolatban tárgyalandó a ter
mészetrajzi földrajzzal. Amidőn valamely országnak először a felszíni 
alakulatát, azután a vízrajzát stb. ismertetjük, sablonos munkát vége
zünk vétkezve a pedagógia követelményei ellen is. Az országokat 
természeti vidékek szerint kellene tárgyalni, Ausztriát pl. a Karszt, 
Alpesek, Cseh-Morva s a Kárpátok vidékei szerint ; ezeket megint 
a kisebb természeti egységek szerint, úgy hogy az utóbbiakhoz kap
csoljuk a kultúrföldrajzot is.

A kultúrgeográfia megértéséhez már érettebb felfogási képesség 
szükséges, ezért a világrészeket a felsőbb osztályokban legalább heti 
három órában kellene tanítani. Kívánatos volna, hogy a VIII. osz
tályban heti egy órában összefoglaljuk azt, amit a tanuló a kultúr- 
geográfiából az egyes államoknál tanult. Tananyaga volna : fejezetek 
az antropogeográfia, szociológia és gazdaságtani földrajz köréből, 
azonkívül még az etnográfia köréből is.

Belányi Tivadar és Szánthó Károly hozzászólása után Albrecht 
János alelnök köszönetét mond a felolvasónak, hogy a nemszakem
bereket tájékoztatta a reformkérdés mai állásáról.

(Pozsony.) Pfeifer János dr.,
jegyző. •
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Debreczeni kör.
A debreczeni kör januárius hónap 15-én Dóczi Imre elnöklete 

alatt, mintegy 20 tag jelenlétében, gyűlést tartott. Mindenekelőtt 
örömmel fogadta a kör, hogy a debreczeni ref. főiskolai bölcsészeti 
kar tanárai, névszerinti dr. Pápay József, dr. Fiók Károly, dr. Papp 
Károly, dr. Mitrovics Gyula, dr. Schmidt Henrik és Darkó Jenő, 
továbbá Margóczy Emil és Brandsch Gyula felső kereskedelmi iskolai 
tanárok beléptek a körbe. A gyűlés főtárgya Marschalkó Gusztáv 
hajdúböszörményi ref. főgim. tanár felolvasása volt, amelyben a 
matematikai reform-bizottság munkálatát ismertette. Kiemelte a 
bizottság működésének jelentőségét, kifejtette az anyag redukciájából 
és a módszertani könnyítésekből folyó azon előnyt, amely lehetővé 
teszi, hogy a felsőbb mennyiségtani számítás elemeit is megismer
tessük a középiskolában. Utal az angol iskolaéletből vett példákra, 
hogy a tanítás minden fokán következetesen a tanulók által végez
tetett mérések mennyire erősítik a térszemléletet s milyen erősen 
fejlesztik a matematikai gazdálkodást. A függvény fogalmának jelentő
ségével kapcsolatban szól a grafikus eljárás fontosságáról; aztán 
kimutatja, hogy a matematikai tanítás reformja milyen szoros össze
függésben van a természettudományi tárgyak csoportjával, különösen 
a természettannal, ikzon a nézeten van, hogy a reform csak az összes 
természettudományi tárgyakra kiterjedőleg oldható meg helyesen és 
vihető keresztül következetesen. Végül előterjesztette az alább olvas
ható két határozati javaslatot. A fölolvasáshoz hozzászólanak:

Karai Sándor: A reformbizottság — amint a jelentés 215. 
lapján olvashatjuk — kisérlet tárgyává kivánja tétetni a javaslatot 
és erre engedélyt is kért a minisztériumtól. Ezt, csak így magában 
véve nem tartja elegendőnek, mert az egyes iskolákban való kísér
letezés minden vezető fonal nélkül esetleg nagyon heterogénné teszi 
a tanítást. A bizottság igen derék és nagy munkát végzett, de szük
séges lett volna egy tanterv-mintát és próba tankönyvet is kidol
gozni olyanformán, mint a latinnyelvi oktatásnál a Dent-féle könyv
vel történt. Egy ilyen tankönyvre van különösen szükség, amelyet 
minden intézet egységes kísérleti alapnak tekinthet, s amelynek 
segélyével bizonyára meg is valósítható a bizottság javaslata.

Nyári Béla: A maga részéről is hangsúlyozza, mennyire fon
tos dolog a differenciális és integrális számítás elemeinek megtanítása, 
nemcsak azért, mert tágítaná a tanuló látókörét és tisztábbá tenné 
a matematikai felfogását, hanem azért is, mert megkönnyítené a 
fizika tanulását. Ott van pl. a rezgő mozgás, amelynek tanítása 
szükséges, de a levezetése rendkívül körülményes munkát igényel, 
míg az infinitézimális számítás elemeivel való ismeretség útján igen 
könnyű volna.

Ezek után a kör köszönetét mond Marschalkó Gusztávnak a 
nagyfontosságú kérdés ismertetéséért s elfogadja az általa proponált 
két határozati javaslatot, kiegészítve azt Karai Sándornak a részle
tes tantervre és tankönyvre vonatkozó javaslatával.
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Eszerint:
1. A kör elismeréssel adózik a matematikai reformbizottságnak 

azért a lelkiismeretes, önzetlen munkáért, melyet a matematikai 
tanítás s így a magyar tanügy modern fejlődése érdekében kifejtett.

2. Amidőn a kör a jelentésben foglalt eszméket magáévá 
teszi s ezek megvalósulása érdekében közös erővel törekszik, egy
szersmind örömmel üdvözölne olyan mozgalmat, amely hasonló arányok
ban a fizikai tanítás reformálása érdekében indulna meg.

3. Kívánatosnak tartja, hogy a bizottság szervesen kidolgozott 
részletes tantervet készítsen, vagy pedig a kormány támogatásával 
a munkálat szellemében matematikai tankönyvsorozatot létesítsen.

Azután Nyáry Béla olvasott fel a természettan újabb haladá
sáról s annak a középiskolában való tanításáról. Bámutatott a termé
szettan terén legújabban tett nagy tudományos haladásra (elektromos 
parányok, rádioaktiv anyagok) s szükségesnek tartja, hogy az újabb 
felfedezések nyomán kialakult tudományos felfogás jusson érvényre 
az iskolában is az elemek állandóságába vetett hit és a régi két 
fluidumos magyarázat helyett.

A felolvasáshoz legérdemlegesebben Karai Sándor szólt hozzá, 
aki elismeri ugyan, hogy az elektromos elméletnek van bizonyos 
sikere, sok tüneményt világosabban és helyesebben magyai’áz, mint 
az eddigi hipotézisek, de nincs még teljesen kiépítve ez az elmélet. 
Bármily fejlettnek tekintsük is, nem fogadható el olyannak, amelyre 
mint egységes alapra, minden tünemény magyarázatát visszavihetjük. 
Az elektromos elméletet tehát nem mint filozofikus egységes felfo
gást kell tanítani a középiskolában, hanem csak egyes tünemény
csoportok megértésére kell felhasználni.

Beható eszmecsere után Dóczi Imre összegezve a véleményeket, 
kijelenti, hogy részletekbe belemenni nem kíván. Hanem szükségesnek 
tartja, hogy — miután Nyáry Béla kiszakít bizonyos, éppen a 
tudomány csúcsán álló kérdéseket — felolvasását bocsássa a Közlöny 
rendelkezésére, hogy e rendkívül nagy kérdések szélesebb körben 
nyerhessenek megvitatást. Különben a Marschalkó Gusztáv felolvasásá
val kapcsolatban elfogadott 2. pontba foglalt határozattal eleget 
tettünk Nyáry Béla kívánságának.

Ezek után a kör köszönetét mond a felolvasónak a kérdés 
felvetéséért; a felolvasásban levő intenciókat magáévá teszi és óhajtja, 
hogy felolvasása az esetleges szélesebb megvitatás céljából a Közlönyben 
megjelenjék. Szabó Márton

-----------  köri jegyző.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
A Magyar Birodalom közjogi térképe.

Magyarország évezredek óta játsza az Eris almájának szerepét. 
El se lehet sorolni azokat a népeket, melyek területén mint állandó 
vagy átmenő lakósok megfordultak. Végre 1000 esztendővel ezelőtt
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birtokába vette a magyar nemzet és alkotott rajta olyan államot, 
mely »annyi balszerencse közt, oly sok viszály után« ma is fennáll. 
De jó szomszédaink egyre aggódnak a mi jövőnk miatt. A legkülön
bözőbb faji törekvések középpontjában ott találjuk Magyarországot, 
mint alapot. A pánszlávizmus, dákorománizmus, pángermánizmus, 
irredentizmus mind hatalmukba akarják keríteni, ha nem is az egé
szet, legalább is egy részét. Sőt még a távol Nyugat politikusait is 
foglalkoztatja Magyarország jövő alakulásának kérdése. És hogy pl. 
az angol Scotus Yiator nem a magyar közjog, hanem a jogosulatlan 
faji törekvések alapján óhajtja a kérdést megoldani, annak bizonyára 
az a legfőbb oka, hogy a külföld nem tőlünk, hanem azoktól a 
politikusoktól nyeri információit, akik Magyarországon vagy egyik vagy 
másik nemzetiséget akarják uralkodóvá tenni, természetesen a magyar 
államiság rovására.

Szinte megdöbbentő az a buzgó munkásság, melyet ezek a 
nemzetiségi politikusok a külföld informálásában kifejtenek. Publicisz
tikai művekkel, irányregényekkel árasztják el a világot, kongresz- 
szusokat tartanak, ahol az igazságot ünnepélyes határozatokkal elfer
dítik. Céljaik elérésére a szemléltető eszközöket is felhasználják. 
Szinte gombamódra teremnek azok a térképek, melyek az ő fantáziá
jukban kialakult jövőnek a képét érzékítik meg a hívők szemében.

Ezekkel a különböző formában megjelenő, de mindenképen 
jogosulatlan törekvésekkel szemben mi mindeddig — úgyszólva — 
a passzív rezisztencia álláspontjára helyezkedtünk. Havass Rezső dr.-é 
az érdem, hogy megmutatta a helyes utat, melyen a támadásokkal 
szemben védekezhetünk. Nem tett egyebet, mint a nemzetiségi poli
tikusok : megérzékítette a jövő alakulásnak a képét, csakhogy ezt a 
képet nem a képzelőtehetségéből, hanem a magyar király szentesí
tette, ma is élő törvényeinkből merítette. A térképhez előszót is 
írt, melyben elmondja annak aktuális voltát. Bosznia és Hercegovina 
annexiója alkalmából megjelent egy térkép Hanan Henriktől, a bécsi 
Freytag és Berndt cégnél, mely »Triaskarte der Habsburger Monar
chie« címen a jövendő hármas monarchia fantasztikus képét ábrá
zolja. Ennek a hármas monarchiának államai lennének: Magyarország, 
Ausztria és az Illir királyság. Ennek az Illiriának alkotórészei volná- 
nnk Ausztriának déli tartományain kívül Bosznia és Hercegovina, 
Dalmácia, Fiume és Horvát-Szlavonország. Magyarország Fiúméért 
és Horvát-Szlavonországért kárpótlásul Szilézia lengyel részét, G-ali- 
ciát és Bukovinát kapná.

Havass Kezső dr. evvel szemben bebizonyítja, hogy Magyar- 
országtól nemcsak Fiúmét és Horvát-Szlavonországot nem lehet elsza
kítani, hanem Dalmáciát, Boszniát, Hercegovinát is vissza kell csa
tolni. így rendeli ezt az 1867. II. és 1868. XXX. törvénycikk, 
melyeknek erre vonatkozó szakaszait megdönthetetlen bizonyíték 
gyanánt idézi is a szerző. Tehát csak a törvény erejét eleveníti fel, 
midőn az előszó után bemutatja azt a térképet, melyen a Magyar- 
Birodalom a következő alkatrészekből áll : Magyarország, Horvát- 
Szlavon- és Dalmátországok, Fiume város és területe, Bosznia és
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Hercegovina és a quarnerói szigetek, melyek a XIX. század elejéig 
Dalmáciához tartoztak és önkényesen csatlakoztak Isztriához.

Ezt a térképet, melynek mértéke 1 : 1,000.000, a Magyar 
Földrajzi Intézet adta ki. (Ara 2 K.) Kívánatos, hogy ez a térkép 
minél inkább elterjedjen, mert hatalmas fegyver ez a jogosulatlan 
törekvésekkel szemben. Ott kell lennie minden iskolában, minden 
községházán, de még minden családban is. És hogy ne csak a magyar 
közönség szerezzen róla tudomást, az előszó a magyaron kívül horvát, 
német és francia nyelven is megjelent. Hadd tudja meg a világ, 
hogy: »él magyar, áll Buda még«.

(Brassó.) Szőts Gyula.

Megjegyzés Vargha György bírálatára.
E Közlöny ez évi 17-ik számában Vargha György szíves volt 

néprajzi iskolai falitérképemet elismerő szavak kíséretében bemutatni. 
Munkámban néhány jelentéktelen »szépséghibát« is talált. Könnyű 
lenne e hibákat kijavítanom, de azt tartom, kár ezzel a helyet 
foglalni.

Ismertetésének egyik bíráló passzusára azonban, úgy vélem, 
kötelességem válaszolni a Közlöny olvasóközönsége előtt, nem a magam 
védelme, hanem a térkép mellé egybeállítottam kis »Magyarázat« 
megbízhatósága érdekében.

A passzus első része így szól: »Nagyon lekicsinyít az oláhság terjesz
kedését, pedig (1) ezek fenyegetik az erdélyi magyarokat, (2) széjjeldara
bolták a németséget (értsd erdélyi szászságot ! B.), (3) s ott is megjelennek, 
hol azelőtt hirük-hamvuk sem volt: az alföldön.«

E három pontra vonatkozólag a következők olvashatók a kis Magyará
zatban : (1) h) Királyhágón túl (90.) »Nem szenved kétséget, hogy a magyar
ság hajdan (t. i. az erdélyi) a mainál nagyobb területen lakott, de a hegyek
ről leszivárgó oláhság ezt a területet összébb szűkítette. Térfoglalását mutatja 
az is, hogy a régebben minden bizonnyal egységesebb magyar nyelvterület 
— a székelység kivételével — oláhságtól körülvett számtalan apró szigetre 
van tagolva s az egyes falvak sem fajtiszták, hanem erősen szaturálva 
vannak oláhokkal.«

Az Oláhok című fejezetben (17. o.): »A beáramlás egyrészt a moldva- 
bukovinai hágókon át, másrészt Havasalföld ny.-i feléből folyt több századon 
át s különösen az anyagi erejében megrokkant, hatóság és földesuraság 
elhanyagolta erdélyi magyarságnak tetemes térveszteséget okozott, melyet 
azonban éppen az újabb kutatások alapján túlbecsülnünk nem szabad.«

A székelységre magára külön azt mondom (17. o.) : »Keményen ellen
áll az oláhság áramlásának a székelység, sőt az utóbbi időben azt vissza is 
szorította (Csik, Háromszék, Udvarhely), csak^Maros-Tordában észlelni jelen
tősebb térfoglalását.«

A (2) pontra a három erdélyi szász sziget tárgyalásánál (11. o).
»Ez a terület (Királyföld) régebben összefüggött a brassói szászsággal, 

de ezt az összefüggését az oláhság szétszakította. Egyáltalán az oláh elem 
mindjobban befészkeli magát falvaikba s míg szász faluban magyar lakos
ságot alig találunk, addig oláh mindegyikben bőven akad.«

»A szász községekben is (Brassó vidéke) egyenlő számban van oláh 
lakosság is, míg magyar elenyésző kis °/0-kal van képviselve.«

»Áll mintegy 28 széttagolt (természetesen oláhtól) községből (t. i. a 
beszterczevidéki szászság), mindegyikben erős oláh kisebbséggel.«
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A (3) ponthoz (17. о.) : »De az oláhság nemcsak az erdélyi lapályosabb 
vidékek felé törekszik, hanem a Nagy-Alföld felé is nyúlványokat bocsát, 
így Ugocsába, Szatmárba, Biharba, Békésbe, Aradba, Osanádba, Temesbe, 
Torontóiba.«

Idevalók még ezek is (8. o.): »Szatmárban, Szilágyban, Biharban 
nagyon szövevényes képet mutat a térkép a magyarságnak és oláhságnak erős 
keveredése folytán. Az itt látható szaggatott foltok és széthintett nyelv
szigetek elárulják, hogy a két népelem között e területen erős súrlódás van s 
a néphatárok jóformán napról-napra változnak. Szilágy megyéből а XVIIГ. sz. 
második felében egész falvak elköltöztek s helyöket oláhok foglalták el.«

»Aradban akkor kezdett elhatalmasodni (t. i. a törökvilág után) a 
hegyek közt védve mai'adt oláhság s ma már Békésbe és Csanádba is ága
kat eresztett.«

Az Oláhok fejezetben általánosságban még ezt mondom: »Hogy az 
oláhság fajilag nem egységes nép, már fentebb említettük s hogy hazánk
ban is különböző népelemeket olvasztott magába, szintén nem kell monda
nunk, bár éppen ezt a momentumot szokták (pl. családnevek stb. alapján) 
kelleténél többre taksálni. (Az újabb kutatások azt igazolják, hogy az erdélyi 
magyarságot sok helyen kiszorította ugyan helyéből az oláhság, de magába 
nem olvasztotta.)

Szakember azt is tüstént tudni fogja, hogy ez újabb kutatások alatt 
Jancsó Eenedek és iskolája munkái értendők.

Ennyit a passzus első részére. Másik fele így hangzik : »De ami fő, 
nemcsak területileg gyarapszanak, de természetes szaporodásuk nagy szám
belileg is (t. i. az oláhoknak), mi a magyarról a beolvasztási számon kívül 
bizony nem igen mondható.«

Ezt a megjegyzést kár volt minden ok nélkül a fejemre idézni, mert 
bizony annak éppen az ellenkezője igaz.

íme ez örvendetes adatok az utolsó 12 évről a legújabb kormányjelen
tésből (1908. évről 64. o.):

A tulajdonk. Magyarországon 1000 lélekre esett szaporodás :

1896--1900 év
magyar

13-0
oláh
5-8

1901--1905 > 115 8-1
1906 > 116 9-1
1907 » 11-3 8-6
1908 127 8-8

Még csak annyit, hogy sem a magyar beolvasztás mennyiségét, ami 
Vargha szerint alkalmasint nagy, sem az oláhét, amit én lekicsínylek, tehát 
szerinte ismét nagy, nem ismerjük, így pontos számításba sem vehetjük. 
A lényeget bizonyára nem igen változtatja meg. Egy tény s ez az, hogy az 
oláhoknál nagy a születési °/o, de nagy a halálozási is.

Dr. Bátky Zsigmond.

Beküldött könyvek és lapok.
Jó pajtás. Sebők és Benedek gyermeklapja karácsonykor és 

újévkor gazdag tartalommal jelent meg; valamint a Jó pajtás 
Almanachja is, melyet minden új előfizetőnek megküldenek. Előfize
tési ár negyedévre 2 К 50 f. Kiadóhivatal Budapest, IV., Egyetem
utca 4.

Idegen szavak és nevek szótára címmel új könyv jelent meg 
Kelemen Béla főreáliskolai igazgatótól, mely sok tekintetben új 
csapáson halad. Az idegen szavakat ahol lehet, magyarosan írja. 
Az idegen eredetű szavak magyaros írása az utóbbi évtizedben nagy



382

tért hódított s így különösen az újságolvasóra tetemes könnyebbség, 
ha az idegen kifejezést, melyet az újságban magyaros formában lát, 
ugyanígy megtalálja a szótárban is, s ott találja mellette eredeti 
alakját, kiejtését, származását és értelmét is. Kelemen szótára 
az idegen tulajdonnevek írása és kiejtése tekintetében is tájékoztatja 
az olvasót. A közkeletű idegen nyelvű szállóigéket és közmondásokat 
szintén megtaláljuk a szótárban, A függelék, a' nemzetközileg használt 
idegen rövidítések jegyzékét közli húsz lapon. A csinos kötésű könyv 
ára 4 korona. Az Athenaeum adta ki és úgy ott, mint minden hazai 
könyvesboltban megrendelhető.

Balassa József és Palóczy Lipót a Toussaint-Langenscheidt 
módszere szerint magyar nyelvtant írtak, melyből az idegenek igen 
könnyű szerrel megtanulhatják nyelvünket. A »Berliner Tageblatt« 
a nyelvtan ismertetése kapcsán meleg hangon ajánlja a németeknek 
szép magyar nyelvünk megtanulását s közben arról igen rokonszenvesen 
nyilatkozik. A nyelvtan füzetekben jelenik meg. Amint teljessé lesz, 
ismertetni fogjuk.

KRÓNIKA.

Kormányváltozás. Ő felsége a király — amint azt olva
sóink a napilapokból is tudják — a Wekerle-kormányt föl
mentette s egyúttal az új kormányt is kinevezte. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter teendőit egyelőre Székely Ferenc igaz
ságügyminiszter látja el.

Gróf Apponyi Albert búcsúja az iskoláktól. A vezetése alatt 
volt iskoláktól Apponyi Albert gróf a következő körlevéllel búcsúzott el :

О császári és királyi apostoli felsége ez évi január hónap 
17-én kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar vallás- és közok
tatásügyi miniszteri állásomról való lemondásomat legkegyelmeseb
ben elfogadni méltóztatott. Amidőn erről a tekintetes igazgató
ságot tudomásvétel végett értesítem, fölhasználom az alkalmat, 
hogy őszinte szívből köszönetét mondják azért az odaadó támo
gatásért, amelyben engem közoktatási kormányzásom egész ideje 
alatt szíves volt részesíteni.

Midőn biztosítom a magyar kultúrának derék harcosait, a 
tanári kart, hogy eme lelkes támogatásukra mindenkor szeretettel 
fogok gondolni, ajánlom magamat szíves emlékezetükbe.

Apponyi.
Amint értesülünk, egyesületünk igazgatósága a napokban 

gyűlést tart amelyen megállapítja a volt minisztertől való búcsúzás 
módozatait.
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Az új középiskolai Rendtartás, amely már évek óta, tehát 
semmiesetre sem elhamarkodva készül — amint értesülünk — két 
lényeges újítást fog tartalmazni. Az egyik arra vonatkozik, hogy a 
tanulók érdemjegyeit ezentúl az év végén megjelenő nyomtatott 
Értesítőkben nem lesz szabad nyilvánosságra hozni. A másik az osz
tályvizsgálatok mai alakját szünteti meg, Egyesületünk tagjai régeb
ben ezekkel a kérdésekkel behatóan foglalkoztak s ezek az újítások 
is a tanárság igen jelentékeny többségének akkor kifejezett kíván
ságait elégítik ki.

Helyettes igazgatók választása. Az erdélyi róm. kath. státus
gimnáziumok tanári testületéi, a státus igazgatótanácsának rendele
tére igazgató-helyetteseket választottak, akik az igazgatót akadályoz
tatása esetén állandóan helyettesíthessék. A választás eredménye a 
következő: Brassóban: dr. Gyárfás Tihamér, Csiksomlyón: Szlávik 
Ferenc, Gyulafehérvárt: dr. Péter János, Kézdivásárhelyen: Koch 
Sándor, Marosvásárhelyt: Misz Olivér, Székelyudvarhelyt: Kovács 
János, Kolozsvárt: a kegyesrend kormányának határozatától függ a 
helyettes igazgató megbizatása.

Két szempontból érdekes ez az újítás. Egyrészt azért, mert 
az igazgató mellé állandó helyettest állít, ami helyesebb, mint az 
esetről-esetre való megbízás; másrészt meg azért, mert az újonnan 
kreált állást választás útján töltik be, ami első lépésül tekinthető 
azon ideális cél felé, hogy az igazgatói állást is az egyes testületek 
választás vagy legalább is kandidálás útján közvetve maguk tölt
hessék be, amint ez tudvalevőleg a protestáns intézeteknél már régen 
szokásban van.

Tartalom : Javaslatok és tanulmányok: Tanulmányi kirándulási alapok. 
Makoldy Viktortól. — Mentőőrségek és egészségügyi szolgálat a 
középiskolákban. Dr. Tuszkai Ödöntől. — A modern nyelvi dolgoza
tokról. Lindenschmidt Mihálytól. Egyesületi élet: A pozsonyi tanári 
kör. Pfeifer János dr.-tól. — Debreczeni kör. — Szabó Mártontól. — 
Könyvek és lapok: A Magyar Birodalom közjogi térképe. Szőts 
Gyulától. — Megjegyzés Vargha György bírálatára. Dr. Bátlcy 
Zsigmondtól. — Beküldött könyvek és lapok. — Krónika: Kor
mányváltozás. — Gróf Apponyi Albert búcsúja az iskoláktól. — 
Az új középiskolai Rendtartás. — Helyettes igazgatók választása.

E1WEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR 

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, to rnaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  érem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — Költségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. Alapitva 1846

Budapest, IX., Ipar-utcza 4 . sz.
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Szerkesztette: KELEMEN BÉLA
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KÖZLÖNY.
_ . . AzAz egyesület hivatalos 

ügyeiben minden irat
Dr .  S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. ez. alá.

Szerkeszti

Dr.  L É V A Y  E D E
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.
M e g j e l e n i k :  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

EGYESÜLETI ÉLET. j KÖNYVTARA

Selmeczbányai kör.
Az 0. K. T. múlt évi, Selmeczbányán tartott közgyűléséhez az 

egyesületi élet erőbeli gyarapodása is fűződött, szép bizonyságául 
annak, bogy az országos egyesület nemcsak puszta szórakozásból, 
hanem valóban hivatásszerűen, a tanári közszellemre s a testületi 
érzésre serkentő hatással tud megjelenni az ország egyes vidékein.
A közgyűlés rendezésével kapcsolatban a helybeli két főgimnázium 
és főiskola tanárainak egyetértő kezdeményezésére új életre kelt a 
már 20 év óta hallgató Selmeczbányai Tanári Kör, amely a közgyűlés 
előkészítése és méltó fogadása céljából már a múlt év májusában <■ 
alakult meg, működését azonban csak ebben az iskolai évben kezdte 
meg. A május 12-én tartott alakuló ülésen elnökké Dr. Fodor László 
főiskolai tanárt, m. kir. főbányatanácsost választották meg', alelnökké : 
Király Ernő ev. líc. igazgatót és Dr. Rauchbauer József kir. kath. 
főgimn. igazgatót; jegyzővé: Suliajda Lajos ev. líc. tanárt; pénztárossá:
Hegyi Ferenc kir. kath. főgimn. tanárt. Ugyanez a gyűlés foglal
kozott a közgyűlés előkészítésével is, a maga kebeléből egy elszál
lásoló és egy kirándulásokat rendező bizottságot küldve ki. A kör 
második, május 19-én megtartott gyűlését ugyancsak a közgyűlés elő
készítése foglalkoztatta.

Tulajdonképeni működését csak e tanév november 26-án tartott 
ülésén kezdte meg, melynek egyedüli tárgya a kör alapszabályainak 
és ügyrendjének megállapítása volt. Ugyanez a gyűlés, a kör munkás
ságának megindítása céljából, megbízta a jegyzőt, hogy gyűjtse össze 
azokat a kérdéseket és javaslatokat, melyeket az 0. K. T. és vidéki 
körei az utóbbi évek folyamán felvetettek s ezeket fejlődésükben is 
ismertesse.

OBSZ. K Ö Z ÉPISK . TAN Á BEO Y ES. KÖZE. X L III . 2 8
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Első, felolvasással összekötött ülését 1909 dec. 18-án tartotta 
a kör. Ez alkalommal az elnök üdvözlő és megnyitó szavai után 
Dr. Vitális István ev. líc. tanár »A földrajztanítás reformjá*-ról 
tartott előadást, melynek gondolatmenete a következő volt:

A modern nyelveknek és a természettudományoknak eddig 
jobbára csak helyet szorítottak, most már helyet kell nekik adnunk 
a latin és a görög rovására, amelyek még mindig sok tanítási órát 
kötnek le. Különösen a földrajznak kell nagyobb teret s több önálló
ságot juttatni. Hogy a földrjaztanítás reformálására valóban égető 
szükség van, azt az előadó adatokkal bizonyítja. Adatgyűjtése első
sorban arra terjedt ki, hogy milyen a fogalmuk a legelemibb föld
rajzi ismeretekben olyanoknak, akik a középiskolát a jelenleg érvényes 
tanterv szerint elvégezvén, a főiskolán a legfelsőfokú szellemi kiképez- 
tetésben részesülnek. Élve azzal az alkalommal, bogy a bányászati és 
erdészeti főiskolán is tanít, harmadéves bányászhallgatóival, kik az 
ország legkülönbözőbb részeiből jöttek a főiskolára, megrajzoltatta 
emlékezetből Magyarország térképvázlatát. E vázlatok alapján bizo
nyítja az előadó, hogy ezek az intelligens fiatalemberek a legelemibb 
földrajzi ismereteknek sincsenek a birtokában. Az egyik a Mátrát, 
Fátrát és Tátrát egy és ugyanazon hegylánc tagjainak véli, a másik a 
Tátrát a Cserhát és a Mátra között képzeli. A harmadik az Alacsony 
Tátrát a Kis-Tátra helyére teszi, a negyedik viszont Alacsony-Fátrát 
is ismer s a selmeczi Szitnyát is odatartozónak hiszi. A Szávát és 
Drávát sokan ikerfolyónak vélik, az ikerfolyók közül viszont külön 
külön folyónak tartják a Kábát és a Rábcát, a Hernádot és a Sajót. 
Sokan még a Szamost és a Kőröst is felcserélik. Yan olyan is, aki a 
Balatonra annyira jellemző Tihanyi félszigetet az ény.-i partról a dk.-ire 
hozza át s a Vértest Siófok vidékén képzeli. Különösen a városok 
topográfiái helyzeténél rémítő a tájékozatlanság. Kolozsvárt az egyik 
a Marostól délre képzeli, a másik Debreczen helyén, Debreczent viszont 
Békésgyula helyén; Kassát az egyik Eperjessel cseréli fel, a másik 
meg Ungvár helyéibe teszi. Székesfehérvárt az egyik Kaposvár kör
nyékén véli, a másik viszont Pécset teszi Nagykanizsa vidékére. 
Még Zágrábot is felcserélik Eszékkel, egy meg Eszéket a Tisza 
torkolatánál sejti, vannak olyanok is, akik Szolnokot Bajával, Czeglédet. 
Szabadkával, Segesvárt Aninával, Marosvásárhelyt Makóval cserélik 
fel. — Európa minden országát egy sem tudta felsorolni, még kevésbbé 
a székesfővárosokat. A perifériális országok székesfővárosait, különösen. 
Svéd, Norvég o. és Hollandia székvárosait összecserélik. Hollandia 
székvárosául többször Krisztiánia, Hamburg, Hannovég szerepek 
Akadt olyan is, aki Athént Olaszországban képzeli.

Másodszor azt mutatta ki az előadó, hogy a földrajz a felsőbb 
osztályokban nem maradhat tovább kapcsolatban a történelemmel. 
A jelenleg érvényes tanterv szerint Magyarország politikai földrajza 
a IV. o. történelmi anyaghoz kapcsolódik. Az V. o. tanulók közül 
azonban, a bemutatott vázlatok tanúsága szerint, egyetlen egy sem 
tudta még az anyaország minden vái’megyéjét sem, még kevésbbé azok 
székhelyeit. Nemcsak a szomszédos vármegyéket cserélték fel, hanem
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még Torontáli Tolnával, Vast Temessel, Bihart Zemplénnel, Borsódot 
Máramarossal is felcserélték egyesek. Némelyeknél külön vm.-ékként 
fordulnak elő: Kapos vm., Szombathely vm., Yácz vm., Eger vm., 
Munkács vm., Debreczen vm., Eszék vm,, stb. A székhelyeknél ilyen 
hibák is előfordulnak: Vas vm. székhelye Rimaszombat, Kőszeg; 
Somogyé Szekszárd, Nógrádé Salgótarján, Sárosé Bártfa, Háromszéké 
Háromszék, stb.

Harmadszor azt fejtegette az előadó, hogy addig is, míg a 
földrajz a felsőbb osztályokban is önálló tantárgy lesz, hogyan segít
sünk a felismert bajon. A legbiztosabb mód térképvázlatoknak 
emlékezetből való rajzoltatása. Az előadó bemutatta az Y. o. tanulók 
mindegyikének 3—3 vázlatát, melyek mind emlékezetből készültek 
30—35 perc alatt. A 3-dik vázlat szerint a vármegyéket minden 
tanuló tudta, a székhelyeket pedig a felénél valamivel több teljesen 
hibátlanul. Ha a történelem tanára a IY. о.-ban Magyarországot, az 
Y.-ben a Földközi-tenger körül fekvő országokat, a Yl.-ban Európa, 
a Yll.-ben a többi földrészeket s a YlII.-ban Magyarországot leraj
zoltatja 1]i ív papiroson 2 —3-szor emlékezetből, amire az utasítások 
szabta 10—12 óra elegendő, meglepően szép eredményt ér el a 
földrajzi ismeretek ébrentartása s rögzítése tekintetében. Az előadó 
az I. és a II. osztályos tanulók vázlatain mutatja be, hogy a térkép- 
vázlatoknak emlékezetből való rajzoltatása nem ütközik technikai 
nehézségekbe: az összes különbség csak annyi, mint az írásnál, az 
egyik szebben ír — hívebben vázol, a másik csúnyábban ír — torzítva 
vázol. A földrajzi alapismeretekben való tudatlanságnak, felületesség
nek semmi sem vágja jobban ütját, mint az emlékezetből készült 
térképvázlat. A fokbálózatos térkép-másolás, mely sok helyen divatos, 
elsősorban és főképen a technikai ügyességet fejleszti s didaktikus 
értéke sokalta csekélyebb, mint az emlékezetből készült vázlaté.

Ezek után arra tért át az előadó, hogy a földx’ajzi ismeretek 
ébrentartása és szélesbítése tekintetében közreműködhet az irodalom, 
a vallástörténet és a természetrajz tanára is, de csak akkor, ha 
nemcsak földrajzi neveket emleget, hanem a helyeket is megmutatja 
a térképen s tanítványaitól is ugyanezt kívánja. Ez idő szerint ugyan 
csak a vallástörténet tanításához áll rendelkezésre térkép, de addig 
is, míg az irodalomtörténet tanításához is szerkesztenek alkalmas 
térképet, használhatók Magyarország és Európa térképei, melyekre 
a tanár (esetleg földrajz-szakos társa segítségével) egyszersmindenkorra 
berajzolhatja az irodalomtörténeti neveket. A természetrajz tanára 
a Földnek Merkator projekcióban készült térképét készítheti elő az 
ő céljaira. Ezeknek a térképeknek mindig ki kell függesztve lenniök 
az osztályokban.

Az I —III. osztályos magyar olvasókönyveket alkalmas térkép- 
vázlatokkal kell ellátni. Épp így helyet kell juttatni a térképvázla
toknak a földrajzi vonatkozású ifjúsági irodalomban is. A felnőttek 
részére (szabad líceum, munkásgimnázium stb.) tartott földrajzi elő
adások mindig térképvázlattal s térképpel legyenek kapcsolatban. 
Társas körökben szorgalmazzuk Magyarország politikai fali térképének

2 8 *
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s a Föld Merkator projekcióban készült térképének vagy legalább 
nagyobbfajta atlasznak a megszerzését. Ezek a térképek még sok elemi 
Iskolában ma sincsenek meg, vagy a pókháló és a por lepi őket. A tan- 
felügyelő figyelme terjedjen ki arra is, térképekkel minden elemi 
iskola fel legyen szerelve s a tanító a térképeket használja is. Sokat 
lendítene a földrajzi ismereteknek a közönség körében való terjedésén, 
ha a belügyminisztérium a községházán, a kereskedelmi minisztérium a 
vasúti várótermekben legalább Magyarország politikai fali térképét 
függesztetné ki. A várótermekben várakozó idegen is jobb fogalmat 
szerezne a fali térképekről hazánkról, mint a szokásos bankettező 
ismertetésekből, mert hiszen a térkép olyan, mint a néma beszéd: 
minden nyelvű iskolázott ember megérti; igazi nemzetközi nyelv. 
Megérdemli tehát, hogy a középiskolai tanításban szélesebb teret s 
nagyobb önállóságot nyerjen s terjesztését az iskola falain kívül is 
mindenféleképen előresegítsük.

Az általános tetszéssel fogadott előadás után Suhajda Lajos 
ev. líc. tanár tartotta meg »A középiskolai tanárságot foglalkoztató 
kérdések, javaslatok és kívánalmak« című felolvasását, amelynek célja 
elsősorban az volt, hogy a kör tagjainak figyelmét az egyesület 
közlönyében már részben megvitatott vagy csupán felvetett kérdésekre 
felhívja s ezzel mintegy tervet nyújtson a munkakör számára. 
A fizetésrendezés s az ez ügyben összehívandó országos kongresszus 
kérdésével kapcsolatban egy indítványt is felvetett, melyet a kör 
következő alakban fogadott e l:

A kör, mivel a jövő évi költségvetésben nem történtek meg a 
kellő lépések a középisk. tanárság jogos igényeinek megvalósítására, 
helyesli a kongresszusnak összehívását; helyesli, hogy ez csak oly 
időben ül össze, amikor a politikai helyzet tisztázódik s olyan 
kormány lesz, amely az 1910. évi költségvetést képviseli. — Kívá
natosnak tartja, hogy a kongresszus vegye fel programmjába a 
felekezeti és községi középiskolák tanárainak, valamint a helyettes 
tanárok fizetésrendezésének az ügyét is, hogy sürgesse a szolgálati 
pragmatikának a tanárság jogos kívánalmai szerint való megalkotását 
és törvénybe iktatását s a nyugdíjtörvény revízióját. Egyszersmind 
szükségesnek tartja, hogy a kötelékébe tartozó tanári karok a 
kongresszusra minél több képviselőt küldjenek, akik ott nyomatékosan 
kifejezésre juttassák a tanárság óhajait.

Végül a kör, az elnök ajánlatára, Dr. Vitális István ev. líc. 
tanárt küldte ki képviselője gyanánt a központi választmányba.

(Selmeczbánya.) Suhüjdo. Lajos
jegyző.
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JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A reáliskolai latinnyelvi tanítás.

Átnéztem az idén is a reáliskolai latinnyelvi tanítás állapotá
ról szóló értesítői közléseket. Igyekeztem a lehetőségig hű képet 
szerezni róla, hogy bemutassam azt — ha lehet — másoknak is, 
ha nem, legalább magam szomorkodhassam rajta. Mert elszomorító 
ám ez a kép ! Olyan, hogy csak közönyös lélekkel lehet a leírására 
hallgatagon maradni, tétlenül állani . . . De ime a kép maga!

A reáliskolai latinnyelvi tanítás az elmúlt iskolai évben is 
előrehaladt egy lépéssel. Szaktanárt kaptak az egri és lőcsei főreál
iskolák is. Fájdalom azonban, ezzel meg is rekedt a haladás s meg
fogyatkozott az a remény is, melyet ezen intézmény újabban meg
indult fejlődéséhez fűzni lehetett. Az a lelkes buzgalom, mely a 
szakirodalomban a múlt év folyamán volt, megakadt. Az igazgatói 
értekezletek közül is csak kevés foglalkozott ezzel a tárggyal, s 
azok sem a várt eredménnyel. Többen nagyobb elfogultsággal, mint 
az ügy iránt való köteles jóindulattal. A legbarátságosabban foga
dott helyen is csak óhaj maradt a reáliskolai latin kiegészítő érett
ségi vizsgálat kérdése messze — ad Graccas Kalendas tolva!

És mintha csak ezt az állapotot akarta volna igazolni, ennek 
a hangulatnak igyekeznék a kifejezője lenni magának a latin nyelvi 
tanításnak az eredménye is. Nem haladást, de határozott visszaesést 
látunk az egész vonalon. A tanfolyamra járt tanulók száma meg
apadt. Míg az 1907/8. iskolai évben a 24 főreáliskola felsőbb osz
tályainak 2.271 tanulója közül 677 járt a latinnyelvi tanfolya
mokra, a múlt 1908/9. iskolai évben 2.270 tanuló közül már csak 
591 tanulta a latin nyelvet. Csak egy év alatt is 86 az apadás, 
mely körülmény, ha az eredmény tekintetében üdvös volna is, nem 
lehet mellékes más szempontokból. E hanyatlás szembetűnően nagy 
ily rövid időn belül s amikor az újabb fejlesztésnek haladás volna 
a természetes következménye. Aztán meg ha 45 tanulóért érdemes 
lenne is az államnak egy szaktanárt alkalmaznia, 10-ért aligha nem 
fölösleges, főleg ha figyelembe vesszük azt, hogy az a szaktanár csak 
egy melléktárgyra tanítja azt a 10 tanulót.

De lássuk, pótolja-e ezen számbeli apadást az elért eredmény ?
Az 1907/8. iskolai évben volt a fennírt 677 tanuló közül jeles: 

156, jó. 235, elégséges: 216, elégtelen, a kimaradt tanulókat is ide
számítva: 54. Az 1908/9. iskolai év 591 tanulója közül jeles volt: 
146, jó: 219, elégséges: 166, elégtelen: 34. Az eredmény így első 
tekintetre teljesen kielégítőnek tetszik. Sajnos azonban, ez csak lát
szatra ilyen kedvező. A gyakorlatban alig van más értéke, mint 
hogy az illető tanulók bizonyítványaiban egy jeles, jó, elégséges vagy 
elégtelen jeggyel több van. Ez pedig még a kedvezőbb esetben is 
kevés. A reáliskolai tanulók nem azért tanulnak latin nyelvet, hanem 
inkább és tisztán azért, hogy ebből is érettségi vizsgálatot tehesse-
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nek s ne legyenek kénytelenek a különben is nagyon korlátolt 
számú életpályákra szorulni, hanem a hajlamaiknak, reáliskolai tanul
mányaik megkezdése óta talán megváltozott életviszonyaiknak is meg
felelőbbekre mehessenek. Es ha erről az oldaláról vizsgáljuk meg a 
reáliskolai latinnyelvi tanítás eredményét, aligha hizeleghetünk 
magunknak azzal, hogy ezen igen humánus intencióból létesült intéz
mény csak megközelítően is szolgálná a kitűzött nemes célját.

Az 1909. év júniusában 101 VIII. oszt. latinnyelvi tanfolya
mokra járt reáliskolai tanuló közül csak 42 állott elő kiegészítő 
érettségi vizsgálatra s ezek közül is csak 26-an tették le sikeres 
eredméunyel azt. Ez pedig majdnem egész 75°/o bukásnak minősít
hető, mire a legszigorúbb professzor is megdöbbenhet.

S hogy minő viszontagságok közt, mennyi lelki gyötrelemmel 
és anyagi kiadás árán szerezhették meg ezek is azt az egy keserves 
elégséges jegyet, erről a következő adatok nyújthatnak némi halvány 
felvilágosítást.

A természetes állapot az volna, hogy ezek a tanulók a hozzá
juk legközelebb eső gimnáziumban tegyék le ezt a kiegészítő vizs
gálatokat és mindjárt a reáliskolai érettségi után. Ám mit látunk 
itt is.

A múlt iskolai év folyamán ezen kiegészítő érettségi vizsgá
latra előállott szeptemberben : 33 tanuló, decemberben: 17, júniusban 
pedig 5 kísérelte meg a javítást. Hogy hányán és hányszor buktak 
el és utasíttattak javító vizsgálatra, azt lehetetlen az értesítőkből 
egészen híven megállapítani, de a található adatok, amelyek közt 
csak az elmúlt évből három végleg elbukott is található, koránt
sem megnyugtatók.

És még érdekesebb világításban mutatják ezek helyzetét a 
helyek, ahol e szerencsétlenek szerencsét próbáltak. Feltűnően jellemző 
erre, hogy a 24 reáliskola ezen növendékei közül helyi gimnázium
ban csak 10 helyt állottak elő a vizsgálatra, de ott sem mind ám, 
akiknek erre jogosultságuk lett volna. A többiek — úgy látszik — 
hazánk földrajzi tanulmányozását is programmjukba vették e vizsgá
latukkal kapcsolatban, mert — csak úgy átnézetre is — alig akad 
gimnázium, amelynek értesítőjében nem találkoznánk egy-egy ilyen 
szerencsétlen vándorlóval!

Szomorú ténynek látszik az, hogy a reáliskola félrevezeti, meg
téveszti a szülőket és tanulókat, amidőn ezen intézményével azt a 
hitet kelti bennük, hogy reáliskolai érettségivel is lehet menni mind
azon életpályákra, melyekre a gimnázium képesít, ha az ifjúk a latin 
nyelvet is tanulják. Hogy pedig ez mennyire nem így van, eléggé 
szomorúan igazolja a sok keserűen csalódott ifjún kívül csak a múlt 
évi kiegészítő érettségi vizsgálatnak fennközölt eredménye, melyből 
azt az elszomorító, de kérlelhetetlen igazságot kell levonnunk, hogy 
a reáliskolai latinnyelvi tanítás az életben be nem válik s mint 
ilyennek nincsen létjogosultsága sem, be kell hát szüntetni.

Ám ha így járnánk el, a látszólagos tárgyilagosság mellett is 
igen egyoldalúan bírálnánk és ítélnénk el egy humánus intézményt
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« méltánytalanságot követnénk el sok embertársunkkal szemben. Mert 
az az 591,677 tanuló, kik csak a két utolsó évben is tanulták a 
latint, azt igazolják, hogy erre az intézményre szükség van. Ezt 
bizonyítja az állam amaz áldozatkészsége is, hogy ezen intézményre 
több mint 100.000 koronát költ évenként s a reáliskolák tanulóinak 
évről-évre emelkedő száma. S hogy az intézmény maga is igyekszik 
feladatának megfelelni mutatja a fennismertetett osztályeredmény, mely 
korántsem fiktiv vagy mesterségesen csinált, hanem legfeljebb a 
rendtartási követelményekhez s a helyzethez mért, inkább szigorúbb, 
mint enyhe. Nem lerombolni kell hát ezt az intézményt, hanem életre 
képessé tenni. Adják meg neki azt a hiányzó eszközt, amelynek 
birtokában és segítségével megvalósítani is tudja a célját s akkor 
megszűnik a fennvázolt állapot.

A latin kiegészítő érettségi vizsgálat joga a jelen viszonyok 
között nemcsak szükséges, méltányos és jogosult követelménye a 
reáliskolának, — de annak a megadása is lehetséges. Nem ismétlem 
itt ennek indokolására a múlt évi cikkemben s e tárgyban készített 
javaslatomban felhozott érveket. S nem hivatkozom Boros Vdda, Vár
helyi Ferenc, dr. Gedeon Alajos, dr. Rákóczy Géza s Tatár Balázs 
igazgatóknak a nagyváradi tankerület igazgatói értekezletén e javas
lat körül támadt vitában hangoztatott, valóban szaktudásra valló s 
az életből vett adataira sem, hanem egyedül az ellenzőknek ezekkel 
szemben is fenntartott álláspontjának a tarthatlanságára akarok 
rámutatni.

Az első s legerősebbnek vélt érvük ezeknek, ■—- amelybe talán 
éppen ezért szinte görcsös szívóssággal kapaszkodnak — az, hogy 
törvény állapítja meg a gimnázium és reáliskola képesítési jogát. 
Ez igaz, ám egy törvény fennállása s joghatálya sohasem volt s nem 
lehet akadály egy más, újabb és jobb törvény megalkotásában, kivált 
ha erre a fejlődött élet hat kényszerítőleg. De itt nincsen szükség 
új törvényre. Mint annyi más (precedens) hasonló esetben itt is el 
lehet intézni a szükséges módosítást egy miniszteri rendelettel, csak 
a köteles jóindulat legyen meg az ügy iránt. Még a fáradságot is 
szívesen elvállalják mások, ha arra megbízást nyernek. A fennálló 
képesítési törvény tehát inkább csak ürügy, hogy a tétlenség jogo
sultnak vagy legalább is indokoltnak lássák a régi, kopott copfok 
legyezgetésére, no meg érdekek fenntartására. Jöjjön csak ilyen 
irányú intézkedés felülről, minő üdvözítő lesz akkor!

De lássuk a többi érveket. Egyik főgimnáziumi igazgató 
azért is üdvösnek tartja a jelen gyakorlat fenntartását, mert 
»az a gondolat, hogy idegen vizsgáló-bizottság előtt tesznek 
vizsgálatot, ösztönül szolgál — a reáliskolai tanulóknak arra — 
hogy komolyan foglalkozzanak a tárggyal«. Cáfolásul erre elég 
lehetne érvelőnek azon nyilatkozata, hogy (a reáliskolai tanulók) 
»megdöbbentő készületlenség«-et tanúsítanak. De szomorúan cáfolja 
meg azt az egész múlt és jelen. Nem ösztönzésre van itt szükség, 
mert kivált amióta szaktanárok vannak, részesülnek ebben bőven. 
Ha valóban olyan hathatós eszköz az eredmény elérésében ez a
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gyakorlat, miért nem küldik a gimnáziumi tanulókat is ide hozzánk 
legalább némely tárgyból, azokra is ráférne talán egy kis ösztönzés !

Gyenge érv ez. És nem erősebbek azok sem, melyeken egyik 
áll főg imnázium álláspontja nyugszik s amelyek közt az első a 
következő: »a latin kiegészítő érettségi vizsgálat jogát — azért — 
nem lehet a reáliskolára — is — kiterjeszteni, — mert a reáltanár 
nem értheti meg ennek (a latin nyelvnek) a szellemét«. Itt minden 
cáfolás helyett a legerélyesebben kell visszautasítanom ezt a fel
fogást. Vájjon miért lehetne a gimnáziumi tanár hivatottabb elbírálója 
a reáliskolai tanulók latinnyelvi tudásának, ismereteinek, mint azon 
szaktanár, aki éppen azon egyetemi szaktanárnál s egyazon bizott
ság előtt tette le a latin nyelvből tanári szakvizsgálatát s tán jobb 
eredménnyel, mint ő? Nem az é az általánosan elismert gyakorlat s 
rendtartási intézkedés-e itt, hogy az a tanár a hivatott, jogosult 
elbírálója a tanulók tudásának, aki azokat tanította ?

És vájjon miért »szállítaná le a vizsgálat mértékét« az a 
tanár pl., ki a reáliskolához áthelyezése előtt a gimnáziumban mű
ködött és érettségiztetett ? A harmadik érve pedig, hogy a reál
iskolai tanár »a főigazgatóra hárítaná a bukás ódiumát«, önmaga 
ítéli el szerzőjét s így nekem nincs megjegyzésem reá. Ilyen szak
érvvel szemben úgyis hasztalan hivatkoznám más tekintélyre.

Ezen intézet érvelésében olvasható az Í3, hogy »ha a reál
iskola több tanulót eresztene a humánus pályákra, már új iskola
típus lenne«. Ettől nem kell félni. Mi inkább szerencsének tartanók 
tanügyünkre, ha akár a gimnáziumból, akár a reáliskolából fejlődnék 
egy új, tökéletesebb iskolatípus, mely az élet igényeit teljesen kielé
gíthesse. Mert — mi tagadás benne — attól a közelben megváltó 
bifurkácionális rendszertől sem várunk többet, mint a mai kettős 
irányú középiskolától, mivel nem hisszük, hogy a jövő gyermekei 
14 —15 éves korukban egész pontosan meg tudják állapítani, milyen 
életpályákra mennek vagy szorulnak majd 18 — 20 éves korukban. 
S hiába most még nincs itt Madách falanx rendszerének ideje, 
hogy kioszthassák előre az egyeseknek az életben a szerepüket. Sőt 
ellenkezőleg azt látjuk, hogy az egyén mindenütt, minden téren füg
getlenségre, szabadságra tör, ami talán isteni rendeltetése is az 
embernek. Az iskolában, a nevelés terén is mind erősebben tör elő 
ez az irány. Nem korlátokra van tehát itt szükség, hanem minél 
több olyan intézmény létesítésére, amelyek lehetővé tegyék a tanulók
nak a hajlamaiknak s életviszonyaiknak megfelelőbb nevelődhetést és 
életpálya-választást, mert csak így lehetnek majd elégedett, boldog 
emberek s az emberi társadalomnak is hasznavehető, munkás pol
gárai. »A tanítás színvonalát s az iskolák eredeti hivatását« meg 
lehet őrizni akármilyen rendszerben is, csak válasszák meg a hiva
tottak az arra való embereket.

Nincs tehát egyetlen komoly érv, amely miatt a mai rendszert 
fenn kellene tartani, de van annál több olyan, amelyek azt igazol
ják, hogy a reáliskolának a jelen viszonyok között joga van a latin 
kiegészítő érettségi vizsgálat követeléséhez, e jognak a megadása a
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latinnyelvi tanfolyam fenntartása céljából szükséges és méltányos s 
ami a lényegesebb, ez lehetséges is!

Ezért fordulok most kartársaimhoz, a reáliskolák latin szak
tanáraihoz s kérem, jöjjenek össze a tanári kongresszusra, hogy 
együttesen megbeszéljük ez ügyben szükséges teendőinket. Helyzetünk, 
kötelességünk egyaránt megköveteli tőlünk ezt az áldozatot és mun
kát nemcsak saját jogosult érdekünkben, de a gondjainkra bízott 
ifjúság jövője szempontjából is.

(Arad.) Dr. Bereczky Imre.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.

Komjáthy Jenő, Irodalm i tanulm ány. Irta Sikabonyi Antal, 
Budapest, 1909. Bákosi Jenő Budapesti Hírlap Újság -vállalata.

Sikabonyi könyvét az a szép szándék sugalta, hogy egy korán 
elhunyt, nem méltatott költőnek emlékét fölélessze, életét és költői 
pályáját megrajzolja s ezáltal a bár késő elismerést számára megsze
rezze. Könyvét a tárgyába való elmerülés, erős lelkesedés és ügyes, 
vonzó stílus jellemzi. Ezek érdemei.

Azonban messze túllőtt azon a célon, melyet józan mértékkel 
maga elé tűzhetett volna. Megesett vele a fiatal íróknak, tudósoknak 
az a baja, hogy tárgyába elmerülvén, azt egyre nagyobbnak, egyre 
fontosabbnak látja, míg aztán voltaképeni jelentőségénél sokkal maga
sabbra, majdnem kizárólagosan nagyra értékeli. Ha állításait aláírjuk, 
akkor Komjáthy a legnagyobb magyar költők közé tartozik. »A XIX. 
század vége és a XX. század irodalmában azt a szerepet látszik betöl
teni Komjáthy Reviczky vei, mit előtte betöltött Petőfi Arannyal«.

Másik, ezzel rokonjelenségű hibája Sikabonyinak az, hogy 
könyvébe úgyszólván mindazt belevette, amit valaha valahol a világ- 
irodalom nagyjairól olvasott s mind tárgyára vonatkoztatta. Ha Kom- 
játhyt kora nem méltányolja, akkor Stendhalt hozza föl, aki 1820-ban 
szintén megjósolta, hogy őt csak 1880 körül fogják megérteni. Hogy 
Komjáthy Reviczkyvel testi-lelki barátságot sző, az őt Gioethe és Schil
ler viszonyára emlékezteti. Mikor Komjáthy folyóirata megbukik, az 
vigasztalja, hogy így szűntek meg a német Horák s az angol The 
Liberal. Mi több, oly jelentéktelen mozzanatot, hogy Komjáthy a 
Dunán csónakázik, sem átal azzal a megjegyzéssel kísérni, hogy 
»ugyanez a végtelenségérzés foghatta el Shelleynek is egész valóját^ 
mikor a Themsén s a tengereken csónakban töltötte életének leg
nagyobb s legboldogabb idejét«.

Ez a módszere Komjáthy költői nagyságának megállapításában 
is. Úgyszólván alig ad egyebet, mint hogy folyton a legnagyobb 
írókhoz, gondolkozókhoz, sőt zenészekhez méri. »Rokonszellem Madách- 
csal; ugyanaz a széles látókörűség, a gondolatok gazdagságával, de 
mintha Komjáthynak nyelve színesebb volna. A költészetnek fel
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fogása és lelkének ideálizmusa hasonló Jókaiéhoz, mert mindent 
szebbnek lát, szebbnek rajzol, amilyennek a valóságban is látni sze
retné. Legteljesebben talán Goethével hasonlítható össze költőnk. 
Egyformán vegyítették költészetükbe filozófiájukat, filozófiájukba köl
tészetüket. Mindkettő egyformán Dichterphilosoph«. Most következik 
egy terjedelmes párhuzam Goethe és Komjáthy közt. »Komjáthy a 
magyar költészet egyik legnagyobb zenésze: Beethovenje, Chopinje, 
Wagnerje egyben. Filozófusi lelke Leopardihoz áll közelebb, érzés- 
világa Reviczkyhez«. És így végig az egész könyvön.

Elhigyjük-e könyve nyomán Sikabonyinak, hogy Komjáthyban 
nddig egyik legnagyobb költőnket mellőztük, vagy legalább nem ismer
tük eléggé ? Azt hiszem, módszere senkit sem fog erről meggyőzni, de a 
Lapkritikák és nyilatkozatok sem, melyek könyvével egyidejűleg Kom
játhy Vidor összeállításában jelentek meg és nem végre A homályból 
című terjedelmes kötet: Komjáthynak magának költeményei. Komjá- 
tbyt ezentúl sem fogjuk többnek tartani, mint ama filozófiai költői 
iskola egyik szerényebb tagjának, melyet irodalmunkban Madách 
alapít meg s mely Schopenhauer nyomán indulva a lírában Vajdát 
és Beviczkyt vallja mestereiül,

Komjáthy költői képe legtalálóbb rajzának pedig ezentúl is 
azt a felolvasást tekinthetjük, melyet Palágyi Menyhért tartott róla 
a Petőfi-Társaságban 1894-ben, a költő halálakor s mely most a 
Komjáthyról összegyűjtött lapkritikák között olvasható.

Zlinszky Aladár.

Hogyan világosítottam fel tanítványaimat. Szülők és tanférfiak 
figyelmébe ajánlja a szerző. (Budapest, 1909, Benkő Gyula kiadása, 
55 lap, ára 1 К 30 f.)

Ellentétben a szexuálpedagógusok többségével ennek a derék 
füzetnek névtelen szerzője, aki nyilván középiskolai tanár, nem éri 
be szavakkal és elméletekkel, hanem kellő előkészület után a tettek 
mezejére lép s tanulói körében buzgó felvilágosító működést fejt ki 
az önfertőzés leküzdésére. Hogy szerzőnk mily nehéz és időrabló 
munkát végzett, megítélhetjük a 17 — 26. lapokon közölt táblázatok
ból, melyek 60 eset adatait foglalják magukban. Ilyesmire, valóban, 
csak olyan ember képes, aki még hisz erkölcsi ideálokban és aki 
egyéniségével képes a tanulóknak bizalmát a legnagyobb mértékben 
megszerezni. A szerző, igen helyesen, az egyénenkénti felvilágosítás
nak a híve s megerősíti azt a régi tapasztalatot, hogy az internátus 
valóságos melegágya ennek a bűnös szokásnak. Jó, hogy nagy súlyt 
vet a vallásos érzésre (14. lap), ámde mi Mária-kongregációk (45. lap) 
nélkül is megoldhatónak véljük ezt a kényes nevelési problémát.

A sok szeretettel és a szakirodalomnak kellő ismeretével meg
írt füzetet melegen ajánljuk azon kartársak figyelmébe, akik hasonló 
vállalkozásra hivatást éreznek magukban. kf.
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A német (Lietz Hermann-féle) Landerziehungsheim-ek XI-ik
évfolyamának évkönyve.

Egy 62 lapos füzet van előttem : a német Landerziehungsheim-ek 
beszámolója a Xl-ik évfolyam első feléről. Az egész a Landerziehungs
heim-ek eredetiségéről és öntudatosságáról tanúskodik, de_ egyúttal 
vádbeszéd a nyilvános közoktatás ellen.

Adatot az év történetéhez kevesebbet találunk, mint remélhet
nénk. Az új tanévet 1908 április 27-ikén nyitották meg a három 
testvér intézetben (Haubinda, Bieberstein, Ilsenburg.) Május 1-én 
Bieberstein-t tűz pusztította el. E veszteség sok tapasztalással járt, 
a tanulók lelkiállapotáról meghatóan nyilatkozik Lietz. A gyermekek 
minden szabad idejüket otthonuknak újjáépítésére szentelték, meg
tanulták a kőmíves, és ács mesterségét és segítettek a munkásoknak. 
E csapás mellett is fejlődtek az intézetek, megnyílott a »septima« 
is 7 tanulóval. Olvasunk meglepő vállalkozásokról az évkönyvben; 
a tanulók például résztvettek a sedan-i hadgyakorlatokon, lelkesedéssel 
vetették magukat alá minden fáradalomnak. Az ifjúság fizikai és 
erkölcsi erejének próbaköve volt a sedan-i éjjeli gyakorlat. Épp ilyen 
merész vállalkozás volt 1908 őszén az észak-tengeri utazás, amikor 
csónakon járták be a skandináv szigeteket. Harmadik nevezetes útjuk 
Görögországba vezette a tanulókat.

Mindhárom Heim-ben az összes tanulóknak nyitva állottak a 
laboratóriumok, amelyekben asztalos, lakatos, vasesztergályos műhelyek 
vannak berendezve. E műhelyekből komplikáltabb szerkezetek is 
kikerültek, így telegráfok, telefonok, árammegszakítók, induktorok, 
galvanométerek, elektromotorok és gőzgépek. A tanítók általában 
kiemelik a tanulók szorgalmát e téren, míg más tárgyaknál sokszor 
volt baj. Az egyik tanító megemlíti, hogy ő egyszer magukat a 
tanulókat kérdezte meg, miért nem figyelnek jobban óra alatt, mire 
a tanulók azt felelték, hogy szerintük a figyelemnek legnagyobb 
akadálya a tanulók nagy száma. E vélemény alapján az osztályt két 
részre osztották és az eredmény minden várakozást kielégített. Egy 
másik tanító megkérdezte a tanulókat, hogyan kellene a matematikai 
oktatást reformálni, mire az volt az általános vélemény, hogy több 
praktikus célt kell kitűzni a feladatoknál, akkor nagyobb lesz az 
érdeklődésük a tárgy iránt.

Megemlítik a tanítók a növendékek őszinteségét; a tanulók 
minden hibájukat önként bevallják, mert itt nem kell félniük lealázó 
büntetésektől. A tanulók nem titkolják véleményüket tanítóikról sem, 
de jaj annak a társuknak, akiben rossz indulat van a közös ügy, az 
intézet vagy a tanítók bármelyike iránt.

A L. alapelveit egy novella keretében ismerteti az évkönyv. 
Egy utas tér be fiával a L.-be és szállást kér éjszakára. A házigazda 
szívesen látja a vendégeket és másnap egy fa alatt ülve megismerteti 
a jövevénnyel a L. célját és elveit. Szól először a városi élet káros 
hatásáról, majd emlékezteti vendégét a maguk ifjúságára, hogyan 
gyötörték őket holt nyelvek tanulásával, folytonos fegyelemmel és
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minő zür-zavar támadt agyukban. Ha így már mo3t az iskolaidőnek 
felét ezen holt dolgok megtanulására fordították, ugyanígy vetemed
tek azután arra, hogy ugyanezen holt metódussal tanítsák az élő 
nyelveket. »Mialatt megkísérlik, hogy a gyermeket minden jelentősebb 
ágába a tudománynak bevezessék, amely az utolsó évszázadban igen 
nagy terjedelmet nyert, kénytelenek mindent felületesen venni, a 
gyermeket egyik térről kergetik a másikba, nem hagyják pihenni és 
elmélyedni, megtömik mindenféle emlékezetterhelő anyaggal, tönkre 
teszik életének legszebb részét és nevelnek — kevés kivétellel — 
olyan nemzedéket, amely az igazi, testben és lélekben egészséges 
emberiségtől nagyon távol esik. Ez az egyoldalú eljárás a szellemi 
túlterhelés dolgában aztán arra fordíttatik, — gondoljunk csak az 
egyéves önkéntesi szolgálatra — hogy külső feltételeket képezzen a 
társadalomban való előrejutásban, a kenyérkeresetben . . .  A kvali
fikáció rendszere érczárral reteszeli el a legtöbb hivatáshoz vivő utat, 
de éppen nem zárja ki a méltatlanokat, a rá nem termetteket, hanem 
csak a szegényeket, a nem közönséges embereket, akik azért éppen 
nem kisebb értékűek, csak sajátos egyének«. Sokan vannak már, 
akik ezt az igát ledobják és új utat törnek maguknak és az ifjú
ságnak. Ilyen kísérlet a Landerziehungsheim is. » . . . De miután 
állam, községek és tanítók évtizedek óta hangoztatják: Gymnasium Г 
Examen ! Studium ! Szerencsét csinálni! a nép elvakult és gyáva lett, úgy 
hogy csak az önálló szellemnek egy kicsi serege hozható más belátásra. 
De a tábor nő . . .  E helyen nem törődünk sem a vizsgálati, sem a 
jogosítási tortúrával, sem az úgynevezett középiskolák tanterveinek 
zür-zavarjával.« Azután elmondja a házigazda, hogyan nevelik a tanuló
kat praktikus munkával, majd odavezeti vendégét az egyes csopor
tokhoz. A vendég csodálattal nézi, mint dolgoznak a fiúk a kertek
ben, a mezőkön, a laboratóriumokban, mint beszélgetnek a tanítókkal, 
komolyan, figyelmesen az irodalom vagy a történelem egy-egy kor
szakáról, míg a leánynövendékek a konyhában forgolódnak és a gazdaság 
után látnak. A vendég a látottak hatása alatt aztán gyermekét a 
L.-ben hagyja. Gyulai Aladár.

Beküldött könyvek és lapok.
Nyelvészeti füzetek. 58. sz. Petőfi költői nyelvének fősaját

ságai. Irta Prohászka János. Budapest, Athenaeum, 1909. Ara 
1 korona. — 59. sz. Csúzy Zsigmondi szavai. Szótörténeti tanul
mány. Irta Réthei Prikkel Marián. Budapest, 1909. Athenaeum. 
Ara 1 korona. — 60. sz. Sándor István nyelvtudománya. Irta Réthei 
Prikkel Marián. Budapest, 1909. Athenaeum. Ara 1 К 60 f.

Méthode Gaspey-Otto-Sauer. Corrigé des versions et themes 
de la petite grammaire hongroise de J. Kont; traduits par В. de 
la Bussiére et dr. Philipp Kálmán. Jules Groos Paris. 1909.

Ünnepi beszéd, melyet a beszterczebányai városi múzeum meg
nyitásán Jurkovich Emil tank. kir. főigazgató s a történelmi és 
régészeti társulat alelnöke mondott. Beszterczebánya 1909.
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Akadémiai Értesítő. Szerkeszti Heinrich Gusztáv főtitkár 
1910. Január. — Uránia, népszerű tudományos folyóirat, Molnár 
Viktor közreműködésével szerkesztik Klupathy Jenő és legifj. dr. Szász 
Károly 1910. Január. — Erdélyi Múzeum. Szei’keszti Erdélyi Pál.
1909. December. — Nuovi Doveri. Biviota quindicinale de problemi 
educativi. Palermo, 1909. Ottobre, Novembre, Dicembre.

Közegészségtan és fertőző betegségek. Orvosok, gyógyszeré
szek, építészek és közigazgatási tisztviselők számára. Irta dr. Rigler 
Gusztáv a közegészségtan ny. r. tanára és a közegészségtani intézet 
igazgatója a kolozsvári egyetemen. I. kötet 1 — 860 lap. Közegész
ségtan. 219 ábrával. II. kötet 1 — 354 lap. Fertőző betegségek, 
14 részben színes táblával és 151 ábrával. Kolozsvárt, 1910. Stief 
Jenő és társa műintézete. Szerző sajátja. Mai Henrik és fia főbizo- 
mánya, Budapest, IV., Múzeum-körút 31. Ara 24 K.

Kármán Mór pedagógiai dolgozatai rendszeres összeállításban. 
I —II. kötet. Budapest, 1909. Eggenbei’ger-féle könyvkereskedés. 
A két kötet ára 18 korona. Ismertetni fogjuk.

Quadrature des surface courbes. Par Zoárd de Geőcze prof. 
á l’école reále d’Ungvár, Boyaume Hongrie (1 — 88.) Imprimerie 
Teubner, Leipzig, 1909. Ugyanaz olvasható az Eötvös Lóránt báró 
és König Gyula kiadásában, Kürschák József és Schafarzik Ferenc 
szerkesztésében megjelenő Mathematische und Naturwissenschaftliche 
Berichte aus Ungarn című folyóirat 26-ik kötetében is.

Magyar Shakespeare-Tár. III. kötet, 1. füzet. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter támogatásával kiadja a Kisfaludy- 
Társaság Shakespeare bizottsága. Szerkeszti Bayer József. Budapest,
1910. Kilián Frigyes utóda bizománya. Ara 1 К 75 f.

Kudrun. Hősköltemény. Középfelnémetből fordította Körös
Endre. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Franklin-Társulat, 
1910. Ára 4 К 80 f.

Az én hőseim. Irta Lenkei Henrik. Budapest, Franklin-Tár
sulat, 1910. Ára 4 korona.

Magyar könyvtár. 573. sz. Henri Lavedan A fiatalok. For
dította: Benedek Marcell. —- 574. sz. Bölsche Vilmos A tengerfenék 
titkaiból. Fordította; Dr. Fülöp Zsigmond. — 575 — 576. sz. Ibsen 
Henrik A tenger asszonya. Színmű öt felvonásban. Norvégből for
dította Forbáth Sándor. Egy-egy szám ára 30 f. Kapható minden 
könyvesboltban.

KRÓNIKA.
Középiskolai Tanári Kongresszus. Egyre több oldalról 

érkeznek felhívások az Országos Középiskolai Tanári Kongresszus 
végrehajtó-bizottságához, amelyekben a kongresszus összehívását 
sürgetik. Nagy elkeseredést okoz a tanárság körében az is, hogy 
a várt előléptetések а V III. fizetési osztályba, amelyeknek tör
vény szerint is be kellett volna következniük, elmaradtak, holott



398

a felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák tanárai most is — 
mint egyébkor — szabályszerűen előléptek. Ebből és más jelekből 
is azt következtetik, hogy megfelelő helyen nem viseltetnek 
kellő jóindulattal a középiskolai tanárság ügye iránt, hogy tehát 
éppen az arra hivatottak támogatására alig lehet számítanunk, 
és így a magunk erejéből kell rajta lennünk, hogy a döntő 
tényezők belássák végre, hogy a tanárság bajain segíteni kell. 
A kongresszus ügyében közöljük az egyik tekintélyes körünk 
részéről hozzánk intézett iratból a következő részletet:

»A beállott politikai változások újra aktuálissá tették a kon
gresszus ügyét. A tisztviselői fizetések rendezését, politikai tekintetek 
s különösen a tisztviselők hazafias gondolkozása és áldozatkészsége 
elég sokáig késleltették, de végre a tisztviselők zömének igényei kielé
gítettek és csak a tanárság ügye maradt évek óta függőben. Minden 
jel arra mutat, hogy a politikai viszonyok egyhamar nyugodt irányt 
nem vehetnek, s a társadalom is lehetőleg a politikai áramlatoktól 
függetlenül igyekszik mindenütt biztosítani a fejlődést. E fejlődésnek 
egyik legfontosabb tényezője, előmozdítója a középiskolai tanárság 
azonban még mindig a kormányalakulások chanceait kénytelen aggódva 
lesni, hogy helyzetének javítását végre elérje. Körünk tagjai közül 
sokan azon a nézeten vannak, hogy a politikai bonyolulatnak a végét 
bevárni, és jogos óhajainkkal csak akkor állni elő, nem volna most 
is indokolt. A mostani kormányváltozás már úgyis hátráltatta a 
helyzetnek azt a csekély javulását, melyet az előbbi kormány kilá
tásba helyezett. Az ország javának szentelt szolgálataink nem a vál
tozó kormányok akarata szerint, hanem teljesített szolgálataink ará
nyában érdemelnék a köznek méltányos elismerését. Sajnálattal 
látnok, hogy az új kormány érdekeihez képest az ország vagyonából 
megint másokat részesítene kedvezésben, holott a mi ügyünk évek óta 
nem jutott méltó megoldáshoz. Azon a nézeten vagyunk, hogy min
den politikai színezetét kerülve az ügynek, és politikai ellenszolgál
tatások nélkül, meg kellene ragadnunk az első lehető alkalmat arra, 
hogy törvényes formák közt — hiszen a fizetéseket nem törvény 
útján rendezték eddig sem — igényeink kellő kielégítését elérjük.«

A kongresszus végrehajtó-bizottsága nem tesz egyebet, mint 
éppen az alkalmas időt várja a kongresszus összehívására. De nem 
járhat el elhamarkodottan, mert nem lehet célja, hogy kartársain
kat ok nélkül fárassza és költségekbe keverje egy olyan kongresz- 
szus összehívása által, amely éppen a kedvezőtlen viszonyok miatt 
kellő hatás nélkül folyna le. Amint az alkalmas idő elérkezik, 
nem késlekedik tovább a végrehajtó-bizottság sem s haladéktala
nul összehívja a második országos középiskolai tanári kongresszust.

Az »Országos Nyelvoktatási Egyesület« már annyira haladt 
a szervezésben, hogy az előkészítő-bizottság az alakuló közgyűlés 
napját is kitűzhette és pedig f. é. február hó 20-ikára az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület helyiségében. Az elmúlt héten a jelent
kező fővárosi és vidéki tanárok száma már a negyvenet is meghaladta.
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A szélesebbkörű érdeklődés felkeltésére az előkészítő-bizottság1 
az egyesület főbb programmpontjait tartalmazó felhívást bocsátott 
ki és megküldte azt az ország összes nyelvtanárainak.

Aki ilyen felhívást tévedés folytán nem kapott volna, szíves
kedjék azt postai levelező-lap útján az előkészítő-bizottságnak beje
lenteni (Budapest, Terézkörút l /а II. em. 6.) A kibocsátott felhívás 
egyszersmind taggyűjtésre is használható.

Szünidei tanfolyam Jénában, Folyó évi augusztus hó 4-től 
17-éig férfiak és nők részére szünidei tanfolyamot rendeznek Jéná
ban. Az idei programra igen gazdag. A jénai tanfolyamon a múlt 
évben 660-an vettek részt; ez a szám az első, 1889-iki tanfolyam 
25 hallgatójával szemben hangosan hirdeti az intézmény életrevaló
ságát és növekedő jelentőségét. Az idei programm 6 tanfolyamot 
foglal magában. Ezek: a természettudományi, a pedagógiai; az iskola- 
egészségtani ; a hittudományi és hitoktatási ; a filozófiai, történelmi,, 
irodalmi, nemzetgazdaságtani és végül a nyelvtani tanfolyamok. 
Összesen 58 különböző részint 6, részint 12 órás kurzust tarta
nak. Programmot díjtalanul küld a titkári hivatal, melynek címe: 
Frl. Clara Blomeyer, Jena, Gartenstrasse 4.

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENETE.
Többeknek. Egyesületünk részéről megtesszük a szükséges lépéseket 

az elmaradt előléptetésekből származó sérelmek orvoslása érdekében. A Vili., 
fizetési osztályba számításunk szerint mintegy 40 tanárnak kellett volna 
előlépni. — Dr. K. Zs. A tervezett akciót nem ellenezzük.

T a rta lo m : Egyesületi élet: Selmeczbányai kör. Suhajda Lajostól. — 
Javaslatok és tanulmányok: A reáliskolai latinnyelvi tanítás. 
Dr. Bereczky Imrétől. — Könyvek és lapok : Komjáthy Jenő: Iro
dalmi tanulmány. Zlinszky Aladártól. — Hogyan világosítottam fel 
tanítványaimat, kf.-tői. — Lietz Hermann: Landerziehungsheim. 
Gyulai Aladártól. — Beküldött könyvek és lapok. — Krónika: 
Középiskolai Tanári Kongresszus. — Az »Országos Nyelvoktatási 
Egyesület«. — Szünidei tanfolyam Jénában. — A szerkesztőség 
üzenete.

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROM IR

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
M i n d e n n e m ű  i s k o l a p a d o k ,  i s k o l a -  é s  
ó v o d a - b e r e n d e z é s i  b ú t o r o k ,  t o r n a s z e r e k  
é s  s z a b a d ,  g y e r m e k p a d o k n a k  g y á r t á s a .
2 3  é r e m m e l  k i t ü n t e t v e ,  6 0 0  i s k o l á 
b a n  a l k a l m a z v a .  —  K ö l t s é g v e t é s e k k e l  
k é s z s é g g e l  s z o l g á l u n k .  A l a p i t v a  1 8 4 6 .

Budapest, IX., Ipar-utcza 4 . sz.



T P V Ú Í a h h l  AZ . .ATHENAEUM" IRODALMI ÉS 
NYOMDAI R.-TÁRSULAT KIADÁSA.

IDEGEM SZAVAK 
ÉS HETEK SZÓTÁRA.

A gyakrabban előforduló idegen  
nyelvű szállóigék, szó lások  és  
rövidítések magyarázatával. :::
S z e r k e s z t e t t e : KELEMEN BÉLA
Bármily gazdag is a magyar nyelv szókincse, lépten- 
nyomon kénytelenek vagyunk egy-egy fogalmat i d e 
g e n  szóval megjelölni. Még többször hallunk vagy 
olvasunk olyan idegen szavakat vagy neveket, me
lyeknek helyes értelm ét hiába, kerestük, mivel mind
eddig nem volt megfelelő könyvünk, amelyben a 
kérdéses idegen kifejezések ny itjá ra  akadtunk volna. 
E zt a h iányt oszlatta  el Kelemen Béla, az ism ert 
nevű szótáríró k itűnő m unkája, amely a legtöbb ide
gen szónak, névnek, kifejezésnek értelm ét és kiejtési 
módját, úgyszin tén  azok rövidítéseit is világosan 
---------------------- és tömören is m e rte ti .----------------------

Kötve 4  kor.

K a p h a t ó  a  k i a d ó 
t á r s u l a t n á l  ( A t h e 
n a e u m ,  R á k ó c z i - ú t  
5 4 . ) ,  v a l a m i n t  m i n 
den h a z a i  k ö n y v -  
: k e r e s k e d é s b e n .  :

Г  —
K E L E M E N  B É L A :

N É M E T -M A G Y A R  ÉS M A G Y A R -N ÉM ET

Kézi Szóíár
—  A Z  U J  H E L Y E S Í R Á S  s z e r i n t .

A k é t  k ö te t ,  m e ly  6 0 4 0  oldal t e r 
j e d e l e m b e n  3 1 2 0  sűrűn s z e d e t t  
h a s á b b a n  köz l i  a  m a g y a r  é s  n é m e t  
nye lv  s z ó k i n c s é t ,  d í s z e s  k ö t é s b e n  
16 korona. K a p h a tó  k ö t e t e n k é n t  
is .  Az e l s ő  k ö te t  7  k o r .  5 0  fill .,  
a  m á s o d i k  k ö te t  8  k o r .  5 0  fill .

K e le m e n  Béla német z s e b s z ó t á r á t
jól ismeri a közönség. A köny
vecske páratlan sikere arra birta 
a szerzőt, bogy ugyanabban a 
rendszerben egy nagyobb, kime
rítő szótárt készítsen. E z  a  s z ó 
t á r  a z  ö s s z e s  r é g e b b i  s z ó t á r a i n k a t  
f ö lü lm ú l ja  s z ó k i n c s é n e k  t e l j e s s é 
g éve l ,  b e o s z t á s á n a k  g y a k o r l a t i a s 
s á g á v a l  é s  f r a z e o l ó g i á j á n a k  g a z d a g 
s á g á v a l .  Hisszük, bogy mindazok, 
kiknek jó és kimerítő német 
szótárra szükségük van, kapva 
kapnak majd ezen a kitűnő segéd
eszközön, melyből a két nyelv 
grammatikai nehézségeire nézve 
is bő tájékozódást meríthetnek.

Az i. t.  T a n á r  u r a k  a  k é t  k ö t e t e t  k i v é t e l e s e n  9  К k e d v e z m é n y e s  á r o n  k a p j á k .

M e g j e l e n t  a z  A t h e n a e u m  i rod .  é s  n y o m d a i  r . - t .  k ö n y v k i a d ó h i v a t a l á b a n  (VII., 
R á k ó c z i - u t  5 4 . )  é s  úgy o tt ,  m in t  m in d e n  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n  m e g r e n d e l h e t ő .

____ _____ _____________________________________
Budapest, az Athenaeum г.-t. könyvnyomdája.

MAGVAS
’ UOOMANVOS AKADÉMA 

KÖNYVTARA
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat 

Dr .  S Z É K E L Y  I S T V Á N  
főtitkárhoz küldendő, V III., 
Eszterbázy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr.  L É V Á T  E D E
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a  lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Aldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8  korona. —  É vi tagdíj 8  korona.

M e g j e l e n i k  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i i i d é n  c s ü t ö r t ö k ö n ,  . „

A  R A N G S O R .

" Т И Т Л ---------------------- E M l A j

I I  ( )  N  \ A  T Á R A  1
L - .................... .......................... ... .................■

Az új Rangsor február elsején megjelent. Minthogy a 
számok minden elhangzott Ígéretnél ékesebben szólanak, jó lesz 
a belőlük levonható tanulságokat megrögzíteni.

Rendre véve az egyes tételeket, konstatáljuk, hogy az 1908. 
Rangsorral szemben, mely 14 főigazgatót ismer (12 +  2 címmel 
és jelleggel a központban), a mostani már 16 főigazgatót tüntet 
fel, noha a törvény mindössze 12 tankerületről beszél. Különben 
aki a 16 főigazgatót kevesli, találhat a VI. oszt. igazgatók 
között még egy 17-iket. Hogy ez miért nem szerepel ezek között, 
nem lehet tudni, mikor a 15. és 16. számú mint 2. és 3. számú 
igazgató újra fel van tüntetve. Érdekes, hogy a »rangidősebb« 
15. főigazgató járandósága az utána következő társának 8000 
koronájával szemben éppen 1000 koronával kevesebb.

A többi igazgató között 66 van a VII. osztályban, (tavaly 
28 VII. -f- 37. VIII.) a szentesített költségvetési törvény 72 igaz
gatójával szemben. A  V III. osztályban egyetlen igazgató sincs 
többé, miután tavaly egyszerre 42 a V II. osztályba került.

Egészen különösnek tartom, hogy két tanári szolgálatra 
beosztott igazgató, mindkettő közel lehet 30. szolgálati évéhez, 
egészen fiatal igazgatók mögé, a Rangsor végére került, noha 
még tavaly létszámuk elején állott. E  két úrnak vagy van joga 
a V II. fiz. osztályhoz, vagy nincs. Ha van, akkor nem a minisz
térium kénye határoz rangszámukat illetőleg, hanem a törvény 
és ennek illetékes magyarázója: a közigazgatási bíróság.

A gyakorló gimnáziumi tanárok között 9 van a VII.. 2 
a V III. osztályban (tavaly 4 + f5), közöttük az első már tizen
harmadik éve van mostani rangfokozatában.

A tanárok között volt tavaly 444 a V III., 431 a IX . 
osztályban; a költségvetés szerint kellene lenni: a VII-ben 30,
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a VIIIi-ben 71, а VIIR-ben 169, a У Ш з-ban 175, a IX x-ben 
67, а 1Хг-Ьеп 194, а 1Хз-Ьап 204, összesen 910 gimnáziumi és 
reáltanárnak, vagyis a tavalyihoz képest 35 főnyi emelkedésnek. 
Ezzel szemben lássuk, hogyan hajtották végre a szentesített 
1909-iki költségvetési törvényt. A VII. osztályban van 27 tanár 
(30 helyett) közöttük kettő vidéki, huszonöt fővárosi/ a V ilii-ben  
68 (71 helyett), a Y llb -ben  172 (169 helyett), a V III3-ban 
158 (175 helyett), a IXi-ben 71 (67 helyett), a IX 2-ben 190 
(194 helyett), а 1Хз-Ьап 254 (204 helyett).

E számokból megtudjuk, hogy а V II. osztályban az érde- 
metlen előléptetések után is még három hely betöltetlen.

А V III. osztályban van összesen 399 tanár az előirányzott 
415 helyett, míg a IX-ben van 515 (465 helyett); ez azt jelenti, 
hogy az 1909. év folyamán az előirányzott 34 tanári állás helyett 
rendszeresítettek 84 állást, vagyis éppen ötvennel többet.

A mi ügyosztályunk a minisztérium legszegényebb ügy
osztálya lehet; legalább ezt mutatja az, hogy а VII. osztályban 
3, a VIII-ban 16, tehát összesen 19 tanáron kellett megtaka
rítást eszközölnie, hogy а IX. osztályú állásoknál az előrelátás 
hiányából előállott többletet részben fedezhesse. És hogy az 
utóbbit megtehesse, megengedhetőnek tartja a tanári érdekeknek 
tőle jogosan várható védelme helyett а V III. osztályba az 1909. 
esztendőben 1, mond: egy tanárt kineveztetni, mikor a költség- 
vetés jelentékenyen többet parancsol! Tavaly parallel osztályokra 
kellett a pénz, azért nem jutott a tanároknak, hát most mi volt 
az ok?

Tornatanító van 57 (X. oszt.), eggyel több az előirányzatnál.
A Mr., hath, gimnáziumoknál sem kedvezőbb az arány, 

mint az államiaknál: a IX . rangosztálybeli tanárok száma 
56'74°/o-a az egész létszámnak, fényes cáfolatául az elhangzott 
ígéreteknek, melyek a megfelezésről szóltak. A V III. osztályba 
itt sem neveztek ki senkit 1909-ben!

Az aradiak közül 64*60° о van а IX . osztályban! Ehhez 
már igazán nem kell kommentár.

Mit várhatnak ezek után felekezeti és törvényhatósági 
kollégáink, mikor a miniszter közvetetten vezetése és rendelkezése 
alatt állókkal így bánnak!

Különben hogy milyen pontossággal készült a Rangsor, 
abból is látható, hogy pl. Markovics Sándor reáliskolai tanár, 
ki már majdnem egy éve meghalt, 135. rangszámmal még mindig 
a Rangsorban szerepel.

A felsőbb leányiskolák igazgatói között van a Rangsorban 
egy 6000 K, három 5400 К  és tizennégy 4800 К  fizetéssel, 
holott a költségvetésben szerepel három 6000 К  fizetésű igaz
gató. Igaz, hogy a kormánybiztos-igazgatón kívül még két buda
pesti fels. leányisk. igazgató van a Rangsorban.

A felsőbb leányiskolái tanárok ügye következőleg alakul: 
A költségvetés szerint van összesen 71 tanár, 104 tanítónő, a
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Rangsor szerint 181, tehát hattal több. A költségvetés szerint 
tanár: V II3 4, V III3 19, V I1I2 16, V i l i i  6, IX 3 8, IX 2 16, 
IX i 2; tanítónő: V III3 4, IX 3 48, IX 2 1, X 2 43, Xi 8. A Rang
sor szerint van tanár: V II3 4, V III3 3 (—3), V II I2 19 (—3), 
V III3 18 (— l), IX 3 27 (—19), IX 2 1. A tanítónők között van 
4 к 3600 К, 2 á 3200 К  (a költségvetésben egy sincs), 6 á 
2900 К  (kv. 1), 40 á 2600 К  (kv. 48), 44 á 2200 К  (kv. 8), 
10 á 2000 К  (kv. 43); a segédtanítónők között van 2 á 1800 К 
(kv. 11), 3 á 1600 К  (kv. 1), 22 á 1400 К  (kv. 36). Csekély 
szociális érzékre vall az a körülmény, hogy éppen e fokon nem 
töltik be az egyetlen előirányzott 2200 К -ás állást!

Felsőbb leányiskolái törvény hiányában is föl kellene vilá
gosítani a felsőbb köröket, hogy 1400 koronás felsőbb leányiskolái 
tanítónői típus а XX. században abszurdum és megcsúfolása a 
tanári oklevélnek, mert hiszen feltételezhető, hogy most már — 
természetesen a szerzett jogok megsértése nélkül — csakis tanári 
oklevéllel kerülnek a nők a felsőbb leányiskolákhoz.

A felső kereskedelmi iskoláknál, melyeknek adminisztrálásá
ban rend van, azt látjuk, hogy a felső fokozatok kellő dotálása 
érdekében a fiatalabbaknál lassúbb a tényleges előléptetés az 
előirányzottnál, ami szintén helytelen eljárás, de magyarázható, 
ha nem is menthető.

A Rangsor újra megerősítette bennünk azt a meggyőző
dést, hogy nekünk semmiféle biztató kijelentésekre sem lehet 
építenünk. Erre a múlt ismételten szomorú példát nyújtott. 
A jövő sem sokkal biztatóbb. Hacsak nem jön olyan kormányzat, 
mely elvégre is annak a tudatára ébred, hogy a tanárság elége
detlensége mellett a legideálisabb tanterv és a legjelesebb tan
eszköz is értéktelen lom; hogy az az óriási energia, melyet a 
tanárságban a létért való küzdelem leköt, a nemzeti energia 
deficitje. Végre azt is be kell látnia a bekövetkezendő magyar 
közoktatásügyi vezetőségnek, hogy a tanár nem gép, hanem érző 
ember, akitől az örökös elnyomás mellett lelkes munkát követelni 
lehetetlen. Ilyenkor mindenki csak a kötelességét teljesíti és 
hogy ez mennyit ér a katedrán, felesleges külön hangoztatni a 
hozzáértő előtt. Székely István.

EGYESÜLETI ÉLET.
Kolozsvári kör.

A kolozsvári tanári kör 1910 január 14-én gyűlést tartott, 
amelynek tárgyai voltak : Pálfi Márton felolvasása a kolozsvári 
nevelői körről és László Gyula értekezése : Milyen legyen ifjúságunk 
testi nevelése.

Pálfi Márton 1846-ra megy vissza, mikor Nagy Ferenc ref. 
tanár indítványára Kolozsváron nevelői kör alakult. A kör éltető
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lelke Brassai Sámuel volt. A kör feladata, hogy a tudományos és 
népnevelés elveit minél szélesebb körben terjessze. A körben talál
kozzanak a nevelővilág emberei s ott folytassanak eszmecserét. 
Bizottság megalkotta az alapszabályokat s jóváhagyás végett föl
terjesztette. A kör hét gyűlést tartott, a hetedik után vagy magá
tól, vagy felsőbb intézkedésre, az igazi okot nem tudni, megszün
tette működését. Az első gyűlésen Brassai azt indítványozza, hogy 
a földrajzot ezután szemléltetőbb módon tanítsák. Sok mindenről 
esett szó e gyűléseken. így pl. vitatták, hogy a tanításban micsoda 
szerepe van a feledésnek. Kutatták, mi az oka, hogy olyan keveset 
tudnak. A kevés tudás okát részint a tanárváltozásban, gépies tanu
lásban találták, vagy kifogásolták, hogy a tárgyak között nincs 
fokozatosság, sokfélét és elvont dolgokat tanulunk. Kovácsi és Gáspár 
e kör gyűlésén mutatták be híres olvasókönyvüket, melyben az anya
nyelv központi szerepét hangoztatták. Azért írnak könyvet, hogy belőle 
a gyermek beszédet tanuljon s ne ismeretszerzés legyen a fő. Vitat
ják a körben, hogy hogyan kell gyermekeket nevelni. De mielőtt a kör 
valami nagyobbat alkothatott volna, félévi működés után megszűnt.

László Gyula felolvasásában főkép a torna és sport közötti 
különbséget fejtegette s mindenben a tornának adott előnyt, a sportot 
túlzásai miatt veszélyesnek tartja. Fölszámlálja a sport különböző 
nemeit, elősorolja, hogy egyik az egyik, a másik a másik testrészt 
fejleszti, a torna ellenben az egész testet neveli. Híres orvosok nyi
latkozatait közli a sport veszedelmeiről, a sport túlhajtásának szo
morú következményeiről. A torna a test fejlesztésén kívül önfegyel
mezésre, rendszeretetre szoktat, míg a sport betegségeket támaszt, 
így főkép a szívbaj a sport eredménye. A torna nem költséges, a 
sport sokba kerül, már ezért se gyereknek való. Mivel a torna min
denkinek hozzáférhető, nemzeti jelentőségű, előkészít a katonai életre, 
bár ez nem lehet egyedüli célja. A sport szórakozás csak, a torna 
tantárgy, de nem eléggé méltányolják.

A hallgatóság mindkét felolvasást tetszéssel fogadta.
Dr. Bíró Vencel,

_____ jegyző.

Temesvár-kerületi Tanári Kör.
A Temesvár-kerületi Tanári Kör február 5-én rendkívüli ülést 

tartott, melynek tárgya határozathozatal volt a fizetésrendezés s a 
kongresszus sürgős összehívása ügyében. K. Danes Ferenc elnök 
kijelenti, hogy a rendkívüli ülés összehívását azért tartotta szüksé
gesnek, mert ügyünket a politikai viszonyokkal összezavarják; küz- 
denünk kell törvényben biztosított jogaink érvényben tartásáért s 
ügyünknek a politikai konszolidációig való elhalasztása veszedelmes. 
Ozorai Lajos dr. statisztikai adatokkal igazolja-, hogy mennyire 
megromlott az arány a IX. és VIII. fizetési osztály között; az áll. 
főgimnáziumok, reáliskolák, felsőbb leányiskolák tanársága hátrány-
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ban van a tanítóképző-intézetek s felső kereskedelmi iskolák tanár
ságával szemben. Azután a kör egyhangúlag elfogadja a következő 
határozati javaslatot:

A Temesvár-kerületi Tanári Kör mély fájdalommal látja, hogy 
a fizetésrendezéshez fűzött minden reménye, sőt jogos várakozása is 
egyetlen lépéssel sem közeledett az elmúlt év folyamán a megvalósu
láshoz, sőt míg minden más hivatalnoki státus legalább a törvénybiz
tosította keretben előléptetéshez és kivevezéshez jutott, addig a közép
iskoláknál, amint a gimnáziumok, reáliskolák és felsőbb leányiskolák 
megjelent hivatalos rangsora ad oculos demonstrálja, több mint egy 
év óta egyetlen kinevezés, egyetlen előléptetés sem történt. Nem
csak száz meg száz embernek méltatlan megkárosítása ez, hanem 
egyben azt a semmibe vevést, azt a kicsinylést is világosan tanúsítja, 
melyben a tanárság a közoktatásügyi kormány részéről részesül.

A tanárság nem lát abban hazafias kötelességet, hogy sorsát 
a folyton változó s ingadozó politikai konstellációkhoz kapcsolja, 
amennyiban úgy tudja, hogy szolgálata, kulturális munkája nem 
igazodhatik időnként felmerülő irányzatok szerint, így fizetési ügyét, 
fizetésének rendezését szívesen látja s kéri minden hazafias intenció
tól áthatott kormánytól. Ehhez képest:

1. A Temesvár-kerületi Tanári Kör mély tisztelettel fölkéri 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület elnökségét, hogy sürgősen 
jelentkezzék kihallgatásra a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrnál és fölvilágosítván őt arról, hogy az állami közép
iskolai és felsőbb leányiskolái tanárok egész státusában 1908. decem
ber óta nem történt egyetlen előléptetés sem, miáltal az 1893. évi 
IV. t.-c.-nek azon rendelkezése, — miszerint a középiskolai tanárok 
a VIII. és IX. fizetési osztályokba egyenlő arányban soroztassanak 
és aminek egy évtized óta a mindenkori kormányok pontosan érvényt 
is szereztek — a most lelépett kormány által figyelembe nem véte
tett, úgy hogy a f. é. január 1-én lezárt és f. hó 1-én közzétett 
rangsor bizonysága szerint jelenleg az állami középiskolák tanári 
státusának 2'8°/o-a (27) van a VII.; 42'3°/o*a (399) a VIII. és 
54'9°/o-a (515) a IX. fizetési osztályban; ■— terjessze elő az állami 
középiskolai tanárság egyetemének arra irányuló kérését, hogy e 
sérelmes és elkeseredést okozó állapot a tanárság kedélyének meg
nyugtatására minél elébb orvosoltassék, illetőleg a törvényes status 
quo ante helyreállíttassék.

2. A Temesvár-kerületi Tanári Kör mély tisztelettel fölkéri 
a kongresszusi végrehajtó-bizottság elnökét, hogy a tanárok fizetés
rendezési ügyének tárgyalása és dűlőre vitele érdekében a II. orszá
gos tanári kongresszust haladéktalanul hívja össze és hogy törvényes 
és jogos kívánságainknak annál határozottabb színt, föllépésünknek 
annál nagyobb erélyt és súlyt adhassunk, — ez az országos kon
gresszus kizárólag a hazai középiskolai tanárság erkölcsi és anyagi 
érdekeivel foglalkozzék.

(Temesvár.) Csép Miklós,
titkár.
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JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A reáliskolai tanulók kiegészítő érettségi vizsgálata 

a görög nyelvből.
Az 1883. évi XXX. t.-c. 26. §. szerint csak azok a reál

iskolai tanulók vehetők fel a tudományegyetem bármely karába (értsd 
a nyelvészeti szakokra is), akik a latin és görög nyelvből kiegészítő 
érettségi vizsgálatot tesznek.

Hogyan válik be ez a szakasz a gyakorlatban ? A latinból szá
mos reáliskolai tanuló tesz kiegészítő vizsgálatot, egyrészt mert 
sokan azt hiszik, hogy a jogi pályán, melynek kedvéért a legtöb
ben teszik le a vizsgálatot, jobban boldogulnak Magyarországon, 
mint a technikus pályákon, másrészt módjukban áll a reáliskolában 
négy évig latint tanulni szakemberek vezetése mellett és ámbár nem 
teszik le ezt a vizsgálatot a saját intézetökben működő érettségi 
bizottság előtt, mint kellene és illenék, mégis nagy százalékuk meg
állja helyét s elnyeri az óhajtott bizonyítványt.

Hogy a reáliskola minden pályára előkészíthet, az minden 
hozzáértő ember előtt tiszta dolog, az állam is feltételezi, csak hogy 
bizonyos pályáknál előíi’ja még a kiegészítő vizsgálatot. Gyakorlat
ban azonban nagyon ritka eset, hogy valaki a papi vagy a klasz- 
szika-filológiai pályára menjen a reáliskolából; de ha mégis menne 
valaki, akkor minden ember helyesnek fogja találni, hogy az ilyen 
tegye le a kiegészítő vizsgálatot mindakét tárgyból, mert a görög 
nyelvre okvetlenül szüksége van. Van azonban egy szak, amelyre a 
reáliskola kiválóan, sőt kizárólag előkészít, melyben a gimnázium 
nem is konkurrálhat vele s ez a német-francia szak, mert a reál
iskolai tanuló 5 évig tanul francia nyelvet és két évvel tovább 
német nyelvet, mint a gimnazista. Mindannak dacára a gimnazista 
minden nehézség nélkül mehet e szakra, ámbár nem lehet olyan jól 
előkészítve, míg a reálista, ki olyan iskolát végzett, melynek a 
modern nyelvek a speciálítása, nem mehet, hacsak a latin és görög 
nyelvből nem tesz kiegészítő vizsgálatot.

A gimnáziumi tanulónak van alkalma az iskolában görögöt 
tanulnia, ha akar, a másiknak nincsen, egészen magára van hagyatva 
és ámbár sokkal alkalmasabb a német-francia szakra, a törvény e 
rendelkezése jóformán megakadályozza, hogy e szakra menjen. Ide
jének nagy részét görög tanulmányokra kell fordítania, jártasságot 
soha sem fog elérni abban a nyelvben, mely a francia nyelv alapos 
megtanulására talán még sem elkerülhetlenül szükséges. A gimná
ziumi tanulótól a törvény nem követel semmiféle vizsgálatot, ha a 
francia szakra megy, az mehet, ha addig egy árva szót sem tanult 
volna franciául. A törvény e rendelkezése a német-francia szakra 
jobban elkészülteket elriasztja e pályáról és megkönnyíti e pálya 
választását azoknak, akiknek nincsenek olyan alapos előkészületeik.

Nézetem szerint tehát nekünk, akik a gyakorlati tanítás terén 
működünk, állást kell foglalnunk az ellen, amit az elméleti törvény-
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alkotás elvétett. A leglelkesebb humanista sem fogja követelni, hogy olyan 
pályán, amelyen a görög nyelv ismerete nem szükséges, görögből is 
tegyen vizsgálatot az, aki e pályára lép. Az összehasonlító nyelvé
szet terén természetesen szükség van a görög nyelvre és ha a fran
cia szakos tanárjelöltek tényleg végeznek ily tanulmányokat, akkor 
a görög nyelvből az alapvizsgálat keretén belül tehetnének egy vizs
gálatot, de addig ne legyenek kénytelenek mint i’endkívüli hallgatók 
szerepelni ; mert mindaddig, míg rendkívüli hallgatók, tandíjmentes
séget nem nyerhetnek.

Nézetem szerint az, aki a nyelvészeti szakra megy, rendelke
zik oly ügyességgel, hogy az előforduló görög töveket, melyekkel az 
előírt összehasonlító nyelvészeti kollégium hallgatása közben meg
ismerkedik, beleillessze ismereteibe, anélkül, hogy külön érettségi 
vizsgálatot tenne, hiszen a klasszika-filológia hallgatói sem tesznek 
külön vizsgálatot a szanszkrit nyelvből, melyre nekik éppen annyi 
szükségük van, mint a francia szakosoknak a görögre.

A dolog ilyen állásánál fogva tehát arra kell törekednünk, 
hogy ez a követelmény vagy egészen el ej tessék, vagy ha a tanügyi 
kormány okvetlenül szükségesnek tartja, hogy a francia szakosak a 
görögből tegyenek vizsgálatot, akkor tegyenek az alapvizsgálaton 
belül egy vizsgálatot, melynek terjedelme meg volna határozandó, 
hogy az oly i*eáliskolai tanulók, akik a francia-német szakra men
nek, azonnal mint rendes hallgatók léphessenek be a tudomány- 
egyetemre. Albrecht János.

Kell-e osztályzat a tornából?
A tornaosztályzatnak nincs buktató értéke, sem jelessé nem 

teszi a bizonyítványt. Egyszóval: olyan tényező, amely sem nem 
oszt, sem nem szoroz. Tehát egész bátran elmaradhatna a bizonyít
ványból, anélkül, hogy ebből valakinek kára származnék. Sőt talán 
még haszon is származnék belőle. Az az előny legalább is járna 
ezzel, hogy nem szolgálna mindenkinek gúny tárgyául. Most úgy a 
tanulók, mint a szülők csak mulatnak ezen az osztályzaton. Ki ne 
hallotta volna a tornából bukott tanulónak ilyetén vigasztalását: ne 
búsulj öcsém, attól még püspök lehet belőled! De ha viszont vala
mely tanulónak csak a tornából volt jelese, milyen könnyen rámond
ták : pojácának elmehetsz vele! Sőt még a tanárok sem sokat tar
tanak a tornaosztályzatról. Velem magammal esett meg az, hogy az 
igazgatóm, akinek fiát, hogy nagyobb szorgalomra buzdítsam, meg
buktattam a tornából, nagy gúnyosan megjegyezte a konferencián: 
sokra vitte a fiam, megbukott a tornából!

A tornatanítóknak fáj is ez az állapot már régóta s amióta 
Magyarországon önálló tornatanítók vannak alkalmazva nem is múlt 
el egy év sem, hogy kérést ne intéztek volna a minisztériumhoz, hogy 
ezt az állapotot szüntesse meg. Persze azt kérték minden alkalom
mal, hogy a tornaosztályzatnak is olyan értéke legyen, mint a többi-
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nek. Kérésüknek mind ez ideig még nem lett foganatja, aminek én 
csak örülni tudok. Én ugyanis azt hiszem, hogy a tornaosztályzatnak 
a mai értékével is többet ártunk, mint használunk a testi nevelés 
ügyének s hogy a legjobb az volna, ha egészen eltörülnék ezt az 
osztályzatot. Igyekszem megmagyarázni, hogy miért.

Az eddigi szokás szerint — azt hiszem a legtöbb tornatanító 
ma is így osztályoz — minden tanulót a tudása szerint osztályoz
tunk. Például: ha a tanuló két mászópózna között az átfordulást 
csak úgy tudta megcsinálni, hogy alacsonyan fogta a póznákat, akkor 
hármast kapott, ha magasan fogta kettőst, ha függésből csinálta 
egyest, ha pedig egyáltalában nem tudott boldogulni, akkor négyes 
osztályzatot kapott. Ugyanígy a nyújtón, gyűrűhintán, egyszóval min
den szeren volt minden osztálynak és minden osztályzatnak gyakor
lata. Aki csak ötven centiméternyi magasságot tudott átugorni, az meg
bukott, aki százötvenet ugrott, az jelest kapott. Aztán a végén 
összeadták az egyes szereken nyert osztályzatokat s ezeknek ä számtani 
középarányosa lett a végosztályzat. Ezzel az eljárással eltelt jó két 
hét s a vége mi lett?  Bosszúság s igazságtalanság. Az ilyen eljárással 
ugyanis egyszerre igen kevés tanulót lehet megfigyelni. A többi 
azalatt unatkozott, vagy rendetlenkedett. Az igazságtalanság pedig 
úgy állott elő, hogy szerintem a tornában nem fontos a tudás, így 
hát nem is szabad azt osztályozni.

Szerintem a tornázásnak legfőbb célja : az egészség fönntartása. 
Ezt úgy érjük el leginkább, ha sok mozgást végzünk, sokat futunk, 
játszunk, ugrunk, hogy a szívünk, tüdőnk és gyomrunk erősödjék. 
Mi fontosabb tehát, hogy valamit egyszer, de jól, vagy inkább sok
szor csinálunk ? Szerintem sokkal fontosabb az igyekezet, a szorgalom 
a tornában, tehát inkább ezt kellene osztályozni. Igen ám, mondhatná 
valaki, de az igyekezettel a tornában feltétlenül velejár a tudás is. 
Igaz, de éppen úgy mint a tantárgyaknál i s : a tehetség arányában. 
A tornában azonban a testileg ügyetlen is eléri a főcélt: az egész
séget. Mondok egy példát a tapasztalatomból. Az egyik tanítványom 
rendkívül nagy testi ügyességgel és erővel volt megáldva. Vele szüle
tett. Akármilyen gyakorlatot megmutattam neki, a szeren utánam 
csinálta. Meredek hegyoldalon lement a kezén. Családi körülményei 
azonban nyomorúságosak voltak, Mindig kedvetlen volt s a torna
órán legtöbbször beteget jelentett. Egy másik tanítványom, testileg 
éppen az ellenkezője .volt az előbbinek. Ügyetlen, esetlen volt nagy 
mértékben. De okos gyerek létére nagj igyekezettel tornázott, mert 
belátta, hogy az jó. Mutatós gyakorlatokat nem tanult meg, de erős, 
kemény legény lett belőle s míg a másik valahol elsenyvedt azóta, 
ő most is nagyon szívesen tornázik. Kérdem most m ár: melyiknek 
volt több haszna a tornatanításból, melyik érdemli meg a jobb osz
tályzatot? Ugy-e bár, a második.

Mostanában, hála az égnek, mind jobban és jobban terjed az 
a nézet, hogy a szabadtéri gyakorlatok, különösen pedig a játékok 
szolgáltatják a legjobb testgyakorlatot. Vegyük például a kifutót, 
ezt a rendkívül kedves és mozgalmas játékot s nézzük meg ott,
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bogy az egészség szempontjából melyik tanulónak van belőle nagyobb 
haszna : az ügyesnek-e, vagy az ügyetlennek. Az ütött labdát ki 
kell kapni. Az ügyes tanuló kinyújtja a karjait s megmarkolja, anél
kül, bogy a helyéről elmozdulna. Az ügyetlen neki szalad, neki kap, 
de elejti. Utána fut, de elszalasztja s ötször is le kell hajolnia, míg 
végre megfogja. — Ki kell futni az egyik métától a másikhoz. Az 
ügyes gyerek neki iramodik s bár rádobnak, sértetlenül visszakerül 
a helyére. Az ügyetlent ötször is visszakergetik, amíg végre kijut a 
külső métához s onnan még nagy fáradság árán vissza is kell fut
nia. Kérdem : melyik tanuló végzett nagyobb munkát, melyiknek 
volt több haszna e játékból, melyiknek adjuk hát a jobb osztály
zatot? Remélem, hogy most már mindenki azt mondja, hogy az 
ügyetlennek.

Jól van hát, osztályozzuk az igyekezetei.
Igen ám, csakhogy itt most már más a baj, A jó tornataní

tásnak ez a főszabálya : a kiszabott idő alatt minden tanulónak a 
lehető legtöbb mozgást kell juttatni. Tehát mozogjon lehetőleg egy
szerre az egész osztály. Kitűnő szabály, hiszen az egészséget a sok 
mozgás szolgálja. Ezért jó a játék s a svéd torna, mert ezekben 
egyszerre sok tanulót lehet mozgatni. Most már tessék csak egy 
ötven tanulóból álló osztályt elképzelni, amint az a játszótéren 
elszórtan futkos ide-oda. Hány szemmel kellene annak a tornatanító
nak megáldva lennie, hogy minden egyes tanulón meglássa, hogyan 
igyekszik ? Ugyanilyen nehéz a szerepe a svéd tornánál is. Nem is 
igen jut hozzá, hogy az egyes tanulót megszólítsa, hát jóformán 
meg sem igen ismerheti őket még névszerint sem, különösen ha azt 
is számításba vesszük, hogy hetenkint csak kétszer találkozik velük. 
Nekem az idén az első osztállyal külön ismerkedési órát kellett tar
tanom s még most sem tudom minden tanulónak a nevét. Hogyan 
lehessen ilyen körülmények között igazságosan elbírálni a tanulók 
igyekezetét? Azt mondom, hogy sehogy sem. De nem is szükséges. 
Mi célja van, vagy lehetne ugyanis a tornából való osztályozásnak ? 
Szerintem csak az, hogy buzdítsa a tanulókat. S elérjük-e ezt a célt 
a mostani osztályozással ? Én arra a tapasztalatra jöttem eddigi taní
tásom alatt, hogy nem. Amíg ügy osztályoztam, amint azt cikkem 
elején leírtam, a tanulók megunták a tornaórát s nem nagyon kíván
koztak oda. Azok a tanulók pedig, akik a legjobb igyekezet dacára 
sem kaptak jelest, méltóan igazságtalannak tartottak s ezért nem 
tornáztak. Később kezdettem az igyekezetét honorálni. Buktattam is 
kétszer amióta tanítok. Mind a két esetben az ellenkezőjét értem el 
annak, amit el akartam érni. Aki pedig rátermettségénél fogva jelest 
érdemelt volna s nem kapott, az meg azért volt megsértve. Csupa 
baj, csupa nyomorúság! Időközben, az olvasmányok hatása alatt, 
változott a nézetem a külömböző testgyakorlatok értéke felől. Kez
dettem a szabadtéri gyakorlatokra helyezni a fősúlyt. Többet játszot
tunk, mint a szereken tornáztunk. Most már, hogy osztályozzak ? 
Nekem minden osztályozás valóságos kín volt. Fogtam hát egyszer 
magam s nagyot és merészet próbáltam. Az egyik tornaórán, amelyen
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osztályozni szándékoztam, rövid kis előadást tartottam arról, hogy 
mire való a tornázás, ezután pedig felhívtam a tanulókat, hogy mond
ják meg nekem egyenkint, ki mit hisz magáról, hogy milyen osztály
zatot érdemel. Az eredmény várakozáson felül ütött ki. Minden 
gyerek becsületesen megmondta, — persze az eddigi szokáshoz híven 
a tudást véve alapul, — hogy milyen osztályzatot érdemel. Evek 
folyamán azonban oda fejlődött ez a dolog, hogy a tanulók, a maguk 
józan eszét követve, majdnem mind jelest kívántak. Tavaly aztán 
— tanultam a tanulóktól — fordítottam egyet a dolgon s én önként 
adtam minden tanulónak jelest. Természetes, hogy előzőleg meg
magyaráztam nekik, hogy miért teszem ezt. 8 mit gondolnak, mit 
értem el ezzel az eljárással ? Tán elment a tanulóknak a kedvük a 
játéktól — tornától ? Nem. Az ellenkezője történt ennek. Olyan 
szívesen és olyan buzgalommal jönnek tanítványaim az órára, hogy 
öröm nézni. Amint kicsengetnek az elméleti óráról, rögtön jönnek 
le a tornacsarnokba. Némelyik még az osztálytei’emben kifüzi a cipő
jét. Ha vége az órának, sopánkodnak miatta: már vége? A fel
mentettek száma a lehető legminimálisabb és több eset van arra, 
hogy a felmentett is buzgón tornázik, sőt túl tesz a többin. Az 
óraközökben az udvar, vagy rossz időben a tornacsarnok tele van 
gyerekkel s játszanak vagy mászkálnak ott. Pedig nem hajtjuk őket 
oda. Egyszóval: a lehető legjobb eredményt értem el ezzel az eljá
rással, azaz jobban mondva : egészen világossá lett előttem, hogy a 
tornából való osztályozás teljesen fölösleges valami. Haszon nincs 
belőle, semmi esetre sincs, legfeljebb kár. De nem is kell a játékra, 
vagy a tornázásra buzdítani a gyereket. Elvégzi azt az ösztöne. 
Olyan hatalmas a mozgásra hajtó ösztön az emberben, hogy azt nem 
sarkalni, talán inkább fékezni keli. Igyekezzünk arra, hogy ezt az 
ösztönt kielégítsük, még pedig az ember természetének leginkább 
megfelelő szabadtéri gyakorlatokkal s akkor nem lesz osztályozásra 
szükség. Am nagy a sötétség s nagy a vakság még mindig!

(Brassó.) Preiszner Péter,
tornatanító.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.

A jövő iskolája. Elmélkedések. Irta  Gaal Mózes. Budapest 
Athenaeum 1909. Ára 2 К  40 f.

A jövő iskolája. Ez a cím első pillanatra azt sejteti, mintha 
a könyv szerzője c§ak tapintatból írta volna elmélkedései élére. 
Tapintatból, nehogy úgy tűnjék fel a könyv tartalma, mintha mai 
iskoláinkat el akarná ítélni s az érvényben levő nevelő eljárás szatí
ráját akarná nyújtani. Ebien a föltevésben alaposan csalódtunk. 
Nemcsak nem bírálja szigorúan könyvünk a mai iskola eljárását, 
hanem tulajdonképen még mélyreható átalakulásnak perspektíváját
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sem nyújtja. Helyesebben talán inkább ilyenforma címek között 
válogathatott volna a mélyérzésű és fenkölten gondolkodó író : 
»A szeretet műve az iskolai képzésben«, »Az iskola és a szociális 
érzés«, »Az ideálizmus a nevelés munkájában« stb.

Ezzel azonban korántsem akarjuk a munkának hasznos, érdemes, sőt 
szükséges voltát kétségbe vonni. Sőt éppen a címjavaslataink alapján, 
melyek körülbelül ki is fejezik a füzet lényeges tartalmát, igaz lelke
sedéssel üdvözöljük e könyvet, a mi kissé sivár tanügyi irodalmunk 
terén. Nagy szükség van azon eszméknek hangsúlyozására, melyek e 
nagy elokvenciával és a szerző egyéniségét föltáró közvetlenséggel 
megírt kis könyvben kifejezésre jutnak. Valósággal a szeretet mun
kája e kis könyv megírása, melynek különösen első fejezetében sok 
oly megszívlelendő javaslat van (a tanulók segédkezése a fegyelme
zésben, jellemképzésben; egymásnak támogatása a tanulásban), melyek 
az ú. n. szociális érzésnek leghatbatósabb nevelő eszközei s ennek 
kapcsán az igazi szeretetre való nevelésnek előmozdítását célozzák. 
Valósággal az ideális gondolkozás melegágya e kis füzet s főleg 
annak II. és V. fejezete, melyekben a szép és jó eszméinek kultivá
lására találunk lelkes buzdítást és megszívlelendő tanácsokat. Ezeken 
kívül a könyv III., IV. és utolsó fejezetében is sok becses és rész
ben új javaslatot találunk az önművelésre (idegen nyelvek gyakorlása 
az önképzőkörben, a zenei és rajzolási ügyesség fejlesztése) az ott
honi foglalkozásra és más, a vezető eszmékkel kevésbbé összefüggő 
kérdésekben is (koedukáció, nemi felvilágosítás).

A könyv egész tartalmán végigvonul az iskolának, a tanuló 
ifjúságnak és a nevelés munkájának rajongó szeretete, amely körül
mény maga is méltóvá tenné e derék kis könyvet arra, hogy azt 
kartársaim figyelmébe a legmelegebben ajánljam. És itt  nem frázis 
e szó »legmelegebben«, mert valóban, aki csak kissé is szereti hiva
tását, a legnagyobb mértékben fel fog melegedni e lelkes sorok elol
vasása közben, ami pedig ugyancsak ránkfér a mai nagyon is rideg 
kultúrális viszonyaink közepette. p  i

Sexualpädagogische Enquete in Budapest. Mitgeteilt von 
Direktor Fr. Kemény, Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1908. 
Különlenyomat a »Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten« VIII-ik évfolyamából.

Az »Országos Védő-Egyesület a Nemi Betegségek Ellen« 
1907. év végén és 1908. év elején öt szekszuális pedagógiai előadó 
estét rendezett, melynek tanulságos ismertetését adja a fenti füzet. 
Kár, hogy német nyelven jelent meg, de némileg jellemzi a mi 
viszonyainkat, hogy nálunk nem lehetett kiadni, míg a németek 
örömmel fogadták. így megtörténik az, hogy a németek jobban érte
sülnek eme ankétről, mint jómagunk.

Kemény Ferenc, az ankét előadója igen áttekintően ismerteti 
az egyes előadásokat. Sok hasznos és okos eszme merült fel az elő
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adó estéken s tisztázólag hatott a szekszuális pedagógia nehéz kérdé
seire. A. nemi felvilágosítás szélső irányzata is képviselve volt, de 
csekély számmal.

Arra nézve majdnem mindnyájan egyetértettek, hogy a felvilá
gosítás szükséges, de a módra nézve eltérők voltak a vélemények. 
Kemény Ferenc, dr. Schwartz Artúr és dr. Divéky az egyéni fel
világosítás mellett vannak, dr. Deutsch Ernő, Weltner Jakab (szo- 
ciálista), dr. Hahn Dezső és Glücklich Vilma (feminista) az iskolait 
kívánják. Többen hangoztatják az akaraterő, a jellem fejlesztését, 
mely nélkül a felvilágosítás nem sokat ér. A valláserkölcsi nevelés 
is fontos tényező.

A szociálista Weltner gazdasági okokra' vezeti vissza a bajt 
és csak a gazdasági viszonyok jobbulásával remél a szekszuális téren 
is javulást. Hasonlót mond dr. Hahn Dezső is, aki a túlzsúfolt 
lakásokat az érzékiség melegágyának tartja.

Glücklich Vilma a koedukációt kívánja, mert ezzel a nemi 
inger tompul.

Szóba került a nemi önmegtartóztatás kérdése is, melyre vonat
kozólag Kemény Ferenc, a relatív és abszolút absztinenciát állítja 
fel s egyelőre addig, míg az ei'kölcsi felfogás tisztul átmenetkép, 
megelégszik a relatívval, vagyis, hogy az ifjak a főiskolákról »tisz
tán« kerüljenek ki.

Többen a javulás akadályát abban látják, hogy a tanító és a 
tanuló között való viszony nem helyes; sokkal őszintébb, szerettel- 
jesebb bizalmasabb viszonynak kellene lenni köztük s akkor többet 
lehetne elérni.

Sokan szükségesnek tartják szekszuális pedagógiai tanfolyamok 
létesítését tanférfiak és szülők részére. Szükséges volna, hogy tanítók 
és iskolaorvosok képesítő vizsgálatának tárgya a szekszuális pedagó
gia is legyen.

Igen alapos Kemény előadása, mely e kérdésnek majd minden 
ágára kiterjed s bizonyítja, hogy elmondója uralkodik a tárgyon.

A befejező előadáson az elhangzottak összefoglalásakép kimond
ták, hogy a felvilágosítás a szülők és az iskola kötelessége. I t t  ter
mészettudományi alapon történjék fokozatosan, óvatosan. Ezenkívül 
szükséges az akaraterőt és testet acélozni. Föl kell hívni a köz- 
oktatásügyi minisztériumot, az iskolaigazgatókat és a sajtót, hogy 
vegyék ki részöket a mozgalomból, mely az egész nemzetet érdekli.

___ _ —У —n dr.

Dr. W. Lietzmann: Stoff und Methode im mathematischen 
Unterricht der norddeutschen höheren Schulen auf Grund der 
vorhandenen Lehrbücher. 8° X II. -f- 102. Leipzig und Berlin.
B. G. Teubner. 1909. M. 2.

Az egyes tantárgyak oktatása terén nem szűkölködünk a mód
szeres feldolgozást nyújtó és a tanár számára írt kézikönyvek nélkül, 
különösen újabb időben egész sora jelent meg olyan munkáknak,
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melyek a középiskola mathematikai tananyagát részben enciklope- 
disztikus módon, részben magasabb tudományos szempontból feldol
gozták. Ritkábbak a kizárólagosan módszertani fejtegetések, noha az 
ilyenekre az újabb irányzatok valóvá tételénél több oldalról is nagy 
szükség van napjainkban. Danzat, Dange, Smith és Young idevágó 
újabb munkái és a magyar bizottság kötete mellett a címben emlí
te tt füzetnek egészen sajátlagos helyet kell biztosítanunk. Yoltaképen 
a középiskolai mathematikai anyag modern szellemben írt módszerta
nát nyújtja teljesen új beállításban: a használatban levő legelter
jedtebb német tankönyvek ismertetése, bírálata és a velük szerzett 
gyakorlati tapasztalatok alapján. A füzet egy legújabb német válla
latnak, a Klein Felixtől megindított: »Abhandlungen über den 
mathematischen Unterricht in Deutschland, veranlasst durch die 
internationale mathematische Unterrichtskommission« c. sorozatnak 
első füzete; e vállalatban feldolgozzák a Németország különböző 
részeiben használatos tervezeteket, a mai viszonyokat és ismertetik 
az újabb törekvések térfoglalását a különböző iskolákban. Az egyes 
dolgozatok azon részlettanulmányok során keletkeztek, melyeket az 
internácionális bizottsággal kapcsolatos német szervezet referensei 
végeztek és amelyek a szűkszavú elaboratumokban nem vehetők fel.

Lietzmann beható tanulmányok után írta meg szellemes füzetét, 
melynek a módszertani fejtegetés a legfontosabb és középponti része, 
a tankönyvek csak a segédeszközök, az útjelzők e törekvésében. Ránk 
külföldiekre nézve azután tényleg a könyv általános tárgyalásai a 
legérdekesebbek, különösen azért, mert elsőrangú szakférfiú véleményét 
olvassuk az új törekvések módszertani fontosságáról, a részletek jelen
tőségéről és gyakorlati megvalósításáról. A tankönyvek és kézikönyvek 
általános jellemzése és statisztikai megfigyelése után sorra veszi a 
geometriai, az arithmetikai, az algebrai, a függvénytani és az infi- 
nitesimál-számítás bevezetésére vonatkozó fejezeteket, reámutat min
denütt a használt módszerek lényegére, a feldolgozott körök tar
talmi jelentőségére és tudományos értékére. Előadja az újabb 
követelések és módszerek részleteit, a tankönyvekben és az irodalom
ban történő feldolgozásukat. A propaedentikus mértan, a planimetria, 
a geometria alapvetésének tudományos tárgyalását, a helyzet-geometria, 
az ábrázoló mértan és az stereometria, a praktikus geometria, a szer
kesztő feladatok, a trigonometria, az arithmetika, a numerikus számolás, 
az egyenletek tana, a grafikai módszerek, a függvénytan és a differen
ciál- és integrálszámítás, az analytikai geometria középiskolai tár
gyalásának irányelveit a legmodernebb alapon fejti k i ; végezetül az 
érettségi vizsgálatok mathematikai részéről mond el fontos megjegy
zéseket. A könyv befejezését a mai nap használatban levő és a 
legfontosabb német tankönyvek többi bibliográfiája képezi.

Lietzmann előadási modora rendkívül élvezetes és sok helyen 
mélyreható megjegyzései a középiskolai tanár szempontjából nagy- 
fontosságúaknak mondhatók. Szembeállítja az egyes kérdéseket illető 
összes nézeteket és pontosan végigkíséri az egyes irányzatok fejlődé
sét és megnyilatkozását a tankönyvirodalom terén. Úgy hisszük, hogy
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e tekintetben nemcsak Németországban, hanem mindenütt, hol ma a 
reform ügye érdeklődőkre talál, nagy hatással lesz a könyv, miért 
is tanulmányozását szaktársainknak a legmelegebben ajánlhatjuk. 
Általános módszertani és iskolatechnikai fejtegetései azonban széle
sebb körök érdeklődésére is számíthatnak.

Dr. Goldziher Károly.

KRÓNIKA.

Cherven Flóris üdvözlése. A múlt héten, hetvenedik szü
letése napján meleg üdvözlésben részesítették a budapesti közép
iskolai igazgatók nagyrabecsiilt kartársukat. Cherven Flóris dr. 
főigazgatót, a VII. kér. (Barcsay-utcai) állami főgimnázium 
igazgatóját. A teljes számban megjelent igazgatói kar érzelmeit 
Rombauer Emil c. főigazgató tolmácsolta, méltatva az ünnepeltnek 
oktatásügyünk terén szerzett kiváló érdemeit; Badics Ferencz dr. 
főigazgató a gyakorló főgimnázium; Szölgyémy Ferenc kormányzó 
akatholikus tanáregyesület üdvözletét ju ttatta kifejezésre. Cherven 
Flóris meghatottan köszönte meg a gyöngéd figyelemnek e meg
nyilvánulásait. Egyesületünk igazgatósága üdvözlő iratot intéz 
ez alkalommal Cherven Flórishoz, aki immár 42 év óta buzgó 
tagja egyesületünknek.

Előléptetések a VIII. fizetési osztályba. A Közlöny 
múlt heti számában szóvá tettük a V III. fizetési osztályba való 
kinevezések elmaradásának ügyét s annak a tanárságra sérelmes 
voltát. Ezen alkalommal örömmel adhatunk hírt arról, hogy 
felszólalásunk után a kinevezések hamarosan bekövetkeztek. 
Még pedig az új rangsorban a IX . fiz. osztály elejéről a 30 első 
tanárt léptetik elő a V III. fizetési osztályba. Bár ezeknek az 
előléptetéseknek már régebben meg kellett volna történniük, 
mégis örvendünk annak, hogy végre 30 kartársunk, ha megkésve 
is, hozzájut a megérdemelt és várt javadalomhoz. A kinevezések 
a hivatalos lapban pár nap múlva jelennek meg.

A katholikus középiskolai tanáregyesület II. közgyű
lése f. hó 1-én és 2-án folyt le Budapesten, Jurkovich Emil 
beszterczebányai tankerületi kir. főigazgató elnöklete alatt. A minisz
tert a közgyűlésen dr. R adnai Rezső miniszteri osztálytanácsos 
képviselte. M ázy Engelbert dr. elnök betegsége miatt nem jelen
hetett meg a közgyűlésen. Megnyitó beszédét Szölgyémy Ferenc 
alelnök olvasta fel. Azonkívül felolvasást tartottak még: Komárik 
István S. J . kalocsai főgimn. tanár Középiskolai tantervűnk  
és a reformtörekvések; Karsai Ervin  kassai prem. főgimn. 
tanár A  filológiai oktatás m int egységes feladat; Bagosay Berta
lan szatmárnémeti kir. kath. főgimn. tanár A  történelmi oktatás;



415

Péch Aladár budapesti áll. főgimn. tanár A  természettudományi 
és matematikai oktatás m in t egységes feladat cím alatt. A  te t
széssel fogadott előadásokat tanulságos eszmecsere, majd a hiva
talos jelentések előterjesztése és társasebéd követte. Egyesületünk 
képviseletében Négyesy László dr. elnök és Székely István dr. 
főtitkár vettek részt a közgyűlésen.

A kongresszus megtartására sokan alkalmasnak, mások 
még korainak tartják a jelen időpontot. Mi a magunk részéről 
teljes megnyugvással várjuk e tekintetben a kongresszus végre
hajtó bizottsága elnökségének az intézkedését, mert tudjuk, hogy 
a tanárság érdekeinek szemmeltartásával és a szükséges körül
tekintéssel jár el fontos és kényes feladatának teljesítésében. 
Kartársainkat is kérjük, hogy — bár elég ok van a forron
gásra — türelemmel várják be a hívó szózatot, amely a maga 
idején semmiesetre sem marad el.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és a vele kapcsolatos 
olvasóterem, továbbá az Országos Tanszermúzeum (VIII. Szent- 
királyi-u. 47. Tanítók Háza), ünnepnapok kivételével nyitva van s 
díjtalanul használható, illetőleg megtekinthető : minden vasárnap és 
csütörtökön, d. e. 9 —12-ig, és péntek kivételével minden délután 
3 — 7 óráig. Az olvasóteremben közel 200 hazai és külföldi tanügyi 
(pedagógiai) lap áll az érdeklődők rendelkezésére. A Tanszermúzeum 
csak nappal tekinthető meg ; mert este világítás nincs.

Tartalom : A rangsor. Székely Istvántól. — Egyesületi élet: Kolozsvári 
kör. Dr. Biró Venceltől. — Temesvár-kerületi Tanári Kör. Csép 
Miklóstól. — Javaslatok és tanulmányok: A reáliskolai tanulók 
kiegészítő érettségi vizsgálata a görög nyelvből. Albrecht Jánostól. — 
Kell-e osztályzat a tornából? Preiszner Pétertől. — Könyvek és 
lapok: Gaal Mózes : A jövő iskolája. E. Á.-tó\. — Fr. Kemény: 
Sexualpedagogische Enquete in Budapest, —y  —n dr.-tól. — Dr. ЛУ. 
Lietzmann : Stoff und Methode im mathematischen Unterricht der 
norddeutschen höheren Schulen auf Grund der vorhandenen Lehr
bücher. Dr. Goldzih&r Károlytól. — Krónika: Cherven Flóris üdvöz
lése. — Előléptetések a VÍIT. fizetési osztályba. — A katholikus 
középiskolai tanáregyesület II. közgyűlése. — A kongresszus.

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR 

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  éremmel kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — K öltségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapitva 1846.

B udapest, IX., Ip ar-u tcza  4 ,  sz.
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IDEGEM SZAVAK 
ÉS HEVEK SZÓTÁRA.

A gyakrabban előforduló idegen  
nyelvű szállóigék, szó lások  és  
rövidítések magyarázatával. :::
Szerkesztette : KELEMEN BÉLA
Bármily gazdag is a magyar nyelv szókincse, lépten- 
nyomon kénytelenek vagyunk egy-egy fogalmat i d e 
g é n  szóval m egjelölni. Még többször hallunk vagy 
olvasunk olyan idegen szavakat vagy neveket, me
lyeknek helyes érte lm ét hiába kerestük, mivel mind
eddig nem volt megfelelő könyvünk, amelyben a 
kérdéses idegen kifejezések ny itjá ra  akadtunk volna. 
E zt a h iány t oszlatta  el Kelemen Béla, az ism ert 
nevű szótáriró  k itűnő munkája, amely a legtöbb ide
gen szónak, névnek, kifejezésnek értelm ét és kiejtési 
módját, úgyszin tén  azok rövidítéseit is világosan 
---------------------- és töm ören ism e r te ti .----------------------

Kötve 4  kor.

Kapható a kiadó- 
társulatnál (Athe
naeum, Rákóczi-út 
54.),  valamint min
den hazai könyv- 
: kereskedésben.  :

MARX Is MÉREI
*  TUDOMÁNYOS MŰSZEREK GYÁRA *

Telefon : 21-06. BUDAPEST, VI., BULGSU-U. 7 i Telefon : 21—06.

Készít sa já t g y á rte 
lepén m indennem ű 
fizikai, kémiai, ge o 
metriai m űszereket; 
vegyi fülkét.előadó- 
asztalt,  üvegszekré- 
nyeketés elsőrangú 
:: vetítőgépeket. :: 

I l l u s z t r á l t  á r j eg y z ék ek  d í j t a l a n u l  k ü ld e t n ek .

■ too munKrts. 16 HP. ■
Magyarorszag legnagyobb fizikai tanszergyára

B u d a p e s t ,  a z  A th e n a e u m  г . - t .  k ö n y v n y o m d á ja .
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A z e g y e s ü le t  h iv a t a lo s  
ü g y e ib e n  m in d e n  i r a t  

Dr .  S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

D r. L É V Á T  E D E
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

M e g j e l e n n e  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK
A koedukáció egyházi, családi és iskolai világításban.

(Mozaik.)

Tévednek azok, akik azt biszik, hogy a két nem együttes 
nevelésének súlyos problémája már dűlőre jutott, és akik álláspont
juk szerint megválogatott statisztikai adatokkal vélik ezt a kérdést 
eldönteni. Előttünk fekszik néhány újabb megnyilatkozás, melyek 
egyike jobbadán a tekintélyi érvnek hódol, míg a másik egy közel
fekvő, természetes, de mindeddig kellően nem méltányolt nézőpont
ból világítja meg a problémát, a harmadik az iskolai tapasztalatok 
erejével dicsekedhetik, az utolsó pedig a koedukáció őshazájából derít 
világosságot a kérdésre.

A francia püspöki karnak egy minap kiadott pásztorlevelében 
olvasható a következő részlet: » A b it veszélyeztetésén kívül itt van 
az erény veszélyeztetése ; foglalkozni kell ezzel is, főleg ha olyan 
vegyes iskolákról van szó, amelyekben a két nembeli gyermekek 
egyesítése révén oly nevelési rendszert követnek, mely ellenkezik 
az erkölccsel és semmiképen sem méltó egy művelődött néphez.« 
A »Minerva« c. folyóirat ennek az állásfoglalásnak igen helyesen 
azért tulajdonít kiváló fontosságot, mert oly tekintélyes oldalról 
indult ki, ámde tárgyilag éppen nem tartja megokoltnak s e végből 
hivatkozik Németalföldre és a mind jobban elszaporodó »új isko
lák «-ra, ahol a koedukáció bevált.

A koedukációnak azok a hívei, akik a családi nevelésben vélik 
felfedezni annak ősi példáját és erre a természetes mintára hivat
koznak, megfeledkeznek arról, hogy a testvérkéknek a viszonyok 
követelte együttélése még nem együttes és egyforma nevelés s nem 
veszik észre, hogy a nemeknek különválasztása voltaképen már a 
családban kezdődik. Ha a trónörökös pityeregni kezd, apja rászól: 

ORSZ. k ö z é p i s k , t a n á b e g y e s . k ö z l . x l i i i . 30
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»Hát nem szégyelled magad, hisz úgy sírsz mint egy leány!« s íme 
a férfiúi öntudatnak csirája máris megfogant benne. Ha asztalnál 
pohár, tányér kell, adása a leánynak annyira természetes kötelességeT 
hogy még fivére is tőle kéri, ha valamire szüksége van. Ha a lányok 
mulatsága zajos lesz, megszólal az anya: »Ugyan ne legyetek olyan 
vadak mint a fiúk!« akiknél a fütty, a mászás stb. fel sem tűnik» 
Ugyanez a megkülönböztetés mutatkozik az ifjúsági irodalom nyúj
totta olvasmányokban: amott merész vadászkalandok, itt érzékeny 
históriák. Szóval már a családi együttlétkor minden úgy alakul, 
hogy inkább szétválasztja, mint egyesíti a nemeket. Nem csoda 
tehát, hogy apró legénykék tudatában vannak már férfi-létüknek és 
a leányokban amazokkal szemben valamelyes inferioritási érzés fej
lődik s köztük bizonyos ür támad. S valóban az iskolai koedukáciú 
mindaddig meddő kísérlet lesz, amíg a család nem siet segítségére 
s a gyermekekben nem érleli meg azt a belátást, hogy a két nem
nek különbözősége dacára azok egyenértékűek.

Baden nagyhercegség középiskoláiban már 8 év óta koeduká- 
ciós rendszer uralkodik. Igen üdvös dolgot végzett tehát a badeni 
filológusok egyesülete, amikor ezen rendszer eddig érlelt tapasztala
tai és eredményei dolgában kérdést intézett a 75 középiskola tanár- 
testületéhez. Ezen kérdezősködés adatai a »Die höhere Mädchen
schule« c. folyóiratban vannak feldolgozva és felette alkalmasak 
arra, hogy az ellentábor állását megerősítsék. íme néhány részlet a 
beérkezett jelentésekből. A 6— 9. osztályban gyakoriak a szeretke
zések (Liebeleien), a fiúk általában nem szívesen látják a lányokat,, 
ami súrlódásokra vezet; a leányok gyakran kamasz-szokásokat sajá
títanak el, másoknál a becsvágy betegessé lesz, anélkül, hogy ez íu 
fiúk komolyságát és szorgalmát fokozná; sőt, ha őket a leányok 
jobb eredményeire figyelmeztetik, ez közönyt vagy dacot vált ki 
belőlük. A koedukációnak nemesítő hatása nem mutatkozott, ellen
ben akárhányszor visszás jelenségeket érlelt meg: fiúk kizáratását 
leánytársaik miatt, illetlen levelezést (5. osztály), a fiúk cinikus 
avagy túlságosan bizalmas viselkedését, anélkül, hogy ezen a leányok 
fennakadtak volna, stb. Jellemző, bogy a 75 középiskola közül csak 
9 foglal el barátságosabb állást a koedukációval szemben és a badeni 
filológusok egyesülete túlnyomó része ellenzi. A jövőre nézve sem 
jósolhatni kedvezőbb fordulatot, mert míg eddig újdonságánál fogva 
a koedukáció egyik-másik fiúra jótékonyan és fegyelmezően hatott, 
ez is megszűnik, mihelyt a dolgot megszokták. Most, hogy Szász
országban is meg fogják honosítani az együttes nevelési rendszert, 
a szak- és napisajtó hangosan utal a badeni tapasztalatokra ; hibáz
tatja, hogy a nők mozgalmának túlságosan engedtek és megrójja 
azt a takarékossági szempontot, mely ilyen módon akar felsőbb 
leányiskolák felállítása elől kitérni.

Last not least egy tanulmányról kell megemlékeznem, mely 
magasan kiemelkedik azon alkalmi cikkek tömegéből, melyek az utóbbi 
években a pedagógiai irodalomnak ezt a területét elárasztották. 
Értem Siehert Albertnek az amerikai Egyesült-Államok iskoláiban
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dívó együttes nevelésről írt 12 lapra terjedő és a »Monatschrift 
für höhere Schulen« f. é. januári számában megjelent terjedelmes 
tanulmányát, mely az ottani viszonyok helyes megítélésére valóban 
alapvetőnek mondható, amennyiben a szerző nem csupán a hivatalos 
»Report«-oknak idevágó anyagát és a szakirodalmat tanulmányozta, 
hanem mint egy bostoni high school-on működő cseretanár hosszabb 
időn át a helyszínén szerzett közvetetlen tapasztalatokat, melyeket 
kiváló amerikai pedagógusokkal folytatott eszmecserével ellenőrzött 
és egészített ki. Azzal kezdi, hogy a mai állapotokat a történeti 
fejlődés világításában mutatja be felette tanulságosan csoportosított 
statisztikai adatok kíséretében; majd rátér a problémának külön 
szempontok (helyi, társadalmi, pedagógiai, közgazdasági stb.) sze
rinti elemezésére, melynek összefoglaló eredményeként kimondja, hogy 
közgazdasági téren messzekiható előnyök hárultak az Egyesült-Alla- 
mokra az együttes nevelésből, mint nevelési eszköz ellenben az egész 
országban még nem állta ki a tűzpróbát. A tanulmánynak tartálma 
a következőkben foglalható össze: 1. Az együttes nevelés rendszere 
minden iskolanemben és fokon megtalálható főleg : a nyugati államok 
nyilvános iskolái fogadták be, míg a Kelet magán- és alapítványi 
iskolái inkább az elkülönítésnek kedveznek ; egyetemes megvalósítása 
és feltétlen elismerése azonban nem következett be. Az együttes 
rendszer a tanítás szükségleteinek, a tanerőknek hiánya, az egyes isko
lák csekély létszáma, pénzügyi és közigazgatási okok érlelte kény- 
szerűség volt eredetileg. 2. A koedukációt a high school-okba és a 
college-ekbe a múlt század közepében, illetőleg utolsó harmadában 
azért vezették be, mert ez volt az egyedüli módja annak, hogy a 
nőnemű ifjúságnak egy egyenlő értékű felsőbb kiképzést adhassanak. 
A koedukáció meghonosításakor nem gondoltak különleges pedagógiai 
vagy szociális előnyökre; ezeket a külföldiek fedezték fel (1904. 
Report.) és utólag az elmélet is helybenhagyni igyekezett. A fejlő
dés 1900-ban érte el tetőpontját; azóta visszafejlődés észlelhető 
olyképen, hogy a keleti államokban a két felső fokon a koedu
kációt megszüntetni igyekeznek, a nyugatiakban pedig a revízió 
útján baladnak. 1908-ban bárom college-ben a fiúk követelték a 
szétválasztást. 3. Erkölcsi tekintetben kisebb és egyöntetű tanuló- 
csoportoknál nagyobbára kedvező befolyást észleltek ; a koedu
káció főerőssége azonban társadalmi téren van, mert a kétnemű 
ifjúságnak fesztelen érintkezését és a közös érdekeknek kialakulását 
mozdítja elő az iskolában és azon túl. Az együttes nevelés ellen 
főleg fiziológiai és pedagógiai aggodalmak érvényesíthetők (a nemek 
szellemi és lelki különbözősége), melyek a pubertás kezdetétől a 
kifejlődés befejezésig tartanak : high school és college. Ezekben az 
iskolákban a szétválasztás a nemeknek külön-külön jobban megfelelő 
kiképzését előmozdítja és mélyíti.

K. F.

30 *
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A svéd tornarendszer.
Az a sokoldalú támadás, melyet újabban szakférfiak és lai

kusok a német tornarendszer ellen szóban és írásban intéztek, de 
különösen a svéd gimnasztika magasztalásai indítottak engem mindkét 
rendszer behatóbb tanulmányozására.

A német tornarendszer ellen intézett szemrehányások lénye
gükben abban nyilvánultak, hogy metbodikai kezelése kevésbbé 
eleven és csupa tapogatódzás, hogy a tornaegyletek akrobatákat 
nevelnek és hogy a leánytornázás lépések és különféle fűzérek örö
kös váltakozásai által inkább az esztétikai iránynak hódol, mint a 
test célszerű fejlesztésének.

Ezzel szemben dicsőitik a svéd gimnasztikánál az anyagnak 
különös, azaz tudományos indokoláson alapuló kialakulását, a leány-^és 
fiútornázás megfelelő szétválasztását és főleg azon hatását, mely a 
fiziológiai követelményeknek megfelel és törzs- és légzési gyakorlatok
kal különösen a női testet erősíti.

A svéd állam központi gimnasztikái intézete, melynek hivatása 
tornatanítók képzése, a tornatanítást egész Svédországban bizonyos 
egységességgel ruházza fel, míg nálunk ezideig távolról sem beszél
hetünk egységes tornaoktatásról.

A két rendszer közti különbség nem annyira a sajátságos 
gyakorlati formákban, mint inkább a gyakorlás módjában rejlik. 
A svéd tornaóra élénksége akaratlanul is meglep minket. Ezen 
élénkség a tornaszerek és szabadgyakorlatok gyors váltakozásaival 
érhető el anélkül, hogy a gyakorlatok közben fölösleges szünetek 
állnának be.

Feltűnő azonban, hogy a szabadgyakorlatok nagy hangsúlyozása 
mellett a svédek a kézi szereket teljesen mellőzik és ezért nélkülözi 
a svéd torna a szabadgyakorlatoknak azt a sokoldalúságát, melyet 
éppen ezen kézi szerek kölcsönöznek a kar- és vállmozgásoknak.

Még inkább meglep minket az a tény, hogy a svédeknél az 
ugrás rendszeres gyakoilásáról szó sincs. A nálunk használatban levő 
magas ugrást az úgynevezett »Idrott« azaz sport .keretébe utalták. 
Az ugrási eredmény fokozása, az ugrás igazi gyakorlása, nagyobb 
magasságok elérése, a nekifutásnak és az elugrási erőnek célszerű 
megfontolgatása a svédek előtt teljesen ismeretlen. Ezen tény magya
rázza meg azt is, hogy a lovat és bakot ritkán emelik és így a 
szőnyegek vagy matrácok használatát teljesen mellőzhetik.

A svéd tornaóra egész tanmenete nem nyújt alkalmat egy és 
ugyanazon mozgási forma ismételtetésére. A svéd torna főelve, gyor
san egymásután következő gyakorlatok által lehetőleg az összes 
izmokat foglalkoztatni és a testnek majdnem szüntelen igénybevétele 
ellenére minden túlmegerőltetést kerülni, A légzési gyakorlatokat 
azonban lassan végeztetik és nem ritmikusan, hogy azoknak fiziológiai 
hatását biztosítsák.

Ez valóban dicséretre méltó törekvés, mely a gyakorlat értékét 
nagyban emeli. De ehhez szükséges, hogy a tanító a lehetőség szerint
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minden egyes tanuló gyakorlatát szemmel kísérje és ellenőrizze. 
Népes osztályoknál azonban ezen ellenőrzés alig lehetséges s így 
képtelenség a gyakorlatnak azt a fiziológiai tartalmat adni, amelyre 
csak úgy tehetünk szert, ha azt lassan végeztetjük. Ezért azt tar
tom, hogy nehéz ezen lényegében individuális gimnasztikát tömeg- 
tornázásnál sikerrel alkalmazni. Bármilyen értékes is legyen az magában 
véve minden tanuló számára, mégis szükséges a kötelező gyakorlatok
nak alapos ёз gondos keresztülvitele.

A merev, majdnem dogmatikai forma, melybe a központi intézet 
a svéd tornát önti, ezen intézetnek legnagyobb ereje, de egyúttal 
legnagyobb gyengesége is. Bizonyos gyakorlási formáknak meghatá
rozott mennyisége ugyan lehetővé teszi az anyagnak a tanulótömeg 
által való biztos elsajátítását. De emellett hiányzik az egyénnél az 
ügyesség és mozgási készség fokozása, mely a tanulóban leginkább 
kelti fel a testgyakorlatok iránti állandó érdeklődést. Ha az egyénnek 
nincsen célja, melynek eléréséért testi erejének fejlesztése által fárad
nia kell, akkor nincs meg az a kedv sem, amely egyesegyedül képes 
igazi megelégedést szerezni a kitűzött cél elérésekor.

Aki a svéd tornaoktatás tervét áttekinti, az még más hiányt 
is fog találni. Az egyes gyakorlási módoknak gyors egymásutánja a 
rájok fordított idő rövidsége miatt éppenséggel nem vezet magához 
a tulajdonképeni begyakorláshoz. Éppen ugyanazon gyakorlat több
szöri ismétlését mindaddig kell folytatnunk, míg azt a tanulók minden 
erőlködés nélkül a legapróbb vonásaiban is mintaszerűen nem végzik.

Csak ezen körülmény tünteti fel a gyakorlási egymásután fizioló
giai értékét és csak így juthatunk a testünk fölött való teljes uralom
hoz, mert a csak egyszer vagy legfölebb kétszer ismételt gyakorlatok 
jelentéktelenek maradnak a test igazi fejlesztésére.

Ennek a tapasztalatnak a leszűrődése az a feltűnő megfigyelés 
is, hogy a gyakorlatoknak alapos ismétlése nélkül az igazi kitartásra 
való nevelés is hiányt szenved.

A gyakorlási formáknak egyszerűsége, amely bizonyára a svéd 
torna értékes előnye, lehetővé teszi, hogy minden időben végezhessünk 
tornagyakorlatokat és egyúttal megengedi, hogy tornacsarnok hiányá
ban szükségből a tanteremben is tornát taníthatunk. Ezen egyszerű
ség azonban megnehezíti egyúttal az anyagnak fokozását és a 
gyakorlatoknak a könnyebbről a nehezebbre való felépítését, amit 
maga a test fölötti uralom is akaratlanul megkövetel. Azért mégsem 
tagadhatjuk, hogy az alsó osztályoktól a felsőkig a gyakorlatok 
egymásutánjában bizonyos fokozatosság észrevehető.

Ezen tény azt a feltűnő körülményt is megmagyarázza, hogy 
a svédek nem folytatják a gimnasztikát az iskolán túl. S így a fel
nőttek a svéd klubokban csak egészségügyi gyakorlatokat végeznek 
és emellett sportolnak.

Mindezek alapján egyéni véleményem az, hogy egyet-mást 
átvehetünk a svéd tornarendszerből a mi tornatanításunkba. De a 
magyar testnevelésügy vezető elveinek megállapításánál figyelmünket 
elsősorban a tömegtornázásra szánt tornaszerekre, a rendgyakorlatok
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megszorítására és egyes gyakorlási módoknak átvételére kell irányí
tanunk. De a svéd gimnasztikát mint olyant hagyjuk csak a své
deknek !

Amikor manapság minden kultúráltam a testnevelés fontos 
problémájával foglalkozik, ne álljunk mi sem szerényen félre, hanem 
vegyünk részt az internácionális versenyben és testnevelési kongresz- 
szusok és ankétek segítségével teremtsük meg végre valahára a 
magyar nemzeti egységes tornatanítást, amely ifjúságunk vérmérsék
letének minden ízében megfelel.

(Kolozsvár.) László Gyula,
unitár. főgimn. tornatanár.

KÖNYVEK ÉS LAPOK,

Waddell L. Austine: »A rejtelmes Lhassza és az 1903 —1904. 
évi angol katonai expedició története.« Angolból átdolgozta 
dr. Schwalm Amadé. 25 szövegképpel és 48 műmelléklettel. Buda
pest, Lampel R. 1910. A magyar földrajzi társaság könyvtárának 
(szerkeszti : dr. Lóczy Lajos) KI. kötete.

Ázsia két század óta színhelye Anglia és Oroszország hatalmi 
versengésének.

A két állam körülbelül egyidőben nyomult előre Ázsiában, de 
terjeszkedésük oka lényegesen különbözik egymástól.

A XYI. és XVII. században a nyugateurópai államokban meg
indult a törekvés tengerentúli gyarmatokat szerezni, melyek a gaz
dagság forrásait jelentették. Ily törekvés jutatta el Angliát 1615-ben 
az ázsiai kontinensre, Előindiába, hol az angol Keletindiai-Társaság 
az első kereskedelmi ügynökséget létesítette Suratban. A század 
végén már az egész félsziget partjait behálózták a társaság kereske
delmi telepei.

Ebben az időben Oroszország is megjelent Ázsiában, de az ő 
megjelenése más jellegű. Oroszország, miután lerázta a tatárigát és 
erős nemzeti állammá alakult, kezdett természetes határai felé terjesz
kedni és így jutott el a XVII. század végén kelet felé, a Csendes
óceánig. A X V III. század elején Nagy Péter cár a terjeszkedést 
Közép-Ázsia felé irányította, hogy délfelől is természetes határokat 
nyerjen országa. És amióta Nagy Péter 1714-ben elrendelte, hogy 
vizi összeköttetés kerestessék a Kaspi-tengertől Indiába, és evvel 
ellenfeleiben egy India elfoglalását célzó végrendeletnek hitét kel
tette, párját a Konstantinápoly elfoglalására vonatkozó másik képzelt 
végrendeletnek, azóta megindult a versengés Ázsiában Anglia és 
Oroszország között.

A Keletindiai-Társaság a X V III. század közepén elfoglalta 
egész Előindiát és kiverte onnan a többi európai gyarmatosokat.
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Ъ1а Angol-India már túlterjed a félszigeten: kelet felé Sziámig és 
Kínáig, északon Tibetig, nyugaton Perzsiáig és Afganisztánig. E hatal
mas területnek kormányzását azonban Anglia elvette a Keletindiai 
Társaságtól, Indiát császársággá emelve az anyaországhoz csatolta és 
maga kormányoztatja alkirályával.

Az indiai császárság óriási jelentőséget ad Angliának. Nem
csak jelenlegi gazdagságának és hatalmának forrása, de jövendőbeli 
hatalmának is erős alapot teremtett. Indiától függ ugyanis nyugat
felé Perzsia és Afganisztán önállósága, sőt befolyása kiterjed az 
ázsiai török uralomra és Egyptomra is. Még jelentősebb a befolyása 
az ázsiai kontinens keleti részén. Az ázsiai keleti kérdés, ami a 
Keletázsiához fűződő világkereskedelmi érdekeknél fogva az ázsiai 
főuralom kérdésével azonos, Indiával függ össze. Ezért törekszik 
Oroszország is régóta India felé és 1895-ben sikerült is eljutnia 
Afganisztánig, mely ország az Indiai császársággal határos és angol 
befolyás alatt áll. Indiának ez az északnyugati határa Achilles 
sarka a császárságnak: itt sebezhető meg legkönnyebben, mert innen 
könnyen hozzáférhetni. Ezért az angolok mindent elkövetnek meg
erősítésére. A tulajdonképeni Indiát Középázsia felé félig függő 
államokkal, előországokkal vették körül, melyek mint természetes 
ütközők védik a császárságot az északynugat felől jövő támadások 
ellen. És felmerült az eszme, hogy a kormány székhelyét ide észak
nyugatra kellene áthelyezni.

Mindenesetre ez az a hely, ahol Anglia és Oroszország meg 
fognak küzdeni az ázsiai főuralomért. E világuralmi jelentőségű 
küzdelembe azonban Amerika és Japán is döntően fognak beleszólni.

India északi és északkeleti határai teljesen különböznek a 
nyugatitól, míg azok nyíltak és hozzáférhetők, ezt a természet kitü
nően elzárta. Ám ezért ezt sem volt szabad elhanyagolni. Mert bár
minő fáradságos és veszélyes út vezet itt Indiába, az orosz nem 
késett kísérletet tenni megszerzésére.

Angol részről már 1898-ban felvetette Waddell Tibet elfogla
lásának eszméjét. Tibetnek Indiához csatolását Oroszország megelő
zésén kívül az is javasolta, hogy akkor az angolok ázsiai birtokai 
a Perzsa-öböltől és az Indiai óceántól a Csendes-tengerig egy össze
függő egészet fognak alkotni, miáltal ázsiai hatalmuk tetemesen 
megerősödik. És — last not least — Tibet belsejében az egész föl
dön párjukat ritkító aranytelepek rejtőznek.

*  *  *

Ezeket előre kellett bocsátanunk, hogy az angolok és oroszok Tibetért 
folytatott viaskodásának eredetét és okát tisztán láthassuk. Ennyit bevezetés
képen Waddell műve elé sem lett volna felesleges függeszteni.

Waddell könyvét Tibet történetének rövid ismertetésével kezdi. A tibeti 
nép ősapja a mitosz szerint majom volt, ki nőül vett egy nőördögöt és meg
telepedett vele a Himalaya északi oldalán, a mai Tibetben. A hegység 
szelleme azonban megszánta fiatal majom utódaikat és valami bűvös hatású 
gyümölcsöt adott nekik, melynek élvezése folytán csodálatos átalakulás tör
tént velük. Elvesztették farkukat, szőrüket, majomvonásaikat, beszélni kezd
tek. emberek lettek.-
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A történelem küszöbén a tibetiek Kr. e. a VII. században jelennek 
meg. Szrongcsan Gampo, Tibet Árpádja és Szent Istvánja egy személyben, 
elfoglalva Kína nyugati részét, megveti alapját Tibet országának, é3 kínai 
feleségei ösztönzésére behozza Ázsia uralkodó vallását, a buddhizmust. Az új 
vallás azonban nem hozott áldást az országra. Mert nem a tiszta Buddha 
vallás volt az, ami meghonosult, hanem annak egyik elfajulása. E hit — a 
lámaizmus — szerint az ezrekre menő rossz szellemek körmei közül csak az 
menekül meg e földön és a túlvilágon, aki meg tudja szerezni, persze jókora 
összegek árán, a lámák vagyis a papok védelmét.

így a lámák száma csakhamar megszaporodott és hatalmuk annyira 
megnőtt, hogy idővel a királyi címet, majd a XVII. század közepén királyi 
méltóságot is maguknak szerezték meg.

Lobzang, a Lbasszában székelő első papi király, a »gyacsó« vagyis 
»hatalmas, mint az óceán« díszítő melléknevet kapta, melyet a mongol nyelv 
a »dalai« szóval fejez ki és innen ered a lhasszai papi királynak az európaiak 
által használt dalai-, a helyes kiejtéssel talé-láma elnevezése.

Az első dalai-láma, a ravasz Lobzang, a lámaizmus reinkarnáció tanát 
felhasználva kijelentette, hogy ő nem más, mint újra megtestesülése Tibet 
legelső királyának, Szrongcsan Gampónak, viszont ez ama jó szellemnek volt 
inkarnációja, aki hajdan a tibetieket a csodás hatású gyümölccsel majmok
ból emberekké változtatta. Ez a szellem pedig azonos Buddhával, az Isten
nel. Majd felfedezett egy állítólag Szrongcsan Gampo által írt könyvet, 
melyben az ezer év előtt megjövendölte,' amit ő cselekedett és még fog 
cselekedni a jövőben.

Ilyenféle bizonyítékokkal elérte azt, hogy a tudatlan tibetiek elismer
ték isteni származását.

A dalai-lámák mindenben a maguk érdekeit tartották szem előtt. 
A néppel és neveltetésével egyáltalán nem törődtek, ellenkezőleg rajta voltak, 
hogy minél tudatlanabb és babonásabb maradjon,'j nehogy veszélyeztesse 
hatalmukat. Ugyanez az oka annak, hogyfaz idegenek előtt elzárták országu
kat, különösen fővárosukat, úgy hogy csak elvétve sikerült egy-egy európai
nak bejutni álruhában Lhasszába, de ezeknek feljegyzései vagy elvesztek 
vagy pedig oly gyérek, hogy Lhassza, a buddhizmus Rómája valósággal 
misztériummá lett, mely egyre jobban izgatta az utazókat.

Lobzang az első dalai-láma 1676-ban leköszönt méltóságáról és vissza
vonult a Potala-dombon épült palotájába, melyből a buddhista Vatikán lett. 
Negyedik utódja kénytelen volt elismerni 1720-ban Kína fennhatóságát, 
miután ez egy tatár betörés alkalmával megsegítette. Ezóta a dalai-lámának 
hatalma újra a szellemi térre vonult, a politikai hatalmat a kínai császárt 
Lhasszában képviselő mandarin vagy ambán gyakorolja.

Különös jelenség észlelhető ezentúl a dalai-lámák uralkodásában. 
Mind fiatalon halnak meg. Alig hogy eléri a dalai-láma tizennyolcadik évét, 
a nagykorúságát, meghal. Helyette újjszülött gyermeket ültetnek a trónra, 
kibe az ő lelke költözött. Mindez az ámbán és a kínai államférfiak titkos 
rendeletére történik a kínai befolyás zavartalan biztosítása végett.

A jelenlegi dalai-láma kivételesen túlélte a végzetes évet. Mikor 
elérkezett nagykorúságának és halálának éve, ezúttal barátai közbelépésével 
az ámbán halt meg, az új kormányzót pedig megvesztegették, úgy hogy ez 
nem értesítette császárját a valódi tényállásról. Kínának Japánnal és az 
európaiakkal folytatott szerencsétlen háborúi után 1900-ban a dalai-láma 
megtagadta az engedelmességet Kínának. Megszabadulva Kína fenhatóságá- 
tól, egyik tanácsosának, Dorjieff lámának hatása alá került. Ez mint bajkál- 
vidéki buriát orosz alattvaló, Oroszországban tanult és nagyon művelt ember. 
Ő volt az, aki a fiatal, tudatlan és tapasztalatlan dalait befolyásolta és 
angolellenes politikára késztette, elhitetve vele, hogy az orosz cár jó 
barátja neki. így midőn Anglia kereskedelmi szerződést akart kötni Tibet- 
tel, a dalai-láma a küldöttségeket mindig gőgösen elutasította. Mikor végre 
Kína közbelépésével Anglia és Tibet közt létrejöttek a kereskedelmi szerző
dések 1890-ben, a dalai-láma egyszerűen elvetette azokat és Dorjieff izgatása.
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folytán több ezer modern orosz lőfegyvert szerzett be, melyet orosz küldött
ség adott át neki.

Az angol kormány erre 1903 nyarán politikai küldöttséget menesz
tett Tibetbe Youngliousband ezredes vezetése alatt, mely Kambadsongban 
volt találkozandó a kínai ámbánnal és a tibeti főtisztviselőkkel a vitás kér
dések tisztázása végett. A tibeti megbízottak azonban meg sem jelentek a 
kitűzött helyen. Erre az angol kormány a király beleegyezésével elhatározta, 
hogy a politikai küldöttség fegyveres kísérettel nyomuljon Tibetbe és a 
tibetieket a szerződés megkötésére kényszerítse.

1903. november 6-án indult útnak Macdonald tábornok vezetése alatt 
a háromezer katonából álló dandár, mely a politikai küldöttség útját 
egyengette.

Ennek az expedíciónak a története a tulajdonképeni tárgya Waddell 
müvének. A szerző, ki mint katonaorvos vett részt a küldöttségben, szak
avatott tollal írja le e hadtörténelmi tekintetben páratlan hegyvidéki had
járatot és földrajzi tekintetben fölfedező érdekességű és jelentőségű utazást.

Az angol küldöttség sok véres harc után 1904 augusztus 8-án Lhassza 
falai alá érkezett. A buddhista pápa, »az ember képében élő Isten« meg
pillantása nem adatott meg neki, mert elmenekült előle Urgába, de Rómá
járól, Vatikánjáról és Szt Péter templomáról letépte a misztérium fátyol át.

Lhassza »rejtelmei« Waddell művének legeredetibb és legérdekesebb 
részét teszik.

Két havi lhasszai tartózkodás közben 1904 szeptember 7-én az angol 
politikai küldöttség vezetője Younghousband ezredes és a dalai-láma meg
bízottja Ti Rimpocse láma megújjították a szerződést, mely India keres
kedelmi érdekeit biztosította, Tibet függetlenségét azonban — legalább 
egyelőre — nem bántotta.

Az angol küldöttség tehát elérte célját. Oroszország pedig, melyet 
időközben lekötött a japán háború, kudarcot vallott.

A küldöttség hazatérése után Lhassza ismét a hozzáférhetetlenség 
köntösébe burkolózott, ezúttal azonban az angolok vetették rá, nehogy a 
tibetieket ellenséges érzelművé tegyék irányukban. Mindamellett Tibet sorsa 
már meg van pecsételve. Amiként lofoszlott Lhasszáról a rejtelem fátyolar 
azonképen le fog foszlani a hozzáférhetetlenség köntöse is, és Tibet előbb- 
utóbb idegen hatalom kezére fog kerülni.

Tibet népe maga is sejti sorsát. Még félszázad előtt hozta Lliasszából 
egy térképező kém azt a közszájon forgó jóslatot, hogy az első dalai-láma. 
lelke csak tizenháromszor ismétli vándorlását holttestből újszülöttbe.

A most uralkodó dalai-láma pedig éppen a tizenharmadik.

?|í 5*í >{C '

Waddell műve 1905-ben jelent meg Londonban és azóta már 
harmadik kiadását érte. Lóczy Lajos, mint a Földrajzi Társaság 
Könyvtárának szerkesztője nem késett a művet magyarra lefordíttatnL 
A fordítás illetőleg átdolgozás még 1905-ben készen volt, de csak 
most jelent meg.

A könyvnek nagy előnye, hogy az eredetinek 200 képéből 
76-ot visszaad. A szövegképek egyike-másika kissé homályos, de 
annál szebb a 48 külön melléklet, különösen a dalai-láma palotájá
nak színes képe. A három szép térkép jól tájékoztat.

A térképező és a fordító azonban a földrajzi nevek írásában 
nem mindig törekedett az egyöntetűségre (pl. Cepanang =  Czabunang,. 
Depung — Dépöng, Kincsengsanga =  Kincsendsunga, Nanjing =  Nanjir 
Lingtu == Lingtam stb.). Ebben pedig éppen nekik céhbeli geográfu
soknak kellene szabályt alkotni, illetve követni, hogy a laikus köz-
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lemények zavaros nomenklatúrájában rendet teremteni segítsenek. 
E szépséghiba azonban mit sem von le abból a szép munkából, amit 
a fordító és átdolgozó Schwalm Amadé végzett. És Lóczy Lajos 
igazán 'értékes művel gazdagította földrajzi irodalmunkat, midőn 
JVaddell Lhasszájának magyarra fordításáról gondoskodott.

Hendel Ödön.

Magyar történelmi számvetési feladatok címen egy iskolai 
■szempontból is igen értékes füzetecskét adott ki Lukácsi György. 
Alapos készültséggel összeállította munkájában a régi magyar és 
erdélyi pénzértékeket s mértékeket mai átszámításban. Úgy a tanuló, 
mint a tanár jó hasznát veheti az iskolában is a Lukácsi érdemes 
tanulmányának, de általában mindazok, akik szeretnek régebbi tör
ténelmi dolgokkal foglalkozni. Különösen ajánlatos, hogy a tanulók 
megismerjék ezen füzetkét, melynek átolvasása nemcsak történelmi 
ismereteiket fogja mélyíteni, hanem történelmi érzéküket is nevelni. 
A füzet egy részében Lukácsi az egykorú történeti írók s emlék
írók munkáiból vett példatárt, feladatokat állít össze. Ezen példák 
míg egyrészt a régi értékek begyakorlását segítik elő, másrészt sok
ban hozzájárulnak ahoz, hogy a tanulók az egyes régi korok gaz
dasági, kultúrális és társadalmi viszonyait, hogy úgy mondjam; gya
korlati alapon megismerjék. A Lukácsi érdemes munkáját ajánlom 
az iskolák figyelmébe, (dr. N. L.)

Beküldött könyvek és lapok.
A nevelés sorsa és a szocializmus. Az iskolai nevelés lehető

sége és a szocialisták nézetei a nevelésről. A tárgyias nevelői gon
dolkodás érdekében írta dr. Imre Sándor. Budapest, Franklin-Tár- 
sulat, 1909. Ára 3 korona.

Uránia. XI. évf. 2. sz. 1910. február. Mikola Sándor, dr. Var
jas Sándor, Kelemen Ignác, dr. Petiid Sándor, dr. László Béla, Sajó 
Károly, Máday István, Nyáry Béla, Benkóczy Emil, Tass Antal stb. 
közleményeivel. Molnár Viktor közreműködésével szerkesztik Klopethy 
Jenő és legifj. Szász Károly. Egyes szám ára 80 f. — Jó pajtás. 
Sebők Zsigmond és Benedek Elek lapja. Előfizetési ára negyedévre 
2 К  50 f. Kiadóhivatal IV. Egyetem-utca 4. — Juventus. Latin 
ifjúsági lap 4. szám. Szerkeszti dr. Székely István. Előfizetési ára 
egy évre 4 korona. Megrendelhető Danczer Béla áll. főgimnáziumi 
tanárnál, Budapest, YIII. József-körut 48. — A gyermek. A magyar 
gyermektanulmányi társaság közlönye. Többek közreműködésével szer
keszti Nagy László. III. évf. 9. és 10. szám. — Magyar Paeda
gogia. Dr. Fináczy Ernő közreműködésével szerkeszti dr. Weszely 
Ödön 1910. Január és Február, — Nemzeti Nőnevelés. Szerkeszti 
Sebestyénné Stetina Ilona. 1910. I. füzet.
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KÜLFÖLDI TANÜGY.

A svéd torna Franciaországban.
A múlt század hatvanas éveiben a testi nevelés szempontjából 

igen érdekes irodalmi bare folyt Németországban. itothstein Hugó, 
.az akkor még egyesített berlini katonai és polgári tornatanítóképző 
intézetnek a vezetője indította azt meg azzal, hogy intézetébe bevezette 
a svéd tornát s ennek az általa kitűnőnek ismert tornarendszernek 
irodalmi művei útján híveket akart szerezni. Ez a harc akkor azzal 
végződött — több hírneves orvos is részt vett benne — hogy a 
német torna hívei látszólag legyőzték a svéd torna híveit. Látszólag, 
mondom, mert bár a civil iskolákba és egyesületekbe nem vezették 
be a svéd tornát, a katonai iskolákban, különösen pedig a berlini 
katonai tornatanítóképzőben azóta majdnem kizárólag a Kothstein- 
Ling szellemében tanítanak. Poroszország példáját pedig hamarosan 
követték a többi szövetséges államok, ezeket viszont, bár nem olyan 
hamarosan, hanem csak ebben a században, a nyugateurópai államok, 
ezek között Magyarország is. Ez utóbbit abból következtetem, hogy 
a helybeli honvédek gyakorlóterein az úgynevezett »csuklógyakorla
tokat« már évek óta svéd szellemben látom végeztetni.

Az a körülmény, hogy a katonáknál ennyire megbecsülik a 
svéd tornát, szerintem igen figyelemre méltó jelenség. Hol van 
ugyanis nagyobb szükség a testi derékségre, bátorságra s több ilyen 
lelki tulajdonságra, mint a katonaságnál ? S mind e tulajdonságok 
megszerzésére, fejlesztésére a hadseregek vezetői a svéd tornát ta r t
ják jelenleg a legalkalmasabbnak.

A németországi tornairodalmi harcra emlékeztető küzdelem 
indult meg az idén Franciaországban is. Toste alezredes, a joinville-i 
katonai tornatanítóképző intézetnek a vezetője, aki mint Hothstein 
is, Stockholmban ismerte meg a svéd tornát, 1905-ben bevezette azt 
intézetébe. Kezdetben titokban, de amikor Picquart tábornok lett 
hadügyminiszterré, nyiltan is tanította e rendszert s az intézetnek 
minden nyilvános szereplése alkalmával sok elismerést aratott.

A francia iskolákban és tornaegyesületekben, annyira amennyire, 
a német torna van bevezetve. Nagy eredményeket ugyan nem érnek 
el vele, de már megszokták s hívei is vannak. Ezeknek szemet szúrt 
a joinville-i svéd torna s heves támadásokat intéztek ellene. Ezekre 
a támadásokra felel Toste a könyvében, mely az idén márciusban 
jelent meg Párisban Lavancelle-nél s amelynek címe: L’oeuvre de 
Joinville. E könyvéből Toste a svéd torna kitűnő ismerőjének bizo
nyul, aki több évi tapasztalata alapján merészen kimondja, hogy ez 
a tornarendszer a jelenleg elterjedt testnevelési rendszerek között 
az egyetlen, mely a józan ész és a tudomány követelményeinek meg
felel s a legalkalmasabb arra, hogy a testi egészséget, erőt és 
ügyességet fejlessze és fenntartsa. Olyan hévvel és lelkesedéssel ír a 
svéd tornáról, hogy maguk a svédek se tehetnék ezt jobban. Igen 
.szellemesen veri vissza ellenfeleinek a támadásait, de leghathatósabb



428

érvei azok a nyilatkozatok, amelyeket volt tanítványai, a joinville-i 
iskola, volt növendékei, tisztek és orvosok bocsátottak rendelkezésére 
és amelyeket ő könyvében felhasznál. Ezek a tisztek és orvosok 
kint működnek jelenleg a francia hadseregben s olyan lelkesedéssel 
írnak a svéd tornáról, annak kitűnő hatásáról, hogy ha az mind 
igaz, amit írnak, akkor rövid idő alatt hírmondónak sem marad 
egyetlen egy német tornaszer sem egész Franciaországban, vagy leg
alább is a francia hadseregben.

Még nem dőlt el a harc, még nem tudni hogy melyik rend
szer győzött, nekem azonban az a hitem, hogy csakis a svéd torna 
kerülhet ki győztesként.

(Brassó.) P reiszner Péter.
tornatanító.

KRÓNIKA.

Tanárok a parlam entben. Hitelesnek látszó hirlaptudósí- 
tások szerint Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter iglói 
beszédében a többek között a következőket is mondotta: »Az 
általános választói jog most a jelszó, de hogy minden intézmény 
ereje és hatása mennyire függ egyéb tényezők közrehatásától, leg
jobban bizonyítja ezt Franciaország és a német birodalom példája. 
Franciaországban az általános egyenlő választói jog a parlament 
nivójára igen kedvezőtlenül hatott. A francia kamarában nincs a 
tudomány vagy művészet terén kiváló férfiú és nincs nagyiparos, 
hanem van ott nagyszámú ügyvéd, vidéki középiskolai tanár és mind
járt ezek után nagyszámú — állatorvos, számszerint mintegy 80. 
(Elénk derültség.)« Nagyon sajnálnék, ha ezt a nyilatkozatot azzal 
a célzattal tette volna, hogy a külföldi tapasztalatot valaki a 
legtávolabbi vonatkozásba is hozza hazai viszonyainkkal. Ilyen 
alakban ez a kijelentés nagy igazságtalanságot foglalna magában 
és hozzájárulna ahhoz, hogy a magyar középiskolai tanárságot 
alaptalanul lekicsinyelve ok nélkül elkedvetlenítse. Mert aki 
nyitott szemmel nézi közviszonyainkat, láthatja, hogy éppen a 
vidéki középiskolai tanárság az, mely nálunk önzetlenül nagyon 
is számottevő kultúrmunkát végez. Ha a nemzeti művelődés elő
mozdítására, a kultúra terjesztésére komolyan kell dolgozni, nem a 
mérnökök, nem a bírák, sőt még nem is a nagybirtokosok azok, 
akikre biztosan lehet számítani, hanem a középiskolai tanárság 
egész tömege szokott ilyenkor ellenszolgáltatás nélkül is helyt- 
állani. Ha a tanárok iskolán kívüli hasznos működésüket beszün
tetnék, ez pótolhatatlan vesztesége lenne a nemzeti kultúrának. 
És éppen ők lennének alkalmatlanok arra, hogy a parlamentben 
helyet találjanak ? Éppen ők szállítanák le a parlament nívóját ? 
Ilyen könnyelmű és pillanatnyi hatásra számító ítéletet odavetni 
lehet, bizonyítani azonban nagyon nehéz lenne. Azt azonban
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■sajnosán konstatálhatjuk, hogy a tanárok nélkül megalakult 
parlamentek sem álltak mindenkor valami magas színvonalon. 
Adjanak csak alkalmat arra, hogy a tanárok is bejussanak a 
parlamentbe, akkor majd meglátjuk, mennyire képesek ott is 
helytállani. Addig azonban karunk lekicsinylését senki részéről 
sem ismerhetjük el jogosultnak és a leghatározottabban vissza
utasítjuk.

Miniszteri rendelet a tanulmányi kirándulások ügyében.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter azon hiányok meg
szüntetése érdekében, amelyek az államvasutak igazgatóságának jelen
tése szerint az elmúlt évben örvendetes nagy számmal megtartott 
tanulmányi kirándulások alkalmával mutatkoztak, rendeletet intézett 
a közvetlen rendelkezése és vezetése alatt álló tanintézetek igazgató
ságaihoz. A rendelet szerint elsősorban félreértésekre adott okot a 
kereskedelemügyi m. kir. miniszternek azon kilátásba helyezett ked
vezménye, mely tanulmányi kirándulásuk céljaira III. oszt. kocsiknak 
a lehetőséghez képest gyorsvonatokhoz való csatolására vonatkozott. 
Ezt az intézetek többsége úgy értelmezte, hogy az említett kedvez
mény feltétlenül igényelhető, holott az ily irányú kérelmek figye
lembevételre csak akkor számíthatnak, ha a gyorsvonatok haszná
latát nagyobb idő- és költségmegtakarítást eredményező menetrendi 
előnyük támogatják, de még ilyen esetekben is az államvasutak 
igazgatósága dönti el, hogy külön kocsi csatolása forgalmi s egyéb 
viszonyok tekintetbe vétele mellett lehetséges-e, vagy sem. Az ily 
irányú kérvények nagy tömege tetemes, oknélküli munkatöbbletet 
okozott, ami elkerülhető lett volna, ha az intézetek csakis indo
kolt esetekben fordultak volna ilyen kéréssel az illetékes ható
ságokhoz. Sok nehézséget és felesleges munkatöbbletet okozott az is, 
hogy az intézetek nagy része hiányosan, vagy egyáltalán nem 
közölte az úti programmot az államvasutak igazgatóságával. Némely 
tanintézet rövid táviratban csak az indulási és rendeltetési állomást 
közölte, nem jelölte meg sem a napot, melyen az indulás tervezte
tett, sem a vonatot, melyet felhasználni akart. Nem közölték az 
utazás megszakítása után a továbbindulás idejét sem. Mindebből sok 
fölösleges iratváltás keletkezett. Baj volt az is, hogy indokolatlanul 
rövid távolságokra is gyorsvonatok használatát kérték s alternatív 
programra hiányában ilyenkor a tanintézeteket új útiterv készítésére 
és bejelentésére kellett felszólítani és mert a tervezett tanulmányi 
utakat az igazgatóságok legtöbbször későn jelentették be, az intéz
kedés csak távirati úton volt lehetséges, ami a táviró vonalak nagy 
elfoglaltságára való tekintettel, akadályokba ütközött. Felesleges 
munkát okozott végül az, hogy egyes intézetek a már engedélyezett 
kedvezményeken túl, még további kedvezményeket is kértek. Mint
hogy az államvasutak igazgatósága joggal számot tarthat a taninté
zetek megfelelő eljárására legalább abban az irányban, hogy munka
ereje, amely az utazási időszakokban amúgy is túlságosan igénybe
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van véve, felesleges és kikerülhető adminisztratív teendők számára 
le ne köttessék, a vallás- és közoktatásügyi miniszter a tanulmányi
kirándulásoknak a jövőben minél könnyebb lebonyolítása érdekében, 
a fentebb közölt és a m. kir. államvasutak által kifogásolt hiá
nyokra a hazai tanintézetek igazgatóságait figyelmezteti és felhívja 
a közvetlen rendelkezése és vezetése alatt álló tanintézetek igazgató
ságait, miszerint intézkedjenek aziránt, hogy a tanulmányi kirándu
lásokra vonatkozó kívánságaikat a kirándulás részletes útitervének 
beterjesztése mellett, lehetőleg 14 nappal az utazás megkezdése előtt 
közöljék a m. kir. államvasutak igazgatóságával. Utasítja továbbá a 
megnevezett tanintézetek igazgatóságait, hogy III. oszt. kocsiknak a 
Budapestről vagy Budapestre közlekedő gyorsvonatokhoz való csato
lását csak elkerülhetetlen esetekben, nagy távolságok szóbajövetelekor 
kérjék, a programmot pedig vagylagosan olykép készítsék el, hogy 
amennyiben III . oszt. kocsik a gyorsvonathoz csatolhatok nem vol
nának, a m. kir. államvasutak igazgatósága a szükséges intézkedé
seket újabbi iratváltás nélkül is mindenkor megtehesse. Végül arra 
való tekintettel, hogy a tanulmányi kirándulások céljára engedélye
zett messzemenő menetdíj-kedvezményekkel szemben egyes kérelmek 
alapján további mérséklés amúgy sem nyújtható, a tanintézetek igaz
gatóságait felhívja arra is, hogy ily irányú kérelmeket ne terjesz- 
szenek elő.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
Zánk Gergely ungvári kir. kath. főgimnáziumi r. tanárt a székes- 
fehérvári áll. főreáliskolához áthelyezte.

Világkiállítás és közoktatásügy. A belgák fővárosa az idén 
nagyszámú nemzetközi tudományos kongresszuson kívül egy világ- 
kiállításnak székhelye is lesz, mely az előkészületek után ítélve, 
különös súlyt fog helyezni a közoktatásügyre. Németország ez alka
lommal is olyan fényesen lesz képviselve, mint 1904-ben St. Louis- 
ban. A kormány, mely erre a célra 200.000 márkát szavazott meg,. 
mindegyik iskolatípust a legjellemzőbb intézet képében fogja bemu
tatni s főleg a középiskolákra lesz tekintettel. Külön csoportok fog
ják szemléltetni a honi és polgári ismereteket (Heimatkunte), a gyai’mat- 
beli intézményeket, a fizikai és élettani gyakorlatokat, sőt tervbe 
vannak véve gyakorlati mintatanítások bemutatása és a kiállított 
tárgyaknak hivatott tényezők részéről történő magyarázata történelmi 
és pedagógiai alapon. Egy német szaklap joggal veti föl azt a kér
dést, vájjon nem különös-e, hogy nekik külföldre kell menniük, hogy 
saját tanügyüket ily mintakiállításban megismerhessék s nem volna-e 
célszerű és szükséges, hogy ezt az értékes és teljes gyűjteményt a 
kiállítás után ne forgácsolják ismét szét, hanem arra használják fel, 
hogy vele végre alapját vessék egy német iskolaügyi múzeumnak^ 
mely a történelmi fejlődést teljesen feltüntetve szakemberek és szülők 
részére egyaránt tanulságos lenne. Ez az eszme, mely már régóta
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foglalkoztatja az illetékes köröket, interpelláció és kérés alakjában 
a porosz tartományi gyűlés elé is kerül.

Minthogy eddigelé hírt nem hallottunk róla s immár a ren
delkezésre álló idő sem elegendő, alig hisszük, hogy hazánk részt 
fog venni a brüsszeli világkiállításban ; ám azért egy országos iskola
múzeum eszméje, felállítása nálunk is aktuális és legcélszerűbben az 
országos tanszermúzeum meglevő intézményébe volna bekapcsolható.

_____  kf-

Tanulmányút Venezia-Firenze-Rómába. A Rákóczi-kollégium 
a f. évi húsvéti ünnepek alkalmával két tanulmányutat rendez Olasz
országba. Az egyik útiránya Budapest-Fiume-Venezia-Firenze-Róma- 
Ancona-Fiume-Budapest. Indulás márc. 19-én reggel 7 órakor a 
keleti pályaudvarról. Összes költség 160 K. A másik útiránya Buda- 
pest-Fiume-Ancona-Róma és vissza. Indulás márc. 22-én d. u. 4 óra
kor a keleti pályaudvarról. Összes költség 115 K. Mindkét csoport 
márc. 29-én indul vissza Rómából. Jelentkezni lehet a Rákóczi-kol
légium igazgatóságánál (II. Oszlop-utca 35.), az útiköltség beküldése 
mellett márc. 4-éig.

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENETE.
H. M. A V III. fizetési osztályba való kinevezések megtörténtek s- 

amint már megírtuk, nemsokára megjelennek; a VII. fizetési osztályban a 
3 üres helyet szintén betöltik.

T arta lom : Javaslatok és tanulmányok: A koedukáció egyházi, családi 
és iskolai világításban. K. A1.-tői. — A svéd tornarendszer. László 
Gyulától. — Könyvek és lapok: Waddell L. Austine: »A rejtelmes 
Lhassza és az 1903—1904. évi angol katonai expedíció története.« 
Hendel Ödöntől. — Magyar történelmi számvetési feladatok. — 
Beküldött könyvek és lapok. — Külföldi tanügy: A svéd torna 
Franciaországban. Preiszner Pétertől. — Krónika: Tanárok a par
lamentben. — Miniszteri rendelet a tanulmányi kirándulások ügyé
ben. — Áthelyezés. — Világkiállítás és közoktatásügy, kf.-tői. — 
A szerkesztőség üzenete.

E1WEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JÁROMIR 

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  érem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — Költségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapítva 1846.

B udapest, IX,, Ip a r-u tcza  4 .  sz.



A MAGYAR PAEDAGOGIA
□ a legolcsóbb, á lta lán o s  érdekű  □
□ tudom ányos hav i fo lyó irat. ::: □
Kiadja a  MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Hogy a legszerényebb viszonyok közt élő kartárs se 
legyen kénytelen azt nélkülözni, mint a M a g y a r  P a e d a -  
g o g ia i  T á r s a s á g  tagja, évi 4 korona tagdíj fejében 
kapja, ha belépési szándékát d r .  G yu la i  Á g o s t  titkárnak 
(Budapest, I. kerület, Lógody-utca 33. szám) bejelenti. 
A folyóirat előfizetési ára intézetek részére 10 korona. 
A társaság elnöke: d r .  F i n á c z y  Ernő, a folyóirat szer
kesztője : d r .  W e s z e l y  Ö dön.  Minthogy pedig a Társa
ságnak tárgyalásain az elméleti és gyakorlati paedagogia 
minden része, az iskolák minden aktuális kérdése elő
fordul : kívánatos, hogy a Társaságba a tanárság nagy
számmal belépjen s ekkép az általa kimondott véle- 
:::: ménynek erkölcsi súlya is minél nagyobb legyen. ::::

L egújabb!
-------------------

AZ „ATHENAEUM" IRODALMI ÉS 
NYOMDAI R.-TÁRSULAT KIADÁSA.

I DEGEM SZAVAK 
ÉS NEVEK SZÓTÁRA.

Kötve 4  kor.

Kapható a kiadó
társulatnál (Athe
naeum, Rákóczi-út 
5 4 .), valamint min
den hazai könyv- 
: kereskedésben. :

A g yak rabban  előforduló idegen  
nyelvű szá lló igék , s z ó lá so k  és  
rövidítések m agya ráza táva l .  :::
S z e r k e s z t e t t e  : KELEMEN BÉLA
Bármily gazdag is a m agyar nyelv szókincse, lépten- 
nyomon kénytelenek vagyunk egy-egy fogalm at i d e 
g e n  szóval megjelölni. Még többször hallunk vagy 
olvasunk olyan idegen szavakat vagy neveket, me
lyeknek helyes érte lm ét hiába kerestük , mivel m ind
eddig nem volt megfelelő könyvünk, amelyben a 
kérdéses idegen kifejezések n y itjá ra  akadtunk volna. 
Ezt a hiányt oszla tta  el Kelemen Béla, az ism ert 
nevű szótáríró  k itűnő m unkája, amely a legtöbb ide
gen szónak, névnek, kifejezésnek érte lm ét és kiejtési 
módját, úgyszin tén  azok rövidítéseit is világosan 
----------------------  és töm ören is m e r te ti .----------------------

Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.



XLIII. évfolyam. 24. szám. 1910. február 24

ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
Ügyeiben minden irat

D r. S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, V III., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr.  L É V A I  E D E
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II.. Aldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

M e g j e l e n i k :  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

? M A G  Y . A K A D É M IA
NEMZETI MUNKA. j , !Yv \  ф д P *

H a az egymást felváltó kormányokat a legsürgősebben 
kielégítendő szükségletek kiválasztásában mindenkor csakis az 
igazi közérdek vezette volna és ha holmi előtérbe tolakodó kortes
érdekekért sohasem tértek volna el a helyes sorrendtől; akkor a 
most előttünk lefolyó új alakulással szemben a középiskolai tanár
ságnak már nem lennének anyagi téren kívánságai, mert azokat 
régen kielégítették volna. Akkor most legfeljebb olyan anyagi 
áldozatot kérnénk az országtól, amely közvetetlenül iskolánk fej
lesztésére, minél tökéletesebbé tételére lenne fordítható.

A kultúra iránt való igazi fogékonyság mellett lehetetlen 
lett volna, hogy éppen a mi szükségleteink kielégítését tartsák 
folyton elodázhatónak. Hiszen helyesen mondja Ostivald a híres 
tudós legutóbb megjelent, nagy feltűnést keltő munkájában, hogy 
az igazi kultúrállamot az jellemzi, hogy nem hagyja anyagi gon
dokkal küzdeni a kultúra munkásait, hanem első kötelességének 
ismeri, hogy megfelelő ellátást nyújtva nekik, zavartalan műkö
désüket biztosítsa.

Sajnos, a magyar középiskolai tanárság eddigelé még nem 
jutott el ebbe a kedvező helyzetbe.

Kormányok jöttek, kormányok mentek s mi minden alka
lommal rámutattunk szükségleteinkre, higgadtan, sőt — legutóbbi 
kongresszusunkra gondoljunk csak s dicsekvés nélkül elmondhat
juk — méltóságteljesen, e tekintetben tehát mulasztás nem ter
hel bennünket; sokszor kifejtettük meggyőző érveléssel, hogy 
kívánságaink közvetve az iskola érdekében is követelik teljesülésü
ket s mégis ezt a mai napig sem érhettük el.

Tehát nem a szükségletek nem ismerése, nem is a mi kielé
gíthetetlenségünk, hanem elhanyagoltatásunk az oka, hogy a nem
zet egy nagyon is fontos érdekének, a magyar középiskola érde-
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kének kétségtelen csorbításával újra meg újra elő kell állanunk 
kívánságainkkal s elő kell azokkal állanunk most is, amikor az 
állami ügyek vezetése új kezekbe került.

Másfél évtizede bénítja karunk munkásságát az az áldatlan, 
magunknak legkevésbbé tetsző küzdelem, melyet megfelelő anyagi 
ellátásunkért vagyunk kénytelenek folytatni. Pedig nem kívánunk 
többet, mint amit más — szintén egyetemi képesítésű — tisztviselő 
társaink már elértek s amire éppen azért mi is joggal számíthatunk.

Óhajtásaink jogosultságát a megelőző kormány elismerte, 
amikor az 1909-ik évi költségvetés indokolásában kifejtette, hogy 
a tanárok státus-rendezését olyképen tervezi, hogy három egyenlő 
csoportba osztja be őket a IX . V III. és V II. fizetési osztályba, 
az ötödéves korpótlékok megtartásával.

A tanárság nem ezt a rendezési módot kérte, de megnyu
godott benne, mert úgy látta, hogy ez a tervezet kívánságait 
kellő figyelemben részesíti.

A baj azonban abban volt, hogy bár a kormány elismerte 
a státus-rendezés fentebb ismertetett módjának szükségszerűségét, 
nem valósította azt meg azonnal, hanem egy nagyon is szerény, 
majdnem sértés számba menő kezdeményezéssel túltette magát a 
tanársággal szemben elismert kötelezettségén.

Innen van, hogy csonka intézkedésével soraink között még 
magasabbra fokozta az elégedetlenséget, holott azt megszüntet
hette volna, ha a tervezetet megvalósítja.

Kívánságaink tehát továbbra is fennállanak, megvalósításra 
várnak és elég gyakran kifejezésre is jutnak.

A tanárság megint kongresszusra készül s ezen akarja 
nyomatékosan hangoztatni azokat a feltételeket, melyek teljesítése 
nyugalmának biztosítása érdekében elengedhetetlen.

Amint a beadott indítványokból kitűnik, különösen a követ
kezőket kéri a tanárság: a státus-rendezésnek haladéktcdan meg
valósítását; a szolgálati pragmatika megalkotását; a miniszté
riumban a tanárság megfelelő képviseletét.

Új reménnyel nézünk kívánságaink teljesítése elé, mert 
lehetetlennek tartjuk, hogy az elől most is elzárkózzanak. A mi
niszterelnök f. hó 19-én, pártjának megalakításakor mondott 
beszédében, a legközelebbi kormány-feladatok között a tisztviselői 
fizetésrendezés még elintézetlen kérdéseinek a megoldását is fel
említette. I t t  mi tanárok jelentkezünk elsőkül, mint az állam 
legmellőzöttebb hitelezői, mint akik legrégebben várjuk fizetés
rendezésünk foganatosítását.

Az új kormánypárt »Nemzeti munkapárt «-пак nevezi ma
gát. Nos, hát itt az alkalom, mutassa meg elsősorban a kor
mány maga, hogy meg akar felelni pártja nevének! Ha a közép
iskolai tanárok ügyét kielégítő módon rendezi s őket az anyagi 
gondoktól felmentve, az iskolának megint visszaadja, érdemes és 
hasznos nemzeti munkát végez, mely után dús aratást remélhet 
a nemzeti kultúra termőföldjén!
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N É H Á N Y  S Z Ó  A  R A N G S O R H O Z .

Székely István a Közlöny 22-ik számában ismertette a Rang
sort s rámutatott azokra a helytelenségekre, amelyek a középiskolai 
tanárokban méltó elkeseredést kelthetnek. A Rangsor közzétételekor 
ismét gazdagabbak lettünk ama szomorú tapasztalattal, hogy a mi 
ügyünk nemcsak hogy előre nem halad, hanem egy év lefolyása alatt 
az előléptetésekben sztagnálás mutatkozik, különösen a IX-ik rang
osztályú tanároknál.

Egy év alatt a IX-ik rangosztályban levők éppen csak annyi
ban mentek előre, amennyiben egyesek elhaltak vagy igazgatókká 
lettek. Ha továbbra is ilyen előléptetésben lenne részünk, akkor 
harminc évi szolgálat után még csak a YII-ik fizetési osztály 3-ik 
fokát sem érhetnők el.

A most kilátásba helyezett harmincas előléptetés pedig csak arra 
lenne jó, hogy a IX-ik rangosztályosak 11 —12 évi szolgálat után 
kerüljenek a VIII-ba; tehát még későbben, mint eddig történt. Még 
elszomorítóbb a mi helyzetünk, ha figyelembe vesszük azt, hogy mások 
középiskolai tanári képesítés nélkül sokkal rövidebb időközökben 
lépnek elő és járják be a fizetési osztályokat. Ez az állapot határo
zottan sérelmes. Épp azért az összehívandó kongresszus mutasson rá 
arra is, hogy mennyire el vagyunk hanyagolva mi egyetemi kvalifi
kációnk mellett.

A Rangsor végén egy örvendetes jelenség is van, amely azon
ban csak látszólagos. A múlt évben az állami középiskoláknál 89 és 
a kir. kath. gimnáziumoknál 28 helyettes tanárt neveztek ki rendessé. 
Ezek olyan tekintélyes számok, amilyenekkel eddig nem találkoztunk. 
Az örvendetes előléptetés értékét azonban lerontja az, hogy a helyettes 
tanárok kinevezésével járó költségek fedezése miatt a többi rendes 
tanár szenved, mert az ő előléptetésük ezáltal megakadt. Ha már 
nem tarthatták be a múlt évi költségvetést és az előirányzott lét
számnál többet neveztek ki rendes tanárrá, úgy egy kis jóakarattal 
a IX-ből a VIII-ba és onnan a VH-be 89, illetve 28 tanárt lehe
te tt volna bevinni, miáltal a helyzet alaposan javult volna. A magyar 
kultúra munkásain nem kellett volna aanyira takarékoskodni.

A helyettes tanároknak rendessé való kinevezésével kapcsolatban 
még egy dolgot akarok felemlíteni, amellyel szintén foglalkoznia kel
lene az egybehívandó országos tanári kongresszusnak. A helyettes 
tanároknak rendesekké való kineveztetésük előtt pályázatot hirdettek 
az általuk helyettesi minőségben betöltött állásokra. A pályázati fel
tételek egyike az volt, hogy a megüresedett helyekre csakis rendes 
tanárok pályázhatnak, akik a fizetésüket az állampénztárból kapják. 
A másik pályázat szerint az üres állásokat áthelyezéssel töltik be. 
Hogy ezen eljárás helyes volt-e vagy sem, erről a Közlöny múlt 
évi számában több cikk jelent meg pro és kontra. Eltekintve azon
ban ettől, a tömeges pályázatok kiírásának megvolt a maga hatása 
és minden intézetből (különösen a vidékiekből) akadtak ketten-hár-

3 1 *
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man, akik körülményeiknek megfelelően, örömmel nyújtották be kér
vényeiket, remélve, hogy jobb helyre kerülnek.

Az eredmény azonban óriási csalódás lett, mert a pályázat 
mellőzésével csak egy pár rendes tanárt helyeztek át, a legtöbb helyen 
az illető helyettes tanárt nevezték ki rendesnek, még olyan helyeken is, 
ahová csak egy rendes tanár pályázott. Ilyen elintézés mellett teljesen 
fölösleges volt pályázatokat hirdetni és számos családos tanár remé
nyét felcsigázni és nyugalmát megzavarni. Az ilyen eljárás veszedel
mes, mert az elégedetlenséget szítja és a tanári ambició teljes elvesz
tését okozhatja. Úgy a rendes, valamint a helyettes tanárok érdekét 
elégítik ki, ha a bármilyen úton-módon megüresedett tanári állásokra 
pályázatot hirdetnek.

Sok visszatetszést okoztak az igazgatói kinevezések is, amelyek 
számos érdemes, idősebb tanár rovására történtek.

A kongresszus mielőbbi összehívására szükség van, s ennek 
feladata ezen dolgokkal is foglalkozni és a tanárság anyagi és erkölcsi 
érdekeit megvédeni. Úgy hiszem, hogy ránk nézve közömbös az, hogy 
ki fogja majd az 1910-iki költségvetésbe beállítani fizetésünk végleges 
rendezését és ki fogja sérelmeinket orvosolni s így alkalmasabb időre 
ne várjunk, hanem legkésőbb a húsvéti szünidő alatt hívja egybe 
a végrehajtó-bizottság a kongresszust.

(Zsolna.) Karsai Emil.

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A magyar középiskolai földrajzi oktatás reformja.

Határozati javaslat a középiskolában tanítandó földrajztudományrészek anyag- 
mennyiségéről és sorrendjéről.

Irta : Balázs István dr.
Az 0. K. T. E. Földrajzi Reformbizottsága 1909. évi decem

ber 16-án, Cholnoky Jenő dr. egyetemi professzor, h. elnök vezetése 
mellett tartott ülésében, azzal a megtisztelő feladattal bízott meg, 
hogy Határozati javaslat-ot készítsek a középiskolában tanítandó 
földrajztudományrészek anyagmennyiségéről és sorrendjéről. Ezt a 
Határozati javaslat-ot elkészítettem és a következőkben van szeren
csém ismertetni:

Előre kell bocsátanom, hogy szigorúan és nagy örömmel ragasz
kodtam a bizottságnak azon egyhangú határozatához, amelyben a 
földrajztudomány valamelyik részének az összes osztályok (I—VIII. 
osztály) tanítástervébe való beillesztését sürgeti az új középiskolai 
tanításterv készítése alkalmával, mert a földrajz tanítása a közép
iskolában csakis ilyen módon lesz a mai igényeknek megfelelő.

Véleményem szerint a jövő középiskolájának hazánkban egysé
gesnek, nyolc osztályosnak kell lennie, a felső négy osztályban bifur- 
kációval, azon tanulók részére, akik inkább a humánus és azok részére,
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akik inkább a reális tárgyakhoz vonzódnak. Azért is szükséges a 
bifurkáció a négy felső osztályban, mert enélkül négy egységes felső 
osztályba a tudományok alapismereteit beszorítani nem lehet. Ilyen
formán a bifurkált négy felső osztály egyik ágát a humánus, a másik 
ágát a reális szekció alkotná.

A humánus szekció négy osztályában több volna a humánus 
tárgy (klassz. filológ., történelem stb.) és kevesebb volna a modern 
nyelv (francia stb.) és a reális tárgy (természettudományok és mathe- 
matika). A reális szekció négy osztályában több volna a reális tárgy 
(természettudományok és mathematika) és kevesebb volna a modern 
nyelv (francia stb.) és a humánus tárgy (klassz, filológ., történe
lem stb.).

A dolog természetéből következik, hogy a reális szekcióba több 
földrajzórát kellene beosztani, mint a humánus szekcióba, de arra 
kellene gondosan vigyázni, hogy Magyarország földrajza mind a két 
szekcióban okvetlenül tárgyaltassék.

A leendő új magyar középiskolai tantervnek olyannak kellene 
lennie, amely figyelembe veszi ugyan a külföldi, pl. a francia, német 
stb. tantervek előnyös oldalait, de amely magán hordozza az eredeti
ség bélyegét, amely nem utánzója az idegen tanterveknek, hanem ellen
kezőleg, a természettudományi tárgyak mellett igen nagy gondot fordít 
a nemzeti tantárgyakra, mint amilyenek pl. a magyar nyelv és iro
dalomtörténelem, Magyarország történelme, Magyarország földrajza stb.

A földrajzóráknak az egyes osztályok tantervébe való beosztása 
alkalmával különös tekintettel kell lennünk arra is, hogy alkalmaz
kodjunk az összes többi, reális és humánus tantárgyak óraszámaihoz ; 
nem szabad 1 — 1 osztály órarendjébe sem sok, sem pedig igen kevés 
földrajzórát beillesztenünk. Minden tantárgynak a maga értéke és 
haszna szerint meg kell adni az őt megillető helyet és óraszámot, 
de viszont úgy a megfelelő helyet, mint óraszámot meg kell köve
telni a földrajz részére is.

A földrajztudomány egyes részeinek, a különböző osztályokba 
való beosztása alkalmával a legnagyobb gonddal kell vigyázni arra, 
hogy az egyes földrajztudományrészek szoros, organikus kapcsolatban 
álljanak a már addig tanult és az abban az osztályban tanult összes 
természettudomány i és mathematikai stúdiumokkal, amely kifejezés 
alatt azt értem, hogy az egyes földrajztudományrészek csak akkor 
és csak azokban az osztályokban tárgyaltassanak, amikor a tanulók, 
az illető földrajztudományrész könnyű megérthetéséhez szükséges 
természettudományi és mathematikai ismeretekkel már rendelkeznek. 
Például — ha azt akarjuk, hogy a földrajzra vonatkozó tanterv- 
beosztásunk kifogástalan legyen — az asztronómia alapismereteit csak 
akkor szabad tanítani, amikor a tanuló már elég sok mennyiségtani 
ismerettel rendelkezik, mert asztronómiát mathematika nélkül nem 
lehet tanulni; vagy pedig fizikai földrajzot, a felső fokon, észszerűen 
csak akkor szabad tanítani, amikor már a tanulók eleget tudnak a 
fizikából, a khémiából, a geológiából, a paleontológiából, a mathemati- 
kából stb.
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Ami most már a kérdés érdemét, a középiskolai földrajzi okta
tás reformját illeti, ebben a tekintetben véleményem a következő:

Az I. osztályba — véleményem szerint — nem kell tulajdon- 
képeni földrajzot beosztani, hanem heti egy órában kell tárgyalni a 
»Földrajzi előismeretek«-et (a fizikai és csillagászati földrajz alapismere
teit). (Világegyetem, bolygórendszer, a föld alakja, nagysága, forgása, 
keringése, a földgömb, a délkör- és párhuzamos-körrendszer, széles
ség, bosszúság, a föld felülete, kontinensek, tengerek, a földgömb 
felülete, a térkép, a térkép viszonya a földgömb felületéhez, a mér
tékszám nagy nevezetessége a térképeken, a térkép jelei, tájékozódás 
a térképen, a térkép viszonya a szabad természethez, tájékozódás a 
szabad természetben, világtájak, a nap és a csillagok látszólagos napi 
és évi mozgása stb.)

Sietek hangsúlyozni, hogy a legnagyobb hiba volna állandó 
térképhasználat nélkül tanítani e tárgyat, azért okvetlenül szükséges, 
hogy a falitérképek állandóan kéznél legyenek, hogy a tanár Magyar- 
ország, Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália fali térképein 
(Kogutowicz-féle térképek), rendre és felváltva megmutassa mindazo
kat a tudnivalókat, amelyekről éppen az illető órán tanított, hogy 
sok példával bemutassa Magyarország, a nagy európai államok és a 
kontinensek területméretei között levő nagy különbségeket és végül 
hogy a különböző térképek különböző mértékszámainak folytonos 
összehasonlítgatásával igen jól megértesse a tanulókkal a mértékszám 
nagy nevezetességét és elmaradhatatlanságát.

E dolgozat keretében, a kellő tér hiánya miatt, éppen csak a 
középiskolában tanítandó földrajztudományrészek anyagmennyiségéről 
és sorrendjéről emlékezhetem meg, de az oktatás methodikájára, azokra 
az eljárásokra és mesterfogásokra, amelyek nagy eredményt biztosíta
nak a tanár fáradságos munkája után, ez alkalommal nem terjesz- 
kedbetem ki. Hogy az egyes osztályok földrajzi anyagmennyiségét 
— ha igazi eredményeket akarunk elérni — miképen, minő eljárá
sokkal, minő fogásokkal és micsoda tennivalók különös figyelembe
vételével kell a tanulókkal közölnünk, azt egy másik dolgozatomban 
fejtettem ki röviden, amely dolgozat »A magyar középiskolai föld
rajzi oktatás reformja. A túlterhelés elkerülésére irányuló törekvések« 
címmel az »Egészség« 1910. évi I. füzetében (jan. 15.) jelent meg 
és amely dolgozat tulajdonképen az Országos Közegészségi Egyesü
let iskolaorvosi és egészségtautanári szakbizottsága előtt tartott elő
adásom bő kivonatának tekintendő.

Bizonyára merő véletlennek tekintendő, hogy dr. Szerénvi Nándor, 
a Közlöny 1910. évi január 20-iki számában közzétett dolgozatában 
ugyancsak azt ajánlja, hogy az I. osztályban a földrajzi alapfogal
makat, a II. osztályban Magyarország földrajzát, a III. és IV. osz
tályokban pedig a kontinensek földrajzát kellene tanítani. Meg kell 
azonban említenem, hogy a középiskolában tanítandó földrajztudomány
részek anyagmennyiségére és sorrendjére vonatkozó tervezetem, a 
dr. Szerényi-féle cikk megjelenése előtt, két helyen is napvilágot látott 
és pedig elég részletesen az »Egészség« föntemlített füzetében, 1910.



439

«vi január 15-én, a föntemlített dolgozatom keretében, jóval előbb 
pedig röviden az 0. K. Tanáregyesületi Közlöny 1909. évi december
2-iki számában, amely az Orsz. Közegészségi Egyesület iskolaorvosi 
és egészségtantanári szakbizottsága előtt tartott előadásomról is beszá
mol. E beszámoló-cikk fölsorolja, hogy én a földrajztudomány egyes 
részeit a következőképpen szeretném beosztani az egyes osztályokba : 
I. osztály : Földrajzi előismeretek. II. osztály : Magyarország. III. osz
tály: Európa. IV. osztály: Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és a 
Sarkvidékek. У. osztály: Néprajz és statisztika. VI. osztály : Magyar- 
ország (a felső fokon). VII. osztály: Mennyiségtani és csillagászat- 
tani földrajz. VIII. osztály: Fizikai földrajz. Látható tehát, hogy 
az I —IV. osztályok anyagára vonatkozó dr. Szerényi-féle tervezet 
feltűnően hasonlít az én tervezetemhez, mégis azzal a különbséggel 
azonban, hogy ő a III. osztály tantervébe nemcsak Európát, hanem 
az egész Eurásiát óhajtaná beilleszteni. Mindjárt megjegyzem, hogy az 
ugyanegy földdarabot alkotó, összefüggő egész Eurásiának, a III. osz
tály tantervébe való beillesztését csak azért nem tartom helyesnek, 
mert egész Európa földrajza tüzetes és egész Ázsia földrajza kevésbbé 
tüzetes megismerésének megkövetelésével igen nagy munkaanyagot 
raknánk a tanulók vállaira, más szóval a földrajzzal túlterhelnők a 
tanulókat a III. osztályban. Hiszen most is éppen az a legnagyobb 
baj a II. osztályban, hogy a kis tanulóknak egy év alatt tüzetesen 
kellene megismerniük Európát és kevésbbé tüzetesen Ázsiát, Afrikát. 
Ilyen nagy túlterhelés mellett, a II. osztályos tanulók legnagyobb 
része nem tudja megemészteni a nagy anyagmennyiséget és ezért 
van az, hogy ha a tanév végén a tanulókat akár Európa részletes, 
akár pedig Ázsia, Afrika kevésbbé részletes földrajzából kérdezzük 
ki, még a legtehetségesebb és legszorgalmasabb tanulók feleletei sem 
igen ütik meg azt a mértéket, amelyet a tanárok egész éven keresz
tül célul tűztek ki a II. osztályos tanulók elé. A fizikai földrajzi 
tekintetben különben összefüggő egészet alkotó Eurásia-kontinens 
földrajzát nem szabad tehát a maga egészében és összességében tár
gyalni egy osztály keretén belül, hanem a III. osztály tanítástervébe 
csupán Európa részletes földrajzát kell beillesztenünk, mert Európa 
részletes földrajza is bizony elég dolgot ad tíz hónapon keresztül a 
harmadik osztályos tanulónak és mert nemcsak a fizikai földrajz 
követeléseit kell figyelembe vennünk, de a historikusok és a kultúr- 
histórikusok véleményeit is meg kell hallgatnunk, akiknek legnagyobb 
része Eurásiát még ma is Európára és Ázsiára darabolja.

Vargha György a Közlöny 1909. évi május 6-iki, 31-ik számá
ban, »A földrajzoktatás óra- és tárgybeosztási tervezete« címen egy 
dolgozatot tett közzé, amelyben ugyancsak azt ajánlja, hogy az I. osz
tály tanítástervébe a földrajzi előismeretek illesztessenek be. Ü azon
ban az I. osztályban a földrajzi előismereteken kívül Magyarország, 
Európa, Ázsia, Afrika Amerika és Ausztrália rövid ismertetését is szűk« 
ségesnek tartja, még pedig egészen fordított sorrendben, amennyiben 
azt ajánlja, hogy Európa és a többi földrészek ismertetése után, végül 
Magyarország általánosan tájékoztató ismertetése kerüljön sorra.
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Mondanom sem kel], hogy ezt a propoziciót helytelennek tar
tom és ezzel szemben azt indítványozom, hogy a bizottság fogadja 
el az én javaslatomat, amelyet föntebb fejtettem ki részletesen és 
amely az I. osztály keretébe csak a »Földrajzi előismeretek«-et 
óhajtja beilleszteni. Semmiképen sem tartom tehát elfogadhatónak 
a Yargha-féle javaslatot, amely úgyszólván az egész földkerekség 
földrajzával meg akarja ismertetni röviden az I. osztályos tanulókat: 
a földrajzi előismeretekkel, Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausz
trália földrajzával és végül (a kontinensek földrajza után!) Magyar- 
ország földrajzával is.

Most ismét visszatérek az én javaslatomra és röviden fölsoro
lom, hogy véleményem szerint micsoda földrajztudományrészeket kel
lene beosztani a II. osztálytól kezdve az egyes osztályokba.

A II. osztályban kellene oktatni »A magyar korona országai
nak földrajzá«-t, az alsó fokon, heti bárom órában. A tárgy főbb 
részei volnának: vízszintes és függőleges tagosulás, vízrajz, néprajz, 
politikai földrajz, a magyar közjog elemei stb.

A III. osztályban heti bárom órában »Európa földrajzá«-t kel
lene tanítani. A figyelem javarésze itt is, úgy mint a II. és IV. 
osztályokban, a vízszintes és függőleges tagosulásra, vízrajzra, nép
rajzra, politikai földrajzra és a közjogi alapismeretekre fordítandó.

A IY. osztályba »Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és a Sark
vidékek földrajzá«-t osztanám be heti három óra keretébe.

Az Y. osztályban, ahol már a bifurkáció reális és humánus 
szekcióra osztja az oktatást, véleményem szerint »Néprajz és statisz
tika« tanítandó, mégpedig a reális szekcióban heti bárom órában, 
az első félévben »Magyarország rendszeres ethnográfiája (etbnológiája) 
és statisztikája«, a második félévben »A külföldi államok ethnográ
fiája és statisztikája«, a humánus szekcióban heti két órában, az első 
félévben »Magyarország ethnográfiája (ethnológiája) és statisztikája», 
a második félévben »A külföldi államok ethnográfiája és statisz
tikája«.

A VI. osztályban »A magyar korona országainak rendszeres, 
természeti és politikai földrajza és a magyar közjog elemei« taní
tandó a felső fokon, a reális szekcióban heti három, a humánus szek
cióban heti két órában.

A VII. osztályban »A mathematikai és csillagászati földrajz és 
a kartográfia elemei «-t kellene tanítani, az addig tanult mennyiség- 
tani ismeretek felhasználásával (szélesség- és hosszúságszámítás, a 
föld alakja és mozgásai, a nap és a csillagok látszólagos napi és 
évi mozgása, a bolygópályák kiszámítása, számítások a földgömb és 
az éggömb körrendszerein, nap- és holdfogyatkozások, üstökösök, 
csillagtávolság-számítás, időszámítás, a naptár, a különböző térkép
projekciók ismertetése stb. stb.). E tárgy oktatására a reális szekció
ban heti két óra kellene, a humánus szekcióban elég volna heti 
egy óra.

A VIII. osztályban végül »Fizikai és politikai földrajz«-nak 
kellene szerintem bezárnia a földrajzi oktatást, még pedig úgy, hogy



441

az első félévben »Általános fizikai földrajz«-ot tanítanánk (a levegő  ̂
a víz és a föld fizikai földrajza, kontinensek, tengerek, vízszintes és 
függőleges tagosulás, a szigetek képződésmódjai, a vulkánikus tüne
mények, a víz munkája és körútja a földön, az oceánográfia elemei, 
az állat-, növény-, és ásványföldrajz elemei, a bolygók keletkezésére 
vonatkozó theoriák, a folyók partképződése és torkolatféleségei, magas
ságmérések stb. stb.), a második félévben pedig »A kontinensek fizikai 
és politikai földrajza, különös tekintettel Magyarországra« címen 
Magyarország és a földrészek földrajzát kellene tárgyalni fizikai föld
rajzi és geológiai nézőpontok szerint, de egyúttal okvetlenül át kel
lene ismételni az európai államok és a legnevezetesebb amerikai és 
ázsiai államok (Eszakamerikai Egyesült-Államok, Japánország stb.) 
politikai földrajzát is. E tárgy oktatására a reális szekcióban heti 
két órát, a humánus szekcióban ugyancsak heti két órát kellene 
fordítani.

Arról a kérdésről, hogy vájjon szükséges volna-e beilleszteni 
a földrajzot az érettségi vizsgálat tárgyai közé, vagy sem, nem tar
tom szükségesnek beszélni, mert én az érettségi vizsgálatot egyálta
lában feleslegesnek és eltörlendőnek tartom. Ebben a kérdésben
— röviden szólva — az a véleményem, hogy nem a nyolc közép
iskolai osztály elvégzése után, egy külön vizsgálaton kell megítél
nünk a tanulók intellektuális érettségét, hanem a négy felső osztály 
mindenikéről csak azoknak a tanulóknak szabad kielégítő bizonyít
ványt adnunk, akiknek arravalósága megüti a szigorú mértéket úgy a 
tudás, a készültség terén, mint a fegyelmi és a morális téren is. Ha 
tőlem függene, minden elgondolható eszközzel megakadályoznám, hogy a 
középiskola négy felső osztálya az intellektuáliter és moráliter gyönge 
tanulók menedékhelyévé váljon, mert véleményem szerint a középiskola 
nyolcadik osztályának elvégzéséről szóló kielégítő bizonyítványokat 
csak azoknak a tehetséges, törekvő, fegyelmezett fiatal embereknek 
volna szabad kiadni, akik valóban alkalmasaknak látszanak arra, 
hogy majd a tudományos pályákon, az egyetemeken, a főiskolákon és az 
akadémiákon könnyű szerrel meg tudnak birkózni, a tiszta judiciumot 
igénylő, főiskolai szellemi munka kvalitatív és kvantitatív nehéz
ségeivel.

Vargha Gly. azt ajánlja, hogy az új tanításterv készítése alkal
mával a földrajzi anyag egyes részei a következőképen osztassanak 
meg a II. osztálytól kezdve, az egyes osztályok között: II. osztály : 
Európa. III. osztály: Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. IV. osz
tály : Magyarország. V. osztály : Eizikai földrajz. VI. osztály : Konti
nensek. VII. osztály: Magyarország.

Amikor a Vargha-féle javaslatot elolvastam, mindenekelőtt az 
tűnt fel nekem, hogy ez a javaslat úgy Magyarország, mint a kon
tinensek földrajzáról három-három osztályban emlékezik meg, mert 
Magyarország földrajza az I., IV., VII. osztályokban, Európa föld
rajza az I., II., VI. osztályokban és a többi kontinensek földrajza 
az I., III., VI. osztályokban fordul elő benne. Véleményem szerint
— amikor a középiskola különböző osztályaiba beosztandó földrajz
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tudományrészek anyagmennyiségét és sorrendjét akarjuk megállapí
tani — nem úgy kell eljárnunk, hogy ugyanegy ország, vagy kon
tinens földrajzát háromszor is megismételve, csupa leíró földrajzzal 
töltsük meg az összes osztályokat, hanem olyan földrajzi tanításter
vet kell készítenünk a nyolc osztály részére, amelyben a leíró föld
rajz és a fizikai földrajz mellett külön tér, külön osztály jut a nép
rajznak és a csillagászati földrajznak is. Teljesen elég, ha a tanulók 
Magyarország és a kontinensek földrajzát kétszer tanulják a nyolc év 
alatt, egyszer az alsó fokon, egyszer pedig a felső fokon. Arra igen 
nagy szükség van, hogy Magyarország részletes és a kontinensek rövid 
földrajza ismételten előforduljon a felső osztályokban is, de arra nincs 
semmi szükség, hogy ezek a tárgyak háromszor is szerepeljenek a 
tanításterv keretében.

Azután, ha azt a kérdést teszem kritika tárgyává, hogy vájjon 
elfogadható-e a Vargha-féle javaslatban ajánlott tananyag-összeválo- 
gatás és tantárgy-sorrend, akkor bizony erre a kérdésre is kénytelen 
vagyok nemmel válaszolni. Magyarország földrajzát, úgy az alsó, 
mint a felső fokon, nem a kontinensek földrajza után kell tanítani, 
hanem fordítva, a kontinensek földrajza előtt. Előbb a saját hazánkat 
kell tüzetesen megismertetnünk és csak azután gondolhatunk arra, 
hogy a kontinensek földrajzával is megismertessük növendékeinket. 
A néprajzot és a csillagászati földrajzot, ezt a két rendkívül szük
séges tantárgyat nem szabad kikapcsolnunk a tervezetből, mert az 
ethnográfia (etimológia) a serdülő ifjú fogékony lelkét, az emberi tevé
kenység kiapadhatatlan, ősi forrásával, a nép fizikai munkájával, a 
nép mesterkéletlen, természetes életével, a nép ősi művészetével 
ismerteti meg és mert a biológia, a geológia mellett különösen a 
mennyiségtani bázison nyugvó csillagászati földrajz gyújtja meg a 
gondolkozó fiatal ember agyában a természettudományi alapra támasz
kodó, determinisztikus gondolkozás, evolucionális világfölfogás szövét- 
nekét, azt a szövétneket, amelynek lángja, a mélységek és magassá
gok, ember által még kikutatható titkainak harmóniájára egyedül 
deríthet világosságot. Végül még azt akarom megjegyezni, hogy 
nézetem szerint a fizikai földrajz sincs jó helyen a Vargha-féle 
javaslatban, mert — mint ahogy azt már a dolgozat elején is kife
jeztem — fizikai földrajzot a felső fokon, csak a VIII-ik osztályban 
lehet igazán eredményesen és szabad észszerűen tanítani, amikor már 
a tanulók eleget tudnak a fizikából, a khémiából, a geológiából, a 
paleontológiából, a mathematikából stb.

Miután a megtisztelő megbízatásnak legjobb tudásom szerint 
megfeleltem, alaposan és higgadtan átgondolt »Határozati javas
lat «-ómat a Földrajzi ^Reformbizottság elé terjesztem, kérve annak 
lehetőleg változtatás nélkül való elfogadását.
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KRÓNIKA.

Ez évi közgyűlésünkről. Egyesületünk tagjai már érte
sültek arról, hogy Nagyvárad sz. kir. város érdemes tanácsának 
meleghangú meghívása folytán, ez évi közgyűlésünket július hó 
legelején Nagyváradon tartjuk meg. Egyesületünk igazgatósága 
felkérte a nagyváradi premontrei főgimnázium, az állami főreál
iskola és. a kereskedelmi akadémia tanári testületéit, hogy a köz
gyűlés előkészítésére helyi bizottságot alakítsanak. Az említett 
tanári karok készséggel engedtek a felhívásnak s amint értesü
lünk, a múlt héten alakuló gyűlést tartottak, amelyen meg
választották a rendező-bizottságot és megállapították a munka- 
programmot. A bizottság elnökévé Novotny S. Alfonz* prem. 
főgimnáziumi igazgatót, ügyvivő elnökévé Gedeon Alajos áll. 
főreáliskolai igazgatót választották meg és elhatározták, hogy a 
bizottságot a város irányadó köreiből még több taggal kiegészí
tik. Amint a bizottság teljes lesz, megkezdi az előmunkálatokat 
a közgyűlés minél vonzóbbá tételére. Működéséről és a közgyűlési 
programm kialakulásáról időnként értesíteni fogjuk olvasóinkat.

Országos Középiskolai Tanári Kongresszus. A hivatalos 
Rangsor megjelenése és annak alapján a tanárság siralmas álla
potának megismerése óta fokozott izgalom észlelhető testületeink 
körében. Egyre több és több oldalról sürgetik a kongresszus 
összehívását. A sürgető hangok mellett azonban emelkednek 
olyanok is, amelyek kellő körültekintésre kérik a végrehajtó
bizottságot s a kongresszus összehívását csakis a politikai viszo
nyok kellő kialakulása után tartják megokoltnak, vagyis akkor, 
amikor határozataink eredményes figyelembe vételére számítha
tunk. A végrehajtó-bizottság elnöksége éber szemmel kíséri a 
fejleményeket, megfelelő előleges tájékozódást iparkodik szerezni 
fellépésünk várható sikeréről s felelősségének tudatában azon van, 
hogy a kongresszus összehívása sem kelleténél korábbra, sem 
későbbi időpontra ne essék. Minthogy a szükséges előmunkálato
kat az ennek foganatosítására kiküldött bizottság már régebben 
elvégezte, a kongresszus bármikor egy pár nap alatt összehívható. 
Kérünk tehát mindenkit, hogy megjelenésre készen, de a viszo
nyok figyelembe vétele mellett, türelemmel várja be a végrehajtó- 
bizottság intézkedését.

Svéd torna-tanfolyam. Preiszner Péter brassói áll. főreáliskolai 
tornatanár többek felszólításának engedve, ha március hó 10-ikéig 
legalább tíz résztvevő jelentkezik, március hó 21-én reggel 7 órától 
március 26-án délig tartó ingyenes svéd torna* és játéktan folyamot 
rendez. Fölhívjuk reá az érdekeltek figyelmét.



444

A soproni szabad líceum első előadója ez évben Pacher Donát 
bencés tanár volt, aki a lélektan köréből mondott el érdekes és 
tanulságos dolgokat nagyszámú hallgatóságának. A következő elő
adást Gerő Árpád reáliskolai tanár tartja az élelmiszerekről.

Egy érdekes kísérlet. A GröttÍDgában megjelenő »Monats
blätter für den evangelischen Religionsunterricht« dr. Pöhlmann nürn
bergi reálgimnáziumi tanár, egy a tanulók gondolatvilágának felderí
tésére irányult felette érdekes kísérletéről számol be. A szerző az 
intézet öt felső osztályában kérdőszekrénykéket állított fel, amelyekbe 
a tanulók névtelen kérdőcéduláikat dobhatták be mind arról, ami 
őket közelebbről érdekelte. A tanulók bőven éltek ezzel az alkalom
mal és tegyük hozzá : komolyan is vették. A beérkezett és feldolgo
zott 422 kérdés mutatja, hogy egy-egy osztály valóságos kis világ, 
melynek tagjait a legkülönbözőbb kérdések foglalkoztatják, ami az 
ifjú elmék rendkívüli fogékonysága mellett bizonyít. A tegtöbb kér
dés az újságokból ismeretes napi eseményekre, a felnőttekkel foly
tatott társalgásra és egyesületi felolvasásokra vonatkozik, a legkeve
sebb könyvekre. Mutatóba álljon itt néhány példa. Vallástau: Mivel 
bizonyítja a kereszténység abszolút voltát ? Hogyan válhatok én 
boldoggá és bűnmentessé ? Kérdés tárgyává tették az állam és 
az egyház szétválasztását, a protestantizmus és ultramontanizmus 
befolyását az állam és az egyén életére, sőt a Schnitzler- és a 
Wahrnund-eseteket is. Nagy tért foglalnak el Haeckel, a moniz- 
mus és a darvinizmus, továbbá a tanulók öngyilkossága és a 
szexuális probléma. A képzőművészetekkel már kevésbbé törődnek 
(a román és gót építőstílus különbsége, a meztelennek jogosultsága 
a művészetben), a zenével alig. Az irodalomban a régi klasszikusok 
mellett a modern írók érdeklik a tanulókat (Wedekind, a Simplicis
simus !), de természetesen együgyű vagy tréfás kérdésekben sincs 
hiány: Nagy Károly veres vagy fekete szakáit viselt-e? Miért nem 
vették fel Mózes 6. és 7. könyvét a bibliába? A YI. osztályban az 
idegen kifejezések és a tudományos műszók iránt érdeklődnek kivált
képen. Pöhlmann egy »Nachgedanken und Schlussresultate« c. feje
zetben foglalja össze ezen kísérletnek eredményeit; megállapítja, hogy 
a tanuló-ifjuság átlag 16. életévétől kezdve mindenről tud, ami a 
világban előfordul s minden iránt érdeklődik. Ezért nem csak tévedés, 
hanem merőben gúnyt és bizalmatlanságot keltő balgaság az, ha 
velük szemben strucpedagógiát követünk. Ezzel a szellemi éberséggel, 
mely főleg a bölcseleti és vallásos kérdésekben nyilatkozik meg, az 
iskolának komolyan számot kell vetnie, ha az ifjúságot meg akarja 
óvni a korszakot mozgató napi kérdések felületes elmélkedéseinek 
posványától és ha őket egységes világnézettel akarja felfegyverezni.

Erről a kísérletről, gondolom, érdemes volt megemlékezni, 
anélkül hogy annak utánzását nyomban ajánlani kellene, ami nálunk 
talán felsőbb engedély nélkül nem is volna (mindenütt) lehetséges, 
jóllehet tudomásom van arról, hogy hasonló »gyermektanulmányi 
kérdő-íveket« egynémely középiskolában már köröztettek. Amire
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pozitív kísérlet híján is megállapíthatjuk azt, hogy nálunk a kérdé
sek a mi honi és helyi viszonyainknak megfelelően módosulnának és 
.— bántódás ne essék senkin — a tréfás és léha kérdések is túl
tengenének. Az a kérdés azonban változatlanul fennáll, hogy ugyan 
kitől, mikor és milyen szellemben kapja meg a mi tanuló-ifjuságunk 
az ilyes dolgokban, melyekben talán minden tanárnak sincs kellően 
kialakult és megalapozott nézete, a felvilágosító választ ? kf.

Nemzetközi iskolai egészségügyi kongresszus. A III. nemzet
közi iskolai egészségügyi kongresszust az idén Párisban tartják meg a 
húsvéti hét folyamán, márc. 29. ápr. 2-ig terjedő időben, a közoktatás
ügyi miniszter védnöksége alatt. Mint ilyen, folytatása lesz az 1904. 
nürnbergi és az 1907. londoni kongresszusoknak. Célja a nevelés és 
egészség ügyével foglalkozóknak, orvosoknak és mindazoknak, akiket 
a fiatalság egészsége és a jövő nemzedék életképessége közelebbről 
érdekel, alkalmat szolgáltatni arra, hogy találkozhassanak, megismer
kedjenek egymással, kicseréljék gondolataikat és összehasonlítást 
tehessenek ama különféle intézkedések között, melyeket az egyes 
nemzetek e téren megvalósítottak.

Tekintettel azokra a kiváló eredményekre, melyeket az előző 
kongresszusok szolgáltattak, de meg a szükségre is, hogy ily nemzet
közi gyülekezetben méltóan legyünk képviselve, kívánatos volna, hogy a 
magyarok mentői nagyobb számban részt vegyenek azon és pedig 
nem csak orvosok, de tanárok is.

Úgy az utazás, mint az ottani tartózkodás megkönnyebbítése 
céljából a kongresszus képviselői és családtagjaik külön kedvezmények
ben részesülnek.

A rendes tag részvételi díja 25 fr., a társul szegődötté (fele
ség vagy gyermek) 12 fr. 50.

Felvilágosítással szolgál dr. Dufestel, médecin-inspecteur des 
Ecoles, secretaire général, 10. boulevard Magenta, Paris s egyben 
közölni fogja a tervet és a kért felvilágosításokat.

Eperjes, 1910. febr. 14. Vujsz János
főgimn. tanár.

Kérelem. Tudomásomra jutott, hogy egy vidéki főreáliskola 
igazgatója kénytelen volt intézetének könyvtárelőirányzatából Kár
mán Paedagogiai Dolgozatait törölni. Mivel az illető igazgató bizO’ 
nyára Kármánnak nagy tisztelője, amire őt már családi hagyományai 
is mintegy ránevelték, az említett tényt csak az illető intézet könyv- 
budgetjének nagy szegénységével magyarázhatom. Mivel nekem öt 
példány Kármánkönyv rendelkezésemre volt, egy példányt bátorkod
tam az illető igazgatónak az intézet számára való ajándékul elkül
deni. Attól tartok, hogy akad még néhány középiskola, melynek 
szegényes budgetje nem engedi Kármán Paedagogiai Dolgozatainak 
megvételét és azért kollégiális bizalommal és bátorsággal kérem 
középiskoláink igazgatóságait, szíveskedjenek, ha csakugyan a beveze-
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tőleg említett iskolához hasonló helyzetben volnának, hozzám for
dulni ; én addig, míg készletem (még négy példány) tart, szívesen 
küldök a címükre teljesen ingyen és bérmentve egy példányt Kármán 
Paedagogiai Dolgozataiból, mely a vezetésük alatt levő intézetnek 
tőlem küldött ajándékul tekintendő. A szíves jelentkezéseket kérem 
f. évi március elsejéig. Fiók Immanuel, (dr. Waldapfel János levelei
vel Budapest, Trefort-utca 8.)

GYÁSZROVAT.
Szeremley Császár Lóránt a budapesti ref. főgimnázium h. 

tanára f. hó 18-án Budapesten, élete 26. évében elhunyt.
Szeremley Császár Lóránt halála komoly vesztesége a magyar 

középiskolának és tudománynak. Abban a pillanatban ragadta el a 
halál, mikor a tehetségéhez fűzött reményeket éppen valóra kezdte 
váltani. Felsőbb tanulmányait az Eötvös-kollégiumban s a budapesti 
tudományegyetemen végezte s itt lett 1906-ban sub auspiciis regis 
doktorrá. Tanított mint gyakorló tanárjelölt a tanárképző gya
korló főgimnáziumban, utóbb a budapesti református főgimnázium
ban, mint helyettes tanár. Tudományos munkásságának teréül a 
magyar nyelvészetnek egy kevésbbé művelt, de lélektani szem
pontból talán legérdekesebb ágát, a jelentéstant, választotta. Ebből 
a körből való doktori értekezése: Jelentéstanulmányok a kompli- 
kációs jelentésváltozásról, mely a Simonyi Zsigmond szerkesztette 
Nyelvészeti Füzetekben jelent meg 1906-ban. Másik önálló műve: 
Jelentéstanulmányok ez a magyar nyelvtudományi társaság kiadványa 
1909. Több jeles ismertetést is írt, nevezetesebbek Szinnyey József
nek A magyarok eredete c. tanulmányáról és Kicska Emilnek Nyelv
tani alany és állítmány c. értekezéséről valók. Tavaly április hóban 
állami ösztöndíjjal Lipcsébe ment s ott nyelvészeti és filozófiai tanul
mányokat folytatott. Már betegen jött vissza augusztusban s azóta 
sem az apai ház, sem a budapesti szanatórium nem tudták vissza
adni életerejét; a tüdőbaj sírba döntötte. Emlékét 88 éves édes
atyja és testvérei gyászolják s velük mindazok, akik a szép képzett
ségű, kellemes megjelenésű, jó modorú tanárt és tudóst benne ismer
ték és szerették.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik az 1909 május 26-tól 1910 február 13-ig felvételi

d í j a t  f i z e t t e k  :

Banczik Samu, Berkes Ottó, Csűrős Béla, Demjén Zoltán, ifj. Erődi 
Béla, dr. Glatz Károly, Győri János, Hőgye János, Jakuts István, Jancsurák 
Lujza, Kárpáti Kelemen, dr. Kemény Gábor, Kronstein Béla, Kuntner 
Köbért, Láng Emil, Lux Lajos, Munkácsy Kálmán, dr. Nagy József, Neu- 
berger István, dr. Olgyay Bertalan, Pöcz János, Rácz Jenő, Regnier 
Györgyike, Sándor Stefánia, Schreiner Ferenc, Steiner Miklós, Sziklai 
Aladár, Gálosné Tedescbi Klementina, Yincze Frigyes, Wertán Pál.

Budapest 1910 február 10. Müller József
Rados Ignác.
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N É V S O R A
azon tagolcnak, kik az 1909 mvember 22-től 1910 február 10-ig tagdíjat

fizettek:
1905/6-ra : Danes Ferenc (II.), Lám Frigyes.
1906/7-re : Danes Ferenc (I.), Dobay Sándor (Temesv.), Polgár József, 

dr. Vajda Gyula (még 6 K), Vájsz Gyula.
1907/8-ra : Dobay Sándor (Temesv.), Faragó Andor, Faragó Lajos (II.)T 

Gaal Mózes (még 5'50), Hensch Béla, Herczeg Árpád, Boboz Andor, dr. 
Sebestyén Károly (még 6 K), dr. Vajda Károly.

1908/9-re: Áltmann Jakab (Makó) (még 2 K), dr. Bokor János, 
Danka István (4’50), Dér István, Dörnyei Károly, Dörre Tivadar, Faragó 
Andor, Faragó Lajos (I.), Gaal Mózes, Kempf József, dr. Kováts Gyula 
(Szatmár) (még 2 K), Laczkó Károly, Madai Pál (II.), Nősz Gusztáv (II.), 
Oberle Károly, dr. Szigeti Gyula (még 2 K), dr. Vajda Gyula (1 K).

1909/10-re: Abaffy Béla (7'50), Altmann Jakab (Makó), Altmann 
Jakab (Vágújhely), Andor Tivadar, dr. Atzél Károly, Bakcsy Gergely 
(még 6 K), Balassa János, Balázsi József, Ballenegger Henrik, Balog Mór, 
Barabás Ábel (II.), dr. Bartal Aurél, Bartha József, Bartoniek Géza, Bayer 
Arthur, Beczner Frigyes, Bellus Károly (I.), Berkeszi István (II.), Bóbita 
Endre, dr. Böckh Hugó, Bodrossy Lajos, Borsodi Miklós, dr. Borzsák József, 
Budaker G. Károly, dr. Chovancsák István, Csép Miklós (II.), Csépné Mem- 
brez Ceoil (II.), Csűrös Béla, dr. Csűrös Ferenc, Czakó Adolf, Czigler Ignác, 
Czöndör Ilona (II.), Danilovics János, Dassievicz Gyula, Demeter István, 
Dér István (I.), Déznai Viktor (II.), Dietz Lajos, Dóczy Gedeon, Dunay 
Zoltán, Éber József, dr. Elek Oszkár (7 K), Eltscher Simon, Endrei Ger- 
zson (3-öO), Falábú Jenő, Farkas Jenő (II.), Fazekas Sándor, Fejér Lajos, 
G. Fehrentheil Henrik, Fodor Ferenc (5'50), Franzen Alajos, Gábor Áron. 
Gáspár János, Geday József, Gellért Jenő, Gidró Bonifác, Gillinger János, 
Goldziher Károly (5 K),.Göllner Károly, Gross Leopoldina, dr. Gulyás István.

(Vége következik.)

(I.) =  I. félév. M ü lle r  J ó zs e f ,
(II.) =  II. félév. egyesületi pénztáros (II. kér., Áldás-u. 4.)

T a rta lo m : Nemzeti munka ! — Néhány szó a rangsorhoz. Karsai Emil
től. — Javaslatok és tanulmányok: A magyar középiskolai föld
rajzi oktatás reformja. Balázs István dr.-tól. -— Krónika: Ez évi 
közgyűlésünkről. — Országos Középiskolai Tanári Kongresszus. — 
Svéd torna-tanfolyam. —• A soproni szabad líceum. — Egy érdekes 
kísérlet, kf.-tői. — Nemzetközi iskolai egészségügyi kongresszus. 
Vujsz Jánostól. — Kérelem. — Gyászrovat: (Szeremley Császár 
Lóránt.) — Felvételidíjfizetések és tagdíjfizetések. Müller Józseftől.

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű i s k o l a p a d o k ,  iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, to rnaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  e r e m m e l  k i t ü n t e t v e ,  6 0 0  i s k o l á 
b a n  a l k a l m a z v a .  — K öltségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapitva 1846.

B u d a p e s t , IX., Ip a r -u tc z a  4 .  sz .



A MAGYAR PAEDAGOGIA
□ a legolcsóbb, á lta lán o s  é rdekű  □
□ tudom ányos hav i fo lyó ira t. ::: □
Kiadja a  MAGYAR PAEDAGOGIA! TÁRSASÁG.

Hogy a legszerényebb viszonyok közt élő kartárs se 
legyen kénytelen azt nélkülözni, mint a Magyar Paeda- 
gogiai Társaság tagja, évi 4 korona tagdíj fejében 
kapja, ha belépési szándékát dr. Gyulai Ágost titkárnak 
(Budapest, I. kerület, Lógody-utca 33. szám) bejelenti. 
A folyóirat előfizetési ára intézetek részére 10 korona. 
A társaság elnöke: dr. Fináczy Ernő, a folyóirat szer
kesztője : dr. Weszely Ödön. Minthogy pedig a Társa
ságnak tárgyalásain az elméleti és gyakorlati paedagogia 
minden része, az iskolák minden aktuális kérdése elő
fordul : kívánatos, hogy a Társaságba a tanárság nagy
számmal belépjen s ekkép az általa kimondott véle- 
:::: ménynek erkölcsi súlya is minél nagyobb legyen. ::::

NÉMET HELYESÍRÁSI SZÓTÁR
egyúttal tájékoztató a német 
nyelv főbb nehézségeiben. ^

g z t  a címet viseli HELEF1EN BÉLA főreáliskolai igazgatónak és 
ismert szótárírónak legújabb könyve, melynek az a célja, hogy 

a német nyelvvel foglalkozó magyar embert kisegítse zavarából, 
valahányszor a német szónak helyesírására, nemére, elválasztása 
módjára, ragozására és használatának egyéb csínjabínjára nézve a 
közkézen forgó szótárak nem igazítják el minden kétséget kizáró 
módon. Ára fűzve К 1-40, díszes vászonkötésben...................  К 1*80

KaphatóK az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai rész
vénytársulatnál Budapest, VII., RáKóczi-út 54. szám.

Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
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KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dr.  S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, V III., 
Eszterházy-utca 14. ez. alá.

Szerkeszti

Dr. LÉVÁT EDE
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.
M e g j e l e n i k :  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

f 1AG-Y. AKADÉMIA
EGYESÜLETI ELET. Y Vv ,, vT> л Á• * i V - I .A R A  í

Debreczeni kör.
(Arany János tanítói pályája. — A középiskolai tanárok sérelmei az új

Rangsorban.

Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület debreczeni köre folyó 
hó 19-én tartotta meg ebben az évben, nagy érdeklődés közepett 
negyedik felolvasó-ülését. Dőczi Imre elnök a gyűlést megnyitván, 
hosszabb s meleg szavakkal üdvözli a ^helybeli bölcsészeti fakultás 
tanárait, mint az öreg kollégium falai közt megindult gyakorlati 
tanáx-képzés új bajnokait. A megjelent kollégák nevében Pap 
Károly dr. mondott köszönetét, hogy régóta vágytak s örömmel lép
tek e körbe, mert céljuk voltakép egy: a főiskola és a magyar 
protestantizmus érdekein kívül mindnyájunk legmagasabb érdeke, t. i. 
nemzeti — vagy e tájakon így is mondhatnók, — hogy faji kultú
ránk emelése.

Ezután ugyancsak Pap Károly előadása következett: »Arany 
János tanítói pályájáról*. A felolvasó elsőbben azt a sajátszerű 
kapcsolatot fejtegette, mely a nagy költőt, bár nem benső hajlam, 
hanem a viszonyok kényszerűsége folytán a tanári pályára vitte. 
Ez úton gyermekkorától szinte élte alkonyáig kísérte. Mint szalontai 
kis deákfiú már ott forgolódik a rektora körül, amikor még magá
nak is tanulnia kellett; s megint a tanítóskodás lesz legfőbb »anyagi 
reménye« a küzdés és föltörekvés évei alatt Kisújszálláson és Debre- 
czenben. Ennek a révébe menekül ifjú- és férfikora nagy hajótörései 
után : amikor sanyarú színészkedése, ifjúsága ábrándvilágát, forradal
munk katasztrófája meg a lelke ifjúságát, nemzetének és önmagának 
a jövőjébe vetett hitét, majdnem mindenét tönkretette. Igaz, hogy 
körösi tanárságáról több helyt keserűen nyilatkozik, »exiliumnak«
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nevezte, mégis »kenyeret és menhelyet talált ott abban az időben, 
amidőn olyan emberek számára, mint ő, nem volt semmi más exisz- 
tencia«. Sőt a közelismerés újabb, kitüntető jelei is ezen a pályán 
intenek feléje e borús évek alatt először. Leveleiből tudjuk, hogy 
Kőrösről pár év alatt négy iskola igyekszik megnyerni s bár Arany 
csendes rezignációval tér ki a meghívások elől (»mindegy: itt vagy 
amott« — a »sír az Olympuson is csak sír« stb.) kedvét, önbizalmát 
mégis jótékonyan emelik. És végül, élte alkonyán még egyszer meg
kísérti a tanárság délibábos képe, midőn az ország első egyetemének 
egyik legdíszesebb tanszékét, a Révai, Horvát, Toldy Ferenc örökét 
maga a kultuszminiszter siet — per honoris causam — felajánlani 
neki. (1876.) Természetesen (küzdve kórral-bajjal) az öreg költő 
már nem fogadja el, de szellemét és szelleme dicsőségét a leghűbb, 
legméltóbb barát, Gyulai fogja ugyanarról a helyről hirdetni tovább. 
Művei már akkor rég beköltöztek a magyar közéjnskolákba. Balla
dáit és Toldi-ját a gyakorló főgimnáziumban már akkor rendszeresen 
olvasták stb. — Majd bőven, új szempontokból ismerteti a felolvasó 
Arany nagykőrösi tanársága keretében az ő kiváló emberi és tanítói 
jellemvonásait, jeles pedagógiai és didaktiai munkásságát, sokoldalú 
tevékenységét, mely a középiskolai tanári munkakör szinte minden ágára 
kiterjedt s nem egy ponton a mai legmodernebb elvekkel rokon. Végül 
az Entwurf inaugurálta reformok kapcsán arról a fontos mozgalomról 
szólott, mely főként a protestáns iskolák kebelében egy nagyszerű 
tankönyv irodalmat teremtett, amelyből a körösi tanári kar jelesebb- 
jeivel Arany is kivette a maga részét. Olvasókönyvét ugyan, amelyet 
Szilágyi Sándorral együtt szerkesztett, a helytartó tanács (való- 
szinüleg hazafias szelleme miatt) nem approbálta, de az ezzel egy 
időben kelt esztétikai és irodalomtörténeti diktátumai, amelyek az 
ő távozása után is még sokáig forogtak közkézen: mindenkép jelen
tős alkotások. Ezeknek a forrásairól tárgyi és didaktikai értékéről 
szólván, annak a kérdésnek^a felvetésével fejezi be az előadó, hogy 
vájjon az a tanári pálya, a maga sokféle törődéseivel, kedv- és idő
pazarlásával az Arany méla, kontemplativ kedélyéhez illett-e ? Nem 
gátolta-e természetének és foglalkozásának sajátszerű ellentétével 
egyéniségének fejlődését; nem vonta-e el költői hivatásától ? Gyulaival 
felel rá, aki a költő enemű és sok másféle elfoglaltságára célozva 
így szól: »Ne feszegessük a gondviselés utait. Talán más körül
mények között kevésbbé fejlettek volna ki szellemének kincsei és 
szívének erényei. Talán termékenyebb és többoldalú költővé válik, 
de bajosan oly méllyé, naggyá, magyarrá, aminő volt.« Az a 
kilenc év pedig, amelyeket Nagykőrösön átélt, ha külső szituációkban 
talán szegény, de szintén java munkái közé tartozik, az is szép 
alkotás, amelynek tanúságai és példái nemcsak önmagának, hanem az 
egész magyar tanárságnak legszebb hagyományai közé tartoznak.

A felolvasáshoz hozzászólottak:
Dr. Csűrös Ferenc, aki kiemeli, hogy a Kovács Jánossal foly

tatott levelezése* sok érdekes adatot tartalmaz e kérdésre vonatkozó
lag. Dóczi Imre, aki a tárgy jelentőségét emeli ki és elismerését
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fejezi ki a szép feldolgozásért. A kör a tanuságos és nagybecsű elő
adásért egyhangúlag köszönetét szavaz az előadónak.

Azután dr. Horvay Róbert főreáliskolai tanár felolvasása követ
kezett a tanári Rangsorról s ezzel kapcsolatban a középiskolai tanárok 
sérelmeiről. Felolvasásának kivonata a következő:

1. Az 1909. év folyamán a közokt. tárca minden ágazatában 
volt előlépés, csak a középiskolai tanároknál nem [neveztek ki senkit 
(igaz, egyet soronkívül) a IX. fiz. osztályból a VIII-ba. Az állami 
tanárok létszáma az új rangsor szerint a VII, VIII, IX-ben 27 +  
399-)-515 =  941. Tényleg azonban csak 938, mivel a VIII. 119. 
és a VIII. 135. számú Kovács István és Markovits Sándor régen a 
rangsor lezárása előtt meghalt a VIII. 163. sz. Pogány Kornél pedig 
már szeptemberben nyugalomba vonult. A régi felezési elv szerint a 
IX-ben 469 tanárnak kellene lenni; de 515 van s így 46 ember 
esett el a VIII-ba való jutástól 1909-ben, ami egyenként átlag évi 
460 korona veszteséget jelent. A kir. katlx. tanárok 178 főnyi státusá
ból a felezés alapján a IX. fiz. osztályban 89-nek kellene lenni, 
de itt is 101 van, tehát 12 előlépés maradt el. Hogy több új tanári 
állást kellett szervezni az előirányzottnál, az nem fogadható el ment
ségül, mert hiszen azt előre kellett tudni s ehhezképest készíteni a 
költségvetést. Különben is ez nem lehet irányadó, mert 50 rendes 
tanárnak a kezdőfizetése és átlagos lakbére, hacsak az; év 1/,3-ára 
számítjuk, 30.000 koronával több, mint 50 helyettes-tanár jutalom
díja. Az elő nem lépett tanárokon, szintén x/3 évet véve, 10.000 
koronát takarítottak meg; ezért oktalanság lenne ennyi embert 
elkeseríteni.

2. A VII. fiz. osztályba jutott az állami tanárságnak kb. 3°/o-a; 
a kir. kath. státusban 2‘2°/o ; elég csekélység. De az évközben nyuga
lomba vonult hat ember helyére nem hatot, hanem csak hármat 
neveztek ki és pedig soronkívül; az egyik 88 , a másik 400 társát 
ugrotta át, a 3-ik nem is volt a rangsorban; három hely üres.

3. A kir. kath. gimnáziumoktól 1909-ben 14 tanárt vett át 
az állam, mind közbeszurással. Ezek helyei az új rangsorban: 
V III: 196, 285, 339, 398. IX : 1, 197, 220, 261, 361, 362,363, 
402. X : 13, 32. Az államtól kir. kath. intézetbe átlépett 2. Ezek 
helye: IX. 26, 32. A IX. 20. számú tanár szintén új a sorban, de 
múltja a rangsorból ki nem mutatható (a dési áll. főgimn.-tól nevez
ték ki. Szerk.). Református intézettől az államhoz átment egy 18 
éves rendes tanár és az a IX. osztály legvégére került személyi pót
lék kitüntetése nélkül; mostani helye IX. 466. Ez annál feltűnőbb, 
mivel nem is középiskolában működik, hanem az orsz. képzőművészeti 
főiskolánál, ahol nincs IX. osztályú tanár s az, akit ő utána 
9 hónappal neveztek ki ugyanoda, tényleg a VIII. fizetési osztályba 
jutott »létszámon felül«. Ezekben lehetetlen felekezeti célzatosságot 
nem látni.

4. Nem középiskolai tanári szolgálatot teljesít a tanári rang
sorben levők közül 11; ezek helyei: V II: 5, 25, 27. V III: b2r 46, 
196, 377, 380, 399. IX : 134, 466. Az így előálló hátrányt az öt,

32*
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illetve négy év után járó magasabb pótlék részben, esetleg egészben 
ellensúlyozza ugyan, de a IX-ből a VIII-ba, s a VlII-ból a VII-be 
való kinevezésnél a hátrább levőknek vagy azok egy részének fél, 
vagy egész évvel tovább kell várni. Epúgy a beszúrások miatt is.

5. Ha azt nézzük, hogy a közokt. tárca különböző ágazatainál 
mennyi a várakozási idő a IX. és а УIII. osztályban, míg a követ
kező felsőbbe jut az illető, mind a két osztályban a középisko
lai tanárok várnak legtovább. A népiskolai tanfelügyelőségeknél 
1909-ben már olyanok kerültek a IX-ből a VIII-ba, kik 1907-ben 
jutottak a IX-be. Fokozatosan így rosszabbodik a helyzet: а IX. élén 
állók kinevezési dátuma a tanítóképző-intézeteknél 1906, az egyetemi 
és műegyetemi adjunktusoknál 1906 és 1904; a f. leányiskoláknál 
1906, az aradi Bibics főgimnáziumnál 1902, a felső keresk. iskolák
nál és a kir. kath. gimnáziumoknál 1901, végül az államiaknál 1899. 
А VIII. fiz. osztály élén állók kinevezési dátuma a tanfelügyelősé
geknél 1904, az egyetemi adjunktusoknál 1904 és 1901, az aradi 
főgimnáziumnál 1902, a tanítóképzőknél 1898, a keresk. iskoláknál 
1897, a f. leányiskoláknál 1896, a kir. kath. intézeteknél 1894 s 
legvégül az állami középiskolák emberei kullognak itt is 1893-iki kineve
zési évszámmal. А VII. fiz. osztály megnyíltának tehát eddig nagyon 
csekély az eredménye. Megjegyzendő, hogy ennél az összehasonlítás
nál figyelmen kívül maradt minden csojiort élén az az egy-két ember, 
akik mellőztetés folytán megkésve vagy egyáltalában nem jutnak be 
a magasabb osztályba.

6. Tudunk eseteket, hogy а IX. osztályban 4 év múlva hiva
talból járó magasabb személyi pótlékot, mely már 1909 aug. 1-én 
esedékes volt, nemcsak hivatalból nem, de még külön felterjesztésre 
sem utalták ki még a mai napig sem.

7. A »Rangsor«, mint hivatalos kiadvány, megütközést keltő 
felületességgel van kiállítva. Három esetről már az első pontban volt 
szó. De sok hiba támadt a függőleges oszlopok eltolódása folytán, 
úgy hogy a város neve, vagy az alkalmazás minősége más név mellé 
kerül. A kinevezési évszámokban sok a sajtóhiba. Mindezek a régebbi 
rangsorokra is állanak.

Mindezeknek orvoslására illetve erélyes közbenjái’ásra a debre- 
czeni tanári kör megkereste az Egyesület igazgatóságát.

Hozzászólottak :
Dr. Kardos Albert: Köszönettel fogadja a fáradságos munká

latot s azt hiszi, hogy a felolvasás végén előterjesztett indítványokat 
a kör egyértelműleg elfogadja. A sérelmek nyilvánvalók, ideje elébe 
államink a miniszteri ügyosztály részéről elkövetett abuzusoknak. 
Különösen fontos az a sérelem, hogy az új tanári állásokat kir. kath. 
tanárokkal töltik be. Itt az ideje az orsz. kongresszusnak, hogy 
sérelmeinket nyilvánosság elé vigyük. Most már van kormány is, az 
a kifogás, hogy nincs kinek elmondani, nem merülhet fel. Különben 
is a nemzetnek magának kell róla tudomást szereznie, hogy a tanár
ság elégületlen. A kör sürgesse meg a kongresszus összehívását.
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Dóczi Imre: Szintén elfogadja a határozati javaslatokat, hozzá
téve azt, hogy ahol sérelem van szóvátéve, elébe rövid indokolás 
teendő. Még azt is felvenné, hogy megütközve látja a tanári kör azt 
a pongyolaságot és hanyagságot, mellyel e tanári rangsor készül, erre 
a központot is figyelmeztetni kívánja. A kongresszus összehívásának 
sürgetését nem tartja helyesnek, az idő még nincs itt, hacsak a 
nemzet hallja meg a tanárság panaszát, az még nem elegendő. 
Célszerűbbnek tartja akkorra halasztani, amikor reális eredményt 
lehet a kongresszustól várni, tehát amikor egészen konszolidált álla
potok állanak be.

Karai Sándor: Egyetért Dóczival; a végrehajtó organum a 
kormány, erre kell hatással lenni, tisztán a nemzethez forduló kong
resszusnak a szava a pusztában hangzanék el.

Csűrös Ferenc: Azzal kívánja Horvay Róbert indítványát meg
pótolni, hogy a kör kérje fel a központot: mihelyt a kedvező alka
lom megérkezik, haladéktalanul hívja össze a kongresszust.

Ezek után a kör Horvay Róbertnek köszönetét mond, javas
latait Csűrös Ferenc indítványával kiegészítve elfogadja, s a köz
ponti igazgatósághoz felterjeszti.

Eszerint:
1. A középiskolai tanárság minél hamarabb a VII., VIII. és 

IX. fizetési osztályba sorolandó, egyenlő arányban.
2. Addig is, míg ez megvalósul, legalább a régi elv szerint 

a IX. fizetési osztályban ne maradjon több tanár, mint a VII. és 
VIII.-ban együttvéve.

3. A magasabb fizetési osztályba történő kinevezések évenkint 
kétszer, meghatározott időben tétessenek közzé, úgy mint a katona
ságnál.

4. A nem tanári szolgálatot teljesítő egyének vétessenek ki a 
tanárok sorából s kerüljenek külön csoportokba, amilyenek most is 
vannak a rangsorban a), b), c) stb. jelzéssel.

5. A kir. kath. főgimnáziumokból való átvétel szűkebb korlá
tok közé szorítandó.

6. A tanári állások betöltése mindenkor nyílt pályázat útján 
történjék.

7. A »Rangsor« mint hivatalos kiadvány az eddiginél nagyobb 
pontossággal állítandó ki.

8. Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület igazgatósága kísérje 
éber figyelemmel az országos állapotok alakulását, s mihelyt lehet
séges, hívja össze a kongresszust.

Szabó Márton
köri jegyző.



454

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
Kirándulások a művészeti nevelés érdekében.

A  K ö z lö n y  d e c e m b e r i sz á m á b a n  m e g je le n t  c ik k e m b e n  r á m u 
ta t ta m  arra , h o g y  a  m ű v é sz i n e v e lé s t  e lő  n em  m o z d ító  m a i k ö z é p 
isk o la i  ta n te r v  m e lle t t  k ü lö n  m ű v é sz e t tö r té n e t i  k u r z u so k  n é lk ü l  
is  le h e t  a  m ű v é sz e te k  s z e r e te té r e  és m e g é r té sé r e  n e v e ln i a z  i f jú 
sá g o t . A  te r m é sz e tr a jz r a , g e o g r á f iá r a  é s  s z a b a d k é z i r a jz r a  h iv a t 
k o z ta m , a m e ly  tá r g y a k  lé p te n -n y o m o n  a d h a tn a k  a ta n á r n a k  a lk a l 
m a t  a rra , h o g y  a  szép  s z e r e te té r e  h ív ja  a z  if jú sá g  f ig y e lm é t . 
K ü lö n ö s e n  a z  e lső  k é t  t á r g y  a lk a lm a s  e rre  az  a lsó  o sz tá ly o k b a n  
is , a h o l n em  az a n y a g  m e n n y isé g e , h a n e m  n y ú jtá s i  m ó d ja  a  fő .

N e m  v a g y o k  r a jz ta n á r  s íg y  n em  a  r a jz ta n ítá s  m e n e té r e , 
m in t  in k á b b  a  k ö z é p isk o la i r a jz ta n á r  s z e r tá r á n a k  sz e g é n y e s  b e r e n 
d e z é sé r e  a k a r o k  h iv a tk o z n i. S o k  in té z e tb e n  o ly  t e r v sz e r ű tle n  és  
se m m itm o n d ó  a  sz a b a d k é z i r a jz sz e r tá r , h o g y  a b b ó l c sa k  a  l e g 
n a g y o b b  e r ő fe s z íté s se l  le h e t  n e h á n y  te r m é sz e t  u tá n i  r a jz o lá sr a  
a lk a lm a s  g a z d a sá g i sz e r sz á m o t, v a g y  ip a r i  te r m é k e t  u tá n z ó  m in 
t á t ,  v a g y  e g y  fé l ig  o sz ló fé lb e n  lé v ő  lo p ó tö k ö t  k ih a lá s z n i ! H o g y  
h o l  k e r e s sü k  m á r  m o st  a  m ű v é s z e t tö r té n e t i  g y ű jte m é n y  a n y a g á t  
és  a  h a z a i m ű v é sz e t  k iv á ló  a lk o tá s a in a k  le g a lá b b  fé n y k é p e k b e n  
v a ló  m á so la tá t ,  a r r a  a z t  h isz e m  k e v é s  sz e r tá r ő r  tu d n a  f e le le te t  a d n i.

A  r a jz ta n á r  k ö te le s s é g e  v o ln a  az , h o g y  a  m a g y a r  m ű v é sz e t 
rő l n é m i tá jé k o z ó d á s t  a d jo n  ta n ítv á n y a in a k , d e  e h h e z  le g a lá b b  
is  f é n y k é p m á s o la to k  k e lle n é n e k . M a n a p sá g  m á r  o ly  o lc só k  az  
ily e n e k , h o g y  a  k u ltu s z m in is z té r iu m  tö m e g e s  m e g r e n d e lé s  ú tjá n  
s z e r e z h e tn é  b e  é s  o s z th a tn á  k i ő k e t  az  in té z e te k  k ö z ö tt . É r th e tő ,  
h o g y  a  v id é k i in té z e te k  jo b b a n  é r z ik  a  h iá n y o k a t , m in t  a  fő v á 
ro s ia k . A  fő v á r o sb a n  n e v e lk e d ő  if jú  já ts z v a  sz e r e z h e t  fo g a lm a t  
so k  o ly a n  d o lo g r ó l, a m it  v id é k i g y e r m e k  ta lá n  so h a sem  lá t  m eg .

Á lta lá n o s a n  is m e r t  d o lo g , h o g y  a  g im n á z iu m  a d  a  le g k e v e 
se b b  a lk a lm a t  a  r a jz b e li t e h e ts é g  k ib o n tá s á r a . A  m a i g im n á 
z iu m i ta n te r v  k é s z ítő in e k  k e v é s  é r z é k ü k  v o lt  a  te r m é sz e t tu d o m á 
n y o k  ir á n t  —  a m it  a  te r m é sz e tr a jz i tá r g y a k  a n y a g á n a k  c é ls z e 
r ű t le n  e lo s z tá s a  ig a z o l —  d e a  le g k e v é s b b é  tö r ő d te k  a z z a l, h o g y  
a  ra jz n a k  m ily e n  s z e r e p e t  k e ll  j u t t a tn i  e g y  m o d e r n  k ö z é p isk o lá 
b a n  és h o g y  a  ra jz  ta n u lá s a  f e l  tu d ja  k e lte n i  a z  é r d e k lő d é s t  a  
m ű v é sz i te r m é k e k  ir á n t  i s ! A  g y e r m e k i lé le k  n a g y  s z e r e te t te l  
v is e lt e t ik  a  te r m é sz e t  tá r g y a i ir á n t . M i se m  é r d e k li  jo b b a n , m in t  
a z , a m i ő t  k ö r ü lv e sz i é s  sz ó r a k o z ta t ja . H is z e n  a  3 — 4  é v es  g y e r 
m ek  is  c e r u z á t , a g y a g o t  v esz  e lő ;  r a jz o l é s  m in tá z . É s  a k i i ly e n  
g y e r m e k i r a jzo k  és  m in tá k  so k sz o r  s z in te  e lr a g a d ó  m e g fig y e lő  
e r e jé t  f ig y e le m m e l k ísé r i, m e g  is  fo g ja  é r te n i a z t , h o g y  a  m ű v é sz i  
n e v e lé s  m á r  a  g y e r m e k sz o b a  fa la in  b e lü l  v e sz i k e z d e té t . A  g y e r 
m ek  tu la jd o n k é p e n  a  r a jz b a n  ta n u lja  m e g  a  m a g a  é s z le lé se it  
m e g ism e r n i. A  r a jz b a n  tö r  e lő  az  ő  sz u b je k t ív  v ilá g a , h a n g u la 
ta in a k  ereje . A  ra jz  r é v é n  v e sz i é sz r e  a  k ü lv ilá g o n  k e r e s z tü l a
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maga létét és jut később arra a gondolatra, hogy minden emberi 
alkotás értékét az alkotó lelki világa adja meg. H a saját rajzait 
társaiéval összehasonlítja, önmagától tanulja meg a helyes látás 
feltételeit. Mi pedig, akik figyelemmel kísérjük ezt az eszmélést, 
meggyőződünk arról, hogy a művészetnek lélektani forrásai vannak.

A művészkedő gyermek rövid idő alatt esik át azokon a 
fejlődési fokozatokon, amelyeken az emberiség művészete ment át. 
A gyermeki rajzok eleinte jobban hasonlítanak az ősember és az 
ős egyiptomiak primitív rajzaihoz. Ezeken tisztán a vonal játsza 
a szerepet, az árnyékolás teljesen alárendelt, vagy hiányzik még. 
A lerajzolt alaknak, tárgynak egysíkban való elhelyezése, a nem 
szemben álló, hanem fordított arc a frontalítás törvényét juttatja 
eszünkbe. A 9—10 éves értelmes gyermek könnyen megérti, hogy 
miért nem eléggé kifejezoek ezek a rajzok. Amikor már jobban 
kezd érdeklődni a plasztikus hatások iránt, szívesen árnyékol és 
színez, felhívhatjuk figyelmét egy-két görög szoborra, friezre stb.

A művészi nevelés tehát az érzékek gyakorlásával vegye 
kezdetét (szabadban tett kísérletek), ismertesse meg az anyag 
tulajdonságait s a módot, amellyel gondolatot, érzelmet kifejezni 
és ébreszteni lehet. Helyesen mondja Alexander »Az ember 
lelki élete« című művében, hogy a művészet azzal a hatással van 
reánk, hogy jobban érteti meg velünk a világot és nemesebbé 
teszi valónkat. :

Múltkori cikkemben fejtettem ki, hogy mennyiben járhat 
a gyermek kezére a rajzolás terén a természetrajz és földrajz 
tanára és mennyiben készítheti elő a gyermek lelkét a későbbi 
művészi impressziók befogadására. A most mondottakat pedig 
egyaránt megszívlelheti minden tanár és minden nevelő, aki 
neveltje iránt igazán érdeklődik.

Teljesen elhibázott dolog az, ha a rajz mibenlétét és érté
két nem ismerve és mellőzve stílusokról beszélünk a gyermeknek. 
Gót és román stílű székesegyházak s az akropolis bemutatásával, 
szóval architektúrával, mint a művészet legbonyolultabb alkotá
saival bizony kevés eredményt érünk el. Ne tömjünk rendszere
ket a gyermek fejébe az ő egyszerű gondolatainak megfigyelése 
és fejlesztése helyett. Nem szabad elfelednünk, hogy a közép
iskola célja nem lehet az, ami az egyetemé, ahol rendszereket nyúj
tanak, hanem az, hogy bármilyen formában való művészi meg
nyilatkozást is könnyen megértő és élvezni tudó lelket formáljon.

Az iskola falain kívül is igen sok alkalom kínálkozik arra, 
hogy az ifjúság figyelmét felhívjuk a művészet iránt, Persze a 
főváros e tekintetben is messze fölötte áll a vidéknek, iparmű
vészeti és képkiállításai, szobrai révén. Több fővárosi intézet 
elvezeti tanulóit évenkint egy-két alkalommal a műcsarnokba, 
iparművészeti kiállításra, de tömegesen. És éppen ez a tömeges 
kirándulás nem alkalmas a komoly tanulásra. Célszerűbb volna 
osztályonként tenni meg az ilyen látogatásokat és gondoskodni 
arról, hogy az ifjúság nyelvén beszélni tudó szakember szolgáljon



456

magyarázatokkal, esetleg felolvasással. így alakulna ki a művé
szeti kirándulások eszméje, amelyet minden intézet magáévá 
tehetne és fejleszthetne.

A vidéki iskolákban, különösen pedig a nemzetiségi vidé
keken levőkben elsősorban oda kellene hatni, hogy a nem 
magyar anyanyelvű tanulóifjúság megismerkedjék a magyar 
nemzet szép fővárosával. Fordítsanak a nemzetiségi vidékeken 
lévő iskolák tanárai a főváros kultúrális intézeteinek megtekin
tésére rendezendő kirándulásokra nagyobb figyelmet és így tegyék 
lehetővé azt az eléggé nyomatékosan nem is hangsúlyozható célt, 
hogy a nem magyarajkú tanuló is minél előbb ismerje meg a 
magyar fővárost. Ez nemzeti érdek is. A minisztériumnak áldo
zatoktól nem szabad visszariadnia akkor, amikor a magyarság 
megerősítése érdekében modernül látni és gondolkodni tudó kul- 
túrembereket akarunk nevelni. Hisz a kultúra összekötő kapocs. 
A nemzeti talajból táplálkozó tudomány és művészet megismer
tetése pedig nagy tekintélyt szerezhet a magyarságnak a nem
zetiségek előtt. Ilyen művészi célokat is szolgáló kirándulások 
vezetésével minden intézetben több tanárt kellene megbízni, és 
egyúttal gondoskodni arról, hogy a fővárosban műértő tanárok 
kalauzolják a kirándulókat. A fővárosban való tartózkodás 4—5 
napig tarthatna, amely idő alatt egy-egy híres festő és szobrász 
műtermét is meg lehetne tekinteni, a szépművészeti múzeum, 
műcsarnok, nemzeti szalon, iparművészeti kiállítás stb. gyűjtemé
nyein kívül. A városligetben pedig a vajda-hunyadi vár, jaáki 
templom portáléja s a jelenleg készülőiéiben levő állatkert vol
nának megtekintendők. Minden érdekes gyűjtemény, szobor meg
tekintésénél pedig a kisebb csoportokra való eloszlás elve volna 
követendő egy-egy kiváló szakember vezetése mellett.

Olyan emlékekkel gazdagodva térne ismét intézetébe az 
ifjúság, amelyek fogékonyabbá tennék lelkét a szép iránt és meg
értetnék vele azt, amit most nem igen értetnek meg vele, hogy a 
művészet a nemzeti erő és öntudat megnyilatkozása és korántsem 
fényűzés, amint azt még sokan hiszik.

A fent vázolt kirándulások szükségességét igazolja az a 
szomorú tény, hogy nagyobb vidéki városaink múzeumai nem is 
rendelkeznek művészeti gyűjteménnyel, vagy ahol van is múzeum
mal kapcsolatos képgyűjtemény, az nem emelkedik egy kis helyi 
érdekű gyűjtemény színvonalán túl. Szeged az egyedüli vidéki 
város, ahol a múzeumból kivált a szépművészeti osztály és külön 
palotában nyert elhelyezést. A többi városok múzeumai közűi 
pedig csak a nagyváradi és a pécsi bír értékes szépművészeti 
gyűjteménnyel.

Mivel a magyar művészetet ezidőszerint csakis Budapesten 
ismerhetjük meg a maga valódi értékében, érdemes volna a mű
vészi nevelés érdekében a fővárost művészeti kirándulás keretében 
megismertetni a tanulóifjúsággal.

(Nagyszeben.) Fodor Ferenc.
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A szorgalom osztályozása.
Adott esetekkel kapcsolatban szükségesnek tartottam a szorgalom 

osztályozásának kérdését felvetni és most röviden elmondom a reá 
vonatkozó nézeteimet, abban a biztos reményben, hogy lesznek kar- 
társaim között sokan is, akik velem egy nézetet vallanak ; akiknek 
pedig más a meggyőződésük, talán nem sajnálják majd a fáradságot, 
hogy azt nyilvánítsák és így könnyen tisztázódhatnék ez a szerintem 
nagyon is fontos kérdés, melynek helyes megoldása biztosan hozzájárul 
majd ahhoz, hogy a mai sokat kifogásolt iskolai osztályozást helyesebb 
és igazságosabb váltsa fel.

A gimnáziumban és reáliskolában ma nem osztályozzák a 
tanulók szorgalmát, de mi a felsőbb leányiskolában a szorgalomból 
is adunk jegyet.

Részemről ott a szorgalom osztályozását éppen oly szükségesnek 
tartom — bár nem vagyok híve a mentői több kalkulusnak — mint 
amennyire helytelennek és igazságtalannak ítélem emitt a kérdéses 
szorgalmi jegy megállapításának a módját.

Nézzük, hogy hogyan történik ez?
Nálunk és más felsőbb leányiskolákban is — valamennyi eljárá

sáról még nem volt alkalmam tudomást szerezni — mikor a tauuló 
már minden tantárgyból megkapta a jegyét, akkor az osztályfőnök 
megállapítja a szorgalmát, még pedig a következőképen : Az a tanuló, 
aki valamely tárgyból ötöst, azaz elégtelent kapott, az a szorgalomból 
is ötös lesz, akinek egy-két tárgyból négyese van, annak a szorgalma 
is négyes; aki szorgalomból egyest akar kapni, annak legfeljebb 
egy-két kettősének szabad lenni.

Megtörténhetik tehát az az eset, hogy az egész tanítótestület 
meg van győződve egyik másik tanulónak kifogástalan, nagy szorgal
máról és az értesítőjébe vagy bizonyítványába mégis azt írjuk, hogy 
szorgalma hanyatló (4), vagy csekély (5), tehát egészen tudatosan 
olyant állítunk hivatalosan, ami — meggyőződésünk szerint is — nem 
igaz.

És mindez csak azért történik, mert nálunk a szorgalom osztályo
zásának ez a módja a szokásos.

Aki csak egy pillanatra is megfigyeli ezt az eljárást, azonnal 
láthatja, hogy a szorgalom helyett az általános előmenetelt állapítjuk 
meg és tulajdonképen semmi újat sem mondunk, hanem csak azt 
ismételjük más szóval, amit az egyes rovatokba részletezve írtunk.

A szorgalomnak ilyfajta osztályozását tehát sürgősen mellőzen
dőnek tartom, mert, mint láttuk, újat nem mond, tehát fölösleges, 
de emellett a legnagyobb mértékben igazságtalan is.

« Ellenben föltétlenül hasznosnak és szükségesnek tartom a szor
galom helyes osztályozását minden iskolai bizonyítványban, tehát a 
gimnáziumi és a reáliskolaiban is.

A szorgalmi jegy megállapításának helyes módja pedig szerintem 
az volna, hogy az egyes osztályok tanárai az osztályfőnökkel együtt 
beszéljék meg minden egyes tanuló szorgalmát és legjobb meggyőző
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elésük szerint — teljesen függetlenül az egyes tárgyakban tanúsított 
előmenetelétől — állapítsák meg, hogy milyen a szorgalma.

Ha tanulóinkkal igazságosak akarunk lenni, aminthogy száz 
meg egy okból azoknak kell lennünk, ilyen szorgalmi jegyre igen 
sok esetben föltétlenül szükségünk van és ennek hiánya már sok tanárt 
keserves dilemma elé állított. Mert nem minden tanuló előmenetele 
arányos a szorgalmával, sőt, gyakran a legrikítóbb aránytalanságot 
tapasztaljuk e két tényező között.

Vegyünk például egy tanulót, akiről minden tanára biztosan 
tudja, hogy egész idejét az iskolának szenteli, éjjelt nappallá tesz, 
csakhogy elkészüljön a leckéivel, de eredményt mégsem bír felmutatni, 
vagy csak igen csekélyét!

Mi történik most vele ?
Vagy azt mondjuk, hogy jutalmazzuk a szorgalmát, elégedjünk 

meg nála a legcsekélyebb eredménnyel és adjunk neki mindenből 
elégségest.

Ha szorgalomból nem osztályozzuk, akkor társai talán tudják, 
hogy nagy szorgalmáért kapott az elégtelen helyett elégségest, de az 
iskolán kívül állók előtt ő ugyanott van, mint az a hanyag, de 
tehetségesebb társa, aki szintén elégséges. Az ő bizonyítványa tehát 
nem ad róla tiszta képet, mert egyrészről hiányos, nem jelezvén az 
ő nagy szorgalmát és kötelességtudását; másrészről meg valótlant 
állít, azt mondván róla, hogy elégséges előmenetelt tett, noha nem tett.

Ha pedig felsőbb leányiskolás az a tanuló — mert bizony 
találunk itt is ilyent — és mi a szokott módon osztályozzuk a 
szorgalmát, akkor egyéb osztályzatai alapján azt írjuk róla, meg
győződésünk ellenére, hogy szorgalma hanyatló, ami őt kimondottan 
is egy sorba helyezi a tényleg hanyag, de tehetséges társaival.

Hogy mind a két esetben igazságtalanok voltunk, az világos ; 
de érheti ezt a szegény tanulót még rosszabb sors is.

Azt mondhatjuk, hogy valami eredményt mindenkinek el kell 
érnie, aki elégségest akar kapni, és azért ennek a tanulónak, leg
nagyobb sajnálatunkra, nem adhatunk mást, mint elégtelent. Ha most 
a szorgalmát nem osztályozzuk, akkor elhallgatjuk az ő bukásának 
egyetlen, de teljesen kielégítő mentségét; ha pedig a mi módunkon 
osztályozzuk a szorgalmát, akkor azt fogjuk róla írni, hogy szorgalma 
csekély vagy semmi, aminek égbe kiáltó igazságtalansága és romboló 
hatása a fiatal gyermeki lélekre nyilvánvaló.

Nézzük most, hogy mennyit segít ezen a bajon a fent javasolt 
módon megállapított szorgalmi jegy ?

Annyit, hogy tiszta képet nyújthatunk értesítőinkkel vagy 
bizonyítványainkkal a tanulóinkról, mert jelezhetjük külön a szorgal
mukat és külön az előmenetelüket. A szorgalmas és tehetséges 
tanulónak szorgalomból is és előmenetelből is jó jegye lesz; a hanyag, 
de tehetséges tanuló rosszabb jegyet kap a szorgalomból, mint 
előmenetelből; a szorgalmas, de tehetségtelen tanuló nincsen kitéve 
igazságtalan minősítésnek, mert szorgalomból a legjobb osztályzatot 
is megkaphatja, ha az előmenetele elégtelen is ; a hanyag és tehet-
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ségtelen tanuló pedig szorgalomból is, előmenetelből is rossz jegyet 
fog kapni.

Ilyen módon tehát ki van zárva annak a lehetősége, hogy a 
tanár, akaratlanul is, igazságtalanságot kövessen el a tanítványán ; 
de másrészt ezáltal a mi munkánkról is világosabb képet fog nyerni 
felettes hatóságunk és a nagy közönség.

Éppen nem ritka dolog ma már, hogy a tanítás eredménytelen
ségéért, világosabban szólva, a bukásokért a tanárt teszik felelőssé 
és ezen vád ellen ma alig van módunk kézzelfoghatóan, tényekkel, 
statisztikai adatokkal védekeznünk. Ha a szorgalmat is külön és az 
előmenetelt is külön — tehát implicite a tehetséget is — osztályozzuk, 
akkor egyes és tömeges bukásoknál egyaránt világosan látható lesz, 
hogy a bukás oka a szorgalom hiánya, a tehetség hiánya, vagy mind 
a kettőé együtt, nem pedig a tanár szívtelensége, rossz tanítása stb.

Akinek volt alkalma egy hanyag és tehetségtelen tanulókból 
álló osztályban tanítani, és az ilyen nem is egészen ritka, az külö
nösen érezni és méltányolni fogja ezen eljárás előnyeit.

De nemcsak önmagunk és tanítványaink iránt leszünk igaz
ságosabbak a szorgalomnak ajánlott osztályozásával, hanem a szülők
nek és az iskolának is használunk vele.

Sok szülő középiskolába küldi gyermekét anélkül, hogy annak 
tehetségével és hajlamaival számolt volna és a hukás bekövetkeztével 
az iskola mellett a gyermekét is korholja és bünteti a kudarcért. 
De ha szorgalomból is osztályoztuk a tanulót, akkor a szülők vilá
gosan láthatják a baj okát és a hanyagság megszüntetéséről gondos
kodhatnak ; ha pedig nem az a baj oka, hanem a tehetség hiánya, 
akkor nyugodtan más iskolába vagy más pályára vihetik a gyermeket.

A szorgalomnak ez a helyes osztályozása tehát biztos eszköz 
a középiskolába nem való elemek egészséges és igazságos kiválasz
tására is. Az a tanuló, aki szorgalomból jó, egyik-másik tárgyból 
ellenben elégtelen jegyet kapott, szégyen és nehézség nélkül mehet 
tehetségeinek megfelelőbb pályára.

Nem egyszer hallhattuk már, hogy az iskola osztályozásait az 
élet, ez a nagy iskola, sokszor meghazudtolja és sok gyenge tanuló 
az életben igen jól megállja a helyét, más jó tanulók pedig az isko
lából kikerülvén élhetetlenek és elzüllenek.

Ezt a tényt elismerjük, de számos az iskolán kívül eső okát 
és magyarázatát lehet adni. Mégis iskolai bizonyítványaink az élet 
számára is csak értékesebbek lesznek, ha a szorgalmi jeggyel azt is 
megmondjuk, hogy ez vagy az a tanuló milyen szorgalmas, megbíz
ható és kötelességtudó.

Eszembe jutnak itt még a bukások nyomában járó és minden 
tanárt megrendítő diák-öngyilkosságok, melyeknek okául nem ritkán 
az áldozat maga az iskola igazságtalanságát, a sértett önérzetet, 
vagy a szülőktől való félelmet említi. E tekintetben is jót várok a 
szorgalom helyes osztályozásától, ha nem tekintem is oly biztos 
csodaszernek, mely ennek a kóros jelenségnek egyszerre végét sza- 
kaszthatná.



Ha a tanuló egyik vagy másik tárgyból elégtelen osztályzatot 
kapott, szorgalma azonban nagynak vagy kielégítőnek van minősítve, 
akkor látnia kell, hogy az iskola mégsem igazságtalan; nyugodtan 
léphet szülői elé bizonyítványával és ha nem élvezheti is a sikeresen 
végzett munka örömét, lelkiismerete nyugodt lehet, más pályát 
választhat és nem kell kétségbeesésében öngyilkosságra vetemednie.

Mindezek alapján, melyekhez a kartársak mindennapi tapasz
talata még sok értékes és megszívlelendő részletet adhat és remélem 
is, hogy adni fog, sürgősen szükségesnek tartom, hogy mi a szor
galom jegyének megállapításánál a javasolt helyesebb és igazságosabb 
alapot fogadjuk el, azok az iskolák pedig, amelyek ma nem osztá
lyozzák a tanulók szorgalmát, ezt szokásba vegyék.

És ha majd egyszer arról lesz szó, hogy a mai sok jegy 
helyett csak néhánnyal osztályozzuk tanítványainkat, akkor azt 
fogom indítványozni, hogy elégedjünk meg hárommal: az általános 
előmenetel, a magaviselet és a szorgalom osztályozásával.

(Szeged.) Bakos István.

Az idegen élőnyelvtanítás kritériumai a kezdő fokon.
Lindenschmidt Mihály a Közlöny jan. 27-iki számában cikkemre 

(Közlöny jan. 6) reflektálva kárhoztatja ama törekvésemet, hogy az 
írásbeli gyakorlatok számát az idegen élőnyelvtanítás kezdő fokán 
apasztani kívánom. Ha tőle függne, emelné számukat. Célomat a 
középiskolai tanterv céljától eltérőnek minősíti. Az írásbeli dolgozatok 
apasztása ellen főérve a direkt módszer egyoldalúsága, amely mellett 
»az írást egyáltalában nem szabad elhanyagolnunk«. Az írást félti a 
direkt módszertől. Kitűnik ez még világosabban a következő monda
tából : »kár volna ebből az időből ezt a néhány órát, amit az apasz- 
tással a direkt módszer számára nyernénk, az írás szempontjából 
elveszítenünk«. Ámde az írás védelmének hevében oly különös kité
telre ragadtatja magát, mint amilyen: »éppen az írásbeli dolgoza
tokból látjuk, hogy a tanuló egy-egy kétesebb hangzású szót helyesen 
vagy helytelenül jegyzett-e meg«. Vájjon? Ha csak meg nem szólal 
ez a helyesen leírott szó. Ámde ekkor is nagy kérdés, hogy a hang
súly, a helyes kiejtés szempontjából nem esik-e kifogás alá?

Ami cikkíró aggályait illeti, megnyugtathatom és megjegyzem, 
hogy a direkt módszer teljes félreismeréséből származnak. A direkt 
irányú tanítás (az iskolai és semmikép sem a nyelvmesteri) nem zárja 
ki az írást. (Én sem tettem. Hiszen a második hó végén gyakorlatot 
iratok,) Csakhogy nem kezdi az írással a tanítást. Az írásra akkor 
tér rá, amikor használhat vele tanításában. Más szóval, amikor itt 
van az ideje, amikor a már nyert szóbeli eredmények írásbeli meg
rögzítésére, állandósítására ártalmatlanul (mennyire fontos és mégis 
hányán nem akarnak tudni róla !) már áttérhet. Ezt a folyamatot az 
idegen élőnyelvek tanításában okvetlen meg kell előznie egy másik
nak, nem kevésbbé fontosnak, egy fiziológiai folyamatnak. A direkt 
irányú tanítás ismerte fel az utóbbinak a nyelvtanítás szempontjából
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rendkívül fontos voltát. Erre az alapra helyezte a kezdő nyelvtanítást 
és helyesen, Élni tudni az élőnyelvvel: erre képesít bennünket e fizi
ológiai folyamat teljes átértése, átérzése és a gyakorlatban való keresz
tülvitele. Az első kettőre szüksége van a nyelvtanítónak, aki csak 
alapos fonetikai tanulmányok után lehet képes arra, hogy növendé
keit a reá nézve tudatossá vált folyamatnak részeseivé, még pedig 
öntudatlan részeseivé tegye. Erre pedig mindenkép szükség van, ha 
azt akarjuk, hogy tanítványaink létező élőnyelvet, nem halvány, 
hamis idiómát, karikatúrát sajátítsanak el. Nem volt-e elég már 
belőle ? Az eredmény értéke, fontossága megéri az időt, amit reá 
fordítunk. Ne is sajnáljuk, ne is csípjünk le belőle, úgyis elég kevés 
áll arra rendelkezésünkre. Főleg ne zavarjuk érzékeink felfedező, 
megfigyelő, beszélő szerveink alkalmazkodó munkáját más természetű, 
jellemű képzetekkel, képzettársításokkal. Időnek előtte lehetőleg nem. 
(Szeretném mondani semmi esetre sem!) Várjuk meg, míg valamilyen 
eredményt értünk el. Azaz amíg az önkénytelenül lejátszódó fizioló
giai folyamatnak jellemzői, nyomai tanítványaink orgánumaiban meg
állandósultak, annyira amennyire megrögződtek, amikor azután bár
minő más képzet, akár a tudatot keltő munkája fiziológiailag érzé
keny befolyással már nem lehet. Ilyenek az írás képzetei is, amelye
ket a direkt módszer dehogy hanyagol el. Csak nem siet velük. 
Megvárja az időt, amikor nem árthat, hanem fokozott mértékben 
használhat velük.

Tudatossá kell tenni a nyelvtanítást. Semmi sem természetesebb 
annál. Es mégis hányán vannak még nálunk, akik a direkt módszert 
ebből a felette fontos szempontból hibáztatják, elitélik, pálcát törnek 
felette. Ezek a direkt módszert nemcsak nem ismerik, de nem is akar
ják ismerni, vagy talán, ha ismernék is, nem tudnának vele mit csinálni. 
A direkt módszer a tanítás első pillanatától fogva fokozott tudatos
ságot kíván a tanár részéről. Amilyen tudatosan történik az anyag 
meg-, kiválasztása, fokozatos fejlesztése, elrendezése stb. épp olyan 
tudatos a kezdőfokú nyelvtanításban a fiziológiai folyamat fontossá
gának felismerése is. Előnyelvtanításról lévén szó : a legégetőbb szük
ségleteket elégítjük ki, ha a nyelv tónusának, hangsúly és kiejtésbeli 
követelményeinek igyekszünk a lehetőség szerint eleget tenni, akár 
huzamosabb időn keresztül a tudat rovására. Szükséges-e kiemelnem, 
hogy a tudat rovására esett kár a nyelvtanítás szempontjából koránt
sem olyan, mint amilyen származik a nyelvtanítás kezdő fokán még 
he nem fejezett fiziológiai, fonetikai fontos munkának erőszakos 
megzavarásából. Még növeli a bajt, hogy amíg a tudatosság rovására 
történt bajok később aránylag könnyen helyrehozhatók (a direkt 
irányú tanítás helyre is hozza őket. Teheti azt annál inkább, mert 
kezdő munkájának eredményeit [hangsúly, kiejtés] már nem kell 
féltenie): addig a megzavart fiziológiai folyamat nyomai épúgy, sőt 
jobban megrögződnek, mint a zavartalanul végzett munka jellemzői. 
Kíséreljük meg később jóvá tenni a bajokat, megszüntetni a zava
rokat : a legszívósabb és a legkövetkezetesebb törekvés mellett sem 
sikerül. Nyilvánvaló tehát, hogy két nehézséggel — bármilyen



energiával is fogjunk hozzá — nem mindig tanácsos egyszerre végezni. 
A kezdő élőnyelvtanításnál semmi esetre sem.

Legyen szabad ezúttal mondottaim illusztrálására Gonrio E.nek, 
a direkt módszer egyik legkiválóbb francia ismerőjének az Ecole 
Normale Supérieure-ben a »direkt módszer «-ről tartott méltán 
feltűnést keltő felolvasására utalnom. 1 Gonrio a direkt módszer 
erejének, hatásának, hasznának okait nyolc pontban foglalja össze. 
Ez alkalommal a harmadik pont érdekel bennünket közelebbről, 
amely szerint a direkt módszer hatásának egyik főoka éppen 
»a direkt módon (nem szöveg után) feladott írásbeli dolgozatok vál
tozatosságában és érdekességében rejlik, amelyek következményesen, 
rendszeresen, gonddal készíttetnek elő és adatnak fel«. 2 A direkt 
tanítás így nem szorul arra, hogy az írással pótoltassák. Természetesen 
nem másolás, hanem a direkt módon adott dolgozatok alapján 
történik az írás gyakorlása, főleg az öntudatosan készítendő iskolai 
írásbeli dolgozatok tárgyának, kiválasztása. Újra kérdem ezek után, 
megérett-e már tanításunk arra szeptember végével ? Ami most már 
a nehézségek összebalmozódását illeti, vagyis az olyan természetű 
tanácsokat, hogy »az írást a kezdő fokon pedig már azért nem 
szabad elhanyagolnunk, mert fontos és szükséges, hogy a tanuló az 
egyes szókat necsak hallja, hanem leírva is lássa, illetőleg maga is 
próbálja leírni« : erre nézve ugyancsak Gonrio kitűnő felolvasására 
utalhatunk. Gonrio rámutat a direkt módszer kardinális alaptételét 
alkotó, az eljárás minden mozzanatában nyilvánuló szigorú rendre. 
Hogy munkánk sikerrel járjon — így szól — ismerni kell az elveket, 
amelyek szabályai szerint a módszert kezelni kell: »bien graduer sa 
matiére et la bien doser, placer l’essentiel avant l’accessoire, aller du 
simple au complexe, du concret á l’abstrait et ne jamais entrepren- 
dre deux difficultés ä la fois.« A fentemlített tanács a direkt 
methodikus tanítás szigorú, rendszerető és követelő elvei szerint így 
módosulna : Először hallja a tanuló lehetőleg nagyon sokszor a szavakat, 
azután igyekezzék újra lehetőleg nagyon sokszor utána mondani, 
még pedig egyenként, tömegesen addig, amíg a nyelv zenéje — hogy 
úgy mondjam — vérébe át nem ment (mindig a lehetőség határai 
közt forgunk, de a szigorú, következetes törekvés félsiker), majd pedig 
lásson és írogasson maga is.

A direkt irányú tanításból indultam ki, amikor az iskolai 
írásbeli gyakorlatok apasztását óhajtottam. így tehát semmisem 
természetesebb annál, hogy a direkt módszer elveihez fordultam 
állításaim, érveim, óhajom igazolása érdekében. Annál is inkább 
kellett azt tennem, miután a módszert egyoldalúsággal, az írás 
elhanyagolásával vádolták. Még csak egy dolgot óhajtanék rövidesen 
megemlíteni. Ha Lindenchmidt a kezdő fok alatt az első két hónapot 
érti, akkor általában bár, eltalálta célomat, amely az illető nyelv 
szóbeli használatára szorítkozik. Sajnos csak általában, mert mindig

1 »De la méthode directe.« Revue Pedagogue 1909 márc. 15.
2 3. »DaDs la varieté de l'intérét des devoirs é c r i l s  d ir e c ts  qui, en 

consequence, son faits avec régularité et avec soin.«
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lehetnek komoly aggodalmaink arra nézve, hogy a fontos, előkészítő, 
fiziológiai munka hat hét alatt szükségszerűen befejeződik-e. Ámde 
én is a körülményekkel számolva október végén gyakorlatot óhajtanék 
íratni. Erre pedig valahogyan csak el kell készülnöm ? a közép
iskolai tantervben előírt célt — igaz — el nem érem, de erre épp 
két év áll rendelkezésemre. Mit szólna cikkíró egy olyan kísérlethez, 
amelyről M. Bee a Langues Modernes (a franciaországi élőnyelvtaná
rok hivatalos lapja) 1909 június havi számában »Sur un essai de 
méthode orale pure en Sixiöme« (első osztályunk) c. tanulságos 
cikkében beszámol ? Két hónapon keresztül tanítványai írott, de 
nyomtatott betűt nem láttak (tehát könyvet sem használtak), az 
eredmény meglepő jó volt.

Dr. Philipp Kálmán.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Bleyer Jakab: Gottsched hazánkban. Budapest, a Magyar 

Tud. Akadémia kiadása. 1909. 8-r., 180 1. Ára 4 K.

Bleyer kolozsvári egyetemi professzor könyve az összehasonlító iro
dalomtörténetnek nálunk lassú, kellőleg csak újabban méltatott fejlődé
sében és terrénumán nemcsak eredményeivel jelöl új fejezetet, hanem 
új pont azért is, mert összefoglaló munka, kezdete egy nagyobb 
perspektívájú fejezetnek, mely Heinrich Gusztáv korszakos kutatásait 
továbbfolytatva, egységes képet fest a külföldi, s különösen a német 
hatásról irodalmunkban. Heinrich legújabb kis kötete (az Olcsó 
Könyvtárban) vonzó példáját mutatja e hatások kidomborításának. 
Összefoglalja a magyar elemeket a német költészetben és eszmei ered
ményre jut: fejlődést és rendszert lát e hatásban. Természetesen, 
messze vagyunk még attól a könyvtől, mely több kötetben e dolgo
zat fordítottját: a német irodalom sok százados hatását foglalhatná 
össze a mi irodalmunkban. De ezt a célt már nagyon megkönnyítő 
vállalkozás a Bleyeré, aki а XVIII. század hatvanas éveitől a Petőfi 
és Arany fellépéséig terjedő kor magyar-német érintkezéseinek képét 
akarja megrajzolni, e kölcsönhatásnak legjelentősebb fejezetét. A mi 
modern, nagy irodalmunk ekkor születik meg: nem kevéssé érdekes 
találkozása a véletlennek, hogy az a művelt irodalom meg, amelynek 
hatása a mienkén mindvégig leginkább érezhető, a német, akkor van 
fejlődésének tetőpontján. Schiller, de különösen Goethe kora egybe
esik Kazinczy és Kisfaludy Károly korával — a Klopstock generáció
jától Hebbeléig terjedő hatalmas virágkor nálunk a Bessenyei fellép
tétől Petőfi első nyomtatásban megjelent költeményének évéig terjedő 
időt jelenti, hosszú sorát az érdekesnél érdekesebb érintkezési pon
toknak. Ez érintkezések fejlődése és bibliographiája kettős, nagy 
feladat, melynek eleddig csak egy-egy s nem is a legjelentősebb 
része van megoldva. A magyar hatásokhoz a német irodalomban
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egyre újabb és újabb adatok merülnek fel. A Lit. Echo egyik leg
újabb füzete egy Schiller előtti Wallenstein-dráma szerzőjének, Anton 
von Halem-nek Johanna-drámáját említi; csupán bibliographiai adatul 
érdekes, de ilyen szempontból mellőzhetetlen. S a rengeteg adat, 
mely eddig is, a német hatást keresgélve, jelentős eredményeket 
mutatott, még sok kutatásra vár. Schillernek irodalmunkra és leg
inkább az erdélyiekre gyakorolt hatásával régebbi idő óta foglal
kozva (1. Századok, 42 : 163.), munkám közben jutottam ahhoz a 
nem jelentéktelen eredményhez (melyre az Egyetemes Philol. Köz
lönyben megjelenését váró egy Arany-tanulmányom keretében fogok 
rámutatni), hogy Schillernek prózai, jelesül kritikai és eszthétikai 
tanulmányait tekintve, nálunk Arany János volt a leghívebb tanít
ványa. Aki az irodalmunk történetében még kutatásra váró feladato
kat egy kevéssé ismeri, az még sok ilyen adalékot remél műveltsé
günk fejlődésének rajzához, az tudja, milyen fontos munkába kezdett 
Bleyer, az látja legnagyobb, legőszintébb és önzetlen örömmel e 
vállalkozás első kötetének pompás eredményeit.

Pedig Gottsched hatásának kutatásában száraznak látszott a talaj, 
úgy tetszett, hogy ami egy-két szebb kalász azon termett, azt már 
meglátta Petz Gedeon vagy Lázár Béla. Pedig ez csak egy-két (nem 
jelentéktelen) vonás volt. Bleyerre nagyobb feladat várt, mint más 
egypár ilyen vonásnak feltüntetése. Ismételjük: éppen abban látom 
könyvének legnagyobb jelentőségét, hogy egységes képet akar rajzolni. 
Leginkább ez teszi törekvéseit tudományos, mondhatni filozófiai jelen
tőségűvé. Amit Gottschednek, ennek az erőszakos természetű német, 
»tanítómesternek«, a mi korán letört Batsányinkéhoz hasonló egyéni
ségében jelentősnek tartott, az volt, hogy a jelleme irányításra ter
mett, vezetésre hivatott emberé volt s hogy ez a vezetés nálunk éppen 
akkor érvényesült, mikor a német hatás nálunk sok-sok régebben 
felbukkant erecske után »egységes és céltudatos áramlattá« erősödött, 
mikor nálunk először támad »valódi szerves irodalmi élet«. Petz, 
Lázár, Horváth Cyrill és Kovács Dezső kutatásai bizonyították, hogy 
ekkor Gottsched hatása is mutatkozik irodalmunkban. Bleyer, Gott
sched erőszakos egyéniségének és változatos törekvéseinek alapos 
ismeretében, nem elégedett meg e néhány vonással. Úgy vélte (és 
véleményének még több erőssége támadt külső adatokban), hogy e 
hatásnak változatosabbnak és egyetemesebbnek kellett lennie, sem
hogy a Bessenyeire és Pállyára mutató néhány irányjelző mutatta. 
Azok a külső vonatkozások, melyek véleményét támogatták, egyrészt 
régi ismert adatok voltak: tudósaink, különösen a protestánsok sokat 
jártak régente külföldre (csak nemrég ismertük meg e külföldi 
iskolázásnak rendkívül becses irodalmi eredményét Halmágyi Istvánnak 
Szádeczky-kiadta göttingai naplójában — ism. Századok 41 : 934— 
937.) és lehetetlennek látszott, hogy Gottsched erős hatása rajtuk 
nem érvényesült, másrészt az a körülmény is igazolta Bleyer állás
pontját, hogy Gottschednek Bécsben, Bessenyeiék középpontján, ott, 
ahonnan a német irodalmi élet hatásai hozzánk kiindultak, ahol 
íróink gyakran fordultak meg, egész iskolája volt.
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íme az utak, melyek Bleyert nagyobb prespektívájú nézőpontra 
vezették. A kilátás, mely előtte feltárult, nem volt éppen nagyszerű, 
nagyszabású, de sok új és érdekes dolgot m u ta to tt; a fő, hogy 
egységes középpontú, egy pontban összefutó tájnak élvezhető képe 
volt. Három nagy terrénum nyílt e lő tte : a drámáé, az eszthétikáé 
és a nyelvtudományé. M egállapíthatta azonban azt is, hogy miért 
nem volt a tájkép nagyobbszabású, vonzóbb. Alapos eredménye, hogy 
Gottsched hatása is, mint a német hatás általában és gyakorta, 
jórészt elkésve ért el hozzánk, akkor, mikor már idejét multa, mikor 
már nem volt szükség rá, mert nála nagyobbaknak tanítása érvénye
sült, akkor, mikor már ellenfeleinek Bodmernek, Breitingernek győ
zelme is túlhaladott pont volt a mieink ismeretkörében.

Különösen áll ez költeményeire és eszthétikai törekvéseire. 
Baumgarten, Salzer hatása hozzánk aránylag korán ju to tt el. Kazin- 
czyék Gottschedre már mint elavult felfogású eszthétikusra tekinthet
nek vissza. Ungvárnémeti Tóth László és Révai használják ugyan 
verstanát (tegyük hozzá, hogy Révai stilisztikai, munkái, különösen 
Magyar Deákság-а egészen Adelung-fordítás, 1. EPliK. 33 : 144.), 
de Döbrentei és Kazinczy már csak nézeteinek avultságát emlegetik 
és legfölebb hai-caiban keresnek analógiát a magukéihoz.

Nem így drámai és nyelvészeti munkássága. Ennek hatása a 
magyar szellemi életben korán nyilatkozik meg. Bleyer nemcsak a 
hatásnak a megnyilvánulásaira támaszkodik ítéletében, hanem könyv
tári adatokra: Gottsched munkáinak elterjedtségére is. Úgyszólván 
teljes könyvészeti adatgyűjtést végzett munkájához, hogy ezt meg' 
állapíthassa. De a közvetettebb, irodalmi hatást sem kicsinyeli. 
Mindenekelőtt a Bessenyei Ágis-drámája körül lefolyt viták ered
ményeit foglalja össze s megállapítja, hogy az Ágis tragédiája Gott- 
schednsk közvetett és közvetlen hatását egyként mutatja. Nem 
kevéssé jelentősnek mondhatjuk Bleyernek idetartozó azt az adatát 
is, 1 agy Voltairehez is Gottsched volt Bessenyei kalauza. A Schau
bühne útján pedig iskoladrámáinkhoz vezetnek a Gottschedtől k iin
duló szálak. Quistorp Aurelius-a a jezsuiták iskoladrámáiba ju to tt 
el és ennél is érdekesebb vonatkozások jelentkeznek a piarista iskola
drámában. Pállya egy latin és két magyar drámát készít a Schau- 
bühne-hől, „ Pitschel egyik művét, Gottschednének egy drámáját 
(Destoucheséval egyetemben) és Detharding Holberg-fordítását hasz
nálva forrásul. Ez utóbbit dolgozta át Dugonics is háromízben, leg
jobban és legismertebben Tárházi-jában. Ugyanez volt a Fejér György 
Tisztségre vágyódok-jának is a forrása, de nem véletlenül: Fejér jól 
ismerte Pállya munkáját s fel is használta azt. Jó  magam Bleyer 
adatai alapján nem tartom kizártnak (s nem tudom, miért húzódik 
e feltevéstől Bleyer), hogy Fejér, Pállya és Dugonics drámáját ismerte 
és használta. Hiszen Fejér csak annyit mond, hogy »ezen Játékot 
mi eggy el-avúlt kézírásban vettük elsőben kezünkben«, s ez nem 
zárja ki, hogy az iskolai színpadról utóbb mindkettőt ismerte. Ezért 
nem tartjuk  véletlen találkozásoknak drámáik egyezését a Schau- 
bűhneétől eltérő vonásokban. Annyi bizonyos, hogy a Holberg —
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Detharding - dráma volt a közvetlen forrása, miként Pétzeli egy 
elveszett drámája is Gottsched-fordítás lehetett.

Részleteiben nagyobb, egészében azonban nem ilyen érdekes 
Gottsched hatása nyelvtanirodalmunkra. Latin átdolgozásban tan
könyvül használták iskoláinkban és könyve — noha 1775 után Német
országban a nyelvtanítói, tovább tartott, tekintélye is megszűnt — 
1769-től illetve 1770-től kezdve terjed el két típusban hazánkban. 
Egy másik redakció két kiadása 1780-ban jelenik meg és mindez 
(jórészt névtelenül) azután is új és új változásokban él nálunk 
Gottsched rendszere. Ilyen változat a nagyajtai Nagy Györgyé, akire 
Gottscbeden kívül ennek követője, Braun is hatott Anleitung-ja által, 
ilyen Osterlammé, Gellert barátjáé is. 1781-től kezdve Gottsched 
szellemében írott magyar nyelvű tankönyveink is vannak. Ilyenek 
a Kratzeré, ilyen különösen a Márton Istváné, a híres pápai profesz- 
s^oré, amelyet Márton József »lőtsei professor« Német Grammatiká-]a, 
követ nyomon. Említi és ismerteti Bleyer még Nits Dániel, Húsz 
János Sámuel, Dunay Imre nyelvtanait (ez utóbbi 1826-ban jelent 
meg), amelyek már Adelung hatását is mutatják; a brassai szász
L. I. Marienburg németnyelvű grammatikája is ezt az ösvényt 
tapossa. Nyelvészeti törekvéseink is rávallanak néha a lipcsei »nyelv
tanítóra« : az Erdélyi Múzeum egy értekezésén kívül Domokos Lajos, 
Eöldi János, szóval a debreczeniek mesterüknek ismerik őt. Kölcsey 
csakugyan »Gottscbadiano—Adelungokat« lát a »Debrecziano— 
Révaianusokban«. S az orthologusok és neologusok harca Bleyer 
szerint is érdekes és tudatos analógiája Gottschedék és Bodmerék 
háborúskodásainak.

Ezt a Gottsched hatásáról bámulatos szorgalommal megrajzolt, 
pontos képet megtoldja Bleyer a gazdag függelékben (108 —180. lk.) 
egy csomó új adalékkal: magyaroknak, részben csak magyarországiak
nak Gottschedboz írt 8 levelével, egy iskolai dráma színlapjával, 
néhány idevonatkozó költeménnyel, egy Gottschedra tartozó, de Fes
tetics Pálhoz írt levéllel, végül (149 —160) két érdekes pái’huzam- 
mal: Fejér György említett drámájának »Ötödik ki-menetel«-éből és 
Pállya Darius-ának »Actus Tertius«-ából mutat be egy-egy részletet 
eredetijével párhuzamosan.

Bleyer világos rendszere, rendkívül lelkiismeretes filológiai 
módszere, végtelen megbízhatósága ismeretes a kutatók előtt. Nincs 
miért kifejtenünk, hogy jelen irodalomtörténeti tanulmányában is 
érvényesül mindez. Még egyszer, öéömmel üdvözöljük könyvét. Azok 
után, amit bevezetésképen elmondtunk és adatainak ismertetése után 
talán nem modoros kívánságunk az, hogy szeretnők e gondosan 
kezdett nagyjelentőségű vállalkozás további eredményeit is mielőbb 
megismerni.

(Temesvár.) Dr. Gálos Rezső.
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KRÓNIKA.
Miniszterváltozás. A napilapok szerint ő Felsége a király 

Dr. Székely Ferenc igazságügyminiszternek a vallás- és közokta
tásügyi tárca ideiglenes vezetőjének egyidejű felmentése mellett 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterré Gróf Zichy Jánost 
fogja még ezen a héten kinevezni. Lapunk zártáig a kinevezés 
még nem jelent meg a hivatalos lapban s így a miniszterváltozás
ról ez alkalommal egyelőre csak, mint a legközelebbi napokban 
várható eseményről adhatunk hírt.

Fizetésrendezésünkről. A magyar tanárság izgatottan 
várja fizetésének rendezését. A politikai helyzet bizonytalansága 
még mindig bizonytalanságban tartja a tanárságot is s a napokban 
összehívandó végrehajtó-bizottság lesz hivatva dönteni: összehívjuk-e 
rövidesen a kongresszust vagy' sem. Egyesületünk igazgatósága, 
nevezetesen elnöke, kongresszusi elnöki minőségében is, minden 
lehetőt megtesz, hogy régóta vajúdó ügyünk végre kedvező meg
oldást nyerjen. Elnökünk éppen a napokban tisztelgett Molnár 
Viktor államtitkárnál és fölkérte őt, hogy mint aki a folytonosságot 
képviseli a minisztériumban, minden erejével hasson, oda, hogy a 
tanári státus-rendezés a legközelebbi költségvetésben megvalósít- 
tassék. Az államtitkár rokonszenves figyelemmel hallgatta elnökünk 
kérését. Jogos kívánságunk teljesítése azonban annyira fontos és 
sürgős, hogy a legközelebbi jövendőben már határozottabb lépést 
is kell tennünk. Ügyünk fejlődéséről kötelességünkhöz híven kellő 
időben értesíteni fogjuk a nagy várakozásban levő tanárságot.

Tanári kinevezések a VIII. fizetési osztályba. A vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter Visontay Kálmán pancsovai, dr. Vass 
Miklós kaposvári, dr. Gombos Ferenc Albin budapesti VII. kér. 
állami főgimnáziumi, Roboz Ármin budapesti VI. kér. állami főreál
iskolai, Román József munkácsi állami főgimnáziumi, dr. Faragó 
Márton győri állami főreáliskolai, Gönczi Ede szentesi, dr. Lippay 
György és Molnár Sándor szegedi, Simonyi Béla budapesti X. kér. 
kőbányai állami főgimnáziumi, Kovács Lajos zsolnai állami főreál
iskolai, Dunay Zoltán budapesti I. kér., Laux Rezső zalaegerszegi, 
dr. Papp Ferenc budapesti I. kér., Kőszegi László budapesti X. kér. 
tisztviselőtelepi, Dér István temesvári, Paulovics Károly czeglédi és 
dr. Kaufmann György nagyszebeni állami főgimnáziumi, Vende Ernő 
pécsi állami főreáliskolai, Illés István dési, Szabó Vladimir balassa
gyarmati, Miklóssy István budapesti VII. kér. István-úti, Scherer 
Lajos és dr. Endrei Gerzson losonczi, dr. Ozorai Lajos temesvári 
állami főgimnáziumi, ifj. Handmann Adolf kecskeméti állami főreál
iskolai, Kernényffi Jenő budapesti VI. kér. állami főgimnáziumi, 
Mihályi Elemér dévai állami főreáliskolai, Kuzmics Ferenc kapos
vári és végül Mráz Gusztáv balassagyarmati állami főgimnáziumi r. 
tanárokat, a jelenlegi állomásuk helyén, a VIII. fizetési osztály 
3. fokozatába kinevezte.

33*
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A német-osztrák középiskolai tanárok X. kongresszusa.
A »Zehnter deutsch-österreichischer Mittelschultag« március 21., 22. 
és 23. tartja tanácskozásait Becsben az akademisches gimnáziumban 
(I. Beethovenplatz 1.). Napirendje a következő: Március 20. este 8 
órakor ismerkedési est a Stadtparkban. Március 21. d. e. х/г9-kor 
teljes ülésben a kongresszus megnyitása Scholz Ede tanár ügyvezető 
részéről és a tisztikar megválasztása. Előadások : Egészségtelen viszo
nyok a középiskolákban (Pawlitschek Alfréd dr. főigazgató, Cserno- 
witz). Kari és iskolai kérdések (Mendl Károly tanár, Brünn). Dél
után előadások a szakosztályokban : a) pedagógiai szakosztály : A ka
tonai középiskolák (Kemény Ferenc igazgató, Budapest) ; b) filológiai 
szakosztály: A modern irodalmak a középiskolai oktatás keretében 
(Kreisler Károly dr. tanár, Brüun). A német oktatás akadályai (Findeis 
Bichárd dr. tanár, Bécs); c) természettudomány vegytani szakosztály : 
Néhány új vegytani iskolakísérlet (Böhm Budolf dr. tanár, Bécs). 
Este 8 órakor bankett a Stadtparkban. Március 22. d. e. ^ lO -kor 
teljes ülésben: a) Állami hivatalnok az állami középiskolai tanár ? 
(Hergel Gusztáv dr. igazgató, Aussig); b) A tanárjelöltek vizsgálati 
szabályzatának módosításáról (Nathausky Alfréd dr. tanár, Triest); 
c) Az iskolaközség lényege és jelentősége (Prodinger Károly dr. 
tanár, Pola). Délután előadások a szakosztályokban: a) pedagógiai 
szakosztály: A tetscheni középiskolai tipus (felső reálgimnázium) 
kifejlesztésének lehetősége (Schlosser A. dr. igazgató, Tetschen). 
Középiskolai reformkövetelések (Kleinpeter János dr. tanár, Gmun
den) ; b) testnevelési és iskolaegészségügyi szakosztály: A középisko
lai tornatanítók helyzete. Törekvések a középiskolai tornatanítás 
terén (Glas Lajos tanár, Bécs). Délután 5 órakor a Kursalonban 
fiúk és leányok tornagyakorlatainak bemutatása vonatkoztatással a 
januárban megtartott testnevelési ankétre. Március 23. d. e. 1/29-kor 
teljes ülések: Az iskolai életben előforduló baleseteknél a felelőssé
get az állam köteles elvállalni (Hautschel Oszkár tanár, Linz). 
A nemzetközi oktatásügy és egy szomszédos esete (Kemény Ferenc 
igazgató, Budapest). A kongresszus berekesztése: a határozatok hitele
sítése, a jövő kongresszus idejének és helyének megállapítása, az 
ügyvezetők és előkészítő-bizottság megválasztása. A szabad délutánok 
a város nevezetességeinek megszemlélésére, az esték színházak látoga
tására vannak fenntartva. A részvételi díj személyenkint 3 K, mely 
16 f. postaköltséggel együtt Pupp János tanárnak küldendő be 
(VII/3 Kaiserstrasse 123), aki annak fejében megküldi a tagsági 
jegyet és a részletes programmot.

A napirenddel együtt nyomtatásban megjelentek az előadások 
kivonatai, a tételek és indítványok. Ezekből közöljük a Kemény 
Ferenc tagtársunk két előadására vonatkozó részt.

A nemzetközi oktatásügy és egy helyi esete. A nemzetközi 
oktatásügy fogalmának, lényegének és terjedelmének rövid ismerte
tése. Célja, hogy a kultúrnépeket művelődési és iskolaszervezeti tekin
tetben közelebb hozza egymáshoz és lehetővé tegye a minősítési érté
kek (bizonyítványok, oklevelek, jogosítások) nemzetközi szabályozását.
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A helyi eset Ausztriának a két szomszédos államhoz: Magyarország
hoz és Németországhoz való viszonya. Ezen viszony kiépítése szolgál
hatna természetes kiindulópontul a tágabb értelemben vett nemzetközi 
oktatásügy felé. A barátságos szomszédos kultúrforgalomra az előadó 
ajánlja: a) a közoktatásügyi hatóságok részéről kiinduló hivatalos 
kiküldetéseket ; b) a tanerők nagyobb csoportjainak tanulmányi láto
gatásait, hogy a másik országot, népét és intézményeit jobban meg
ismerjék ; c) a mindegyik részről rendezett kongresszusok (közgyű
lések stb.) kölcsönös látogatását, amikor is a közös szellemi és anyagi 
érdekak egyesült erővel mozdíthatók elő.

A katonai középiskolák. A katonai pedagógiának lényege és 
jogosultsága; viszonya az általános ( g í v ü )  pedagógiához. Kölcsönös 
közeledésükből mindkét részre előnyök hárulnak: a) a katonai inté
zetekre tárgyi és szellemi tekintetben, b) a polgári tanintézetekre 
testi, fegyelmi és erkölcsi irányban. A tiszttanárok képzése: törté
nelmi visszapillantás és áttekintés. A tanulmány vezetők intézménye : 
a velük és az iskolaparancsnokokkal szemben támasztandó tudomá
nyos és pedagógiai követelések. A m. kir. honvédség részéről az idén 
megkezdett reformok ismertetésé. Tételek: 1. A katonai és a polgári 
pedagógia egymást kölcsönösen kiegészítik. 2. A katonai oktatás- és 
nevelésügy rá van utalva a polgári szakférfiak tudományos és pedagó
giai közreműködésére. 3. Kívánatos egy a modern tudományos köve
telményeknek megfelelő állandó tiszttanári testület képzése. 4. A huma
nisztikus és mennyiségtan-természettudományi tantái'gyak részére a 
tiszttanárokat legjobban és legcélszerűbben a polgári tanintézetekhez 
való időszaki beosztás révén lehet kiképezni.

*  *  *

Mint a fent vázolt programmból kitetszik, az idei »Mittel
schultag« is számos olyan tárgyat ölel fel, mely nálunk is időszerű. 
Nem utolsó ezek közül az a két téma, melynek Kemény tagtársunk 
az előadója s amelyek, amint már az előadás vázlata mutatja, jórészt 
magyar vonatkozásúak.

Tagjaink a múltban már több ízben vettek részt az osztrák 
kartársak tanácskozásaiban és mindenkor a legjobb benyomásokkal 
tértek vissza a császárvárosból. Reméljük, hogy ez a képviselet, 
illetőleg vendég minőségben való részvétel ez alkalommal sem fog 
elmaradni; még pedig annál kevésbbé, mert hisz Kemény tagtársunk 
ezen »barátságos szomszédos kultúrforgalom« szervezését és mélyí
tését egyik tételében kifejezetten megnevezi, s amikor ezt tette, 
bizonyára eleve a legóvatosabban kirekesztett minden politikai 
motívumot.

Nemzetközi iskolai egészségügyi kongresszus. Közlönyünk 
múlt számában ilyen cím alatt megjelent értesítés kiegészítéséül 
legyen szabad utalnom arra, hogy ezen kongresszusnak magyar bizott
sága Liebermann Leó dr. egyet, tanár elnöklésével már egy év előtt, 
vagyis 1909 február 19-én megalakult. (Lásd: »Egészség« 1909,
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159. lap). A kongresszussal kapcsolatos iskolaegészségügyi kiállítás 
szervezése érdekében ugyanakkor Schuschny Henrik dr. elnöklete 
mellett alakult meg egy előkészítő-bizottság. A nemzeti egység 
kidomborítása érdekében, de gyakorlati okoknál fogva is azt hiszem, 
hogy mindazon kartársaink, akik ezen kongresszus iránt érdeklődnek, 
leghelyesebben tennék, ha a már megalakult magyar bizottság főtit
kárához (Schuschny Henrik dr., VI. Teréz-körút 32.) fordulnak.

kf.

GYÁSZROVAT.
Elisclier József nyug. tankerületi főigazgató, a III. oszt. vas- 

korona-rend lovagja, kir. tanácsos folyó évi február hó 24-én életé
nek 67-ik évében, rövid betegség után elhunyt.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik az 1909 november .22-től 1910 február 10-ig tagdíjat

fizettek:
(Vége.)

Guttenberg Pál, György Lajos, Győri János, Halmi László, h. dr. Hazs- 
linszky Rezső (I.), Hegedűs Béla, Hegedűs István (főg. t.), dr. Hegedűs 
Izidor, Hehelein Károly, Heinrich Károly, dr. Heller Bernát, Hettlinger 
József, Himpfner Béla, dr. Hornyánszky Gyula, dr. Horváth Balázs, dr. Hor- 
vay Róbert, Jakuts István, Jancsurák Lujza, Jankovszky Demeter, Janny 
László, Jánosi Béla, Jánosi Boldizsár, dr. Jászai Rezső, Ignátz Ernő (I.), 
dr. Imre Lajos, dr. Imre Sándor, Józsa János, Kaiblinger Fülöp (6 K), 
dr. Kálmán Miksa, Karai Sándor, dr. Kardos Albert, Kardos Gyula, Kár
páti Ferenc, Karsai Ervin, Kecskeméthy M. Lajos, Kein Félix (II.), Kele
men Ignác (még 3 K), dr. Kemény Ferenc, Kende Ferenc, Kerékgyártó 
Árpád, Kirchknopf András, Kiss Gábor, dr. Kocsis Lenárt, Kolacskovszky 
Elza, Kontz Gizella, dr. Kopp Lajos, Korponay István, Körmendy Erzsébet, 
özv. P. Kovács Árpádné (L), dr. Kovács Gyula (Szatmár) (6 K), dr. Kovács 
Gyula (Temesvár) (II.), Kovács János (p. t. k. t.), Kováts Stefánia, Krantz 
Béla, Kronstein Béla (I.), Kubacsku Emma, Kujani Gábor (még 6 K), 
Kulcsár Endre, Kutrucz Rezső, Labán Antal (II.), dr. Láng Nándor, dr. Lasz 
Samu (még 5 K), Laukó Albert, dr. Lázár Béla (még 3'50), Lendvai Hugó, 
dr. Lersch Ernő (II.), Leszczynszky Kornél, dr. Lindenschmidt Mihály (3 K), 
Loisch János, Lukács Béla (II.), Lukácsi György, Magdics Gábor, Mari- 
kovszky Menyhért, Marosi Arnold, Már Oszkár (II.), Máté Lajos, Matics
M. András, dr. Mázy Engelbert, dr. Méhes Gyula, Mende Jenő, Mihálovits 
Alajos, dr. Miklós Ferenc, Moldován Anna, Molecz Béla, Molnár Kálmán, 
Maravszky Ferenc, Mórotz Kálmán, Nádasdi Alajos, dr. Nagy József, dr. 
Nagy Zsigmond, Németh József, dr. Novák Róza, Nyáry Béla, Paszlavszky 
József, dr. Peczko Ernő, Perényi Adolf, Péterfi Lajos, Péter János, dr. Petrich 
Béla (6 K), dr. Philipp Kálmán, Pintér Kornél, Pintér Pál, Pongrácz Alajos, 
Privorszky Alajos, Rácz Jenő (3 K), Regnier Györgyike, Reimlinger Gyula, 
Révész Lajos, Roch Gyula. Rózsa Vitái, Saly Sándor (II.), Sándor Stefánia, 
Schikl Izabella, Schill Fülöp (II.), Schill Salamon, Schmidt József, dr. Schmidt 
Márton, Schürger Ferenc, Sebestyén János, Simon Béla, Simonyi Ernő, 
Sinka Sándor, Stéberl Ernő, Steiner Simon (II.), dr. Steinmeyer János, 
S. Szabó József, dr. Szabó Márton, dr. Szalóki Róbert, Szenczy Győző, 
dr. Szeremley Béla, Szerényi Géza (I.), Szeybold Károly, dr. Szigeti Gyula, 
Szlimák Lajos, Szőke Adolf, Szőke József (I.), Szölgyémy Ferenc, dr. Szűcs 
István, Téri József (6 K), Török Péter, Trauschenfels Lucia (II.), dr. Túsz-
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kai Ödön (2 75), Újvári Mihály, dr. Ünger Barnabás, Vajda Károly, Valló 
Vilmos, dr. Vángel Jenő, Varga Dénes, Varga Gábor, Vargha György (5 K), 
Varga Kálmán, Vas Károly, Végh Kálmán, dr. Vértessy Dezső, Vittkó 
József, Vizy Lenárt, Vozáry Miksa, Wéber Jácint, Wertán Pál, Zalka Zsig- 
mond, dr. Zimányi Dániel, Zimmermann Gyula, Zindl Béla, Zombory János.

1910/1-re: Bakcsy Gergely (2 K), dr. Nagy József (2 K), Putnoky 
Miklós, Tóth József.

Budapest 1910 február 13.
(I.) == I. félév. Müller- József,
(II.) =  II. félév. egyesületi pénztáros (II. kér., Áldás-u. 4.)

F ig y e lm e z te té s  é s  k é re lem . Az alapszabályok 18. §-a értelmé
ben a tagdíj dec. 31-ig fizetendő. Minthogy most már március hava is 
megérkezett, kérem azon t. tagokat, kik az 1909/10 évi tagdíjat még eddig 
meg nem fizették, hogy ezt (az esetleges hátralékkal együtt) minél 
előbb fizessék be.

Az alapszabály 18. pontja értelmében mindazon t. tagoktól, kik 
május ó-ig a tagdíjat nem küldik be, m á ju s  8 -á n  p o s ta i  m eg b ízá s  
ú tjá n  fo g o m  a z t  bek érn i. Müller József,

egyesületi pénztáros (II., Áldás-u. 4.).

A pénztáros üzenete a körök t. pénztárosainak. Az alap
szabályok 31. f. pontja értelmében a kör pénztárosa legkésőbben április 
15-ig küldi be a beszedett tagdíjaikat az egyesület pénztárosának a 
fizetők névsorával együtt.

A körök azon tagjaitól, kiknek tagdíja áprilisban nem jut az 
egyesületi pénztáros kezébe, postamegbízás útján szedi be a pénztáros 
a tagdíjat (Alapszabályok 18. pontjaj.

Kérem ezek szíves figyelembe vételét, hogy a magam kötelességét 
minél pontosabban teljesíthessem. Müller József, pénztáros.

(II, Áldás-u. 4.)
Tartalom : Egyesületi élet: Debreczeni kör. Szabó Mártontól. — Javasla

tok és tanulmányok: Kirándulások a művészeti nevelés érdekében. 
Fodor Ferenctől. — A szorgalom osztályozása. Bakos Istvántól. — 
Az idegen élőnyelvtanítás kritériumai a kezdő fokon. Dr. Philipp 
Kálmántól. — Könyvek és lapok: Bleyer Jakab: Gottsched hazánk
ban. Dr. Gálos Rezsőtől. — Krónika: Miniszterváltozás. — Fizetés
rendezésünkről. — Tanári kinevezések a VIII. fizetési osztályba. — 
A német-osztrák középiskolai tanárok X. kongresszusa. — Nemzet
közi iskolai egészségügyi kongresszus, kf.-tői. — Gyászrovat: (Elischer 
József.) — Tagdíjfizetések. Müller Józseftől.

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR

I  Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, to rnaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  érem m el kitüntetve, 6ЭО iskolá
ban alkalmazva. — Költségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapitva 1846,

B u d a p e s t, IX., Ip a r -u tc z a  4 .  s z .



MARX é s  MÉREI
*  TUDOMÁNYOS MŰSZEREK GYÁRA*

Telefon : 2|—06. BUDAPEST, VI., BULCSU-U, 7 Telefon: 21—06.

K észít s a já t  g y á r te 
le p én  m in d e n n em ű  
fizikai, kémiai, geo
metriai m űszereke t; 
vegyi fülkét,előadó
asztalt, üvegszekré- 
n y e k e té s  elsőrangú 
:: vetítőgépeket. ::

I l lu s z t r á l t  á r je g y z é k e k  d í j t a l a n u l  k ü ld e tn e k .

■ f oo munKiis. io HP. i  «
Magyarország legnagyobb fizikai tanszergyára

A MAGYAR PAEDAGOGIA
□ a legolcsóbb, á lta lán o s  érdekű  □
□ tudom ányos hav i fo lyó irat. ::: □
Kiadja a  MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Hogy a legszerényebb viszonyok közt élő kartárs se 
legyen kénytelen azt nélkülözni, mint a Magyar Paeda- 
gogiai Társaság tagja, évi 4 korona tagdíj fejében 
kapja, ha belépési szándékát dr. Gyulai Ágost titkárnak 
(Budapest, I. kerület, Lőgody-utca 33. szám) bejelenti. 
A folyóirat előfizetési ára intézetek részére 10 korona. 
A társaság elnöke: dr. Fináczy Ernő, a folyóirat szer
kesztője: dr. Weszely Ödön. Minthogy pedig a Társa
ságnak tárgyalásain az elméleti és gyakorlati paedagogia 
minden része, az iskolák minden aktuális kérdése elő
fordul: kívánatos, hogy a Társaságba a tanárság nagy
számmal belépjen s ekkép az általa kimondott véle- 
:::: ménynek erkölcsi súlya is minél nagyobb legyen. ::::

Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.



XLIII. évfolyam. 26. szám. 1910. március 10.

ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat 

Dr. S Z É K E L Y  I S T V Á N  
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. ez. alá.

Szerkeszti

Dr. LÉVAY EDE
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E S  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

Megjeleni Ír: a nyári szünetet kivéve, minden e.«ütfvrtüTz-ft̂ t , ...... ^

AKitüSM 1.4 j—

G R Ó F  Z IC H Y  J A N O S . I g  \> \ \ \  T U I A . J

A hivatalos lap f. évi március hó 3-án kiadott számában 
a következő királyi kéziratok jelentek meg:

I.
Kedves Székely d r .! Magyar miniszterelnököm előterjeszté

sére Ont a vallás- és közoktatásügyi magyar minisztérium ideig
lenes vezetésétől ezennel felmentem.

Kelt Bécsben, 1910. év március 1-én.
F erencz J ózsef s. k.
Kimen-H éderváry Károly gróf s. k.

II.
Kedves Zichy  gróf! Magyar miniszterelnököm előterjeszté

sére Ont vallás- és közoktatásügyi magyar miniszteremmé ezennel 
kinevezem.

Kelt Bécsben, 1910. év március 1-én.
F erencz J ózsef s. k.
Kimen-Héderváry Károly gróf s. k.

* * *

О  fe ls é g e  le g m a g a sa b b  e lh a tá r o z á sá t  k ö te le s , m é ly  t is z t e le t t e l  
v e s sz ü k  tu d o m á su l s e g y s z e r sm in d , a m ik o r  b ú c sú t  m o n d u n k  a  
tá v o z ó  m in is z te r n e k , a  m a g y a r  k ö z é p isk o la i ta n á r sá g  n ev éb en , 
ő s z in te  m a g y a r  sz ív v e l ü d v ö z ö ljü k  g r ó f  Zichy Jánost, a z  új v a l-

OR8Z. K Ö Z ÉPJSK . TANÁREQVF.S. KÖZL. X L III . 34
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lás- és közoktatásügyi m. kir. minisztert, aki állásából folyólag: 
nemzeti kultúránk terén, talán évekig is, a vezér szerepét lesz. 
hivatva betölteni.

* % *

Dr. Székely Ferenc m. kir. igazságügyminiszter csakis ideig
lenesen vette át a vallás- és közoktatásügyi tárca vezetését s így 
tőle, miniszterségének rövid tartama alatt nagyobb alkotásokat^ 
messze kiható, korszakos jelentőségű újításokat nem reméltünk,, 
nem is remélhettünk.

Egyet azonban meg kell jegyeznünk, hogy rövid miniszter- 
tersége alatt is felismerte a középiskolai tanárságnak ama visszás, 
mondhatni méltatlan helyzetét, amelybe azáltal került, hogy & 
közel múlt időben még oly mértékű előléptetésben sem volt része, 
amely neki törvény szerint kijárt volna.

Díszére válik dr. Székely Ferenc igazságérzetének, hogy leg
alább harminckét kartársunkra nézve, akiket a IX . fizetési osz
tályból a Y lII-ba és négy kartársunkra nézve, akiket a V il i .  
fizetési osztályból a VII-be léptetett elő, megszüntette ezt a sérel
mes állapotot, melybe önhibájukon kívül kerültek; s ezt mi most, 
távozása percében hálával említjük fel és érdeméül tudjuk be.

Ezzel az érzéssel mondunk búcsút neki.
* * *

Gróf Zichy János minisztersége elé nagy várakozással tekin
tünk. Tőle reméljük azoknak a függő kérdéseknek a megoldását,, 
amelyek a tanárság nyugodt működése és a magyar középiskola 
korszerű fejlesztése szempontjából nagyfontosságuak.

Mi politikával — legalább ezen a helyen — nem foglalko
zunk. így tehát vezető embereink politikai magatartása sok tekin
tetben közömbös előttünk, különösen akkor, amikor magas kultúr - 
érdekeknek részükről [történendő istápolásáról, a magyar közép
iskola színvonalának kívánatos emeléséről, a magyarság vezető
szerepének műveltsége útján való biztosításáról van szó.

Tehát akármilyen legyen is a Gróf Z ichy János politikai 
pártállása, az előttünk nem döntő jelentőségű körülmény, ha 
kultúrális ügyekben kellő átnézete van, mely őt a tennivalók 
megismerésére vezeti; ha magyarul érző szíve van, mely őt a. 
magyar érdekek kellő felkarolására serkenti.

Gróf Z ichy Jánosról általánosan ismert dolog, hogy nagy- 
tudású, széles látókörű, európai műveltségű férfiú, akinek lelkét
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m é ly  v a llá so s  é r z é sse l p á r o s u lt  e r ő s  m a g y a r  fa j s z e r e te t  t ö l t i  b e . 
E z e k  m in d e n e s e tr e  f e le t t e  b e c se s  tu la jd o n sá g o k , a m e ly e k  a  r e á  
v á r ó  f e la d a to k  á t te k in té s é b e n  és  m e g o ld á sá b a n  lé n y e g e s e n  s e g í t 
h e t ik  ő t .

T u d á s a , n a g y  m ű v e lts é g e  f e l i s m e r t e th e t ik  v e le  k ö z o k ta tá s -  
ü g y ü n k  k ie lé g íté s r e  v á r ó  h i á n y a i t ; v a llá so s  é r zé se  a  m á s fe le k e -  
z e tű e k  v a llá so s  m e g g y ő z ő d é sé n e k  a  m e g b e c s ü lé s é t  é s  t is z t e le tb e n  
t a r tá s á t  v o n h a tja  m a g a  u t á n ; m a g y a r  le lk e  h e v ü lé sr e  k é s z te th e t i  
a n e m z e t i  m ű v e lts é g n e k  im p o n á ló  m a g a s  fo k r a  e m e lé se  é r d e k é 
b e n  k ife jte n d ő  m u n k á s sá g á b a n  s m in d e z e k  m e l le t t  t e t t e k r e  k é p e s  
f ia ta l  e r e je  is  tá m o g a th a tja  ő t  e lh a tá r o z á sa ib a n .

M u n k á r a  b ő v en  le sz  a lk a lm a . I g e n , m e r t  k u ltu r á l is  té r e n  
m e g p ih e n n i, az e lm a r a d á s  v e sz é ly e  n é lk ü l so h a se m  sz a b a d , a n n á l  
k e v é sb b é  n á lu n k , a h o l a  sok  d i le t tá n s  m u n k a  m á r is  so k  h á tr a 
m a r a d á s t  o k o z o t t ;  a h o l a  k u ltú r a  m u n k á s a in a k  n a g y  e lh a n y a -  
g o lt a tá s a  m á r is  so k  a m b íc ió t  l e t ö r t ;  a h o l a  s z ű k k e b lü sé g , n em  
m e g fe le lő  h e ly e n  a lk a lm a z o t t  ta k a r é k o ss á g  m á r is  so k  s é r e lm e t  
h a lm o z o tt  fe l.

H a  k ö z o k ta tá s ü g y ü n k n e k  a z t  a z  á g á t  v iz sg á lju k , m e ly n e k  
m i v a g y u n k  a  m u n k á sa i, v a ló b a n  fá jó  é r z é sse l k e l l  lá tn u n k , h o g y  
a  h a sz n o s  m u n k á r a  k ép es  m a g y a r  e n e r g iá n a k  m ily  n a g y a r á n y ú  
e lfe c sé r lé sé r e  v e z e te t t  m á sfé l é v t iz e d  ó ta  az  a  m o s to h a  e lb á n á s ,  
m e ly b e n  n e m z e t i k ö z é le tü n k  v e z e tő  o sz tá ly a  n e v e lő in e k , a  k ö z é p 
is k o lá k  ta n á r a in a k  az é r d e k e it  r é s z e s íte t té k .

M á s fé l  é v t iz e d !  R e n g e t e g  id ő . V a ló s á g o s  c so d a , h o g y  e z  
a la t t  —  a  k e n y é r é r t  f o ly t a t o t t  k ü z d e lm e k  k ö z e p e t t  —  te lje s e n  
a  tá v o l k ö d é b e  n em  v e s z e t t  e l az az id e á l is  c é l, m e ly  fe lé  a  
ta n á r i  p á ly á n  m u n k á lk o d ó k n a k  s z a k a d a t la n u l  te k in te n iü k  k e ll ,  
h o g y  a b b ó l n e h é z  h iv a tá s u k h o z  le lk e se d é s t  é s  e r ő t  m e r íts e n e k .  
V a ló s á g o s  c so d a , h o g y  a  f ia ta l  ta n á r i g e n e r á c ió  m é g  m in d ig  
m á st  is  l á t  a  ta n á r i  fo g la lk o z á s b a n , m in t  so v á n y  k e n y e r e t  o sz tó ,  
n e m  so k r a  é r t é k e lt  k is h iv a ta ln o k i  p á ly á t .

L e g u tó b b  —  s tá tu sr e n d e z é s ü n k  k ü sz ö b é n  —  r e m é ltü k , h o g y  
h o ssz ú  id ő r e  b iz t o s í t v a  le s z ü n k  a  f iz e té sr e n d e z é s i k ü z d e lm e k  e lle n . 
C sa ló d tu n k . M e r t  m o s t  m á r  v a n  u g y a n  s tá tu sr e n d e z é s ü n k , d e  c sa k  
p a p iro so n . E l is m e r té k , h o g y  ja v a d a lm a z á su n k b ó l n a p ja in k b a n  g o n d  
n é lk ü l,  d e  s ő t  a  le g k ö r ü lte k in tő b b  g o n d d a l is , m e g é ln i, le lk e se d é s s e l  
d o lg o z n i, eg é sz  t e t te r ő v e l  a z  is k o la  r e n d e lk e z é sé r e  á lla n i le h e te t le n ,  
m é g is  e lm u la s z to t tá k  s tá tu s r e n d e z é s ü n k  k e r e s z tü lv it e lé t  s íg y  m á s  
t is z tv is e lő k k e l  sz e m b e n  a  k ö z é p isk o la i t a n á r s á g o t  h á tr a s z o r íto t tá k .

34*
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E z  a  m i le g n a g y o b b  sé r e lm ü n k , m e ly n e k  o r v o s lá sá t  új m in is z t e 
r ü n k tő l  r e m é ljü k .

E h h e z  já r u l, h o g y  n in c s  s z o lg á la t i  p r a g m a tik á n k , a m e ly  
jo g a in k a t  és k ö te le s s é g e in k e t  p o n to sa n  m e g sz a b v a  m eg ó v jo n  b e n 
n ü n k e t  az e r ő se b b e k  sz e sz é ly e sk e d é se iv e l s z e m b e n ; n in c s  m e g 
f e le lő  k é p v is e le tü n k  a  m in is z té r iu m b a n , a m in e k  e lső so r b a n  n e m  a  
ta n á r sá g , m in t  in k á b b  az isk o la  a d ja  m e g  a z  á r á t , k ü lö n ö se n  
m o st , a m ik o r  az e g y e s  k ö z é p isk o la i ta n tá r g y a k n a k , s ő t  m a g á n a k  
a  k ö z é p isk o lá n a k  so k  o ld a lr ó l s ü r g e te t t  r e fo r m ja  a la p o s  s z a k tu d á s t  
k ö v e te l  a z  in té z k e d é se k b e n , h o g y  o ly a n  b iz to s  a la p o t  n y e r h e s se n  
a  k ö z é p isk o la , m e ly e n  á ld á so s  és e r e d m é n y e s  m u n k á lk o d á sa  k e l lő 
k é p e n  és h o ssz ú  id ő r e  b iz to s ítv a  le g y e n . O ly a n  h iá n y o k  ezek , 
a m e ly e k e n  isk o lá in k  é r d e k é b e n  s z in té n  m in é l e lő b b  s e g íte n i  k e ll.

C sa k  n a g y  v o n á so k b a n  k ív á n tu k  je le z n i e  n é h á n y  so r b a n  
a  k ö z é p isk o lá k  te r ü le té n  m u ta tk o z ó  le g é g e tő b b  b a jo k a t , a  r é s z 
le t e k r e  v a ló  k ité r é s t  m o st  n em  t a r to t t u k  a lk a lo m sz e r ű n e k .

A  k ö z é p isk o la i t a n á r s á g  m e g  fo g  je le n n i G ró f Z ic h y  János  
m in is z te r  e lő t t ,  h o g y  ő t  m a g a s  á llá s á b a n  ü d v ö zö lje , h o g y  jó in 
d u la t á t  ü g y e in k  e lb ír á lá sá h o z  k ik é r je , h o g y  n e k i, m in t  k ö z o k 
ta tá s ü g y ü n k  e z id ő s z e r in t i  v e z é r é n e k  m in d e n  n e m z e t i k u ltú r m u n -  
k á r a  v a ló  k é sz sé g ü n k e t  tu d o m á sá r a  h o z z a  s  erre  a  c é lr a  ö ssz e s  
t e h e ts é g e in k e t  fe la já n lja .

A  m in is z t e r tő l  fü g g , m e n n y ir e  lá t  b e s z ü k s é g le te in k b e  s 
m ily  m é r té k b e n  k ív á n ja  o r v o so ln i b a ja in k a t , v a la m in t  az is , 
m e n n y ir e  tu d  m a jd  é s  m ily  m é r té k b e n  a k a r  g a z d á lk o d n i a  r e n 
d e lk e z é sé r e  b o c s á to t t  sz e lle m i tő k é v e l.

N Y Í L T  v á l a s z
a kongr e s szus  ügyében.

T ö b b  t e s tü le t ,  i l le tő le g  ta n á r i k ö r  in t é z e t t  é s  in té z  h o zzá m  
f e lh ív á s o k a t , h o g y  a ta n á r i k o n g r e s s z u s t  m ie lő b b  h ív ja m  össze . 
J a v a s o ljá k  e  c é lr a  k ü lö n ö se n  a  h ú s v é t i  s z ü n e te t .

T a r to z o m  e n y o m a té k o s  f e ls z ó lítá s o k r a  v a g y  a  k o n g r e ssz u s  
ö ssz e h ív á sá v a l, v a g y  le g a lá b b  á llá sp o n to m  k ife je z é sé v e l fe le ln i.

K ü lö n fé le  o k o k  e g y e lő r e  a z  u tó b b ir a  k é n y sz e r íte n e k , v a g y is  
a z t  a  k ö te le s s é g e t  ró já k  rá m , h o g y  sz á m o t  a d ja k  o k a im r ó l, m e ly e k  
m á s e lh a tá r o z á sr a  sz o r íta n a k . T e sz e m  p e d ig  e z t  n y ilv á n o sa n , h o g y  
m in d e n k i ism e r h e s se  az  i t t  sz á m b a jö v ő  o k o k a t.

A  k o n g r e ssz u s  m ie lő b b i m e g ta r tá s a  m e lle t t  sz ó l m in d e n e k 
e lő t t  a z  a  k ö r ü lm é n y , h o g y  m o st  m á r  e g y  á lla n d ó sá g r a  b e r e n d e z -
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k ed ő  k o r m á n y u n k  v a n , m e ly  a  f. é v i k ö lt s é g v e té s t  a  tö r v é n y h o z á s 
b a n  k é p v ise ln i  k ész , e s h e tő le g  k é p e s  is  le sz , a  jö v ő  é v i k ö lts é g v e 
t é s t  p e d ig  e z a la t t  is  e lő k é s z ít i  é s  s z a k k ö z e g e v e i t á r g y a lta t ja ,  m íg  
so r sa  a  v á la sz tá s o k o n  e l  n em  d ő l;  az  e lő k é s z ítő  m u n k á la t  e r e d 
m é n y e i n e m  m e n n e k  k o r m á n y ú j ítá s  e s e té n  se  v esz e n d ő b e . A r r a  is  
g o n d o lh a tn i,  h o g y  m o st, a  v á la sz tá s o k  e lő t t ,  e s e t le g  n a g y o b b  e lő 
z é k e n y s é g r e  s z á m íth a tu n k . A z  sem  u to ls ó  sz e m p o n t, h o g y  a m e n n y i
b e n  a  je le n  k o r m á n y  v o lta k é p  m é g  k e r e s i a  m a g a  f e n n á llá s á n a k  
a la p ja it , t e h á t  e g y e lő r e  m é g  id e ig le n e s  je l le g ű , a z é r t  a  je le n  id ő p o n t  
a lk a lm a s a b b n a k  tű n h e t ik  fe l a  ta n ü g y i  k o r m á n y z a tr a  v o n a tk o z ó  
n é m e ly  k é r d é se k  e lő te r je sz té sé r e . M in d e n e k fe le t t  p e d ig  é g e tő e n  sü r 
g e t  b e n n ü n k e t  az é le t f e lt é t e le k  r e t t e n tő e n  n ö v e k v ő  sú ly a , a  ta n á r 
sá g b a n  a  m a g á r a  h a g y a to t t s á g  é r z é se  s az a  sz o m o r ú  té n y , h o g y  
v e le  m in d e n  p o lit ik a i r e n d sz e r  k e z d e t t  v a la m it , d e  a z t , a m it  k e z 
d e t t ,  b e  n em  fe je z te .

M in d e z e k  f ig y e le m r e m é ltó  sz e m p o n to k . D e  sz e m b e n  á lln a k  
v e lő k  m á s sú ly o s  érv ek .

M i a k o n g r e ss z u s  ö s s z e h ív á sá t  m é g  a z  e lő b b i k o r m á n y  id e 
jé b e n  m o n d o t tu k  k i. N e m  ér v é n  n á la  m á sk é p  c é lt , e z z e l az e sz k ö z 
z e l  a k a r tu n k  r e á  h a tn i .  A z  ú j k o r m á n y t ;  m é g  n e m  k e r e s tü k  m e g  
k é r e lm ü n k k e l, h isz e n  é p p e n  a k ö z o k ta tá s i  t á r c á n a k  n e m  is  v o lt  
k ü lö n  sz a k m in isz te r e  e d d ig . F ö lt é v e  p l., h o g y  a k o n g r e ss z u s i  
v é g r e h a j tó -b iz o t ts á g  n y o m a té k o s  lé p é s e k e t  té v é n  a  k o r m á n y n á l,  
k e d v e z ő  íg é r e t e t  k a p n a , a k k o r  a  k o n g r e ssz u s  s z ü k sé g e  ö n m a g á tó l  
e le sn é k . M e g  le h e tn e  ta k a r íta n i  a  v e le já r ó  n a g y  k ö lts é g e t  s ez  
u lt im a  r a t io  e lh a sz n á lá s á n a k  e g y  a lk a lm á t . M e r t  a  k o n g r e ssz u so k  
m o r á lis  e r e jé t  r e n d k ív ü lis é g ü k  fo k o z z a , m in d  a  r é sz tv e v ő k , m in d  
a  sz e m lé lő k  é s  m á s é r d e k e lte k  sz e m é b e n . H a  m i m o st  h u sv é tk o r  
ta r tu n k  e g y  k o n g r e s s z u s t ,  b a jo s  le n n e  p é ld á u l ő ssz e l, v a g y  ú jév  
k ö r ü l m á s ik a t  ta r ta n u n k . A z  i ly  r e n d sz a b á ly o k a t  a g y a k o r isá g  
m e g fo s z t ja  h a tá s u k tó l.  D e  t e s tü le tü n k  e n e r g iá já t  is  a p a sz ta n á  a  
tö b b sz ö r i e r ő p a z a r lá s ;  az is m é te lt  k o n g r e ss z u sn a k  m á r  a  lá t o g a 
t o t t s á g a  sem  le n n e  e lé g g é  b iz to s . E g y  c sö k k e n ő  r é s z v é t te l  t a r t o t t  
k o n g r e ssz u sn a k  p e d ig  fö lfe lé  a l ig  le n n e  h a tá sa . A  m i m o st  ta r ta n d ó  
k o n g r e ssz u su n k  h a ta lm a s  e r ő n y ilv á n ítá s a  le n n e  a  m a g y a r  ta n á r 
sá g n a k . E z t  a  j e le n tk e z é se k  m u ta t já k . D e  k i m e r n é  m o n d a n i, h o g y  
a  m o s t  n y e r e n d ő  Íg é r e t  h a tá ly a  m e n n y i id ő r e  s z ó l?  S ő t  ta lá n  
íg é r e t  t e k in te té b e n  !Lis  n e m  fo g -e  a  k o r m á n y  é p en  h e ly z e té n e k  
b iz to s íta t la n s á g á r a  u ta ln i  ?

É p e n  a z é r t  is, m e r t  e p i l la n a tb a n  n e m  lá th a t ju k  b iz t o s í 
t é k a i t  a n n a k , h o g y  n em  k e l l -e  ő ssz e l, a  p a r la m e n t i  m u n k a  k e z 
d e te  u tá n  c s a k u g y a n  a k o n g r e s s z u sr a  a p p e llá ln u n k , m é g ’p e d ig  
e s e t le g  e g y  —  ta lá n  r é sz b e n  —  ú ja b b  k o r m á n n y a l s z e m b e n : 
n e m  m e r n é m  a z t  ja v a so ln i, h o g y  a  m i u to ls ó  e s z k ö z ü n k e t  m á r  
m o st  e lh a sz n á lju k .

G o n d o lju k  m e g  a z t  is , h o g y  a  k ö z é le t  d a g a d ó  v iz e in  a  m i  
k is  sa jk á n k  c sa k  fe l-  é s  le tű n n é k  m o st. H a  m e g ta r t ju k  k o n g r e sz -  
s z u s u n k a t , az  so k k a l k ise b b  f ig y e le m m e l ta lá lk o z n é k , m in t  m á s
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k o r . A  k ö z v é le m é n y  é r d e k lő d é s é b e n  r e jlő  e r k ö lc s i t á m o g a tá s  
ja v a r é sz é r ő l le m o n d a n á n k .

A  te e n d ő  n é z e te m  sz e r in t  m o st  m á r  az, b o g y  —  k i lé v é n  
n e v e z v e  a z  új k u ltu s z m in is z te r  —  a  v é g r e h a j tó -b iz o t ts á g  a  m a g a  
m e g b íz á sa  a la p já n  te g y e n  n á la , v a la m in t  a  m in is z te r e ln ö k n é l  
é s  a  p é n z ü g y m in is z te r n é l lé p é s e k e t  és n y o m a té k o s a n  k é r je  a  r e n 
d e z é s  h a la d é k ta la n  é le tb e lé p te t é s é t ,  i l le tő le g , az  e g y e n lő  e lb á n á s  
e lv e  a la p já n , a s ta tu sr e n d e z é s n e k  a k k o r r a  v a ló  b e fe je z é sé t , m ik o r r a  
a z  a  tö b b i s z o lg á la t i  á g b a n  is  b e fe je z é s t  n y er . H a  ez a  t i s z t e l 
g é s  e r e d m é n y e s  lesz , a k k o r  a  je le n  k o r m á n y r a  n é z v e  e lé r tü k  
c é lu n k a t . H a  n e m  le sz , a k k o r  is  m ó d u n k b a n  van  —  e s e t le g  a  
v á la s z tá s  e lő t t  m á r  —  a  k o n g r e s s z u s t  m e g ta r ta n i.

D e  n e m c sa k  m a g a m  v a g y o k  e n é z e tb e n , h a n e m  a  v e z e tő s é g  
m á s ta g ja i  s a z o k  a t e s tü le te k  is , v id é k ie k  is , m e ly e k r ő l e k é r 
d é sb e n  e s z m é t  c se r é lte m .

E n n é lfo g v a  n em  is  é r e z te m  jo g o t  a rra , h o g y  a  k o n g r e sz -  
s z u s t  a  m a g a m  fe le lő s s é g é r e  ö ssz e h ív ja m . E l le n b e n  ö ssz e h ív o m  a  
v é g r e h a j tó -b iz o t t s á g o t  v ir á g v a sá r n a p r a .

A  b iz o t t s á g  e lé  fo g o m  te r je sz te n i t. k a r tá r sa im  m e g k e r e 
s é s é t  és a  b iz o t t s á g  fo g  h a tá r o z n i a fe lő l, h o g y  e lő b b  e lm e n je n -e  
a  k o r m á n y  ta g ja ih o z  k é r é s ü n k k e l, v a g y  p e d ig  e g y e n e se n  a  k o n 
g r e s sz u s t  fo g ja  ö ssz e h ív n i.

K é r e m  t. k a r tá r sa im a t, v á r já k  b e  tü r e le m m e l a  b iz o t ts á g  
h a tá r o z a tá t ,  m e ly  b iz o n y o sa n  te l je s  k ö r ü lte k in té s  a la p já n  fo g
tö r té n n i. XT,  r ,  , ,Negyesy László

a kongresszusi végrehajtó-bizottság elnöke.

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A magyar dolgozatok célja a középiskolák kezdőfokán.

A  jó  s t í lu s t  n e m c sa k  e ls a já t í ta n i ,  h a n e m  a  g y a k o r la t i  é le tb e  
á t  is  v in n i, v o ln a  a  m a g y a r  n y e lv  ta n ítá s á n a k  id e á lis  cé lja . 
A  t a lp r a e s e t t  fo g a lm a z á s , a  s z e r k e sz té s  ü g y e ss é g e  a z , a m it  m é ltá n  
m e g k ö v e te lh e tn é n k  a  k ö z é p isk o lá k b ó l k ik e r ü lt  t a n u ló in k tó l .  D e  h o l  
v a g y u n k  e  c é ltó l  ? M a k ó  J e r u z s á le m tő l  —  a m in t  a  m a g y a r  k ö z 
m o n d á s  ta r t ja  —  e lé g  n a g y  tá v o lsá g , d e  m i m é g  a n n á l is  tá v o la b b  
v a g y u n k  á b r á n d u n k tó l. N é z z ü n k  k ö r ü l k ö z é p isk o lá t  v é g z e t t  
f e le b a r á ta in k  k ö z t ! A  le g e g y s z e r ű b b  d o lo g  m e g fo g a lm a z á s a  m e n n y i  
fá r a d sá g u k b a  k e r ü l, h o g y  h e m z se g  b e n n ü k  a  m a g y a r ta la n s á g ,  
h o g y  k ir í  b e lő lü k  a  p o n g y o la  sz e r k e sz té s , a  f e lü le te s  í z l é s !

A  t r a d íc ió já r a  b ü sz k e  h iv a ta lo s  n y e lv  p e d ig  c s a k  k ed v ez  
n e k ik . S z in te  b e le k é n y s z e r ít i  a  h iv a ta ln o k o s z tá ly t  e b b e  a  n y a k a -  
te k e r t ,  t á b la b ír ó i  s t í lu s b a , s a h e ly e t t ,  h o g y  le d o b n á  k o p o tt  
su jtá so s  r u h á já t , s z in te  e t iq u e t t e k é r d é s t  c s in á l  a  m e g r ö g z ít e t t ,  
m e g k ö v e se d e t t  fo r m á b ó l. í g y  a z tá n  n e m  cso d a , h a  b e le s z ív ó d n a k
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a g y u k b a , s z ív ü k b e , to l lú k b a  e m a g y a r ta la n , s te r e o t ip  k ife je z é se k  
a  á t s z iv á r o g n a k  a k ö z h a s z n á la tb a  is.

I g a z ,  h o g y  k ifa k a d á s o m  m it  se  ér, s h iá b a  is  t ö ltö g e te m  
T a n t a lu s  h o r d ó já t , a  c o p fh o z  o lló  k e ll . D e  h o l v a n  a z  a z  ó r iá s i  
o lló , m e ly  e g y  n y is z á lá s s a l  le v á g n á  e c o p fo t?  P r ó b á lju k  m e g  h á t  
s z á la n k in t  k ité p n i  s k e z d jü k  m e g  m á r  a  k ö z é p isk o la  k e z d ő 
fo k á n .

H o g y  a  se r d ü lő  g y e r m e k ié le k  le g fo g é k o n y a b b  m in d e n r e , ez  
t a p a s z t a la t i  ig a z s á g . A  m e sé k , m e ly e k e t  já m b o r  d a jk á in k  d u r u 
z s o lta k  fü lü n k b e , a  h ő s i tö r té n e te k , m e ly e k e t  lo b o g ó  tű z  m e lle t t  
m e sé lt  e l  a p á n k , m é g  m a  is  te lje s  fr is s e sé g ü k b e n  é ln e k  e m lé k e 
z e tü n k b e n .

E z z e l  a  m e se v is sz h a n g o s  lé le k k e l  jő a  g y e r m e k  a  k ö z é p 
isk o lá b a . I t t  a z tá n  a  t a r ta lm a t  sz ű k e b b  k o r lá to k b a  s z o r ítv a  a  
fo r m á k  ta n u lá s á r a  k é n y sz e r ít jü k . A  n y e lv ta n i  a la p e le m e k k e l, a  
h e ly e s ír á s s a l  g y ö tö r jü k , s jaj n e k i, h a  n e m  t u d  h a m a r o sa n  b e le 
z ö k k e n n i a  k e r é k v á g á sb a . I g a z , —  e lism e r e m , -—  h o g y  e fo r m á 
k a t  se  sz a b a d  e lh a n y a g o ln u n k . E z  m e g k ö n n y ít i  az id e g e n  n y e lv e k  
t a n u lá s á t  é s  t a n í t á s á t  s r e n d sz e r e tő , f e g y e lm e z e t t  g o n d o lk o d á s t  a d  a  
c s a p o n g ó  g y e r m e k é sz n e k . C sa k h o g y  a  fo r m á k  v é g e t t  a ta r ta lm a t  
n em  sz a b a d  e lh a n y a g o ln i.  N e  v ig y ü k  tú ls á g b a  a  g r a m m a t iz á lá s t  
é s  k ü lö n ö s e n  n e  v ig y ü k  b e le  az ír á s b e li  d o lg o z a to k b a  is . M e r t  
k ü lö n ö s  k ö v e tk e z e t le n s é g  az , h o g y , m íg  a z  id e g e n  n y e lv e k n é -  
le h e tő le g  h á t t é r b e  sz o r ít ju k  a  g r a m m a t ik á t , a d d ig  a n y a n y e lv ű n k 
n é l ó r iá s i  s ú ly t  f e k te tü n k  r á  s a z  isk o la  g y a k o r la t i  ir á n y ú  f e l 
a d a tá b a  is  b e c se m p é ssz ü k . M e r t  h a tá r o z o t t  t é n y k é n t , a la p ig a z 
s á g k é n t  á ll íto m  fe l, h o g y  a  m a g y a r  d o lg o z a t ír á sn a k  m á s c é lja  
n in c s , m in t  a  jó  s t í lu s  m e g sz e r z é se . A z  e lő m u n k á la to t  p e d ig  a  
g y e r m e k i lé le k  le g fo g é k o n y a b b  k o r sz a k á b a n  k e ll  m e g k e z d e n ü n k ,  
v a g y is  m á r  a  k ö z é p isk o la  e lső  o sz tá ly á n á l.  A  n y e lv ta n  m a r a d jo n  
a  le c k e ó r á k r a , a  d o lg o z a t ír á s t  v e g y ü k  k i e  sz e m p o n t a ló l.

A  h a la d á s , m e ly  fo k o z a to s a n  v isz i b e le  a  g y e r m e k e t  ez  
in te n z ív  m u n k á b a , n a g y o n  e g y sz e r ű .

A  d o lg o z a t ír á s  e lő sz ö r  ta r ta lm a k  e lk é s z íté s é v e l  k e z d ő d ik  és  
p e d ig  o ly a n fo r m á n , h o g y  a  t á r g y a lt  o lv a sm á n y t  k é r d é se k  a la k já 
b a n  fo g la lju k  ö ssz e  a  tá b lá n . E z e k r e  fe le lv e  a k a r a t la n  is  k erek  
t a r ta lm a t  fo g u n k  k a p n i. T e r m é s z e te se n  a  k é r d é se k e t  ú g y  k e ll  
ö s s z e á l l í t a n ia  a  ta n á r n a k , h o g y  b e n n ü k  m á r  f é l ig  m e d d ig  b e n n e  
le g y e n  a  f e le le t .  E z  k ö n n y ű s é g e  m e lle t t  a  h e ly e s ír á s  é s z r e v é t le n  
e ls a já t í tá s á n a k  is  jó  m ó d ja . D e ,  h a  a  g y e r m e k n e k  k é te ly e i  tá m a d 
n á n a k  ez ir á n y b a n , m a g á n  a  d o lg o z a t ír á s  ó rá já n  v i lá g o s ít s u k  fe l  
ő t , s  p ó t ló la g , a  n e tá n  e lk ö v e te t t  h ib á k a t  ü g y e se n  c so p o r to s ítv a .  
V ilá g o s  m ó d sz e r r e l v e z e s sü k  b e  a h e ly e s ír á s  t i tk a ib a . A to v á b b i  
h a la d á s n á l la s sú  á tm e n e t t e l  ú g y  k e l l  m ó d o s íta n u n k  a  k é r d é se k e t,  
h o g y  m á r  a  g y e r m e k  m o n d a ta la k ító  k é p e ssé g e , fr iss , t i s z t a  n y e lv 
é r z é k e  i s  n y ilv á n u lh a s so n . K a r á c s o n y ig  m esék , v id á m  tö r té n e te k  
t a r ta lm á t  Ír a ssu k  le  v e lü k , h o g y  a t á r g y a t  m e g k e d v e lte s s iik . É n  
az  id e g e n  m ito ló g iá t  m e llő z ö m , n e m  h o n i fö ld b ő l fa k a d t , n em
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k ö t i  le ik é h e z  se m m i, id e g e n  a  g y e r m e k  é r z é sv ilá g a  e lő t t  s n em  
is  é r d e k e lh e t i  ig a z á b a n . H a g y ju k  e z t  a  m a g a sa b b  o s z t á ly o k r a !

M ik o r  m á r  a  ta r ta lo m e lk é s z íté s e k b e n  e lé g  já r ta s s á g o t  m u 
t a tn a k , á t té r h e tü n k  fe la d a tu n k  m á so d ik , n e h e z e b b  r é sz é r e , az  
ö n á lló  d o lg o z a to k  Ír a tá sá r a . A z  ö n á l ló s á g o t  t e r m é sz e te s e n  a  g y e r 
m ek  k é p z e le tv ilá g á b o z , t a p a s z ta la tá h o z  s k ö r n y e z e té h e z  m érjü k . 
A z  e lő k é s z íté s t  is  sz ű k e b b  m e d e r b e  te r e ljü k , m e r t  m á sk é p  a  
g y e r m e k  g o n d o lk o d á s á n a k  ö n á l ló s á g á t  v e s z é ly e z te tjü k .

K ö z v e t le n  a d o lg o z a t  f e la d á s a  e lő t t  k é r d é s e k e t  in té z ü n k  a  
f iú k h o z , m e ly e k r e  ők  m a g u k  a d já k  m eg  a  fe le le te t ,  m é g  p e d ig  
e g y ü t te s  m u n k á v a l. Ö t -h a t  fiú  v é le m é n y é t , f e l fo g á s á t  k é r jü k  k i 
e g y -e g y  k é r d é sb e n . A z  íg y  f e lh a lm o z o t t  a n y a g b ó l k ik i  a n n y it  
szed  k i, a m e n n y it  jó n a k  lá t ,  s a z t  ú g y  fo r m á lja , a h o g y  a k a rja . 
A  d o lg o z a to k  (» Ő sz i d é lu tá n o k « , » T é la p ó « , » V ih a r  a z  e r d ő n « , 
» T ű z  v a n «  s tb .)  t e lje s e n  a  g y e r m e k  ta p a s z t a la t i  v i lá g á h o z  fű z ő d 
n ek . M á so k  is, d e m a g a m  is  m e g p r ó b á lta m  e m ó d sz e r t , s m o n d 
h a to m , fé n y e se n  b e v á lt . V a ló b a n  örö m  n é z n i, m ily e n  k ed v ese n , 
p o é t ik u s a n  m ű k ö d ik  i ly e n k o r  a  g y e r m e k  fá n tá z iá ja . V is s z a k ó sz á l  
a  m e sé k  v ilá g á b a , b e fu t ja  a z t  g y e r e k e s  jó k e d v v e l s m in d e n ü n n e n  
h o z  v a la m it ,  v a la m i c s i llo g ó , r a g y o g ó  a p r ó sá g o t .

E g y s z e r  a  » T a v a s z  é b r e d é se «  c. d o lg o z a to t  a d ta m  fe l  n ek ik .  
A z t  k é r d e z te m  le g e lő s z ö r :

—  F iú k ,  m o n d já to k  m eg , m ih e z  h a s o n l í t  a  t e r m é sz e t  té le n  ?!
A  fe le le te k  m e g le p te k .
—  A z  a lv ó  tü n d é r k is a ss z o n y h o z , C s ip k e r ó z sá h o z  —  b ö k te  

k i  e g y  é lé n k sz e m tí, m eseo lv a só  g y erek .
—  N e m  ig a z , ta n á r  ú r ! O ly a n , m in t  e g y  fe h é r sz a k á llu ,  

a lv ó  b á c s i —
—  S  ta v a s s z a l le o lv a d  a  s z a k á lla  —  to ld o t t a  m eg  e g y  

h a r m a d ik .
—  O ly a n  a  fö ld  i ly e n k o r , m in t  e g y  h ó fe h é r  lep ed ő .
—  M in t h a  az a n g y a lo k  d u n n a to l la t  d o b á lta k  v o ln a  le.
—  M in th a  h a lo t t  fe h é r  m a d á r k á k  v o ln á n a k  e lszó rv a . —  

I ly e n  é s  h a so n ló  fe le le te k  h a n g z o tta k  e l m in d e n  k é r d é se m r e . 
A  d o lg o z a to t  já ts z v a , k ed v v e l, iz g a t o t t  ö r ö m m e l ír tá k  m eg . S  a  
m é r té k e t  —  e g y -k é t  g y e n g e  t e h e ts é g ű  f iú t  k iv é v e  —  m in d  m e g 
ü tö t t e .  A z  ír á s h ib á k é r t  se  k e l le t t  so k a t  a g g ó d n o m , m e r t  m á r  az  
e lő ző  d o lg o z a tó r á k o n  m e g b e sz é ltü k  a  d o lg o k a t . A z  e s e t le g  m é g is  
f e lm e r ü lő  k é t s é g e k e t  m a g á n  ez  ó r á n  o s z la t ta m  el.

E módszerrel észrevétlen befordultunk az esztétikai nevelés 
ösvényére. Feltártuk előttük a természetben azt, ami szép, s a 
lelkében pihegő poézisnek adtunk szárnyakat.

A következő osztályban ( I I .  és I I I . )  a dolgozatírást gyakor
latibb irányba tereljük, s az ítélőtehetséget — amely a gyermeknél 
eléggé fejletlen — iparkodunk kicsiszolni, vagy legalább is a helyes- 
útra vinni. Apróbb a hazai történelemből vett olvasmányokat 
dolgoztatunk fel velük a történtek erkölcsi oldalának megvilágítá
sával. Hangsúlyozzuk a műveltség hatását az erkölcsök megfino-
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m o d á sá r a , k ie m e ljü k , m i az a  v ilá g fe lfo g á s . P e r s z e  a  m a g y a r á z a t  
te lje s e n  g o n d o lk o z á su k h o z  le g y e n  m érv e . H is z  a  le g n e h e z e b b ,  
e lv o n ta b b  d o lg o t  is  le h e t  n é p sz e r ű é n , v ilá g o sa n  e lő a d n i. A z  e lő 
k é s z íté s  é s  k ér d e z ő  m ó d sz e r  i t t  is  e lk e r ü lh e te t le n  k e llé k .

A z  I .  I o sz tá ly b a n  a  m e se , te r m é sz e t , a  I I .  o sz tá ly b a n  a  
t ö r té n e t  k ö r é b ő l m e r ítjü k  a  d o lg o z a to k  tá r g y á t , m e r t  ezek  
é r d e k e s sé g ü k k e l le k ö t ik  a  g y e r m e k  f ig y e lm é t , fa n tá z iá já t .

A  I I I .  o sz tá ly b a n  a  m ű v e lő d é s tö r té n e t  v e sz i á t  a  v e z e tő 
sz erep et. A  k ü lö n b ö z ő , n e m  k o m p lik á lt  s z e r k e z e tű  ta lá lm á n y o k  
f e lfe d e z é sé t , a z o k  fo n to s s á g á t  s a  tá r sa d a lm i é le t r e  v a ló  h a tá s á t  
d o lg o z ta t ju k  fe l v e lü k  c se v e g ő  m o d o r b a n . ( » A  k ö n y v n y o m ta tá s  
h a tá s a  a  m ű v e lts é g i  á lla p o to k r a .«  [» A  p u sk a p o r  fe lfe d e z é sé n e k  
fo n to s sá g a .«  s tb .)  A  sz a b a d  g o n d o lk o z á sn a k , e lm é lk e d é sn e k , lo g ik a i  
e sz m e m e n e tn e k  ú tjá r a  v e z e t jü k  e z z e l a z  e d d ig  m a n k ó k o n  t ip e g ő  
g y e r m e k e t . A  k ö n y v  b e tű i,  a m erev  á llá s p o n t  n em  á lln a k  ú tjá b a n ,  
s h a  n é h a  m e r é sz e b b e n  n e k ig y ü r k ő z v e  t ú l  is  lő  a  c é lo n , n em  
v á lik  ez k á r á r a , a  h ig g a d ts á g o t , a  n y u g o d t  m u n k á t  a z  id ő  h o z z a  
m a g á v a l. I l y  m ó d sz e r b e n  h a la d v a , n em  ta p a s z ta lju k  a  I V .  o sz 
tá ly b a n  a z t  a  z ö k k e n é st , a m e ly e t  h ir t e le n  á tm e n e t  a  n y e lv ta n  
e lv o n t  fo g a lm a ir ó l a z  ö n á lló  d o lg o z a to k r a  id é z  elő .

S  m u n k á n k  s ik e r e s  lesz , m e r t  e g y r é s z t  m e g ta n íto t tu k  a  
g y e r m e k e t  g o n d o lk o z n i, m á sr é s z t  a n y a n y e lv e  s z é p sé g e it  t á r tu k  
fe l e lő t te . S  ez  a  m u n k a , h a  tá n  n e h é z  is  v o ln a , m á r  ez e lő 
n y ö k é r t  is  m e g é r d e m li a  fá r a d sá g o t .

(P é c s .)  T e le k y  Jó z se f.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Yon Dr. Josef Szinnyeit. 

Professor an der Universität Budapest. Leipzig 1910. Sammlung
Göschen.

Kevés művelt nép van a világon, mely több megoldatlan kér
dés előtt állana eredetét és őstörténetét illetőleg, mint a magyar.- 
Az aránylag kevés eredményt nem közönynek vagy tudatlanságnak 
tulajdoníthatjuk, mint inkább a helyes módszer hiányának és a tudo
mányos eszközök elégtelenségének. Az e kérdések felderítésén mun
káló tudományágak közül kétségtelenül a nyelvészet az, mely eddig 
a legtöbb pozitív eredménnyel járt. Mióta Finnországban CastrénT 
nálunk Hunfalvy Pál és Budenz az összehasonlító nyelvészetnek 
biztos módszerével megvetették a finnugor nyelvészet alapját, mind 
világosabb lesz, hogy nyelvünk minden fontosabb elemével e nyelv
családba tartozik. A legutóbbi évek hangyaszorgalmú finn és magyar 
nyelvészei pedig egyre magasabbra emelik ennek az aránylag nem 
régi tudománynak erős alapon álló épületét, úgyhogy ma már becsü
lettel fogható a nagymultú és szerencsésebb viszonyok közt fejlődött 
indoeurópai nyelvtudományhoz.
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Az enemű munkásságnak hazánkban jelenleg Szinnyei József 
a vezére, ki Budenz örökébe lépve nagy nyelvészi tehetséggel, évti
zedes kitartással és lelkiismeretes munkával a magyar nyelvészetet 
oly tökéletes rendszerű tudománnyá fejlesztette, hogy kevés szak van 
a budapesti tud. egyetemen, melyből a hallgatók világosabb, józa
nabb alapon épült ismeretre tennének szert, mint ebből. Azok, akik 
az egyetem falai közül kikerülve a tanári pályán működnek, öröm
mel üdvözölhetik a jelzett művet, mely hivatva van arra, hogy a 
középiskolai tanárságban is élessze és növelje az egyetemről magá
val hozott érdeklődést és ismeretet nyelvünk ősi öröksége iránt.

Áttanulmányozva e könyvet, látjuk: mint találhatók föl a 
nyelvek egy-egy nagy csoportjában az ősnyelvnek évezredekkel ezelőtt 
széttöredezett elemei, melyeket a későbbi idegen járulékok közül 
csak a tudomány éles szeme ismerhet föl.

A 156 lapra terjedő könyv három főrészre oszlik: I. Beveze
tés (9—21), II. Hangtan (22 — 54), III. Alaktan (55—156). Feltűn
hetik, hogy a laikus olvasót elsősorban érdeklő szóegyeztetések hiá
nyoznak a könyvből. De ez csak látszólag van így ; mind a hangtani, 
mind az alaktani rész példái egyúttal bő anyagot nyújtanak a szó
hasonlításra ; mert ezek gondos körültekintéssel akként vannak meg
válogatva, hogy a finnugor nyelvek közös szókincsének legfontosabb 
elemeit megismertetik velünk. Az érdeklődő különben is gazdag 
•szóegyeztetést találhat Szinnyei Józsefnek egy másik jeles művében, 
az immár negyedik kiadásban megjelent Magyar NyelvhasonUtás-ban. 
Az is szemet szúrhat az olvasónak, hogy a könyv nem foglalkozik 
a finnugor nyelvek egybehasonlító mondattanával Ennek egyszerű 
magyarázata az, hogy az idevágó vizsgálódások még csak a kezdet 
állapotában vannak, s így ezekről ily összefoglaló rendszeres műben 
még korai volna beszélni.

A »Bevezetés« röviden és élvezetes módon elénk tárja mind
azon tárgyi ismereteket, melyek szükségesek arra, hogy a szóban 
levő népekről etnográfiai és történeti szempontból képet alkothassunk 
magunknak. Tájékoztató és új szempontokat nyújtó feleleteket talá
lunk benne továbbá ily fontos és érdekes kérdésekre mint: a finn
ugor nyelveknek egymáshoz való rokonsági viszonya, a finnugor 
népek őshazája, a finnugorok és indoeurópaiak ősrokonságának elmé
lete stb. A hangtani részben kiváló gondot fordít az illusztris szerző 
azon jelenségek tárgyalására, melyek a finnugor nyelveket összesen 
vagy több tagra kiterjedőleg jellemzik. így pl. a hangrendi harmó
niát fejtegetve külön kidomborítja a labiális magánhangzók illesz
kedését.

Hogy egy rövidre fogott s amellett mégis világos és minden 
tekintetben útbaigazító finnugor hangtan mily nagy szolgálatot tesz 
és mily égető szükségletet elégít ki, azt mindenki tudja, aki csak 
némileg is figyelemmel kíséri a magyar nyelvészeti irodalmat. Még 
mindig sűrűn olvashatunk irodalmunkban oly nyelvészkedő cikkeket, 
melyek az olyan épületre emlékeztetnek, melyek emelésénél az alap 
helyett a tetőre gondoltak elsősorban; innét van, hogy e dolgozatok
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■egy-két év alatt elavulnak s a tudomány lomtárába kerülnek. Ez a 
hangtan, mely a maga nemében első az egész finnugor nyelvészeti iro
dalomban, bizonyára elő fogja segíteni összehasonlító nyelvészetünk szi
lárd alapon való fejlődését. Az alaktani rész, a névszók, névmások és 
igék összetételeit, képzését, ragozását és egyéb változásait tárgyalja, sok 
új adattal gazdagítva eddigi ismereteinket. Aki e rész tanulságait 
magáévá teszi, az előtt a magyar nyelv nemcsak hangok tömege lesz, 
hanem élő, fejlődő és hatalmas erejű szervezet; az a szavak mondat
tani és szótani változásainak okait átértve, stílusában is több öntuda
tosságra és világosságra fog szert tenni. Kiváltkép azokra a fejeze
tekre hívom itt fel a figyelmet, melyek a finnugor nyelvek legjellem
zőbb jelenségeit tárgyalják; ilyenek: das Adjektiv als Attribut, 
Nomina caritiva, possessive Personalsaffixe, Verba causativa, vernei
nendes und verbietendes Verbum, objektive Konjogation.

Mint a gazdag tartalomnak e nagyon vázlatos ismertetése is 
mutatja, e könyv felvilágosítással, helyes útbaigazítással szolgál mind
azon kérdésre nézve, melyre a magyar nyelvtani, sőt részben az iro
dalomtörténeti és történeti oktatás okvetetlenül rászorul már a közép
iskola felsőbb osztályaiban is, ha valódi eredményt akar elérni. Ez a 
mű elő fogja segíteni annak az óhajtásnak a teljesülését, hogy iskoláink
ból oly ifjúság kerüljön ki, mely a nemzeti nyelvet tudatosan ismerve, 
azt megbecsüli, annak tisztaságán szeretettel őrködik és tehetségéhez 
képest fejlesztésén is munkálkodni fog. Ezenkívül ez a nagy gonddal 
készült és hosszú munkásság eredményeit egybefoglaló könyv a finn
ugor nyelvtudomány tanításait a külföld számára is közkinccsé teszi 
és helyet biztosít nekik az általános európai nyelvtudományban.

Bán Aladár.

Questions d’enseignement secondaire des gar<jons et des filles 
en Allemagne et en Autriche par Henri Bornecque professeur á 
l’université de Lille. (Paris, Ch. Delagrave, 306 lap, ára 3 fr. 50.) 
A modern-filológiai bizottság utolsó ülésén a kartársak figyelmébe 
ajánlottam ezt a most megjelent művet, mely felette alkalmas arra, 
hogy három nagy államnak (Franciaország, Németország, Ausztria) 
középiskolai oktatásügyével összehasonlító alapon megismertessen. 
A szerző, aki több ízben és különböző időben (1900, 1909) látoga
tott meg számos német és osztrák középiskolát, nagy szorgalommal 
dolgozta fel részletekre kiterjedő tapasztalatait, hogy saját nemzete 
javára okulhasson, és figyelemmel volt a belső iskolai életnek ama 
megnyilvánulásaira is, amelyek hivatalos nyomtatványokban nem rög
zíthetők meg. Rokonérzéssel és bizalommal tölt el minket már elő
szavának az a jólértesültségről és elfogulatlanságról tanúskodó val
lomása, »hogy csak Ausztriáról szól, nem pedig Magyarországról, 
mely Ausztriától kifejezetten (nettement) el van választva«. Kétszere
sen sajnálhatjuk tehát, hogy M. Bornecque nem rándult le hozzánk, 
ahol hatalmas szomszédjaink tagadhatatlan kulturális befolyása dacára, 
úgy gondoljuk, több eredeti és feljegyzésre érdemes dologra akadt volna.
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A szerző rendszeres egymásutánban, kimerítő módon és nagy 
tárgyi igyekezettel foglalkozik a fiuk és a leányok középiskolai okta
tásával (252. és 42. lap) a személyes érintkezés közvetlen és üdítő 
hangján, ami főleg a gyakorlati tanítás és a tanerők személyi viszo
nyainak ismertetésénél ötlik szemünkbe. Mi sem természetesebb, mint 
hogy eközben itt-ott egy indiszkréció fut ki tollából (63. főigazgató, 
71. kényelmes tanítás, 218. tanár és tankönyvíró stb.), de ilyes peda
gógiai enfant terrible minőségében sem feledkezik meg a névtelenség 
köteles voltáról. Szerintem ezek a félig önkéntelen vallomások teszik 
a könyvnek legérdekesebb részét: oly hű és tanulságos megróvási 
tükrök ezek, amelyekből nemcsak az osztrákok és németek tanul
hatnak, hanem okulhatunk mi is. Ebből a szempontból első helyre 
tenném a modern nyelvekről szóló fejezetet (214 — 256), mert hisz 
csak természetes, hogy a francia nyelvnek tanárai hálásak lehetnek 
mindazon hiányok felderítéséért, amelyeket egy arra hivatott és szü
letett francia kartársuk tesz. S valóban, miután Bornecque arra utalt, 
hogy náluk a modern nyelvek tanításánál a tanulók létszáma csopor
tonként legfeljebb 25 lehet (217), sorra veszi a tanárok kiejtését, 
(218) nyelvtani és stílusbeli hibáikat (226, 230, 232), a direkt és 
a grammatikai módszer viszonylagos eredményeit (255) stb. s vég
eredményként kimondja, »hogy Németoi'szágban és Ausztriában a 
francia és az angol nyelv tanárainak túlsók órájuk van s nincs nekik 
mindig megadva annak a lehetősége, hogy ezt a két nyelvet úgy 
ismerjék comme il conviendrait« (256).

A nemzetközi összehasonlításokat és ezekből leszürődő következ
tetéseket az illető fejezetekben szétszórva találjuk ; kár, hogy e tanul
ságokat a szerző utóbb nem foglalta össze egy külön fejezetbe. íme 
mutatóba néhány: torna, szépírás és gyorsírás dolgában a franciák 
tanulhatnak a másik két nemzettől (23); a különböző tantárgyak 
óraszámainak nemzetközi összehasonlítása (24 — 5); a fiatal német és 
osztrák tanárok szaktárgyaikban kevésbbé alaposak, mint a francia 
agrégé-k, pedagógiai kiképzésük is csekélyebb, a tanításhoz ellenben 
jobban értenek (70—73); a tanulóknak és iskolai munkájuknak ellen
őrzése Németországban és Ausztriában szigorúbb, mint Franciaország
ban (117), stb. Tekintettel arra, hogy a felsőbb leányiskolák tanterve 
ezidőszerint nálunk is revizió alatt áll, felette aktuálisak a szerző
nek erre vonatkozó fejtegetései. Behatóan ismerteti a legújabb (1908) 
poroszországi szervezetet s nyiltan kimondja, hogy az ma első helyen 
áll s maga mögött hagyja Ausztriát (Mädchenlyzeen) és Francia- 
országot (290). A reformban erősen közrejátszó feminista mozgalmat 
kenyérkérdésnek mondja (268). Idegen megfigyelő létére érthető, hogy 
helyenként túlzásba és tévedésbe esik; így a 21, 32—3, 53 — 5, 59, 
60., 65., 80. lapokon ; ezeknek és a többi hiányoknak helyreigazítását 
azonban a német és osztrák szakférfiakra bízom. A gazdag tartalom
ból, melyet egy ügyes tárgymutató tesz hozzáférhetővé, még legalább 
futólag a következő érdekesebb részletekre utalok: assistant-ок az 
idegen nyelvek tanítására (71, 220), nemzetközi levelezés (254), mód
szeres értekezletek (139), direkt módszer a latinban (189), szülői
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értekezletek (130), az egyhuzamban való délelőtti tanítás hátrányai
ról (30). Ezek után, gondolom, felesleges ezt a tartalmas könyvet 
külön is ajánlanom. Az ilyen nemzetközi összhasonlítások s meg
rögzített tanulmányutak mindig tanulságosak s azért várjuk azt a 
németet és angolt, aki a maga nemzeti szemüvegén át viszont a 
francia viszonyokat fogja bonckés alá venni. K. F.

Beküldött könyvek és lapok.
Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai. Irta dr. Zemplén 

Győző. 400 képpel. Budapest, 1910. Kiadja a Kir. Magyar Termé
szettudományi Társulat. Ára 18 K.

Költők és írók. Mikszáth Kálmán. Irta Vdrdai Béla. Buda
pest, Eranklin-Társulat, 1910. Ára díszes kartonkötésben 2 К 50 f.

Magyar könyvtár. 577. sz. Lagerlöf Selma Legendák. Fordí
totta Pogány Kázmér. — 578. sz. G-yergyai Albert História egy 
Argirus nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról. Kiadta Balassa 
József. — 579. sz. Schoppenhauer Artur írók és kritikusok, olvasók 
és gondolkozók, fordította Benedek Marcell. — 580. sz. Révész 
Béla Szegény ember dolga . . . Elbeszélések. — 581 — 582. sz. Paul 
Hervieu Ismerd meg magadat! Színmű három felvonásban. Fordította 
Ambrus Zoltán. — 583. sz. Ábrányi Emil Szabadság, haza. Újabb 
márciusi dalok és egyéb költemények. — 584. sz. Ambrus Zoltán 
Jancsi és Juliska és egyéb elbeszélések. Egy-egy füzet ára 30 f.

KRÓNIKA.
Meghívó.

A z  O rszágos K ö zép isk o la i T a n á ri K o n g resszu s vég reh a jtó 
b izo ttsá g a  m árciu s 2 0 -á n  d. e. 10 órakor az eg y esü le t h e ly iség é 
ben a k ongresszus összeh ívása ü gyéb en  ü lést tart, m elyre a b iz o t t
ság  ta g ja it  ezennel t isz te le tte l m eghívjuk .

Budapest, 1910 március 7.
Négyesy László Sajó Sándor

elnök. jegyző.

Igazgatósági ülés. O rszágos eg y esü le tü n k  ig a zg a tó sá g a  
f. hó 11-én  (pénteken) d. u. х/г6 órakor ü lé s t  ta r t az eg y esü le t  
h ely iség éb en , m elyen  a fo lyó  ügyek  tá rg y a lá sá n  k ívü l határozn i 
fogn ak  a Gróf Zichy János va llá s- és k ö zo k ta tá sü g y i m. kir. 
m in isz tern é l történ en d ő  t isz te lg és  ü gyéb en  is. M ár m ost is  k ér
jük ta g ja in k at, h ogy  a tisz te lg ésen , m elynek  pontos id e jé t a lk a l
m as m ódon tu d om ásu k ra  hozzuk, m egjelenn i szíveskedjenek . — 
E  h elyen  közöljük  a z t is, h ogy  a kon gresszu si b izo ttsá g  f. hó  
2 0 -ik i gyű lésén  m inden  érdeklődő k artárs résztvehet.
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Miniszteri rendelet (kelt 1910. évi február hó 21-én 17.994. 
szám alatt). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a közép
iskolai igazgatói értekezletekre utazó nem állami középiskolák (gimná
ziumok és reáliskolák) igazgatóinak és tanárainak engedélyezett vasúti 
kedvezmény tárgyában a következő rendeletet bocsátotta k i :

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter f. 1910. évi február 
bó 7-én 6971. III. 1910. szám alatt kelt átiratában értesített arról, 
hogy megkeresésemre kivételesen és a személydíjszabásnak máris 
célba vett reformjáig ideiglenesen megengedi, hogy a tankerületi 
kir. főigazgatók által összehívott igazgatói értekezletekre utazó nem
állami középiskolák (gimnáziumok és reáliskolák) igazgatói és tanárai 
székhelyökről az értekezlet helyére és vissza a m. kir. államvasutakon 
a használt vonatnemnek és kocsiosztálynak megfelelő félárú menet
jegyekkel utazhassanak.

A kedvezmény igénybevehetése céljából a tankerületi kir. 
főigazgatók az értekezletre meghívott nem állami középiskolai igaz
gatók s illetve tanárok névjegyzékét — melyben az illetők által 
beutazandó vonal pontosan kitüntetendő — a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter fentebb idézett elhatározására való hivatkozással kellő 
időben közvetlenül küldjék be a m. kir. államvasutaknak az ő részéről 
egyidejűleg utasított igazgatóságához, (Budapest, YI. Andrássy-út 75), 
mely a félárú menetdíjkedvezmény igénybevételére szolgáló igazol
ványokat kézbesítés végett az illető tankerületi kir. főigazgatónak 
meg fogja küldeni.

A igazolványokért, az e részben fennálló szabályok értelmében, 
darabonként 50 fillér jegykiállítási illeték fizetendő, mely a névjegy
zékre felragasztandó posta-értékjegyekben [nem okmánybélyegekben !) 
rovandó le.

Tanári előléptetések. A vallás- és közokt. m. kir. miniszter 
Huzsik Jakab fehértemplomi áll. főgimnáziumi, Szól Sándor zombori 
áll. főgimnáziumi, Klatt Virgil pozsonyi áll. főreáliskolai és Nicora 
Vince fiumei áll. főgimnáziumi rendes tanárt jelenlegi állomáshelyén 
való meghagyásuk mellett a VII. fizetési osztály 3. fokozatába, 
továbbá Vogel Bichárd zalaegerszegi áll. főgimn. és Mihálik Gyula 
budapesti X. kér. kőbányai áll. főgimn. rendes tanárt jelenlegi állo- 
máshelyökön való meghagyásuk mellett a VIII. fizetési osztály 3. 
fokozatába kinevezte.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
Durnyi Boldizsár helyettes tanárt a szolnoki állami főgimnáziumhoz 
rendes tanárrá, Ivancsits János hely. tornatanítót a nyitrai kath. 
főgimnáziumhoz rendes tornatanítóvá kinevezte.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a, 
zentai közs. főgimnáziumnak, mint nyolc osztályú középiskolának a 
a nyilvánossági jogot, úgyszintén az érettségi vizsgálat tartásának 
jogát végleg megadta.
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Pályázat iskolaszolgai állásra. A rózsahegyi kath. főgimnáziumnál 
betöltendő rendes II. iskolaszolgai állásra ezennel pályázat hirdettetik: 
s a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz intézett folyamodványok 
legkésőbben folyó évi április hó 25-ig a rózsahegyi kath. főgimnázium igaz
gatóságánál nyújtandók be.

Szünidei tanfolyam Marburgban. Az idei marburgi szünidei 
tanfolyamon az előadások és gyakorlatok a német, angol, francia és- 
olasz nyelvből július hó 3-tól július 23-ikáig és augusztus hó 3-tól 
augusztus hó 24-ikéig két-háromhetes részletben tartatnak meg. 
A tanfolyamra való jelentkezés és minden kérdezősködés a következő 
címre intézendő: Marburger Ferienkurse, Villa Cranston, Marburg' 
an der Lahn. Marburgi útmutatót 40 pfg-nek bélyegekben való bekül
dése ellenében lehet kapni.

A nemzetközi iskolai egészségügyi kongresszus idejét f. évi 
24-ik számunkban tévesen közöltük, amire Szuppán Vilmos úr, a 
a kongresszus magyarországi albizottságának egyik alelnöke volt szí
ves bennünket figyelmeztetni. A kongresszust ugyanis nem a húsvéti 
hét folyamán — amint helytelenül jeleztük — hanem a f. évi 
augusztus hó 2—7-ike közötti napokon tartják meg Párisban. Kér
jük, hogy a kongresszus iránt érdeklődő kartársaink ezt a helyre- 
igazítást tudomásul venni szíveskedjenek.

GYÁSZROVAT.
Baksay István a rimaszombati egyesült protestáns főgimnázium 

ny. tanára, egyesületünknek nagyérdemű tiszteleti tagja és Nesztora 
f. hó. 6-án, életének 90-ik évében elhunyt. Nemes pályájának mélta
tására még visszatérünk.
T a rta lo m : Gróf Zichy János. — Nyílt válasz a kongresszus ügyében. 

Négyesy Lászlótól. — Javaslatok és tanulmányok: A magyar dol
gozatok célja a középiskolák kezdőfokán. Teleky Józseftől. — Könyvek 
és lapok: Dr. Josef Szinnyei: Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. 
Bán Aladártól. — Henri Bornecque : Questions d’enseignement secon- 
daire stb. K. F’.-től. — Beküldött könyvek és lapok. — Krónika r 
Meghívó. — Igazgatósági ülés. — Miniszteri rendelet. -— Tanári 
előléptetések. — Kinevezés. — Nyilvánossági jog. — Pályázat iskola
szolgai állásra. — Szünidei tanfolyam Marburgban. — A nemzetközi 
iskolai egészségügyi kongresszus. — Gyászrovat : (Baksay István).

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR 

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok, iskola- 
óvoda-berendezési bútorok, tornászé 
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártí
2 3  érem m el kitüntetve, 6 0 0  isk( 
ban alkalmazva. — Költségvetések 
készséggel szolgálunk. A lapitva II

B u d a p e s t, IX., Ip a r-u tc z a  4 .
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Segédkönyvek a francia nyelv és irodalom tanításához.
1.  S a n d e a u :  M a d e m o i s e l l e  d e  l a

S e i g l i é r e .  Á ra.....................  2  К

2. S a r c e y .  L e  S i é g e  d e  P a r i s .
Á r a ........................................................... 6 0  f

3. V o l t a i r e : H i s t o i r e  d e  C h a r 
l e s  XII. Á ra ...............................  6 0  f

4. D a u d e t :  L e  p e t i t  C h o s e .
Á r a ..........................................................  7 0  f

5.  L a  F o n t a i n e :  C h o i x  d e  F a b l e s .
Á r a ..........................................................  6 0  f

6. P r o s a t e u r s  m o d e r n e s .  6 0  f 
7 H u m o r i s t e s  f r a n g a i s .  Ára 6 0  f
8 . C h a i l l e y  B e r t . :  T u  s e r a s  c o m 

m e r e a n t .
Á ra................................  1 К 2 0  f

9 .  A n t h o l o g i e  d e s  P o é t e s  F r a n -  
$ a i s .  I, rész. Poétes des XV., 
XVI., XVII. et XVIII. siecles. 
Jegyzetekkel e llá tta  G á b o r  I. 
Á r a .......................................  7 0  f'

10. U g y a n a z ,  II. rész. Poétes du
XIX. siécle. Á ra ............. 7 0  f

11. H i s t o i r e  L é g e n d a i r e  d ' A t t i l a ,
par A m a d é é  T h i e r r y .  Beveze
téssel és jegyzetekkel e llá tta  
d r .  B o d n á r  Gy.  Ára ..........  6 0  f

12. A.  D a u d e t :  T a r t a r i n  d e  T a r a s -
c o n .  Á ra .............................  7 0  f

13. F r a n c i a  s z á l l ó i g é k ,  m agyará
za tta l és a forrás szövegével 
e llá tta  K l i m ó  M.  Ára ......  6 0  f

f t  D e  G e r a n d o  A n t o n i a :  A  k e z d ő '  f r a n c i a  l e g e l s ő  m e s t e r e .

I  I  Ára kötve .............................................................................................................. 8 0  f
g í  F r a n c i a  b e s z é d g y a k o r l a t o k .  Vezérfonál a francia nyelv beszélésére. D r .  O t tó  
§ - <  E m i l  műve alapján szerkeszte tték  d r .  S c h a c k  B é l a  és d r .  V a r g h a  B á l i n t .
1 { Harm adik (egypdül jo g o síto tt magyar) kiadás. Á ra ..............................  2  К

. ■■ ................ — :-шятж
■ ■

RENDKÍVÜLI ÁRLESZÁLLÍTÁS! RENDKÍVÜLI ÁRLESZÁLLÍTÁS! !  
!! NYELVÉSZEK FIGYELMÉBE !!

CLASS1CA-PHIL0L0GIA 
E N C Y C L O P A E D I Á J A
a classica-philologia tudományágainak я н  ■ ■
módszertanába bevezető k é z i k ö n y v
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 
megbízásából kezdő philológusok szám ára  _  . . .- ~ 8  К helyett
♦♦ Irta. VÁRI REZSŐ DR, ♦♦ in őst csak
e g y e t .  m .  t a n á r ,  a  M a g y a r  T u d .  A k a d é m i a  l e v e l e z ő - t a g j a .

2  melléklettel és 2 2  arcképpel a szöveg közt. 5  к О Г О П а .

■  Megrendelhető az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai részvénytársaság I
■  könyvkiadóhivatalában, valamint minden hazai könyvkereskedésben. ■

Budapest, az Athenaeum irodalm i és nyomdai r.-t. könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET!

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dr. S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. ez. alá.

Szerkeszti

Dr. LÉYAY EDE
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Aldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

Megjelenik: a nyári szünetet kivéve, minden csütörtökön.

EGYESÜLETI ÉLET.
MACiY. AKAIT 

R Ö N Y V T Á

Az igazgatóság ülése.
Egyesületünk igazgatósága f. hó 11-dikén ülést tartott. 

Jelen voltak Négyesy László elnök, Jan cső Benedek alelnök, 
Müller József pénztáros, Lévay Ede szerkesztő, Rados Ignác a 
segélyző-alap pénztárosa, Kemény Ferenc a konviktusi bizottság 
elnöke, Ries Ferenc, Balog Mór, Gaal Mózes, Mikola Sándor és 
Sajó Sándor igazgatósági tagok. Távollétüket kimentették: 
Székely István főtitkár, Révy Ferenc alelnök, Alexander Bernát, 
Beöthy Zsolt, Веке Manó, Kárpáti Károly, ÁVagner Alajos 
igazgatósági tagok. A jegyzőkönyvet Sajó Sándor írta.

Négyesy László elnök új miniszterünk kineveztetésével kap
csolatosan jelenti, hogy volt miniszterünk, gróf Apponyi Albert, 
hivatalából távozásakor meleg közvetlenségű, szíves sorokban 
búcsúzott el a tanárságtól. Gróf Apponyi Albert nagy egyéni
ségét, igen mostoha viszonyok között is nagyeredményü munkás
ságát s érdemeit egyesületünknek is méltányolnia kell: illő, hogy 
a magyar tanárság s országos egyesületünk nevében búcsúlevelet 
intézzünk hozzá, "üdvözölnünk kell új miniszterünket is országos 
egyesületünk nevében, rámutatva a magyar tanárság minden 
pártpolitikán felül álló kulturális hivatására, figyelmébe ajánlva 
új miniszterünknek a középiskolai tanárság régóta megoldásra 
való jogos kívánságait, bejelentve egyszersmind, hogy e kívánsá
gok törvényes képviselete, az országos tanári kongresszus is nem
sokára megjelenik a miniszter úr előtt.

A kongresszus végrehajtó-bizottsága össze van híva március 
20-dikára. Az igazgatóság a maga kebelében is meghányta-vetette 
a kongresszus ügyét: a teendő lépéseket, a kongresszus össze-

OR8Z. K Ö Z É PISK . TAN Á REQ V ES. KÖZL. X L I1I. 35
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hívásának idejét; minderről azonban végérvényesen a végrehajtó
bizottság fog dönteni.

J e le n t e t t e  az e ln ö k , h o g y  a z  O r sz á g o s  K a t h o l ik u s  S z ö v e tsé g  
m e g h ív ta  e g y e s ü le tü n k e t  a  K ó m á b a n  ta r ta n d ó  m a g y a r  ü n n e p r e :  
a z  o t ta n i  S z ilv e sz te r -e m lé k  f e la v a tó  ü n n e p é r e . A z  ig a z g a tó s á g  
k ö sz ö n e t te l  v e t te  a  m e g h ív á s t ,  s a le h e tő sé g h e z  k é p e s t  g o n d o s 
k o d n i fo g  r ó la , h o g y  a z  ü n n e p e n  e g y e s ü le tü n k  is  k é p v ise lv e  le g y e n .

Négyesy László elnök távoztával Jancsó Benedek alelnök 
vezette folytatólagosan az ülést.

Müller József pénztáros jelentette, hogy az egyesület f. évi 
eddigi bevétele 13.459T8 K , Jeladása 13.137'14 K, pénztári állo
mány tehát 322*04 K. A fonyódi (Mária-telepi) telek vételárának 
utolsó részlete, 220 К  elküldetett az eladónak; a végleges szerző
dést az egyesület még nem kapta meg. Alapszabályaink szerint 
a körök tisztviselője csak egyesületi tag lehet; a pénztáros jelen
tése szerint ez nem minden körben van így. Meg fogjuk kérni 
az ily nem-tag tisztviselőket az egyesületbe való belépésre.

Rados Ignác jelentést tett a segélyalapról. Két tanárözvegy- 
nek 80 —80 К  segítség utalványoztatott. A múlt igazgatósági 
ülésből kiküldött bizottság megbízatása szerint tanakodott a 
módokon, mikép lehetne s kellene az alap anyagi ügyein 
lendíteni. Szóba került az újévi üdvözlések megváltása, persely- 
gyűjtés, mulatságok rendezése, s tb ; a bizottság végül is abban 
állapodott meg, hogy Gaal Mózes szövegezésében meleghangú 
felhívást intézzünk a tanártestületekhez az ügy felkarolása cél
jából. A nyugdíjügyön kellene javítani; ez azonban az egész tiszt
viselői kar kérdése, nemcsak a tanárságé, s megvalósítását az 
Országos Tisztviselő-Egyesületben kell munkálni. Az igazgatóság 
a bizottságnak a felhívásra vonatkozó indítványát elfogadja, meg
valósítását, a siker érdekében, őszre halasztja. A magyar tanár
ságban még mindig gyenge a testületi szellem, nagyon kevés a 
szociális érzés: ki-ki magának él, ahogy tud, a közös nagy érde
kekért nem buzog, feledve, hogy ezek elhanyagolása kárára van 
az egyesnek is. Kívánatos, hogy a magunkon segítés szellemét 
a tervbe vett akció is megnövelje bennünk.

Kemény Ferenc a konviktusok ügyében jelenti, hogy a 
bevétel ezidén nagyon csekély. A pénzintézetekhez küldött kérő
leveleink eredménytelenek voltak: annyi már az ilyen jótékony 
egyesület, hogy könnyen meg lehetett feledkezni rólunk. Magunk
nak kellene segíteni magunkon e téren i s : a tanárságot, az inté
zeteket kell felbuzdítani az ügy felkarolására. Telkünk már van, 
maga az intézmény hasznos és üdvös: jogos reménységgel kér
hetjük tehát a minisztériumot (egy alkalmasnak ígérkező, későbbi 
időben), hogy a telek beépítését magára vállalja.

Sajó S á n d o r  t i tk á r  je le n té s t  t e t t  a  fo ly ó  ü g y e k r ő l. N a g y 
v á r a d o n  m e g a la k u lt  a  k ö z g y ű lé s t  e lő k é s z ítő  s  r e n d e z ő  h e ly i 
b iz o t ts á g . E g y e s ü le t ü n k  k é p v is e lt e t te  m a g á t  a  K a t h . K ö z é p isk .  
T a n á r e g y e s ü le t  f . é. feb r . 1 -é n  s 2 -d ik á n  t a r to t t  k özgyű lésén^ .
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elnökünk, Négyesy László személyében. A kolozsvári kör már 
visszaküldte a filológiai versenyek dolgozatait: a versenyek ered
ményeit a legközelebbi választmányi ülésen hirdetjük ki. A deb
receni tanári kör febr. 19-iki ülésének határozatait már közzé
tettük Közlönyünk egyik múlt számában. A kolozsvári tanári 
kör Kovács Dezső egyes, tagot választotta meg harmadik tagul 
az egyesület választmányába. A Magyar Központi Takarék- 
pénztár 25 К -t szavazott meg az egyesület jótékony céljaira; a 
Jakab-féle liget-szanatórium 20°/o-os kedvezményt nyújt az egye
sület tagjainak. Az igazgatóság az adományt is, a kedvezményt 
is hálás köszönettel fogadja.

Az igazgatóság részvéttel iktatja jegyzőkönyvbe Luzsica  
Gyula érsekujvári, B u lk  Tivadar belényesi, Tóth Jenő újverbászi, 
Halmai József nagybányai tagtársaink halálát; megkülönbözte
tett részvéttel emlékezik meg nagyérdemű tiszteletbeli tagunk, 
Baksay István kir. tanácsos, a rimaszombati főgimnázium nyug. 
tanárának elhunytáról. Az igazgatóság elhatározta, hogy a kiváló 
magyar tanár s derék ember halálán érzett részvétét levélben 
tolmácsolja a rimaszombati egyes, protestáns gimnáziumnak.

Uj tagokul jelentkeztek és fölvétettek: dr. Baros Gyula 
íels. leányisk. tanár, Budapest (aj. Szabó Gábor); Kármán Ferenc 
gyak. főgimn. tanár (aj. Kármán M ór); dr. Pápay József és 
dr. B arkó  Jenő debreczeni főiskolai tanárok (aj. Dóczi és Csűrös); 
Margótzy Emil és Brendscli Gyula debreczeni fels. keresk. isk. 
tanárok (aj. Horvay és Csűrös); dr. Szörényi Nándor miskolci 
kir. kath., Papp Lóránt és Tester Kálmán miskolci ref. főgimn. 
tanárok (aj. Kosztolányi Z .); Bátori Ármin budapesti VII. kér. 
főgimn. tanár (aj. Pályi Sándor); K irály  Jenő hajdúböszörményi 
főgimn. tanár (aj. Köblös Samu); dr. Pongrácz Károly gyergyó- 
szertmiklósi főgimn. igazgató (aj. Lévay E de); Kis Albert és 
Bartók Loránd karánsebesi főgimn. tanárok (aj. Weigl Géza); 
D ékány István budapesti V III. kér. főgimn. tanár (aj. Lévay 
E de); Szerényi Károly felsőbb leányisk. igazgató. Szatmári Jenő 
és Sebesi Laura felsőbb leányiskolái tanárok (mindahármat aj. 
Révy Ferenc.). Az igazgatóság köszönetét mond a buzgó tag- 
gyüjtőknek. Sajó Sándor

titkár.

A pozsonyi tanári kör.1
A pozsonyi tanári körnek 1910. január 29-én tartott gyűlésén 

dr. Veszprémi Dezső kir. kath. főgimn. tanár olvasott fel »A magyar 
nyelvtanokról és olvasókönyvekről«. Ismertette az új tanterv életbe
lépése óta megjelent középiskolai nyelvtanokat és olvasókönyveket.

1 Ezen köri tudósításból kihagytuk az egyes tankönyvek íróinak 
nevét és csak a különböző irányuk bírálatát tartottuk meg. A szakemberek
nek ez így is elég tájékoztatást nyújt a felolvasó álláspontjáról. Szerk.

35*
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Harmincöt szerzőről tett említést, akik vagy nyelvtant vagy olvasó
könyvet, vagy mindkettőt: nyelvtant írtak és olvasókönyvet szerkesz
tettek. (1899 óta 105 e tankönyvek száma.)

A nyelvtanokat módszertani tekintetből ismertette. Nem helyesli 
az egyes nyelvtanok túlságosan induktív módszerét, mert a tanuló 
e módszer túlhajtása folytán az elemzés során elszigetelt indukciókat 
végez s nem látja világosan a szempontot, mely szerint a nyelvtani 
anyag induktive elemezendő. Nagy hibának tartja azt is, hogy az 
így elemzések útján nyert nyelvtörvénynek és szabálynak a szerző nem 
adja mindig szabatos meghatározását, a tanuló maga pedig nem 
tudja, vagy csak ritkán képes egy-egy nyelvtörvényt — amelyet így 
elemezések útján nyert — értelmes mondatokban kifejezni e mód
szerek túlhajtása folytán.

Szerinte nem szabad egy-egy módszert túlhajtottan alkalmazni 
sem a tanításban, sem a nyelvtanokban. A tanár tanítás közben 
— tekintetbe véve a tanulók egyéniségét — sikerrel alkalmazhatja 
ugyanazon órán az induktív és deduktív módszert. A nyelvtanokban 
is a középutat ajánlja.

Kiemeli a tekintetben azokat a nyelvkönyveket, melyek rend
szeres szabályokat adnak a nyelvtani anyag szemléltető boncolgatásával 
vagy melyekben világosan fel van tüntetve az irány s a főcél, amiért 
az egyes indukciókat végzik a tanulók s amelyekben a szerző világosan 
és a tanuló felfogó képességéhez mérten adja a nyelvtani szabályokat. 
Kiemeli továbbá a mondattani alapon készült ama nyelvtanokat, 
amelyeknek rendszere egyszerű, világos és könnyen áttekinthető.

Az olvasókönyveket azon nyelvtanokkal kapcsolatban ismertette, 
melyek mellett az említett nyelvtanok sikerrel alkalmazhatók.

Az olvasókönyvek ismertetésénél a vallásos érzés szemüvegén 
nézett. Kiemelte azon olvasókönyveket, melyek leginkább megfelel
nek a középiskolákban nyilvánuló hagyományos vallásos nevelésnek. 
Szükségesnek tartja, hogy e szempontból is különösen vizsgáljuk meg 
olvasókönyveinket kiváltkép most, amikor a hit ereje egyeseknél és 
tömegeknél megcsökken. E tekintetben is bőven foglalkozott az egyes 
olvasókönyvekkel.

A tetszéssel fogadott felolvasáshoz élénk vita fűződött. Albrecht 
János alelnök örvendetes jelenségnek mondja, hogy a felolvasó az 
olvasókönyveket a magyar vallásos nevelésnek megfelelőknek találta. 
Feltűnő, hogy csak egy olvasókönyvben talált olvasmányt az alko
holizmusról. Belányi Tivadar kívánatosnak tartja, hogy a felolvasás 
egész terjedelmében közzététessék valamelyik pedagógiai lapban; a 
tankönyvek megállapításánál útbaigazításul szolgálhat. Még nagyobb 
hálára kötelezné a felolvasó a kört, ha ismertetését a többi osztály 
magyar nyelvi és irodalmi tankönyveire is kiterjesztené. Felolvasó
nak ez szándéka is.

Vargha Iván a magyar olvasókönyvek történeti részének nem 
látja hasznát, a történeti olvasmányokat olvastassa a történet tanára. 
Értékes a mondakörök olvastatása a magyar órában. Az irodalom 
tanítására rendkívül fontos, hogy egy szerzőnek az olvasókönyveit
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használjuk valamennyi osztályban. Nagy zavart okoz a tanításban a 
nyelvtanoknak nem egységes terminológiája. Szüntelenül hangoztatott 
baj, mely ellen orvoslást eddig még nem találtunk, a tankönyveknek 
új kiadásai.

Schwarz Károly kir. kath. főgimn. tanár a magyar nyelvtanok 
főfogyatkozását abban látja, hogy rendszerükben, meghatározásaik
ban, felosztásaikban nincs elég logika. Helytelen pl. az a meghatá
rozás, hogy puszta állítmány csakis ige lehet. A határozók tanában 
is nagy a zavar. Kívánatos, hogy ebből a szempontból is megbírálja 
valaki az iskolai magyar nyelvtanokat.

Dr. Szánthó Kálmán szükségesnek tartja, hogy az alsó és felső 
osztályok olvasókönyveit jól megkülönböztessék; a nyelvre, stílusra 
nagyobb gondot fordítsanak.

A gyűlés második tárgya Albrecht János alelnök felolvasása 
volt, »A reáliskolai tanulók kiegészítő érettségi vizsgája a görög 
nyelvből« címen. A kör kéri a felolvasót, terjessze a felvetett esz
mét a reáliskolai igazgatók körében, hogy igazgatói tanácskozásuk 
tárgya legyen; a felolvasást pedig közölje egész terjedelmében a 
Tanáregyesületi Közlönyben. Még az is megeshetik, hogy a kívána
tos reform megvalósul! (A felolvasás megjelent a Közlöny febr. 10. 
számában.)

(Pozsony.) Pfeifer János dr.
jegyző.

Kolozsvári kör.
Az Országos Középiskolai Tanár Egyesület kolozsvári köre 

folyó évi február hó 25-én tartotta IY. felolvasó - ülését, amelyen 
Márki Sándor elnök bejelenti, hogy a főigazgató arról értesíti az 
elnökséget, hogy a kör által rendezett népszerű tudományos előadások 
előadóinak megjutalmazására a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
240 koronát utalványozott ki. Egyszersmind jelenti, hogy a népszerű 
tudományos előadások hetenként megtartatnak, amelyeket nagy érdek
lődéssel és nagy számban látogat a közönség.

Felkéri dr. Cs. Endes Miklós kir. törvényszéki bírót előadásának 
megtartására. Dr. Cs. Endes Miklós a fiatalkorú bűntettesekről 
tartott előadást. Folyó évi január 1-ével — úgymond — új büntető 
novella lepett életbe, melynek azt a részét ismertette a nagy számban 
összegyűlt köri és más érdeklődő tagok előtt, amely a fiatalkorú 
bűntettesekre vonatkozik, s éppen ebben a részben korszakalkotó 
eseménynek kell tekinteni a magyar büntető jog történetében.

Az új büntető novella szakít az eddigi alapelvvel, amely egy 
bizonyos bűncselekménynél a megtorlás keresztülvitelét kívánja, hanem 
ennek helyébe a bűn megelőzését, bekövetkezése esetén a javítást 
kívánja tenni. Az új büntető novella rendelkezése szerint a bíró, ha 
fiatalkorú (12 —18) bűnössel van dolga, köteles megvizsgálni a bűn- 
cselekmény okait, forrásait, a bűnös mindazon körülményeit, melyek 
között a bűnt elkövette. Meg kell vizsgálnia a bűnös egyéniségét,
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családi viszonyait, a születésére, neveltetésére vonatkozó adatokat, s 
csak ezek pontos összevetése után hozhatja meg az ítéletet. Az ítélet 
meghozásánál sem a büntetéssel járó elrettentés, megtorlás kell, hogy 
a bírót vezesse, hanem nem szabad lemondania a megjavulás remé
nyéről. Mielőtt a büntetést kiszabná, tisztában kell lennie a bün
tetendő emberrel, mint ilyennel, fiziológiai körülményeivel, a lélek 
esetleges ferdeségeivel, szóval egész milieu-jét ismernie kell. Ezek 
egyikének sincs kizárólag igaza, hanem mindannyiok összevetése adja 
meg a leghelyesebb útat az ítélet meghozására. Az új büntető novella 
a bírónak igen nagy teret biztosít a büntetés kiszabásánál. Kiskorú 
bűntetteseknél törvényileg kezébe adja az iskola és a szülők segítségét. 
Gyámhatóságot rendel az esetben, ha a szülők kezéből kiveszi a 
gyermeket. Menhelyek, gyógypedagógiai, javító-nevelőintézetek álla
nak a javítás szolgálatában. A büntetés minőségét változtatja az 
az igen fontos körülmény, hogy a 12 —18 éves fiatalkorú bír-e 
értelmi és erkölcsi fejlettséggel ? A bíró összeköttetésbe lép a 
társadalommal, ennek vezető embereivel, s ezek bevonásával állapítja 
meg a fiatalkorú delikvens milieu-jét.

Ezután a különböző büntetési fokozatokat ismertette az elő
adó (dorgálás, próbárabocsátás patronage alatt, javítóintézet, szabad
ságvesztés büntetése), amelyeknél mindenütt az az elv vezet, hogy 
nem szabad lemondani a megjavulásról. így a társadalomnak kell 
segítségére jönnie a fiatalkorú bűntettesek megjavításánál, mint Ame
rikában. Mert hiszen az egész társadalomnak elsőrangú érdeke, hogy 
a haza polgárai becsületes, erkölcsös, szorgalmas tagjai legyenek a 
hazának és sz emberiségnek.

Az előadást mindvégig élénk érdeklődéssel hallgatta a közönség, 
amelyből mindenki gazdag tapasztalatokat meríthetett. Márki Sándor dr. 
elnök köszönetét fejezi ki az előadónak szép és tanulságos előadásáért, 
amely velünk, középiskolai tanárokkal, mint nevelőkkel annál szoro
sabb kapcsolatban áll, mert hiszen a középiskolai nevelést is az 
vezérli, hogy a bűnt ne büntesse azonnal, hanem igyekezzék a bűn 
elkövetését megakadályozni. Nagy Jenő

jegyző.

Modern-filológiai szakbizottság.
I. Folyó év január 27-én tartott ülés. Négyesy László, az

0. K. T. E. elnöke, nyitotta meg az ülést, bejelentvén, hogy dr. Bin
der Jenő, a szakbizottság elnöke tisztjéről végleg lemondott. A kitű
zött napirend szerint a bizottság új elnököt választ. Kaiblinger 
Fülöp titkár dr. Waldapfel János gyakorló főgimnáziumi tanárt 
ajánlja, mint aki széleskörű tudásával és a tanítás ügye iránti lel
kesedésével a szakbizottság vezetésére különösen hivatott. A bizott
ság erre dr. Waldapfel János tanárt egyhangúlag megválasztja elnö
kének. Az új elnök megköszöni a feléje forduló bizalmat és Ígéri, 
hogy programmját a szakbizottság legközelebbi ülésén fogja előter
jeszteni.
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Ezután Kaiblinger Fiilöp tanár bemutatja és egyenként ismer
teti főbb vonásaikban a nyelvtanítás reformjára vonatkozó irodalom 
fontosabb és újabb termékeit. Vietor »Der Sprechunterricht muss 
umkehren« című, a reformot megindító röpiratának 1905-ben meg
jelent harmadik kiadását. Bennünket magyarokat az érdekel leginkább, 
hogy az alapgondolatot, a nyelvtan gyakorlati úton való tanítását, 
Vietor a mi Brassai Sámuelünktől vette át. Ugyancsak Vi'étortól 
jelent meg 1902-ben Die Methodik des Neusprachlichen Unterrichts- 
előadások, melyeket szerző a Ferienkurs-eken szokott tartani; tar
talma : Vom Mittelalter zur Neuzeit, Grammatik und Übersetzung, 
Die moderne Reform (keletkezése és fejlődése), 1891 und 1901 
(a porosz tantervek változása a reform szempontjából). Ügyes történeti 
áttekintés módszertan nélkül. Előadó felhívja a szakbizottság figyel
mét a Deutscher-Neuphilologenverband-n&k kétévenkint tartott Neu- 
philologentag-jaira; ezek értesítői feltüntetik a reform folytonos fejlő
dését, a bennük foglalt viták pedig a különböző irányzatokat szemlél
tetik. A legközelebbi Neuphilologentag most nyáron Zürichben lesz; 
szükséges volna, hogy a bizottság azon képviseltesse magát. A nyelv- 
tanítás reformjának főorganuma a Neuere Sprachen havi folyóirat. 
Ez egyéb filológiai kérdésekkel is foglalkozik. Jár az Egyetemi könyv
tárnak és az Orsz. Paedagogiai könyvtárnak. Az újabban megjelent 
módszertanok közül a legkiválóbb: Wilhelm Münch, Didaktik und 
Methodik des französischen Unterrichts (Baumeister, Handbuch stb. 
III. 1. részében és külön is). A német nyelv tanárai is használják. 
A nyelvtanítás Standard work-ja a mérsékelt reform alapján, kitűnő 
útmutatásokkal, egészséges elvekkel. A reform ma általában Münch 
álláspontján van. Ügyes és mélyen járó kis könyvecske: Felix Franke, 
Die praktische Spracherlernung auf Grund der Psychologie 3 Auflage, 
bevorwortet von 0. Jespersen. Tudományos alapon magyarázza a 
fordító-módszer tévedéseit és a direkt módszer természetes voltát. 
Ugyanezt teszi Bruno Eggert, Der psychologische Zusammenhang in 
der Didaktik des neusprachlichen Reformunterrichts című füzeteiben 
(Berlin, Reuther und Reichard 1 M. 80 Pf.). Ez a munka Wundt nyel
vészeti elveit alkalmazza a nyelvtanításra és Wundt Psychologiája alap
ján igazolja a reform helyességét. Pedagógiai vizsgára készülő tanár
jelölteknek különösen ajánlható. A francia reformmozgalom állandó 
tükre a Les Langues Modernes című folyóirat, az Association des 
langues vivantes hivatalos közlönye, azon egyesületé, mely múlt év 
tavaszán Párisban nemzetközi kongresszusra hívta egybe a világ 
nyelvi tanárait. Előadó bemutatja a nemrég kiadott jelentést: Congres 
international, Compte rendu general, égj vaskos kötet (850 oldal) 
tele kitűnő előadásokkal, értekezésekkel. A nyelvtan tanítására vonat
kozó alapvető dolgozatok, a tanárképzés reformját sürgető munkála
tok stb. teszik a kongresszus értesítőjét oly nagyon értékessé. A franciák 
e munkájukra nagyon büszkék.

Előadó nem tekinti tárgyát kimerítettnek, hanem ismertetéseit 
egy más ülésen folytatni akarja. Elnök megköszöni előadónak, hogy 
az idevágó irodalom ismertetésével a munkát megindította.
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II. Folyó évi február 2é-én tartott ülés. Ezen az ülésen adott 
ár. Waldapfel János munkaprogrammot, felhasználván a jelenlegi 
titkár múlt évben elkészített tervezetét. Waldapfel: »A modern 
nyelvek tanítását intenzívebbé szabad tenni, mert ma már nem rejlik 
veszedelem a nyugati kultúrákban, és kell tenni, mert a nyugat nyel
vének és kultúrájának ismeretével növekszik a mi erkölcsi hatalmunk 
is. Ez legyen munkálkodásunk vezérgondolata. E célból a következő 
témákkal kell foglalkoznunk.

1. A nyelvtanítás múltja. A nyelvtanítás története a reformig 
világszerte és hazánkban. Bibliográfia. Tantervek és utasítások 
ismertetése.

2. A nyelvtanítás jelene. Az arány a többi tárgyakkal szemben. 
Tanárképzés. Utazások. Tankönyvek.

3. Jövője. A szükséges reformok átgondolása. Milyen nyelveket 
tanítsunk. Nemzetiségek nyelve. A középiskolai nyelvtanítás célja: 
irodalmi cél és nyelvi készség. A megértés mint öncél. A nyelvtani 
tanítás mint formál-képző. A fonetika szerepe. Segédeszközök. Mester
séges tanárképzés. Tanárok továbbképzése stb.

Munkálataink befejezése után az illetékes fórumoknak bemu
tatjuk (nyomtatásban is) előadásaink és vitáink anyagát és eredmé
nyeit, azután pedig kérjük a kívánt reformok végrehajtását.

Kemény Ferenc főreáliskolai igazgató a munkában kevesebb 
szerepet akar juttatni a múltnak, hanem óhajtaná, hogy a bizottság 
már most iparkodjék orvosolni némely bajt, amely a modern nyelvek 
tanítását érinti. Fartos Fülöp Keleti-Akadémiai tanár nagy elisme
réssel fogadja az elnökség programmját, de az elméleti mellett még 
egy akció programmot is kell megállapítani, mely fontos feladatokat, 
mint pl. a tömegtanítás megszüntetését tartalmazná. Kaiblinger 
Fülöp tanár úgy gondolja az üléseket, hogy azokon egy nagyobb 
teoretikus kérdés tárgyalása után aktuális kérdések is megbeszéltes
senek, pl. újabb könyvekről, újabb intézkedésekről stb. Dittrich Vil
mos tanár felhívja a bizottság figyelmét a különös magyar viszonyokra, 
ahol a nyelvtudás foka az iskolákba lépő tanulóknál oly nagyon 
különböző; nekünk tehát az ily vegyes nyelvű népek nyelvtanítását 
kell tanulmányoznunk.

Waldapfel elnök a megjegyzésekre reflektálva, azt ajánlja, 
hogy a gyakorlati kérdéseket állandóan napirenden tartsuk ugyan, 
de agitatorikus munkát egyelőre ne végezzünk, hanem iparkodjunk 
majd 2 — 3 év múlva elkészült munkánkkal a reformok végrehajtá
sát sürgetni.

A bizottság az elnökség munkaprogrammját — így módosítva — 
magáévá teszi: elhatározza, hogy e programmot kinyomatja és szét- 
küldi az összes modern nyelvi tanároknak, kérve őket, hogy a kérdé
sekkel foglalkozzanak és munkára vállalkozzanak. A bizottsági elnök 
előadása alatt Négyesy László, az 0. K. T. E. elnöke, praesidiált 
és végül örömét fejezte ki, hogy a szakbizottság oly sikerrel és oly 
élénk érdeklődés mellett működik. Kaiblinger FíilÖp

titkár.
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JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A természetrajzi és kémiai oktatás reformja.

A természettudományok haladása, a gyakorlati élet összeforrása 
az elmélettel megkívánná, hogy a középiskolában a tanítás gerince 
a természettudomány legyen. De hát ez még a jövő zenéje.

Addig is azonban kell tennünk valamit. Mert ha végignézzük 
akár a tantervet, akár a tananyagot, a természettudományok elhelyez
kedését a magyar középiskolákban nem tarthatjuk megfelelőnek. 
Más országok e tekintetben mintha előbbre lennének. És most, ami
kor a többi középiskolai tárgyak keretét s tartalmát a kor követel
ményeihez mérten meg akarják változtatni, a tanügy kárára szolgálna, 
ha a természetrajznak és kémiának is nem biztosítanánk a megillető 
helyet a középiskolai tanításban. Mert nemcsak a szemléltető oktatás
nak, hanem az önmegfigyelésen alapuló, gondolkodva tanulásnak is 
ezen tárgyak szolgáltatják a legtágabb aldpot s anyagot amellett, 
hogy a legkülönbözőbb pályán (ember- és állatorvos, gyógyszerész, 
műegyetem, erdészeti, bányászati és gazdászati akadémiák hallgatói) 
ezen tárgyaknak veszik a legtöbb hasznát a hallgatók. De az életben 
is, bármily pályán működjék az illető, ezen tárgyakból származó
ismereteit értékesítheti legjobban.

Éppen azért felhívom a szaktársak s szakkörök szíves figyel
mét arra, hogy az egyesület kebelében indítsanak mozgalmat a fent 
jelzett tárgykör oktatásának reformja ügyében. Addig is, míg a bizott
ság megalakul, az érdeklődő szaktársak hozzászólásukkal siettethetik, 
érlelhetik magát az eszmét, hogy így mielőbb megvalósuljon & 
helyes reform.

Kiindulási alapnak felemlítem a következőket:
1. A természetrajzi oktatás a középiskola alsó osztályaiban 

jelenleg csonka; mind a gimnázium, mind a reáliskola osztályaiból 
hiányzik az ásványtannal egybekapcsolt kémia. Ha valamely tanuló 
a középiskola négy alsó osztályát végzi el, a természettudományok 
ezen ágából halvány fogalma sincs. Pedig ez talán sokkal fontosabb 
lehet reá nézve az életben, mint sok más, amit tanul. Ezt tehát 
pótolni kellene az új tantervben, hacsak heti két órában is, mondjuk 
a IV. osztályban, amint ez a polgári iskolákban is megvan.

2. A gimnázium VI. osztályában a vegytan, ásványtan, kőzettan 
és földtan közé van beékelve a szerves kémia. Hogy ez lehetetlen 
valami, ezt a szakkörök tudják. És ha már oly szűkösen, csak éppen 
hogy neve legyen, szabták meg a gimnáziumban a vegytan tanítását, 
legalább vegyék ki a szerves kémiát, ezen annyira fontos ágát a 
természettudományoknak és egy külön évfolyamban, mondjuk a VII. 
osztályban, legalább heti 2 — 3 órában tanítsák külön. Mert így sem 
kémiát, sem ásványtant vagy földtant nem tudhatnak a tanulók.

3. A gimnáziumban a felsőbb osztályokban kezdődjék a természet
rajz magasabbfokú tanítása; vagyis a növénytan a IV-ből az V-b& 
teendő át, mint ahogy jelenleg a reáliskolában tanítják.
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4. A reáliskolában a vegytan tanítása sem teljes és különösen 
nem helyes a beosztása. A YI. osztályban oly sok az anyag, hogy az 
Y. osztályban veszik az elméleti kristálytant, a YI-ban a kristályokat 
mint ásványokat s a kémiával kapcsolatban a kőzettant, földtant stb.

Minthogy magam kémiával foglalkozom, így ezen tárgynak 
osztályonkénti és órabeosztásáról más alkalommal számolok be rész
letesen. Addig is felemlítem, hogy szerintem az Y. osztályban csak 
a vegytan elemei lennének tárgyalandók. A YI-ban a sók mint 
ásványok, kristálytan, kőzettan s földtan, a VII-ben a szerves 
kémia s a YIII. osztályban a fontosabb tápszerek egészségügyi vizs
gálata (qualitativ és quantitativ analysis).

5. A természettudományok ezen ága akkor vésődik különösen 
a tanulók emlékezetébe, ha a felsőbb osztályokban gyakorlati alapra 
van fektetve a tanítás. Mindenütt létesíteni kell, ha az udvaron is, 
növénykertet; az állatokat biológiai környezetben rendezni, hogy a 
tanulók azt folyton láthassák; ásványtani és vegytani gyakorlatok 
segélyével nemcsak a kézi ügyességet fejleszteni, de felkelteni az 
igazi tudás vágyát, a munkaszeretet, az önálló kutatást, gondolkozást.

Azt hiszem, hogy amint a földrajzoktatás reformját méltó párt
fogásába vette az Orsz. Közeg. Egyesület, úgy hathatós segítségére 
•számíthatunk mi is, kik a természetrajznak és kémiának helyes reform
ját óhajtjuk megvalósítani a középiskolákban. Mert az orvosi tudo
mányokhoz, az egészség ápolásához mi sem áll közelebb, mint az 
állattan, élettan és a kémia alapos ismerete.

(Nagyvárad.) Simonyi Ernő.

KRÓNIKA.

Napirend: Márc. 17. d. 12 órakor tisztelgés gróf Zichy 
miniszternél. -— Márc. 20. d. e. 10 órakor a kongresszusi bizott
ság ülése.

Magyar tanár közreműködése egy osztrák tanárgyűlésben.
Érdeklődéssel olvastam Közlönyünk idei 25. számában az 

osztrák tanárok X. kongresszusáról szóló értesítést. Mily eszmék 
foglalkoztatják az osztrák tanárságot? Küzdenek-e állásuk tisztessé
géért, anyagi függetlenségük biztosításáért, mint mi? Vagy ők ezen 
már túl vannak, s inkább az iskola ügyei, a nemzeti közművelődés 
érdekei foglalkoztatják őket ?

A napirend olvasása közben kellemetlen meglepetés ért. A kon
gresszus első napján előadásokat tartanak: Pawlitschek Alfréd dr. 
főigazgató (Csernovitz), Mendl Károly tanár (Brünn), Kemény Ferenc 
igazgató (Budapest), stb. A harmadik nap: Hautschel Oszkár tanár 
■(Linz), s ismét — Kemény Ferenc igazgató (Budapest).

Első meglepetésemben azt hittem, talán nemzetközi kongresz- 
szusról van szó. Nem. a német-osztrák tanárok kongresszusáról. De
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akkor mit keres azon, mint tag, Kemény Ferenc, a magyar tanár ? 
S hogy lehet engedni, hogy ez osztrák tanári kongresszus napirend
jén Budapest az osztrák városok közt: Csei’novitz, Brünn, Bécs, 
Aussig közt szerepeljen ? És mindez minden magyarázat nélkül, 
mintha ez a legtermészetesebb dolog volna a világon, mintha Buda
pest valóban Ausztria egyik városa, s Kemény Ferenc az osztrák 
tanári státus egyik tagja volna.

Kemény Ferenc érdemes társunkat ezúttal nagyon félrevezette 
az ő nemzetközi pedagógiája, a nagy nemzetekkel óhajtott kultúr- 
közösség lelkes szolgálata. Avagy nem olvassa-e osztrák lapokban 
nap-nap után, hogy Ausztriában újabban nagy előszerettel használ
nak olyan közjogi terminológiát, melyben Magyarország önálló álla
misága nincs kitüntetve, csak Ausztriához tartozósága, úgy hogy 
eszerint Magyarország »Beichshälfte« s Budapest is a »monarchia« 
egyik városa.

Ha külföldi tanáremberek olvassák a kongresszus napirendjét, 
a Kemény Ferenc szerepléséből nem arra a konklúzióra kell-e jut- 
niok, hogy az osztrák tanáregyesületeknek vannak magyar tanár 
tagjai is, amint lehetnek csehek, morvák, lengyelek ? Nem azt kell-e 
ebből következtetniük, hogy Magyarország Ausztriának egyik — talán 
nagyobb autonómiával bíró — tartománya, s eszerint Budapest is 
Ausztriában van ?

S vájjon mit gondolnak majd magok az osztrák tanárok egy 
magyar középiskolai igazgatónak e két felolvasása hallatára, amelyek 
kifogástalan németséggel előadva, a német kultúrmozgalmakban tel
jes otthonossággal tárgyalják majd a fölvetett kérdéseket? Eszökbe 
kell jutni, hogy mily kiváló német kultúrmunkás lehet a magyar 
tanár, s milyen szépen beleilleszkedhetnék az osztrák kultúrtörekvé- 
sekbe a magyar nemzet, az osztrák államszervezetbe a magyar állam is ?

Nem feladatunk a politika, de épp azért elvárhatjuk, hogy 
magyar tanár ne szolgáltasson anyagot a legújabb osztrák politikai 
hóbort felfúvásához. Okulás kedvéért végig hallgathatjuk az osztrák 
tanárok tanácskozását, nagyon örülünk, ha minél többen végig hall
gatják. De speciális osztrák nemzeti tanárgyűlésnek magyar tanár 
nem lehet a tagja mindaddig, míg a magyar nemzet képviselőit nem 
küldi az osztrák Beichsratba.

Bemélem, ezeket megfontolva, Kemény Ferenc tagtársunk 
lemond arról a dicsőségről, hogy eszméit az osztrák tanárok kon
gresszusán fejtse ki.

Balogh Péter.

Igazgatói kinevezések. A  v a llá s -  é s  k ö z o k t. m in is z té r iu m  
id e ig le n e s  v e z e té sé v e l m e g b íz o t t  m a g y a r  ig a z s á g ü g y m in isz te r e m  
e lő te r je sz té s é r e  D öm ötör Já n o s  sz a m o su jv á r i á ll. fő g im n á z iu m i,  
D a ssiev ic z  G yu la  m isk o lc i  k a tk o l ik u s  fő g im n á z iu m i, dr. K acsák  
P ongrác  k e c s k e m é t i  á ll. fő r e á lisk o la i, P éter ffy  B éla  p e tr o z sé n y i
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áll főgimnáziumi, végül dr. G edeon A lajos  nagyváradi áll. főreál
iskolai helyettes igazgatókat, valamennyit jelenlegi állomása 
helyén főgimnáziumi, ill. főreáliskolai igazgatókká kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1910. évi február hó 27-én.
F erencz J ózsef s . k. 
S zé ke ly  F eren c  s. k.

Felhívás és kérés a szünidei fürdőkonviktusok ügyé
ben. Egyesületünknek ez az önálló és kedves intézménye immár 
működésének ha to d ik  évébe lép s a lefolyt idő alatt néhány száz 
középiskolai tanulónak nyújtott módot a célszerű, jutányos, vagy 
egészen ingyenes nyaralásra; ezenkívül a Balaton mentén Mária- 
telepen pompás telket szerzett egy majdan felépítendő konviktus 
részére. Bár az intézmény teljesen bevált s eddig jórészt a maga 
erejéből tartotta fenn magát, az intézeteknek és i. t. tagtársaink
nak érdeklődése az idén nagyon megcsappant. Egyesületünk igaz
gatósága ezért azzal az őszinte kéréssel fordul hozzájuk, hogy 
ezt az életrevaló alkotásunkat karolják fel újra, segítsenek azt 
az eddiginél jobban felvirágoztatni s önkéntes adományokkal 
vagy gyűjtésekkel tegyék lehetővé, hogy a telek árának utolsó 
részletét is miharabb törleszthessük. A konviktusok támogatásá
nak egy másik igen helyes és célszerű módja az, hogy az érde
mes tanulókat az in té ze ti  segélyz'óegyesület támogatja, illetőleg 
ez fedezi nyaralási költségüket, mely tanulónként havonta átlag 
100 K-ra rúg. A konviktus ez évben is, immár harmadszor, 
S ió fo ko n  lesz, ahol minden tekintetben bevált. Tisztelettel kérjük 
az adományok beküldését R ados  Ignác áll. főreálisk. tanár pénz
táros címére (Budapest, VI. Bulyovszky-utca 26.), aki a jelent
kezéseket is elfogadja.

Gautier felolvasása. Felhívjuk t. kartársaink figyelmét 
a Budapesti Francia Társaság f. évi április 9-iki felolvasó ülé
sére. A mondott napon, d. u. 5 órakor, Jules G a u tie r , a francia 
közoktatásügyi minisztérium középiskolai ügyosztályának főnöke, 
fog előadást tartani L e  p a ssé  et V aven ir de V enseignem ent secon- 
d a ire  — A középfokú tanítás múltja s jövője — címen, a Nem
zeti Múzeum nagytermében. Meghívóért (mely belépti jegyül is 
szolgál s ingyenes) tessék a R e v u e  de H o n g rie  szerkesztőségéhez 
(Andrássy-út 95.) fordulni.

Kedvezmény tanároknak. Dr. Arányi Zsigmond főorvos úr, 
mint a Liget Szanatórium (VI. Nagy János u. 47.) fizikoterápiás 
osztályának (vizgyógyintézet, Zander-féle gyógy mechanikai kezelés,, 
iszapkezelés, elektroterápia, inhalatórium, nap- és légfürdők, szénsav
fürdők stb.) vezetője tudomásul adja, hogy az Egyesületünk tagjait, 
akik intézetüket mint bejáró betegek veszik igénybe, kívánságukra 
20°/o kedvezményben részesítik.

ШСШ
W C O M M vOS AKAŰÉM*

KÖNW1AW.
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GYÁSZROVAT.
B L I S C H E R  J Ó Z S E F .

Meghalt 1910 február 24.

A nagyszebeni tankerület első főigazgatója, Elischer József, 
nem sokáig élvezhette a jól kiérdemelt nyugalmat; rövid szenvedés 
után Budapesten, ahová 1908 novemberében költözött, elhunyt.

Mikor e gyászhírt, mely váratlanul érkezett, megkaptam, rég 
elmúlt idők küzdelmeinek képe támadt fel lelkemben, mely közös 
harcok emlékére szóljanak e sorok! Működésének delelője összeesvén 
pályám kezdetével, önkénytelenül a ragaszkodás, a vezér személye 
iránt való tisztelet, kapcsolt hozzá.

1883-ban a középiskolai tanítás terén nagy változás történt; 
hosszas vajúdás, sok módosítás után ténnyé vált a XXX. törvény
cikk, ezzel a felügyelet kérdése is eldőlt. Az erdélyi tankerületet 
kétfelé vágták: kolozsvárira és nagyszebenire. A kolozsvári élén meg
maradt hatolykai Páll Sándor volt guberniális tanácsos, régi, kedves 
öreg ú r ; aki nagy műveltséget, meleg szívvel, végtelen jóakarattal 
párosított: de nem volt szakember. Az ő hospitálásai, érettségi 
elnöklései simán, izgalmak nélkül folytak le, nagy úri előkelőséggel, 
szíves figyelemmel, de époly kevés nyommal, végezte dolgait. így köny- 
nyen érthető az a kiváncsiság, mellyel az erdélyi kerület második 
részéből alakított nagyszebeni főigazgatóság alá beosztott iskolák az 
új főigazgatót várták.

Elénk emlékemben van az 1883. évi 1. szám alatt átküldött 
beköszöntő, melyben Elischer József, volt budapesti ág ev. főgimná
ziumi tanár értesíti a testületet, hogy az újon alakított nagyszebeni 
tankerület főigazgatójává kineveztetvén, állását elfoglalta.

Elischer neve már akkor nem volt ismeretlen, de mégis köze
lebbi adatokat kerestünk, s nagy megnyugvással láttuk, hogy egy a 
mi vérünkből, testtel-lélekkel tanár. Nemcsak irodalmilag dolgozik, 
résztvesz a tudományos mozgalmakban, hanem elsősorban tanár. 
1843-ban Gölniczbányán született, Eperjesen 1862-ben tett érettségi 
vizsgálatot, majd teológus lett; 1865—6-ban Berlinben és Jénában 
klasszika-filológiát hallgatott.

Tanári működését Késmárkon, 1866-ban kezdte, innen 1871-ben 
Budapestre ment; ez állásában érte őt Trefort Ágoston bizalma és 
szólította fel a főigazgatóság elfogadására. 1883-ban, tehát 17 évi 
tanárkodása után 1883 augusztus 19-én nevezte ki a király.

Negyven éves korában, mint kora delén levő, erős férfi jött 
el Budapestről, hogy 25 év után mint megtört, kimerült agg térjen 
oda vissza nyugalomba. E hosszú 25 év az alkotó munkának, a köte
lességteljesítésnek szentelt idő volt. Ez idő elején époly, gondos
sággal, époly részletekbemenő pontossággal végezte hivatalát, mint 
közepén és végén. Tanári működésem hat éve után elkerültem Erdély
ből, ebből öt évet alatta szolgáltam, 1903-ban a sors újra vissza
vezetett és dacára, hogy időközben súlyos betegségen esett á t : a meg
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őszült, látásban meggyengült, mozgásában nehézkessé vált főigazgató 
époly részletességgel, végtelen lelkiismeretességgel végezte munká
ját, mint évekkel azelőtt. 1888-ban époly körültekintő figyelemmel 
látogatott, mondta el megfigyeléseit, mint 16 év múlva 1904-ben. 
Ez a szívósság, következetes magatartás mindnyájunk bámulatát 
kiérdemelte. Heggel 7 órától este 8-ig képes volt egy helyben ülni 
és figyelme nem lankadt el, észrevett mindent.

Ily vasakaratú emberre nagy szükség volt, nincs az országban 
tankerület, melyben annyi fajtájú iskola volna, mint a nagyszebeniben : 
van itt állami, katholikus, református, ágostai-szász, görög keleti-román, 
főgimnázium, algimnázium, főreál és alreáliskola és e sokféle iskolába 
kellett az új törvény szellemét bevinni! Nagy tapintattal, a külön
böző iskola fenntartó hatóságok féltékenységét, érzékenységét számba- 
vevő körültekintéssel oldotta meg e nehéz feladatot.

Főigazgatósága alatt keletkezett a fogarasi állami főgimnázium, 
a petrozsényi községi, majd államivá átalakult főgimnázium, a brassói, 
főreáliskola; lett teljessé a kézdivásárhelyi kath. főgimnázium, álla
mivá és 8 osztályúvá az erzsébetvárosi főgimnázium.

Az új intézeteket atyai gondossággal ápolta, tanári karát 
kiválogatta és nagy keserűséggel emlegette, ha valamely tanszéket 
tudomása ellen töltöttek be, A kilencvenes évek végén nagy beteg
ségen ment á t ; szemlencséit kiszedték : ez időtől befolyása hanyatlott, 
amit észrevevén, többet a minisztériumba nem járt fel. Sokszor 
panaszosan emlegette e mellőzést, melynek oka azonban nagy részben 
ő maga volt.

1903-ban húszéves főigazgatói jubileumát nagy ünnepély kere
tében ülte meg a tankerület összes tanár világa: több mint 100 
tanár volt ez ünnepségen jelen. Bensőségében megható, kereteiben 
országra szóló, emlékezetes napok voltak ezek, amelyeket mindig 
büszkén emlegetett.

Nyugdíjazásakor a Hl. oszt. vaskoronarenddel tüntette ki 
О Felsége. Állását minden hivatalos búcsú nélkül hagyta e l; egy
szerű köriratban köszönte meg munkatársainak fáradozásait és együtt
működését. Nem volt ereje személyesen megválni katonáitól. A tiszt
viselő-telepi villa lett új otthona, ahol teljes visszavonultságban 
töltötte napjait, nem gondolva, hogy oly rövidre szabta azok számát 
a végzet.

Temetésén megjelent a nagyszebeni tankerület iskoláinak több 
küldöttsége, sok koszorút helyezve sírjára; Szilágyi Gryula nagyszebeni 
tanár szép beszédben vett búcsút tőle.

Szolgáljanak e sorok az ő emlékének, hátramaradt kedvesei 
fájdalmát enyhítse az általános részvét; a szép, kötelességben eltelt 
élet után legyen csendes pihenése ! Göllner Károly.

Halmai József nagybányai áll. főgimn. r. tanár Nagybánya 
szabad királyi város képviselőtestületének tagja, a nagybányai róm. 
kath. egyházközség tanácsosa stb. életének 63., tanári szolgálatának 
33. évében, f. évi március 6-án, rövid szenvedés után elhunyt.
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N E V S O R A
azon tagoknak, kik 1909—1912-re előfizettek:

1909/10-re: Bajai áll. tanítóképző, baróti áll. polg. isk., békéscsabai f. 
leányisk., beregszászi főgimn., beszlerczeb. f. leányisk., brassói r. k. főgimn., 
budafoki polg. isk., budapesti: II. kér. főgimn., III . kér. főgimn., X. kér. 
tisztviselőtelepi főgimn., Norbertinum, pesti izr. hitk. tanfelügyelőség, csik- 
somlyói főgimn., csurgói főgimn., czeglédi főgimn., dési főgimn., egri főreálisk., 
erzsébetfalvai polg. isk., esztergomi főgimn., fehértemplomi főgimn., gyönki 
gimn., gyulafehérvári főgimn., Honvédelmi Minisztérium, Honvédfőparancs
nokság, jászberényi főgimn., kalocsai főgimn., kaposvári főgimn., kassai 
főgimn., Képviselőház könyvtára, keszthelyi főgimn. kisszebeni gimn., kis
újszállási főgimn., kolozsvári ref. kolleg., komáromi főgimn., lippai f. keresk. 
isk., liptószentmiklósi polg. isk., losonczi főgimn., lőcsei f. leányisk. lőcsei 
főgimn., magyar kanizsai városi polg. isk., makói főgimn., m.-szigeti r. k. 
főgimn., m.-vásárhelyi r. k. főgimn., m.-vásárh. ref. kolleg., mezőtúri főgimn.,. 
miskolczi ref. főgimn. (Vége köv.)

Budapest 1910 február 13. Müller József,

T artalom : Egyesületi élet: Igazgatósági ülés. Sajó Sándortól. — A po
zsonyi tanári kör. Pfeifer Jánostól. — Kolozsvári kör. Nagy Jenő
től. — Modern-filológiai szakbizottság. Kaiblinger Fülöptől. — Javas
latok és tanulmányok: A természetrajzi és kémiai oktatás reformja. 
Simonyi Ernőtől. — Krónika: Magyar tanár közreműködése egy 
osztrák tanárgyűlésben. Balogh Pétertől. — Igazgatói kinevezések. — 
Felhívás és kérés a szünidei fürdőkonviktusok ügyében. — Gautier 
felolvasása. — Kedvezmény tanároknak. — Gyászrovat.

A pannonhalmi Szt. Benedekrend esztergomi kath. főgimnáziu
mánál az 1910/11. iskolai évtől rajztanári rendszeresített állás kerül, 
a pályázat eredményéhez képest, rendes vagy helyettes tanárral való 
betöltésre. Pályázhatnak róm. kath. vallásu, középiskolákra képesített 
okleveles rajztanárok, akik keresztlevéllel s végzett tanulmányaikat, 
képesítésüket, egészségi állapotukat, katonakötelezettségüket igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket Dr. Hajdú Tibor pannonhalmi 
főapát úr О Méltóságához címezve az esztergomi kath. főgimnázium 
igazgatóságához 1910. évi június hó 1-éig adják be.

Javadalmazás ugyanaz, mint az állami középiskoláknál. Nyugdíj 
s a hozzátartozók ellátása az 1894. XXVII. t.-c. szerint, a Rendnél 
fizetendő nyugdíj-levonással.

A rajztanár a törvényes óraszámig tartozik szaktárgyán kívül 
tanítani az alsó osztályokban mathematikát és szépírást is. A szabad
kézi rajzért az intézet kegyura által megállapított külön díjazást kap.

Kelt Esztergom, 1910. március 9.

egyesületi pénztáros (II., Áldás-u. 4.).

Pályázat.

Hollósi Rupert
igazgató.



Előnyei : egy kötetben adja a közép
iskolai számtan teljes anyagát, a leg- 
új abb középiskolai tanterv alap ján készült, 
előadása tömör és világos, mindenben a 
tanuló felfogásához alkalmazkodik, párat
lanul gazdag példatár, mely több mint 
1600 feladatot foglal magában, végül a 
könjv beosztásának könnyű áttekinthe
tősége. — Engedélyezés végett beter
jesztve. (Az előző kiadás engedélyezési 
száma. I. köt. 1323/902. II. köt. 1303/903.)

Pályázat.
A pannonhalmi Szt. Benedekrend soproni kath. főgimnáziu

mánál az 1910/11. iskolai évtől rajztanári rendszeresített állás kerül, 
a pályázat eredményéhez képest, rendes vagy helyettes tanárral való 
betöltésre. Pályázhatnak róm. kath. vallású, középiskolákra képesített 
okleveles rajztanárok, akik keresztlevéllel s végzett tanulmányaikat, 
képesítésüket, egészségi állapotukat, katonakötelezettségüket igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket Dr. Hajdú Tibor pannonhalmi 
főapát úr Ü Méltóságához címezve a soproni kath. főgimnázium igaz
gatóságához 1910. évi június hó 1-éig adják be.

Javadalmazás ugyanaz, mint az állami középiskoláknál. Nyugdíj 
s a hozzátartozók ellátása az 1894. XXVII. t.-c. szerint a /Rendnél 
fizetendő nyugdíj-levonással.

A rajztanár a törvényes óraszámig tartozik szaktárgyán kívül 
tanítani az alsó osztályokban mathematikát és szépírást is. A szabad
kézi rajzért az intézet kegyura által megállapított külön díjazást kap.

Kelt Sopron. 1910. márc. 10.

Darvas Orbán
igazgató.

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR 

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
M indennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  érem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — K öltségvetések k el 
k észség g e l szo lgá lu n k . A lapitva 1846.

B u d a p e s t, IX., Ip a r -u tc z a  4 .  sz .

2. kiadás ! 2. kiadás !

SZÁMTAN
A középiskolák I— III. osztálya 
--------------- számára. ----------------
Irta: D r. LÉVAY EDE

állami főgimnázium!' tanár.

Ára 2 ko rona  8 0  fii lér.
A t. szaktanár uraknak kívánatra kész
séggel küldünk mutatványpéldányokat.

Budapest, az Athenaeum  r.-t. könyvnyom dája.



ТТ.ТТТ. évfolyam. 28—29. szám. 1910. március 24.

ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLEIL

KÖZLÖNY.' á v i l ' l  i j

K Ö N Y V  "'-V.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dr. S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr.  L É V A Y  E D E
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Aldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8  korona. —  É v i tagdíj 8 korona. 

M e g j e l e n i k :  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI KONGRESSZUS 
VÉGREHAJTÓ-BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.

A középiskolai tanárságnak oly régóta megoldásra váró s 
megnyugvást nem engedő anyagi helyzete az új politikai helyzet 
beálltával új állásfoglalást tett szükségessé s ennek megvitatása 
céljából ismét ülésre kellett egybehívni az Országos Középiskolai 
Tanári Kongresszus végrehajtó-bizottságát. Jelen voltak a nagy
fontosságú ülésen: Négyesy László tanáregyesületi elnök, mint 
a bizottság elnöke, RatJcovszJci Pál c. főigazgató, kir. kath. 
főgimn. igazgató (Szatmár-Németi), Ries Ferenc áll. főgimn. 
igazgató (Cegléd), dr. Kovács Gyula főgimn. tanár, a Temesvár- 
kerületi Tanári Kör képviseletében (Temesvár), 'liber Ágost ny. 
áll. főreálisk. tanár (Cserenye), Müller József ny. áll. főreálisk. 
tanár, c. igazgató, dr. Viszota Gyula áll. főgimn. igazgató, Lévay 
Ede áll. főgimn. tanár, Dsida Ottó áll. főgimn. igazgató (Kapos
vár), Vujsz János kir. kath. főgimn. tanár (Eperjes), Katona 
Ferenc kir. kath. főgimn. tanár (Szatmárnémeti), Sümeghy Ferenc 
főreálisk. tanár (Győr), Lehr Andor, Kunfalvi Rezső, Endrei 
Ákos, Sajó Sándor áll. főgimn. tanárok. Távollétüket kimentet
ték : Jancsó Benedek elnök, Bódiss Jusztin, Székely István, 
Révy Ferenc, Pirchala Imre, F inta Ferenc és Berkeszi István 
bizottsági tagok.

Négyesy László elnök megnyitván az ülést, üdvözli a fon
tos megbeszélésre egybegyült tagokat, köszönetét mond főkép a 
vidékieknek, kik idő- és pénzáldozat árán is megjelentek véle
ményt mondani a teendő lépésekről. Ismerteti ezután a végre
hajtó-bizottság eddigi működését. Legutóbbi ülésén azt határozta 
e bizottság, hogy mihelyt állandó kormányunk lesz, az orsz. 
tanári kongresszust össze kell hívni. Erre nézve megtettünk min-
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den előkészületet: az intézetek nagyszámban jelentkeztek is, úgy 
hogy a kongresszus népessége hasonló lenne a múltkoriéhoz. Kor- 
mányváltozás lévén azonban, a kongresszus mindezideig nem volt 
összehívható: a régi kormány már nem intézhette a költségve
tést, az új kormány pedig még szintén nem gyökeresedhetett 
meg annyira, hogy e fontos ügyet intézhesse s egyelőre nem is 
tárgy altathat ja a költségvetést. így hát ezidőszerint kívánságaink 
teljesítését nem is tudjuk hol sürgetni. A kongresszus sürgős 
egybehívását mindazonáltal több oldalról kívánják, nevezetesen 
a Temesvárkerületi Tanári Kör, a lőcsei áll. főreáliskola, a buda
pesti Y. kér. áll. főgimnázium, a szatmári kir. kath. főgimnázium 
tanártestülete (ez utóbbi az igazgató kivételével, mint aki amúgy 
is egyik intéző tagja a végrehajtó-bizottságnak); a tanárság 
általános elkeseredése följajdult a Debreceni Tanári Körben is. 
Van viszont más vélemény is a kongresszus egybehívását 'illető
leg: az elnök maga is több tanártestülettel értekezett e kérdés
ről s ezek véleménye szerint a kongresszus egybehívása most 
még, az új kormány bizonytalan helyzetében, nem időszerű. Az 
elnök kifejezést is adott ennek a felfogásnak a Tanáregyesületi 
Közlöny egyik utóbbi számában. Az Országos Középiskolai Ta
náregyesület igazgatóságának múlt heti ülésén is szóbakeriilt a 
kongresszus kérdése s az egybehívás idejéről itt is megoszoltak 
a vélemények: Jancsó Benedek nyomatékos argumentumokkal 
sürgette a kongresszusnak azonnal, még a képviselőválasztások előtt 
való megtartását, Gaál Mózes szintén; viszont mások véleménye 
szerint az új miniszterhez eljuttathatja kívánságainkat a végre
hajtó-bizottság is s a kongresszus fegyverét a tanárság arra a 
végső esetre tartaná fenn, ha az új kormány a végrehajtó-bizott
ság jogos kérését nem teljesítené.

Ez a mai helyzet. A végrehajtó-bizottságnak kell már most 
döntenie: megtartsuk-e haladéktalanul az országos kongresszust, 
vagy sem, s ha nem : a végrehajtó-bizottság intézze-e tovább 
ügyünket, vagy más testületre bizzuk-e igazaink képviseletét. 
A kérdéshez, legyen-e kongresszus vagy sem, több fölszólalás 
történt.

Ries Ferenc szerint a kongresszus haladéktalan egybehívása 
se nem szükséges, se nem helyes, s csak idő- és pénzpazarlás 
volna. Elmondva a mozgalom történetét, kifejti, hogy míg egy
részt régi fegyverünk megvan az új kormánnyal szemben is, 
kongresszus nélkül is, másrészt az új kongresszuson azt se tud
nék, mily hangot használjunk az új kormánnyal szemben, nem 
tudva róla, jóakarónk-e vagy ellenségünk. Egyébként is, az új 
kongresszus sem tehetne egyebet, mint hogy bizottságot küldene 
kívánságaink képviseletére. Ez a bizottság pedig kongresszus 
nélkül is megvan: a mai végrehajtó-bizottság. Kívánságaink is 
köztudomásúak. A végrehajtó-bizottság lépjen most újra akcióba: 
terjessze a miniszter elé megállapodott kívánságainkat. Választ 
kell kapnunk: e választól függ, tartsunk-e kongresszust vagy
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sem. H a kedvezőtlen választ kapunk, össze kell hívni a kongresz- 
szust, haladéktalanul, s a tanárságnak itt aztán kellő eréllyel 
kell megnyilatkoznia.

Dr. Kovács Gyula a Temesvár-keiületi Tanári Kör meg
bízásából szól a fontos kérdéshez. Helyesnek tartja, hogy a kon
gresszus még a választások előtt egybehívassék; egy ország 
középiskolai tanárságának kell akkora súlyúnak lennie, hogy 
szavát és jogos kívánságát meghallják és teljesítsék. Ennek han
goztatása pedig nyomatékosabb lenne a választások előtt. Ecseteli 
a felszólaló a vidéki tanárságnak nagyon elkeseredett hangulatát; 
hogy ez a jogos elkeseredés végzetessé ne váljék, okvetlenül és 
sürgősen tennünk kell, még pedig határozott lépést kell tennünk 
jogos kívánságaink teljesítése érdekében. Ez okból helyesebbnek 
vélné az orsz. kongresszus haladéktalan egybehívását.

Négyesy László elnök előterjeszti, hogy a végrehajtó-bizott
ság s ő maga, az elnök, eddig is tett már ez ügy érdekében 
lépéseket; e lépések, ha zajtalanok is, nem eredménytelenek. Az 
államtitkár, aki az állandóságot képviseli a minisztériumban, 
ismeri a tanárság kívánságait; értesülésünk van arról is, hogy 
új miniszterünk nagy jóindulattal van a tanárság iránt. Az 
elnök maga is azon a nézeten van, hogy ha szükségessé válik, a 
tanárságnak most már erélyesen kell hangoztatnia a maga kíván
ságait.

1latkovszTci Pál szólalt föl ezután. Csatlakozik Kies Ferenc 
nézetéhez. A tanárság hangulata, amelyet Kovács Gyula ecse
telt, bizonyára nem lehet ránk nézve közömbös, ám mégis a 
vezetőségnek kell tudnia, mit, mikor és hogyan kell cselekedni. 
Legyen-e kongresszus vagy sem: erről most nem is dönthetünk, 
mert előbb azt kell megtudnunk, hogy az új miniszter, ha helyén 
marad, mit szándékozik tenni az érdekünkben. Kívánságainkat 
tehát eléje kell tárnunk. A tanárság elkeseredett és jogosan az, 
de az új kongresszuson kifakadó ez elkeseredés hangjaival nem 
illethetjük az új minisztert mindaddig, míg kívánságainkra való 
válaszát nem ismerjük. Indítványozza tehát, hogy a bizottság 
nyomban járuljon a miniszter elé a tanárság régóta megoldásra 
váró kívánságainak előterjesztése céljából.

Viszota Gyula hozzájárul az indítványhoz. Helyeselné a 
kongresszus megtartását is, de csak abban az esetben, ha onnan 
aztán szinte tüntetésszerü egységben, valamennyien fölvonulnánk 
a minisztériumba kívánságaink hangoztatására. Mert szégyenletes 
dolog, hogy az ily küldöttségektől éppen olyanok húzódnak vissza, 
akiknek elsősorban ott kellene lenniök.

Négyesy László elnök konstatálja, hogy Ratkovszki és 
Viszota nézete összeegyeztethető. Előterjeszti egyúttal a beérke
zett írásbeli véleményeket is : Percnyi Vilmos biz. tag (Eperjes) 
a kongresszus sürgős egybehívását kívánja; Komor István biz. 
tag (Szeged) szintén ezt sürgeti a szegedi áll. főreáliskola tanár
testülete nevében; Spitkó Lajos nem tartja a kongresszust kívá
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natosnak; Finta  Ferenc (Érsekújvár) Négyesy Lászlónak a Köz
lönyben kifejtett nézetéhez csatlakozik.

Dr. Kovács Gyula hozzájárul a tett indítványhoz: a végre
hajtó-bizottság sürgősen járuljon a miniszter elé s e lépés ered
ményétől tegyük függővé a kongresszus egybehívását.

Négy esy László elnök is hangoztatja a sürgősséget, jelezve 
fölterjesztésünk tartalmát is : elvben elismert kivánságainknak az 
1910 — 11-iki költségvetésben való végrehajtását a tanári stásus 
valamennyi fokára: a főigazgatókra, rendes, helyettes tanárokra 
s tornatanítókra nézve. A bizottság gondoskodik róla, hogy a 
miniszter úr már előzetesen informálva legyen ügyünkről, s hogy 
átnyújtandó fölterjesztésünk röviden és világosan mondja el moz
galmunk történetét.

Mindennek megbeszélése után Négyesy László elnök ki
mondja az ülés eredményét: a végrehajtó-bizottság egyhangúan 
elhatározta, hogy küldöttségileg sürgős fölterjesztéssel járul a 
miniszter úr elé, kérve elvben meglevő jogaink teljes végrehajtá
sát s a miniszter úr válaszától teszi függővé az országos tanári 
kongresszus haladéktalan egybehívását.

A bizottság a küldöttség vezetésére — Négyesy László 
indítványára — Ratkovszki Pál c. főigazgató biz. tagot kérte föl.

*  *  *

Négyesy László elnök előterjesztette ezután Kalmár Elek 
tervezetét egy Országos Oktató Szövetség megalakításáról. A végre
hajtó-bizottság köszönettel fogadta a nagy gonddal készült s 
nagyfontosságú tervezetet, amely szerint az ország mindenfokú 
tanítószemélyzete egy hatalmas, szociális és politikai tekintetben 
is tekintélyes szövetséggé tömörülne. A  bizottság e nagy tervet 
csak kellő előkészítés után tartja megvalósíthatónak s a maga 
részéről egy bizottságot küld ki a tervezet tanulmányozására, 
azzal a megjegyzéssel, hogy e bizottság egyáltalán nem akarja 
útját állni az esetleges gyorsabb akciónak. A bizottság tagjaiul 
Müller József elnöklésével Viszota Gyula, Fodor Gyula és Endrei 
Ákos jelöltettek ki.

Sajó Sándor.

EGYESÜLETI  ÉLET.
A pozsonyi tanári kör.

A pozsonyi tanári körnek febr 19-én tartott ülésében Szmidzsár 
Géza főreálisk. tanár ismertette a földrajztanítás reformjának mai 
állását és előadta nézeteit a reformbizottság javaslatáról.

A földrajznak, mint önálló tantárgynak, a felső osztályokban 
való tanítása, aminek a megvalósításáért a földrajzi reformmozgalom 
megindult, alig lehet immár vitatárgya. Igen eltérők azonban a 
vélemények még a tanítandó anyagról és beosztásáról. Az előadó
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párhuzamot von Vargha javaslata s di\ Balázsnak a Közegészségügyi 
Egyesületben ismertetett reformtervezete között.

Általánosnak tekinthető a kívánság, hogy a külföldi államokat 
hazánkra vonatkoztatva tárgyaljuk, azaz, hogy hazánk földrajzának 
tanítása megelőzze a külföldi államokét, amint azt a mostan érvényes 
tantervűnkben látjuk megvalósítva. így a hazánkról szerzett ismere
teket is mindenkoron ébrentarthatjuk s nincs ok arra, hogy hazánk 
földrajzát a IV. o.-ba osszuk.

A tanulók ismeretei Magyarországról nem azért fogyatékosak 
már az alsó osztályokban, mert csak az I. о.-ban hallanak róla; ép 
oly keveset tudnak Amerika földrajzából, amelyet a III. o.-ban 
tanultak. A földrajzi ismeretek hiányosságának oka a rossz tanítási 
módszer, a szemléltető eszközök hiánya, a nagy tananyag s a föld
rajzi előismeretek hiányossága.

Az I. o.-ban csak az iskola köi'nyékének földrajzát kellene 
behatóan tanítani s ennek alapján azokat az alapfogalmakat, amelyek 
a későbbi tananyag megértéséhez okvetlenül szükségesek. — Alaposab
ban kell megértetnünk a térképet az iskola környékének külön erre 
a célra készült térképvázlatai és domborműve segítségével; a katonai 
speciálkártyákon a sok részlettől nem eléggé áttekinthetők a fődolgok. 
Az éghajlat tényezői (hőmérséklet, hőmérő ismertetése, szél keletkezése, 
csapadék) szintén behatóbban tárgyalandók ; a csillagászati földrajzból 
a nap, a hold és a csillagoknak csak a látszólagos mozgásai, mert 
a föld forgásának és keringésének bizonyítékait nem tudjuk adni 
az I. o.-ban. Mindenesetre mellőzendő a világegyetemről való meg
emlékezés, annak egységes eredetéről, a földnek a napból való kisza
kadásáról, amiket Balázs az I. o. tananyagába felvett, bár csak néhány 
szóval kívánja megemliteni.

Mindezek behatóbb tárgyalására nincs elég időnk jelenleg s 
még nagyobb baj, hogy olyan időben kell ezeket tanítanunk, amikor 
a tanuló még nincs birtokában a szükséges mértani és számtani 
ismereteknek.

A II. o. tananyagába »a magyar korona országainak« földraj
zán kívül Bosznia és Hercegovináé is felveendő, amelyeket nagyobb 
figyelembe kellene részesítenünk, mint eddig tettük.

Úgy Magyarország mint a külföldi államok földrajzának taní
tandó anyagát meg kell rövidíteni. Mit tanítsunk főképen az alsó 
osztályokban ? A tananyag bővebben körülírandó, a felső osztályokban 
is, mert a földrajz óriási birodalom, amelyből a tanár ne a maga 
hajlamai szerint válasszon részleteket. Dr. Balázs csak félig adja meg 
a feladatot, amikor azt javasolja, hogy Európa államai közül Angol
ország, Franciaország, Németország (Ausztria?), a Balkán államok 
részletesen, a többiek röviden tárgyalandók. Minden államnál vannak 
dolgok, amelyeket részletesen, másokat röviden kell ismertetnünk; 
pl. Dániánál, mint minta mezőgazdasági államnál a gazdasági viszo
nyokra fogunk kiterjeszkedni.

Az olasz középiskolai reform alkalmával felmerül az az eszme, 
amelyet dr. Szerényi Nándor a miskolci tanári körben felvetett, nem



5 1 0

helyettesíthetné-e az alsó osztályokban a földrajz rendszeres tanítását 
útirajzoknak, országok, szokások, erkölcsök leírásának olvastatása ? 
A gondolat tetszetős, de pedagógiai szempontból kifogásolni kell, 
mert a földrajz tanítása nem lehet csupán anyagközlés. A tanuló ne 
a tankönyvből merítse tudását, a tankönyv csak összefoglalása annak, 
amit a tanár és a tanuló kérdések és feleletek alakjában megbeszélt.

Igen helyeslendő ellenben dr. Balázsnak ajánlata, hogy néha 
elő kell venni egy-egy kitűnő könyvet is, amely híres utazók útjait, 
viszontagságait ismerteti, vagy amelyben érdekes földleírások vannak 
és egész hosszá részleteket kell belőle felolvastatni vagy felolvasni. 
Az előadó különösen a néprajzi leírásokat, a népek életmódjának, 
szokásaiknak leírását ajánlja, hogy a tanuló megtanuljon a nép 
pszichológiáján gondolkodni.

A III. о.-ban Európán kívül Ázsia is tanítandó, bogy a IV.
о.-ban a többi világrészek ismertetése után idő jusson a csillagászati 
földrajz elemeire és a természettani földrajzra és összefoglalására 
az egyes világrészeknél tanultaknak, olyan módon mint most a 
gimnáziumok III. osztályában. Szükséges az összefoglalás főleg azokra 
a tanulókra való tekintetből, akik a IV. o. elvégzése után más 
pályára mennek. A tananyagot megrövidítve heti két órában is el 
lehet végezni Eurasiát.

Legeltérőbbek a vélemények a felső osztályokban tanítandó 
anyagra nézve. A földrajz ezen a fokon már nagyobbfokú termé
szettudományi, főleg fizikai és számtani ismereteket kíván meg, 
amelyeknek birtokába csak a VII. illetőleg a VIII. о.-ban jut a 
tanuló. Igen sokan a történelemmel szeretnék szorosabb kapcsolatba 
hozni a földrajzot. A történelemmel avagy a természettudományok
kal parallel tanítsuk-e tehát a földrajzot ?

Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a földrajznak felső- 
fokú tanítása magáért a földrajzért szükséges s ennek főfeladata a 
föld felszíni alakulatának oknyomozó alapon való megértetése. Ezt 
vallja a földrajz főfeladatának még olyan geográfus is, mint Katzel 
Frigyes, ki a humanisztikus földrajznak egyik legnagyobb művelője. 
A természettani földrajznak kell tehát, hogy az egyetemes földrajz
nak gerincét képezze, amelyet ezért nem is lehet az V. o.-ba leszo
rítani. Helye a VIII. o. lesz, ahová dr. Balázs beosztja.

Az előadó azt tartaná legtermészetesebbnek, ha a tananyag 
beosztása a felső osztályokban ugyanaz volna, mint az alsó osztá
lyokban, ahol a világrészek felszíni alakulatait már geológiai alapon 
tárgyalnék. Annál a szoros kapcsolatnál fogva, mely a földrajz és a 
geológia közt van, a geológia elemeit a földrajz keretében kellene 
tárgyalni az V. о.-ban, az ásványtant és a kémia alapismereteit a 
IV. о.-ban. A reáliskolai tanuló most nem is hall kémiáról a IV. 
az V. o. elvégzése után, a természetrajz meg semmit sem vészit 
azzal, ha az ásványtant a IV. о.-ban tanítanék.

Úgy a dl’. Balázs, mint a Vargha-féle javaslatban önállóan 
a statisztika is szerepel. Balázs bővebben is körülírja, amit a sta
tisztikából tanítani kíván; egyebek közt a következőket: »hazánkból
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évenkint micsoda (hány métermázsa) és mennyi értékű nyersárúkat 
visznek külföldre, különösen Ausztriába, és évenkint micsoda (hány 
mm.) és mennyi értékű iparcikket hoznak be hozzánk külföldről, 
különösen Ausztriából«. Milyen lélekölő dolog lesz az a tanulóra 
nézve, ha a statisztikát így egymagában közöljük! Nem természete
sebb-e, ha külön etnográfia és statisztika helyett a felső osztályok
ban is az államok egyetemes földrajzát tanítjuk s az egyes államok 
politikai viszonyainak összehasonlításánál közöljük a statisztikát is 
(de csak a legfőbb adatokat) ? Ne statisztikát tanítsunk, hanem 
kultúrgeográfiát olyan módon, amint azt az előadó egy alkalommal 
már kifejtette. E célból szükséges a világrészeknek politikai hatások 
szerint való ismertetése, míg az összefoglalás genetikai lesz.

Dr. Balázs a statisztika keretében megértetni akarja azt is, 
hogy »hazánknak feltétlenül szüksége van az önálló vámterületre, ha 
elpusztulni, megsemmisülni nem akarunk«. Az előadó erre vonatkozólag 
egy ismert nevű magyar geográfusnak könyvéből a következőket 
idézi: » . . . a tilalmi rendszer azzal áltatja magát, hogy a földmívelő 
államok az iparra térnek át, ha a külföldi iparcikkeket távoltartják. 
Pedig az igazság az, hogy a vámtilalom visszatorlást provokált, 
a földmívelő állam elszegényedett, meglevő tőkéit elvesztette, nem 
hogy ipai’osállammá lett volna . . .« Ne tanítsuk tehát, hogy az 
önálló vámterület szükséges, azt sem, hogy nem szükséges. Az ilyen 
aktuális kérdéseknek az iskolákba hozatalát különben is tiltják az 
»Utasítások«, s nekünk meg kell elégednünk azzal, ha a modern élet 
közgazdasági és sociális mechanizmusának az alapismereteit nyújtjuk.

Azt javasolja ezek után az előadó, taníttassák: az V. o.-ban 
a geológia elemei és Magyarország földrajza (Bosznia és Hercego
vináéval), az VI. o.-ban Európa és Ázsia, a VII. o.-ban a többi 
világrészek, a VIII. o.-ban a csillagászattani és tei’mészettani földrajz 
(különös tekintettel hazánkra) földrajzi gyakorlatokkal; a humanisz
tikus földrajzból : fejezetek az antropogeográfia, szociológia, gazdaság- 
tani földrajz és az etnográfia köréből.

A földrajz sí keres tanításának érdekében szükséges elsősorban 
a földrajznak szemléltető módon való tanítása, amely egyedül a föld
rajzban nem tudott még eléggé gyökeret verni. A legtöbb iskolában 
az összes szemléltető eszközök néhány Hölzel-féle kép, bár az »Ota- 
sítások« előírják, hogy lehetőleg mindent képről kell tanítani s a 
vallás- és közoktatásügyi min. 1899,2443. sz. a. elrendeli, minő 
képek szerzendők be (ilyenek a Hölzel, Lehmann, Langel-féle képek). 
Sajnos, hogy e képek mind külföldön készültek ; a földrajzi reform- 
bizottságnak feladata volna odahatni, hogy nálunk is készüljenek 
ilyeuek. Pedagógiai szempontból sokkal nagyobb értékük van, mint 
a diapozitíveknek, bár nem olyan hűek, de előadás közben s állan
dóan szemléltethetők s így jobban bevésődnek a tanulók emlékeze
tébe. Legcélszerűbb volna külön földrajzteremnek berendezése, hogy 
a szemléltető eszközök mindig kezünknél legyenek; a földrajzterem
nek falait nevezetesebb utazók arcképei is díszítenék, mint ezt 
Vargha javasolja. A milieu is előmozdítaná a sikeres tanítást.
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A sikeres tanítás előmozdítására általánosan a térképrajzolást, 
vázlatok készítését ajánlják ; de vannak nem csekély számban olya
nok is, akik nem hívei a térképrajzolásnak, mert a tanulók emlé
kezőtehetségét túlterheli s mert azt az időt, amelyet a rajzolás 
lefoglal, a térkép tüzetesebb szemléltetésére lehet felhasználni. Tény, 
hogy a legtöbb vázlat nem egyéb, mint a térképnek rossz másolata, 
amelyből hiányzik a legfőbb dolog : a tanulók öntevékenysége. 
A vázlatokat tehát úgy kell csináltatni, hogy a tanulóknak valami 
feladatot is kell bennök megoldaniok. Ilyenek pl. a keresztmetszetek 
készítése, kezdve egyszerűbb felszíni alakulatokkal (pl. Nagy-Alföldön 
keresztül). A keresztmetszetek a legfőbb kritériumai annak, hogy 
mennyire értették meg a tanulók a térképet. Avagy feladatul adhat
juk a Duna és Tisza vízválasztójának Magyarországon, a Duna 
folyamvidékének, Európa fővízválasztójának kijelölését, vagy milyen 
volna Európa partvonala, ha a tenger szintje 200 m.-rel emelkednék 
vagy sülyedne ?

Sem a Balázs, sem a Vargha-féle javaslat nem emlékezik meg 
arról, milyen térképeken kellene tanítani a földrajzot a felső osztá
lyokban ? Az előadó erre nézve javaslatot nem tesz, a kérdést azon
ban figyelmébe ajánlja a reformbizottságnak.

Az előadáshoz beható vita fűződött. Ullmann Ede kir. kath. 
főgimn. tanár a tananyagnak oly beosztását tartja helyesnek, hogy 
a II. о.-ban Európa, a III. о.-ban Ázsia és Afrika, a IY-ben Ame
rika és Ausztrália földrajza taníttassák. A VII. о.-ban külön poli
tikai földrajzot s a VIII.-ban Magyarország teljes földrajzát kel
lene tanítani. Krammer József polg. leányisk. igazgató kiemeli, hogy 
a tantárgybeosztásnál egy-egy tárgyat kapcsolatba kell hozni a rokon 
tárgyakkal. Az I. és II. о.-ban a földrajzot a természetrajzzal lehet 
összekapcsolni. A tanulóknak a népiskolából hozott ismereteit is fel 
kell újítani. Szánthó Károly dr. megjegyzi, hogy a reformmozgalom 
roppant sok ismeretet kíván meg a gyerektől. Eelveti a kérdést, 
nem lehetne-e a fizikai földrajzot a fizikába, a geológiait a termé
szetrajzba szervesen beleilleszteni. Ez a koncentráció elvének is meg
felelne és talán célra vezetne. Belányi Tivadar utal rá, hogy az
I. о.-ban a földrajzi alapismereteket a szülővárossal kapcsolatban 
kell ismertetni. Bittera Károly híve a reformmozgalom azon eszmé
jének, hogy a földrajzot minden osztályban tanítsuk; tárgyává tenné 
az érettségi vizsgának is. Határozottan ellenzi a földrajz beleillesz- 
tését más tárgyba; a fizikai földrajz mostoha gyerek, ha fizikus 
tanítja.

Danninger József dr. a térképrajzolás fontosságát és hasznát 
emeli ki.

(Pozsony.) Pfeifer János dr.
jegyző.
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A Temesvár-kerületi Tanári Kör ülése.
A Temesvár-kerületi Tanári Kör március 16-án ülést tartott, 

melyen K. Danes Ferenc elnök javaslatára a kör egyhangúlag elha
tározta Zichy János gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
hivatalba lépése alkalmából táviratilag való üdvözlését, azután pedig 
a tanítóképző-intézeti tanárok március 21 — 24-iki Temesvárott tar
tandó XI. közgyűlésén való képviseltetéséről határozott a kör. Majd 
Farkasfalvi Kornél temesvári állami főreáliskolai tanár tartotta meg 
élénk érdeklődés mellett aktuális előadását: A földrajztanítás reform
járól. Az érdekes előadásnak gondolatmenetét a következőkben 
közöljük :

A múlt évben mozgalom indult meg, mely a földrajz mai 
oktatásának reformálását tűzte ki feladatául. E mozgalomnak lel
kes vezetője Cholnoky Jenő, kolozsvári egyetemi tanár s egyik 
derék harcosa Vargha György. Előadó is e mozgalomhoz csatla
kozik. Kifejti, hogy a földrajz ismerete a műveltség fokmérője. 
A földrajzot mindenkinek ismernie kell, hogy hivatását annál job
ban teljesíthesse. Hazáját is csak az szeretheti igazán, ki annak 
vagyonát, kincseit, szépségeit méltányolni és értékelni tudja. A föld
rajz ismerete magyarázza meg s egyszersmind teszi lehetővé egyes 
városok s egy egész ország fejlődését. De nálunk — sajnos! — 
jóformán csak egy társadalmi osztály van, melj a földrajzot, a tér
képet ismeri: a katonaság; pedig a földrajz nem ismerése megbénítja 
az ipar, kereskedelem fejlődését, enélkül nincs világismeret, enélkül 
csak babona és tudatlanság terem. A középiskolák mai földrajztaní
tása azonban a csekély óraszám s az anyagnak az alsó osztályokba 
való koncentrálása miatt nem érheti el célját. Kifogás alá esnek 
tankönyveink, térképeink, úgyhogy a tanulók ismerete a rossz tantei’v 
miatt csak hegyek, folyók, városok neveinek puszta elsorolására 
szorítkozik s a földrajztanár a mai viszonyok között küzdelmes, de 
végeredményben meddő munkát végez. Ezután azokat az útakat 
jelöli meg az előadó, ahogy a bajon segíteni lehetne. Szerinte a 
földrajztanítás reformja tulajdonkép egész tantervűnknek gyökeres 
megváltoztatásával já r ; részletezi aztán a tananyagnak az egyes 
osztályokba való elosztását, ami a tanítás eredményessé tételére fel
tétlenül szükséges. Az ifjúsági könyvtárakat minél több földrajzi 
ismertető munkával kell gyarapítani, még pedig kellemes, szórakoz
tató, érdekes olvasmányokkal. Mivel azonban az ifjúságnak alig-alig 
van ilyes olvasmánya, az előadó Farkasfalvi Kornél, tízszer száz, 
azaz egyezer (1000) koronát ajánl fel oly tíz földrajzi olvasmány 
meg jutalma zására, mely a serdülő ifjúság szellemében van írva.

Előadó ez ezer koronát azzal a szerény kéréssel ajánlja fel s 
teszi le Cholnoky Jenő tanárnak kezébe, hogy azt elfogadni s őrizni 
kegyeskedjék s oly kikötéssel, hogy pályázatot hirdessen bármily 
tárgyú, de tanulságos tíz földrajzi munkára. A pályázat határideje : 
1910. december 31-ike. Előadó lelkesedéssel pillant a jövőbe s e 
szavakkal végzi magasfokú ideálizmusról tanúskodó felolvasását:
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»Akkor lesz hazánk nagy és gazdag, ha szelleme úgy átalakul, hogy 
az újságok vezércikkei s első hasábjai nem meddő politikáról s 
nagyhangú beszédekről fognak írni, hanem az újságok homlokán 
földrajzi, gazdasági s közművelődési cikkek s útmutatók lesznek«.

A felolvasás kapcsán élénk vita indult meg a földrajztanítás 
reformjáról, melyben résztvettek : dr. Steiner Simon, dr. Kovács Gyula, 
dr. Rhéday János, Csép Miklós, dr. Déznai Viktor, Schill Fülöp; 
dr. Berkeszi Istvánnak azon javaslatát, hogy a helybeli középiskolák 
szakembereiből alakítandó bizottság készítse el a földrajzi tananyag
nak az összes osztályokba való elosztását s az így kialakult véle
ménynek képviselésére egy tagot küldjön ki a kör a földrajztanítást 
reformáló bizottságba, a kör magáévá tette s határozattá emelte.

K. Danes Ferenc elnök a gyűlést bezárván az egész kör nevé
ben meleg köszönetét mondott az előadó tanárnak tartalmas előadá
sáért ; nagy örömmel látja, hogy a mai anyagiasán gondolkozó korban, 
ime akad egy ember, ki tele van tűzzel, lelkesedéssel megtisztulva 
az érdekhajhászás salakjától, aki mint szerény javadalmazású tiszt
viselő küzdelmesen megszerzett s megtakarított pénzét is a közmű
velődés oltárára áldozza. Bár találna e nemes és szép példa a tár
sadalomban is minél több követőre !!!

(Temesvár.) Csép Miklós
---------- . titkár.

A GYAKORLATBÓL.
Középiskolai igazgatók értekezlete Brassóban.

A nagyszebeni tankerület igazgatói f. évi február 28. és már- 
czius 1-én tartották meg II. értekezletüket Brassóban. Az elnöklő 
tankerületi kir. főigazgató, Walther Béla, kegyeletes szavakkal emlé
kezve meg az imént elhunyt Elischer Józsefről, aki a nagyszebeni 
tankerületnek első főigazgatója volt, s aki e tisztet sokszor nehéz 
viszonyok között 23 éven át annyi tapintattal és rátermettséggel töl
tötte be, megnyitja az értekezletet, amelyen a következő tételek 
kerültek megvitatás alá :

I. A középiskola a nevelésügy szolgálatában, különös tekintet
tel erdélyi viszonyainkra. Előadó: Simon Ferenc, a szászvárosi ref. 
főgimnázium igazgatója.

Az értekezlet az előadónak tapasztalati adatokban gazdag fej
tegetéseit, a tanulóifjúság testi, valamint vallás-erkölcsi nevelését 
illető vezető szempontjait teljesen magáévá tette és azokat a közép
iskolai ifjúság nevelésében általában követendőknek jelentette ki.

II. Az érettségi vizsgálatok eredményének elbírálása. (Az 1909. 
évi második főigazgatói értekezlet határozatából.) Előadó: Széprétliy 
Béla, a brassói állami főreáliskola igazgatója.

A napirenden levő kérdésben az előadónak minden szempontra 
kitei'jedő javaslatai alapján, többek hozzászólása után, a következő 
határozatokban állapodott meg az értekezlet;
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1. Az érettségi vizsgálat, mint a középiskolai tanulmányok 
betetőzője és fokmérője tovább is fenntartandó. Azonban eredeti jel
legére és színvonalára visszaállítandó, az 1884. évi kvalifikácionális, 
törvény módosításával.

2. Kétes esetekben és érettségi vizsgálat végeredményének 
megállapításánál a tanuló évközi előmenetele is figyelembe veendő.

3. Ha a tanuló az érettségi szóbeli vizsgálat tárgyából jelesen 
vagy jól megfelel, egy tárgy kivételével, kompenzációnak, kiegyenlí
tésnek van helye. E jog azonban a vizsgáló-bizottság diszkréciónális 
joga, melyet mindazon esetben gyakorol, valahányszor a kérdéses egy 
tárgyban tanúsított elégtelen előmenetel oka nem szorgalomhiány, 
hanem az illető tárgy iránti csekély hajlam.

4. Oly tanulókat, akik a felső négy osztályon jeles előmenete
lnek voltak, s akik az érettségi írásbeli dolgozatokat jelesre készí
tették, a vizsgáló-bizottság egy vagy két tárgyból kitüntetésül a 
szóbeli vizsgálat kötelezettsége alól felmenthet.

III. Az évvégi vizsgálatok mai alakja törlendő. (Az 1909. évi 
második főigazgatói értekezlet határozatából.) Előadó: Péter Mózes, 
a sepsiszentgyöxgyi ref. főgimnázium igazgatója.

Az előadó előterjesztésére megindult élénk vitában az értekez
let a következő elvi megállapodásra ju to tt:

1. Az évvégi vizsgálatok mai alakja, mint gamely csak idő
pocsékoló, mert a tehetséges tanulókra valóságos tortúra, az elégte
len előmenetelüekre pedig céltalan szerencsepróba, megszüntetendő.

2. Az évi tananyag kellő időben történő bevégzésével össze
foglaló ismétlések tartandók, amelyeken a kétes előmenetelű tanulókat 
egy vizsgáló-bizottság, melynek tagjai az igazgató, osztályfőnök és 
szaktanár, vizsgálja meg esetről-esetre. E bizottság véleménye alap
ján állapítja meg azután az osztályozó értekezlet az illető tanuló 
végleges tanjegyét.

3. A jelenlegi klasszifikáló évvégi vizsgálatok helyett az érde
kelt szülők és közönség jelenlétében beszámoló vizsgálatok tartandók.

IV. Kívánatos és célszerű-e a tanjegynapló kötelező bevezetése ? 
(Az 1909. évi második főigazgatói értekezlet határozatából.) Előadó: 
Göllner Károly, a dévai állami főreáliskola igazgatója.

A felvetett kérdésre az előadó javaslatai szellemében és az 
elnöklő főigazgatónak idevonatkozó kimerítő véleményes jelentése 
alapján az értekezlet álláspontja ez:

1. Tanjegyet minden tanárnak kell jegyeznie a tanuló felele
tére, ami azonban még nem teszi sem célszerűvé, sem pedig kívána
tossá a tanjegynapló kötelező bevezetését. Annyival kevésbbé, mert a 
nm. Minisztérium által a múlt évben elrendelt fogadó órák során 
az érdekelt szülőknek megfelelő alkalmuk van tájékozódást nyerniük 
gyermekeik előhaladását illetőleg.

2. Egyébiránt mindemellett is, ha az illető tanártestület helyi 
vagy más körülmények folytán szükségét látják, alkalmazásba vehetik 
a tanjegynaplót, valamint elrendelheti a főigazgató is azok haszná
latát, ha bizonyos esetekben indokoltnak találja.
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Л7. A középiskolai ifjúsági önképzőkörök. Előadó : Major Károly dr., 
a fogarasi állami főgimnázium igazgatója.

Az előadó javaslatára az értekezlet kimondja :
1. Az ifjúsági önképzőkörök a fejlődő ifjú lélek képzésében 

és a középiskola tanító-nevelő munkájában nagyjelentőségüek és ezért 
tovább is fenntartandók.

2. Munkásságuk azonban a tisztán szépirodalmi munkálkodáson 
kívül kibővítendő a természettudományi, művészeti, filozófiai és szocio
lógiai munkálkodás körével.

3. Az illető intézetek meglevő hagyományai és egyéni vonásai 
meghagyásával utasítások készítendők, melyek az ifjúsági önképző
körök szervezésénél általában irányadóul szolgálnak.

4. Az önképzőkörök ismeretterjesztő műveket és folyóiratokat 
magokban foglaló külön könyvtárral, olvasó és társalgó helyiséggel 
látandók el.

VI. Tanítási, nevelési elvek. Előadó : Lankó Albert, az erzsébet
városi állami főgimnázium igazgatója. Az előadónak mély pedagógiai 
belátásra és didaktikai jártasságra valló tanulságos értekezéséért az 
értekezlet elismerő köszönetét mondott.

VII. A főigazgatói székhelyeken létesítendő központi diapozitív- 
gyűjtemények, Előadó: Péterffy Béla, a petrozsényi állami főgimná
zium id. igazgatója. Sajnos, hogy a magában helyes eszme a gyakorlat
ban kivihetetlen. Steiner Szilárd dr., az erzsébetvárosi állami főgimn. 
tanára, aki igen szép, tisztán kidolgozott diapozitív képeket készít, 
vetette fel ugyanis a gondolatot, hogy a tankerületek székhelyein az 
illető középiskolák tanszerátalányából különböző tárgyi csoportok 
szerint a szemléleti oktatás céljait szolgáló diapozitív-gyűjtemény 
állíttassék fel oly módon, hogy minden intézet részére megállapított 
határidőre megküldessék az illető diapozitiv-sorozat. De épen e rész
ben támad a gyakorlati kivitel útjában nehézség, amennyiben az 
egyidejűleg több intézet részéről igénybevenni kívánt képeket teljes 
lehetetlenség rendeltetésök helyére juttatni oly időben, amidőn egy-egy 
tanítási tárgykör befejezése után közvetlenül szükséges a szemléleti 
bemutatás. Másfelől összefügg a kérdés egy más lényeges körülmény
nyel is. Több intézetnek, minthogy nagyobb anyagi erőt igényel, 
nincs is még megfelelő vetítőkészüléke s nem is áll rendelkezésre 
fényforrás. Ezért aztán a szemléltetésnek ezen bizonyára fontos esz
közét — a diapozitív vetítését —■ minden intézet csak önmaga és 
saját körében valósíthatja meg, és pedig nem egy pár év alatt, hanem 
számolva a tanszerátalány szerény javadalmazásával, csak hosszabb 
időn át és fokozatosan.

VIII. Magánügyei miatt a megjelenésben akadályozott Albrich 
Károly nagyszebeni ág. hitv. ev. főgimnáziumi igazgató helyett a 
Schubert-féle logaritmus-táblát és saját szerkesztésű iskolai teodolitját 
Szépréthy Béla igazgató mutatta be az értekezletnek, mely, ameny- 
nyiben a Schubert-féle logaritmus táblának magyar átdolgozása 
lehetővé tétetnék, iskoláinkban használatát célszerűnek találta, nem
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különben a szerző teodolitját, melyet alkalmas szerkezete és jutá
nyos ára tesznek ajánlatossá.

IX. Végül az elnöklő főigazgató közölte a múlt év október 
18. és 19. napjain Budapesten tartott II. főigazgatói értekezletnek 
nehány fontos elvi megállapodását, melyek közül közérdeküknél fogva 
kiemelendők a következők :

1. A tanulók előmenetelének általános fokozatára nézve ösz
töndíjpályázatoknál és az évvégi érdemsorozat megállapításánál az 
érettségi vizsgálati irányadó elv tartandó szem előtt, mely szerint 
általános jeles előmenetelű azon tanuló, akinek minden érdemjegye 
jeles, legfeljebb egy jó, és jó előmenetelű, akinek minden érdemjegye 
legalább jó, legfeljebb egy elégséges.

2. A középiskolába nem való elemek eltávolítására nézve bizo
nyos fokon gyakorolni kell a szelekciót, és pedig az V. osztály
ban ott, ahol ez idők szerint még polgári iskola hiányában az alsó 
osztályokra nézve kénytelen a középiskola a polgári iskolát helyet
tesíteni. Ennélfogva csupán a gyenge tehetség az alsó osztályokban 
magában még nem elegendő ok az ilyen elemek kiselejtezésére és 
eltávolítására. Az V. osztályban azonban már nemcsak van helye, 
de teljesen jogosult is szigorú mérlegelése annak: képes-e a tanuló 
vagy nem a középiskola elvégzésére.

3. A javító-vizsgálatokra nézve visszaállítandó a törvény ren
delkezésének eredeti célzata, amennyiben még az egy tárgyból elég
telen előmenetelű tanulónál is megfontolás tárgyává teendő, hogy az 
illető tehetségével és szorgalmával kellő biztosítékot nyujt-e a javító
vizsgálat sikeres letételére és a továbbhaladásra. Úgyhogy már az 
egy tárgyból teendő javító-vizsgálatra is az engedélyt a tanártestü
let ehhezképest adja meg, vagy tagadhatja meg, mely utóbbi esetben 
természetesen az illető tanuló bizonyítványára a tanártestület záró 
értekezleti határozataképen rávezetendő : osztályismétlésre utasíttatik. 
Általában pedig lehetőleg megszüntetendő egyik osztályból a másikba 
folytonos javításokkal való átcsusztatás, annyira, hogy ehhezképest 
kimondandó, mely szerint a középiskolai tanfolyam ideje alatt egy 
tanuló legfeljebb csak kétszer tehet javító-vizsgálatot, megjegyez
tetvén, hogy amennyiben ez eljárás már a folyó iskolai évben alkal
maztatnék, a már két ízben javító-vizsgálatot tett tanulókra vissza
ható erővel bír.

4. A magánvizsgálatok terén még mindig járja a szerencsepróbál
gatás. Éppen ezért e tekintetben is kellő szigort kell kifejteni jövőre 
is. Nem kell minden jelentkezőt ajánlani magánvizsgálatra s eleve 
el kell terelni a már más pályán levőket — kivéve egyes méltánylandó 
eseteket — akik egyéb téren remélt előnyök elnyerése céljából akarnak 
könnyű szerrel megfelelő bizonyítványhoz jutni. A magánvizsgálaton 
az igazgatónak, mint a vizsgálat elnökének, és a vizsgáló-bizottság 
minden tagjának a vizsgálat kezdetétől befejeztéig állandóan jelen 
kell lenniök, minthogy az osztályozás végleges megállapítása együtte
sen történik.



518

Nem szenved kétséget, hogy mindezen, valamint a javító-vizsga* 
latok körüli szigorúbb eljárás s a középiskolai pályára alkalmatlan ele
meknek kellő időben történő szelekciója érezhető jótékony hatással 
lesz általában a középiskola színvonalának emelésére, különösen pedig 
az érettségi vizsgálatok eredményére, mert csökkenteni fogja a még 
mindig nagyarányú bukásokat.

5. A hospitálás olyan eszköze a középiskolai tanítás-nevelés
nek, amelyre eddig a tanárok és tanártestületek kellő súlyt nem 
vetettek. Pedig erre feltétlenül szükség van a tanári testület taní
tási munkásságában kívánatos összhang és egységes szellem, egy 
bizonyos irányban kialakuló egészséges hagyomány megteremtése, a 
tanulóknak a tanárok részéről történő teljes megismerése céljából. 
Ez okból a főigazgatói értekezlet a hospitálások kötelező voltát 
mondotta ki az osztályfőnökökre, a rokontárgyak tanáraira s álta
lában minden tanárra nézve, oly hozzáadással, hogy a hospitálásban 
kifejtett buzgóság és abban a tanítás munkája javára érvényesített 
tevékenység adott esetekben az illető tanárnak érdemül, méltányló 
elismerésül tudassék be.

6. Az ellenőrző értekezletek száma apasztandó és megváltoz
tatandó azok jelenlegi sablonszerűsége, amidőn jóformán csak száraz 
statisztikai adatok megállapításában és összegezésében határozódnak. 
Az ellenőrző értekezletek során tárgyalandók a tanulók fegyelmi 
és tanulmányi állapotával összefüggő elvi kérdések, melyek együttes 
megállapodást és egyöntetű eljárást igényelnek.

A főigazgatói értekezletnek mindezen megállapodásai pedig, 
minthogy azokhoz a közoktatási kormány jelenlevő képviselője a 
maga részéről is hozzájárult, már ez idők szerint is kötelező érvé- 
nyűeknek tekintendők s így a folyó iskolai évben már irányadóul 
szolgálnak.

Az értekezleten résztvett igazgatók mindkét nap délelőttjén 
9 —11 óráig meglátogatták a brassói középiskolák tanítási óráit, 
megtekintették a kát. főgimnáziumban a szakértelemmel vezetett 
fizikai gyakorlatokat, az állami főreáliskola tanulóinak rajzkiállítá
sát, valamint végig élvezték a brassói ág. hitv. ev. nagytemplomban 
rendezett valóban művészi orgona-hangversenyt. A jövő évi igazgatói 
értekezlet Fogarason lesz. ■—Г — 1) .

Széljegyzetek az igazgatói értekezletekhez.
A nálunk két év előtt rendszeresített igazgatói értekezletek 

életrevalóságát nem vonom kétségbe, sőt olyan újításnak tartom, 
melytől esetleg sok jó hárulhat középső oktatásügyünkre. Érdekes, 
hogy a mi katonai (honvédségi) oktatásügyünknek buzgó és fogékony 
intézője is sietett ezt az intézményt lefoglalni és meghonosítani és a 
lefolyt iskolaévben már megtartották a honvédségi nevelő- és képző- 
intézetek parancsnokainak első értekezletét, melyen közvetlen eszme
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csere útján vitatták meg személyes tapasztalataikat és az aktuális 
kérdéseket, továbbá tájékozódtak a vezetés intencióiról a tisztképzés 
terén (1. Magyar Katonai Közlöny 1909. 1114. lap.).

Egy hivatalos rendelet kapcsán most indul meg ismét ország
szerte és tankerületenként a gyűjtése azoknak a tételeknek, amelye
ket a főigazgatók reviziója után ezen éi’tekezletek elé terjesztenek 
majd. A tanári testületek buzgóságát ismerve, bizonyos, hogy csak
hamar garmadával állanak majd rendelkezésre a szebbnél szebb és 
jobbnál jobb tételek s ez a biztató kilátás esetleg azt fogja ered
ményezni, hogy tanügyi irodalmunk rövidesen egy valóságos »igazgatói 
értekezleti tételgyűjteménnyel« fog gazdagodni. Hisz mi sem könnyebb 
jlyen tételek kitalálásánál, gyártásánál; nem kell hozzá egyéb, mint 
Goethe apó egyik híres mondásának ilyetén módosított recipéje: 
»Greift hinein ins volle Schulleben, nur wo ihr’s packt, da ist es 
mangelhaft.« Mert sajnos, így van. Önkéntelenül eszembe jutnak 
egyéb ilyen gyűjtemények, pl. feladat-gyűjtemények, melyek önmaguk
ban csak arra jók, hogy a bennük foglalt feladatokat megoldjuk. 
Tartok tőle, hogy az igazgatói értekezletek tételei is jórészt jámbor 
óhajtások, ilyen megoldatlan feladatok maradnak, pedig egy meg
oldott, megvalósított tétel többet érne az egész többi írott malasztnál.

Azért talán nem zúdítom magamra túlságosan a tanári köz
véleményt, ha ezen fenyegető embarras de richesse ellen egy életre- 
valónak látszó orvosságot ajánlok a »keveset, de jól markolj« elve 
éi’telmében. Állapodjanak meg a tanári karok mind abban, ami a 
legfontosabb, sőt a legeslegfontosabb s ezt az egy, legfeljebb két 
kívánságot — egyet az iskolának, egyet magunknak — süi-gessék 
egyetlen hatalmas országos hangon. Ezt pedig, gondolom, nem is 
nehéz kitalálni. Van-e széles e hazában valaki, aki nem a 60-as 
osztálylétszámot tekintené a sikeres tanítás egyik legádázabb kei’ék- 
kötőjének ? 8 van-e olyan tanár, aki a maga és a testület javára 
az igazságos elbánásnál egyebet kívánna ? Kérjük, ajánljuk tehát 
megvitatásra unisono a létszám csökkentését és a szolgálati pragmati
kát; hisz végeredményben az utóbbi is csak az iskola javára szolgál. 
Addig is azonban, míg ez a két jogos kérésünk teljesedésbe megy, 
azon tanakodjunk, hogy miképen lehet a fennálló viszonyok mellett 
ezen sorvasztó bajok ellen legsikeresebben védekezni.

Ha azonban valaki, vagy a hatóság mindenáron a tételek 
gyűjtésében leli gyönyörűségét, bőven böngészhet az osztrák »Reichs
verband« határozataiban,1 ahol halomszámra akadhat olyan kívánsá
gokra, amelyekben az államnak különböző országos tanáregyesületei 
már megegyeztek. íme néhány a legjavából és a legei'edetibbek közül. 
Létszám: az alsó fokon osztályonként legfeljebb 40, a felső fokon 30. 
Párhuzamos osztályok: amely teljes középiskolánál négy éven át öt

1 »Beschlüsse des Reichsverbandes der Österreichischen Mittelschul
vereine«. Megjelent a X. d.-ö. Mittelschultag programmjának függelékeként 
hatlapnyi terjedelemben. — Az 1908. évi igazgatói értekezletek tételeinek 
legjavát a »Zeitschrift f. d. Realschulwesen«-ben állítottam össze (1908. évf. 
606—608. lap.).
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párhuzamos osztály volt szükséges, ott új középiskola állítandó fel. 
Ösztöndíjak: a kormány felkérendő, hogy a középiskolai ösztöndíjakra 
tett alapítványokat szabadítsa fel az eddigi adókötelezettségtől. 
Tankönyvek és taneszközök: hatályon kívül helyezendő az a rendelet, 
amely tanszereknek és tankönyveknek a külföldről való beszerzését 
miniszteri engedélyhez köti. Minisztérium: a közokt. minisztérium
ban egyetemi képzettségű íawférfiak részére magasabb állások szer- 
vezendők. Országos iskolatanácsok: a »Landeschulrat«-okban a 
középiskolai tanárság saját szabadon választott tagjaival legyen kép
viselve. Főigazgatók: a Reichsverband óvást emel egy nem egyetemi 
képzettségű főigazgatónak Karintiába történt kinevezése ellen. Helyet
tes tanárok . fizetésük 2400 К -ban állapítandó meg, áthelyezési költ
ségeik megtérítendők. Szolgálati pragmatika és minősítés: a titkos 
minősítést hatályon kívül kell helyezni; megalkotandók a szolgálati 
pragmatika és a fegyelmi törvény, amire nézve a modern elveken 
nyugvó és 1908 aug. 16. k. bajor hivatalnoki törvény szolgál helyes 
útmutatással. Pályázatoknál a még 1851-ben elrendelt külön politikai 
minősítés mint teljesen elavult, eltörlendő. Kinevezések: megüresedett 
állások feltétlenül és haladéktalanul kihirdetendők és betöltendők ; 3 évi 
ideiglenes minőség törlendő. Kinevezéseknél a minősítés mellett elsősor
ban a szolgálati idő tartama legyen döntő. Tanítási kötelezettség: elmé
leti tantárgyakra legfeljebb heti 17 óra, vallásra és rajzra 18, tor
nára 20. Huszévi szolgálat után csak a minimum legyen kötelező, 
25 szolgálati év után a minimumnál is 3 órával kevesebb.1 Díjazás: 
az igazgatóknak minden párh. osztály után külön pótlék járjon ; 
a 7. fiz. osztálybeli tanárok nyugdíja személyi pótlék címén évi 
600 K-val emeltessék; az özvegyek és árvák ellátása lényeges javí
tásra szorul stb. stb.

*  *  >í<

Ismétlem : ezekkel a megjegyzésekkel nem akartam az igazga
tói értekezleteket »lekritizálni«, hanem csak attól megóvni, hogy a 
becses időt és erőket ne forgácsolják szét számos kisebb jelentőségű 
és szinte agyontárgyalt témára. Mert bizony 12 értekezletnél is 
szebben beszél egy te t t ! Hogy az idén ilyen eredményre vezessenek 
az igazgatói értekezletek, azt őszinte szívvel óhajtjuk.

K. F.

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
Földrajzi reform és az antropogeografia.

Vannak szók, amelyek egyúttal pártprogrammot is jelente
nek bizonyos korban, sőt mondhatnék, csaknem minden tudomá
nyos irányt jelző szó átesik azon a gyermekbetegségen, hogy 
pártjelszónak tekintik. Természetes, hogy az ellenpárt a legnagyobb

1 Ismerek fővárosi igazgatót, aki 20—25 év óta szolgáló tanárokat 
— az egyenlőség szent elvének nevében •— ép úgy terhel meg, mint a belépő 
fiatal hely. tanárokat, s még büszke az ő pedagógiai és kollégiális tapintatára.
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gyűlölettel és megvetéssel szokott gondolni ezekre a szavakra; 
kell-e hitelvesztettebb szót felhozni a metafizikánál a X IX . szá
zad modern természettudományi kutatásokkal elfoglalt korszaká
ban ? A földrajzi tudománynak is volt egy ilyen megvetett szava: 
az antropogeografia, az emberföldrajz.

Akkor, amidőn geológiai kutatások oly rendkívül megter- 
mékenyítőleg hatottak a modern fizikai földrajz élénk kialakulá
sára, mi sem vált hangzatosabb jelszóvá, mint az, hogy »tiszta 
természettudománnyá kell tenni a földrajzot«, s ebből a célból 
ki kell űzni minden régies, »politikai« földrajzi elemet. Ez a kor 
volt az, amidőn az antropogeografia tudományos hitele megrendült, 
maga a szó megvetetté vált. Es méltán. Lehetetlen volt ez ante- 
diluviális földrajzmaradvány kiűzése nélkül újból fölépíteni a 
a modern, fizikai földrajzon alapuló leíró földrajzot. Minden mai 
geográfus visszaborzadva gondolhat arra az időkre, amidőn az 
»államok« földrajza dominált, amidőn a geográfus pl. minden 
apró-cseprő német kisállamról, annak »alkotmányáról«, sőt talán 
horribile dictu, dinasztiáiról is beszámolni volt kénytelen, amidőn 
a közigazgatási térkép adta meg a földrajzi felosztások irányát, 
és ázsiai, meg délamerikai »alkotmányok« ismerete kötelező volt. 
Ekkor, a »természettudományi földrajz« jelszava idején, kellett 
természetszerűleg átmenni az antropogeografiának a pártpolitikai 
megvetés korszakán. Ennek az állapotnak vége, elmondhatjuk, a 
természettudományi földrajz diadalt aratott.

S ekkor az antropogeografiára is új korszaknak kellett 
elkövetkeznie. A szó a régi maradt, de maga az antropogeografiai 
tudomány megváltozott anyagban, szellemben egyaránt. Kérdés, 
hogy most, a földrajzi reformok korában szabad-e még mindig 
azt hinnünk, hogy az antropogeografia a földrajz speciális mivol
tával ellentétben áll? Semmiesetre sem. Ma már a görögös szó 
ki sem fejezi a lényegét, azt, hogy a probléma: az emberi társa
dalom és a fizikai földrajzi tényezők viszonya, tehát helyesebb a 
szociológiai földrajz elnevezés. Ezzel a résszel lesz mindinkább 
gazdagabb a földrajz már is sokoldalú tudományköre. Mert itt 
nem arról van szó, hogy a földrajztudomány a maga egészében 
venné fel e szempontot, hanem csupán egyik része kiépítéséről. 
Cholnoky Jenő igen találóan jegyezte meg, hogy a földrajz filo
zófiai természetű tudomány, mert csaknem oly sokféle szempontot 
ölel magába, oly sok tudománnyal érintkezik, mint a filozófia 
maga. A földrajz is összegező, univerzális tudománynak tűnik fel, 
ha nem is teljesen, mint a filozófia, de mégis egy nagy körre 
támaszkodik. Ez világítja meg a dolog lényegét: a földrajznak 
nem is szabad elzárkóznia a többi tudományoktól, melyekre támasz
kodik, hiszen a földrajztanítás reformjának is éppen az a leg
főbb erőssége, hogy egy széles, hatalmas tudománykor újjáéleszté
séről van szó, nem pedig egy kicsiny, elzárkózott szaktudomány
ról. »A földrajz a tudásnak olyan óriási anyagát tartalmazza és 
a legmesszebb elágazó ismereteket oly logikus kapcsolatba hozza,
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hogy a jól képzett geográfus máris általános műveltségnek 
tulajdonosa«.1 A földrajzi reformnak tehát nem szabad a szak
tudós szűkkeblüségével és elzárkózottságával megindulni. Minden 
geográfus szeretné, ha a leíró földrajzzal mindenki jól megismer
kednék, de egyszersmind a reform minden hívének tudnia kell, hogy 
a modern földrajz vezető gondolata ez: bár az általános föld
rajz eddig háttérbe szorult is, mégis ennek kell a vezetőszerepet 
biztosítani, erre kell lehetőleg ráépíteni a leíró földrajzot. Ezért 
van meg az a sajátos kettősség a tervezetekben; először mintegy 
az onomatologia az első kezdet, a földrajzi tájékozás nagy voná
sokban, a főbb földrajzi nevek ismerete; ez a főnehézség az alsóbb- 
osztályú pedagógiában. De újból át kell ez.t építeni a természet- 
tudományi alap, a fizikai földrajz által. Ámde, ha az általános 
földrajz igazi mivoltával és értékével tisztában vagyunk, lehetetlen 
annak egyik jelentős részét, a szociológiai földrajzot (nem szocio
lógiát) figyelmen kívül hagynunk, miután már nem egy régies 
antropogeografiával van dolgunk, hanem egy valóban fontos 
tudományágról, gondoljunk csak annak egyik részletére, a gazda
sági földrajzra. Cholnoky Jenő a földrajzi anyagot lito-, hidro-, 
atmo- és organoszférára osztja fel, mindenikben leíró és fizikai 
földrajzot különböztetvén meg.1 2 Általánosságban hasonlókép szoká
sossá kezd lenni a külföldi irodalomban 1. általános (csillagászati, 
fizikai, biológiai és antropogeografiát), 2. leíró földrajzot megkülön
böztetni (géograpbie générale és géographie régionale, allgemeine 
és spezielle v. beschreibende v. descriptive Erdkunde) úgy amint 
azt a legkövetkezetesebben Hermann Wagner göttingeni profesz- 
szor vitte keresztül az ő nagy Lehrbuch der Geograpliie-jében 3 
Jól tudjuk, hogy a fizikai (általános) földrajz emelkedett ma első
rangú fontosságra (különösen a »morphogénie«, a földrajzi formák 
keletkezésének megfigyelése), de méltán mellé sorozhatjuk az álta
lános antropogeografiát, mellyel az organoszféra másik része, a 
növény-állat földrajz nincs oly szoros kapcsolatban, hogy a ter
vezetekben az antropogeografiát külön föl ne vebetnők. Cholnoky 
oly közvetítő álláspontot foglal el, mely méltán mindenkit kielé
gíthet, amidőn azt mondja: »egyoldalúság volna a szervetlen 
világgal foglalkozni s az embert kihagyni a tanulmányokból, de 
egyoldalúság volna az embert tenni oda a tanulmányok egyedüli 
céljául«, oly nyilatkozat, melyet a tudomány mai fejlődése igazol.

Mindamellett azt találjuk, hogy a felvett reform tervekben 
az általános antropogeografiának hely nem jut,4 habár el kell

1 Cholnoky Jenő: A földrajz fogalma. Tanáregy. Közi. 1909. 603. 1. 
(április 8.)

2 A földrajz fogalma. Tan. Közi. 1909. 601. 1.
8 Hannover, 8. kiadása 1908. Eddig csak az első, de teljesen keresztül

vitt része: Allgemeine Erdkunde. (1—990. old.)
4 Yarga György: A földrajzoktatás óra- és tárgybeosztási tervezete. 

Tan. Közi. 1909. 666. 1. (máj. 6.) Igen helyesen hangsúlyozza, hogy a föld
rajzot természettudománynak kell tartanunk, melynél Richthofent kell min
tául venni. 660. 1. Richthofen érdeklődése sem maradt egyoldalú állásponton,
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ismernünk, hogy a bevezető fejtegetésekben megemlékeznek róla. 
Varga György hangsúlyozza, hogy a gazdasági földrajzi szempont 
minő jelentős különösen Magyarországon, ahol e téren még oly
annyira tájékozatlan a nagyközönség jelentékeny része.1 Balázs 
István tervezetének egy pontja szintén »néprajzi és statisztikai 
ismereteket« hangsúlyoz az V. osztályban. Mindamellett az álta
lános antropogeográfia külön nem szerepel, csupán beolvasztva a 
leíró földrajzba, holott a földrajz egyetemes jellegét sokkal inkább 
szükséges megóvni e tervezetekben és többet kell akarni a leíró 
földrajz intenzívebb oktatásánál. A gazdasági földrajz az antropo- 
geografiának része és mint külön általános földrajz tanítandó. 
Egész más és lényegesen csekélyebb lesz az eredmény az általános 
szempont nélkül. Dubois-Kergomardnál pl. csak a leíró szempontot 
láthatjuk,2 és minden olvasója észreveheti az általános szempont 
élénken érezhető hiányát.

Éppen napjainkban észlelhetjük az általános antropogeo- 
grafia újabb lendületét, Ratzel Politische Geographie-je (általános) 
1897-ben jelent meg, a történetileg hagyományos cím alá rejtőző 
Handelsgeographie Éckerttől (az első kötet általános), 1905., amely 
voltakép a jelentős gazdasági földrajzot tartalmazza. Egyszersmind 
a tervezetekben való külön tekintetbevétele annyival könnyebbé 
válik, mert míg az organoszféra biológiai része különös növény 
és állattani ismereteket tételez fel és ezt az illető szaktanárra 
bízhatjuk, addig az antropogeografia bármely korban eredménye
sen tanítható már a IV. osztálytól, könnyen hozzáalkalmazható 
a tanuló életfelfogásához, érdeklődése irányához bármely ponton, 
és eredményes irányba vezethető, mert rendkívül alkalmas arra, 
hogy felkeltse és ébren tartsa a tanulóban a tevékenységre való 
akaratot. A fizikai földrajz nincs ugyanily helyzetben, mert bár 
harmadikos gimnázistákkal sikerül, több évi fizikai földrajzi 
tapasztalataim igazolták, kitünően megértetni a geotektonikai 
változások, a gyürödött, a vetődéses hegységek kialakulását stb., 
sőt mi sem érdekelte őket jobban, mint az az eleven folyamatos
ság, melynek a földkéreg alá van vetve,3 mégis tapasztalható 
lépten-nyomon, minő nehézséget nyújt elemi természettudományi 
képzettségük hiánya (halmazállapot, barometer stb.). Az antropo-

mint azt mutatja a legutóbb megjelent »Vorlesung über Siedelungs- und 
Verkehrsgeographie (Schlüter kiadása) Berlin. 1908. Továbbá : Balázs Ist
ván: A magyar középisk. földrajzi oktatás reformja. Tan. Közi. 1910. 436. 1. 
(febr. 24.)

1 Reformtörekvések a földrajzi tanítás terén hazánkban és külföldön. 
Tan. Közi. 1908. 34. és 40. 1. (okt. 4.)

2 Précis de géographie économique. Paris, 1897.
8 Ép ez az, amit csak a geográfus szakember tud megérzékíteni, 

élénken leírni és eredményesen tanítani. A geotektonikai változásoknál esik 
meg az a »súlyos didaktikai hiba, hogy a földrajzi órák tekintélyes részét 
állandóan oly kartársakra bízzák, akiknek nem szaktárgyuk a geográfiai, 
amiről Pintér Jenő tesz említést: A földrajzi oktatás reformjának kérdéséhez 
Tan. Közi. 1906. 406. 1. (jan. 21.)

37*
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geográfia ily előismereteket nem Tcíván, könnyebb a tanulónak 
életkörnyezetéből vett, akárcsak hipotétikus példákkal megvi
lágítani a problémáit. Aránylag igen könnyen összhangba hoz
ható az Y-ikes »néprajz és statisztika« gondolatával, ha az 
első félévben általános antropogeografia (ebben ált. etnográfia), 
a másodikban leíró rész (ebben leíró gazd. földr.) tan ítta t
nék különös tekintettel hazánkra, s csak a föld nevezetesebb 
államaira szorítkozva. Az egy óra különbség nem lényeges és 
nem teszi szükségessé a bifurkációt. I t t  az általános és leíró rész 
között kitűnő átvezető témául kínálkozik a letelepülés tana (alig. 
Siedelungskunde); az elsőben kiváló fontosságú kérdés az emberi
ség kultúrális tagozódásának rajza (természeti népek, kulturális 
népek) és ez utóbbi gazdasági földrajzának ismertetése (gazdasági 
élet a földmívelő népeknél, a modern, forgalomra épített gazda
sági rendszer, gyarmatosítás stb.). Ezekre a nagyfontosságú kér
désekre lehetetlen volt az eddigi leíró földrajznál k itérni; a fej
letlen kor sem engedte volna meg. Szükséges, hogy a földrajzi 
reformnál az általános antropogeografia nagyfontosságú kérdései 
figyelmen kívül ne maradjanak.

(Budapest.) Dékány István.

KÜLFÖLDI TANÜGY.
Az élőnyelvtanárok Franciaországban.

A közel múlt pedagógiai mozgalmainak egyik rendkívül életre
való és igen érdekes eseménye az »Országos nyelvoktatási egyesület« 
megalakításának kísérlete. Úgy tudom ugyanis, hogy eddigelé tisztán 
kísérletről lehet szó. Az egyesületnek február hó 20-án kellett volna 
megalakulnia. Örömmel léptem tagjai sorába, de az egyesület meg
alakulásáról eddigelé semminemű értesítésem nincsen. Korai volna 
ennélfogva felhívásával foglalkozni, de nem lesz érdektelen ezúttal épp 
alkalomszerűen a francia élőnyelvtanárok társaságának (Société des 
Professeurs de Langues Vivantes de l’Enseignement Public) alap
szabályait röviden ismertetni és a múlt hóban megjelent, az 1910. évre 
szóló előirányzatos kimutatásának (Annuaire de la Société pour 1910) 
egyes értékes adataira rámutatni.

Az egyesület 1902-ben, tehát abban az évben alakult, amelyben 
egy francia kormányrendelet (»les programmes«) a direkt módszert 
a francia középiskolában kötelezővé tette. Alapszabályzata 15 pontból 
áll. Célja: 1. Keresni a nyelvtanítás legjobb módozatait, útjait 
(módszert) a kormányrendelet szellemének megfelelően. 2. Tanulmá
nyozni az élőnyelvek tanítását illető összes elméleti és gyakorlati 
kérdéseket. 3. Értesíteni az élőnyelvtanárokat a francia és külföldi 
pedagógiai élet minden érdekes mozzanatáról, nyilvánulásáról. 4. Meg
védeni a tagok sajátos, szaki érdekeit (intérét professionnels).
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Propagáló eszközei: Hivatalos lapja, összejövetelei, tanácskozmányai 
Parisban és a megyékben egyaránt. Helyi és kerületi csoportok 
megalakításának elősegítése, amelyeknek — óhajukra — a hivatalos 
lapban külön rubrika alatt helyet engedélyez. Összejöveteleinek, 
diszkusszióinak anyagát, tárgyát, tagjainak pedagógiai kísérleteit 
lapjában a tanulóifjúság rendelkezésére bocsátja. Tagjai: tiszteletbe
liek, jóltevők (200 fr.), alapítók (100 frank), rendesek és pártolók 
(6 fr.) Pártoló tagok lehetnek a francia közoktatásügyön kívül álló 
egyének. Legalább 6 frankot fizetnek. Megkapják a lapot. Pészt 
vehetnek a konferenciákon és hebocsátást nyernek a választmány 
által kijelölt vitaülésekre is. Az egyesület vidéki körei hasonló jogokat 
élveznek és kötelességekkel bírnak, mint vidéki tanári köreink ; 25 
bejegyzett rendes tag után egy képviselőt küldhetnek a központi 
választmányba. Ez a vidékieken kívül 33 rendes tagból áll. A köz
ponti választmány tagjai jogaikat átruházhatják rendes meghatalmazás 
alapján bármilyen az »Académie de Paris« (párisi tanügyikerület) 
kötelékébe tartozó középiskolai professzorra, ha az illető az egyesület 
rendes tagja. A meghatalmazás a vidéki kör választmánya által 
évenként megújítandó. A választmány többi tagját a közgyűlés 
választja 3 évi időtartamra. A választmány harmadonként felfrissítendő. 
A kieső tagok csak egy év múlva válaszhatók meg újra. E szabály 
alól kivétetnek az elnök, titkárok (secrétaire de la société, secrétaire 
de la rédaction) és a pénztáros. Az elnök többször mint kétszer 
egymásután meg nem választható. A tisztikar tagjai egy évre válasz
tatnak. Megbízatásuk végével választmányi tagoknak újra megválaszt
hatok.

Az egyesület ezidei elnöke Schlienger a Janson-de-Sailly lycée- 
nek németnyelv tanára Párisban (tavalyi elnöke Bailees a Condorcet 
lycéenek angolnyelv tanára). Lapjának szerkesztője Feignoux a Jan
son-de-Sailly lycéenek angolnyelv tanára (tavaly Schlienger). A szer
kesztőségnek külön vezetőbizottsága van, amely 10 tagból áll. Az 
egyesület céljai szolgálatában álló bizottságai még a terjesztő (com
mission de propagande), a publikáló (c. de publicité), a szaki, hiva
tásbeli érdekeket védő (c. des intéréts professionnels) és az elhelyező, 
felvilágosítással szolgáló bizottság (c. de placement et renseigne- 
ments), az egyesületnek jelenleg két vidéki köre van : Lille- és Lyon
ban. Előbbi 3, utóbbi 2 választmányi tagot küld a központba. 
Mindegyiknek természetesen azonkívül külön tisztikara és választ
mánya van. Az egyesületnek van ma 169 párisi, 507 franciaországi 
vidéki, 18 angol, 13 német, 9 orosz, 7 olasz, 5 magyar, 4 osztrák, 
3 belga, ugyanannyi egyesült-amerikai, 2 svájci, egy dán, svéd, 
németalföldi, portugál, luxembourgi, bolgár, román, török, krétai, 
kanadai, kubai, mexikói és egy argentiniai tagja.

Ezek volnának az egyesület 1910-re szóló évi kimutatásának 
érdekesebb adatai. Látván egy ilyen hatalmas, nagy kiterjedtségíí 
szakegyesületet, méltán elszomorodhatunk honi állapotainkon, ahol 
egy ily irányú egyesület megalakítását oly nehezen vagy éppen nem 
tudjuk keresztülvinni. A francia élőnyelvtanárok egyesületének
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alapszabályaira csak annyiban tértem ki, amennyiben azok bennünket 
érdekelhetnek, újságszámba menőt mondanak. A tisztikar és a választ
mány megválasztásánál divó váltógazdaság a jogok átruházásának 
ténye és végre a szerkesztőbizottság hasznos, értékes dolgok, amelyek 
megszívlelésre, követésreméltók volnának. Természetesen a követésre- 
méltó elvek önmagukban nem elegendők. Nem segítenek rajtunk. 
Hozzá is kell fogni reálizálásukhoz bármilyen nehézségek között is, 
ha a külföldnek ily speciális irányú fontos és virágzó szakegyesületei
hez hasonlókat akarunk létesíteni.

Dr. Philipp Kálmán.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Z e m p lé n  G y ő z ő : Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai. 

Kiadja a Kir. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 1910.

Több okból örömmel üdvözöljük e munkát. Örülünk mindenek
előtt annak, hogy a Természettudományi Társulat szakítva eddigi 
szokásával fizikai munkát és pedig nem külföldi mű fordítását, hanem 
eredeti önálló alkotást ád a közönség kezébe. Oly végtelenül szegény 
a magyar fizikai irodalom, hogy e téren minden vállalkozást öröm
mel kell üdvözölni]: annál inkább kell ezt tenni akkor, a midőn 
Zemplén Győző vállakozik a munkára, aki eddigi működése, tudása 
és írói művészete alapján egyaránt hivatott ily feladat megoldására.

Zemplén eltalálta azt a hangot, amely a népszerű munkához 
legjobban illik. Sokan egészen helytelenül azt gondolják, hogy az 
ilyen munkának a legszélesebb körök számára kell készülnie. Ez a 
gondolat ilyen alakban meg nem állhat, mert ezekben a széles réte
gekben nincs meg az érdeklődés az igazi tudományos kérdések iránt. 
Zemplén a művelt közönséget tartotta szeme előtt, tehát azt, amely
nek legalább középiskolai műveltsége van és azonkívül a természet- 
tudományi kérdések iránt is érdeklődik. Eppazért nem beszél feles
legesen sokat, bizonyos ismereteket, különösen pedig a tudományos 
iskolák retortáján keresztül ment emberek okoskodási módját s a 
magasabb értelemben vett olvasni tudást feltételezi olvasójától, viszont 
azonban a tudománynak minden absztrakt fogalmát és szakkifejezését 
szemléletesen, analógiákkal és metaforákkal fűszerezve bőségesen 
megmagyarázza. És csak sajnáljuk, hogy a tudomány immár megálla
pított ismeret elméleti és lélektani alapjaira: a lélek intuitív érzék- 
leti tartalmára még nagyobb figyelemmel nem volt, úgy hogy némely 
alapvető fogalmat tisztán formálisan és sablonosán intézett el. így 
például nem igen lehet elképzelni az elektromosságra vonatkozó 
ismereteink szilárd megalapozását anélkül, hogy az elektromos feszültség 
igazi intuitív fogalmát kifejlesztettük volna. És éppen ezt Zemplén 
egészen formálisan intézi el.

Ilyen hely azonban nagyon kevés van; a legtöbbször igazán 
szemléletes a tárgyalási módja. A sok közül is ki kell emelni a
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váltakozó áramra és az elektromos hullámokra vonatkozó részeket 
(100 — 263 1.), amelyek nemcsak pompásan vannak megírva, hanem 
összeszerkesztési módjuk, az egyes részek következése, egymásba 
szövődése tekintetében, továbbá a váltakozó áramra vonatkozó tudomá
nyos és gyakorlati fogalmak lassú, fokozatos, érthető és világos 
kifejlesztése tekintetében igazi mintáját adják a természettudományi 
szellemtől áthatott okoskodási módnak. Ez a rész a szakbeli fizikusok
nak is jó szolgálatot tehet. A tankönyvek, sőt a nagyobbszabású 
külföldi (mert hiszen honi nincs) tudományos kézikönyvek is aránylag 
keveset foglalkoznak a váltakozó árammal és amit adnak, abban is sok 
a felesleges forma cifrázás, ami mutatja, hogy írójuk az egész anyagot 
nem dolgozta át lelkében, vagy pedig, hogy csak könyvekből merítette 
tudását. Úgy látszik, hogy a váltakozó áramtól való félelem még 
mindig nem veszett ki a tudományból. Épp azért Zemplén könyve be 
fog válni azon fizikusoknál, akik hiányzó ismereteiket ki akarják 
egészíteni. Valóban a váltakozó áram tulajdonságai is egyszerűek 
és nem nehéz róluk világos, élénk és szemléletes képet alkotni.

Zemplén könyve tehát jó szolgálatot fog tenni a tanárok 
továbbképzése ügyének is. És ez a másik ok, amiért örülünk e munká
nak. Európa minden előrehaladottabb államában az iskolaügyek terén 
igen élénk mozgalmak vannak s majdnem mindenütt rájutottak 
arra, amit Eötvös Lóránd báró már 18 évvel ezelőtt mondott ki, hogy 
minden oktatásügyi reform súlypontja az oktatószemélyzet képzésében 
rejlik. Valóban több államban (pl. Franciaországban) még a tanterv 
részleteinek megválasztását is a tanárra bízzák, ellenben nagyszámú 
intézményt állítottak fel a tanárképzés javítására. Ezek között egy 
sereg olyan is van, amelyek a tanárok későbbi továbbképzésének 
ügyét szolgálják. Különösen szükség van ilyen intézkedésekre a fizika 
terén, hiszen közismeretű tény, hogy ez az a tudomány, amelynek 
haladása a legnagyobb. A fizikusoknak igazán önfeláldozó munkát 
kell végezniök, ha a kísérletekre való előkészítés, eszközök javítása 
és rendben tartása, oktatásügyi kérdésekkel való foglalkozás mellett 
még a tudomány fejlődését is figyelemmel akarják kísérni. És ezt 
is, csak úgy tudják megtenni, ha előbb valamely külföldi nagy 
nemzet nyelvét elsajátítják. Valóban igen nagy nehézségek azok, 
amelyekkel meg kell küzdeni és így nem csoda, ha sokan kedvüket 
veszítve nem törődnek tovább a dolgokkal. És sem az állam, sem 
a tudományos társulatok nem tesznek egy lépést sem abban az 
irányban, hogy a létező állapotok javuljanak. Ezért is örömmel kell 
üdvözölni Zemplén könyvét, mert a továbbképzésre magyar nyelven 
ád módot.

Oly kevesen foglalkoznak nálunk tudománnyal, hogy az előtt, 
aki szereti a tudományt, nem lehet nagyobb és nemesebb feladat a 
tudomány terjesztésénél. Ha azt akarjuk, hogy a tudományos köz
szellem nálunk is kifejlődjék, akkor mindenáron azon kell lennünk, 
hogy a tudomány létező tartalma minél szélesebb körre terjedjen 
szét. Nem elhessegetni, hanem csalogatni kell az embereket a tudo
mány berkeibe. A tudomány népszerűsítése magának a tudománynak
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is elsőrendű feladata. Sőt népszerű tudományos könyvet jól megírni, 
oly feladat, amely a legnagyobb tudóshoz is méltó. Minden tudo
mányban nagyon sok a forma, nagyon sok a sablon és nagyon sok 
a szakkifejezés; a gondolatok következési sorának is egészen meg
határozott csapásai vannak. És ezek talán szükségesek is ahhoz, hogy 
a tudósok egymást elég pontosan megérthessék. Mikor azonban arról 
van szó, hogy a művelt nagyközönség számára tegyük megemészt- 
hetővé a tudományt, akkor ezeket a formákat, sablonokat és szak- 
kifejezéseket nem használhatjuk közvetlenül, akkor a tényeket és a 
belőlük vont következtetéseket, az alapfogalmakat és a reájuk vonat
kozó törvényeket szét kell bontogatni és mindent a megismerés 
igazi alapjaira fektetve újból fel kell építeni. Ez pedig valóságos 
tudományos munka, sőt a legnagyobbszerű, a leghatalmasabb tudo
mányos munkák egyike. Ha sikerül, akkor bizonyos, hogy az író 
uralkodik a tárgy felett. És ez a harmadik ok, amiért örülünk ennek 
a könyvnek, Zemplén az egész anyagot, különösen pedig az első 
részt, amely az alapjelenségeket tárgyalja, át meg átdolgozta lelké
ben és az egész anyagot egységes szempont alá foglalta. Minden 
sorából látszik, hogy a saját gondolatait adja, nem pedig minden
honnan összeszedett tákolmányt. Ilyen lelki átdolgozás mindig kell, 
ha igazán jól akarunk tanítani. Ebben az alakban, ahogyan Zemplén 
adja az elektromosságra vonatkozó ismereteinket, csakugyan megvan 
a nevelési értékük. Pedig a tudomány legmagasabb kritériuma, az ő 
nevelési értéke. Zemplén csak néhol használja a tankönyvekből nagyon 
megszokott és sablonossá vált tárgyalási módszert, amelyet »quasi 
induktív« és »quasi deduktív« módszernek lehetne nevezni. Ez a 
sablonos módszer abból áll, hogy az előre látott törvény (pl. az 
Ohm-törvény) vagy a tudott szabály érdekében egész sereg kísérletet 
gondolnak ki, amelyek valójában végre sem hajthatók és nem is 
vezetnek el oda, ahová jutni akarunk, csak éppen arra valók, hogy 
a törvényt vagy szabályt látszólag a tapasztalatra alapítsuk. Quasi 
induktív azért, mert valójában azt a törvényt nem ilyen kísérleti 
úton, hanem próbálgatással definiálgatással, analógiákkal és hipoté
zisekkel fedezték fel. A »quasi dedukciódnál pedig fordítva éppen 
olyan dolgot akarnak deduktív úton megkapni, amely csak sok 
kísérlet alapján alakul ki az emberi lélekben. Azonban ismétlem, 
ilyen sablonossá vált »tanmódszer« csak kevés van Zemplén könyvé
ben, a legtöbbször azt a természetes gondolati sort alkalmazza, 
amelyet a tárgy diktál, s amely hozzája is simul s amelyet a »tan« 
érdekében alkalmazott sematizálás nem csúfít el.

Zemplén nyelve pompásan gördülő és igazán élvezetes. Zemplén 
tud írni. Néhol azonban elragadja a heve, így például : »V16 lóerős 
motor akkora, mint az öklöm« (463), »ahol prüszkölve, pöfékelve 
vár reá a füstös gőzcsikó« (470), »a villamos lámpánál sem kőszén
füst, sem gázbűz nem rontja a szoba levegőjét. A füstje csak a 
hónap végén jön, a villamos társulat számlájával.« (521 1.) Azonban 
a legtöbb helyen könnyed és mégis komolyan tudományos.
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A könyv gazdagon van illusztrálva, azonban azok a képek, 
amelyeket egy német könyv után reprodukáltak, egyáltalában nem 
sikerültek. A Természettudományi Társulat az illusztrálásnak ezt 
az ocsmány módját, amely nem méltó egy nagy tudományos társu
lathoz, már régóta űzi, igazán itt volna az ideje, hogy abba hagyja.

Zemplén könyve olvasmányul és továbbképzésre igen melegen 
ajánlható, M—a.

Beküldött könyvek és lapok.
Akadémiai Értesítő. Szerkeszti Heinrich Gusztáv főtitkár. 

1910. Február. — Magyar Gyógypedagógia. Tanügyi havi folyóirat. 
Szerkeszti Berkes János. 1910. Január. II. évf. 1. szám. — Iskolai 
ünnepeink. Szerkeszti Szentgyörgyi Dénes. 1910. Február. Előfizetési 
ára egy évre (12 füzet,) 7 K. — Ifjúsági könyvtárjegyzék. 1910. 
Február. Szerkeszti és kiadja ár. Szennák István. IX., Mátyás-utca 
18. sz. Előfizetési ára egy évre 1 К 20 f. Tartalma : Ifjúsági 
könyvtáraink az iskolai Értesítők alapján. Az ifjúsági könyvtárak
nak ajánlható munkák jegyzéke. Megyesi Ferenc az ifjúsági könyv
tárjegyzékről. Jókai regényei az ifjúsági könyvtárak szempontjából. 
Az ifjúsági könyvtárjegyzék eddig megjelent számai (35 ív) két 
kötetben 5 К-ért megszerezhetők. Múzeum. Red. ár. Boleslawa 
Mankovskiego. Lwów 1910. Eocznik XXYI. Tom III. — Marx és 
Mérei műszerek gyára 7-ik árjegyzéke. Szikrainduktorok. Röntgen
berendezések. Kapcsolótáblák. Áramátalakítók. Tesla, Hertz és Mar
coni eszközök stb. Budapest, YI. Bulcsu-utca 7. sz. Udvarhelyi Nép
nevelés. Székelyudvarhely, 1910. Február. I. évf. 1. szám. Szer
kesztik Gyerkes Mihály és Gál Imre. Előfizetési ára egy évre 5 K. — 
Jó pajtás. Előfizetési ára negyedévre 2 К 50 f. Kiadóhivatal Bu
dapest, IY. Egyetem-utea 4. — Juventus. Latin ifjúsági lap 5. szám. 
Szerkeszti ár. Székely István. — Magyar Pedagógia. A Magyar 
Pedagógiai Társaság havi folyóirata. Dr. Fináczy Ernő közreműkö
désével szerkeszti dr. Weszely Ödön. 1910. Február.

Művészeti dolgozatok. Irta Keleti Gusztáv. Kiadja a Kis- 
faludy-Társaság. Budapest, Franklin-Társulat, 1910. Ára fűzve 8 K, 
vászonkötésben 9 К 60 f.

KRÓNIKA.
Főigazgatói kinevezés. A király a vallás- és közoktatás- 

ügyi m. kir. miniszter előterjesztésére Polgár Györgyyiek a mis- 
kolczi kir. kath. főgimnázium igazgatójának a tankerületi kir 
főigazgatói címet adományozta.

Tanári közgyűlés. A  Tanítóképző Intézeti Tanárok Orszá
gos Egyesülete f. hó 21—24-én tartotta XI. évi rendes közgyű
lését dr. Baló József elnöklete alatt Temesvárott, A közgyűlésen
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megjelent a vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében 
dr. Telbisz János udvari tanácsos, polgármester,'azonkívül dr. Cser- 
noch János rom. kath. püspök, dr, Letics György gör. kel. szerb 
püspök, K. Dancli Ferenc, a temesvári középiskolai tanári kör elnöke 
és számosán mások, mint egyesületeknek a képviselői, vagy mint 
vendégek, közöttük Közlönyünk szerkesztője is. Az egyesület 
tagjainak érdeklődését dicséretesen jellemző adatként fel kell 
jegyeznünk, hogy a tagok összességének mintegy a fele jelent 
meg a közgyűlésen s buzgó kitartással csaknem folytonosan teljes 
számmal yésztvett a tárgyalásokon is. A magas színvonalon álló 
elnöki megnyitó beszéd mély hatást gyakorolt a jelenvoltakra s 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tagok munkakedvét fokozza. 
Az üdvözlések során az elnök igen melegen emlékezett meg a 
középiskolai tanárságról s annak országos egyesületéről, amely 
iránt a képzőintézeti tanárok igaz tiszteletét, állandó rokon- 
szenvét tolmácsolta s minden munkájához testvéri csatlakozásukat 
ajánlotta fel. Ez a tisztelet és ragaszkodás azontúl is ismételten 
kifejezésre jutott a közgyűlés folyamán s hasonló meleg viszon
zásban részesült egyrészt K. Dancli Ferencnek az elnöki üdvöz
lésre adott válaszában, másrészt Közlönyünk szerkesztőjének a 
felszólalásaiban is. A közgyűlés igen nagy munkát végzett. Tár
gyalásaiban a képzőintézetek minden aktuális kérdésére kiterjesz
kedett s ezekre nézve fontos, s kihatásaiban minden bizonnyal jelentő
ségteljes határozatokat hozott. Dr. Gerencsér István Kiss Áron 
fölött tartott lendületes emlékbeszédet, Nagy László igazgató a 
pszichológiai laboratóriumokat ismertette, Snasel Ferenc, Keszler 
Károly, Kötse István, Barabás Endre, Lechnitzlcy Gyula a szociális 
pedagógia feladatairól, Bépay Dániel a gyakorlati kiképzés egy
ségesítéséről értekezett. A felolvasásokhoz élénk és felette tanulságos 
eszmecsere fűződött, melynek részleteire itt nem terjeszkedhetünk 
ki, csak általánosságban jegyezzük meg, hogy megfigyelésünk 
szerint a felszólalókat az a meggyőződés hatotta át, hogy amit 
iskolájuk érdekében jónak, megvalósítandónak gondolnak és mon
danak, annak a megvalósítását remélik is a minisztérium útján, 
ahol meg is értik őket s támogatják is törekvéseiket. Elvi jelen
tőségű határozata volt a közgyűlésnek az, hogy a tanítóképzők 
öt évfolyamra való fejlesztését kívánja. A nyilvános üléseken 
kívül négy szakosztályban az egyes tárgyak tantervéről és metodi
kájáról értekeztek. A tisztikart újból megválasztották s azonkívül 
az egyesület tiszteleti tagjai le ttek : dr. Telbisz János udvari 
tanácsos, Temesvár polgármestere, dr. Csernoch János róm. kath. 
püspök, dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár és dr. Bánóczi József 
képzőintézeti igazgató. Ezen a közgyűlésen fogadták el a Segítő
egyesület alapszabályait is.

A közgyűlést Temesvár sz. kir. város közönsége igen meleg 
fogadtatásban részesítette. Viszonzásul az egyesület március 22-én 
jótékonycélú hangversenyt rendezett, amelyen Békéi Józsa és 
Héger Lujza egyesületi tagok művészi hegedű, illetőleg zongora
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játékkal, Szabolcsba Mihály nagyhatású szép költeményeinek fel
olvasásával és a Temesvári Magyar Dalárda énekszámok előadá
sával vettek részt. — A testvéri rokonérzésnek azt a bensőségét, 
amely a középiskolai tanárság és egyesületünk iránt a gyűlésen 
tüntető módon és ismétlődőleg megnyilvánult, ezen a helyen is 
megköszönjük és kifejezzük, hogy azt igen sokra értékeljük, 
teljes mértékben viszonozzuk s alkalomadtán, talán az éppen 
most tervezett Országos Oldató Szövetséggel kapcsolatban még 
inkább ápolni el nem mulasztjuk.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter az újverbászi községi gimnázium V—YI. osztályainak az 
1909 —1910. tanévre a nyilvánossági jogot megadta.

A földrajzi reformbizottság. Dr. Eró'di Béla udv. tanácsos, 
kir. főigazgató elnöklete alatt f. hó 30-án szerdán d. u. 5 órakor 
egyesületünk helyiségében ülést tart. Tárgyai: Vargha György elő
adói előterjesztések és javaslatok; Szabó Márton a földrajzi oktatás 
története hazánkban. Ezzel kapcsolatban külön is felhívjuk olvasóink 
figyelmét arra a lelkes elhatározásra, amelyre a földrajzi oktatás 
reformja ügyében megindult mozgalmunk Farkasfalvi Kornél temes
vári áll. főreáliskolai tanár kartársunkat indította, aki a temesvári 
köri gyűlésről jelen számunkban megjelent tudósítás szerint földrajzi 
olvasmányok jutalmazására 1000 koronát ajánlott fel a sajátjából. 
Ez a tett önmagát dicséri.

Tanárok kitüntetése. Mindig őszinte örömmel adunk hírt róla, 
ha soraink közül valaki kiemelkedik s valamely téren számbavehető 
sikereket ér el. Ez az öröm elég gyakran jut osztályrészünkké. 
Az elmúlt napokban három ilyen sikerről vettünk tudomást. Az első 
az, hogy Sajó Sándor kartársunkat egyesületünknek jeles tollú titkárát 
hazafias költeményéért most immár másodízben tüntette ki az Aka
démia a Farkas-Raskó díjjal. — A Karácsoyiyi-pályázaton, amelyért 
az idén komoly drámai művek versenyeztek, a 73 darab között 
a legkiválóbbnak, amelyet az Akadémia dicsérettel tüntetett ki, 
ugyancsak Sajó Sándor a szerzője, aki Vass Árpáddal, a III. kér. 
áll. főgimnázium tanárával társulva alkotta meg ezen legújabb drá
mai munkáját. — A temesvári Arany-János-Társaság pályázatot 
hirdetett egy Arany János mint esztétikus című értekezésre. A pálya
díjat dr. Gálos Rezső kartársunk és Közlönyünknek is ismert nevű 
munkatársa nyerte meg, akit a múlt évben Arany János mint 
mübíráló c. értekezéséért is megkoszorúzott a társaság. Fogadják 
kitüntetett kartársaink őszinte elismerésünket és szerencsekívána- 
tainkat.

A soproni szabad líceum derekasan működik ebben az évben. 
Előadásokat tartottak Vári Rezső áll. főreáliskolai tanár a színpad 
hatásáról. Korom György tanár Madách Imréről, mint emberről.
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Bella Lajos áll. főreáliskolai tanár Sopron múltjának utolsó évszá
zadairól. Szabó József főgimn. tanár az üstökösökről és hullócsilla
gokról. Mészáros Sándor tanár Mikszáth Kálmánról. A soproni 
pedagógiai társaság meghívására Aggliázy Kamill honvéd főhadnagy 
a katonai pedagógiáról tartott előadást. Valamennyi előadás nagy 
hatással, nagy közönség jelenlétében folyt le.

Oratio pro domo et libertate.
Válasz Balogh Péter úrnak és másoknak.

Nagyon köszönöm B. P. úrnak a Közlöny múlt számában az 
én címemre intézett megrovási kalandját, mely mérsékelt hangjánál 
fogva szinte bóknak is beválik. Köszönöm, mert alkalmat szerzett 
arra, hogy ebben a kényes ügyben a kellő felvilágosítást megadhassam, 
jóllehet az interpelláció éppen tíz esztendővel késett el.

En ugyanis a német-oszták tanárok közgyűlésén első ízben már 
1900-ban vettem részt,1 majd ismét 1903-ban a nyomtatványok 
tanúsága szerint mint vendég (als Gast) mindenkor egy-egy előadással, 
melyek minthogy itthon nem születhettek meg, a külföldről körutazási 
jeggyel kerültek haza.1 2 Mostani szereplésem is ilyen minőségben történik 
s hogy ez a két szó (mind vendég) a kinyomatott napirendből ezúttal 
kimaradt, az csak tévedésnek vagy önkéntelen mulasztásnak tudható 
be, ami első sorban nekem kellemetlen s amit a helyszínén eligazítani 
és hangsúlyozni nem fogok elmulasztani. Különben még így is csak 
mint résztvevő (Teilnehmer) szerepelek, nem pedig mint tag. Minthogy 
pedig távolmaradásommal csak félreértésekre adnék alkalmat és 
fokoznám a bonyodalmakat, továbbá megfosztanám magamat annak a 
lehetőségétől, hogy a felpanaszolt gravament kikorigálhassam, már 
célszerűségi szempontból sem vagyok abban a helyzetben, hogy 
B. P. úrnak megengedem jóhiszemű tanácsát kövessem és előadásaimat 
lefújjam.

Hogy a különböző nevek társaságában az enyém is szerepel 
és más városok között Budapest, az talán még sem hazaárulás, vagy 
ha igen, akkor már 1 ;4 század óta megértem az akasztófára, mert 
a német-, francia-, stb. országbeli folyóiratoktól eltekintve, ilyen 
környezetben ismertetem ennyi idő óta a magyar középiskolai oktatás
ügyet a bécsi »Zeitschrift für das Realschuhvesen«-ben. (Ez egészen 
más dolog. Szerk.)

Ha B. P. úr figyelmesen és elfogulatlanul olvassa el vala a 
programmot, szinte örülnie kellett volna neki azon, hogy egy magyar 
embernek alkalma nyílik Bécsben két olyan új mozgalomról beszámolni, 
melyekben Magyarország vezet. Nem tudom, hogy nálunk milyen 
fogadtatásra számíthatna egy analog törekvés? S amikor én egyik 
előadásom vá-zlatában, amelynek középpontjában az Apponyi gróf 
rendezte ankét áll, a középfokú oktatásnak nemzetközi szabályozású

1 Lásd: Tanáregyes. Közlöny XXXIII. évf. 1900, 588. 1. f.
2 Az egyiket a »Katholikus Tanügy* vette át az »AÜgemenie Deutsche 

Lehrerzeitung«-ból (VI. évf. 1900).
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ról, szószerint ezt írom: »Das Verhältniss Österreichs zu den beiden 
Nachbarstaat??, zu Deutschland und Ungarn,« másik előadásomban 
pedig ezt: »Skizzierung der seitens der königl. ungarischen Landwehr 
(Honvéd) in diesem Jahre in Angriff genommenen Reformen«, akkor, 
gondolom, már eleve kidomborítottam a magyar állam önállóságát és 
intézményeinek függetlenségét, amitől talán inkább vendéglátóimnak 
fájhatna a feje.

Én tehát köszönettel tartozom az ottani köröknek, hogy valóban 
liberális felfogásukkal módot adtak nekem arra, hogy az európai 
kultúrának és egyúttal hazámnak némi szolgálatot tehessek.

Bizony megvallom, másféle honi útravalót reméltem akkor, 
amikor t. k. az a gondolat is felmerül, hogy a politika abszolút 
kizárásával nem lehetne-e ezt az áldatlan és hagyományos kutya-macska- 
viszonyt legalább a tanárok és egyesületeik között valami barátságosab
bal felcserélni. Én alig hiszem, hogy B. P. úr felszólalásával hasz
nált volna ennek az ügynek, s hogy egyengette volna a két állam
nak kultúrális-társadalmi közeledését, amit a nemzetközi oktatásügy 
keretében óvatosan megpendíteni szándékomban volt. Ismétlem, jó
hiszeműségét nem vonom kétségbe, de neki ép oly kevés joga volt 
ahhoz, hogy az én nemzetközi pedagógiámat meggyanúsítsa, azon jó 
és nemes értelemben volt kultúrinternacionalizmust, melyet én még 
Apponyi gróf előtt voltam bátor vallani és hirdetni.

*  *  *

Most pedig, miután B. P. úrral úgy ahogy elintéztem a dolgot, arra 
kérem az i. t. szerkesztő urat, ne sajnáljon tőlem még néhány sort egyéb 
személyes ügyben.

Részben külföldi iskoláztatásom, részben egy helyes (?) ösztön már 
pályám kezdetén azt a meggyőződést érlelték meg bennem, hogy mi rászorul
tunk a nyugati kultúrkapcsolatokra, anélkül hogy szolgai kultúrközösségre 
vállalkoznánk. Ez a meggyőződés lelkesít immár több mint két évtized óta 
abban a tevékenységben, amelyet a magyar közoktatásügynek külföldön való 
ismertetése érdekében kifejtek. Örülök, hogy a külföldi pedagógiai tőzsdéken 
ma már a magyar pedagógiai értékeket is jegyzik, még pedig meglehetős rész
letességgel, mert külön rovatokat nyitottak még a magyar kultuszminiszteri 
rendeleteknek és programmértekezéseknek is. Hogy ez sem ment könnyen, hogy 
előítéletekkel, nehézségekkel szemben mennyit kellett küzdeni, kapacitálni, 
azt én tudom. Főleg, mert azt az impraktikus politikát követtem, hogy itthon 
megmaradtam Europäernek, a külföldön meg adtam a vadmagyart. (Mennyi
vel »praktikusabb« lett volna az ellenkezője !) Ebbéli komplementär hivatá-. 
somban pedagógiai értelemben igyekeztem azt az irodalmi programmot meg
valósítani, melyet 20 év előtt vallott az akkor modern Kisfaludy Károly : 
»A magyar szellem érvényesítése az európai ízlés formái között«, aminek 
jogosultságát a legjakababh magyar tanár sem tagadhatja. De bár a leg
nagyobb magyar már a »Hitel«-ben (1830) így kiálltott fe l: Extra Hungá
riám non est vita , szánakozást vagy kacagást gerjesztő beszéd«, én sem 
követhetem büntetlenül ezt az igét.

Mindezekért nem kérek semmit, csupán azt: hagyjanak dolgozni! 
Hisz ezzel csak magamnak ártok : sikerült is a proskribáltak rangsorában 
vezető helyre jutni; nyugodjanak ebbe bele, sokáig úgy sem tart már; 
szüntessék be végre azt a gyáva embervadászatot (hányán egy ellen !) s gon
dolják meg, hogy nemzetközi dolgokban nem lehet Strohmanokkal és időnek 
előtte elsütött pisztolyokkal még a szeretet vallásának támogatásával sem 
operálni.
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Azzal, hogy itthon szájkosarat raktak rám s holmi pedagógiai nagy
bérlők kiütötték kezemből a pennát, a közvetítő! működés mellett folyta
tott önálló írói munkásságomat is kifelé szorították : én tehát eszméimmel 
és saját zsebemre mehetek oda, ahova nekem tetszik és tettekben megnyilat
kozó hazafiságomat még terrorizálással szemben sem vagyok hajlandó fel
cserélni a semmittevés és amolyan »mégis huncut a német — hazafisággal«, 
mely rendesen csak a hitványaknak a fejős tehene. A Nyugaton egy ember
öltőn át kiküzdött pozíciómat (bár itthonról már azt is kikezdték) köröm
szakadtáig fogom védeni, mert hála Istenek : II у a encore des juges en 
Europe. Sapienti sa t!

Kemény Ferenc.

A Közlöny legközelebbi száma f. évi április hó 7-én 
jelenik meg.

NÉVS ORA
azon tagoknak, kik 1909—1912-re előfizettek:

(Vége.)

1909/10-re: nagybányai főgimn., nagybecskereki főgimn., nagy- 
enyedi Bethlen-koll., nagykanizsai főgimn., nagykanizsai polg. fiúisk., nagy
károlyi főgimn., nagyszalontai főgimn., oraviczabányai polg. fiúisk., orosházai 
polg. isk., Országos pedagógia könyvtár, pancsovai főgimn., pannonhalmi 
főapátság, pécsi főgimn., pécsi főreálisk., podolini gimn., privigyei gimn., 
rózsahegyi főgimn., szakolczai gimn., szarvasi főgimn., szászvárosi Kún-koll., 
szegedi főreálisk., székelykeresztúri gimn., székelyudvarhelyi főreálisk., 
székesfehérvári f. leányisk., szentesi főgimn., szentgotthárdi főgimn., szilágy- 
somlyói gimn., szolnoki főgimn., szombathelyi polg. fiúisk., temesvári f. 
keresk. isk., Toldi Lajos, Tóth Béla, Urbán Ignác, Varga Mihály, zalaeger
szegi f. keresk. isk., zalaegerszegi főgimn., zilahi Wesselényi-koll., zombori 
főgimn.

1910/1-re : budapesti: Bernardium, II. kér. főreálisk., VI. kér. főgimn., 
VIII. kér. főgimn., érsekujvári főgimn., fogarasi főgimn., kapuvári polg. 
isk., kézdivásárhelyi főgimn., kismártoni polg. isk., székelykeresztúri gimná
zium, zirczi apátság (II.).

1911/2 re: nagyváradi honvédapródisk., zirczi apátság (I.).
Budapest 1910 február 13. Müller József,

egyesületi pénztáros (II., Áldás-u. 4.).

T arta lom : Az Országos Középiskolai Tanári Kongresszus végrehajtó
bizottságának ülése. Sajó Sándortól. — Egyesületi é le t: — A po
zsonyi tanári kör. Pfeifer Jánostól. — A Temesvár-kerületi Tanári 
kör ülése. Csép Miklóstól. — A gyakorlatból: Középiskolai igazga
tók értekezlete Brassóban. —r —y-tó\. — Széljegyzetek az igazgatói 
értekezletekhez. K. A1.-tői. — Javaslatok és tanulmányok: Földrajzi 
reform és az antropogeografia. Dékány Istvántól. — Külföldi tan- 
ügy : Ajl élőnyelvtanárok Franciaországban. Dr. Philipp Kálmántól. — 
Könyvek és lapok : Zemplén G-yőző: Az elektromosság és gyakorlati 
alkalmazásai. M—a.-tói. — Beküldött könyvek és lapok. — Krónika: 
Főigazgatói kinevezés. — Tanári közgyűlés. — Nyilvánossági jog. — 
A földrajzi reformbizottság. — Tanárok kitüntetése. — A soproni 
szabad líceum. — Oratio pro domo et libertate. Kemény Ferenctől. — 
Előfizetések. Müller Józseftől.



Pályázat.
A pannonhalmi Szt. Benedekrend esztergomi kath. főgimnáziu

mánál az 1910/11. iskolai évtől rajztanári rendszeresített állás kerül, 
a pályázat eredményéhez képest, rendes vagy helyettes tanárral való 
betöltésre. Pályázhatnak rom. kath. vallásu, középiskolákra képesített 
okleveles rajztanárok, akik keresztlevéllel s végzett tanulmányaikat, 
képesítésüket, egészségi állapotukat, katonakötelezettségüket igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket Dr. Hajdú Tibor pannonhalmi 
főapát úr 0  Méltóságához címezve az esztergomi kath. főgimnázium 
igazgatóságához 1910. évi június hó 1-éig adják be.

Javadalmazás ugyanaz, mint az állami középiskoláknál. Nyugdíj 
s a hozzátartozók ellátása az 1894. XXVII. t.-c. szerint, a Rendnél 
fizetendő nyugdíj-levonással.

A rajztanár a törvényes óraszámig tartozik szaktárgyán kívül 
tanítani az alsó osztályokban mathematikát és szépírást is. A szabad
kézi rajzért az intézet kegyura által megállapított külön díjazást kap.

Kelt Esztergom, 1910. március 9.

Hollósi Rupert
igazgató.

Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-társulat könyvkiadóhivatala Budapest

Segédkönyvek a francia nyelv és irodalom tanításához.
1. Sandeau: M adem oiselle de la

Seigliére. Á ra.....................  2 К
2. Sarcey: Le S iége de Paris.

Á ra ........................................  6 0  f
3. Voltaire: Histoire de Char

le s  XII. Á ra .....................  6 0  f
4. Daudet: Le petit Chose.

Á r a ........................................  7 0  f
5. La Fontaine: Choix de Fables.

Á r a ........................................  6 0  f
6. Prosateurs modernes. 6 0  f 
7 Humoristes frangais. Ára 6 0  f
8. Chailley Bert.: Tu seras com 

mereant.
Á ra................................. 1 К 2 0  f

9.

10.

11.

TS
<D
bn

Anthologie des P oétes Fran- 
£ais. I, rész. Poétes des XV., 
XVI., XVU. e t XVIII. siecles. 
Jegyzetekkel e llá tta  Gábor I.
Á r a ........................................  7 0  f
Ugyanaz, II. rész. Poétes du
XIX. siécle. Á ra ..............  7 0  f
Histoire Légendaire d'Attila, 
par Amadéé Thierry. Beveze
téssel és jegyzetekkel e llá tta  
dr. Bodnár Gy. Ára ..........  6 0  f

12. A. Daudet: Tartarin de Taras- 
con. Á ra .............................  7 0  f

13. Francia szállóigék , m agyará
za tta l és a forrás szövegével 
e llá tta  Klimó NI. Á ra ....... 6 0  f

s í  De Gerando Antonia: A kezdő francia lege lső  m estere.
s  I  Ára kötve ...................................................................................      8 0  f
g  I  Francia beszédgyakorlatok. Vezérfonál a francia nyelv beszélésére. Dr. Ottó 
5 ч  Emil müve alapján szerkeszte tték  dr. Schack Béla és dr. Vargha Bálint.
I 1 Harm adik (egyedül jo g o síto tt magyar) kiadás. Á ra .............................. 2 К



2. kiadás ! 2. kiadás !

SZÁMTAN
A középiskolák I—III. osztálya 
------------számára.-------------
Irta: D r. LÉVAY EDE

állami íőgi.mnáziumi tanár.

Ára 2 ko rona  8 0 fillér.
A t. szaktanár uraknak kívánatra kész
séggel küldünk mutatványpéldányokat.

Előnyei : egy kötetben adja a közép
iskolai számtan teljes anyagát, a lég
ii j abb középiskolai tanterv alapján készült, 
előadása tömör és világos, mindenben a 
tanuló felfogásához alkalmazkodik, párat
lanul gazdag példatár, mely több mint 
1600 feladatot foglal magában, végül a 
könjv beosztásának könnyű áttekinthe
tősége. — Engedélyezés végett beter
jesztve. (Az előző kiadás engedélyezési 
száma. I. köt. 1323/902. II. köt. 1303/903.)

Pályázat.
A pannonhalmi Szt. Benedekrend soproni kath. főgimnáziu

mánál az 1910/11. iskolai évtől rajztanári rendszeresített állás kerül, 
a pályázat eredményéhez képest, rendes vagy helyettes tanárral való 
betöltésre. Pályázhatnak róm. kath. vallású, középiskolákra képesített 
okleveles rajztanárok, akik keresztlevéllel s végzett tanulmányaikat, 
képesítésüket, egészségi állapotukat, katonakötelezettségüket igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket Dr. Hajdú Tibor pannonhalmi 
főapát úr 0  Méltóságához címezve a soproni kath. főgimnázium igaz
gatóságához 1910. évi június hó 1-éig adják be.

Javadalmazás ugyanaz, mint az állami középiskoláknál. Nyugdíj 
s a hozzátartozók ellátása az 1894. XXVII. t.-c. szerint a Rendnél 
fizetendő nyugdíj-levonással.

A rajztanár a törvényes óraszámig tartozik szaktárgyán kívül 
tanítani az alsó osztályokban mathematikát és szépírást is. A szabad
kézi rajzért az intézet kegyura által megállapított külön díjazást kap.

Kelt Sopron, 1910. márc. 10.

Darvas Orbán
igazgató.

EIWEL L. UTÓDAI Z A IT S C H E K  J A R O M IR

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
M indennemű iskolapadok, iskola- és

és szabad, gyerm ekpadoknak
2 3  érem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — K öltségvetésekkel 
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SZÉCHÉNYI . KÖNYVTARA
Halála napjának ötvenedik évfordulóján nem gyászolunk 

már, ha fáj is, hogy e nagy ember közöttünk nem él. Nem is 
hálálkodunk azért, hogy miénk volt. Nem hátra nézünk. Látjuk 
a jelent s igyekszünk megtalálni a messzeségben azt a pontot, 
melyre függesztő látó szemeit Széchenyi István s abban remény
kedünk, hogy irányát felismerve megvilágosodik előttünk küzködő, 
kapkodó magyar nemzet előtt az egész út, melyen az ő nyomá
ban, utána, feléje fölfelé haladhatunk.

Bár támadna fel az a szellem, mely egyszer már újjá terem
tette ezt az országot! Bár fogóznánk bele mindnyájan, egész 
nemzetül abba a vezető kézbe, hiszen ki nem érzi, mily nagy a 
szükségünk mindenben reá?! A politikus szálljon magába, hall
gassa e napon Széchenyi szavát; a nemzetgazda ám higyje, hogy 
Széchenyi emléke főként az övé; nagy alkotásainak mostani élvezői 
hirdessék nagyságát, mert ez intézményeknek életet adott. Kéréssé- *- 
meg mindenki ama nagy életnek őt leginkább érdeklő részletét.

Benn az iskolában azonban nem az alkotásokat nézzük, 
jóllehet az életén méltó eltűnődnünk; nem is a részleteket mutat
juk be, hanem feltárjuk azt a hatalmas lelket, mely a sok apró 
részletet egységbe fűzi össze s mely az egységes alkotásokat 
— mikben megnyilatkozott — egységesen kialakult nemzetépítő, 
nemzetnevelő terv porcikáinak tünteti fel. Azt hirdetjük, hogy a 
legnagyobb nemcsak a nagyokhoz szólott s nyomában járnia mind
nyájunknak lehet. Azt hirdetjük, hogy Széchenyi Magyarországa 
akkor épül fel valaha, ha mindenki ismeri, megérti, követi őt.

Mindenki . . . Félő, nagyon is hiú e kívánság. Hiszen remél
jük, hogy onnan az iskola szószékéről nem hangzik el nyom 
nélkül a szavunk, hanem a hatása tanítványaink lelkében mélyre 
szííll. De elég-e ez? Szabad-e megnyugodnunk abban, hogy a tanuló
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ifjúság egy napig Széchenyi nevével ünnepelt ? Nem kellene-e 
valami módját keresnünk annak, hogy ez a hatás állandó legyen ?

Csak úgy van értéke ennek az ünnepnek, ha Széchenyi 
lelke az egész nemzetre kiárad. H a nemcsak a kicsinyek, hanem 
a felnőttek is, nemcsak a mostaniak, hanem a következő nemze
dékek is megértik, amire Széchenyi ta n ít: az önismeretre törek
vés egyéni és nemzeti jelentőségét, az egyetértés és egyesülés meg
váltó erejét, az önállóság becsét és a gyámoltalanság pusztításait, 
a maradiság átkát és a haladás kényszerűségét. Ha mindenkiben 
megvilágosodik maga és nemzete sorsa, ha az igazság érzete vezet 
mindnyájunkat, ha nincsen senki, kiben nem volna erős az aka
ra t s ha bejut mindenkibe bármily kis szikra Széchenyi tüzéből.

Higyjük, hogy így lesz s akarjuk, hogy így legyen. De mit 
tehetünk érette? Hitünket ne gyöngítse, akaratunkat ne bénítsa 
az, hogy tanítók vagyunk, tehát jól tud juk: mily sokszor felel 
az ébresztő szóra kietlen némaság. Csak éljen bennünk Széchenyi 
célja, a mienkkel közös: az emberiség egy nemzetének megtar
tása, erényeinek megőrzése, sajátságainak nemesítése. Csak mi 
lássuk: mi érdemes a megtartásra, mit kell nemesebbé fejleszte
nünk. Csak hirdessük az ő igéjét: a haza gyarapodásához, hala
dásához úgy járulhat mindenki, ha azt hiszi, hogy rajta fordul 
meg a siker s mutassuk fel erre igazolásul az ő példáját.

Akkor a mi munkánk nyomában napról-napra és nemzedék- 
ről-nemzedékre terjed majd Széchenyi szelleme és egyre bizonyo
sabbnak látja az ő szavának igazságát: minden előmenetelnek 
legmélyebb talpköve a nemzeti értelem, a közértelmesség lehető 
legnagyobb kifejtése. Akkor megérti a nemzet a Kelet Népe 
szavát: igen szerencsésen hat sokszor az anyagi kifejlés a szel
lemi fejlődésre, de mégis, nemzeti jellemünkre és helyzetünkre 
való tekintettel csak úgy remélhetünk magunkra és utódainkra 
nézve üdvöt, ha szellemi alapon nyugszik jelenünk és jövendőnk, 
ha szellemi alapokon épül anyagi fejlődésünk és nem megfordítva.

Mikor majd ennek megértését szavakon kívül tettek is 
bizonyítják, mikor majd a nemzeti élet szervei között a nevelés 
intézményei lesznek legmagasabban a nemzet becsülésében és 
gondoskodásában, csak akkor valósul meg Széchenyi eszménye: 
»Deform, progresszió nemzeti és alkotmányos vágásokban, engesz- 
telődés minden hazafiak iránt s mindenek fölött erkölcsi és tá r
sadalmi tisztaság.« (Politikai programm-töredékek 1847.)

Mindezért ereje fogytáig dolgozott maga s munkára ösztönözte 
folyton nemzetét. Mi pedig megállunk s szerszámot letéve, pihenő 
kézzel gondolunk reá. Munkánk távoli, eszményi célja: Széchenyi 
Magyarországa s e nagy munkából egy nap újra kiesik. Azért 
a célhoz mégis ez a nap juttathat sokkal közelebb, ha az ünneplő 
emlékezés közben áthat bennünket Széchenyi szelleme, mienkké 
válik akarata. Akkor ez egy nap hatása száz mással fölér. A ma
gyar iskola munkásainak a nemzet legnagyobb nevelőjét követniök 
gyönyör, büszkeség, súlyos kötelesség. Inire Sándor.
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TISZTELGÉSEK GRÓF ZICHY JÁNOS MINISZTERNÉL.
— Az Országos Középiskolai Tanáregyesület és a kongresszusi végrehajtó- 

bizottság tisztelgése.

Ritkán jegyez fel a magyar tanári közélet krónikája olyan 
melegen érintő és hatásában megnyugtató tisztelgést, aminő a 
tanárság országos képviseleteinek április 1-én végbement két rend
beli fogadtatása volt.

Ez alkalommal állt először szemtől-szemben és cserélt nyilat
kozatot a magyar tanárság egyetemes képviselete azzal a férfiú
val, aki az ország oktatásügyének és a tanárság sorsának inté
zését átvette s akinek erre akár egyfolytában, akár esetleg némi 
megszakítással is közvetlen vagy közvetett, de mindenkép nagy 
arányú befolyása lesz.

Örvendünk, hogy ezt az első találkozást szerencsés auspi- 
ciumnak tekinthetjük. Gróf Zichy János a tanárság szívéhez mind
járt ezúttal egészen közel férkőzött. Odaférkőzött azzal, hogy 
megértette gondolkodásunkat, szükségleteinket és törekvéseinket, 
és teljes szívvel átérezte. Annyi közvetlenséggel, keresetlen, őszinte 
és amellett előkelő melegséggel hitt meg munkatársaiul és vállalta 
törekvéseink képviseletét, hogy azt lehetetlen a legteljesebb rokon- 
szenvvel, bizalommal és tisztelettel egy szebb jövő zálogául nem 
tekintenünk. Gróf Zichy Jánost előkelő érzületű, nyilt fejű, meleg 
szívű, kultúrszellemmel és nagy tettvággyal megáldott embernek 
ismertük meg, aminőnek előzetes értesüléseink is jelezték, de 
olyannak, aki a maga munkakedvét és ügyszeretetét át tudja 
árasztani azokra is, kikkel feladatainak megoldására egyesül, s 
mintegy légkörét teremti meg maga és a mellette küzdők körül 
az ügy iránti buzgó szeretetnek.

A tanáregyesület elnöke üdvözlő beszédének tartalmát a minisz
ter előre nem ismerhette, a válaszra nem készülhetett, csak rögtö
nözve felelt, de annál közvetlenebbül, annál melegebben. Az elnök 
kiemelte az egyesület egységesítő feladatainak nemzeti fontosságát, 
kiemelte azt, hogy a tanárság meg tudja érteni és méltányolni veze
tőiben a szeretet erényét, a szeretetét az ügy és a személyek irá n t; 
végül pedig biztosítva a minisztert a tanárság lelkes közreműködésé
ről, kérte őt, hogy a tanárság véleményét, javaslatait méltassa figyel
mére, kérelmeit pedig hallgassa meg. A miniszter figyelmét e 
főpontok közül a két utóbbi a pillanat sietségében is megragadta 
és válaszolt rájok. Maga is hangsúlyozta a bizalom, az összemükö- 
dés, a szeretet elvét, kifejezte a tanári munka fontossága iránti 
tiszteletét, de nagy nyomatékkai egyúttal azt is, hogy vélemé
nyünket számbaveszi, bennünket tanácsadóiul tekint s eszerint 
nemcsak a végrehajtásban, hanem a tervelésben is számít közre
működésünkre s biztosított egyúttal támogatásáról állásunkért 
folytatott küzdelmeinkben.

Még határozottabb és egyúttal bensőségesebb volt az, amit 
Jiatkovszki Pál keresetlenül szép, az igazság erejével ható és
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meggyőző beszédére válaszolt. E válasz lényegét a miniszter 
úrnak alkalma volt előzetesen átgondolni. A bizottság elnöke, 
Négyesy László ugyanis mind az ügy, mind a miniszter úr iránt 
szolgálatot vélt tenni azzal, lia őt előre tájékoztatja a tanárság 
kérelmének lényegéről, bogy amennyiben a miniszter úr hajlandó 
lenne konkrét nyilatkozatot tenni, ennek meg legyen a lehetősége; 
ezért elnökünk a tisztelgés előtti napon röviden összeállította a 
kérelem velejét, a legfőbb argumentumokkal együtt és felkérte 
Náray-Szabó Sándor min. tanácsos, elnöki titkárt arra, hogy e 
rövid foglalatot ő excellenciájához juttassa. Hangsúlyozta e rövid 
irat, hogy ő excellenciájának konkrét nyilatkozata mily nagy 
szükségletet elégítene ki s esetleg a tervezett kongresszus össze
hívását is feleslegessé tenné. A miniszter úr figyelmére méltatta 
e javaslatot, s megtette a kívánt nyilatkozatot. Ratkovszki Pál 
beszéde pedig szemmelláthatólag oly hatással volt reá, hogy az 
előzetes elhatározást a lehető legnagyobb határozottsággal és 
melegséggel ju ttatta kifejezésre.

Ez a nyilatkozat egyenes, nyilt és félre nem érthető beszéd 
volt. A pénzügyi tárca természetesen nem a kultuszminiszter 
kezében van. De amit ő tőle lehet várni, hogy t. i. ő akarja a 
rendezést, azt világosan megígérte, sőt hozzátette, hogy minden 
rábeszélő tehetségét fel fogja ezirányban használni. Nincs kétsé
günk benne, hogy amit ő szerényen rábeszélő képességnek nevezett, 
az a politikai súly nem marad meg a kísérletnél, hanem kivívja 
az eredményt is. Sajnos, 1910-re nem biztathatott bennünket, de 
1911-re a maga szándékát a leghatározottabban kijelentette. 
Ezt vártuk mi eddig is, a terminust, még pedig az egyedül mél
tányos legrövidebb terminust és vártuk a miniszterünk akaratának 
kijelentését. Most erről biztosítva vagyunk. És ez akarat komoly
ságáról mindenki meggyőződött, aki a miniszter közvetlen, spon
tán szavait hallotta. Ez a tisztelgés fontos eredménye, mellyel 
szemben a kongresszus megtartásának szüksége mindaddig lekerül 
a napirendről, amíg ez akarat valósulására reményünk lehet. 
El van érve az, amit ezidőszerint a kongresszussal elérhettünk 
volna s a kongresszusban rejlő nagy erő sincs elhasználva.

% ф

A tisztelgés ápr. 12-én déli 12 órakor ment végbe. A mi
nisztérium várótermében nagy számmal gyűltek össze ez alka
lommal a tanárság képviselői- A küldöttségben résztvettek: 
Négyesy László elnök, Érödi Béla udvari tanácsos, Spitkó Lajos, 
Wagner Alajos, Ratkovszki Pál, Badics Ferenc főigazgatók, 
Révy Ferenc alelnök, a felsőbb leányiskolák miniszteri biztosa, 
SzÖlgyémy Ferenc kormányzó, Ries Ferenc (Czegléd), Morva у 
Győző, Gaal Mózes, Viszota Gyula. Gombocz Miklós, Müller 
József, Jakobi Károly,''Gömöry János (Eperjes) igazgatók, Cserép 
József, Paly г Sándor, Waldapfel János gyakorló főgimnáziumi 
tanárok, Székely István, Sajó Sándor, Lévay Ede, Miklóssy Sán-
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dor (Ozegléd), Agner Lajos, Lasz Samu, Vass Tamás, Roseth 
Arnold, Philipp Kálmán (Körmöczbánya), Fodor Gyula, Simon 
József Sándor, Faragó Andor, K unfa lv i Rezső, Bátori Ármin, 
Farkas Ignác, Gagyhy Dénes, Legányi László (Felsőlövő), 
M árffy Oszkár, Vida Sándor, Méhes Lajos, Spániel Vince (Haj
dúnánás), , Binder Jenő, Kari Lajos, Kosári István, Jiácz Jenő, 
Endrei Ákos, Dörre Tivadar, Perényi Adolf, Kassai ^Nándor, 
F rim l Aladár, K u n z  Aladár, Lenkei Henrik, Jakab Ármin és 
mások. A megjelentek részint az egyesületi tisztelgő küldött
séghez, részint a kérelmező bizottsághoz csatlakoztak, de sokan 
mind a két tisztelgésben résztvettek.

Elsőül az Országos Középiskolai Tanáregyesület küldött
sége tisztelgett Négyesy László elnök vezetésével, aki a miniszter
hez a következő beszédet intézte:

»A magyar tanárság egyetemes egyesülete: az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület nevében szerencsések vagyunk hazánk 
kultuszminiszteri székében mély tisztelettel üdvözölni Excellen- 
ciádat.

Tesszük ezt egyrészt köteles tisztelettel a közoktatási kor
mány illetékes vezetője iránt, de másrészt önkéntes és lelkes 
tisztelettel is Nagyméltóságod személye iránt, aki mint magán
ember is kultúreszmékkel és kultúrintézmények szervezésével 
odaadólag, szeretettel és alkotó sikerrel foglalkozott, s akinek 
mint államférfidnak is minden eddig nyilvánosságra jutott szava 
és ténye eszményi gondolkodást és szívet nyilatkoztat meg. Vég
telen megnyugvás és emelő tudat reánk nézve a miniszteri pol
con oly férfiút látni, aki érzületének előkelőségét a tanári hiva
tás megbecsülésében is kifejezésre juttatja.

Lelkes örömmel és tisztelettel üdvözöljük azért Excellen- 
ciádat, mindnyájan, felekezeti és politikai különbség nélkül, ez 
országos egyesület nevében, mely — immár 44 éve — azt a 
feladatot képviseli, hogy felekezetileg és nyelvileg oly sokfelé 
tagolt hazánk tanárságát a szabad egyesületi élet és önkéntes 
egyesületi munka mezején egy zászló körül egyesítse s ezzel a 
nemzeti egység eszméjét szolgálja.

Szeretnők biztosítani Nagyméltóságodat, hogy a munkás 
szeretet, az alkotó szeretet elvét, melyet Nagyméltóságod lénye 
mintegy képvisel, mi tanárok megértjük, hiszen a mi munka
körünk éltető levegője is a szeretet, amint hogy a szeretetnél 
nagyobb bölcseség és termékenyebb erő nincsen is. És szeretnők 
biztosítani Nagyméltóságodat arról is, hogy a nemzetépítő kul- 
túrmunka terén mindnyájunk kész és lelkes közreműködésére 
szorosan vett kötelességünkön felül is számíthat. Viszont kérjük 
Excellenciád kegyes bizodalmát is irántunk, hogy mikor az 
ország tanársága nevében javaslatokkal vagy kérelmekkel fogunk 
Excellenciád elé járulni, ügyeink és felterjesztéseink iránt érdek
lődést, figyelmet tanúsítani méltóztassék. Legyen Excellenciád 
működésén és a mi munkánkon Isten legszentebb áldása.«
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Lelkes éljenzés köszöntötte a minisztert, aki az üdvözlő 
szavakra mély figyelem közt a következőleg válaszolt:

»Mindenekelőtt meg akarom köszönni azon szíves figyelmü
ket, amelynek engedve, most itt előttem megjelentek. A tanári 
foglalkozás egyike a legnehezebb foglalkozásoknak, az a legtöbb 
önfeláldozást, a legtöbb önzetlenséget igénylő, úgyszólván rend
kívüli nagy és fáradságos munka. Kevés^ hála és kevés elismerés 
az, amit az élet a tanárok számára ad. Én speciálisan, aki talán 
nem is állok nagyon messze attól az időtől, amikor közvetlenül 
tanárokkal volt dolgom, én szeretettel és hálával emlékezem 
vissza tanáraimra, mert most tudom csak átérteni és felfogni, 
hogy tulajdonképen milyen rendkívüli nagy és fáradságos munka 
az, amely minden tanárnak a vállára nehezedik akkor, ha hiva
tását teljes mértékben felfogja és aszerint él. Én tudom, hogy 
az önök egyesülésének alapja egy nagy erkölcsi momentum, hogy 
amikor önök egyesületbe tömörültek, akkor egy nagy erkölcsi 
törekvést szolgálnak, de egyúttal a maguk anyagi jólétét és anyagi 
biztonságát is egy hatalmas, erős, megingathatatlan fundamen
tumra óhajtják helyezni. Én ebben a tekintetben az önök törek
véseit és az önök működését nemcsak figyelemmel akarom kísérni, 
hanem minden erőmmel támogatni is akarom, mert számítok 
arra, hogy az én kulturális tevékenységemben önök lesznek az 
én támaszaim, az én tanácsadóim, az én segítőim és éppen azért 
hálás vagyok önöknek azért a bizalomért, amelyet idehoztak, és 
amelyet én a legnagyobb mértékben, teljes szeretettel, igaz ma
gyaros szeretettel viszonzok. Legyenek meggyőződve, hogy az 
önök anyagi érdekeit is szívemen hordom és azért óhajtom, hogy 
minél előbb rendezett viszonyok közé jöhessen a magyar állam, 
hogy megtehesse kötelességét azokkal szemben, akiknek legtöbbel 
tartozik: a magyar tanári karral szemben.«

A küldöttség a miniszternek szives közvetlenséggel elmon
dott szavait élénk tetszéssel és meleg éljenzéssel fogadta.

* * *

A kongresszusi végrehajtó bizottság élén Ratkovszli Pál 
főigazgató a következő beszédet intézte a miniszterhez:

»Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r ! 
Kegyelmes Urunk!

Magyarország középiskoláinak tanársága az 1907. év végén 
kongresszusra gyűlt össze, s tanácskozásainak befejezésével a 
tanárság érdekeinek, óhajainak képviselésére bizottságot válasz
tott. Ezen bizottság áll mély tisztelettel Nagy méltóságod előtt.

Ösztönzést a Nagy méltóságod előtt való megjelenésünkre 
sanyarú helyzetünk ad o tt; kérni, könyörögni jöttünk, hogy legyen 
kegyes megszüntetni a tanárság elégedetlenségét, megélhetése 
felőli aggodalmát, melyek igen károsan hatnak a nevelés és 
oktatás ügyére.
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Nagy a mi keserűségünk, kegyelmes Uram! 17 év óta 
kérünk s nem bírjuk elérni azt, hogy megélhetésünket biztosítva 
lássuk. Míg a tanítók, vasúti tisztek, a bírák és katonatisztek 
fizetésrendezését egyszerre s már régebben végrehajtotta a magas 
kormány, nekünk, kik elsőkül jelentkeztünk s kértük bajaink 
orvoslását, 1909-ig kellett várnunk, hogy egyetemi képzettségű 
1000 munkás fizetésjavítására 46 ezer korona vétessék fel a 
költségvetésbe; ebből az összegből javítottak a fiatalabb igazga
tók helyzetén s megjavították 30 tanár fizetését 400—400 koro
nával.

Nem akarom a Nagy méltóságod türelmét és idejét hossza
sabban lekötni s azért nem részletezem bajainkat s az alázatos 
felterjesztésünkben foglalt kérelmünket is csak összefoglalva feje
zem ki. A rra kérjük alázattal kegyelmes Urunkat, legyen kegyes 
a tanárság fizetésrendezését a legközelebbi költségvetésben a 
tanári szolgálat minden ágazatában egyszerre végrehajtani.

Kegyelmes U ram ! Nem pusztán kenyérkérdésben folytatott 
küzdelem ez a mi 17 éves küzdelmünk. A megélhetés föltételei
ért küzdve Magyarország serdülő értelmiségének ügye lebeg 
előttünk. Az elégedetlen munkás nem végez tökéletes munkát. 
Az elégedetlen munkás minden más téren egyeseknek okoz 
múló kárt. A tanárság elégedetlensége a jövő nemzedék értelmiségét 
károsítja meg. Nagy ugyan a tanárság önmegtagadása és ügy
szeretete s elkedvetlenedése mellett is igyekszik jól végezni mun
káját. Azonban mi is emberek vagyunk s nem tehetünk arról, 
hogy munkánk legjobb akaratunk mellett sem olyan, minőnek 
azt mi magunk óhajtanok.

Őszintén kell Nagyméltóságod előtt beszélnünk s kénytele
nek vagyunk megmondani, hogy nem egy tanári szobában, ahol 
azelőtt tanügyi eszmecserék folytak, most egyebet sem hallani, 
mint fizetésrendezési panaszokat és rangsorvitákat. Ez szomorú 
tény, de megmagyarázza az a nehéz helyzet, hogy a fizetéseket 
minden sürgetés és ígérgetés ellenére sem rendezték, s a borzasztó 
drágaság mellett egy-egy népesebb családú tanár asztalán, a hét
nek nem minden napján van húsétel.

Kérve kérjük Nagyméltóságodat, szabadítsa meg a tanár
ságot azon lealázó helyzettől, hogy kenyérharcot kelljen továbbra 
is folytatnia, szabadítsa meg a tanárságot a társadalom meg
bélyegző ítéletétől. A nagyközönség azt hiszi, hogy a tanárság 
régen megkapta már a megélhetését biztosító anyagi eszközöket s 
most kapzsiságból a mégtöbbért küzd.

Alázattal kérjük, vegye át Nagyméltóságod felterjesztésün
ket s teljesítse kegyesen az abban foglalt kérelmeinket.«

Gróf Zichy János a beszédre ezeket felelte:
»Igazán mondhatom, fáj a lelkem, amikor ezeket a szavakat 

hallom az önök érdemes szónoka részéről, amikor azt tapasztalom, 
hogy a tanárság úgyszólván könyörögni, kérni jön olyan igények
nek a kielégítéséért, amelyekről nem lehet tagadni, hogy jogos
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igények. Szeretném, ha nem hallaná meg Európa azt, hogy a 
magyar tanárság nap-nap után, évről-évre kénytelen mindig meg
ismételni ezeket a jogos kéréseket, amelyek a mindennapi élet, 
a mindennapi kenyér megszerzésére és az egyszerű megélhetésre 
szükségesek, mert szégyenleni kellene magunkat tulajdonképen 
Európa előtt amiatt, hogy nálunk a magyar tanárság ilyen anyagi 
viszonyok között kénytelen élni.

Mindent megérteni tulajdonképen annyit jelent, mint min
dent megbocsátani. Ha átértjük azt, hogy azok az igények jogo
sak és ha tudjuk, hogy ezek már régen kielégítést kellett volna, 
hogy nyerjenek, akkor megbocsátjuk és meg kell bocsátanunk 
azt, hogy a tanárok ma elsősorban és kizárólag anyagi érdekeikről, 
anyagi viszonyai^ javításáról gondolkoznak, beszélnek, tárgyalnak 
és kérelmeznek. Éppen én volnék a legboldogabb, hogy ha a mi 
viszonyaink — politikai viszonyainkat értem — a legrövidebb 
idő alatt rendbe jönnének, már csak azért is, hogy szilárd és 
szolid bázison lehessen dolgoznunk, lehessen megalkotnunk a jogos 
igények kielégítésének előfeltételeit. Én tudom, hogy az 1909. 
évi költségvetés keretén belül a tanari státusrendezése már elvi
leg ki lett mondva, sőt meg is lett kezdve. Azt méltóztatnak 
kívánni, hogy én kijelentést tegyek arra nézve, hogy a státusren
dezés a legrövidebb időn belül egyszerre meg fog történni. Erre 
nézve kijelenthetem, hogy amennyiben vis major számba menő 
gátló körülmények nem fognak megakadályozni, azon leszek, hogy 
legalább az 1911-ik évi állami költségvetésben lehetőleg az önök 
jogos igényei egyidőben, egyszerre, rendezést nyerjenek. Hogy 
vájjon kezemben lesznek-e mindazok az eszközök, amelyek erre 
okvetlenül szükségesek, azt nem tudom, mert a nervis rerum 
gerendarum nem a kultuszminiszter kezében van. Azonban én 
minden rábeszélő képességemet fel fogom használni, hogy meg- 
érttessem a kormánnyal azt, hogy az ország tanárai csak akkor 
teljesíthetik kötelességüket úgy, ahogy ők akarják, de úgy, ahogy 
el is lehet várni tőlük, ha anyagilag legalább is, megelégedettek. 
Megígérem, hogy bennem törekvéseik szószólóját és segítőjét 
fogják találni, de kérem, hogy sorakozzanak a tanárok azon 
zászló alá, amelyre Magyarország kulturális fellendülésének jel
szava van felírva.«

* * *

A küldöttség ezután Molnár Viktor államtitkárnál jelent 
meg, ahol PatJcovszJci Pál a következő beszédet mondotta:

»Méltóságos uram! Az 1907-ik évben megtartott kongresz- 
szus végrehajtó bizottsága a miniszter úrnál tisztelgett és újabb 
felterjesztésben kérte, hogy vajúdó íizetésrendezésünket a leg
közelebbi költségvetésben egyszerre végrehajtani kegyeskedjék, a 
tanári szolgálat minden ágában. Ezen alkalommal elhoztuk fel- 
terjesztésiink egy példányát Méltóságodhoz, mint akiről tudjuk, 
hogy a tanárság érdekei iránt meleg szeretetet tanúsított, elhoz-



545

tűk, mint azon férfiúhoz, aki a magyar közművelődés ügyének 
előkelő harcosa, elhoztuk azon alázatos kérelemmel, hogy ne 
tagadja meg Méltóságod ezután sem nagy jóindulatát. A mi
niszter úr kegyes volt igen határozott Ígéretet tenni; arra kérjük 
Méltóságodat, legyen szószólónk, legyen erősségünk a miniszter 
úr ezen törekvésében.«

Az államtitkár így válaszolt:
»Köszönöm, hogy az urak nálam is megjelentek. Kívánsá

gukat ismerem, magam szívvel-lélekkel támogattam mindig; sür
gősnek is tartottam ezen kérdés megoldását, mert a nyugtalan
ságot, mely a tanári körökben megvan — és magában véve 
jogos — meg akartam szüntetni. De volt azonkívül másik fontos 
és igazságos ok erre, t. i. a tisztviselői kar egész vonalán keresz
tül vitték a fizetésrendezést — alig van csoport, mely ne kapta 
volna meg igényei kielégítését — ; igazságtalan és méltánytalan 
dolog volt a tanári kar mellőzése és a fizetésrendezés kérdésének 
ily hosszú időre való eltolása. Régi álláspontomon maradok, 
amidőn kijelentem, hogy örvendek azon, hogy a miniszter úr 
olyan kedvező kijelentést tett és ezen kedvező hangulatot a 
magain részéről ébren fogom tartani.«

Átnyújtotta a bizottság a kérvény egy példányát dr. B. Bar- 
kőczy Sándor miniszteri tanácsosnak is, aki a maga részéről 
szintén szívesen megígérte támogatását.

* * *

A miniszterhez intézett beadvány szövege a következő:

Nagy méltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Urunk!

A magyar középiskolák és felsőbb leányiskolák 
tanársága 1907. évi dec. 28. és 29. napjain Budapesten 
országos kongresszust tartott s az ott egyhangú meg
állapodással hozott határozatok illetékes helyen való 
képviselésére végrehajtó bizottságot választott.

Ezen, az ország összes középiskolai és felsőbb 
leányiskolái tanárait képviselő kongresszusi végrehajtó 
bizottság nevében járulunk Nagyméltóságod elé kérel
münkkel.

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Magyarország tanársága 1893 óta, teljes 17 éven 

át, küzd azért, hogy erkölcsi értékeltetése m u n k á ja  fo n 
to sságának m egfelelővé legyen , küzd azért, hogy m u n k á já 
n a k  a n y a g i ju ta lm a  — és egyben föltétele — egyenlővé  
legyen azokéval, k ikn ek  képesítésével az övé egyenlő.
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Ezen küzdelem az 1907. év végéig nemcsak semmi 
jót nem eredményezett, hanem a tanárság relativ hely
zete az állami tisztviselők hierarchiájában ezen idő alatt 
mind kedvezőtlenebbé vált.

A lesújtó körülmények hatása alatt, valamint a 
megélhetési viszonyok állandó és rohamos megdrágulása 
következtében, gyűlt 1907 végén országos kongresz- 
szusra Magyarország állami, kir. katholikus, autonóm 
felekezeti, községi középiskoláinak, valamint felsőbb 
leányiskoláinak tanítószemélyzete, amely kongresszus 
csaknem 3000 tanárt képviselt.

E kongresszusunk megokolt és egyértelmű kérel
mére a most lelépett kormány kezdeményezéséből a tör
vényhozás az 1909. évi költségvetésben elvi döntést 
hozott, a mennyiben az eddig a 9. és 8. fizetési osztályba 
sorozott tanárság előtt a 7. fizetési osztályt is meg
nyitotta, s a tanári létszámnak e három fizetési 
osztály közti egyenlő megosztását — a quinquenniu- 
mok épségben tartásával — elvben kijelentette; továbbá 
az eddig a 8. és 7. fizetési osztályba sorozott igaz
gatókra nézve a 8. osztályt eltörölvén, valamennyit leg
alább a 7. fizetési osztályba sorozta, az idősebbek egy 
részét pedig jelenlegi állomáshelyükön hagyásuk mel
lett főigazgatókul a 6. fizetési osztályba léptette elő. —  
Ez az elvi döntés m egad ta  a ta n á rsá g n a k  á llása  kellő  
erkölcsi értékelését, egy fokra helyezte a tanárokat a 
velük egyenlő képesítésű tisztviselőkkel.

Fájdalom, az elv g y a k o r la ti végreha jtásában  ism ét 
m ostoha gyerm ekekü l kezeltettek a  tanárok . Mert míg a 
néptanítók, államvasúti tisztviselők, a bírák és a 
katonatisztek fizetésrendezését egyszerre végrehajtotta 
a magas kormány, addig a tanárság státusrendezését oly 
minimális adagolással kezdte meg, hogy az 1909. évi 
költségvetésbe csak egy tizedrészét á llíto tta  be a rendezés
nek: a 7. fizetési osztályba előléptetendő 300 tanárból 
csak 3 0 -n a k  előléptetését irá n yo zta  elő. Az 1000 egyetemi 
képzettségű egyénből álló állami tanárság (tanárok és 
igazgatók) fizetésrendezésére csak 46 ezer koronát 
praeliminált, ennek is jórésze a 7. fizetési osztályba 
felléptetett igazgatók számára kellett, és csak a jelzett
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30 tanár részesült egyenként 400 — 400 К fizetéseme
lésben.

A már-már megnyugvó tanárságot ez a körülmény 
ismét elkedvetlenítette. Izgalommá fokozódott az elked- 
vetlenedés, midőn köztudomásra jutott, hogy az 1910. 
évi költségvetésben ism ét csak 3 0  ta n á r  előlépése vem  
tervezve, s hogy azok a z  ig a zg a tó k , k ik  előtt а  V I . fiz. 
osztá ly  m eg n yitta to tt, csupán  ran g o t k a p ta k  — m in t  
»fő ig a zg a tó k«, — de fizetésemelésben nem  részesü ltek , m ivel 
a közép isko la i tö rvén y  ellenére, m ely a  ta n ítá ssa l fo g la l
kozó szem élyzetnek ötödéves pó tléko t b iztosít, а V I . fizetési 
osztályba fő ig a zg a tó i cím en kinevezett igazgatóktól, bár ők 
m ost is  ta n ító i m u n k á t végeznek, m egvonták a z  ötödéves 
korpótlékot.

Tetézte a tanárok nyugtalanságát az is, hogy az 
1909. évi költségvetés szakított még az eddig gya
korolt amaz elvvel is, hogy a tanárságnak csak fele 
sorolandó а IX. fizetési osztályba.

Fájt az is, hogy a nyugdíjazás vagy halálozás 
által a felsőbb fizetési osztályokban megüresedett 
helyek nem töltettek be azonnal.

A kongresszus végrehajtó bizottsága eme körül
mények hatása alatt ismételten beterjesztette memo
randumba foglalt tiszteletteljes megjegyzéseit és pedig 
az 1908. évi november 3-án benyújtottban kérte azt, 
hogy legalább 1910 január 1-től számítva hajtsa 
végre a magas kormány a fizetésrendezést az egész 
vonalon egyszerre. 1909 jún. 16-án, észlelve a tanár
ság nagyfokú elkeseredését, a volt miniszterelnök és 
pénzügyminiszter úrhoz fordult memorandumával.

Ez, Nagyméltóságú Miniszter úr, a mi kálvária- 
járásunknak rövid története, melynek okiratait, u. 
m .: az 1907. évi kongresszus naplóját és jegyző
könyvét, a Nagyméltóságod elődjéhez intézett két fel
terjesztést, és az előbbi kormány elnökéhez és pénzügy- 
miniszteréhez intézett felterjesztést tisztelettel ide 
csatoljuk.

A mély tisztelettel csatolt iratokban foglalt s min
den oldalról megokolt kérelmeink lényegét a követke
zőkben foglaljuk össze:
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1. K é r jü k  a törvényhozásban m á r  elfogadott fizetés
rendezési tervezetnek a legközelebbi költségvetésben egyszerre  
való  vég reh a jtá sá t, vagyis a tanároknak — még pedig 
mindenkori létszámuk alapján — a 9., 8. és 7. fizetési 
osztályokba egyenlő számmal való beosztását.

2. Kérjük a jelzett státusrendezési elvnek követ
kezetes és arányos kiegészítését, vagyis

a) a z igazga tók  és a velők eddig is egyenlő 
elbánásban részesült ta nárképző -gyakorló isko la i tancirok  
előtt is a 6. fizetési osztály megnyitását, illetőleg ötöd
éves pótlékuk meghagyásával a 7. és 6. fizetési osz
tályba egyenlő számmal való beosztásukat;

b) a ta n kerü le ti fő ig a zg a tó kn a k  és a  gyakorló iskola  
ig a zga tó jának  az 5. fizetési osztályba sorolását;

c) a to rn a ta n á ro kn a k  a 10., 9. és 8. fizetési osz
tályokba egyenlő számban való beosztását;

d) a helyettes ta n á ro k  fizetésének a 10. fizetési 
osztálynak megfelelő összegben való megállapítását és 
azt, hogy helyettesül alkalmazásukkor esküt tegyenek;

e) az állami középiskolai és felsőbb leányiskolái 
státusba átvett igazga tók és ta n á ro k  illetményeinek összes 
szolgálati idejüknek megfelelő, fizetés természetével 
bíró oly személyi pótlékkal való kiegészítését, mely 
pótlék csak a törvényes maximum elérésekor legyen 
fokozatosan megszüntethető és ne, mint most, már a 
legközelebbi előléptetéskor.

8. Kérjük a státusrendezésnek a felekezeti és köz
ségi ta n á ro kra  is  egyidejű  kiterjesztését.

Nagyméltóságú Miniszter Ú r! Nem pusztán kenyér
kérdésben folytatott küzdelem a mi küzdelmünk ! A taná
rok elégedetlenségével egy nagyon nagy fontosságú 
ügy szenved. Az állami szolgálat bármely más ágában 
kevesebb kárt okoz a munkások elkedvetlenedése, mint 
a tanítói pályán. Rövid időre terjedő, egyeseket sújtó 
kár származik a más tereken működők kedvetlen mun
kájából. A tanár kedvetlen munkája, a tanár elégedet
lensége a haza jövendő reményét, a jövő magyar 
értelmiséget károsítja meg. Nagy ugyan a tanárság 
önmegtagadása, keserűsége mellett is igyekszik jól
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végezni munkáját, ám de emberek vagyunk mi is, s 
nem tehetünk arról, ha kedvezőtlen feltételek közt leg
jobb akaratunk mellett sem olyan a munkánk, minőnek 
azt elsősorban mi magunk óhajtjuk.

Kérve kérjük Nagyméltóságodat, szabadítsa meg 
a magyar tanárságot ezen méltatlan, lealázó helyzettől, 
szabadítsa meg attól, hogy folyton megélhetésünk föl
tételeiért kelljen küzdenünk s a helyzetünket nem ismerő 
közönség előtt olyan színben feltűnnünk, mintha mi 
már megkaptuk volna a bennünket megillető, tisztes
séges megélhetésünkre feltétlenül szükséges járandósá
gunkat, s csupán a telhetetlenség és kapzsiság szelleme 
szólna belőlünk, holott mi csak egyenlő elbánást kérünk 
a nemzeti kultúrmunka érdekében és jogos küzdelmünk 
eredményétől mindig megfosztattunk.

Kelt Budapesten, 1910. március 20-án tartott 
ülésünkből.

Maradtunk
Nagy méltó ságod iránt 
a legmélyebb tisztelettel

az országos tanári kongresszus végrehajtó-bizottsága
nevében:

Negyesi) László Ratkovszki Pál Ries Ferenc
elnök. alelnök. előadó.

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A természettan újabb haladásáról s annak a középiskolában 

való tanításáról.
Felolvastatott a debreczeni Tanári Körben.

A természettan terén tett újabb felfedezések oly átalakítólag 
hatottak a természettudományi világfelfogásra, hogy ehhez csak a 
Kopernikus és Galilei korabeli nagy szellemi forradalom hasonlítható. 
Korunkig a kémiai atomokat tekintették az anyag legkisebb részecs
kéinek s axiómaként hirdették az elemek állandóságát. A katódsugara- 
kat alkotó elektromos parányoknak és a radioaktív testeknek a 
felfedezése azonban eddigi felfogásunkat lényegesen megváltoztatta. 
Tekintsük meg kissé közelebbről ezen felfedezések eredményeit.

A ritkított gázokban végbemenő elektromos kisülésnél a pozitív 
áram belépési helyéről, az anódról kiinduló fénypamat, az úgynevezett
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anódsugár az illető gáz pozitív töltésű molekuláiból áll. Az áram 
kilépési helyéről, a katódról kiinduló fénypamat, az úgynevezett 
katódsugár azonban az anódsugártól lényegesen eltérő sajátságú, 
amennyiben ezt nem kémiai atomok vagy molekulák alkotják, hanem 
az eddig legkisebbnek ismert hidrogénatomnál több mint ezerszer 
kisebb parányi elektromos részecskék, az ú. n. elektronok. Ezen 
parányi részecskék nagysága ugyanaz, bármily közegben is történik 
a kisülés. Az eddig teljesen különbözőeknek tarto tt elemeknek 
tehát vannak közös alkotó részeik, az elektromos parányok, melyeket 
utóbb a legkülönbözőbb körülmények között sikerült a kémiai atomok
tól elszakítva szabad állapotba hozni s a nagyságukat megnézni, 
mely mindig ugyanakkorának bizonyult s csak akkor mutatkozott 
a tömegük nagyobbnak, amikor a sebességük a fény sebességéhez 
közeledett.

A másik nevezetes felfedezés a rádiumnak s általában a radio
aktív anyagoknak a felfedezése volt. Ez már határozottan megdön
tötte az elemek állandóságának a tanát, amennyiben Rutherford és 
Soddy nemsokára a rádiumnak a Curie-pár által való felfedezése után 
a rádium átalakulási termékeinek egész láncolatát fedezték fel. 
A radioaktív testek látszólag önmagától előálló sugárzásának a forrása 
az atomenergia, mely az atomok felbomlásánál válik szabaddá. 
Az atomok felbomlása eredményezi az elemek átalakulását. Ezen 
átalakulások folyamán az említett elektromos parányok nagy meny- 
nyisége válik szabaddá, ami nagyon valószinűvé teszi azt, hogy az 
összes kémiai atomok ezen elektromos parányok bizonyos rendszeréből 
állanak.

J . J . Thomson, kinek az elektromosság legújabb elméletének 
felállításában nagy szerepe volt, igen szellemes elméletet állított fel 
arra nézve is, hogy miképpen képzelhetjük el a kémiai atomokat, 
mint az elektromos parányoknak bizonyos szimetrikus elhelyezésű 
rendszerét. Ezen elmélet segítségével meg lehet magyarázni az atomok
nak molekulákká való egyesülését, valamint az elemeknek Mendelejeff 
által felállított periódusos rendszerét is, mely szerint az elemeknek 
bizonyos tulajdonságait szakaszosan újra meg újra előtűnni látjuk, 
ha azokat növekedő atomsulyok szerint rendezzük el.

Nagyon sok új felfedezést lehetne még felsorolni, melyek mind 
amellett szólnak, hogy az elemek közös eredetre vezethetők vissza 
s valamennyinek az épitőköveit a katód sugarakban felfedezett 
elektromos parányok alkotják. Egy felfedezést azonban még okvetet- 
lenül meg kell említeni, t. i. azt, hogy az elektromos paránynak 
anyagi tömege nincs, a mérésekből nyert eredmény csak az elektron
ból kiinduló erővonalak által lekötött éternek a tömegét jelenthetik. 
Eszerint csak egy anyag van, a világot betöltő éter, az elektromos 
parány pedig csak az éternek bizonyos feszültségi állapota, mely egy 
pont köi’ül szimetrikus elhelyezésű. Az anyagi testek tehát csak az 
éternek különböző módosulatai. Az újabb felfedezések — mint ezekből 
látható — az anyagi világnak monisztikus felfogására vezettek.
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Mit látunk azonban a középiskolai fizikai tankönyvekben ? 
Azok még mindig az elemek állandóságáról beszélnek. Az elektromos 
jelenségeket is a régi két-fluidumos elmélettel magyarázzák. Az anód- és 
a katód-sugarakat s a radioaktív testeket csak röviden tárgyalják. 
Ezekkel kapcsolatban kellene tárgyalniok az elektromosság legújabb 
elméletét, valamint a radioaktív testeknél felfedezett anyagátalakulást, 
továbbá e jelenségek alapján Thomson elméletét az anyag szerkeze
téről, az atomok és a molekulák keletkezéséről. Ezekről a legújabb 
dolgokról azonban a középiskolai fizikai tankönyvek említést sem 
tesznek, úgy hogy a középiskolából kikerült ifjú a legújabb természet- 
tudományi világfelfogásról nem tud semmit, hacsak a tanár ezekről 
külön elődásokat nem tart.

Kívánatosnak tartom, hogy most, mikor a különböző közép
iskolai tárgyak tauításának a reformja napirenden van, a fizikai tanítás 
reformjának a kérdése is tárgyalás alá kerüljön s a külömböző 
módszertani kérdések mellett a fizika legújabb haladásának, különösen 
az elektronelmélet és az anyag szerkezetének a tárgyalása is felvé
tessék a középiskolai tantervbe.

Nyáry Béla.

Megjegyzések »a természettan újabb haladásáról s annak 
a középiskolában való tanításáról <' című cikkhez.
Sok mindenféle szempontból lehetne a cikk tartalmához hozzá

szólni. Főleg az késztet a hozzászólásra, mert a végső konklúzióval 
egyetértek. Nemcsak kívánatos, hanem elsőrendű oktatásügyi feladat, 
hogy a fizika tanításának kérdései széleskörű reformmozgalmak tár
gyává tétessenek. Hiszen valójában mindazok az iskolaügyi reform
ideák, amelyek az utóbbi évtized alatt a művelt nemzetek gondolat- 
világában felmerültek, az előretörő természettudományokból eredtek, 
vagy azokkal szoros vonatkozásban voltak. Olaszországban, Franczia- 
országban, Angliában azért állították fel az új iskolatípusokat, hogy 
a természettudományoknak és ezek között elsősorban a fizikának és 
kémiának biztosítsák azt a helyet és tárgyalási módszert, amelyet 
az új kor — mondjuk a »modern szellem« — megkíván. A mate
matika tanításának reformja, amely egyes államokban már oly szép 
sikert aratott, s amely Németországban és nálunk jelenleg a kísér
letezés stádiumában van, szintén abból a meggyőződésből vette leg
erősebb indítékait, amely szerint a matematika középiskolai anyaga 
igen erősen elmaradt a gyakorlati élet és főleg a fizika problémáitól.

A fizika tanításának reformmozgalmát azonban nagy elővigyá- 
zattal kell irányítani, mert minden elhibázott vagy túlzott lépés 
csak ártana annak az ügynek, amelynek propagálását szívünkön 
viseljük. E reformot sikerre csak úgy lehet vinni, ha egészen mély 
és alapos szaktudást széleskörű filozófiai műveltséggel, kiváló peda
gógiai érzékkel és a külföldi reformmozgalmak beható ismeretével 
egyesítjük. Nagyon kívánatos, hogy ebben a kérdésben egyirányú és
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határozott közvélemény alakuljon ki, hogy a maga idején a reform 
könnyen és rázkódás nélkül végrehajtható legyen.

Azt mondja Nyáry Béla: »a legújabb dolgokról a középiskolai 
fizikai tankönyvek említést sem tesznek, úgyhogy a középiskolából 
kikerült ifjú a legújabb természettudományi világfölfogásról nem 
tud semmit, hacsak a tanár ezekről külön előadásokat nem tart«. 
Ebben a mondatban sok olyan gondolat van elrejtve, amelyekhez 
pedagógiai, iskolaügyi és tudományos szempontból sok szó fér. Első
sorban felmerül a tankönyv szerepének a kérdése. Szerte az ország
ban és a külföldön is nagyon különböző tanítási módszerek divatoz
nak, azonban egészen kétségtelenül kialakult az a vélemény, hogy a 
tankönyvnek a tanítási reformokhoz nagyon kevés köze van. A jó 
tankönyv igen becses segédeszköz; a tankönyvre szükség van, hogy 
a tanítás anyagát és tényeit áttekinthető alakban megadja, hogy az 
eredményt megszilárdítsa és kiegészítse, hogy az ismétlést és a 
mulasztottak pótlását megkönnyítse. De ez az egész. Nagyon szo
morú, ha a tanár csak olyant tud, vagy csak olyant mer tanítani, 
ami a tankönyvben van. Amit az ember lelkében át- meg átdolgo
zott, amivel bővebben foglalkozott, amibe belefektette a lelkét, 
azt fogja legjobban tanítani. Tantervűnk és Utasításaink e tekin
tetben nagyon liberálisak. Hiszen mégis csak furcsa volna, ha valakit 
megtámadnának azért, mert olyant tanított, ami nincs benne a tan
könyvben.

Külföldön és nálunk is — hála isten — már vége van annak 
a tanmódszernek, amely legfőbb feladatául a tankönyv megtanítását 
tűzte ki. Es éppen a fizika és a matematika az a két tantárgy, 
amelyet legkevésbbé lehet tankönyvből tanítani. Németországban »Los 
von Lehrbücher« jeligével mozgalom is keletkezett, amelynek nem
csak az a célja, hogy az aggodalmaskodóan a tankönyvhöz ragasz
kodó tanítást megszüntesse, hanem egyáltalában arra törekszik, hogy 
a tankönyvet kiküszöbölve oly tanítást honosítson meg, amely a tanár 
és a tanuló intenzív közös munkáján alapszik. Múló félben van a 
tisztán előadó tanmódszer is, amelyet Maxwell jellemzően így írt le : 
»a tanuló ifjúság sűrű sorokban ül, a tudomány pedig végnélküli 
áramokban folyik a tanár ajkáról, de nem hatol be a fejekbe; ez a 
tudomány eredménytelen kisugározása«.

A fizika tanításának nem lehet ez a célja, hogy a tudást a 
tankönyv szerint tömjük. Nem az a fődolog, hogy egy bizonyos elő
írt, kiszabott materia a tanulókban legyen; nem az a lényeges, hogy 
a tanulók mindent megkapjanak. Sok mindenféle szempontot lehetne 
mint olyant kitűzni, amelyre a fizika tanításában nézni kell, csak 
egynéhányat óhajtunk az idézett cikk tudományos materializmusával 
szemben kitűzni. Arra kell törekednünk, hogy a tanulóban erős 
ismeretvágy ébredjen fel és úgy kell a tanítást vezetnünk, hogy az 
a meggyőződés fejlődjék ki, hogy az ismeretek erős munka árán 
meg is szerezhetők. E célra a tudományt nem mint tananyagot, 
hanem mint a természet és az élet problémáit kell tekintenünk. 
A fizika jelenségei kapcsolódjanak össze a tanuló lelki tartalmával
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és ne legyenek puszta emlékezeti képek. Okoskodás, kísérlet, meg
figyelés, mérés váltakozzanak a tanításban. A tanár az ő vezető 
szerepében arra törekedjék, bogy a tanulókban intenzív kép fejlőd
jék ki a természeti jelenségek lefolyásáról és kapcsolatáról.

Az a legújabb természettudományi világfölfogás pedig, amelyet 
a cikkíró a fizikai tanítás reformjának kérdésévé akar tenni, semmi 
egyéb mint az elektronelmélet és a korpuszkuláris anyagelmélet. Az 
előbbiekből egészen világos, hogy ennek tanítása ellen semmiféle 
kifogás sem tehető. Én magam is tanítom. Tanítom pedig úgy, ahogy 
az tényleg értékelhető, tudniillik mint hipotézist. És ez a másik ok, 
amely engem felszólalásra késztetett. A fizika tanításának reform
kérdései között mindenesetre fontos szerepet fog játszani ez : mi a 
hipotézisek szerepe a fizika tanításában ? Sokan e kérdést egészen 
radikálisan akarják megoldani, amennyiben a hipotéziseket a közép
iskolai fizikából egészen ki akarják küszöbölni, illetőleg a legszük
ségesebb képekre és fogalmakra akarják szorítani, így különösen az 
Egyesült Államokban és Angliában, ahol a fizikát a tanulók köte
lező laboratóriumi munkássága alapján tanítják. Ha erre a radikális 
álláspontra nem is helyezkedünk, mégis kétségtelennek kell tarta
nunk, hogy a fizikát ismeretelméleti meggondolások nélkül nem lehet 
tanítani. A tanulónak különbséget kell tudni tennie tények, leíró 
törvények, elméleti fogalmak és hipotézisek között. Egyenesen kár
tékony az olyan fizikai tanítás, amely a hipotézist összezavarja a 
valósággal. Ilyenkor fejlődik ki az a misztikus zavar, amellyel a 
laikusok még ma is a fizikai jelenségekkel szemben viselkednek. 
A fizika tanára valójában kell hogy örökös harcot folytasson a 
miszticizmussal. Kell hogy a középiskolai tanuló is egészen jól lássa 
mi a fizikai hipotézisek értéke és szerepe a tudomány tényeinek 
felderítésében.

Ebben a kérdésben Faradayt követhetjük, aki igy ír : »az a 
legbölcsebb filozófus, aki elméletén némi kétellyel csüng, aki a 
tényt ténynek, a feltevést feltevésnek veszi és lelkét az előítéletek 
forrásától oly messze tartja, amennyire lehet«.

Cikkíró azonban úgylátszik nincs ezen az állásponton, mert 
cikkében ő maga sem igen tesz különbséget a hipotézisek és a 
tények között. Halljuk csak hogyan ír: »nagyon sok új felfedezést 
lehetne még felsorolni, melyek mind a mellett szólnak, hogy az 
elemek közös eredetre vezethetők vissza. Egy felfedezést azonban 
még okvetlenül meg kell említeni, t. i. azt, hogy az elektromos 
paránynak anyagi tömege nincs. E szerint csak egy anyag van, a 
világot betöltő éter, az elektromos parány pedig csak az éternek 
bizonyos feszültségi állapota.« Mindezek hipotézisek, még pedig a 
legmesszebb, legmagasabbra vitt hipotézisek. Már csakugyan nem 
csoda, ha ilyen »felfedezéseket« a tankönyvek nem írnak le. A cikkíró 
bizonyára tudja, hogy mindezek nem is megállapodott hipotézisek, 
és egyáltaláhau nincsenek részletesen kidolgozva. Ezek igen jó szol
gálatot tesznek azoknál, akik új kutatásokkal foglalkoznak, de mint 
összefoglaló hipotézisek még alig használhatók, mert alakjuk, tar-
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talmuk úgyszólván napról napra változik. Az pedig, hogy az elek
tronnak anyagi tömege nincs, hanem csak az éternek bizonyos 
feszültségi állapota (Larmor elmélete) éppen nem általánosan elfoga
dott hipotézis.

A mai tudományos mozgalmakat lehet úgy is felfogni, mint 
szellemi forradalmat, de hogy Galilei és Kopernikus korához hason- 
lítható-e, nagy kérdés. És ha úgy volna is, ki tudná azt észrevenni ? 
Ki tudta Galilei és Kopernikus korában, hogy nagy forradalomról 
van szó ? Most távolról, a tanítás érdekében sematizáló tudomány 
távlatában az a kor úgy tűnik fel mint forradalmi korszak és az a 
két férfi mint héroszok, akiknek agyából pattantak ki az új gondo
latok szikrái. Azonban a tudomány története mást mond. Megmu
tatta, hogy a tétlenség fogalma (Galilei legnagyobb alkotása) évez
redes fejlődésen ment keresztül; hasolóképen Kopernikus világrend- 
szeréről már a görög korszakban is sokat vitatkoztak, viszont hogy 
Ptolemeus minden idők egyik legnagyobb csillagásza volt, elmélete 
pedig teljesen olyan értékű, mint más fizikai elméletek. Bizony
bizony vegyük csak a tényt ténynek és a feltevést feltevésnek és 
tanítsunk is így!

Ha a mai korszakot lehet forradalminak nevezni, akkor ez 
talán azért van, mert az emberi ismeretek végső alapjaira vonat
kozó metafizikai kérdések a fizika eddig zárt területére is behatol
tak és ott igen nagy erőre tettek szert. így nem csoda, ha erről 
az igazán »legmodernebb« fizikafilozófiai álláspontról tekintve sokan 
a cikkíróval ellentétben, az anyag korpuszkuláris elméletében abszo
lúte semmi újat nem látnak. Ami a régi atómelméletet lényegileg 
jellemezte: az utolsó oszthatlan anyagi részek tana, az most is meg
maradt. Ha most az elektronokból és atomokból rakjuk össze a 
molekulát, akkor semmi újabbat nem teszünk, a különbség csak az, 
hogy régebben csak atomokból csináltuk a molekulát. Megalkottuk 
az atómközi energiát és ezzel megmentettük az energia megmaradá
sának elvét, ugyanazt tettük, mint amikor régente megalkották az 
atomok kémiai energiáját. De ezek mind hipotézisek most is és 
voltak akkor is. A tudományban nem szoktak forradalmak dúlni, 
mert a tudomány lassú, fokozatos, kitartó munkával fejlődik, épúgy 
mint a fa.

A fizikai tanítás reformjának nem ezek a kérdései, hanem 
azok, amelyek külföldön is mindenütt foglalkoztatták az elméket. 
Ezek pedig a következő főbb tárgyak közül csoportosulnak: az 
alsófokú fizikai tanítás, a tanulók laboratóriumi munkássága, a 
tanítandó anyag kiválasztása, értékelése és redukálása, a filozófiai és 
tudománytörténeti szempontok a fizikai tanításban, a tanárok kép
zése, a szertárak és dolgozó helyiségek kérdése stb. Ha Nyáry Béla 
ebben az irányban fog a reform érdekében dolgozni, bizonyára 
helyeslő munkatársakat fog találni.

Mikola Sándor.



555

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Székelyudvarhelyi kör.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület székelyudvarhelyi köre 

1910. évi február hó 22-én tartotta ötödik rendes ülését. Dr. Solymossy 
Lajos elnök bejelentette, hogy a felnőttek oktatására szervezett tan
folyam,, melynek gondolata a január havi rendes ülésben vetődött fel, 
még annak a hónapnak 25-én megnyílt. A tanfolyamra pár nap alatt 
52 kereskedő- és iparossegéd jelentkezett, akiket heti 1—1 órában Dózsa 
Jakab főreáliskolai és Dékán Samu ref. főgimn. tanárok oktatnak, előbbi 
a számtan, utóbbi a magyar nyelv elemi ismereteire. Az eddig tapasztal
ható érdeklődés, mely a tanulni vágyó felnőttek részéről megnyilatko
zott, bebizonyította, hogy a Tanári Kör a szabadtanítási tanfolyam 
létesítésével olyan hiányt pótolt, melynek hátrányait a magyar keres
kedők és iparosok állandóan érzik. A fizikai munkakör elvonja őket attól, 
hogy az üzleti élethez szükséges, az iskolából magukkal vitt elemi isme
reteket megtarthassák, felújíthassák vagy gyarapíthassák s maguktól 
bizony nehezen jönnek reá, hogy ezen a bajon hogyan lehetne segíteni. 
Az önképzésnek ilyen irányba való terelésére nem igen eszmélnek, de 
ha valakiben megvolna is ez a törekvés, a nehézségek kedvét szegnék. 
A társadalomra, elsősorban a tanítói és tanári társadalomra hárul az 
útmutató, az oktató szerepe. Körünk a kezdet első nehézségein túlesett. 
Részvétlenséggel nem kellett küzködnie, sőt annak a hallgatóságnak, 
melynek soraiban 16 éves ifjaktól kezdve 39 éves férfiakat is találunk, 
tanulási kedve, szorgalmas kitartása igazoltnak Ígéri, hogy ezt az I. tan- 
folyamot fokozatosan fejlesszük, mindig olyan újabb és újabb, a gyakor
lati életben hasznosítható ismeretköröket vonva be a magasabb tan
folyamok keretébe, amelyek szellemi téren közelebb hozhassák a magyar 
kereskedőt és iparost az iskolázottabb társadalmi osztályokhoz.

A kör az elnök előterjesztését örömmel veszi tudomásul s a tan
folyam tanárainak a szervezés és oktatás körüli nehéz munkáj ükért 
köszönetét nyilvánítja.

Kovács Dániel ezt az intézményt s annak eredményeit buzdító 
például oda szeretné állítani a vármegyei néptanítók elé is s azért indít
ványozza, hogy a jegyző az Udvarhely vármegyei Népnevelés c. szaklapban 
a tanfolyam célját, szervezetét és hatását ismertesse. A kör ilyen érte
lemben határoz.

Az ülés második tárgyaképen Dr. Dohos Ferenc róm. kath. főgimn. 
tanár előadása következett A földrajztanítás reformjáról. Az előadás 
rövid foglalatját az alábbiakban adjuk : Miután hosszasabban fejtegeti 
a reform szükségszerűségét, a földrajzi órák elégtelenségét, áttér annak 
kimutatására, hogy a földrajzot be kell vinni a felső osztályokba is. 
Hogy milyen arányban ? A tárgy fontosságát tekintve, nagyobb óra
számot szeretnénk ugyan, de hogy más, szintén szükséges tárgyak rová
sára ne essék, — mint ahogy most egyebek miatt a földrajz szorult hát
térbe — megelégednénk a középiskola mindenik osztályában heti 2—2 
órával. Abban a reményben, hogy az alsó négy osztály magyar olvasó

39*
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könyveibe megfelelő mennyiségű és minőségű földrajzi olvasmány jönne 
(mindig az osztály földrajzi anyagával kapcsolatban). Az anyag beosztá
sánál szükségesnek tartaná, hogy a tanuló Magyarországgal kezdje és 
végezze földrajzi tanulmányait. Azzal kezdje, hogy azután minden 
külföldön tanult dolgot a lehetőségig hazaival hasonlíthasson össze, 
így a hazánkról tanultak folyton felfrissülnek emlékezetében. És végezze 
azzal, mint ahogy a szülőföldjéről távozó még egyszer visszanéz, hogy 
a kedves képet annál jobban emlékébe vésse. Az alsó négy osztályban 
elég volna, ha tisztán leíró alapon megismerkednék a földdel. Értelmük 
itt még nem bírná meg a geológiai alapot. Erre sor kerülne azután a felső 
osztályokban. Jó tájképeknek, népviseleteknek, a tanult vidék ipari és 
gazdasági termékeinek alkalomszerű bemutatása mind jelentékenyen 
előmozdítanák az eredményt. Az időnként rendezett kirándulások pedig 
alkalmat adnának arra, hogy a tanuló megismerje hazánk természeti 
szépségeit s megtanulja azokban jobban szeretni a hazát.

A részleteiben is szépen kidomborított kérdéshez többen hozzá
szóltak. A megindult vita itt-ott értékesen egészítette ki az előadást, 
de végeredményében teljesen igazolta dr. Dobos álláspontját.

Az indítványok során Szabó András ref. főgimn. tanár javaslatát, 
hogy a kongresszus végrehajtó bizottságához a kongresszus mielőbbi 
összehívása érdekében sürgető átiratot intézzünk, a kör egyhangúlag 
elfogadja. Az átirat így szól : Tekintettel arra, hogy azok a bajok, melyek 
a kongresszus összehívását szükségessé tették, hovatovább mind foko
zódnak, másfelől, mivel a politikai életben az a bizonytalanság, mely 
a kongresszus megtartását a hivatalos jelentések szerint eddig akadá
lyozta, az új kormány megalakulásával megszűnt : a székelyudvarhelyi 
kerületi tanári kör csatlakozva azon körökhöz, amelyek a kongresszus 
megtartását sürgetik, a kongresszus továbbhalogatása ellen óvást emel 
s a végrehajtó bizottságot a maga részéről is felkéri a kongresszus mielőbbi 
összehívására.

----------  Biró István.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.

Várdai Béla: Mikszáth Kálmán. Budapest, Franklin-Társulat, 
1910. 8-r. 190 lap. Ara 2.50 K. (A Kisfaludy-Társaság »Költők és írók« 
című gyűjteményében.)

Napjaink gondolkodása sok olyan jelenségnek lett szülő oka, ami 
apáinkban még némi visszatetszést keltett volna. Ilyen, hogy a bennünket 
most legjobban érdeklő dolognál maradjak, az írói jubileumok szokása is. 
Az iinnepeltetés a legtöbb embernek egvmagában is igen kellemes dolog, 
hát még ha az a bizonyos nervus rerum, a nemzeti ajándék is súlyosbítja 
a szép szavak értékét! Ezt az ünneplési módot igazán csak a mi korunk 
találhatta ki, amely hál’ Istennek immáron belátta, hogy a költőknek 
sem elegendő táplálék az ősidők óta nekik járó nektár és ambrózia. 
A sok lelki gyönyörűséget legalább ilyen módon némileg meghálálhatja
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kedvelt íróinak az olvasóközönség. A nemzeti ajándék elfogadásában 
tehát semmi hibáztatható dolog nincsen, mert igazán nem szabad azt 
gondolni, hogy egy kiváló szellem egyenlő értékű ellenszolgáltatást 
kapott munkásságáért már akkor, ha könyvei több-kevesebb kiadást 
megérnek és a törvény ötven (!) esztendeig megvédi a szerző és családja 
tulajdonjogát a közprédára jutás ellen. A jubileum, noha ebben nemzeti 
betegségünk a mértéktelenségre való hajlam, mindig az író megbecsü
lését jelenti, a nemzeti ajándék pedig örvendetes jele annak is, hogy 
haladunk a kultúra és a vagyonosodás ösvényén, mert hiszen a szellemi 
munkást is társadalmunk és nemzetünk szükséges tagjának tekintjük.

A most folyó esztendőnek egyik irodalmi eseményét Mikszáth 
Kálmán írói munkásságának negyvenéves fordulója képezi. Az egész 
irodalmi életet élő magyarság igyekszik ez alkalommal hódolatát és 
szeretetét megmutatni, amit nagy elbeszélője iránt érez. A »nemzeti 
ajándék« is szóba került, ami Mikszáth szemérmes magyar természetének 
gyönyörű megnyilvánulására adott alkalmat. Beleegyezett szülőfaluja 
nevének Szklabonyáról (utóbb Kürtabony) Mikszáthfalvára változta
tásába, mert úgy érzi, hogy a szüleinek fizet ezzel, de családi birtokát, 
ami az idők folyamán idegen kézre jutott, csak összegyűjtött művei 
új kiadásáért fogadja el cserébe.

A Mikszáth-jubileumra készült az előttem fekvő könyv is. A Kis- 
faludy-Társaság akarja vele ünnepelni egyik legkiválóbb tagját. Ez a 
nemes szándék teszi érthetővé, hogy életrajzgyűjteményében eltért a 
megállapított szándéktól, mely szerint élő író méltatása nem jelenhetett 
volna meg benne. Mikszáthról Yárdai Béla írt, aki fiatal esztétikusaink 
közül egy-két sikerült dolgával már régebben maga felé fordította a 
figyelmet. Mostani munkája is érdemes alkotás, ami a »Költők és Irók«- 
ban megjelent életrajzokról éppen nem állítható egyetemlegesen.

Várdainak elég kényes volt a feladata. Elő íróról szólva, könnyen 
esik az ember túlzásba vagy a tömjénezés, vagy az oktalanul rideg szigo
rúság felé. Alkalmi írásnál különösen az előbbi veszedelem fenyeget. 
Várdai igyekezett e hibáktól ment maradni, ami általában sikerült is 
neki. Módszere sem a jobbra-balra dicsérgetés, sem az összeráncolt 
homlokú szigorú kritikus nézése. Ettől bizonyosan visszatartotta tárgya 
is, hiszen maga Mikszáth figurázza ki a genienek törvényt szabó esztétá
kat, amint kifejezte az alkotó egyén nyitját fejtegető irodalomtörténet
írók magyarázatai iránt érzett kételkedését.

Yárdai könyvének főjellemvonása a tapintat. Az egyénről nem 
visz többet a nyilvánosság elé, mint amennyit az maga jónak látott 
tudatni műveiben. Mikszáth művészete fejlődésének a rajzát adja. 
A művek nyomán próbálja megkeresni azokat a forrásokat, amikből 
Mikszáth merített. Rámutat arra az örökségre, amit a szülőfaluból hozott, 
hogy a rimaszombati és selmeczi diákévek, a vármegyénél töltött eszten
dők, pesti és szegedi újságíróskodása, képviselősége és független maga-ura 
korszakaiban mivel szerezte meg ezt a vagyont. A finom esztétikai 
elemzés a könyv főerőssége ; látszik, hogy ebben van Várdai igazán 
otthon, összehasonlításai találóak ; sikerültén emeli ki Mikszáth alkotó 
művészetének folytonos emelkedését.



558

Helyesen tette Várdai, hogy mozgó alakjában mutatta be Mikszát li
bán az írót. A szegedi újságíró bizony még sokban különbözik a mai 
jubilálttól, s a két időpont között egy tapasztalatokban, emberismeret
ben gazdag pályafutás van előttünk. A változásban mégis sikerült meg
látnia az állandó tulajdonságokat, amik Mikszáth Kálmán népszerű
ségének leginkább való okai. Ezek : az aranyos humor, a mesélésben 
soha nem lankadó könnyedség, magyaros gondolkodásmód, amihez 
én még hozzátenném józan realizmusát. Éppen ez utóbbi teszi őt a mi 
nemzedékünk kedveltjévé, mert minket kifáraszt a Jókai magasan járó 
fantáziája, s jól esik Mikszáth alakjain a való élet nyomait látnunk.

De vannak Mikszáthnak hibái is. Alig van mozgalmasabb cselek- 
vényű meséje, nincsenek emlékezetünkbe vésődő asszonyai. A nőket 
a magyar paraszt érzéki szemével látja, éppen ezért olvassa őt szívesebben 
az anekdotát kedvelő férfinem, míg az asszonyok megmaradnak a Jókai 
ideális világánál. Őket nem sikerült meghódítania.

Várdai Mikszáth gyöngéi előtt sem huny szemet, de a dolog termé
szetéből kifolyólag kissé takargatja. Könyve megérdemli az elolvasást, 
mint Mikszáth művészetének első megbízható természetrajza.

Csak az az ízléstelen kiállítása ne volna ! Igazán csodálkozik az 
ember, hogy a XX. században irodalmat ilyen külsőben akarnak meg- 
kedveltctni.

Dr. Nagy József.

Beküldött könyvek és lapok.
Népies politika. Irta dr. Radó Sámuel. Budapest, Franklin- 

Társulat, 1910. Ára 5 K.
Jones Tamás a talált gyerek. Irta Fielding Henrik. Fordí

totta Szüry Dénes. Kiadja a Kisfaludy-Társaság, Budapest, Franklin- 
Társulat, 1910. Ára a három vaskos kötetnek fűzve 17 K, vászon
kötésben 21 К  60 f.

A methodus foka a didaktikai elmélet történetében és a fizi
kai oktatásban. Irta Lázár Szilárd. Budapest, Pesti könyvnyomda 
r.-t. 1910.

Alfred de Musset. Most jelent meg Mussetnek, a francia 
romantika nagy lírikusának első kimerítő élet- és jellemrajza magyar 
nyelven a Kisfaludy-Társaság »Költők és írók« című gyűjteményében, 
melyet Ferenczi Zoltán szerkeszt. Szerzője, König György. A kötet 
Musset arcképével díszített kartonkötésben jelent meg a Franklin- 
Társulat kiadásában. Ára 2 korona 50 fillér.

Lukács György. A lélek és a formák. Kísérletek. Budapest, 
1910. Franklin-Társulat. Ára 4 K.

Tehetség és iskola. A szellemi tehetség fokának és irányának 
figyelembevétele az iskolában. Irta  Dr. Dóczy Jenő. Budapest, 1910. 
Ifj. Nagel Ottó könyvkereskedése.

Költők és írók. Kisfaludy Sándor. Irta  Császár Elemér. Buda
pest, Franklin-Társulat, 1910. Ára 2 К  50 fillér.
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Filozófiai Írók Tára. A Magyar Tudományos Akadémia támo
gatásával szerkesztik Alexander Bernát és Bánóczi József, X X III. 
A tragédia eredete vagy görögség és pesszimizmus, irta Nietzsche 
Frigyes, fordította s bevezetéssel ellátta Fülep Lajos. Budapest, 
Franklin-Társulat, 1910. Ára 5 К 20 fillér.

Mesék a legnagyobb magyarról. Kis fiának és a haza minden 
gyermekének elmeséli Gaal Mózes. Budapest, az Athenaeum irod. és 
ny. r. t. kiadása. 1910. Mühlbeck Károly eredeti rajzaival, bekötve 
ára 1 K.

KR ÓN I KA .

Boszniába!
Mikor körülbelül egy évtizeddel ezelőtt Wlassics Gyula minisz

tersége alatt egy igen okos rendelet jelent meg az iskolai kirándulá
sokról, a Magyar Paedagogia lapjain kommentáltam az említett 
rendeletet. Fejtegetéseimnek főgondolata az volt, bogy az iskolai 
utazásokat módszeresen kellene berendezni olyformán, hogy a közép
iskola növendékei az iskolázás 8 éve alatt megismerjék az egész 
Magyarországot.

A Magyarországon kívül való iskolai utazásokat nem helyeseltem 
és nem helyeslem ma sem. Az az iskola, melyben működöm, nagy 
örömömre mindeddig nem próbálkozott meg külföldre való iskolai 
utazás rendezésével, hanem az Alsó-Duna, Erdély, Északnyugati 
Kárpátok stb. voltak kellő váltakozásban iskolai utazásaink területei.

De most szeretném ezt az iskolát is, melynek tanítója vagyok, 
és, ha volna szavamnak elég meggyőző és rábeszélő ereje, többi 
középiskoláinkat is arra bírni, hogy Magyarország határain kívül 
való földre vigyék, mihelyt lehet, a gondjukra bízott ifjúságot.

Miként Kossuth Lajos hatalmas szava egykoron végigjárt 
a hazán : Tengerre magyar ! — úgy szeretném én is ma odakiáltani 
iskoláink vezetőinek, igazgatóinak és utazásrendezőinek : Boszniába, 
magyar iskolák !

Boszniába és Hercegovinába, ebbe az érdekes országba, melynek 
nagy része egyszer a mienk volt, de amelynek a monarchia, vagy a 
dinasztia és a külügyminisztérium politikája mégis legújabban 
tőlünk független létet adott.

Politikailag lehetett neki tőlünk független, külön létet adni 
és a Deák Ferenc bölcseségét hirdető dualisztikus alakulat helyébe 
egy trialisztikus államcsoportnak alapját megvetni — ezzel szemben 
a magyar iskola tehetetlen és ennek fejtegetése nem is tartozik a 
magyar iskola ügyének szentelt közlöny keretébe.

De az évszázados kapocs által hozzánk kötött országnak van, 
mint minden országnak, nemcsak politikai, hanem kulturális, erkölcsi, 
érzelmi léte is.
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S kulturális, erkölcsi és érzelmi létére befolyást gyakorolni 
képesek vagyunk. Képesek, sőt saját nemzeti létünk érdekében 
kötelesek vagyunk erre.

Amint egy évezred óta legfontosabb létkérdésünk, melyet 
csodálatos koraérettséggel megértettünk, az volt, bogy a nyugattól 
tanuljunk, a nyugat kultúráját appercipiáljuk és asszimiláljuk, úgy 
létkérdésünk s így jogunk és kötelességünk is egyszerre, hogy a mi 
kultúránkat kivigyük a szomszéd keletre, a mi műveltségünket ott 
appercipiáltassuk és asszimiláltassuk. Ez sokak ítélete szerint való
színűleg — ki merné népek történetét biztossággal előre megjöven
dölni ? — egyik világtörténeti missziónk is.

E misszióra, e hivatásra kell minél előbb és minél jobban 
készülnünk. S e készülés egyelőre nem lehet más — vagy legalább is 
egy iskolaügyi lapban alig lehet szó másfajta készülésről — mint : 
tanulás.

Menjünk Boszniába és Hercegovinába tanulni, mi magyar 
középiskolák tanárai és tanítványai ! Menjünk oda minél előbb, 
minél többen ! Menjünk oda tanulni mindenekelőtt, tanulni minél 
többet, de egy kicsit tanítani is. Meg kell tanítani boszniai testvérein
ket arra, hogy milyen a magyar, milyen a magyar lélek, milyen a 
magyar műveltség, magyar tanároké és magyar tanítványoké, magyar 
férfiaké és magyar if jaké !

Menjünk oda minél előbb, most legközelebb, a pünkösdi ünnep 
alkalmából, az érettségi vizsgálatok küszöbén. Menjünk oda úgy, 
hogy ott senkit se terheljünk, ott senkitől semmit se kérjünk vagy 
kapjunk, csak mi vigyünk oda, csak mi adjunk nekik !

Vigyünk nekik örömül és üdítőül magyar lelkes ifjakat, fiatal 
magyar lelkeket, magyar jókedvet, magyar műveltséget, magyar 
Hiedelmet és magyar ildomosságot, magyar ünnepi hangulatot és 
magyar nyiltszívűséget.

Hadd ismerjenek ők meg bennünket, hadd szeressenek meg 
bennünket és hadd ismerjük, hadd szeressük meg mi őket ! Hadd 
szeressék meg őket ifjaink és hadd fogamzzék meg lelkűkben a vágy, 
az akarat arra, hogy későbben, mire majd megférfiasodnak, mire a 
magyar nemzeti létnek számottevő tényezői, munkásai lesznek: 
ők majd tudatosan, tervszerűen bevigyenek oda magyar kultúrát, 
a magyar gazdaság, a magyar műveltség termékeit.

Szeretném, ha e felszólításom, megfogamzanék középiskoláink 
vezetőinek lelkében, ha nem maradna a pusztában kiáltó szó, hanem 
keltene sokfelé, sokfelől visszhangot.

Volna még gondolatom kivitelének részleteire nézve sok mon
danivalóm, de ezt akkorra kívánom halasztani, amikor majd a várt 
visszhangok felbátorítanak egy idevágó akció tüzetesebb megbeszé
lésére, illetőleg megindítására.

Várva várom a bátorító és biztató visszhangokat e szavaimra : 
Vezessük tanítványainkat Boszniába tanulmányútra !

Waldapfel János.
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Tanulmányi kirándulás Fiume—Velencébe.
Л húsvéti szünidőben tanulmányi kirándulást rendeztem főgimná

ziumunk tanulóival Fiúméba, Velencébe. A magyar tengerpart szép
sége, kikötőjének mozgalmas élete, Velence csodás bája, építkezésének 
sajátossága, palotáinak káprázatos fénye, bámulatos épületei, a dogc- 
palotában, a szépművészeti múzeumban, a templomokban felhalmozott 
tömérdek műkincs, festmény stb. valósággal bámulatba ejtette kiránduló 
csapatunkat. A valódi gyönyörködés, élvezet mellett rendidvül sokat 
lehet tanulni e kiránduláson, éppen azért nagyon melegen ajánlom kar- 
társaim figyelmébe e kirándulás rendezését. S minthogy magamról 
tudom, milyen jó, ha az embernek van útmutatója, tájékoztatója ilyen 
nagyobb kirándulásnál, egy pár útbaigazító tanáccsal kívánok szolgálni 
érdeklődő kartársaimnak. A mi kirándulásunk Eperjesről 8% napot 
vett igénybe (1 nap Fiume és Abbázia, 1 nap Zágráb, 3% nap Velence, 
a többi utazás), összes költsége személyenként 100 К volt. Előzetesen 
kérvényt kell beadni : 1. A magyar kir. kereskedelmi miniszterhez (ha 
legalább 25 kiránduló van) külön III. osztályú kocsiért a budapest— 
fiumei gyorsvonathoz. 2. A »Societa in Azioni Ungaro-Croata di Naviga- 
sione Marittima a Vapore« társasághoz félárú hajókedvezményért 
Fiume—Velence között és vissza. 3. A Budapesten székelő olasz főkonzul
hoz : ingyen belépőjegyekért a doge-palotába és a Szépművészeti Aka
démiába. — N. B. Minden 10 fizető tanuló után egy szegénysorsú tanuló 
teljesen ingyen utazik a Máv. vonalain (igazgatótól szegénységi bizonyít
vány állítandó lei). — Fiúméban kitűnő lakás, ellátás kapható a Hotel 
de la Ville-ben (tulajdonosa : ifj. Buday Károly) ; teljes ellátás és szállás 
naponként 5 K-ért. — Velencében igen rendes, tiszta lakást ad napi 
2 líráért Frau Schmütz Monti, Venezia S.-Marco Sottoportico calle dei 
preti 1263 (német nő) ; fejedelmi ellátás napi 6 К -ért Annibale Zininél 
az Antico Panade c. vendéglőben a calle Large utcában 2 percnyire 
a Márkus té rtő l: (Reggelire : vaj, méz, kávé; ebédre: leves, hal, 
főzelék, pecsenye, tészta, sajt, gyümölcs ; vacsorára : pecsenye, hal, 
tészta.) — Az első napra célszerű vezetőt fogadni, amíg az ember álta
lános tájékozottságra tesz szert. Igen megbízható, intelligens vezető 
Natale Héring, Via 22 Marzo calle del Cristo 2045 ; nekünk az ottani 
osztrák-magyar konzulátus ajánlotta ; napi bére 20—25 lira. Aki Velen
cébe megy, okvetlenül vegye meg Walkó Lászlónak nagyon derék, nagyon 
megbízható, élvezetes könyvét: Budapesttől — Velencéig (4 K) ; e könyv 
mindenben nagyon hasznos útbaigazító és vezető, kiterjeszkedik Velence 
történetére, műkincseire, szépségeire. Ügy gondolom, hogy a fenti adatok 
közlésével némi szolgálatot tettem kartársaimnak e kirándulás rende
zésénél. Egyébként a részletekben is a legnagyobb készséggel állok 
rendelkezésükre.

(Eperjes.) Dr. Wallentinyi Samu.

A M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztálya a tanuló ifjúság 
kirándulásainak előmozdítására szervezett Diákszállót 40 tanuló 
befogadására berendezve, ez idén is életbelépteti. Egy-egy meghálás
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személyenként 20 fill. Előzetes bejelentés szükséges. A diákszálló 
vendégei az Osztály vendéglőjében kedvezményes árért ellátásban 
részesülhetnek. Az Osztály vezetősége segédkezik ez idén is egyes 
tanintézetek számára, igényüknek megfelelő útitervek összeállításában 
és azok kivitelében, még pedig nemcsak az Osztály területén Sáros
megyében, hanem a Magas-Táti’a vidékén is. Hogy a sok levelezést 
elkerüljük, tudatjuk, hogy a költségvetés összeállításánál egy-egy tanulóra 
átlag 5 korona számítandó naponként, ebből kitelik: a meghálás, reggeli, 
ebéd, uzsonna, vacsora, kocsi és vezető díja; a vasúti költségek a 
távolságnak megfelelően, külön számítandók hozzá. Különösen a 
Magas-Tátrába induló kiránduló-csoportoknak ajánljuk, hogy útjukat 
Kassáról Eperjesen, a szép szinyelipóczi völgyön és a történelmi 
nevezetességű Branyiszkó-hágón át vegyék; ez a kitérés előre meg
rendelt kocsikon csak egy napot vesz igénybe, s nemcsak igen 
változatossá és tanulságossá teszi az utat, hanem a rendesnél nagyobb 
költséget sem okoz. Sárosmegye egyébiránt is bővelkedik megtekintésre 
méltó történelmi emlékekben és természeti nevezetességekben, így 
pl. az eperjesi vértanuk emléke Eperjesen, II. Rákóczi Ferenc 
udvarháza Eperjesen, II. Rákóczi Ferenc vára és kastélya (a fejedelem 
elfogatásának színhelye) Nagysároson, a szinyelipóczi völgy, a sóvári 
sófőző, a világ leghíresebb nemes-opálbányái Opálbányán, Bártfán a 
sárosmegyei múzeum, Bártfafürdő, Zboro vára, II. Rákóczi Ferenc 
kastélya, a 100 hársfa, sárosmáriavölgyi üveghuta stb. Mindezek a 
helyek Eperjesről könnyen elérhetők.

Gróf Zichy János és volt tanárai. Ritka nemes formáját 
találta az új vallás- és közoktatásügyi miniszter annak, hogy volt 
tanárai iránt érzett háláját kifejezze. Miniszterré történt kinevez- 
tetése után úgyszólván első gondja volt, hogy levelet intézzen 
volt osztályfőnökéhez Ereky Alfonzhoz, akinek rendkívül melegen 
köszönetét mond egykori fáradozásaiért. Majd Hangay Oktávnak, 
volt nevelőjének a következő táviratot küldte: »Lelkem bensejé- 
ben élő vágynak teszek eleget, midőn kultuszminiszterré történt 
kineveztetésem alkalmával hálatelt szívvel emlékszem meg kedves 
nevelőmről, kit az Isten még sokáig éltessen.« Nemes jellemre 
mutató cselekedetek ezek, melyek nemcsak a volt tanárokra meg
tisztelők, hanem a magas polcra jutott hálás tanítványt is nagyon 
rokonszenvesen világítják meg.

Kitüntetett tanárok. Múlt számunkban megemlékeztünk azok
ról a kartársainkról, akik a legutóbbi napokban irodalmi téren 
megkoszorúzva, az iskolán kívül is becsületet szereztek a magyar 
középiskolai tanárságnak. A sorozat hála Istennek nem volt teljes s 
most pótlólag tudatjuk még, hogy a Teleky- díjjal Prém József 
V. kér. állami főreáliskolai tanárnak Bánffi uram című vígjátékát 
koszorúzta meg az Akadémia. Prém Józsefnek kiváló írói érdemeit 
fölöslegesnek tartjuk e helyen bővebben részletezni, csak azt említ
jük meg, hogy ez immár a hatodik nagyobb drámai díj, melyet ő
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nyert el. A Pozsonyi Toldy-Kör pályadíját Fadrusz János művészi 
jellemzése című tanulmányával dr. Lázár Béla VI. kér. állami 
főreáliskolai tanár nyerte meg, kitől Közlönyünk idei évfolyamában 
is volt alkalmunk egy pár a művészeti nevelésre vonatkozó szép 
cikket közölni. Érdemes kartársainknak e helyen is elismerésünket 
fejezzük ki és még igen sok hasonló szép sikert kívánunk nekik.

Széchenyi-ünnepélyek. A legnagyobb magyar halálának 
50-ik évfordulóján, április 8-án, ünnepélyeket rendeznek hazánk 
minden iskolájában, hogy Széchenyi emlékezetét mélyen bevéssék 
a jövendő nemzedék leikébe s eszméit átültessék gondolatvilágába. 
Az iskolák egyébként is mindent megtesznek az említett cél 
érdekében. Az önképzőkörök Széchenyire vonatkozó pályatételeket 
tűznek ki s az intézetek az év végén jutalomkönyvekül Széchenyi
vel foglalkozó munkákat osztanak szét. Nagyon helyesen van ez 
így. A munka igazi értékét a Széchenyi nevével kapcsolatban 
lehet leghatásosabban feltüntetni ifjúságunk előtt s ezt tenni az 
iskolának legszentebb kötelessége.

A  Középiskolai Földrajzi Reformbizottság április 13-án 
(szerdán) délután 5 órakor a Tanár-Egyesület helyiségében (Eszterházy- 
utca 14) dr. Erődi Béla udv. tanácsos főigazgató elnöklésével ülést 
tart, amelyen dr. Simonyi Jenő, felsőbb kereskedelmi iskolai tanár, 
bizottsági tag felolvasást tart »A térkép, dombormű és vázlat« címen. 
A Bizottság elnöksége egyúttal tudomásul adja, hogy az összes vidéki 
és helybeli szakemberek minden alkalommal, amikor a Közlönyben 
meghívó alakban tudatjuk, külön az ülésekre meghívás nélkül egyszer 
és mindenkorra hivatalosak.

Helyreigazítás. A Közlöny múlt számában M—a aláírással ellátott 
könyvismertetésben, amely Zemplén új könyvéről szólott, egy kitételt hasz
náltam, amely félreértésekre adott alkalmat és talán azonfelül is kissé igaz
ságtalan volt. Ezt óhajtanám helyreigazítani és azt amit mondani akartam, 
néhány szóval megvilágosítani. Egyáltalában nem volt szándékomban a 
Természettudományi Társulat ellen azt a vádat kovácsolni, mintha követné 
azt a nálunk — sajnos — nagyon elterjedt metódust, hogy a szükséges 
képeket egyszerűen kifotografálják idegen munkából. Készséggel elismerem, 
hogy a közölt rajzok jókora része eredeti s hogy azoknál a rajzoknál is, 
amelyek külföldi könyvekből vannak véve, — szinte túlzottnak mondható 
lelkiismeretességgel — ki van téve a származás helye s hogy az előszóban 
az is meg van mondva, hogy mindez az illető kiadók beleegyezésével történt. 
Én tisztán csak a technikai eljárásra illetőleg annak eredményére értettem 
kitételemet. A sokszorosító technika részleteihez nem értek, de az a meg
győződésem, hogy soha még csak tűrhető képet sem kapunk akkor, ha vala
mely könyvillusztrációt, különösen pedig autotypiát — pláne ugyanazon nagy
ságban — újból lefotografáltatunk. A sokszorosításnak ez az olcsó, de selejtes 
módja (alán megengedhető efemer értékű kiadványoknál, azonban tudományos, 
értékes könyveknél nem. Végre is az illusztráció arra való, hogy a könyvet 
díszítse, a szöveget megérthetővé tegye és élénk képzeteket keltsen. Ez pedig 
lehetetlen akkor, ha a rajz elmosódott fekete foltok tömkelegé és az olva
sónak találgatni kell, hogy valójában mit jelent. Az ilyen képek bosszankodást 
keltenek és a különben értékes szövegnek a becsét is leszállítják. De épazért 
tisztán pénzügyi szempontból is egészen helytelen az ilyen olcsó képek köz
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lese. Aki könyvet vásárol, először a külsejét látja és ha ez rossz Lenyomást 
tesz, eláll a vásártól. Ez az olcsó illusztrálási mód okozta azt, hogy nálunk 
az utóbbi évtizedek alatt a könyvek külső kiállítása rohamosan sülyedt. 
A sülyedésben a Természettudományi Társulat kiadványai is részt vettek, 
amiről mindenki meggyőződhetik, ha a mostaniakat összehasonlítja azokkal, 
amelyek 20—25 évvel előbb jelentek meg. E körülmény több okból sajnálatos. 
Mindenekelőtt azért, mert ha oly kiváló erkölcsi testület mint a Természet
tudományi Társulat nem mutat a haladásban jó példát, mit várjunk a 
nyereségre spekuláló magán kiadóktól. De sajnálatos azért is, mert a 
Természettudományi Társulat kiadványai a művelt középosztálynak vannak 
szánva, amely pedig rendszerint idegen nyelveken is olvas. Valóságos nemzeti 
feladat az, hogy a művelt nagyközönség szellemi táplálékát mi magunk 
adjuk meg, ami csak úgy lehetséges, ha nemcsak béltartalom, hanem kiállítás 
tekintetében is elérjük a külföldi nívót. A tudós, aki könyvet ír, a kiállítás 
technikájával nem bíbelődhetik, ez a kiadónak a feladata. És a kiadónak 
a saját jól felfogott érdekében is minden módot meg kell adni arra, hogy a 
képek a könyvet valóban díszítsék. Ha az idegennyelvű tudományos köny
veket vásárló művelt magyar publikumot visszahódítjuk, anyagilag sem járunk 
rosszul. Ez az, amit mondani akartam. Személyeket és intézményeket bántani 
és igaztalan feltevésekkel felháborítani nem akartam és nem is akarhattam.

Mikola Sándor.

GYÁSZROVAT.
Laczkó Károly debreczeni állami főreáliskolai rendes tanár 

életének 58-ik évében folyó évi április hó 3-án elhunyt.
Möller Arisztid Árpád premontrei kanonok, oki. főgimnáziumi 

rendes tanár folyó évi március hó 29-én, kora 39-ik évében elhunyt 
Kassán.

Pataky Imre a kecskeméti kegyesrendi kath. főgimn. tanára 
meghalt, életének 60-ik évében.

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENETE.
A Közlöny múlt számában Kemény Ferenc cikkében »a legjakababb 

magyar tanár«-ról gúnyolódó kijelentés fordul elő. Sajnálatunkra utólag 
arról értesültünk, hogy ez a kijelentés egyik közbecsülésben álló nagyon érde
mes kartársunkra vonatkozik, akit sokkal inkább tisztelünk, semhogy 
tudatosan a Közlönyben sértegetni engedtünk volna. Éppen azért most 
— anélkül, hogy arra bárki is felszólított volna bennünket — kijelentjük, 
hogy a fentebb említett megjegyzés, ha a legtávolabbról is sejtjük, hogy 
kire vonatkozik, a Közlönyben semmi szín alatt sem jelenhetett volna meg.

T arta lom : Széchenyi. Imre Sándortól. — Tisztelgések gróf Zichy János 
miniszternél. — Javaslatok és tanulmányok: A természettan újabb 
haladásáról s annak a középiskolában való tanításáról. Nyáry Bélá
tól. — Megjegyzések »a természettan újabb haladásáról s annak a 
középiskolában való tanításáról« című cikkhez. Mikola Sándortól. — 
Egyesületi élet: Székelyudvarhelyi kör. Biró Istvántól. — Könyvek 
és lapok: Várdai Béla: Mikszáth Kálmán. Dr. Nagy Józseftől. — 
Beküldött könyvek és lapok. — Krónika: Boszniába! Waldapfel 
Jánostól. — Tanulmányi kirándulás Fiume—Velencébe. Dr. Wal- 
lentinyi Samutól. — A M. Kárpátegyesület Eperjesi Osztálya. — 
Gróf Zichy János és volt tanárai. — Kitüntetett tanárok. — Szé- 
chenyi-ünnepélyek. — A Középiskolai Földrajzi Reformbizottság. — 
Helyreigazítás. Mikola Sándortól. — Gyászrovat: (Laczkó Károly, 
Möller Arisztid Árpád. Pataky Imre.) — A szerkesztőség üzenete.



Széchenyi István gróf halálának 
5 0  éves évfordulóját megünneplő 
intézetek szíves figyelmébe ajánlja

az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai 
részvénytársulat könyvkiadóhivatala:
Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54. 
szám, a következő kiadványaikat:

Az a lsóbb  (I— III.) o sz tá lyos  növendékek k ö zö tt való s z é to s z tá s  c é l já r a :

MESÉK A LEGNAGYOBB MAGYARRÓL
KIS FIÁNAK ELMESÉLI: GAAL MÓZES

A könyv tartalmát és jelentőségét alábbiakban röviden összefoglaljuk : 
Gaal Mózes : »Mesék a legnagyobb magyarról« címen a gyermekek 
és a nép számára megírta 15 mesébe foglalva Széchenyi István egész 
reformátori működését. Oly vállalkozás ez, amely egyedül áll a maga 
nemében. Már a 4—5 esztendős gyermek is megérti ezekből a nemes 
hévvel, roppant világos képekbe öltöztetett mesékből, hogy minő nagy és 
dicső dolog egy nemzetért dolgozni és egy nemzetet megtanítani arra, 
hogy a tisztes munka a legszentebb polgári erény. Ennek az 5 ívre 
terjedő, szépen és ízléssel, Mühlbeck Károly festőművész eredeti 1 U 
rajzaival illusztrált mesekönyvnek ára bekötve, csekély............  • ■*

A m agasabb  (IV— Vili.) o sz tá ly o s  növendékek közö tt való s z é to sz tá s  c é l j á b ó l : 
BENEDEK ELEK:

SZÉCHENYI ISTVÁN
című munkáját ajánljuk. Benedek az ő rendkívüli előadói tehet
ségével szórakoztatva, olvasójának gyönyörűséget szerezve, történeti 
jellemrajz képében vezet végig bennünket Széchenyi egész éle
tén. Széchenyi több arcképén kívül a nagy kortársak sikerült képei 
díszítik a nagyon csinosan kiállított kötetet, amely Széchenyi egész 
működésére és korának eseményeire magas színvonalú, de amel
lett élvezetes olvasmány alakjában terjeszkedik ki. 1 1̂ Rfl f 
Ara ízléses, csinos kötésben ............................................  I IV dll li

IW' In tézeteknek  — tömegesebb m egrendelés ese
tén — a szokásos kedvezm ényeket n yú jtju k .
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i  Telefon : 21—06. BUDAPEST, VI., BULGSU-U. 7 i Telefon: 21—06.

Készít saját gyárte
lepén mindennemű 
fizikai, kémiai, geo 
metriai műszereket; 
vegyi fülkét,előadó
asztalt, üvegszekré- 
nyeketés elsőrangú 
:: vetítőgépeket. :: 
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I ■ too munKHS. to HP. ■
I Magyarország legnagyobb fizikai tanszergyára
f — -------------------------------------------— >

Pályázat tornatanítói állásra.
A pannonhalmi Szt. Benedek-rend soproni kath. főgimnáziumá

nál az 1910/11. isk. évtől rendszeres tornatanítói állás kerül betöl
tésre. Pályázhatnak rom. kath. vallásu oklev. tornatanítók, akik 
keresztlevéllel s tanulmányaikat, képesítésüket, egészségi állapotukat, 
katonakötelezettségüket igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket 
dr. Hajdú Tibor pannonhalmi főapát úr О Méltóságához címezve a 
soproni kath. főgimnázium igazgatóságához 1910. évi június hó 1-éig 
benyújtják.

A díjazás ugyanaz mint az állami intézetekben alkalmazott 
oki. tornatanítóké az 1894: XXVII. t.-c. értelmében való nyugdíj- 
jogosultsággal, amelyet a Rend biztosít a tornatanítónak, viszont a 
tornatanító részéről való hozzájárulás is a Rendhez fizetendő.

Sopron, 1910. március 24.

Darvas  Orbán.
igazgató.

_______________________________________________________________ У



EIWEL L. UTÓDAI
Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.

Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, to rnaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  érem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — K öltségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapitva 1846.

Budapest, IX,, Ipar-utcza 4 , sz.

t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  's
Pályázat rajztanári állásra.

A pannonhalmi Szt. Benedek-rend győri kath. főgimnáziumánál 
az 1910/11. iskolai évtől rajztanári rendszeresített állás kerül, a 
pályázat eredményéhez képest, rendes vagy helyettes tanárral való 
betöltésre. Pályázhatnak rá kath. vallásu, középiskolákra képesített 
okleveles rajztanárok, a kik keresztlevéllel s végzett tanulmányaikat, 
képesítésüket, egészségi állapotukat, katonakötelezettségüket igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket Dr. Hajdú Tibor pannonhalmi 
főapát úr Ő Méltóságához címezve a győri kath. főgimnázium igaz
gatóságához 1910. évi június hó 1-éig adják be.

Javadalmazás ugyanaz, mint az állami középiskoláknál. Nyug
díj s a hozzátartozók ellátása az 1894 : XXVII. t.-c. szerint, a 
Rendnél fizetendő nyugdíj-levonással.

A rajztanár a törvényes óraszámig tartozik szaktárgyán kívül 
tanítani az alsó osztályokban mathematikát és szépírást is. A szabad
kézi rajzért az intézet kegyura által megállapított külön díjazást kap.

Kelt Győrött, 1910. április 1.
Acsay Ferenc

igazgató.

2. kiadás ! 2. kiadás !

SZÁMTAN
A középiskolák I—III. osztálya 
------------számára.-------------
Irta: D r. LÉVAY EDE

állami fögimnáziumi tanár.
—  Ára 2 korona 80 fillér. —  

A t. szaktanár uraknak kívánatra kész
séggel küld mutatványpéldányokat az 
„Athenaeum“ r.-t. könyvkiadóhivatala, 
Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54.

Előnyei: egy kötetben adja a közép
iskolai számtan teljes anyagát, tömör 
és világos előadása, mely mindenben a 
tanuló felfogásához alkalmazkodik, párat
lanul gazdag példatár, mely több mint 
1600 feladatot foglal magában, végül a 
könjv beosztásának könnyű áttekinthe
tősége. E változtatások következtében 
a könyv második kiadása sokkal jobban 
felel meg, mint az első. — A minisz
teri engedélyezés száma: 30020/1910.



!! LEGÚJABB !!
A tisztelt tanerők 
figyelmébe! -Jst -.*5

AZ ATHENAEUM  IRODALMI ÉS NYOM- 
DAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT KIADÁSA :

Halley üstököse 
és földünk sorsa
Irta: HOFFMANN OTTÓ.

Ez a mű m egism erteti az olvasót a neve
zetes üstökössel, annak pályájával és 

betekintést nyújt az üstökös m egjelenése  
nyomán várható esem ények rejtelm eibe is. 
A füzet a tanuló Ifjúság szám ára is hasz
nos és értékes s ha az igen  tisztelt tanári 
kar megismerkedik annak tartalm ával, két
ségtelenül ajánlani fogja azt az ifjúságnak.

A FÜZETBEN 12 ÉRDEKES RAJZ ÉS =  h f i  "
EREDETI FÉNYKÉPFELVÉTEL VAN. ÁRA T Ü  FILLÉR.

w  T ízre  eg y  in g y e n p é ld á n y  l

Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET1

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dr. S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

D r. L É V A Y  E D E
V I., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü LL E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8  korona. — Évi tagdíj 8  korona.

M e g j e l e n i k :  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

EGYESÜLETI ÉLET. ПмГ.: ' A  ijAiVÍE
| KÖNYVTÁRA I

Meghívó. ’— — — "t?
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület választmánya 

f. é. május 5-én, csütörtökön d. e. 1 /г9 órakor az egyesület helyi
ségében (VIII., Eszterházy-utca 14—16.) ülést tart, melyre a 
választmány összes tagjai ezennel meghivatnak. Többi t. tagtár
sainkat is szívesen látjuk vendégekül.

Az ülés napirendje a következő:
1. Hivatalos jelentések.
2. Jelentés a filológiai versenyekről s a díjak kiosztása.
3. A közgyűlés előkészítése.
4. Esetleges indítványok.
Megjegyezzük, hogy ugyanezen a napon d. e. 10 óra után 

a Mathematikai és Fizikai Társulat tagjai megtekintik az új 
műegyetemet. Bizonyára ezen kedvező alkalom felhasználására 
vidéki tagjaink közül többen meg fognak jelenni, hogy a választ
mányi gyűlés után e jeles főiskolánk nagyszabású új berende
zését megismerhessék.

Budapesten, 1910 április 11. Székely István
főtitkár.

A földrajzi reformbizottság ülése.
A földrajzi reformbizottság március hó 30-án dr. Erődi Béla 

udv. tanácsos, főigazgató elnöklésével ülést tartott.
Az elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, felkéri Vargha György 

előadót jelentésének megtételére s javaslatainak előterjesztésére.
ORSZ. K Ö Z É PI8K . TAN ÁRK GYES. k ö z i . ,  x l i i i . 40
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Az előadó jelentése a következő:
Erődi Béla elnök úrral egyetértőleg súlyt fektettünk arra, 

hogy a vidék földrajzi szakembereit is belevonjuk működési körünkbe, 
hogy minél több anyag, vélemény álljon a bizottság rendelkezésére.

Elnök úr megbízásából több kartársunkat és az összes vidéki 
köröket felszólítottam, hogy véleményüket kikérjem, illetve hogy a 
munkaprogrammunkat megbeszélés tárgyává tegyék, sőt magam is 
készítettem egy javaslatot, amely csupán a tárgyalás alapjául kívánt 
szolgálni, melyhez a véleményeket hozzáfűzni lehetett.

Nem volt célom tökéleteset adni, de az igen, hogy olyan 
legyen, mely »pedagógiai szempontokból« kifogás alá nem esbetik.

Ahány ember, annyi ízlés ; az egyik javaslatban az egyik te t
szik, a másikban a másik ; itt ezt vetem, ott amazt, de azt állítani, 
hogy valamely véleményt elmondani káros volt, a legnagyobb objek
tivitás hiányára vall.

Ezt az alkalmat arra használom fel, hogy Sáringer Jánosnak 
a debreczeni körben felhangzott felszólalására válaszoljak, mert bírá
lata több tévedésre adhatna okot. Bírálatát köszönettel veszem, 
válaszolni csak a pedagógilag kifogásolt részekre óhajtok.

Téved Sáringer, mikor azt írja: »az I. osztályban földrajzi 
alapfogalmakat tanítani anélkül, hogy valamely határozott földdarab
bal együtt tárgyalnék, olyanforma, mint nyelvtani kategóriákat taní
tani nyelv nélkül«.

Teljesen igaza van ; de mit is mondok Közlönyünk 662. lap
ján : »általános tájékozódás az iskolából kiindulólag a környékre s 
vele kapcsolatban az alapfogalmak gyakorlati úton való megismer
tetése« stb.

Vájjon kategóriák-e, ha a növendékeket a természetben akarom 
az alapfogalmakra megtanítani, vagy a környék nem határozott 
földdarab ?

Másrészt ne feledje Sáringer, hogy a tanulók az elemi iskolá
ban is nyertek már valami földrajzi ismeretet, mit teljesen negli
gálni nem lehet, sőt ha jó az alap, arra építeni kell. Téved, mikor 
azt állítja, hogy az »alsó négy osztályból kiküszöböli a fizikai föld
rajzot s így az eddiginél is rosszabb helyzetet teremt«, sőt kedve
zőbbé akarom tenni. Idézem soraim; »az alsóbb osztályok anyagában 
az alkalmas helyeken térjünk ki a fizikai részekre« stb., vagyis az 
egész tárgyalási folyamaton keresztül a fizikai földrajz tételei szóba 
kerüljenek, úgy, hogy I I —IV-ig az egész fizikai rész ismeretessé 
legyen.

Vájjon ez rosszabb-e, nagyon is egyéni vélemény.
Téved, midőn azt állítja, hogy »az annyira fontos induktív 

tanításnak teljesen ellent mond az, hogy a felsőbb osztályokban a 
földrajzi tanítást a fizikai földrajzzal kezdi az V. osztályban. Hiszen 
a leíróban kell megismerkedni az egyes földrajzi jelenségekkel s csak 
azután összefoglalni«.

Ha el is fogadom Sáringer előbbi okoskodását, bár erre sem 
vagyok hajlandó, akkor is pedagógiailag megokolt az V. osztályban a
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fizikai földrajz, mert a I I —IV. osztályig a leírót a tanuló megkapja 
s olyan nincs, ki egyszerre az Y-be ugrana, így az induktív mód
szernek is teljesen elég van téve.

De különben is a fizikai földrajz, vagyis azoknak a törvények
nek, kialakulásoknak, jelenségeknek csoportosítása, melyek a föld 
felületén is érvényesülnek, ott, bol bizonyos előismeretre lehet támasz
kodni, mindig megelőzik a leíró részt, hol csak a törvények alkal
mazása jöhet szóba.

Újabban a fizikai földrajzi dolgokat laboratóriumi, kísérleti 
úton igyekszenek bemutatni, vagyis a földfelületi előfordulástól füg
getlenül.

Hogy miért teszem Magyarországot a tárgyalás végére, (mellé
kes, vájjon a YIL, vagy ha tetszik a YIII. osztályba) annak magyará
zata az, hogy azt óhajtom, hogy a haza bő ismeretével lépjen ki a 
tanuló az iskola falai közül s erre példát a külföldi nagy »pedagógia
ellenes« tantervekben (nem az osztrákban!) találhatunk, csak a kül
földi tanterveket át kell nézni, másik pedig az, hogy Magyarországot 
a tárgyalás központjává csak akkor tehetem, ha már az összehason
lításra szolgáló anyagot ismerem.

Bővebben és a többire most ki nem terjeszkedem. Annak az 
akciónak, mit elnökünk irányított, szép gyümölcseit látjuk.

Az előadó bemutatja Borosnyay K., Farkasfalvi K., Noszky J., 
Márki Sándor, Majtényi E., Cholnoky J., Jakobei D., Polgár S., 
Kubacska A., Czirbusz Gr., Kiss E., Papp D. stb. leveleit s Balázs
J . dolgozatát, egyúttal rámutat a Közlönyünk hasábjaiból ismeretes 
köri jelentésekre, melyeket a bizottság a legnagyobb örömmel fogad, 
mert sok megszívlelendő eszme és adat jut így birtokunkba.

Minden bizonnyal szívesen veszi a bizottság a temesváriak 
buzgalmát, hisz az előadó is a földrajz reformálásának kérdésével 
írásban ott kezdett foglalkozni, s kiküldöttjük fejtegetését mielőbb 
örömmel fogja hallgatni.

Az előadó indítványozza, hogy az anyaggyűjtés munkáját még 
1 — 11 / 2  hónapig hosszabbítsuk meg s azután tán egy szűkebb bizott
ság csoportosítsa az elveket és javaslatokat, melynek alapján a bizott
ság érdemleges határozatokat hozhat s addig is pár felolvasás kei’ül- 
jön napirendre, mint Simonyi Jenő: A térkép, dombormű és vázlat. 
Németh József: A földrajz vonatkozásban a történelemmel. Vargha 
György: A földrajz helyzete a külföldi államokban.

Erődi Béla elnök a javaslatok elfogadását ajánlja avval a 
módosítással, hogy a szűkebb bizottság helyett az előadó bízassák 
meg az előterjesztésekkel, mivel a bizottság teljesen egyetért.

Majd dr. Szabó Márton (Debreczen) biz. tag tartja meg elő
adását »A földrajz története hazánkban« címen. A felolvasó utal arra, 
hogy nem akarja a földrajz fejlődését részletesen előadni s a rész
letekre kiterjeszkedni, hisz a régebbieket Márki Sándor, az újabba
kat pedig Vargha György feldolgozta, hanem arra akar rámutatni, 
hogy az egyes korok szelleme milyen befolyással volt a földrajzi 
oktatás fejlesztésére.

40*
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A középkori földrajzi oktatásról nagyon keveset tudunk, csak 
azt látjuk, hogy a reális szakokra borult elsötétedés ezt a tárgyat 
is megülte. Tulajdonképen naiv és fantasztikus mesék pótolják az 
ismereteket. A geometriával kapcsolatban tanítanak belőle valamit, 
tehát nagyon el van hanyagolva. A nagy fölfedezések hatása alatt 
vészén erősebb lendületet és jelentkezik a tanítása az egyes iskolák
ban, de csak szórványosan s egymással össze nem függő kísérletezé
sek alakjában. Különösen kiválik Honterus brassói iskolája. Sürgeti 
Szenczi Molnár Albert i s ; a nagyszombati iskolában a jezsuiták a 
középkori hagyományoknak megfelelően a geometria után, Euklides 
és a szférák tanának befejezésével tanítanak egyetmást a földrajzból 
is. Jellemző e korszak felfogására, hogy a földrajzot természettudo
mánynak tekinti, tehát a lényegét tisztán látta. .Д reformáció és 
ellenreformáció harca mindinkább a felekezeti érdekek szolgálatába 
hajtja az iskolát, lljabb fejlődést így nem mutat a földrajzoktatás, 
a tanítás jellege nagyjából olyan, mint a nagy vallásháborúk előtt 
lefolyt korszakban, de az adatok, amelyek alapján az oktatást 
rekonstruálhatjuk, már nagyobb számuak. Különösebb figyelmet érde
mel Comenius Ámos János, aki 1650 óta Sárospatakon Mercator 
Atlaszából tanította a földrajzot és Lisznyai Kovács Pál, aki egypár 
évtized múlva Debreczenben Mercator és Cluverius térképeit használva 
a legnagyobb buzgósággal éppen a földrajzot tanította. Ettől kezdve 
a magyarság egyik legerősebb fészkében, a Nagy-Alföld északi felé
ben a debreczeni anyaiskolában és partikulaiban rendszeresen taní
tott tárgy. A tanítás azonban csak a leíró földrajzra terjed ki.

A szatmári béke után következő időszakban is, békésebb fegy
verekkel ugyan, de tovább tart a küzdelem a katholicizmus és pro- 
testántizmus között. Az iskolában tehát továbbra is felekezeti szem
pont dominál, de a nagy gyarmatosítások s e gyarmatoknak folyton 
erősbbülő jelentősége mintegy közszükségletté teszi a Föld megisme
rését. így a földrajztanítás ismételten erősebb lendületet vesz. 
A protestáns iskolák állandó összeköttetésben vannak a nagy gyar
matosító protestáns népek (angolok, hollandusok) kulturális központ
jaival közvetlenül veszik át az itt jelentkező újabb szellemi áram
latokat. A katholikus iskolákba pedig az államkormány, a Ratió 
Educationis intézkedései teszik rendszeressé és általánossá a föld
rajzi oktatást. Amott mint tanár különösen Marótbi György válik 
ki (1738 — 44.) a debreczeni főiskolában, ahol már mathematikai és 
csillagászati földrajzot is tanított, mint tudós pedig Bél Mátyás, 
aki a tanítás terén is nagy sikerrel fáradozott. A Ratió Educationis 
minden iskolában kötelezővé teszi a földrajzot. Ez első és legnagyobb 
érdeme tárgyunk szempontjából. Továbbá hasznos módszertani utasí
tásokat ad. A II. Ratio nevezetessége a földrajztanítás tekintetében 
hasonlóképen a módszertani utasításokban rejlik.

A földrajzi oktatás általánosan kötelezővé tétele után legel
terjedtebb tankönyv volt a Losonczi Hármas Kis Tükre; az első 
magyarnyelvű térképek pedig a debreczeni rézmetsző diákok által 
készített atlaszok. A tanítási rendszerben lényegesebb változást az
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Entwurf, majd az 1883: XXX. t.-c. idéznek elő, amely változások 
már közvetlen tapasztalatból ismeretesek.

Erődi Béla elnök megköszöni a felolvasónak érdekes és tanul
ságos dolgozatát, mely sok új adattal gazdagította az eddigi isme
reteinket a földi’ajzoktatás története szempontjából s publikálása 
bizonyára fontos lenne.

Az előadó megjegyzi, bogy szeretné, ba a bizottság működése, 
mint a matb. bizottságban egy kötetben megjelenhetne s abban az 
esetben a még addig is napfényre került adatokkal együtt leközöl- 
betővé válna.

Szabó Márton felvilágosítást kér afelől, hogy a bizottságnak 
melyik a hivatalos javaslata, a bizottság a középiskolát egységesnek 
tekinti-e vagy két tagozatúnak s egyúttal Balázs javaslatával is 
polemizál. Különösen a bifurkáció dolgában s hogy több új önálló 
tárgyat vesz fel a tárgyalás keretébe ; ethnográfia, statisztika, szocio
lógia, mit nem helyesel.

Simonyi Jenő is fontosnak tartja a kérdések tisztázását a 
vidéki kollégák szempontjából, kik közvetlenül nem hallják a bizott
ság eszmecseréit s megjegyzi, hogy Magyarország tárgyalását a leg
felsőbb osztályban tartja helyén valónak, mint a kereskedelmiben is 
van, sőt hol ezt megváltoztatták, ott is újra erre az alapra igyekez
nek vissza.

Erődi Béla elnök: Szabó kollégánk önzetlen lelkesedéséből, a 
levelekből, melyeket az előadó referált, kiviláglik, hogy a vidéken 
országszerte a földrajz tanításának reformálása iránt, mely közszük
ségletet jelent, az érdeklődés emelkedőben van, szeretettel foglal
koznak a kérdéssel, buzgólkodnak, hogy eszméikkel, javaslataikkal 
az ügyet előmozdítsák.

Az elnök kijelenti, hogy a bizottság bárki véleményét úgy 
írásban, mint az ülésen szóban szívesen látja, sőt felkéri a helybeli 
és vidéki kartársainkat, hogy az üléseken, melyek a Közlönyben 
előre jelezve lesznek, minden külön meghívás nélkül egyszer és 
mindenkorra hivatalosak.

Mi a középiskola egységességét illeti, ehhez kétség sem fér. 
Az Országos Közoktatási Tanács, melynek tagja, határozottan ki
mondta, hogy »egységesének tekintendő, mi természetesen nem zárja 
ki, hogy a felsőbb osztályokban valamely tananyag ne ismétlődhessék, 
de természetesen bővebben és más megvilágításban.

Nézete az, hogy Magyarország tárgyalása legyen a földrajztanítás 
kezdete és betetőzője a legfelsőbb osztályban, hol az előbb a többi 
kontinensek tárgyalásánál leszürődött tanulságok Magyarország tárgya
lásánál, mint összehasonlító anyag kerülhetnek elő.

A bizottsággal egyetértőleg megjegyzi, hogy a bizottságnak 
hivatalos óra- és tárgybeosztási javaslata nincs, hisz az előadói jelen
tés is megemlékezik, hogy a Vargha-féle javaslat csak arra szolgál, 
hogy a vitát megindítsa s valami bázist adjon, hasonlóan a többi 
javaslatok mind csak az anyaggyűjtés szolgálatában állanak.
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Hogy így sok javaslat van, az természetes, mert a földrajzi 
reformbizottság feladata egész más irányú, mint a math, bizottságé, 
mert ott az órabeosztás megvolt s csak anyagbeosztás, redukció s 
kibővítés jöhetett számításba, míg a földrajzi bizottság feladata azért 
nehéz, mert új térfoglalás, a felsőbb osztályokba való bevitel lép 
előtérbe, s az ott előadandó anyag megválasztása sok javaslatot vet 
felszínre, melyből a mi viszonyainknak megfelelőt kiválasztani csak 
a nagyobb anyaggyűjtés után lesz lehetséges.

Erődi Béla elnök f. hó 13-ára (szerdán) Simonyi Jenő »A tér
kép, dombormű és vázlat* című előadását tűzi ki tárgyul, s egyúttal 
az ülést bezárja.

(Budapest.) Vargha György.

JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.

Irodalm unk ta n ítá sa  középiskoláinkban.

A kérdés, melyhez az alábbiakban hozzászólni kivánok 
1873 óta foglalkoztatja szakembereinket. Névy, Volf, Erődi, 
újabban pedig Bleyer, Weszely, Palágyi, Miklós E., Harmos és 
Horváth C. mondották el figyelemre méltó észrevételeiket. Azon
kívül kivonatosan még igen sok vélemény olvasható Közlönyünk 
különböző évfolyamaiban. Aligha tévedek azonban, mikor azt 
állítom, hogy valamennyi szakember sokat töprengett magában 
e kérdésről. Oka nyilvánvaló. A magyar irodalom eszmeileg is, a 
tantervben is a magyar történelemmel együtt mindnyájunk fel
fogása szerint a legreprezentálóbb tárgya a középiskolának. Azaz 
— s ebben az egyben egyetért tanár, tanítvány és szülő — első
sorban e két tárgy van hivatva arra, hogy a középiskola kitű
zött célját előmozdítsa: az ifjú lelki műveltségében az általános 
elemek között a középponti, nemzeti tartalmat kifejlessze, illető
leg betetőzze úgy, hogy akár a tudományos továbbhaladásban, 
akár az életben a magyar nemzeti államnak élő és hasznos tagja 
legyen. A szakembert hivatásérzete, tárgya fontosságának isme
rete s az a meggondolás, hogy a tanulók irodalmi műveltsége 
az iskolában jóformán befejeződik, legalább, rendszeres és komoly 
foglalkozás e téren alig fordul elő később, folyvást arra intik, 
hogy a hiba itt lehet a legsúlyosabb, tehát itt kell leginkább 
vigyáznunk. S igen valószinű, hogy ennek a folytonos tépelődés- 
nek is a következménye az, hogy éppen e két tárgy ellen van a 
legkevesebb panasz. (Egyesületünk díszelnöke mondta, hogy az 
irodalmi tanítás eredménye általában kielégítő. Ez megnyugta
tásul.)

E téren a vitásabb pontok a következők: az irodalmat 
mint pragmatikus tudományt tanítsuk-e, avagy csak a legkivá
lóbb írókat? összefoglalást nyujtsunk-e, avagy csak ú. n. korké-
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pékét? olvastassunk-e otthon is, vagy csak az iskolában? egész 
művek helyett megfelel-e néhol szükségből a szemelvény is ? 
mennyiben lehet az irodalmi alkotásokat értékelnünk?

Mindezek a kérdések alapjában véve a magyar szépiro
dalomra, illetőleg annak alkotásaira vonatkoznak. Ámde nagyon 
jól tudjuk, hogy az irodalom alatt tantervűnk és tankönyveink 
is egy ennél sokkal terjedelmesebb tartalmat értenek: a magyar 
nemzeti géniusztörténet alkotásainak ismeretét, megnyilatkozásá
nak a megfigyelését. Hogy vájjon a magyar irodalom története 
és a magyar nemzeti szellem vagy lélek története egyenlőrangú 
fogalmak-e, az pedagógiai szempontból nem, csak elméleti szem
pontból fontos. Tény az, hogy a tanterv sem a szépirodalomról 
beszél, mi se úgy értjük, hanem a végrehajtásban is az a tága
sabb értelem érvényesül. Innen származik az a körülmény, hogy 
az ú. n. szépirodalmi rész tanításunkban és tankönyveinkben 
körül van véve politikai és művelődéstörténettel, nyelvészettel, 
esztétikával, vallási és természettudományi részletekkel, műtörté
nettel, hogy csak a leghamarabb eszembe jutókat említsem. 
Helyesen van-e ez így ? Meggyőződésem szerint helyes az is, 
hogy a magyar nemzeti szellem történetét követeli a tanterv s 
helyes ennek következtében az említett elemeknek az irodalom- 
történet keretébe való elhelyezése is. Csakhogy igen sajátságos
nak tartom, hogy annak ellenére is, hogy az irodalomtörténetet 
a hivatalos felfogás is olyan fontosnak tekinti s így igazában 
oda nem tartozó feladatok elvégzését is megkívánja: az irodalom- 
történetnek a négy felső osztályban csak 12 órát juttat, keve
sebbet, mint a görögnek s a természettudományoknak (hogy a 
latint ne is említsem). S csak annyit mint a történelemnek, ahol 
pedig olvasmányokról igazában csak a V III. osztály anyagánál 
beszélhetünk.

Nézetem szerint a tárgy fontosságának az elismerése és 
tartalmának ilyen bő értelmezése kényszerűen arra a következ
tetésre vezet, hogy a négy felső osztályban az irodalmi oktatásra 
szánt időt szaporítanunk kell. Vagy középponti helyet foglal el 
valamely tárgy a tantervben s akkor időt kell adni rá ; vagy 
pedig ha időt nem adunk, akkor ne tekintsük olyan fontosnak 
s ne bővítsük ki oly nagyon tartalmát. Tertium non datur. S a 
magyar irodalmi órák szaporítása, még a mai tantervben is lehet
séges a görög illetve görögpótló rovására. Tárgyi és didaktikai 
okok teszik lehetővé. A görögpótló irodalom, amely pedig a 
görögöt van hivatva pótolni amúgy is fele részben — magyar 
irodalom. E szempontból tehát a magyar irodalmi oktatás kibő
vítése — a pótlósokra nézve is — nyereség volna a rendszer, 
a helyes beosztás következtében. Igazi vesztesége csak a görög
nek volna. Ha azonban meggondoljuk, hogy a tanulók számának 
csökkenése az eredménnyel fordított arányban áll, hogy a görög 
írásbelik apasztásával s a tárgynak nagyon minimális szűkítésé
vel ez a veszteség pótolható: igazán nem tudom, miért ne lehetne
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elég a görögnek 19 helyett 15 óra, a görögpótló irodalomnak 
(tehát a görög irodalomnak) 11 helyett 7 óra?

Az által, hogy így a magyar irodalom 16 órát kapna a 
mostani 12 helyett, a görög nyelv és irodalom kiváló fontossága 
nem veszítene. Legfölebb megszűnnék az a fonákság, hogy egy 
centrumban levő tárgy kisebb óraszámmal van képviselve, mint 
a klasszikus tárgyak egyike. Én azt hiszem, hogy a görögpótló 
irodalomtól elveendő órákért kevés szakembernek támadna fájó 
érzése.

A magyar irodalmi oktatásnak, egész műveltségűnknek azon
ban sürgető érdeke, hogy ezt az óraszaporulatot megkapja. Mert 
csak ekkor lehet igazán szó arról, hogy mindazt a feladatot, 
amit a tanterv és utasítások e téren elénk szabnak, elvégezhet
jük-e vagy nem? A jelen körülmények között ugyanis be kell 
vallanunk, hogy nemcsak a fentebbi s nem tisztán irodalmi fel
adatok megvalósítása, de még azon tisztán didaktikai elv sem 
vihető keresztül, hogy az irodalomtörténeti ismereteknek olvas
mányokon kell nyugodnia. Mert valamely szemelvény csak nem 
minősíthető olvasmánynak?! S tán azt sem lehet bátran állítani, 
hogy pl. húsz költemény ismerete egyenlő volna a Petőfi költé
szetének ismeretével. Tudom, tudom az ellenvetést . . . mindent 
nem lehet. Igaz, de hogy egy triviális mondást alkalmazzak: ha 
van egy gombom, még nem mondhatom, hogy már nagykabátom 
is van. Hiszen maga a szaktanár is hosszú szolgálat után mond
hatja el, ha ugyan mondja, hogy irodalmunk legkiválóbb termé
keit egyénileg is ismeri; de éppen ezért már csak az irodalmi 
értékelés erkölcsössége is azt kívánja, hogy legyen idő minél 
több kiváló vagy történetileg fontos mű személyes megismerésére.

És csakis az említett feltétel mellett lehetséges a kormű
veltségi viszonyaiba való alapos kitekintés és bizonyos minimális 
művészettörténeti fejtegetés. Pedig, hogy erre szükség van, hogy 
nem beszélhetünk pl. a kurucz költészetről némi zenetörténeti és 
festészeti adatok nélkül, Arany balladáiról Zichy Mihály nélkül, 
a Liszt Ferenczhez írott ódáról a Liszt zenei jelentőségének a 
méltatása nélkül, — ezt talán mégse kell bizonygatni. Mert végre 
is a magyar géniusz történetében egy Mányoki, Barabás Miklós, 
Benczúr, Fadrusz, Erkel, Munkácsy és Zichy Mihály érdemel 
annyi helyet, mint akár a Faludi valamelyik műve, akár a 
Bessenyei soha elő nem adott s igen kevesektől olvasott drámai 
vagy tankölteményei!

Magam mint tanuló e tekintetben igen szerencsés körül
mények közé jutottam. Mert a Bethlen Gábor kollégiumában, a 

4 nagyenyedi főgimnáziumban ez az óratöbblet a két felső osztályban 
megvolt. Pedig akkor a görögpótló csak kopogtatott. A görög 
pedig még nem esett át az érettségiről való lefokozás szégyenén.

Ha a magyar irodalom az ötödik osztálytól kezdve meg
kapja ezt az egy órányi többletet, akkor magának az irodalmi 
tanításnak is némely kérdése önmagától megoldódik.
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Mert úgy gondolom, liogy azt a kérdést, hogy az irodalmat 
pragmatikus összefüggésben tanítsuk-e, vagy csak a legkiválóbb 
alkotásokat ? — két körülmény vetette felszínre. S  az egyik éppen 
az idő elégtelensége. Végre is az irodalomtörténet — történet. 
S  az egyes íróknak vagy műalkotásoknak mozgófényképszerű 
felvonultatása sem az irodalmi ízlés fejlődését, sem a művek 
eszmei kapcsolatát, sem a hatást igazán feltüntetni nem képes. 
Aztán pontos történeti összefüggés nélkül vájjon meg tudja-e 
érteni a diák pl. Kisfaludy K., Arany és Petőfi pályájának nagy 
jelentőségét ? Történeti összefüggés nélkül lehet egyes írókat, 
egyes elszigetelt műveket méltatni, de nem lehet irodalomtörténetet 
tanítani ilyen mozaik darabok rakosgatása közben.

A pragmatikus összefüggés felvetődésének az idő rövidségén 
kívül még az is oka, hogy a tanár és tanuló feladata között leg
alább az elméletben nem igen történt meg a különbségtétel. Pedig 
ez igen fontos körülmény. A tanártól helyes és indokolt a maxi
mum megkövetelése; tehát: az anyagot minden oldalról meg
világítva történeti összefüggésben s kellő esztétikai megjegyzések
kel kísérve kell előadni, de a tanulótól mindennek a reproduká
lását kívánni s ú. n. házi olvasmányokkal még megfejeltetni, 
tán mégis sok volna. A tanár adja elő az egész anyagot részle
tesen és történeti összefüggésben; csak az arány megtartása és 
az anyagra rendelkezés alatt álló idő legyen a zsinórmérték. 
A tanulótól azonban ilyen sokat kívánni céljatévesztett igyekvés 
volna. Ne kívánjunk a tanulótól olyan terjedelmű irodalomtör
téneti ismeretet, mint amennyit a tanár előad. Legyünk eleve 
tisztában azzal, hogy a tanár előadásának jó része egészen jogo
sultan és minden veszteség nélkül a tudat küszöbe alatt marad. 
S mint ilyen ismeret, csak arra való, hogy a tárgy keretében 
tájékoztató legyen s lépcsője annak, hogy a legjelentékenyebb 
irodalomtörténeti és esztétikai tudni- (és így reprodukálni-)valók 
a tanuló szellemében szilárd alapozást nyerjenek. Nem szükség 
aggódni tehát a tanár előadásának ilyen részletei miatt. Isme- 
retileg is meglesz ezeknek a megfelelő eredménye; az érzületet 
pedig vájjon csak a reprodukált ismeretek mozdítják elő? A lelki 
diszpozició így is kiváltódik s az oly tények ismerete által, 
melyeket aztán biztosan elmondani is köteles a tanuló, meglesz 
a megfelelő tartalom is. Amiből nyilván következik, hogy a 
tanuló reprodukáló munkája csak a legjelentősebb Írókra és mü
vekre irányuljon. így domborodnak ki a lélek és erkölcstani 
igazságok, így lehet az irodalom lelki gyönyörűségnek, vallásos 
és szociális érzéseknek üde kútfeje, amint azt kivált Weszely és 
Horváth C. hangsúlyozzák.

Ezek szerint tehát az a sürgős feladat, hogy az anyagot 
ilyen értelemben összeállítsuk. Vázlatos kísérletet olvashatunk a 
Horváth C. értekezésében (a budapesti IV. kér. közs. főreálisk. 
1908 — 9. évi értesítőjében). Sok talpraesett gondolat van benne, 
de az anyag ilyen természetű összeállítására ezúttal sem bírála-
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tosan, sem egy új kísérlettel ki nem terjeszkedhetünk. Csak azt 
akarjuk kiemelni, hogy a tanártól a maximum, a tanulótól bizonyos 
minimum követelendő meg s ezen elvnek természetes következ
ménye a mai (túlnyomóan tanárok számára készült) kézikönyvek 
helyett egy tisztán a tanulók feladatát szolgáló tankönyv szer
kesztése.

Az óratöbblet — tanulókoromból emlékezem — a házi 
olvasmányok kérdését is majdnem megoldaná. Mert abban talán 
egyetértünk, bogy csak az az igazán gyümölcsöző olvasmány, mit 
az iskolában, a tanár maga olvas föl. Ismétlem, a tanár maga, a 
tanulók még a könyvet se nézik, hanem figyelnek. Házi olvas
mánynak ez esetben maradna nehány terjedelmesebb mű, a melye
ket sehogyse lehetne az iskolában végigolvasni. Ezen olvasmá
nyokra aztán szintén több idő jutna s így igazán lehetne remélni 
azt, hogy a nyugodt, elmerülő olvasás közben a tanuló lelkére 
is termékenyítőleg hatnak e művek. Mert most bizony száguldozást 
tapasztalunk a házi olvasmányok körül. S tapasztaljuk azt, hogy 
a tanulók nem a személyes emlékezés alapján számolnak be a 
tartalomból, hanem a segédkönyvek által, vagy az elődöktől 
átszármazott tartalmakkal s így ismeretük bizony repülő ismeret, 
még ha nem is írják repülőlapokra, amint azt Csűrös F. kívánja. 
Tarthatjuk-e az ilyen munkát és eredményét megbízhatónak és 
gyümölcsözőnek ?

Ekkor aztán keresztülvihető volna az is, hogy esztétikai 
ítéletet csak olyan műről mondana a tanuló, amelyiket esztéti
kailag meg is ismerhetett. S oly műveket, melyekről esztétikai 
ítéletmondást is kívánunk a tanulótól, a maga egészében / kell 
ismernie. Ilyenkor a szemelvény teljesen kiküszöbölendő, i^mde 
az irodalomtörténet-mondásnál az esztétikai értékelés csak ott 
jogosult, ahol maga az irodalom esztétikai, illetve művészi célok 
szolgálatában áll. Ez pedig — tudjuk — csak a X IX . sz. má
sodik negyedében válik egyetemes tulajdonsággá. Addig csak 
elvétve és szétszórtan mutatkozik. Addig a magyar irodalom 
alkotásai másnemű (vallási, nyelvi, művelődéstörténeti) eszmék 
szolgálatában állnak s első sorban ilyen értelemben is kell azo
kat értékelnünk. Vagy világosabban: e műveknél nem az a fon
tos, hogy milyen hatása van a szóbanforgó műnek a tanuló lel
kére, hogy mi az esztétikai becse, hanem hogy milyennel volt a 
kortársakra, mi a történeti éitéke? A történeti értékelést pedig 
vájjon csak akkor lehet kimondanunk, megtanulnunk, ha magunk 
is elvégeztük az eredményt megelőző szellemi tornát ? Hisz akkor 
a történettudomány képtelenség volna, akkor nem beszélhetünk 
irodalomtörténetről se! Lehet-e komolyan venni az olyan törté
nettudományt, amelynek eredményeit lépten-nyomon kétségbe von
juk s plane a középiskolában? Hiszen még a részletkutatásnál 
is a legkritikusabb szakember is bizonyos tisztázott tételekből 
indul ki. Csak a középiskolában s csak az irodalomtörténetben nem 
lehet bírálatot (— ítéletet) mondani a történeti tények értékéről ?
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Nézetein szerint ez a felfogás, amennyiben nem csak esztétikai érté
kelésről van szó, nem őszinte s a történeti kutatást nagyképűségé
ben lenézi. Bátran megkövetelhetjük a tanulótól, bogy az irodalom- 
történeti művek történeti értékelését tudja még akkor is, ha eset
leg nem olvasta vagy — horribile dictu — tán nem is fogja 
olvasni. Mi is megtesszük, a tanuló is megteheti. S ezen a pon
ton aztán megelégedhetünk szemelvényekkel is, amelyek a már 
tisztázott történeti értékelésnek illusztrálói gyanánt tekinthetők 
s arravalók, hogy a történeti értékelést a személyes meggyőző
dés erejével ruházzák fel.

Már is hosszúra nyúlt írásomnak a lényege a következő.
I. A négy felső osztály számára adott 12 magyar irodalmi 

órát fel kell és lehet emelni 16-ra, a görög, illetve a görögpótló 
irodalom terhére.

II. A tanár munkája maximális terjedelmű legyen; a 
tanuló munkája pedig a legkiválóbb irodalomtörténeti tényekre 
terjedjen ki.

III. Különbséget kell tennünk esztétikai és történeti érté
kelés között.

IV. Az esztétikai értékelés csak részleteiben és esztéti
kailag is megismert művekre vonatkozzék. A megismerés lehetőleg 
iskolai feladat legyen.

V. A történeti értékelés megkívánható oly müvekre vonat
kozólag is, melyeket a tanuló vagy egyáltalán nem, vagy legfölebb 
csak szemelvényesen ismer.

VI. Ilyen elveknek megfelelő tankönyvet kell szerkeszteni.
Tudom, hogy fejtegetésem mennyire vázlatos s így sok helyt

kevés a bizonyító ereje. Ha azonban van benne valami életrevaló, 
azt szükség szerint részletesen is megindokolom. Egyet azonban, 
érzem, nem nélkülöz s ez : a magyar irodalomtörténet nemzetet 
nevelő s lelket gyönyörködtető fontosságának hivatásszerű hangoz
tatását s őszinte méltatását.1

(Szászváros.) Dr. Kristóf György.

KRÓNIKA.
Jules Gautier előadása a középiskola múltjáról és jövőjéről.

Illusztris vendég időzött a múlt héten fővárosunkban, Jules 
Gautier, a francia kultúrpolitika egyik kiváló képviselője, jelenleg 
a francia középiskolai ügyosztály főnöke. Látogatása egyúttal

1 Közöltük e cikket, mint sok tekintetben gondolatébresztőt, anélkül, 
hogy fejtegetéseivel mindenben egyetértenénk ; különösen a II. pontot tartjuk 
pedagógiailag helytelennek. A pedagógiai ügyesség és tapintat éppen abban 
van, hogy a tanár nem adja mindazt elő, amit ő maga tud a tárgyról, 
hanem csak azt, ami a tanulónak, az illető fokon, való. Ez esetben: a leg
kiválóbb írói egyéniségek és művek megválasztása és lehető bő fejtegetése, 
a többi anyagnak pedig csupán keretül használása, vagy éppen mellőzése 
a feladat. Szerk.
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elsősorban nekünk középiskolai tanároknak szólott. Előadásába, 
melyet a budapesti Société Littéraire Frangaise r meghívására 
tartott, a középiskola múltját és jövőjét tárgyalta. Érthető tehát 
az a nagy érdeklődés, mely személye és az általa képviselt irány
eszmék iránt megnyilvánult. De nemcsak a hivatásos tanárok, 
igazgatók és főigazgatók, hanem közéletünk számos kitűnősége s 
az intelligens közönség szélesebb rétegei is siettek meghallgatni 
szombaton április 9-én d. u. 5 órakor a Nemzeti Múzeum nagy 
termében a kitűnő előadót. Megjelent Zichy János gróf közokt. 
miniszter s ott voltak Eötvös, Berzeviczy, Wlassics, Apponyi 
volt közoktatási miniszterek is. Gautier Fortenay vicomt, Náray 
Szabó Sándor min. tanácsos és Érődi Béla főigazgató kíséreté
ben jelent meg s azonnal elfoglalta az előadói széket. Nagy 
figyelemmel hallgatott előadásában vázolta néhány vonással elő
ször a francia középiskola fejlődését a napóleoni időktől 1802-től 
az 1902-iki legújabb reformig. Párhuzamot vont a francia és 
a magyar középiskolák evolúciója között s nagy elismeréssel 
nyilatkozott Trefortnak ezirányú kultúrmunkájáról, melyet annak 
idején ő méltatott a francia közönség előtt. Hazájában is ilyen 
mederben haladt egy ideig a középiskolai reform, mint minálunk 
s inaugurálta a gimnáziumok és a reáliskolák irányát. Ez a két 
külön álló típus azonban sem szervezeténél, sem különböző jogo
sításánál fogva nem felelt meg a mai idők követelményeinek s 
1902-ben gyökeres reformokat vont maga után. Majd részletesen 
ismertette a francia középiskola jelenlegi szervezetét és tagozódá
sát. Az előkészítő elemi tanfolyam elvégzése után már a közép
iskola első (Franciaországba VI.) osztályában két A és В  csoportra 
oszlanak a tanulók. Az A  csoportba lépők latint^ а В  csoportba 
lépők latin helyett modern nyelvet tanulnak. így halad a két 
csoport négy éven át. Az ötödik évtől kezdve további két éven át 
négy А) В ) C) D) sekcióra oszlanak a tanulók. Ezen szakaszok 
közül az első háromban továbbra is szerepel a latin nyelv, a D) 
szakaszban nincs latin. Ezeket az évfolyamokat betetőzi a j a filo
zófia vagy Ъ) a mennyiségtani osztály. Az érettségi vizsgálat bár
mely irányú elágazás elvégzése után minden tanulmányszakra 
képesít s ebben nyer kifejezést a többféle ágazatú francia közép
iskola egységessége. Kiemelte ennek a rendszernek hasznát s 
egyik legfőbb előnyéül azt tüntette fel, hogy egyazon iskolának 
növendéke eljuthat az érettségi vizsgálatig, akár tanult latint, 
akár nem. Ezzel bizonyította egyúttal, hogy Franciaországban a 
természettudományi modern nyelvi és humanisztikus irányú neve
lés egyenlő értékűnek van elismerve, sőt a középiskola jövő 
fejlődésében az antik nyelveknek még nagyobb megszorítását 
helyezte kilátásba. Midőn azonban ezt a nézetét kifejtette, nem 
abból a szempontból indult ki, mintha a latin-görög kultúrának 
ma már nem volna értéke. Ellenkezőleg, a múlttal való kapcso
latot ápolni kell ezentúl is, s ennek az ókori nyelvek és az antik 
szellem egyik kiváló eszköze; de a jelenkor sürgető reális szűk-
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ségleteire való tekintettel, takarékoskodni kell a latinra fordí
tandó idővel, mert a tapasztalat szerint kevesebb idő is elegendő 
a kívánt cél elérésére. Eszerint a középiskola jövőjét a módszer 
és a tanterv kérdése fogja eldönteni. I t t  azután budapesti közép
iskolákban szerzett tapasztalatait használja fel bizonyítékul arra, 
hogy megfelelő methodussal a leánygimnáziumban négy év alatt 
is elkészülnek a növendékek a latinból az érettségire, amelyre a 
fiúk nyolc évig készülnek. Felemlíti, hogy az egyik budapesti 
gimnáziumban már a III . osztályban olyan szép eredményt látott, 
amelynek hallatára méltán felvethető a kérdés, miért tanítsunk 
oly sok időn át latint, ha miként a példa mutatja, erre kevesebb 
is elég, Ehelyett a természettudományoknak és a modern nyel
veknek kell több időt és tért átengedni. A természettudományok
nak azért, hogy az állam legműveltebb elemei a jelenkor roha
mos technikai vívmányairól tájékozódhassanak, gazdasági és sociális 
jelentőségüket mint polgárok felismerjék, a modern nyelveknek 
pedig abból az okból, hogy az emberiség nemzetközi kultúrkincsei- 
vel megismerkedjenek s az egyetemes emberi célok magaslatára 
emelkedhessenek.

Mindezen eszméit világos, fordulatos előadásban tolmácsolta 
Gautier, majd a szellemes társalgó modorában, majd a filozófus 
eszmegazdagságával és a kultúrpolitikus széleslátásával.

A taps, mely előadása végén elhangzott, nemcsak a vendég
nek, a tudósnak, de jó részben eszméinek is szólott. Hisz minálunk 
is kialakulóban van az a nézet, hogy a reálisztikus és huma
nisztikus képzés jogosításai között a különbséget megszüntessük, 
mi is keressünk jobb módszereket és tanterveket s végül nálunk 
is számottevő tényezők nyilatkoztak már meg amellett, hogy a 
latinra fordított időből takarítsanak meg valamit. Hogy ez utóbbi 
tekintetben Gautier kissé messzemenő következtetéseit (2—3 éves 
latin kurzusok) hallgatói is elfogadták volna, azt nem mérnök 
állítani. Az általa idézett példák hízelgők ugyan ránk nézve, de 
kivételes és csekély számuknál fogva az alapos indukcióra ma 
még senkinek sem szolgáltatnak elegendő anyagot; több és tágabb 
körű kísérletekre van szükség, de ezektől azután nem szabad 
visszariadni. Bízunk benne, hogy neves francia vendégünk impul- 
zív fejtegetései búzditólag fognak hatni forrongó és vajúdó közép
iskolai reformjaink kialakulására. /. a.

Alexander Bernát jubileuma. Alexander Bernát hatva
nadik születésnapja alkalmából tanítványai, barátai és tisztelői 
filozófiai dolgozatokból álló emlékkönyvet adtak ki és emlékplakettet 
is készíttettek. Ezeknek ünnepies átadása április 15-én, pénteken, 
délben tizenkét órakor lesz a tudományegyetem kupolatermében. 
Az emlékkönyvet Dénes Lajos dr. főgimnáziumi tanár szerkesz
tette, munkatársai pedig egyetemi és középiskolai tanárok voltak, 
akik összesen ötven munkát írtak az albumba.
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K in e v e z é s . A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
dr. Nagy Jenő oki. tanárt az újverbászi közs. főgimnáziumhoz a 
fennálló szerződésből kifolyólag rendes tanárrá kinevezte, illetőleg 
az államilag kinevezett tanárok létszámába átvette.

K ö r r e n d e le t . A vallás- és közokt. miniszter f. é. 31581. sz. a. 
a kötelezően előírt tantárgyak tanítási idejének kizárólag a délelőtti 
órákra való beosztása és a heti háromnál több órával szerepelő 
tantárgyaknál a másfélórás tanítási időnek kísérletképen való enge
délyezése tárgyában rendeletet bocsátott ki. Ugyanis az 1909. évi 
november hó 17-én és 18-án megtartott főigazgatói értekezlet foglal
kozván az órarend kérdésével, tárgyalása körébe vonta azon már sok 
középiskolánál meghonosított eljárást, hogy a tanári testület a köte
lezően előírt tantárgyak tanítását a délelőtti 8-tól 1-ig terjedő időben 
oldja meg és így felszabadítja a tanulókat — ha talán nem is 
valamennyi, de legalább a hétnek 4 — 5 napjára - -  a délutáni 
iskolábajárás kötelezettsége alól. A miniszteri rendelet hosszasabban 
foglalkozik a megosztott tanítási idő hátrányaival, majd az egyfoly
tában való tanítás egészségügyi és tanulmányi előnyeivel és ezekre 
való tekintetből kívánatosnak tartja, hogy az imént jelzett tanítási 
beosztás, a középiskoláknál általában életbeléptettessék és felhívja a 
miniszter a tankerületi kir. főigazgatókat, hogy ennek megvalósítása 
érdekében buzdítólag hassanak és minden ilyen irányú törekvést 
támogatásban részesítsenek. Foglalkozott a főigazgatói értekezlet a 
helyes órabeosztásnak és órarend-nek kérdésével is, felvetve a vidéki 
igazgatói értekezleteken pártolt ama javaslatot, hogy a tanulmányi 
eredmény fokozása és a tanítás intenzivitása érdekében olyan tan
tárgyaknál, amelyeknek heti óraszáma legalább is három, másfélórai 
lecke-órákkal kísérletet tehessenek. A lecke-óráknak ilyen kiszabása 
nemcsak a demonstratív tantárgyaknál (fizika, kémia), ahol a kísér
letek néha a legfeljebb 50 percig tartó lecke-órába csak nehezen 
szoríthatók, előnyös, hanem a magyar és idegen nyelvi és irodalmi 
óráknál is, ahol írókból vett nagyobb mutatvány részletek felolvasása 
és ismertetése, vagy a nyelvgyakorlati anyagnak társalgás útján való 
begyakorlása a rendesnél több időt igényel. Felhatalmazza a miniszter 
a tankerületi főigazgatókat arra, hogy a másfél-órás leckeóráknak 
életbeléptetését, ahol ezt kívánják, kísérletképen megengedjék, de egyben 
megkívánja, hogy a kísérletező középiskolák névsorát hozzá a jövő 
tanév elején külön bejelentsék és a kísérlet eredménye a tanév végén 
szintén külön jelentés alakjában vele közöltessék.

Helyreigazítás. A Közlöny 28—29. számában —r —y. aláírással a 
Brassóban megtartott igazgatói értekezletről rövid beszámoló jelent meg. 
Mint az értekezlet jegyzője ennek a beszámolónak két tévedését akarom 
helyreigazítani. Az egyik az, hogy a beszámoló szerint az értekezlet arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a főigazgató is elrendelheti a tanjegy- 
napló kötelező használatát. Ezzel szemben meg kell állapítanom, hogy az 
értekezlet határozottan ragaszkodott hozzá, hogy a tanjegynapló kötelező 
használatba vétele a tanártestületeknek autonóm joga. A másik tévedés a
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főigazgatói értekezlet megállapodásainak közlésénél történt. A beszámoló 
szerint ugyanis a főigazgatói értekezlet megállapodott abban, hogy »az 
ellenőrző értekezletek száma apasztandó«. Azonban — sajnos — a főigazgatói 
értekezlet ebben a kérdésben nem tudott megállapodásra jutni. Helyre- 
igazításaim közzétételét azért tartom szükségesnek, mert az iskola belső 
életére nézve fontos két kérdésről van szó. Egyúttal megjegyzem, hogy az 
értekezlet hiteles jegyzőkönyve, melyen állításaim alapulnak, még ebben a 
hónapban meg fog jelenni nyomtatásban és tanúságot fog tenni a beszá
molónak egyébként való szabatosságáról.

(Brassó.) Szőts Gyula.

GYÁSZROVAT.
L A C Z K Ő  K  .Á . ÍR, О  X . "5Г.

1853—1910.
Váratlan csapás érte a debreczeni állami reáliskolát, a halál 

igazán a munka mezejéről ragadta el egyik érdemes tanárát, Laczkó 
Károlyt, aki ápr. 2-án még tanított és ápr. 3-án hajnalban már 
kiterítve feküdt. — Az elhunyt 19 évet töltött a debreczeni reál
iskola szolgálatában, azelőtt pedig Nagykállóban és még előbb 
Kismartonban a katonai alreáliskolában működött. —  Kartársai 
derült életfelfogásáért, tanítványai szíves jóságáért szerették. A hir
telen gyászeset mély részvétet keltett, annál inkább, mert Laczkó 
Károly özvegyet és hat kiskorú árvát hagyott maga után. A  részvét 
megható módon nyilvánult a temetésen, ahol a debreczeni középiskolák 
mind képviselve voltak és ahol a barátok és volt növendékek százai 
meg százai jelentek meg. Nyugodjék békével. K. A.

Vlahovics Emil a trencséni kir. kath. főgimnázium nyugalmazott 
tanára meghalt Váczon, életének 61-ik évében.

T a r ta lo m : Egyesületi éle t: Meghívó. Székely Istvántól. — A földrajzi 
reformbizottság ülése. Vargha Györgytől. — Javaslatok és tanul
mányok : Irodalmunk tanítása középiskoláinkban. Dr. K ristóf György
től. — Krónika: Jules Gautier előadása a középiskola múltjáról és 
jövőjéről, f. o.-tól. — Alexander Bernát jubileuma. — Kinevezés. — 
Körrendelet. — Helyreigazítás. Szőts Gyulától. — Gyászrovat: (Laczkó 
Károly K. A.-tói, Vlakovics Emil.)

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek 
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  érem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — Költségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapitva 1846.

B udapest, IX., Ipar-u tcza  4 .  sz.
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S zéch en y i István gróf halálának  
5 0  éves évfordulóját megünneplő 
intézetek szíves figyelmébe ajánlja

az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai 
részvénytársulat könyvkiadóhivatala:
(Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54.)
:: a következő kiadványokat: ::

Az alsóbb osztályos növendékek között való szétosztás céljára:

MESÉK A LEGNAGYOBB MAGYARRÓL
:: KIS FIÁNAK ÉS A HAZA MINDEN GYERMEKÉNEK ELMESÉLI

GAAL MÓZES
A könyv tartalmát és jelentőségét alábbiakban röviden összefoglaljuk : 
(iaal Mózes : »Mesék a legnagyobb magyarról« címen a gyermekek 
és a nép számára megírta 15 mesébe foglalva Széchenyi István egész 
reformátori működését. Oly vállalkozás ez, amely egyedül áli a maga 
nemében. Már a 4—5 esztendős gyermek is megérti ezekből a nemes 
hévvel, roppant világos képekbe öltöztetett mesékből, hogy minő nagy és 
dicső dolog egy nemzetért dolgozni és egy nemzetet megtanítani arra, 
hogy a tisztes munka a legszentebb polgári erény. Ennek az 5 ívre 
terjedő, szépen és ízléssel, Mühibeck Károly festőművész eredeti 1 I/ 
rajzaival illusztrált mesekönyvnek ára bekötve, csekély.............  I ■*

A felsőbb osztályos növendékek között való szétosztás cé ljára:

BENEDEK ELEK:

SZÉCHENYI ISTVÁN
című munkáját ajánljuk. Benedek az ő rendkívüli előadói tehet
ségével szórakoztatva, olvasójának gyönyörűséget szerezve, történeti 
jellemrajz képében vezet végig bennünket Széchenyi egész éle
tén. Széchenyi több arcképén kívül a nagy kortársak sikerült képei 
díszítik a nagyon csinosan kiállított kötetet, amely Széchenyi egész 
működésére és korának eseményeire magas színvonalú, de amel
lett élvezetes olvasmány alakjában terjeszkedik ki. 1 I/ СП í  
Ára ízléses, csinos kötésben .......... ......................................  I A JU !■

In té ze tek n ek  töm egesebb m eg ren d e lés  esetén  1 0  p é ld á n y  
u tá n  e g y  in g y e n p é ld á n y t a d u n k  és bérin en tve  s z á llí t ju k .

\ _____________________ У
Budapest, az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TAKÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dr. S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr.  L É V A I  E D E
V I., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

Megjelen.ilt a nyári szünetet kivéve, minden csütörtökön.

ALEXANDER BERNÁT. I ' ‘ ~ ш и и > л . к .  - Л

L .KÖNYVTARA
A  m a g y a r  k u ltú r á n a k  az u to lsó  h á r o m -n é g y  é v t iz e d b e n  k é t 

s é g te le n ü l  e g y ik  le g je le n té k e n y e b b  m u n k á s a  A le x a n d e r  B e r n á t .
N e h é z  v o ln a  m e g m o n d a n i, h o g y  k i v a llb a tja  ő t  ig a z á n  és e ls ő 
so r b a n  a m a g á é n a k . A  ta n á r sá g -e , m e ly n e k  e g y  eg é sz  g e n e r á c ió ja  
t i s z t e l i  b e n n e  ta n ító m e s te r é t ,  a  m o s ta n i f ilo z ó fu s -ír ó k  g á r d á ja -e ,  
a k ik e t  ő v e z e te t t  e l az e l fo g u la t la n  é s v ilá g o s  g o n d o lk o d á s  ú tjá r a ,  
a v a g y  a z  e g é sz  m a g y a r  k u ltú r k ö z ö n s é g -e , m e ly n e k  s z e lle m i ig é n y e it  
az  ig a z i  le lk e s  m u n k á s n a k  k ö te le s s é g tu d á s á v a l é s  a  h o z z á é r tő n e k  
s o h a  e l  n em  té v e ly e d ő  b iz to s sá g á v a l s z o lg á lja ?  M e r t  b iz o n y o s ,
h o g y  A le x a n d e r  n em  o sz to z ik  a  tu d ó so k n a k  a b b a n  a k ö zö s  és  
—  k ev és  k iv é te l le l  —  á lta lá n o s  so r sá b a n , h o g y  m u n k á s sá g u k  a  
je le n n e k  c sa k  e g y  k is  k ö r é t  é r d e k li, a jö v ő b e n  p e d ig  c sa k  a  t u d o 
m á n y  h is tó r iá já n a k  e m lé k e it  sz a p o r ítja . A le x a n d e r  g o n d o la tm u n 
k á ja , t a n ítá s a  e r ő se n  b e le fo g ó d z ik  az e g é sz  m a g y a r  k u ltú r á b a .
A k i  c sa k  m a  a  m a g y a r  k u ltú r a  k ö z ö ssé g é h e z  ta r to z ik , a h h o z
m in d h e z  v a n  sz a v a , és ez a szó  m in d e n k ib e n  tu d  v is s z h a n g o t
ta lá ln i .  A z  e lm é ly e d n i sz e r e tő  tu d ó s  é p o ly  sz ív e se n  k ö v e t i
g o n d o la t já r á sá t , m in t  a m ily e n  m e g b e c sü lé s se l  é s  ig a z i  ö rö m m e l  
o lv a ss a  a  n a g y k ö z ö n sé g  is  Ír á sa it .

M i te sz i  A le x a n d e r t  é s  az ő ír á s a it  i ly e n  k iv á lts á g o s a k k á ?
M i a d ja  m e g  az ő g o n d o la ta in a k  e z t  a  s z é le s  k ö r ű  r e z o n a n c iá t  
k e ltő  k é p e s s é g e t?  N e m  m o n d o k  ú ja t , h a  a r r a  m u ta to k  rá , h o g y  
e m b e r e k  le lk é t  m in d ig  c sa k  a  m ű v é sz e t  t u d ta  e g y  ér z é sb e n , eg y  
m e g é r té sb e n  ö ssze fo g n i. C sa k  a  m ű v é sz e t  az, m e ly  m in d e n k in e k  
szó l, é s  c sa k  a  m ű v é sz  az , a k i m in d e n k in e k  le ik é h e z  k ö z e l tu d  
fé r k ő z n i. E z  a d ja  m eg  m a g y a r á z a tá t  A le x a n d e r  h a tá s á n a k  is. 
A le x a n d e r ,  a  tu d ó s , ig a z i  i s t e n á ld o t t a  m űvész  is . M ű v é sz  g o n d o -

OR8Z. K Ö Z É PI3K , T A N Í.B E G T E S. KÖZL. X L I I I ,  41
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latainak megkonstruálásában és művész azoknak kifejezésében. 
Minden emberben ott bujkál a filozófus. Mindenki gondolkodik 
— kisebb vagy nagyobb elmélyedéssel — az élet kicsi és nagy 
problémáiról. Sokan csak alkalomszerűen, de talán éppen annyian 
az elmélkedés lelki szükségességénél fogva. Egyik a maga útját 
járja, másik a már kitaposott ösvényeket keresi. De kevés ember
nek adatott meg, bogy a mások gondolatait is annyira a sajátjai
ként tudja gondolni, annyira egyénileg átélni, mintha a maga lei
kéből sarjadtak volna. A művész lelke nem tükör, amely vissza
veri a sugarakat, hanem inkább az a jó őstermőföld, melyből 
sugár és esőcsepp egyaránt dús növényzetet csal életre. Az a 
filozófus, aki a mások gondolatvilágát csak visszatükrözni képes, 
lehet világos és megértő elméjű gondolkodó, de nem művész. 
Alexander filozófus és írói egyéniségében pedig épen a művészen 
van a hangsúly. Megvan benne a művész csodálatos fogékony
sága, megvan az ő sajátos meglátása és megértése és mindenek- 
fölött rendkívül érthető szólású egyéni kifejezése.

Az ő művészi karakteriszkuma domborodik ki abban is, 
hogy fogékonysága nemcsak egyoldalú. A filozófia az ő igazi 
talaja, de ennek is minden problémája, minden nagy egyénisége 
egyformán érdekli őt. Igazi müvészlátással keresi itt is a nagy 
összefüggéseket. Korszakok, irányok, évszázados fejlődések mind 
madártávlatból látszanak előtte és ezeknek az áttekintéseknek 
elsőrangú művészi bemutatója. Egy-egy filozófus élete munkáját 
mindig úgy mutatja be, hogy vele éli át gondolatainak vajúdá
sát és megszületését. A Filozófiai írók Tárának — melyet Bá- 
nóczi Józseffel együtt ő teremtett meg és szerkeszt ma is — 
legszebb kötetei azok, amelyekben így éli és életi át az olvasó
val egy Descartes, egy Hume, Kant, Diderot, Schopenhauer és 
Hartmann gondolatevulócióit. Az ő külön Kant-kötete, melyben 
Kant életének külső fejlődését, gondolatvilágának alakulását 
és a kettő kapcsolatát mutatja be, a magyar filozófiai irodalom 
java-alkotásai közé tartozik. Művészi lendülete és írói erőssége 
mellett filozófiai munkásságának belső struktúráját az a sok
oldalú tudós és ebben az exaktság teszi oly szilárd alkatúvá, hogy 
szinte megérezni rajta még most is egykori mathematikai és 
természettudományi stúdiumainak is a hatását.

De szíve mindig odavonta a művészetek felé is. Amióta 
csak ír — és ennek már több, mint negyven esztendeje — min
dig nagyon szívesen foglalkozott a költészettel és a művészetekkel. 
Idevágó írásaiban, mint maga is művészember, nem a műveket 
szereti analizálni, hanem alkotójukat és ezek teremtő munkáját. 
Shakespeare-tanulmányai, Hamletje, Az ember tragédiájáról írott 
tanulmánya stb. nemcsak a kutató elmének abból az általános 
hajlamából fakadnak, hogy a mű gondolati mélységeit és magas
ságait megjárja, hanem elsősorban abból a művészi hajlamból, 
mely nemcsak alkotásra ösztönöz, hanem arra is, hogy mások 
alkotó, teremtő munkájának lelki kínjait, gyötrődéseit és diada-
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Iáit is átélje, hogy velük együtt mintegy újra megteremtse mü
vüket, Művészeti hitvallását egy nemrégiben megjelent esztétikai 
művéből ismerhetjük meg legjobban: A művészet, a művészet 
értékéről és a művészeti nevelésről címűből. Gyönyörű kis könyv 
ez, melyből nemcsak tanulni lehet, hanem meg is lehet benne 
találni a művészetet. О nem veszi boncolókés vagy mikroszkóp 
alá, nem is bocsátkozik élesen elválasztó fogalmi operációkba. 
Inkább meg akarja velünk éreztetni a művészetet. Fel akarja 
kelteni bennünk a vágyat, a sóvárgást a művészet után. Meg- 
rezegteti lelkűnknek azokat a titkos búrjait, amelyek ezután 
már majd tudnak rezonálni a művész megszólalására is. Az ő 
tanítása az, hogy a művészetet nem megérteni, hanem megérezni 
kell. Hogy úgy mondjam, beállítja lelkünket a művészi hatás 
befogadására; hogy ne úgy nézzük a művész alkotását, mint a 
fáról már lehullott gyümölcsöt, hanem mint annak az élő fának 
kirügyezését. Ezért nem analizálja ő a kész művet, hanem előttünk 
fejleszti ki a művész vagy az író leikéből.

És amikor Alexander a katedrán vagy az előadó asztalnál 
szól, amikor tanít és magyaráz, akkor is a művészi ihlet hozza 
kontaktusba hallgatóival. Rendkívüli világossággal tudja a leg
nehezebb gondolatokat is explikálni. Mert ő ilyenkor is mindig 
épít. A kész gondolatrendszereket nem a maguk kész voltában, 
részletről részletre vezető bemutatással tárja elénk, mert ez köny- 
nyen unalmassá válhatik. Az embereket mindig jobban érdekli 
az időbeli egymásutánság, a fejlődés, mint az egymásmellettiség; 
a természetrajzi leírásnál jobban leköt a históriai jellegű elbe
szélés. Ezért fejleszti ő szemünk láttára ki a leggondosabban 
megszerkesztett fogalmi rendszereket is úgy, hogy előbb a gyö
kereket mutatja meg, azután feltárja azokat a csatornákat, ame
lyeken keresztül ezek táplálékukhoz jutnak, míg lassankint tel
jesen kész organizmussá fejlődnek előttünk. Ehhez járul még az 
is, hogy Alexander az eleven beszéd formálásának is igazi mű
vésze. Az ő beszédének nincsen felületi ornamentikája, hanem 
van a tartalomhoz simuló, a gondolatot soha el nem rejtő, ellen
ben mindig igen plasztikusan megéreztető kifejező ereje. Mint 
az igazi művésznél: a forma nála is csak a kifejezett tartalom
tól kapja értékét, és a tartalom is — de ez a maga teljességé
ben, minden hiány nélkül — benne van ebben a formában. 
Alexander nem szeret felolvasni; ő legszívesebben szabadon ad 
elő. Neki egynek kell lenni hallgatóival, velük együtt kell gon
dolkoznia. Szemtől szembe kell nézni velük, hogy meglássa tekin
tetükből, merre és hogyan vezesse gondolkozásukat. Nemcsak a 
fül útján akar hallgatói leikéhez férni, hanem a pillantásukat, 
lelkesülő és kiváncsi tekintetüket is el kell kapnia, hogy az ő 
gondolatai világában bizalmas tété á teteben legyen Velük.

Vannak filozófusok, akik megcsinálják a maguk kész rend
szerét és aztán évtizedekig ennek keretein belül dolgoznak, hogy 
a részleteket kifejtsék. Ezek a gondolkodók egyszerre megálltak.

41*
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Aprólékos mozzanatokat nem számítva, fejlődésük egy bizonyos 
ponton befejeződött. Spencer 30 évre szóló munkaprogrammot 
tudott magának csinálni és élete müvének befejezésekor alig tért 
el valamiben is ettől a programmtól. A művész-lélek nem tud 
egyszerre megállni. Az ő fejlődése folytonos és soha be nem fejeződő. 
Mi tarthatjuk őt kész, kiforrott művésznek, de lelkében ő mindig 
érzi a fejlődés újabb és újabb impulzusait. A fejlődés alatt nem 
a még ki nem fejlettséget értem, hanem a folytonos, haladást, 
az eleven szervezet meg-megujuló és erősödő termőképességét. 
Alexanderban ez a fejlődés, ez az emelkedés, az újabb és újabb 
alkotásnak ezek a belső impulzusai állandóak. О ma hatvan éves, 
de még nem kész, még nem befejezett, aminthogy az igazi mű
vész is, amíg csak alkot, egyre-egyre halad. Ezért szereti ő a 
filozófusok közül is az ilyeneket. Nem akarok félreértetni. A kész
séget, a befejezettséget nem világfelfogására és nézeteinek kiala
kult voltára értem. Hanem arra, hogy minden alkotása, minden 
újabb megszólalása minden korábbihoz képest egy-egy újabb 
fokozat felfelé, melyhez az út kétségtelenül az előbbieken keresz
tül vezetett. Csak az állandó fejlődésben lévő lélek tudja meg
érteni és megérezni mások fejlődését is, és ezért nem idegenek 
soha sem Alexander leikétől a fiatalos fejlődésnek még legme
részebb szökkenései sem. Ezért szereti ő a fiatalokat, ezért szim
patikus neki minden ébredés, minden kezdés.

Aki Alexander gondolatait hallja vagy olvassa, egy mele
gen érző, szeretetet sugárzó ^lélek nyilvánulását élvezheti. Tanít
ványai rajongásig szeretik. Érző szívének mindig tapasztalhatják 
megindulását. Ennek a melegségnek és annak a művészi átér- 
zésnek, amellyel ő tanítását oly szemet-lelket lebilincselővé tudja 
tenni, egy gyönyörű emlékét őrzöm egyetemi éveimből. Szokrá- 
teszt magyarázta, az igazság mártírját. A padsorok tele voltak, 
az elsőkben kolléganőink hallgatták áhítattal a tanítást. Plátó- 
ból olvasta fel Alexander azt a részletet, amikor Szokrátesz 
búcsút vesz környezetétől és tanítványaitól és az igazság ilile- 
tettségében bölcs nyugalommal várja a halál percét. Mindany- 
nyian éreztünk valamit ebből a szent hangulatból, amikor egy
szerre megcsuklott Alexander hangja és nem tudott tovább 
olvasni . . . Az első padsorokban a szemekhez simultak a zseb
kendők . . .  És ez egy filozófiai órán történt a Tudomány-Egye
tem egyik előadó termében.

Ez Alexander, a gondolkodás és tanítás művésze, az egész 
ember.

Dr. Dénes Lajos.
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EGYESÜLETI ÉLET.
Kassai kör.

(Karsai bírálata a Katii. Tanáregyesület közgyűléséről. — JJr. Erdélyi 
felolvasása. — Indítványok.)

A »Kassai Tanári Kör« 1910 március 18-án d. u. 6 órakor 
a kassai áll. főreáliskolában látogatott gyűlést tartott, melyen az 
összes kassai középfokú iskolák képviselve voltak.

Karsai Ervin elnöki megnyitójában az általános üdvözlés után 
jelentést tesz, bogy többen a kör tagjai közül résztvettek a Kath. 
Tanáregyesület évi közgyűlésén, mely — úgymond — »úgy az elnök 
által nagy bölcseséggel kitűzött programmpontjainál, mint az ezek 
alapján fölvetett eszméknél s a belőlük kifejlett vitáknál fogva felette 
tanulságos volt. A tanárság érzi legjobban, bogy a magyar középiskola 
reformra szorul. A magyar középiskola eddigi fejlődése sem organikus, 
sem autonom nem volt. Ma meg éppenséggel úgy megrekedt fejlő
désében, hogy a köz szükségleteihez alkalmazkodni nem tud. Erezzük 
azt is, hogy iskoláink fejlesztésével elmaradtunk a kultúrállamok 
mögött, melyek többé-kevésbbé nagyszabású reformokat léptettek már 
életbe. Hogy ezt csakugyan érezzük, annak bizonysága egyesületünk 
egész újabb működése. Szakosztályok alakultak egyesületünk keretén 
belül, melyek tüzetesen foglalkoznak az egyes iskolai tárgyak taní
tásának reformjával. Ámde ez nem elég. Iskolánknak nincsenek egy
séges keretei, nincs egységes szelleme. Nemcsak az egyes tanulmá
nyokon belül, hanem az egész szervezetben, az egész rendszerben is 
reformokra van szükség. Ezekhez a reformokhoz is egyesületünknek 
kell az irányító, a döntő lépéseket megtennie, mint amely a többi 
egyesületek fölött áll. E tekintetben érdekes kísérlet volt a Kath. 
Tanáregyesület nagygyűlése, melyet mintegy előcsatározásnak lehet 
tekinteni, az első jelentős lépésnek az egységesítő törekvések felé. 
Két szempontból tűztek már itt össze az ellentétes irányok s fejlő
dött ilyképen tanulságos harc. A régi és új rendszer, a formális és 
reális irány az irodalmi tanításban keresztezték mintegy önkénytelenül 
kardjaikat ; s aztán az irodalmi és reáltanulmányok elsőségének kérdése 
vetődött föl tisztán a kitűzött programm alapján. Ez utóbbi olyan 
kiélezetten, amint c$ak szélsőségek kerülhetnek egymással szembe 
akkor, amidőn az eszmék még nem forrottak ki. A reáltanulmányok 
képviselői annyira mentek, hogy a jövő középiskolájában az irodalmi 
képzés visszaszorításával a maguk tárgyainak vindikálták a legeré
lyesebben az elsőséget. Ez mindenesetre nagy túlzás, mert kétség
telen, hogy akárhogyan fog az iskola fejlődni, az irodalmi képzés 
mindig bázisa fog maradni a nevelésnek már természeténél fogva, 
de azért érdekes volt ez az első összemérése a fegyvereknek s 
nagyon kívánatos volna, ha nagygyűlésünk rendezői a kath. tanár
egyesületi gyűlés tanulságait leszűrve innen indulnának tovább és a 
reform legégetőbb s legérdekesebb vita pontjait foglalnák bele a 
nyári programmjába s ily ii'ányban szabnák meg munkája kereteit.«
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Az elnök ezután felolvasta dr. Takács Menyhért, jászói prépost, 
meleghangú köszönő sorait azon üdvözletre, melyet a kör neki, mint 
díszelnökének, ezüst miséje alkalmából küldött. Majd fölkérte dr. Erdélyi 
Alajos titkárt, »A földrajztanítás reformjához« c. felolvasásánál 
megtartására.

Előadó ismerteti a reform kezdetének s a reformra nézve a 
mai napig mutatkozó mozgalmaknak a történetét. Majd kimutatja, 
hogy az általános műveltséget adó középiskola tantervéből nem hiá- 
nyozhatik a földrajz intenzívebb tanítása, továbbá, hogy a földrajz 
mind a nyolc osztályban tanítandó és az érettségi vizsgálat tárgyai 
közé sorolandó. Végül a Vargha és Balázs javaslataira tér át s 
azokat részletes kritika tárgyaivá teszi s eltérő nézeteinek felsoro
lása után az anyag és órabeosztásra nézve új javaslatot terjeszt elő. 
(A dolgozatot átszármaztattuk a földrajzi reformbizottság előadójá
hoz. Szerk.)

A felolvasáshoz elsőnek Varga Mátyás, főreáliskolai tanár, mint 
vendég, a kör engedelmével szólott hozzá. Földrajztanár létére nagyon 
elítélőleg nyilatkozott az egész földrajzi reformmozgalomról. Felol
vasónak az I. osztályra vonatkozó tervezetét szép, de meg nem való
sítható ideának tartja, mely miként a többi osztályra vonatkozó 
javaslat, felesleges, О a földrajz mai középiskolai helyzetével meg 
van elégedve. Aki a mai óraszámot pontosan felhasználja, az alsó 
osztályokban szép eredményt érhet e l ; a földrajz feladata a felső 
osztályokban a történelem keretében is könnyen megvalósítható. 
0, mint lelkiismeretes tanár úgy az alsó, mint a felső osztályokban, 
s különösen а VII. osztályban mindig fényes eredményt ért el.

Gillinger János (nyelvszakos), bár elismeréssel van az előadó 
munkálata iránt, nem járulhat hozzá, hogy a földrajzot a felső 
osztályokban tanítsák, s legkevésbbé, hogy a földrajz is érettségi 
tárgy legyen. A fejlődés az érettségi vizsgálat eltörlése felé halad 
és éppen nem helyén való az előadó kívánsága, hogy az érettségi 
vizsgálatot a földrajzzal megnehezítsék.

Valló Vilmos (nyelv- és mathematikai szakos) fölemlíti, hogy 
úgy 30 évvel előbb a földrajz rendes tantárgyként szerepelt a felső 
osztályokban, sőt tárgya volt az érettségi vizsgálatnak. Ha törölték, 
bizonyára azért történt, mert fölösleges volt. Aggodalma, hogy ha 
minden tárgy reformját így forszírozzák, végül 12 tárgya is lesz az 
érettséginek. Egyébként méltányolja azt a szép munkát, mellyel az 
előadó oly behatóan tájékoztatta a kör tagjait a földrajztanítás 
reformmozgalmairól s ő úgy találja, hogy az előadó tervezete elő
nyösebb Balázs tervezeténél; magát az érdemes értekezést pedig 
valamely szaklapban kinyomatni óhajtja.

Schöner Ferenc (nyelvszakos) a tömeges reformnak nem híve, 
mert rengeteg anyagot hord össze. Minden egyes előadó tárgyának 
széles alapokra való helyezését óhajtja, ami lehetetlenséget eredmé
nyez, mert a heti óraszámnak nagyon meg kellene növekednie. 
A kör tehát ily irányú javaslatokat nem támogathat. Csak az
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•eddigi anyagmennyiséggel, a meglevő alapokon inkább a jobb mód
szert kellene tárgyalni, keresni.

Karsai, elnök, kifejti, hogy az előadó elismerésre méltó buz
galommal foglalkozott a földrajztanítás külső kereteivel, ami szintén 
érdemes és szükséges munka. Egyébként ő is kívánatosnak tartja, 
hogy a külföldi »los vom Buch« jelszó érvényesüljön a felső osztá
lyok földrajztanításában. Különben személyes meggyőződése, hogy a 
magyar embernek a mai rendszer mellett is különb földrajzi fogal
mai vannak, mint a külföldinek. Az előadó tervezetének egész ter
jedelmében való végrehajtását tehát a túlterhelés elkerülése végett 
szükségtelennek tartja, de a tervezetben kifejtett eszméket, mint 
szakember fogalmait becseseknek tartja.

Czigler Ignác, mint szaktanár, nagy érdeklődéssel kísérte az 
előadó fejtegetéseit. Kéri a kört, hogy ne azt keresse az előadó 
tervezetében, amiben eltérnek a tagok, hanem amiben egyetértenek 
az előadóval. Közösen megegyeznek abban, hogy az előadó nagy 
buzgalommal érdemes munkát végzett s ezért csak köszönet illeti 
meg a kör részéről. Emlékezik, hogy a 80-as években egy francia 
író pendítette meg azt az eszmét, mely szerint az általános művelt
séget a geográfia és a modern nyelvek nyújtják, ezek alkossák tehát 
középiskolai tanításunk gerincét. Akkoriban széltében dicsérték az 
okos franciát, de midőn Trefort a 82-iki törvények tárgyalásakor a 
parlamentben hasonló szellemben nyilatkozott, honatyáink megtámad
ták, hogy jövő nemzedékünkből vigéceket akar csinálni. Hogy most 
megint aktuális a földrajztanítás fejlesztő reformjának kérdése, ez 
csak ismétlése egy szellemi áramlatnak. A reformot munkáló bizott
ság szívesen fogja venni az itt elhangzott eszmecserét. Még csak 
egyet akar felhozni: egyetért az előadóval, hogy a földrajz nem 
veheti át a történelem szerepét a közjogi ismeretek közlésében, mint 
Balázs javasolja; tény, hogy egy 11 — 12 éves gyermeknek, ki már 
ismeri Európa földrajzát, ha Franciaországba utazna, hiába hoznók 
fel a francia nép szabadságszeretetét, bírósági intézményeit, közigaz
gatási, demokratikus államszervezetét és egyéb a történelmileg már 
képzett felnőttek által is nehezen felfogható közjogi dolgokat. 
O, mint szakember, a szakirodalom nevében csak hálás köszönettel 
fogadhatja az előadónak az eddigieknél jobb reformjavaslatát és 
sokra becsüli a szakelőadónak ideálizmusát, lelkesedését tárgya iránt.

Dr. Erdélyi Alajos a felszólalásokra reflektálva azt vallja, 
hogy a szaktanár tárgyának védőügyvédjeként szerepel. Minden tanár 
bizonyos ideálizmussal tekint a maga tárgyára, annak előnyeit álta
lános kultúrbecsét lehetőleg kifejteni igyekszik. Ez a tiszteletre
méltó törekvés hozta létre a különféle reformbizottságokat, melyek 
egyelőre mind csak a saját tudománykörük kultúrális értékére, ille
tőleg produktív hasznaira hivatkoznak. Mindez tehát csupán előzetes 
szakirodalmi harca, szakerőgyűjtése annak a várható nagy egysé
gesítő küzdelemnek, mellyel minden egyes tudományág fejlődéséhez 
képest megköveteli a maga helyét a jövő modern középiskolájában, 
így az ő reformjavaslata is nem számít változatlan végérvényre a
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jövő középiskolai t^ntervben, hanem anyagszolgáltatással akart a 
Földrajzi Reformbizottság munkálataihoz hozzájárulni. Midőn ezt 
tette, tisztelettel hallgatta meg a más szakosok ellenkező véleményét; 
ellenben ezen buzgalmából és a földrajztanítás mai eredményével 
való elégedetlenségéből minden oly, bárcsak közvetve, célzatos követ
keztetés ellen, mintha ő nem volna lelkiismeretes tanár s azért 
eredménytelen a földrajz tanítása, határozottan tiltakozik úgy a maga, 
mint mindazok nevében, kik úgyszólván a Közlöny minden második 
számának hasábjain vele egy irányban önzetlenül küzdenek.

Karsai elnök az elhangzott vélemények alapján úgy a maga, 
mint a kör nevében köszönetét szavazott az előadónak ; előterjesztett 
javaslatához, bár kivihetősége iránt aggodalmai vannak, elvileg hozzá
járul ; s egyszersmind a kör azon kívánságának adott kifejezést, 
hogy a nagy buzgalommal megalkotott értekezés egész terjedelmé
ben, vagy legalább kivonatosan a Közlöny, vagy más pedagógiai 
lap hasábjain közöltessék.

E határozat után Gillinger János két indítványa következett.
Az elsőben, felhozva a rangsor főbb sérelmeit, kimondatni 

kívánja, hogy »a debreczeni kör 8 pontban foglalt határozatait a kassai 
kör magáévá teszi s kéri a központi igazgatóságot, hogy az ügyben 
eljárjon.«

Ez indítvány egyhangú elfogadása után Grillinger Tanárok a 
parlamentben címmel a következőket terjeszti a kör elé: az »Állami 
Tisztviselők Orsz. Egyesülete« kolozsvári kongresszusának a kormány 
elé terjesztett memorandumában többek között körülbelül ez áll : a 
tisztviselő 10 éves szolgálat után képviselővé választható, ennek 
esetén pedig (ideiglenesen) nyugdíjaztassék. Ezzel szemben indít
ványozza, hogyha a tisztviselő v. tanár képviselő lesz, ne küldjék nyug
díjba, hanem szabadságolják képviselősége tartamára; ennek letelte 
után pedig térjen vissza régi szolgálati helyére, a képviselőség ne 
szolgáljon neki »szamárlétrául«' magasabb fizetési osztályba jutáshoz. 
A  szabadságolás indokolt, hisz akkor is, bár más alakban, a hazá
ját szolgálja az a tanár, illő tehát, hogy állását el ne veszítse, sőt 
állomáshelyére térhessen vissza, mit a nyugdíjaztatás szinte kizár. 
Ehhez azonban az első lépés a szolgálati pragmatika kivívása volna, 
mely a tanárnak állásából való elmozdíthatatlanságát biztosítaná, 
akárcsak a bírónak. Kívánatos, hogy a tanáregyesület ezen életbe
vágó kérdéssel a legközelebbi kongresszuson foglalkozzék.

A kör elvben helyesli az indítványozó előterjesztését, egyelőre 
azonban — a siker érdekében — nem óhajtja az »Áll. Tisztviselők 
Orsz. Egyesületé«-nek egységes határozatát bolygatni.

ür. Erdélyi Alajos,
köri titkár és jegyző.

Modern filológiai szakbizottság.
A szakbizottság f. évi március 31-én tartott ülést Waldapfel 

János elnöklete alatt, aki üdvözölte a megjelenteket, különösen ven
dégeinket : lsépy László századost, a Ludovika-Akadémia tanárát és
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Berinkey Dénes dr. Keleti-Akadémiai tanárt. Baráti szeretettel 
fogadtuk dr. Philipp Kálmán körúiöczbányai kartársunkat, ki vidéki 
kollégáinknak jó példát mutat a modern nyelvek tanításának reform
ján fáradozó szakbizottságunk támogatásában. A titkár felszólítására 
a legnagyobb ügyszeretettel vállalkozott előadás tartására : A direkt 
irányú nyelvtanítás Francziaországban címmel.

Előadó a direkt módszerre vonatkozó magyar irodalom és a leg* 
újabb nyelvmethodikai mozgalmaink rövides ismertetése után általános, 
a kérdést illető fejtegetésekkel vezeti be előadását. Polemizál, kikel 
ama német reformerek ellen, akik Herbart materializmusát az élő
nyelvtanításban is kiindulási pont és végcélnak tekintik. Herbartot 
helytelenül kommentálják, önkényesen egészítik ki. Utal Herbartnak 
egy az élőnyelvtanítás irányítása szempontjából — tekintve a célt 
és tárgyat — eléggé és megfelelően nem értékelt kitételére, amely 
ma már a metbodikának a sarkalatos megváltozásával, a szabadabb 
mozgással, a szociális tényezők befolyása alatt keletkezett milieu-ben 
az iskolára nézve is eredményesen alkalmazható. Herbart természetesen 
nem gondolt arra, nem is gondolhatott akkoriban arra.1 A francia 
közoktatásügy e mondás hasznát, igazságát belátta és kellőképen 
értékelte, amikor a Vi'étor által megindított nagyhatású nyelvtaní
tási reform szellemében egy kormányrendelettel bevezette és meg
honosította a francia középiskolában a direkt módszert. Előadásában 
nem fejlődést akar adni, hanem egyfelől az 1909 — 10-ben megjelent 
kiváló szakértekezések alapján a modern nyelvtanítás belsejébe a 
lehető legmélyebb bepillantást akarja nyújtani, másfelől pedig az 
egyes kiváló francia szakférfiaknak, mint egyéniségeknek, valamint a 
francia pedagógiai köröknek a mai élőnyelvtanítás körül kialakuló 
véleményét, annak lehetőleg hű képét óhajtja visszaadni. Azért fog
lalkozik a lehető legszélesebb alapon Gowrion&k, a lycée Buffon 
angolnyelv tanárának az Ecole Normale Supérieure-ben a direkt 
módszerről tartott előadásával. A feltűnést keltő kitűnő előadás a 
gyakorlati alapon történő nyelvtanításnak minden fontos, lényeges 
kérdésére, mozzanatára tér ki. A direkt irányú tanítás elengedhe
tetlen követelményeiként, sikerének alapföltételeiként állítja elénk r 
a helyes kiejtés elsajátítását, a helyes hangsúlyozást, a mondat 
(értelmi) hangsúly alapján, az intelligenciával történő olvasást, a 
szövegek kivonatos, értelmes, helyes elrecitálását, a gyakori diktá
tumot, a grammatika tanítását, még pedig induktív úton való tanu
lását, az anyanyelv mellőzésére irányuló legintenzívebb törekvést, 
egy szigorú, lelkiismeretes pontossággal előre készített szótár, szavak 
gyűjteményének összeállítását stb. Hogy mindez el is legyen érhető, 
nem tudja eléggé kiemelni a szigorú rendet, amelyet az eljárás min
den mozzanatában szem előtt kell tartani, szigorúan követni kell.

1 »Wer ín Frankreich franzözisch lernt, der hat Personen und Hand
lungen vor Augen; er errät leicht, was ihn angeht; diese Apperception 
geschieht durch frei steigende Vorstellungen, mit denen sich die Sprache 
kompliziert, und bald wird die Sprache selbst zur Apperception und zum 
Einschreiten bereit sein.«
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A direkt módszer nagy hatásának, eredményének okait nyolc pont
ban állítja össze. Egyéb irányú értékes észrevételei, gazdag tapasz
talati tudásra, a gyakorlati alapú nyelvtanítás pontos, alapos isme
retére vallanak. A direkt irányú tanítás, a formának az ideával 
való szoros összeolvadás tanának fontos követelményei azok, ame
lyek szerint — így végzi Growrio — a tanuló szert tehet arra 
a részleges figyelemre, hogy egyfelől a hangot pontosan kiejthesse, 
elsajátíthassa, másfelől az idegen nyelvben követhesse az eszme
társulásokat, amelyek az ríj szó, kifejezés tartalmi értékéhez vezet
hetik.« Lauson- és Brunot-val foglalkozik azután eléggé részletesen 
előadó. Előbbinek a »Musée Pedagogique«-ban a direkt irányú 
tanítás mellett kifejtett állásfoglalásával és Brúnót felette szimpatikus 
egyéniségének (mindkettő a Sorbonne nagynevű tanára) a francia 
nyelvtanítási küzdelemben ismeretes szerepével. Részletesen tárgyalja 
a Société des Professeurs de Langues Vivantes de l’Enseignement 
Public mozgalmait, törekvéseit. Hivatalos lapjának a Langues Moder
nes 1909-iki számainak nagy teret szentel. Foglalkozik a párisi 
nemzetközi kongresszus eredményeivel is, amelyeket elsősorban is 
mint a gyakorlati alapon történő nyelvtanítás sikerének hirdet és 
fog fel, ellenkezőleg azzal a téves felfogással, amely a kongresszus 
munkásságában nagy grammatikai konplexuma miatt az indirekt, a 
grammatizáló tanításhoz való visszatérés jeleit véli feltalálni. Elő
adó szerint a párisi kongressszus megjelölte az irányt, amelyben 
az élőnyelvek tanításának egyedül haladnia lehet és kell. Hozzá
értő, éber megfigyelő azonnal észreveszi, hogy itt nincsen egyébről 
szó, mint a direkt, a gyakorlati alapon nyugvó tanító alapnak önma
gából, a testéből-lelkéből, husából-véréből kiinduló tökéletesítéséről, 
fejlesztéséről. Azaz az élőnyelvek tanítása direkte, gyakorlati alapon 
történik. Javító kísérleteknek, helyesbítéseknek, egyeztetéseknek, min
den egyéb reformáló törekvésnek — bármilyen természetű is legyen — 
csak annyiban vethető alá, amennyiben azok a direkt irányó, gyakor
lati alapú tanítás alapvető elveivel összeegyeztethetők.

Előadó jól tudja, hogy nem merítette ki a tárgyat. Szívesen 
helyt ad a bizottság elnöke ama kívánságának, hogy szorosan vett 
franciaországi tapasztalatairól is alkalomadtán beszámoljon. Úgy véli, 
hogy a direkt irányú nyelvtanításnak Franciaországban való mai 
állapotának megismertetésével a fontos kérdés mibenlétének igazi 
állapotára rámutatott. Megismerésének szolgált.

Az elnök köszönetét mond Philipp Kálmán dr.-nak értékes 
fejtegetéséért és örömmel veszi azt az Ígéretet, hogy vendégünk egy 
másik előadásban személyes tapasztalatai alapján majd elmondja, 
mint működnek ezek az elvek a franciaországi nyelvtanításban. Végül 
jelenti, hogy a munkaprogammot már sajtó alá rendezi és ez nem
sokára terjeszthető lesz.

Kaiblinger Fiilöp.
titkár.
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JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.

A kiegészítő érettségi vizsgálatokról.
Mozgalom indult meg, hogy a reáliskolát végzett tanulók görög 

nyelvi kiegészítő érettségi vizsgálatának módosítása ügyében a reál
iskolai igazgatók a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál közös 
lépést tegyenek. Mindenki, aki a reáliskolai tanulóifjúság boldogulá
sának útjait tágítani akarja, csak helyeselheti e mozgalom megin
dítását és gyors sikert kíván neki. Ép azért biztosra vehető, hogy a 
csatlakozásra felszólított reáliskolai igazgatók mindegyikében megvan 
a készség e mozgalom támogatására.

Tehát nem is esetleges propagandacsinálás végett veszem igénybe 
e lapnak szűkremért terét, hanem azért, mert az ebben a mozgalomban 
résztvevők szíves figyelmébe akarom ajánlani azt, hogy akciójukat ne 
csupán a görög nyelvi kiegészítő vizsgálat módosítására korlátozzák, 
hanem terjesszék azt ki a latin nyelvi kiegészítő vizsgálatára i s : 
kapcsolják a kettőt össze. Szorosan tartoznak azok össze, hiszen, hogy 
egyebet ne is említsek, ugyanannak a törvénynek — az 1883. évi 
XXX. t.-c.-nek — egy s ugyanaz a pontja: a 26. intézkedik a 
reáliskolai tanulóknak latin és görög nyelvi kiegészítő érettségi 
vizsgálatáról s amely reáliskolát végzett tanulót e törvény görög 
nyelvi kiegészítő vizsgálatra utasítja, annak a tanulónak a latinból 
is kell okvetlenül ily vizsgálatot tennie.

E két vizsgálat ügyének az összekapcsolását azonban még 
nyomatékosabban ajánlja az a körülmény, hogy törvény rendelvén el 
e kiegészítő vizsgálatokat, módosításuk nem miniszteri rendelet 
kibocsátásával, hanem a törvényhozás útján foganasítható csak. Már 
pedig tapasztalatból tudjuk, hogy mily nehezen indítható meg a 
törvényhozás gépezete. Épp azért, ha sikerül a közoktatásügyi minisz
ter urat megnyerni arra, hogy az 1883. évi XXX. t.-c. 26. §-ának 
módosíttatása végett a törvényhozáshoz fordul, akkor éljünk az alka
lommal — mely egykönnyen újra meg nem szerezhető — és szorgal
mazzák az illetékes tényezők a törvény e pontjának megváltoztatását 
nem csak a görög, hanem egyúttal a latin nyelvi kiegészítő vizsgá
latot illetőleg is. Fontos az előbbinek, de még fontosabb az utóbbi
nak az ügye, mert tudvalevő dolog, hogy sokkalta több — reál
iskolát végzett — tanuló tesz évről-évre latin nyelvi pótló érettségi 
vizsgálatot, mint görög nyelvit.

Hogy miképen történjék a középiskolai törvény 26. §-ának 
módosítása? Erre vonatkozólag e lap hasábjain már több cikk jelent 
meg. Az utolsónak író ja: Albrecht János igen figyelemre méltó 
javaslatot tett, de csak a görög nyelvi pótló vizsgálat ügyével fog
lalkozott és javaslata — vagylagos. Egyáltalában az eddig e kér
désről megjelent cikkek egyike sem tartalmazta — az én szerény 
véleményem szerint — e kérdés teljesen kielégítő megoldását, sőt 
vannak e kérdésnek olyan oldalai, melyekről még szó nem esett. 
Csak egypár, még eddig nem tárgyalt szempontra akarok itt rámu
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tatni. így még nem volt szó arról, vájjon nem kellene-e a reáliskolai 
latin nyelvi tanítás tervet is megváltoztatni ? És ha igen, milyen 
irányban ? Nem kellene-e azon a viszonyon is változtatni, melyben a 
latin a reáliskola többi tantárgyaival van ? Mely középiskolai taná
roknak van szükségek a görög nyelv oly ismeretére és hol szerezzék 
azt meg azok, kik reáliskolából kerültek ki ? stb.

Épp azért azt ajánlanám, hogy azok a tanker, főigazgatók, 
akiknek kerületében a folyó tanévben igazgatói értekezlet lesz, von
ják bele tanácskozásaik körébe a középiskolai törvény 26. pontjának 
megbeszélését is minden vonatkozásával együtt. Más tanférfiak is, 
kiknek erre vonatkozólag mondanivalójuk van, hozzák azt nyilvános
ságra. Ott vannak a tanévvégi Értesítők: foglalkozzanak bennök e 
kérdéssel, e kérdés minden oldalával.

E megnyilatkozó véleményekből meg lehet majd állapítani és 
pedig csakhamar, hiszen az igazgatói értekezletek ideje, de maga a 
tanév vége is már közel van, azokat az elveket, melyek szerint a 
reáliskolai tanulóknak a főiskolai tanulmányokra való bocsátása újra 
szabályozandó lenne. Az érdeklődők s érdekeltek véleményeiből leszü- 
rődött javaslatokkal járuljanak azután — még pedig minél előbb — 
a reáliskolai igazgatók a közoktatásügyi kormány elé az 1883. évi 
XXX. t.-c. 26. §-ának módosíttatása végett.

Argus.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Római régiségek gimnáziumi tanulók használatára írta Hittrick 

Ödön dr. Budapest, 1910. Kókai, ára 2 К  50 fill. — 114 1.

Oly könyvecske fekszik előttünk, mely nem régiség-tant, hanem 
régiségeket nyújt az ifjúságnak, ami akkor is haladásnak tekinthető, 
ha nem római kultúrtörténet a címe.

Amit igér, azt becsületesen be is váltja. A régiségekről 
— hogy mi is e szót használjuk — kellemesen, folyékonyan elmondja 
mindazt, ami az auktorok olvasása közben szóba kerülhet s amit a 
római műveltségről minden érettségit tett tanulónak tudnia illik.

Róma és Pompeji, ezzel kezdődik a mű, mely az ókori főváros 
mellett bemutatja egy virágzó, jómódú város képét nagyon vonzó 
leírásban, szorosan kerülve minden tudákosságot és fölösleges sal
langot.

Allamrégiségek címe alatt áttekintést nyújt a római állam 
fejlődéséről, majd áttér a római népre, Servius Tullius alkotmányára, 
a királyságra s a köztársasági koi'mányzatra. Következik a császárság, 
Itália s a provinciák, Pannónia és Dácia. Az igazságszolgáltatás kom
plikáltnak látszó ügyét két lapon szintén nagyon világosan és érthetően 
adja elő. A kiváltságos rendek, a közgazdasági viszonyok, a hadügy, 
a vallás, a látványosságok, magánrégiségek és a római irodalomtörténet
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vázlata teljessé teszik a római kultúráról szóló vázlatát, mely az egész 
vonalon szerencsés középúton halad a kompendiózus rövidség s a tudós 
fejtegetések között.

Jelessége Hittrich könyvének, hogy folytonosan szem előtt tartja, 
hogy hazánk hajdan római provincia volt és példáit onnan veszi, 
amikor csak teheti. Hiánya a sok sajtóhiba, melyet a csatolt jegyzék 
nem merít ki teljesen. A képek nem egészen sikerültek. Mindamellett 
nagyon okos, nagyon hasznos kis könyvvel gazdagodott iskolai iro
dalmunk.

A második kiadásban nem szeretnők a tartalomjegyzéket nél
külözni. 2

Retkei Prikkel Marián: Csúzy Zsigmond szavai. Szótörténeti 
tanulmány. Budapest, Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. kiadása 
1909. 72 1. Ara 1 K. — Rétliei Prikkel Marián: Sándor István 
nyelvtudománya. Budapest, Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. 
kiadása, 1909. 88 1. Ára 1 К  60 f.

R. Prikkel Marián érdemes nyelvtudósunk e két munkája a 
Simonyi Zsigmond szerkesztette Nyelvészeti füzetek 59. és 60. számaiul 
jelent meg. Amabban Csúzy Zsigmondnak, a 18. évszázbeli pálos 
szerzetesnek helyét jelöli ki a magyar szóalkotás történetében, kimu
tatva róla, hogy Faludit nagyon megközelítő nyomokat hagyott a 
magyar irodalmi szókincs gyarapításában. Sorra veszi szóalkotásának 
módjait, méltatja ebben nyilvánuló eredetiségét s magyarosságát, más 
újítókra, főkép Faludira való hatását, aztán grammatikai tekintet
ben vizsgálja Csúzy szavait. A nagy szeretettel s érdekkeltően meg
írt munka fölfedi s elénk tárja egy méltatlanul elfeledett kiváló s 
nagyhatású nyelvújítónk érdemét, akinek nevét a Faludié s Barótié 
mellett kell említenünk. — A másik tanulmány Sándor Istvánnak, 
a Sokféle c. munka írójának emlékezetét újítja meg ; illetőleg nem
csak hogy megújítja, hanem új értékeléssel hirdeti, hogy Sándor Ist
ván méltó társa a 18. évszáz legnagyobb magyar nyelvtudósainak. 
Ennek a bizonyítására vizsgálja és méltatja Sándor István tágmezejű, 
nyelvtudományi munkásságát. — Mind a két munka nagy tudással, 
meleg szeretettel van írva s úgy, hogy a művelt laikus is haszonnal 
s élvezettel olvashatja. E két füzet is méltókép szolgálhatja a magyar 
nyelvtudomány népszerűsítésének ügyét. £>.

KRÓNIKA.
Alexander Bernát tisztelői és volt tanítványai fényes 

ünnepséget rendeztek születésének 60-ik évfordulóján. Vezető 
cikkünkben mi is tiszteletünknek óhajtottunk kifejezést adni a 
jeles tudós és tanár, egyesületünk igazgatóságának kiváló tagja 
és Közlönyünk éveken át volt szerkesztője iránt.



598

Az Országos Református Tanáregyesület f. évi május 
hó 18-án és 19-én tartja IX . rendes közgyűlését Szatmárnémetiben 
az ottani reform, főgimnázium háromszázados jubiláris ünnepével 
kapcsolatosan. A közgyűlés tárgysorozatát egyik közelebbi szá
munkban közöljük.

A félárú vasúti jegyek váltására jogosító igazolványoknak 
a felekezeti és községi tanárok részére történendő megadása 
érdekében egyesületünk vezetősége űjabb lépéseket tett, abban a 
reményben, hogy most az eredmény nem fog elmaradni. Az újabb 
eljárás sikeréről alkalmilag lapunk útján értesíteni fogjuk érde
kelt kartársainkat.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Isoz Emil 
budapesti keresk. isk. tanárt a debreczeni áll. főreáliskolához rendes 
tanárrá kinevezte.

Helyreigazítás. A közlöny 31. számában a földrajzi reformbizottság 
márc. 30-i üléséről szóló jelentés tévesen közli dr. Simonyi Jenő felszólalását, 
amelynek lényege valójában a következő v o lt : A földrajzot az első osztályban 
hazánkkal kezdjük, a legfelső osztályban hazánkkal fejezzük be, a közbeeső 
osztályokban pedig lehetőleg egy óra se teljék el anélkül, hogy újra meg 
újra szóba ne kerüljön Magyarország összehasonlításokban, kapcsolatokban 
vagy más módon.

GYÁSZROVAT.
KALMÁR ENDRE.

1823— 1910.

A kegyes tanítórendnek gyásza van, melyben mi is őszintén 
osztozunk, mert nemcsak a jeles tanítót, a tiszteletreméltó rend 
kormányzóját láttuk benne, hanem hozzánk tartozott mint egyesüle
tünk tiszteleti tagja is.

A mai nemzedék nem is sejti, mit jelentett az, magyar tanár
nak lenni abban az időben, melyben Kalmár Endre a hazafias érzést 
s a tudást tanítványaiba oltani kezdte; nem is gyanítja, mennyi 
küzdelem, mennyi nehézség jutott azoknak az érdemes elődeinknek 
a katedrán, kik életük hivatását abban látták, hogy jellemes és 
tanult magyarokat neveljenek.

Es ezek között az ideális tanítómesterek között kiválik Kal
már Endre, kinek külső csillogásban szerény, de belső érdemekben 
annál gazdagabb élete a becsülettel eltöltött pályának legszebb 
példája.

A kiváló férfiak egész serege hálával gondol az érdemes tanárra, 
abban a tudatban, hogy az ő útmutatásai, az ő szeretetből fakadó 
oktatásai azok az alapok, melyekben tudományos és erkölcsi egyé-
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niségük kialakulása gyökerezik. Pedig sokan vannak, akik hosszú, 
30 évi tanári pályáján a lelkes és tudós professzor tanítványai vol
tak : kiváló államférfiak, írók és tudósok, nem egy vezető egyéniség.

Mit te tt ő rendjéért, melynek 12 éven át kormányzója volt, 
csak azok tudják, akiknek módjukban állott a rend életébe köze
lebbről betekinteni; akik tudják, hogy a középiskolai törvény, mely
nek életbeléptetése éppen Kalmár rendfőnöksége korába esik, milyen 
terheket rótt az anyagi javakban éppen nem dúskáló, hazafias 
tanítórendre. Az ő céltudatos vezetése minden szükségletre megta
lálta a fedezetet, sőt megvetette a rend biztos anyagi fejlődésének 
is az alapját.

Tisztelet az ő emlékének! —.

Oláh Miklós, a szarvasi ág. h. ev. főgimnázium tornatanára 
meghalt életének 57-ik évében.

Radu Gedeon lelkész, a belényesi g. kath. főgimnázium r. tanára 
f. hó 16-án életének 44-ik évében elhunyt.

A  S Z E R K E S Z T Ő S É G  Ü Z E N E T E .
Legilletékesebb oldalról arról értesültünk, hogy a Közlöny 30. számá

ban megjelent szerk. üzenet alapját tevő feltevés önkényes kombináció és 
hogy a »legjakababb« kitétel tömegjelző akart lenni, mely egyéni vonatkoz
tatásra senkit fel nem jogosít. Ez után múltkori üzenetünknek Kemény 
Ferenc tagtársunkra vonatkozó része magától elesik. Ezzel ezt az ügyet 
végleg befejeztük.

T a r ta lo m : Alexander Bernát. Dr. Dénes Lajostól. — Egyesületi é le t: 
Kassai kör. Dr. Erdélyi Lajostól. — Modern filológiai szakbizottság. 
Kaiblinger Eülöptől. — Javaslatok és tanulmányok: A kiegészítő 
érettségi vizsgálatokról. Argus-tói. — Könyvek és lapok: Hittrich 
Ödön dr.: Római régiségek. A-től. — Réthei Prikkel Marián : Csúzy 
Zsigmond szavai és Sándor István nyelvtudománya. $.-tól. —
Krónika: Alexander Bernát. — Az Országos Református Tanár- 
egyesület. — A félárú vasúti jegyek. — Kinevezés. — Helyreigazí
tás. — Gyászrovat: (Kalmár Endre, Oláh Miklós, Radu Gedeon.) — 
A szerkesztőség üzenete.

EIWEL L. UTÓDAI Z A I T S C H E K  J A R O M I R

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
M indennemű i s k o l a p a d o k ,  iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  é r e m m e l  k i t ü n t e t v e ,  8 0 0  i s k o l á 
b a n  a l k a l m a z v a .  — Költségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapitva 1846.

Budapest, IX., Ipar-utcza 4 . sz.



Amerikai Cottage 
szivólégrendszerü HARMONIUMOKAT
valamint európai rendszer szerint legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
B u d a p e s t ,  X. t e r l i l e t ,  D e l e j - u t c a  2 5 .  s z á m .  ( T i s z t v i s e lő k  t e l e p e )

R é s z l e t f i z e t é s e k  8  k o r o n á t ó l  f ö l f e l é .  5  é v i  j ó t á l l á s .
: :  K é p e s  á r j e g y z é k  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e .  ::

P e d á l o s  h a r m o n i u m o k  m indkét rendszer sze rin t és minden nagyság
ban, pontos orgonam éretekkel templomok, szem inárium ok részére 
és m in t gyakorlóorgonák. T a n e r ő k n e k  s  z e n é s z e k n e k  k ü l ö n  s z á z a l é k 
e n g e d m é n y .  —  Az utolsó vasútállom ásig bé rm en te tt szállítás.

f  —  — — ------ — --------- ^

Pályázat tornatanítói állásra.
A pannonhalmi Szt. Benedek-rend soproni kath. főgimnáziumá

nál az 1910/11. isk. évtől rendszeres tornatanítói állás kerül betöl
tésre. Pályázhatnak rom. kath. vallásu oklev. tornatanítók, akik 
keresztlevéllel s tanulmányaikat, képesítésüket, egészségi állapotukat, 
katonakötelezettségüket igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket 
dr. Hajdú Tibor pannonhalmi főapát úr 0  Méltóságához címezve a 
soproni kath. főgimnázium igazgatóságához 1910. évi június hó 1-éig 
benyújtják.

A díjazás ugyanaz mint az állami intézetekben alkalmazott 
oki. tornatanítóké az 1894: XXVII. t.-c. értelmében való nyugdíj- 
jogosultsággal, amelyet a Bend biztosít a tornatanítónak, viszont a 
tornatanító részéről való hozzájárulás is a Kendhez fizetendő.

Sopron, 1910. március 24.

Darvas Orbán.
igazgató.

V*._________ _______ - ________ ________ ______

2. kiadás ! 2. kiadás !

SZÁMTAN
A középiskolák I— III. osztálya 
---------------számára.-----------------
Ir t a : D r. LÉVAY EDE

á l l a m i  f ö g i m n á z i u m i  t a n á r .

—  J t r a  2  k o r o n a  8 0  f i l l é r .  ■—  

A t .  s z a k t a n á r  u r a k n a k  k í v á n a t r a  k é s z 
s é g g e l  k ü l d  m u t a t v á n y p é l d á n y o k a t  a z  
„ A t h e n a e u m “  r . - t .  k ö n y v k i a d ó h i v a t a l a ,  
B u d a p e s t ,  VII. k e r ü l e t ,  R á k ó c z i - ú t  5 4 .

E lő n y e i : egy kötetben adja a közép
iskolai számtan teljes anyagát, tömör 
és világos előadása, mely mindenben a 
tanuló felfogásához alkalmazkodik, párat
lanul gazdag példatár, mely több mint 
1600 feladatot foglal magában, végül a 
könjv beosztásának könnyű áttekinthe
tősége. E változtatások következtében 
a könyv második kiadása sokkal jobban 
felel meg, mint az első. — A minisz
teri engedélyezés száma: 30020/1910.

Budapest, az A thenaeum irodalm i és nyomdai részvény társu la t könyvnyomdája.

MAGYAí

HICÖMANV05 mofMA 
KÖNKVIAW
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁR EGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben m inden ira t 

D r. S Z É K E L Y  I S T V Á N  
főtitkárhoz küldendő, V III ., 
Eszterházy-utca 14. ez. alá.

Szerkeszti

Dr. LÉVAY EDE
V I., Nagy János-u tca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valam int a lap k iadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II ., Á ldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

M  e a . i  e l é r t i k .  a, r r v á r i  s z ü n e t e t  l e i v é  v e .  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .
r r A '

{MA (i Y У M i?1.!

KÖNYVTÁRA ] .
-----JAVASLATOK ES TANULMÁNYOK.

Distribution de Prix.
A  sz e le k c ió s  v iz s g a r e n d sz e r  a lk o n y á t  é li. H iv a ta lo s ,  n em  

h iv a ta lo s  v ilá g , p e d a g ó g ia i  té n y e z ő k , ig a z g a tó i ,  fő ig a z g a tó i  k o n 
f e r e n c iá k  s tb . a k é r d é s t  tü z e te s e n  v i ta t já k . E lp a r e n tá ljá k . O t t  
t a r tu n k  m ár. Á m d e  ő sz in té n  m e g v a llv a  —  k ic s it  s o k á ig  ta r t .  
A  k e r e sk e d e lm i is k o lá k  e lő b b  v a n n a k . O t t  e g y  m in is z t e r i  r e n 
d e le t  e l tö r ö lte  az  év zá ró  v iz s g á la to t .  A  d ö n té s n e k  e lő b b -u tó b b  
n á lu n k  is  b e  k e ll  k ö v e tk e z n ie , m é g  p e d ig  o ly k é p e n , b o g y  m e g 
n y u g v á s t  k e lt s e n  m in d e n fe lé , m in d e n k é p . A z  év z á r ó  v iz s g á la t  
tö r le n d ő  v o l n a : o ly k é p  sz ó l a  p e d a g ó g ia i  k ö z v é le m é n y  m a  m á r  
k ije g e c e s e d e tt  á l lá sp o n t ja . A z  a  k é r d é s  lé p  m o st  m á r  k ö z v e t le 
n ü l, m in te g y  ö n m a g á tó l e lő té r b e  : n y o m ta la n u l e l tü n jé k -e  a v a g y  
h e ly e t te s í t e n d ő  v o ln a  v a la m ik é p , v a la m i á lta l  ? M á s k é p e n : az  
i s k o la  p e d a g ó g ia i, e r k ö lc s -c é lú  té n y k e d é se ib e n  a b sz o lú te  n em  sz o 
r u l-e  rá  o ly a n  je le n tő s  m o z z a n a tr a , a m e ly  a lk a lm i je le n tő s é g e  
r é v é n  is  p e d a g ó g ia i , sz o r o sa n  v e t t  d id a k t ik a i  s z e m p o n tb ó l g a z d a g  
tő k é v e l já r u lh a tn a  h o z z á  a  n e v e lő , t a n ító  m u n k a  m é ly íté s é h e z ,  
b a sz n á n a k  g y a r a p ítá sá h o z  ? A v a g y  a  tö r té n e t i  á t te k in té s n e k ,  
e g y e s  t é n y e i f ö lö t t  v a ló  e s z m é lk e d é sn e k  ö n m a g á tó l k ín á lk o z ó  
a la p já t  m in d e n k é p  m e g r a g a d ju k , o k u lá s t  m e r ítv e , h a sz n o s  t a n u l 
s á g o k a t  le v o n v a  a  m a g u n k  és n e v e lt je in k  sz á m á r a , a z  e lé r t  e r e d 
m é n y e k e t  p e d ig  a  tá r sa d a lo m , e lső so r b a n  a  sz ü lő k  k ö r é b e n  g y ü -  
m ö lc sö z te tv e  ? A l ig h a  sz e n v e d  k é ts é g e t ,  a  k e d v e z ő  a lk a lm a t  e ls z a 
la s z ta n u n k  n em  le h e t , n e m  sz a b a d . C sa k  az  a  k érd és , h o g y  m ik é n t  
h a sz n á lju k  fe l, h a sz n o s íts u k  a  le g g y ü m ö lc sö z ő b b  e r e d m é n n y e l.

A  fr a n c ia  » D is t r ib u t io n  d e  P r ix «  ü n n e p i a lk a lm i n a p já r a  
u ta lo k , a n é lk ü l, h o g y  k ö v e te n d ő  p é ld á u l á l l í ta n á m  od a , a v a g y  

ORSZ. k ö z é p i s k . t a n Ar f .q y e s .  k ö z l . x l i i i . 42
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teljesen utánzásra méltónak tartanám.1 Két mozzanatot emelek 
ki, amelyek teljes mértékben megérdemlik figyelmünket. A kor
mányképviselő és egy intézeti tanár beszéde. Az előbbi általános^ 
az utóbbi speciális téma, szempontok útján ^igyekszik az ifjúság 
szívéhez, leikéhez, elméjéhez közelférkőzni. Ámde az if jakra tett 
hatásoknál liorderejében nem csekélyebb, sőt következményeiben 
értékesebb a szülők okulása, haszna. A kormányképviselő a fran
cia pedagógiai világ egyik kiváló alakja általában az általános 
érzelmi és gondolatközösség területén mozog. Témái: a szeretet, 
hazaszeretet, emberszeretet, barátság, közmegbecsülés, kölcsönös 
tisztelet, a haladás haszna, értéke, a tudás súlya, a tudásvágy 
felkeltése stb. A tanár speciális téren mozog és mégis általános 
értékű, fontos, hasznos tudnivalókat nyújt tanuló és szülőinek 
egyaránt. Természetes, mindkettő népszerűén, világosan, közért
hetően beszél, hogy hatásuk annál teljesebb legyen. Az utóbbi, 
a tanár szereplése érdekel és érdekelhet bennünket elsősorban' Az 
ő közreműködése adja meg az évzáró ünnepnek az intenzívebb 
pedagógiai karakterét. Szorosan vett speciális jellegű témájának 
általános keretekbe való elhelyezése, általános szempontokból való 
vizsgálata és fejtegetése ugyanannak messzeható, általános nevelő 
és tanítói értéket kölcsönöz.

Lássunk egynéhány témát az 1909-ki »distribution de 
prix« alkalmából tartott discours-ok sorából. M. Berthet a L a
kánál lycée tanára »Hogyan tanultak és tanulnak ma a fiatal 
német tanulók franciául« c. alkalmi pedagógiai discours-jában 
a német reformintézetek francia nyelvi tanításával foglalkozik. 
Bemutatja, szinte kézzelfoghatóvá teszi szülő és tanuló előtt a 
mai nyelvtanítás értékét, hasznát, fontosságát. A népek lelki
világának, karakterének megismerése nyelvük révén — így végzi — 
a diplomáciai tárgyalásokat nem egyszer megkönnyítené, nem 
egy nemzetközi bonyodalomnak elejét venné. M. Pitollet a saint- 
brieuxi lycée tanára az esperanto-1 erre a feladatra, de általában 
a nyelveket helyesítő feladatra képtelennek tartja. Ez jó »uta
zási nyelvnek«, a megértés legszükségesebb elemeire nézve, de 
többre sem. A nép lelkét, belső életét, gondolat, érzelemvilágát, 
jellegét nyelve útján ismerjük meg egyedül. Eszméi, aspirációi, 
ereje, mindene nyelvében van lerakva, irodalmában jut kifeje
zésre. Hogy valaki valóban tudósnak tartassák — lígy mond — 
kell, hogy az angol, német, francia, a három világnyelven leg
alább a szakmájába vágó specifikus munkákat követhesse és ne 
legyen lépten-nyomon kivonatos, rossz ismertetésekre, fordításokra 
rászorulva. Az esperanto ugyancsak fonetikai és egyéb törvények
nek hódol. Tehát elsajátítására így is nem csekély idő pazaro
landó minden tökéletesítésre való kilátás nélkül. A spanyol nyel
vet másodrendű, mellékes tanulmánynak veszik a francia közép
iskolában. Arról panaszkodik M. Bibié, aki a spanyol nyelv

1 Bővebbet Fináczy »A francia középiskola jelenje és múltja«.
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lehető teljes bírását a franciákra nézve gazdasági és etikai szem
pontból rendkívüli fontosnak tartja. A francia nemtörődömség a 
80 millió, tehát számra nézve oly jelentékeny rokonnép körében 
a francia nemzetnek nemcsak mérhetlen anyagi károkat okoz, 
de morális hatását is veszélyezteti. Rámutat a spanyol nyelv 
nevelő  értékére, ami az angol nyelv szükségességét ellensúlyoz
hatná. Hatással idézi D esdevises d u  D ó zer t-nek, a clermont- 
ferrandi egyetem Eaculté des lettres doyenjának szavait, amelyek 
szerint a spanyol nyelv a legfényesebb, a legfestőibb nyelv. Sza
vai színeket hívnak elő, kifejtik a legpompásabb képeket, a leg
festőibb jeleneteket az ember elméje előtt. Az emberek pedig, 
akik e festői nyelven beszélnek »en so n t v e n u s  guide's p a r  eile, 
ä concrétiser tou tes les ide'es, ä  leu r  d o n n er  fo rm e et couleur, a  
p en ser  réellem ent p a r  im ages , si bien qu ’u n e  page litte'raire fa i t  
Veffet d ’u n  ciném atographe et u n e  conversa tion  l’effet d ’u n  kalé- 
idoscope«. Az angol nyelv hasonló nagy előnyeit kellően értékük. 
Miért nem a spanyolét, amely a francia nyelvnek az absztrabá- 
lásban mutatkozó hiányait nem pótolhatná-e ? M. D u c h e m in  az 
angol költészetről szól tekintettel a francia és angol költészet 
különbségére és azokra a fontos tanulságokra, amelyek belőle 
vonhatók. M. C am erlynek  a Saint-Louis lycée tanára az angol 
Jules Werne H. О. W ells érdekesen jellemző ismertetésével szó
rakoztatja az ifjúságot hasonló cél szolgálatában1 A nyelv és 
irodalom teréről áttérhetnék a természettudomány, matbematika, 
rajz, műtörténet területére. I t t  is hasonlóképen tudományos tétel, 
jelenség, jelentős mozzanat ismertetése karöltve jár valamelyik 
pedagógiai, szorosan vett didaktikai céllal, haszonnal, amelyek 
az előbbiből önkénytelenül következnek, amelyekre azok utalnak. 
T u d o m á n y , nevelés szorosan egybefonódva  népszerű formában, 
okulást, hasznot keltvén, ismeretet terjesztvén.

Kétségtelen, nagy haszonnal járna nálunk is ezen fontos 
műveletnek meghonosítása: a z  ism eret és a belőle vonha tó  peda
gógiai ta n u lsá g n a k  n ép sze rű  fo rm á b a n  való összeolvasztása, h a sz
nosítása , A tanítás reformjának ily úton-módon való ismertetése 
a szülők, a társadalom körében megbecsülhetetlen szolgálatokat 
tenne, utóbbiakat mintegy munkatársunkká avatná. Egyik-másik 
tárgy nevelő hatásának, erejének megismerése segítségünkre 
lehetne céljaink elérésében. Emelné a lehetőleg teljes bírhatása, 
tudása után való törekvés intenzitását. Avagy egy-egy írónak 
— hazai vagy külföldi — arra az alkalomra való kiválasztása, 
műveinek, egyéniségének tanulmányozása, akár összehasonlítás 
vagy más kínálkozó alapon a pedagógiai tanulságok levonása 
nem érné-e a fáradságot? Minden tudományág különben is szá
mos tárgyat nyújthatna annak fényes demonstrálására, hogy a 
nevelés szolgálatában áll. A tanárnak ilyen természetű, a fran
cia szokáshoz hasonló szereplése mellett a kormányképviselő

1 »Langues Modernes« 1909 december hó.
42*
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kiküldése (ami különben igen alkalmas lehetne arra, hogy a 
tanárságnak úgyis oly kevés esetben eló'állhatö emelkedését, kitün
tetését illőképen szaporítsa) tekintettel arra, hogy hivatalos díj
kiosztás nincsen, elmaradhatna. A »distribution de prix« teljesen 
el nem maradna. Be lehetne ugyanis vonni az ünnep kereteibe 
az önképzőkör pályázati eredményeinek kihirdetését, a pályadíjak 
kiosztását. Talán ötletszerűnek tűnik fel nyomban következő 
javaslatom, amit a magam részéről igen fontosnak tartok. A fran
cia kormányképviselő szerepét egy tanuló vehetné át. í  gy értem : 
a pályatételek legfontosabbikát az a kérdés képezné, amely fon
tos szociális szempontokat vetne fel, azaz, amely az életbe kilépő 
ifjú felfogását tiikröztetlietné vissza — a kérdés természetétől, 
szempontjától korlátozva — az életről, a társadalomról, államról, 
viszonyairól, intézményeiről, polgárairól, embertársairól stb.-ről. 
A modern tanítás az egész vonalon hasonló szempontokat vet 
fel, ilyen irányba tereli, ily keretek közt vezeti az ifjúságot: 
könnyű és természetes volna tehát annak realizálása. A meg
koszorúzott munkát szerző felolvasná. Ezt követné a tanár kime
rítő kritikája. Mindkettő megjelenne az iskola évi értesítőjében 
(vagy legalább kivonatosan). A tanár pedagógiai értékű »dis- 
cours«-ja mindenkép, amelyet méltán honorálni kellene.

Mennyi újság, változatosság, különösképen mennyi helyes 
irányban termékenyítő mozzanat az ifjúság jövője, a szülő, a 
tanár pedagógiai irányítása érdekében!

Dr. Philipp Kálmán.

A szünidei tanfolyam.
— A szünidei tanfolyam és a jövő nevelés feladata. A grenoblei-tervezet. —

Annak a szíves fogadtatásnak, melyben franciaországi időzésem 
alatt a közoktatás különböző gócpontján részem volt, és annak a 
lekötelező készségnek, mellyel lépten-nyomon találkoztam, mialatt 
különféle intézményeiket velem megismertették, mintegy viszonzásául 
nem zárkózhatom el ama kívánságuk elől, hogy egyes, bennünket 
közelebbről érintő intézményeikre föl ne hívjam t. kartársaim figyel
mét és azok mibenállására vonatkozólag el ne mondjam a véleménye
met. Úgy gondolom, hogy ezzel nem csupán az ő érdeküket szolgá
lom, de a miénket is. Mert elsősorban a mi érdekünk, hogy meg
ismerkedjünk velük, hasznát lássuk alkotásaiknak.

Egy ilyen alkotásuk a szünidei tanfolyam intézménye, melyet 
azzal a célzattal létesítettek, hogy nyelvüket, irodalmukat és mind
azt, ami e kettőben bármely alakban kifejezésre jut, rendelkezésünkre 
bocsássák ; bennünket tehát abbeli törekvéseink elérésében, hogy őket 
megismerjük, vágyaikat és törekvéseiket megérthessük, illetőleg mél
tányolni tudjuk, híveik s ha kell, támogatóik és munkatársaik lehes
sünk, hathatósan és a legmegfelelőbb módon támogassanak. Hogy 
nekünk ezt a kedvezően kínálkozó alkalmat elszalasztanunk nem
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szabad, azt felesleges bizonyítanom. Már most is, hogy csakis a leg* 
jelentéktelenebbet említsem, mert a nyelv mindössze eszköz, míg a 
tulajdonképeni cél, melyet vele elérni törekszünk, magának a nép
nek a maga teljes mivoltában való megismerése, szükségét érezzük 
annak a nyelvi készségnek, mellyel rendelkeznünk kellene úgy a 
nemzetközi érintkezés, mint a tanítás alkalmával. És annál jobban 
fogjuk még, minél inkább közeledünk majd annak az ideálisabb, 
mindjobban előtérbe nyomuló nevelési rendszernek az eszméjéhez, 
mely középiskoláink tanítástervének a gerincét alkotja majd idővel, 
azzal a kifejezett célzattal, hogy az életért folyó küzdelemben, mely
nek jegyében e század megindult, hathatós támogatóra találjunk 
benne. Ily körülmények között ki ne látná a szükségét annak, hogy 
már most előkészüljünk erre a feladatra, hogy azután másokat is 
előkészítsünk, hogy a küzdelem, melyért folyni fog a harc, készen, 
minden szükségessel felvértezve találja őket. Hogy ezt minden aka
dály nélkül megtehessük, magunknak is jól felfegyverkezve kell 
állnunk annak a szolgálatába. Arra pedig gondos előkészület kell, 
melynek mikénti módja és kimenetele nem lehet közömbös sem 
magunkra, sem az általunk nevelendő nemzedékre, jövendő képességei 
szempontjából.

Ha a nyelv és irodalom mellett maga a nép és intézményeinek 
sajátos jellege az, mely ennek a nevelésnek a magvát alkotja, 
úgy bizonyára lényeges az is, hogy mindez azé legyen, aki ennek a 
magnak a hordozója, éltetője, nem pedig az, akire a gondviselés 
különös kegyéből, mintegy ajándékképen jutott, anélkül, hogy száza
dokon át folytatott küzdelmekben kiontott vérével pecsételte volna 
meg azt. És itt elsősorban természetesen Svájcra gondolok, mert a 
németországiakról, mint pl. Magdeburg, szó sem lehet, melynek 
nagyobb városaiban (Glenéve, Lausanne) ugyanazon a nyelven hasonló 
szabású intézmény áll rendelkezésünkre, mint amilyenekről éppen 
szólni akarok. Megengedem, hogy a svájci tanfolyamok is, ami a 
tervezet megalkotását, az előadó tanárok megválasztását és azoknak 
ügybuzgóságát illeti, csak úgy szolgálják az elérendő célt és ép oly 
számottevők az ismeretközlés és a nyelv elsajátítása szempontjából, 
mint e nyelv tulajdonképeni hazájában rendezettek, mégis bizonyos 
kétkedéssel kell fogadnom, hogy mindazt nyújtják, amit egy ilyen 
tartózkodástól méltán elvárunk. És ez természetes is, ha elgondoljuk, 
hogy a legtöbbször hiányzik mellőlük a háttér, a környezet, mely
ben a törekvések kifejezésre jutnak, melynek talajából erednek s 
amelyekre a jelen körülmények között is még mindig támaszkodhat
nak, Pedig nem is oly mellékes az, mint aminőnek hisszük. Hihetet
lennek látszik ugyan, de mégis úgy van, hogy az, amit első pilla
natra a leglényegesebbnek tartottunk, csakhamar jelentéktelenné válik 
néhány napi ottlétünk után és fájdalommal hiányát érezzük annak, 
amire eleinte nem is gondoltunk, de aminek a szüksége mindjobban 
nyomul az előtérbe, aminek ki nem elégitése esetén gyötörni kezd a 
tudat, hogy nem abban a légkörben és viszonyok közt mozgunk és 
élünk, amilyen szellemi palántánk fejlődéséhez kívánatos volna, amely



606

így, ahelyett hogy mind újabb és újabb táplálékhoz jutna és napról- 
napra izmosodnék, ennek az éltető levegőnek hiányában elbágyad és 
sorvad. Ne tévesszük szemünk elől azt, hogy amire mi ilyenkor 
szomjuhozunk, az tulajdonképen nem az a pár jól elmondott elő
adás, mely összes igényeinket kielégíti és a megelégedésnek azzal a 
bizonyos érzetével tölt el bennünket, hogy hát mindenünk megvan, 
amire csak szükségünk lehet majd idővel. Korántsem. Ennek forrása 
másutt keresendő, melytől megittasul szomjas lelkünk, mentői többet 
merített belőle, s aminek az állandó szürcsölése szükséges ahhoz, 
hogy hatását éreztesse rajtunk, külsőleg is meglássák lényünkön s 
bizonyos kinyomatot nyerjen, mely már külsőleg is kifejezésre ju t
tassa, azt, hogy egyben-másban, ha nem is azonosak, legalább hason
latosak lettünk hozzájuk, valamit magunkénak vallhatunk lényükből. 
Mindenekfelett ennek az elérésére kell törekednünk ilyenkor, mert 
ha a legcsekélyebb árnyalatban is sikerült részeseivé lennünk annak, 
minden egyéb alkalommal könnyen beleélhetjük magunkat azokba az 
érzelmekbe és abba a lelkihangulatba, mely uralkodó lett rajtuk és 
az általuk kifejezett tettben vagy cselekedetben megnyilvánul; ugyan
annak a hatását kelti fel, mintegy felolvad bennünk ; lelkiállapotuk 
a miénké válik. Egyszóval geniusuk lelke csendül meg bennünk. 
És erre van szükségünk nekünk. Ezért keressük velük a kapcsolatot. 
Éppen azért a magam részéről még a párisi szünidei tanfolyamot 
sem tekintem olyannak, mely ebből a szempontból számításba jöhetne 
és olyan körülmények közé juttasson, hogy abból csakugyan áldásos 
eredmény háramlanék törekvéseinkre. Pedig Párisnak minden kozmo- 
politássága mellett is számos olyan szigetje van, hol az ember az 
emberektől való elszigeteltsége mellett is érzi annak a szellemnek a 
kiáramlását, mely jótékony hatással van gondolatvilágunkra és idő
vel eltölti egész valónkat. így legalább közvetve szolgáltatja azt, 
amit máskülönben nem adhat s aminek a hiányát oly nagyon érez
zük t. i . : az emberekkel való közvetlen érintkezésnek, gondolatviláguk, 
felfogásuk és érzelmeik lüktetésének, szóval lelkitartalmuk mibenlété
nek hiányát. Annak, ami őket azzá teszi, amik ; azoknak a bizonyos 
légkör neveltjeinek, kikben az emberi elme, vágy és törekvés a száza
dokon át való együttélés következtében tiszta faji jelleg szempont
jából bizonyos jellegzetességgel domborodott ki, mely minden más
tól annyira megkülönbözteti őket. Mert a föld, a talaj s mindaz, 
ami reájuk oly ellenállhatatlan varázst gyakorolt s őket ahhoz kötötte, 
alkotta s formálta lányokét; mert ennek a bírásáért és megtartá
sáért való folytonos küzdelem fejlesztette ki bennük mindazt, amit 
magukénak mondhatnak és mert egyúttal ez fogja továbbra is meg
szabni, jelezni működésök irányát, azt, amit keresnek és ahogyan 
keresik azt és amit meg is fognak találni mindig az életfenntartási 
küzdelemben : tehát ha érteni akarjuk őket s azoknak az erőknek a 
nyitjára akadni, magunknak is attól való függő viszonyukban kell meg
figyelésünk tárgyává tenni őket, különben érthetetlenek marad
nak előttünk. Már pedig érteni akarjuk őket, kezdve az elhang
zott szótól egészen addig a tilos vágyig, mely alatta lappang és
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«mely homály annak, aki forrásához jutni nem képes. Ezért nem 
annyira másnak a magyarázatára kell szorítkoznunk, mint inkább 
arra, hogy, magunk tudjuk megmagyarázni magunknak, voltaképen 
mit is jelent és mire irányul. Különben pórázon vezettetünk. Ezzel 
pedig nem sokra megyünk és nem is igen dicsekedhetünk azzal, hogy 
megértettük és érteni fogjuk egykor a távolban, mikor vezetőnk nem 
lesz többé, csak a betűt látjuk majd magunk előtt.

Pedig mily könnyű hozzájutnunk, ha jól választjuk meg a 
helyet, jól a környezetet, melyből mindez felénk árad s amihez ők 
maguk szinte öntudatlanul hozzásegítenek, mihelyt alkalmat szolgál
tatunk nekik erre. Minthogy ily módon csak rajtunk múlik, az alkal
mat soha és semmi körülmények között nem szabad elszalasztanunk, 
sőt inkább arra kellene gondot fordítanunk, hogy az ilyen alkalmak 
mentői gyakrabban és változatosabb viszonyok között kínálkozzanak 
számunkra. Innen van, hogy amikor arról van szó, hogy mindezt 
megleljük, akkor nem is a szünidei tanfolyam mint ilyen lebeg egye
dül a szemünk előtt, mint inkább a hely, melynek környezetében 
megvannak mindazok a kellékek, melyek magát a célt követve 
szolgáló tanfolyamot eredményesebbé tehetik és a legváltozatosabb 
formában nyújtják azt, amire szükségünk van, hogy a népet, mely
nek nyelvét tanuljuk, a legkülönfélébb megnyilatkozásai közepette és 
mentői több oldalról közvetlenül megismerjük. Egyes egyedül erre 
való tekintetből nem tulajdonítok oly nagy fontosságot a párisi 
szünidei tanfolyamnak, amely igen jó szolgálatot tehet annak, aki 
egyéb szünidei tanfolyamokon való előkészület után s a nyelv teljes 
birtokában, mutatósabb certificat-hoz akar jutni, de alapjában nem 
«okát nyújt annak, aki ez utóbbiakban gyengébb is, meg mást is 
keres, mit Páris általában nyújthat. Párist jó és szükséges is látni, de 
rövidebb lélegzetű tanulmányokat mégis célszerűbb a vidéken végezni. 
Ezért helyezem elébe akár G-renoble-t, Bordeaux-t, Dijon-t, Bennes-t 
és Nancy-t, mint a legfőbbeket, ahol felleljük mindazt, ami után 
vágyódunk.

Mindezeknek a most felsoroltaknak az előnyeivel külön nem 
foglalkozom. Azt hiszem, lesz még módomban egyiknek-másiknak a 
tervezetét ismertetnem s akkor jut hely arra is, hogy a figyelemre 
és megszívlelésre méltót külön-külön kiemeljem. Minthogy ezideig 
csak a grenoblei 1910. évi tanfolyam tervezete jutott hozzám, annak 
adom a rövid ismertetését.

Grrenoble-t főleg páratlan fekvése teszi kellemes nyári tartóz
kodó hellyé. Hamisítatlan alpesi tájnak a kellő középpontjában terül
vén el, szemünk a város bármely pontjáról is emelkedjék a látóhatár 
felé, mindenütt a legváltozatosabb alakú és színű hegyeken pihen 
meg, melyek magassága a 3000 métert is megközelíti és a legtar
kább változatosságban fenyves erdőket, kopár sziklákat és napfény
ben ragyogó hófedte ormokat tár elénk. Az alpesi túrisztikának góc
pontja, honnan gyalog, biciklin, kocsin és automobilon mindenüvé 
könnyen el lehet jutni, amit a tanfolyam rendező-bizottsága meg- 
könnyít azzal, hogy maga is minden szombat és vasárnap kirándu
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lásokat rendez és nemcsak a vidék legjelentősebb és legfestőibb 
részleteit mutatja meg, de a délvidék latin városaibau Vienne, Avig
non, Orange, Nimes, Arles, Marseille, azonfelül Lion, Génévé és 
Chamonix-ba is elkalauzol, bogy az élet lüktetését minden formában 
közvetlenül szemléltesse. De a városi élet is igen élénk és mozgal
mas, mert fejlett ipara és kereskedelme, számos intézete, nagyszerű 
könyvtára és múzeuma (Musée-Bibliothéque), mely Franciaország 
egyik legjobban felszerelt intézményeinek egyike és még sok más 
figyelemreméltó középülete a nagy városok sorába emelik.

A szünidei tanfolyam jelentőségéről és arról, hogy a célnak 
mennyire megfelel, fogalmat nyerhetünk, ha tudjuk, hogy az intéz
ménynek, melyet a grenoble-i Université az idegen tanulók számára 
1897-ben létesített, az 1909. évben 632 hallgatója volt, míg az 
évi isk. előadásokon 472-en vettek részt. A francia nyelv és irodalom 
tanítása az egész éven át megszakítás nélkül történik. All 1. szün
idei tanfolyamból, mely négy ‘'hónapig (jul. 1-től okt. 31-ig) és 2. elő
adásokból, melyek egész éven át tartanak a Faculté des Lettres 
vezetése mellett és előadásaival kapcsolatban, úgy azonban, hogy az 
idegenek bár különleges, mindazáltal a francia nyelv és irodalom teljes 
kiképzésében részesülnek. A szünidei tanfolyamon reggel 8 — 12-ig a 
francia nyelvre vonatkozó előadások és gyakorlatok kerülnek rendre, 
d. u. az irodalom, történet és földrajzra vonatkozók, valamint más 
egyéb tárgyuak, legalább napi 6 órában. Szombat és vasárnap a 
kirándulások napja. Ilyenkor részt vesznek Orange ókori színházában 
a Comédie Fran^aise előadásain, úgyszintén Nimes és Arles bika
viadalain.

Az 1910. évi előadások és gyakorlatok tervezete július (a) és 
augusztus (b) hói*a a következő :

Fonetika: 1. kísérleti: a) fiziológiai módszerek, Ъ) fizikai mód
szerek ; 2. leíró: a) a magánhangzók, b) a mássalhangzók ; 3. gyakor
la t i : a) és b) fonetikai szövegek magyarázása.

Nyelv: kezdőfokon a — b) szógyűjtemény, nyelvtan, gyakorlatok. 
Felsőfokon: a—b) jelentéstan, szövegmagyarázat, nyelvtan, francia 
kompozició.

Fordítás németből, olaszból, angol, orosz és bolgár nyelv
ből. Irodalom, történet és egyéb: a) A regény Franciaországban 
1800 előtt. Egykorú drámaírók. Voltaire és Rousseau. A költészet 
1850 — 1900. Egy egykorú költő és egy regényíró. Franciaország kon- 
stitucionális szervezete. Franciaország ipara és kereskedelme. A Dau- 
phiné festői helyei, b) Lírai költők а XIX. században. Mistral és 
a Félibrige, A lírai költészet а XVI. századtól 1800-ig. A regény 
Franciaországban 1800— 1850. A francia forradalom kezdetei. Francia- 
ország ipara és kereskedelme. Franciaország gazdagsága. Művészet 
Dauphinében: Vienne és Grenoble. A grenoblei múzeum.

A tanfolyam tartamára a hallgatóknak az egyetem könyvtára 
és dolgozó termei állnak rendelkezésükre reggel 8 —12 és d. u, 2 — 7. 
A könyvtár bizonyos feltételek mellett kölcsön is ád könyveket. 
A résztvevők a tanfolyam végeztével a következő igazolványra és
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diplomákra tarthatnak igényt: Certificat d’assiduité (látogatási iga
zolvány), Certificat d’Etudes fran§aises, Diplome d’Etudes Superieures 
de Phonétique kiállott vizsga után. A beiratás díja 6 hétre 50 fr., 
két hónapra 60, három hónapra 70 és négy hónapra 80 fr. A penzió 
átlagos ára 110 — 150 fr. havonként, a szerényebbekké (borral együtt) 
100 fr. Felvilágosítást díjtalanul nyújt a »Comité de patronage des 
Etudiants étrangers« titkári hivatala.

Végezetül még csak azt szeretném figyelmébe ajánlani az érde
kelteknek, hogy ne zárkózzanak el attól a gondolattól, hogy a leg
jobb tanítványaikat, akiknek a vagyoni helyzete megengedi, maguk
kal vigyék. (Mily örömmel venné a szülő!) Csak így érhetjük el azt, 
hogy az új törekvésnek híveket szerezzünk és bár lassan, de fokoza
tosan növeljük azoknak a táborát, akik belátván az ily külföldi ta r
tózkodás jelentőségét, maguk lesznek a legjobb harcosai annak, hogy 
ezek a törekvések valóra váljanak, nevelésünkben egykor tért foglal
janak és nemzetünk intelligensebb rétegének a nemzetek versenyében 
való részvételét előmozdítsák, szilárd alapját megvessék s ezzel lét
érdekét biztosítsák. Ha ily tudatosan dolgozunk jó előre és nevelünk 
nemzedéket, nincs okunk kétségbeesni nemzetünk jövőjén. Hála és 
elismerés illet majd egykoron azért, hogy a kezdeményezést magunkra 
vállaltuk, mert önzetlenül dolgoztunk nemzetünk megerősödésén, ami 
legszentebb kötelességünk.

(Eperjes.) V t l j s z  JÚIIOS.

Tanulmányi kirándulások.
Waldapfel tanár úr »Közlöny«-ünk 30-ik számában lelkes fel

hívást intéz hozzánk a Boszniába irányítandó kirándulások ügyében. 
Ennek kapcsán megragadom az alkalmat, hogy ez ügyre vonatkozólag 
egy két megjegyzést tehessek.

Boszniát magam is bejártam, természeti szépségei elragadtak s 
mondhatom, kirándulások céljaira szebb vidéket nem egy könnyen 
találunk. S ha egy-egy intézet hazánk szebb vidékeit már látta, egy 
boszniai úttal is próbát tehetne. Csakhogy nagyon nehéz ám a fel
merülő költségek fedezése.

Intézetünknél már tíz év óta rendezem a kirándulásokat a 
bámily szerényen szabnám is meg a boszniai út költségét, száz koro
nát mégis kitenne. Hány fiú tud ennyit fizetni ? Talán csak néhány 
vagyonosabb szülő gyermeke; belőlük verődik össze különben is a 
kirándulók zöme, a szegényebbeknek pedig meg kell elégedniük eluta
zott társaiktól kapott képes levelezőlapok nyújtotta panorámával. 
Gyakran tapasztaltam, mily elszomorítóan hatott a szegényebb sor- 
suakra, hogy ők nem vehettek részt, vagy csak igen csekély száza
lékban egy-egy kirándulásban.

Intézetünk néhány év óta kiránduló alapot létesített, melyből 
több szegény tanuló költségeit fedezi s így némileg kiegyenlíti a 
nagyobb ellentéteket, melyek ez irányban megnyilvánulnak. De ez
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még korántsem elég, a tanulmányi kirándulások nagy fontosságára 
való tekintettel gyökeres javításokra volna szükség.

Ki nem tapasztalta volna azt a mély benyomást, melyet egy- 
egy jól vezetett kirándulás a tanulóra gyakorol ? Néhány nap alatt 
szinte játszva oly sokoldalú ismeretre tesz szert, melyhez másként 
egyáltalában nem ju th a t; üdén, jókedvűen tér vissza az iskolába s 
azok az affektasok, melyeket a tapasztaltak belőlük kiváltottuk, még 
sokáig foglalkoztatják.

De a tanárnak is tágul a látóköre, ő is sokat tanul s talán 
senki jobban nem értékesítheti a látottakat, mint éppen ő.

Hány földrajzszaku tanár van, ki még nem látta a bérces 
Erdélyt, a Magas-Tátra ormait s nem gyönyörködött a magyar tenger
part lebilincselő szépségeiben ? Pedig legalább is a hazai viszonyok 
alapos ismerete nélkülözhetetlen tárgyának tanításánál. De hát nem 
ő tehet róla, ha főleg mint helyettes tanár nem juthatott el e 
helyekre.

Külföldön már régen felismerték a tanulmányi kirándulások 
nagy kulturális, nemzeti és pedagógiai jelentőségét; a tanuló ifjú
ság tanárai vezetése mellett szabadjeggyel utazik s hazája nagy 
kulturális, ipari és kereskedelmi gócpontjait, természeti szépségekben 
bővelkedő vidékeit gyakran felkeresheti.

Mi ettől nagyon távol vagyunk, de céltudatosan kell töreked
nünk az elérésére. A vezetőköröknek oda kellene hatniok, hogy költ
ségesebb kirándulások céljaira évenkint legalább egyszer, minden inté
zet bizonyos számú tanulói részére szabadjegyet kapjon ; ily módon 
a szegényebb elem sem szorulna ki, s idővel minden tanuló legalább 
egyszer részt venne egy nagyobb utazásban. A kereskedelmi minisz
tériumot meg kellene győzni arról, hogy e reform lényegtelen kiadás
sal járna az államvasutakra nézve, s bőven megtérülne azokból a 
nagy tanulságokból, melyeket a tanuló és tanár egyaránt merítene 
-a kirándulásokból.

Temesvár, 1910 április 12.
Gerő Vilmos.

Még egy szó a kiegészítő érettségi vizsgálatokról.
Az 0. T. K. 32. számában Argus hozzászól e kérdéshez és 

figyelmünkbe ajánlja a latin kiegészítő vizsgálatot is s buzdítja a 
reáliskola barátait, hogy a középiskolai törvény egész 26 §-a meg
változtatására törekedjenek.

Úgy hiszem, hogy ezen szakasz ellen állást foglalt az első 
perctől mindenki, aki alaposan ismeri a körülményeket. A reál
iskolai tanárok harca a szakasz ama rendelkezése ellen, hogy tanu
lóik csak valamely főgimnázium és nem saját érettségi bizottságuk 
előtt tehetnek vizsgálatot, épen olyan régi, mint a törvény. De épen 
mivel törvény, senki sem vállalkozott, hogy indítsa meg a mozgalmat, 
mert mindenki kilátástalannak tartja. Cikkemben rámutattam arra a
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visszásságra, mely azáltal keletkezik, bogy olyanok kénytelenek a 
görögből kiegészítő vizsgálatot tenni, kiknek nincsen alkalmuk és 
idejük ezt a nyelvet megtanulni s kiknek még hozzá nincs is okvet
lenül szükségük rá. Soraim csak egy újabb adatot szolgáltattak arra, 
hogy az 1883. évi XXX. t. c. rendelkezései javításra szorulnak. 
Az erre az ügyre nézve megkérdezett reáliskolai igazgatók — már 
akik feleltek — nagyobb részt helyeselik a mozgalmat, s leveleikben 
csaknem mindannyian követelik, hogy foglalják bele a latin érett
ségi dolgát is. Ebben a tekintetben tehát már is egyetértünk, 
mielőtt még szervezkedtünk.

Az április hó 1-én és 2-án Pirchala Imre, tank. főigazg. elnök
lete alatt tarto tt igazgatói értekezletünkön pedig a tárgysorozatban 
szerepelt a többi közt ez a kérdés is: »Elérhető-e a reáliskolában 
a latin nyelvi oktatás elé kitűzött cél és nem kellene ezt a célt 
másképen kitűzni?« Erre a kérdésre az előadó Biesovszky Károly, 
zsolnai főreálisk. igazgatóval együtt, az igazgatók mind egy véle
ményen voltak, hogy e cél el nem érhető s hogy azon szerzők (Cicero, 
Tacitus, Horátius,) művei mint a gimnáziumban haszonnal nem olvas
hatók ; szükséges volna egy alkalmas olvasókönyv, mely nagyon könnyű 
prózai olvasmányokat tartalmazna, a követelmények leszállítandók: 
megállapodtunk abban is, hogy a latin érettségi okvetlenül a reál
iskolánál tartandó, minthogy minden reáliskolánál vannak ma már 
a latinból képesített tanárok ; beszéltünk arról is, hogy a régiségek 
ismerete a reáliskolai tanulótól, aki más világnézletben nevelkedik, 
mint a gimnazista, csak annyiban kívánható, amennyiben a történelemből 
ismerheti s hogy ezért a reáliskolában a görög és római történelem 
behatóan tanítandó, hogy segítségére legyen a klasszikus világ szelle
mének megértésével. Mely tanároknak van szükségük a görög nyelv 
ismeretére, azt megemlítettem cikkemben, állítván, hogy a modern 
nyelvek tanárai el lehetnek a görög nyelv ismerete nélkül és hogy 
a görög vizsgálatot csak azoktól a reáliskolai tanulóktól kell köve
telni, akik klasszika-filológiára akarnak menni ; ezek csak is magán
úton szerezhetik meg a szükséges ismereteket.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy minden gyakorlati ember 
belátja, hogy a reáliskolai latin (és görög) tanításra és vizsgálatára 
vonatkozó szabályokat és az 1883. XXX. t. c. erre vonatkozó 
szakaszát meg kellene változtatni. Az a nehézség azonban, amely 
utunkat állja, hogy ezt megvalósítsuk, visszariasztja a kezdeménye
zőket. Azt hiszem azonban, hogy az igazgatói értekezleteken elhangzó 
felszólalások, a főigazgatói tanácskozások eredményei mégis csak 
eljutnak a közoktatási tanácsba s ez a testület a mi szerény kezde
ményezésünkre nagyobb súlyt fog kölcsönözni a dolognak s a 
minisztérium majd annak idején a törvénynek nemcsak ezen szaka
szát, hanem minden javításra szoruló részeit a törvényhozás elé 
fogja terjeszteni, hogy a revizió megtörténjék.

Albrecht János.
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A GYAKORLATBÓL.
A gyakorlat javítási óra módszeréről.

Az alsó osztályos nyelvi, elsősorban latin nyelvi dolgozatokról 
van szó. Nem a tanár terhes házi munkáját érintem itt, hanem az 
osztály és tanár közös munkáját az ú. n. javítási órán. Ezt az órát 
helytelen módszerrel nagyon el lehet laposítani, értékteleníteni, viszont 
okkal-móddal a leggyümölcsözőbbé lehet tenni nagy tanulságai révén. 
Szinte kicsinyesnek tetsző dolgokkal fogok előhozakodni, de ezekkel 
is úgy vagyunk, mint testi szervezetünk sok aprólékos, magában 
jelentéktelen fiziológiai változásával, melyek együttvéve mégis az 
annyira fontos »közérzetet« alkotják. A tanári rátermettségnek sze
rintem egyik erős próbaköve: hogy miként tudja intenzive kihasz
nálni, a tanultakkal összekapcsolni s a jövendőkre értékesíteni a 
javítási óra tanulságait.

Az Utasítások a következőkép szabják ki a teendőinket: »A dol
gozatok átnézése és visszaadása után a tanár a hibákat csoportosítja, 
a helyes szöveget a tanulók közreműködésével megállapítja s esetleg 
fel is íratja a táblára. A tanulók kötelessége azután, hogy az alá
húzott hibákat kijavítsák«. (63/ 1,) Elég szűkszavú utasítás. Tág 
tere nyílik mellette az egyéni felfogáson és tapasztalaton alapuló 
különféle eljárásoknak. Jelen soraimban a kérdés tisztázásához óhaj
tok néhány szerény észrevétellel hozzájárulni. Első teendőnek tar
tom, hogy mint a gyakorlatírást, úgy a javítást is lelkiismeretes 
készülés előzze meg; nevezetesen a magam részéről megkívánom 
diákjaimtól, hogy a dolgozatban előforduló szavak jelentését ezen 
órára átismételjék és tisztában legyenek a szavak nyelvtani formái
val (szótő, genetivus, igetövek stb.) Ha már a dolgozatírásnál meg
volt a kellő előkészítés, ez nem okoz semmi nehézséget. így a javí
tási ú. n. »közös munka« nem lesz a szavakon folyton fennakadó 
levegőverdesés. Nagyon hasznosnak tartom azt a szokást is, ha mind
járt melegében a gyakorlatírás órája végén (a füzetek összeszedése 
után) a tanár felolvassa a dolgozat helyes szövegét azzal a meg
jegyzéssel: hogy így kellett volna mindenkinek megcsinálnia! Egy-két 
másodpercnyi munka az egész, szintén nem ütközik semmiféle nehéz
ségbe. Üdvös hatását pedig abban látom, hogy a jobbérzésű, törek
vőbb tanuló stante pede ráeszmél hibáira, töpreng rajtuk, öntuda
tosítja a tanulságot s ezen lelki emócióval kapcsolatos értelmi 
folyamat egyszerű lélektani törvénynél fogva nem lehet hatástalan 
előmenetelére. Észreveszi, hogy mire nem ügyelt eléggé, mi a gyen
géje s mire kell a jövőben különösen vigyáznia. Magán a javítási 
órán a következő eljárást tartom célravezetőnek. Egy-egy tanulóval 
(főfelelő) az egész osztály bevonása mellett, tehát közös munkával 
megállapítjuk mondatonkint a helyes szöveget. Ezt eleinte maga a 
tanár, később valamelyik jobbírású tanuló : ugyancsak mondatonkint 
felírja a táblára és aztán hangosan elolvassa, vájjon nem csúszott-e 
be valami íráshiba ? Mikor ez készen van, akkor következik a tanár-
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лак szerintem legfontosabb munkája. Sorra veszi a gyakorlatokat és 
rámutat minden egyes tanulónak főbb hibáira, következetlenségeire, 
néha tréfásan is kipellengérezvén azokat. Ugyancsak itt  teheti meg 
észrevételeit a külső kiállításra, esetleges csempészésre, visszaesésre 
vagy haladásra stb. vonatkozólag.

A gyakorlatos füzetek még mindig nincsenek kiosztva! Ezt 
azért emelem ki, mert tudtommal sokan a szövegmegállapítás után 
nyomban, vagy esetleg mindjárt az óra elején szétosztatják a füze
teket. Helyesebbnek tartom, ha ezt a szétosztást csak közös meg
állapodás s az egyeseknek szóló külön megbeszélés után végezzük, 
de nem az egyes tanulókkal való foglalkozásunk kapcsán, külön- 
külön, amint ez általában el van terjedve, hanem a végén egyszerre. 
Rögtön meg is indokolom álláspontomat.

A figyelem zavartalan koncentrálása és ébrentartása elsőrangú 
feladatunk ilyenkor; már pedig, aki egy kicsit is bepillantott a 
javítási órán az ifjúság lelki világába, tudhatja, hogy a mások dol
gozatának eredménye után leskelődő kíváncsiság, mely ilyenkor tel
jes erővel fellép, mily nagy akadálya szokott lenni az üdvös mun
kának, a szabályok appercipiálásának s a tanulságok levonásának.

Mihelyt a füzet a kezükben van a tanulóknak, kiesett a mi 
kezünkből a figyelem összetartásának legerősebb támasza: a foko
zódó éi’deklődés és a külsőségekkel meg nem zavart fegyelem. Azért 
nemcsak az óra elején való gyakorlatkiosztást helytelenítem általá
ban, de ugyanezen okból kifolyólag azt is, ha az észrevételeink meg
tétele után az illetőnek nyomban átadjuk a füzetét. Ha azt akar
juk, hogy az egyes hibák megbeszélése necsak annak az egynek, 
hanem az egész osztálynak szolgáljon tanulságul, akkor rá kell jön
nünk az említettem eljárás egyedül helyes voltára, amely mellett a 
javítási óra módszere egyéni alkalmazkodásával és nyugodtságával 
sokkal gyümölcsözőbb leszen. Nagyjában az alsóosztályos magyar s 
más nyelvi dolgozatok javításánál is megfelelhet ez a módszer. Látni 
való, hogy nem az elmélet magaslatain járok, midőn ezt a néhány 
észrevételemet saját tapasztalatom alapján lejegyeztem. Tudom, hogy 
ahány ház, annyi szokás e tekintetben, de arról is meg vagyok 
győződve, hogy a szaktársak, egyéni véleményük és eljárásmódjuk 
fenntartása mellett, nem tartják megjegyzéseimet légből kapottaknak 
s a megfontolásra érdemetleneknek.

Az a kérdés csak, s ezt az ellenvetést máris hallom, hogy 
meg lehet-e mindezt népes osztályban egy óra alatt csinálni. Mél
tányolom a nehézséget, de lehetetlennek nem tartom a dolgot. Ez 
az óra rendszerint teljes óra lévén, pontos beosztással jut idő min
denre, hisz úgyis össze-vissza 3 — 4 mondatról van szó az alsó osz
tályos latin dolgozatoknál. Világos, hogy egy-egy fiúval nem lehet 
sok időt elvesztegetnünk; csak az ú. n. szarvashibákat kell kisarkí
tanunk. Általában ajánlatos, hogy a főbb hibáknál röviden a szabályt 
is odajegyeztessük, melynek értelmében a javítás történik ; megannyi 
alkalmat nyújt ez a tanultak átismétlésére és serkenti a tanulók 
összmunkásságát. A jobb dolgozatok felett egy elismerő szóval napi
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rendre térhetünk. Nem szabad elkalandoznunk eleve a szövegmeg
állapításnál sem, s ha ez a munka a fentebb említett módon elő 
van már készítve, nem ütközik nagyobb nehézségbe, hogy egy negyed 
óra alatt végezzünk vele. Már most a megbeszélésre számítván népes 
osztályban két negyed órát, a tényleges javításra marad még becsületes 
negyed óránk, amely alatt az is nyugodtan elvégezheti a dolgát, 
akinek esetleg az egész javítást le kell írnia. Különben experto 
crede Ruperto. A nehézkesség és a beosztásbiány mindenesetre ennek 
a módszernek is, mint mindennek nagy akadálya lehet.

Bcigyary Simon.

KÜLFÖLDI TANÜGY.
Katonai nevelés és céllövés Ausztriában, Annak idejében 

(lásd Közlöny 227. lap) megemlítettük, hogy az osztrák kultusz- 
miniszternek külön kiküldöttje tanulmányozta nálunk a középisko
lákban meghonosított céllövést. Ez a hivatalos kiküldetés szerves és 
közvetetlen kapcsolatban állt az osztrák kultuszminisztériumban január 
10 — 18. lefolyt testnevelési ankéttel, melynek napirendjén 4. pont
pontként az ifjúság katonai nevelése és a céllövés szerepelt. Ennek 
a nagyarányú szaktanácskozásnak hivatalos Jelentése ugyan még nem 
hagyta el a sajtót, de előttünk fekszik az említett kiküldöttnek, 
Vrba dr. főigazgatónak 8 ny. lapra terjedő felszólalása, mely nálunk 
már csak azért is szélesebb körben számíthat érdeklődésre, mert a 
szerző ismételten hivatkozik hazánkra. Vrba dr. mindenek előtt 
hangsúlyozza, hogy a tervezett reformokat elvileg pártolja, de szük
ségesnek tartja, hogy az iskola szervezetébe és rendjébe szervesen 
beleilleszkedjenek. Az előadó Piskacek ezredes javaslatai messze túl
mennek azon, amit Magyarországban megvalósítottak vagy még ter
veznek, mert ő a »Knabenhorte «-к révén a gyermekeket már 6. 
életévüktől kezdve bevonná a katonai légkörbe, a középiskolában 
pedig már a 4. osztályban óhajtja a céllövést kötelezően megkezdeni, 
ami csak Bécsben és Alsó-Ausztriában kerek 10.000 középiskolai 
tanulót eredményezne. Ez a túlzás anyagi megterheléssel járna, de 
tárgyilag is felesleges. Az ifjúságnak katonai kiképzését és gyakor
lását a céllövésben főleg azért helyesli, mert ennek az utilitarisz* 
tikus katonai érdekek mellett etikai értéke is van : fejleszti az 
összetartozás és hazafiság érzését, növeli az önbizalmat. Az egész 
iskola-év tartamára egy szabad délutánt sürget, melyet az időjárás
nak és helyi viszonyoknak megfelelően különbözőképen lehetne a 
nagy nemzeti cél érdekében értékesíteni. Majd kifejti, mint lehet 
intenzívebb gyakorlással az előadó követelményeinek két év alatt is 
eleget tenni. Pontosabb javaslatai a következők: »1. A céllövés 
fakultativ gyakorlása a középiskola két felső osztályára korlátozandó.
2. A reáliskola 5. és a gimnázium 5. és 6. osztályában a vívás 
szabadon választható gyakorlása meghonosítandó. 3. A katonai kikép-
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zést lehetőleg a tanári kar tagjai (tartalékos tisztek) végezzék, akik 
részére külön szaktanfolyam szervezendő 4. A felügyeletet és ellen
őrzést tényleges állományú tisztek végezzék. 5. A katonai és céllövű 
gyakorlatok a kötelezően rendszeresített játékdélutánokon tartandók. 
6. A tanároknak módot kell nyújtani arra, hogy a vívásból kiegé
szítő-képesítést szerezhessenek. Már ebből is láthatjuk, hogy az oda
át tervezett reformok részben azon a csapáson indulnak, mely nálunk 
állítólag bevált. kf.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.

Radő Antal: A fordítás művészete. Kiadja a Kisfaludy-társaság. 
Budapest, Franklin. 1909. 1631.

A könyvet szerzője az ifjabb műfordító nemzedéknek szánta s 
tisztán gyakorlati célokat szolgál. Rövid bevezetés után fejtegeti 
azon feltételeket, melyek az idegen munka megértését és átérzését 
lehetővé teszik. (Nyelvismeret, más fordítások, filológiai készültség, 
fordítói ihlet). A második fejezet az anyagi hűségre vonatkozó tudni
valókat állítja össze. Ide tartozik a szók, szólások, szójátékok fordí
tásának kérdése. Aztán a toldások és kihagyások megengedhetőségéro 
tért át. Ilyenek nélkül az eredeti minden gondolatát visszaadni : 
csak ritkán sikerül még a legjártasabb műfordítónak is. S így a 
toldások és kihagyások szinte mellőzhetetlenek minden műfordításban. 
A lényeges vonást nem szabad elhagyni, ilyent toldani se helyes. 
Az anyagi hűség ideális követelmény. Minél jelentéktelenebb az író, 
annál inkább adva van az eltérés szabadsága. Az eredetit változ
tatni nem szabad, színben és hangulatban hűnek kell maradni az 
eredetihez: ez a döntő körülmény. Az alaki hűség (III. fej.) nem 
cél, hanem eszköz. Ezért a versforma megválasztásánál arra kell 
ügyelni, hogy a fordítás alakja ugyanazt a hatást tegye a fordítás 
olvasójára, melyet az eredeti alakja tesz az eredeti olvasójára. 
Megengedhető a verses munka prózai fordítása is, ha a fordításnak 
filológiai a célja. A lírai költemény tűri ezt meg a legkevésbbé. 
A nyugateurópai metrumot nyomós ok nélkül mással fölcserélni hely
telen. Ellenben az antik formák, mint ránk nézve kevésbbé hatásos 
ritmusok, hatás kedvéért bátran mellőzhetők, ha a fordító a maga 
nyelvén talál oly ritmust, amely szerkezetre és hatásra teljesen fedi 
az eredetit. Az antik versalakok helyett a nyugateurópai formák 
használata stílszerűbb, mint a magyaros alakzatoké. A keleti vers
formáknál szintén a hatás dönt. Ha az eredeti alak nyelvünkön csak 
megközelítőleg is tesz olyan hatást, mint az eredeti nyelven: meg 
kell tartani. Különben megfelelő magyar mértéket kell alkalmazni. 
A nyugati versformák változtatása ritkán szükséges. (Alexandria s 
némely összetett alak.) A IV. fejezetben általános észrevételeket 
olvasunk. Ilyen általános követelmény a könnyedség: annyira egyezzék
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a fordítás nyelve a természetes nyelvérzékkel, hogy észre se vegye, 
hogy fordítást olvas. Azután a szabad fordításról, utánzásról és 
adaptálásról beszél, melyek némileg jogosultak az irodalmi tisztesség 
határain belül. Végül fejtegeti Radó, hogy csak jó műveket szabad 
fordítani s azt, hogy micsoda jótékony hatásai vannak és lehetnek a 
jó műfordításoknak irodalmunkra.

Minthogy a dolgozat gyakorlati jellegű, természetes, hogy 
szabályai, tételei, utasításai meglehetősen esékenyek. Nézetünk szerint 
a műfordítás szabályainak összeállítása múlhatatlanul föltételezi azt 
a tisztán elméleti kérdést, hogy milyen viszonyban van a költői 
alkotással maga a nyelv. Ezen tisztán esztétikai fejtegetés után 
megállapítandó, hogy az eredeti mű hatása mennyiben biztosítható a 
fordítás nyelvén. És végül tisztázni kell a műfordítás célját, ami 
nézetünk szerint elsősorban csak eszthétikai lehet. Ha ezeket a kér- 
déseket figyelembe vesszük: akkor az ilyen mű sokkal szilárdabbul 
épülhet föl s nem válik ilyen túlságosan gyakorlati s így múló 
értékűvé.

A Radó könyvének múló értéket kölcsönöz még előadása is. 
Kifejezései nagyon is pongyolák (kitünően van verselve), ujságsze- 
rüek (óriási hátrány), különösek (elsikkaszt, maga telje, a másolat 
elejt valamit). Mondatai is szertefolyók. Éppen nem kívánatos, hogy 
a Kisfaludy-társaság kiadványaiban is találkozzunk a magyar stílus
nak ilyen gyári tulajdonságaival, amelyben még az írásmód se követ
kezetes (conjectura 17 1.).

Nem mondjuk, hogy a Radó könyve — kivált egészen kezdő 
műfordítókra nézve — teljesen értéktelen volna. De ennek a kér
désnek oly gazdag irodalma van, hogy Radótól — ki maga is mun
kálkodott már régebben is ezen a téren — a legelső szépirodalmi 
társaság kiadványában valamivel mégis csak tömörebb és tartalma
sabb dolgozatot vártunk.

(Szászváros.) Dr. Kristóf György.

Beküldött könyvek és lapok.
Gordonka. Újabb költemények. Irta  Sajó Sándor. Budapest, 

Singer és Wolfner. Ára 3 K.
A fordítás művészete. Irta  Eadó Antal. Kiadja a Kisfaludy- 

Társaság. Budapest, Franklin-Társulat, 1909. Ára fűzve 2 К  40 f.
Évkönyve az erdélyi rom. kath. státus tanárai XIV. kongresz- 

szusának, Kolozsvár. Szent Bonaventura könyvnyomda, 1910.
Nagy magyarok élete. Széchenyi István. Irta  Benedek Elek. 

Számos képpel. Budapest, Athenaeum irod. és ny. r.-t. kiadása. Ára 
csinos kötésben 1 К  50 fillér, díszes vászonkötésben 2 K.

Caius Sallustius Crispus összes munkái. A latin szöveget 
megállapította, magyarra fordította, bevezetéssel, jegyzetekkel és 
tulajdonnévjegyzékkel ellátta dr. Cserép József. Budapest, Franklin- 
Társulat, 1910. Ára fűzve 8 K.
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Olcsó könyvtár. Alapította Gyulai Pál. Szerkeszti Heinrich 
Gusztáv. Egy-egy szám ára 20 f. 1559 —1562. sz. Tolsztoj Alekszij 
gróf A rettenetes Iván cár halála. Szomorujáték 5 felvonásban. Ara 
80 f. — 1563 —1568. sz. Platon. Irta  Szilasi Vilmos. Ára 1 К 
20 f. — 1569 —1571. A magyarság eredete, nyelve és honfoglalás
kori műveltsége. Irta  Szinnyei József. Ára 60 f.

Idegen szavak szótára. Egyúttal a nálunk használatos ide
gennyelvű szólásmódok és szálló igék magyarázata. Szerkesztette 
Padó Antal. Harmadik javított kiadás. Függelékül hely- és személy
nevek kiejtésmódjának jegyzékével. Budapest, Lampel ít. kk. (Wo- 
diáner és fiai) r. t. könyvkiadóvállalata. 1910. Ára a rövid idő 
alatt gyorsan elterjedt jeles munkának díszes vászonkötésben 4 K.

Magyar könyvtár. 585. sz. M arx: A kommunista kiáltvány. 
Fordította és bevezetéssel ellátta Ipolyi Tamás. — 586. sz. Ady 
Endre: A tízmilliós Kleopátra és egyéb elbeszélések. — 587 — 588. 
Bernard Schaw: Brassbound kapitány megtérése. Vígjáték 3 felvo
násban. Fordította Hevesi Sándor. Egy-egy füzet ára 30 f.

KR ÓN I KA .
Választmányi gyűlés f. évi május hó 5-én (csütörtökön) 

d. e. 1/29 órakor.

Országos Magyar Oktatószövetség létesítésén fáradozik 
a szepesi és pozsonyi tanároknak egy bizottsága. A szövetség 
célja egyesíteni minden oktatóintézet személyzetét; ezek anyagi, 
erkölcsi és tanulmányi érdekeit együttesen védeni és előmozdí
tani ; gondoskodni arról, hogy a törvényhozásba minél több okta
tót megválasszanak, illetőleg, hogy ahol oly egyén van jelölve, 
aki az iskolák iránt tetteivel érdemeket szerzett, annak meg
választását az oktatóság előmozdítsa. A szövetség létesítésén 
munkáló bizottság a napokban küldte szét a felhívást a szövet
ségbe való belépésre. Ilyen felhívásokat 10 —10 példányban küld
tek minden gimnázium, reáliskola, felső kereskedelmi iskola fel
sőbb leányiskola, tanító- és tanítónőképző-intézet tanári karának, 
kérve, hogy a szövetkezés eszméjét a maguk körében hathatósan 
előmozdítani iparkodjanak. A felhívásokhoz mindjárt az alap
szabályok tervezetének egy-egy példányát is mellékelték. Az 
oktatószövetség tervezetével egy, a kongresszusi végrehajtó-bizott
ság kebeléből kiküldött albizottság is foglalkozik. A magunk 
részéről óhajtjuk, hogy kartársaink lelkes szózatának foganatja 
legyen s ne döntse korai sírba ezt a tervet is, mint sok más 
egyéb nemes irányú kezdeményezést éppen az oktatók részéről a 
saját érdekeikkel szemben oly sokszor tapasztalható — közöny.

ORSZ. K Ö Z É PI3K . TA N Á RE G Y ES. KÖZL. X L III . 43
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Az Országos Reform átus Tanáregyesület Szatmárnémetiben 
tartandó közgyűlésének programmja: Május hó 18-án, szerdán, d. e. 
9 órakor a ref. főgimnázium jubilaris ünnepe. D. u. 1/25 órakor.
1. Választmányi gyűlés. 2. Vallástanári értekezlet. 3. Értekezlet a 
középiskolai kézimunkatanítás (slöjd) ügyében. 4. Az egyesület tanító
képzőintézeti szakosztályának megalakulása és tanácskozása.

Május hó 19-én, csütörtökön. D. e. 3Д9 órakor a tanáregye
sület közgyűlése. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Üdvözlések.
3. A középiskolák és a közvélemény. Felolvasás Sinka Sándor, debre
ceni főgimn. tanártól. 4. A koncentráció szerepe az oktatásban. Fel
olvasás dr. Hantz Jenő, szatmárnémetii főgimn. tanártól. 5. Közép
iskoláink feladata a magyar kálvinizmus megerősítésében. Felolvasás 
Nagy Sándor, zilahi főgimn. tanártól. 6. A természetrajz tanítási 
tervének reformja. Felolvasás dr. Szilády Zoltán, nagyenyedi főgimn. 
tanártól. 7. Hivatalos jelentések. Indítványok : a) A két protestáns 
tanáregyesülettől kiadandó közös folyóirat s kiküldendő vegyes bizott
ság ügyében, b) A debreczeni filozófiai fakultás ügyében. Előterjeszti 
dr. Mitrovics Gyula, tanár a fakultás filozófiai tanszékén, c) A taná
rok önművelése ügyében. Előterjeszti dr. Csűrös Ferenc, debreczeni 
főgimn. tanár, d) A vasúti kedvezmények ügyében, e) A tanári 
lakásbérek ügyében, f) Az állami fizetéskiegészítésnek az adóhivata
loknál leendő fölvétele ügyében, g) Tiszteletbeli tagok választása 
ügyében, h) A vallástanári értekezletből, a kézimunkatanítás ügyében 
tartandó értekezletből és a tanítóképző-intézeti szakosztály gyűlésé
ből felterjesztett indítványok. 8. A közgyűlés berekesztése.

Közgyűlés után kirándulásokat rendeznek: I. Erdődre. II. Bik- 
szádra. III. Felsőbányára és Nagybányára.

A földrajztanítás reformja. 1909. dec. 18-án a debreceni tanári 
körben a földrajzi reformbizottság előadójának tervezetét bírálat tárgyává 
tettem (Rövid kivonatban megjelent Közlönyünk 1910 január 20-ki számá
ban), melyre előadó úr a reformbizottság március 30-ki ülésén felelt (1. Köz
lönyünk április 14. számát. Közlönyünk tere szűk arra, hogy a kérdésre itt 
részletesen kitérjeszkedjem, amiért is most csak annyit jegyzek meg itt rövi
den, hogy majd a reformbizottsághoz beterjesztendő munkámban mutatom ki 
részletesen, hogy nem én »tévedek«. A fontos ügy nagyon is megérdemli a 
részletes tárgyalást. Az érdeklődőket addig is figyelmeztetem az Országos 
Református Tanáregyesület múlt évi évkönyvére, melyben ide vonatkozó 
felolvasásom napvilágot látott. Kisújszállás, 1910 IV. 19. Dr. Sáringer 
János.

Feltűnést keltő esküdtszéki tárgyalás
Magyarországnak komolyabban gondolkozó, intelligens közönsége 

s így különösen tanárvilága, megszokhatta ugyan már a manapság 
mind sűrűbben előforduló esküdtszéki szenzációkat, botrányos verdik
teket, de mivel ép minket tanárkollegákat érdekel elsősorban, fel 
kell hívnunk Közlönyünk olvasóinak figyelmét is, főleg az igazság, 
a valódi tényállás megállapítása, megismerése céljából, az immár 
országszerte nevezetes szegedi esküdtbíróságnak f. hó 19 — 21. nap
jain tartott tárgyalására. E tárgyalás s különösen a verdikt kihir-
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cletése után ép az esküdtbíróság közbecsülésben álló fejének tulajdo
nított kifakadások kapcsán különféle irányú, a feltűnő Ítélet okait 
kutató magyarázgatások, referádák jelentek meg a napilapokban s 
napvilágot látott a két érdekelt tanár nyilatkozata is. Az igazság, 
a való tényállás talán legegyszerűbben annak a nyilatkozatnak köz
lésével mutatható be, melyet a makói áll. főgimnázium tanárai, 
Madzsar Gusztáv igazgatónak s Barczán Endre tanártársuknak igaz
talan meghurcolását mélyen sajnálva, a napokban iinnnepélyesen kiál
lítottak. E pusztán csak a száraz tényállást konstatáló s a tanári 
kar minden tagja által aláírt nyilatkozat a következő :

Nemes László segédszerkesztő a »Makói Hírlap« 1906. évi szeptember 
10. és 11-iki számában minősíthetetlen támadást intézett Madzsar Gusztáv 
makói áll. főgimnáziumi igazgató és Barczán Endre főgimnáziumi tanár 
ellen. A támadó cikkek vádjai a következők :

1. Madzsar Gusztáv áll. főgimn. igazgató az 1899/900. és 1900/1. isk. 
évben könyvekkel üzérkedett a főgimnázium épületében s a befolyó percent- 
jövedelemből csak 10%-ot szolgáltatott be a főgimnáziumi segítőegyesület
nek, a többivel nem számolt el.

2. Barczán Endre mint a D. M. N. E. diákotthon igazgatója 1906-ban 
kényszerítette az internátusi növendékek szüleit, hogy a tanulók könyveit 
az ő közvetítésével szerezzék be s erre tőlük pénzt szedett.

3. Madzsar Gusztáv és Barczán Endre a D. M. K. E. diákotthon 
építkezését a szabályszerű árlejtés mellőzésével adták ki s így 10.000 koro
nával megkárosították az egyesületet.

4. Madzsar Gusztáv 1906-ban a gimnázium átalakítási munkálatainál 
3000 koronával megkárosította a kincstárt.

Az 1910 április 19., 20. és 21-én megtartott esküdtszéki tárgyaláson 
a felolvasott hivatalos iratokból és a kihallgatott tanúk vallomásaiból 
beigazolást nyert, hogy

1. az 1899 — 900. és 1900—901. isk. években a makói áll. főgimnázium 
igazgatója Dr. Tóth Sándor volt. A makói könyv, illetőleg papirkereskedők- 
nek az iskolai könyvekkel űzött visszaélései rákényszerítették, hogy a tanulók 
részére a felsőbb hatóságok engedélyével a tanulókat segítőegyesület útján 
szereztesse be a tankönyveket. Az egyesület felkérésére a könyvek megren
delését, a tanulók által történt elárúsítás ellenőrzését Madzsar Gusztáv 
főgimn. tanár vállalta magára. A segítőegyesület a szállítótól (egy szegedi 
könyvkereskedő) 10°/0 engedményt kapott, melyet Madzsar Gusztáv a bemu
tatott és a Nm. minisztérium adtai jóváhagyott számadások szerint pontosan 
beszállított a segítőegyesület pénztárába.

2. Barczán Endre a vádlott által beidézett szülök és tanulók tanúsága 
szerint még csak fel sem szólított egyetlen tanulót sem arra, hogy az ő

' közvetítésével szerezze be a könyveket, nemhogy kényszerítette volna őket.
3. A D. M. K. E. építkezéseinek ügyében nem Madzsar Gusztáv és 

Barczán Endre intézkedtek, hanem a felügyelő-bizottság, az építkezést az 
államépítészeti hivatal ellenőrizte s kifogástalannak találta.

4. A gimnázium renoválási munkálatait a minisztérium meghagyása 
szerint a beadott ajánlatok alapján Gebe Mihály igazgató-helyettes adta ki 
teljesen szabályszerűen a legolcsóbb ajánlatot tevő vállalkozónak. A mun
kálatokat az államépítészeti hivatal felülvizsgálta s kifogástalanoknak találta.

* * *
Íme a tényállás. Ezek alapján Nemes (Neumann) Lászlót a szegedi 

esküdtszék felmentette, mert állításainak valódiságát bebizonyította !?? jem  
jellemezzük ezt az érthetetlen ítéletet, de vele szemben érzett mélységes 
felháborodásunknak és megbotránkozásunknak lehetetlen kifejezést nem 
adnunk.

43*
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Ezenkívül a makói tanártestület természetesen az érdekeltek 
részvétele nélkül tartott rendkívüli ülésén felkérte a Nagym. Minisz
tériumot, hogy mivel épp ő tudja legjobban a két tanár ellen hangoz
tatott vádak teljes alaptalanságát, valamelyes formában adjon kifeje
zést annak, hogy szemben a szegedi verdikttel Madzsar igazgató és 
Barczán tanár erkölcsi integritásáról a legteljesebben meg van győ
ződve, illetőleg adjon valahogy két meghurcolt tisztviselőjének meg
felelő elégtételt.

Tanártestületünk így tehát megtette a magáét, de hát csak a 
makói tanártestület ügye-e ez ? Nem minden művelt úri embernek, 
minden magyar tanárnak ügye-e ? Bizonyára mindnyájan nagyon jól 
érezzük azt a veszedelmet, mely mai igazságszolgáltatásunk hiányai 
révén bármikor bármelyikünket érhet. Be kell vallanunk, hogy bizony 
a különben szép és nemes esküdtszéki intézmény még minálunk 
nagyon sok esetben korainak, nem helyénvalónak bizonyult. ím e: 
nagyon jól »ismert«újságíró« becsületében megsért két embert, ezek 
megindítják a sajtópert, a vád képviseletét átveszi a kir. ügyész, a 
behívott tanúk (főispán, alispán, főigazgató, Franklin-Társ. stb. stb.) 
egytől-egyig mind a két sértett mellett bizonyít; a becsületsértő 
újságíró bizonyítani semmit sem tud s az esküdtszék kimondja, hogy 
az újságíró elkövette a becsületsértést, de állításait bebizonyította! ?

Úgy látszik a magyar középosztály még mindig nagyon is 
rászorul a tanításra, oktatásra, művelésre, erkölcsi érzékének fel- 
ébresztésére s kifejlesztésére s épp ezért ebből s ehhez hasonló esetből 
elsősorban nekünk tanároknak, a magyar középosztály nevelőinek 
kell a tanulságokat levonnunk.

(Makó.) A b a f fy  B é la .

GYÁSZROVAT.
Fogarasi Béla, a nagyenyedi Bethlen-kollégium rendes tanára, 

ki az intézetnek 12 éven át buzgó igazgatója is volt, életének 
49-dik, tanári működésének 24-dik évében f. hó 20-án meghalt.

Virág Dezső oki. h. tanár április hó 23-án, életének 27. évé
ben, hosszas szenvedés után meghalt Fehértemplomban.

NÉVS ORA
azon tagoknak, kik az 1910 február 13-tól 1910 április 17-ig felvételi

d íja t fizettek :
Balás Géza, dr. Bartha Béla, dr. Bayer Róbert, Biscontini Tibold, 

Brandsch Gyula, dr. Cserép József, dr. Darkó Jenő, Dékány István, Fail 
Mária, dr. Farkas József, dr. Fenyves Albert (I.), dr. Ferencsik Lajos, 
Fodor Ferenc, dr. Gedeon Endre, Haller György, Hasenauer Andor, Haus- 
brunner Vilmos, Hegyi Ferenc, Kaiblinger Fülöp, Kármán Ferenc, Klani- 
czay Sándor, Klauber Frigyes, Margócsy Emil, Molnár Sándor (Szeged), 
dr. Pápay József, dr. Paulovics István, Póka Gyula, Palay Vilmos, dr. Rauch- 
bauer József, Simonyi Ernő, Szever Pál, Teleky József, dr. Walek Károly, 
Zalai János, Zsitvay János.

Budapest 1910 április 17. Müller József 
Rados Ignác.
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N É V S O R A
azon tagoknak, kik az 1910 február 14-től kezdve április 17-ig ta g d í ja t

fi zettele :
1903/4-re: Balogh Ármin, Hamvas József, Mandola Aladár (1 K).
1904/5-re: Balogh Ármin, dr. Fenyves Albert (még 6 K), Glass 

Ferenc (még 7 K), Hamvas József.
1905/6-ra : Árdos Frigyes (II.), dr. Balázs István, Búza János (még 

1 34), dr. Dienes Pál, dr. Fenyves Albert, Glass Ferenc (még 3 K), Ham
vas József, Holosnyai Irén (még 3 K), Klauber Frigyes, Molnár Sándor 
(Szeged), Sarudy Ottó, dr. Schöber Emil.

Í906/7-re : Ardos Frigyes (I.), dr. Balázs István, Búza Jáuos, dr. Die
nes Pál, Gebe Mihály, Hamvas József, Holosnyai Irén, Klauber Frigyes, 
Körösi Henrik (még 6 K), Molnár Sándor (Szeged), Stock Károly (még 3 K), 
dr. Szántó Kálmán (II.).

1907/8-ra: dr. Balázs István (4‘50), Búza János (6-66), dr. Dienes 
Pál, Endrei Ákos (2'50), Friedrich Ándrás, dr. Gaal Mózes (még 5'50), 
Hamvas József, Holosnyai Irén (7 K), Ipoly Henrik (még 3 K), Iváncsits 
János, Klauber Frigyes (2 K), L'áhne Vilmos, dr. László Ferenc, Lencsó 
János, Lenkei Henrik (L), dr. Lukinicz Imre, Molnár Sándor (Szeged) (I.), 
Nagy Miklós, Stock Károly, dr. Szántó Kálmán.

1908,9-re: Bakos István, Bayer Róbert, Bremdoifer János, Csajági 
Béla, Faragó Alfréd (II.), dr. Farkas József (még 2 K), Gaal Mózes, Haan 
József, Hensch Béla, Ipoly Henrik (7 K), Iváncsits János, Kalkbrenner 
Antal (még 3 K), Karsai Emil (3'50), dr. Kiss Károly, Kratschvill Péter, 
Lahne Vilmos, Lukács Ödön (II.), Mészáros Gyula, Nagy Miklós, Pályi 
Sándor, Stock Károly, Szakács Béla, dr. Szántó Kálmán, Teleky József (II.), 
Tóth Rezső (még 2 K).

. 1909/10-re : dr. Alexander Bernát, Arany Dániel, dr. Badics Ferenc, 
Balás Géza, Balázsovics Norbert (I.), Bálint Károly, dr. Balogh Margit, 
Bán János, dr. Bánoczi József, Barák Imre, Barla Jenő, dr. Bartha Béla, 
Becker Nándor, dr. Békefi Rémig, Bellus Károly (II), Benda Jenő, 
dr. Beöthy Zsolt, Bereczky Besse Dávid, Binder Jenő (Bp.). Biscontini 
Tibold, Bodnár Bertalan, * Bodola László, Bónis Károly, Borhy Gizella, 
Borsos Károly, Bozzay Zoltán (I.), Brandsch Gyula, Bukovinszky István, 
Burián János, Cirbesz Dezső, dr. Császár Elemér, dr. Cserép József, dr. Cserey 
Adolf, Csics Gyula, Csizik Gyula, Danczer Béla, Dékány István, dr. Darkó 
Jenő, Domokos Jenő, dr. Dudek János, Dvorzsák Katalin, dr. Endrei Ger- 
zson (még 4.50), dr. __ Ensz Géza, dr. Erdélyi Lajos (Kassa), dr. Erdélyi 
László, dr. Erdődi Ármin, Esztergályos Ágost, Fail Márta, dr. Farkas 
József, Faross Béla, Feichtinger Győző, Fekete István (II.) dr. Feren- 
csik Lajos, Finta Ferenc, Fiók Károly, Fischer Izidor, Fodor Ferenc 
(még 2*50). dr. Fodor László, Földes László, Gagyhy Dénes, dr. Garda 
Samu, dr. Gärtner Henrik, dr. Gedeon Alajos, dr. Gedeon Endre, dr. Gener- 
szih Ántal, dr. Geréb József, Gobi Alajos, dr. Goldziher Károly (még 3 K), 
dr. Gombocz Zoltán, dr. Görög Imre, Grábler Ida, Grosz Ferenc (I.), 
dr. Gyomlay Gyula, Gyulai Aladár (I.), Haller György, dr. Halmi Piroska, 
Ham rak Béla, Hangay Oszkár, dr. Haraszti Gyula, Hasenauer Andor, 
Hassák Vidor, Hausbrunner Vilmos, dr. Hegedűs Istrán (egyet, t.), Hegyi 
Ferenc, Hendel Ödön, Herkely Irén, dr. Hoffmann Frigyes, dr. Horváth 
Endre, dr. Horváth János, Horváth Lajos, Horváth Viktor, Huszár Frigyes, 
Ignatz Ernő (II.), Iváncsits János (I.), Jánosy Gerő, dr. Juba Adolf, 
Kaiblinger Fülöp, Kalkbrenner Antal (5 K), Kari Lajos, Kármán Ferenc, 
dr. Kárpáti Károly, Kassai Nándor, Katona József (I.), Katona Mihály, 
Kemenszky Kálmán, Kengyel Miklós, Kerékgyártó Jenő, Király Ernő, 
dr. Kies Károly, Kiss Lajos (Szeged), Klaniczay Sándor, dr. Klein József, 
dr. Koch Antal, Kohn Róza, Koncz Erzsébet, Konss József, dr. König Gyula, 
Körber Tivadar, dr. Kordos Gusztáv, Körmendy József, Korpás Ferenc, 
Kovaliczky Antal, Kovács Gergely, dr. Krenner József, Kroller Miksa, 
Kronstein Béla (II.), dr. Kurtz Sándor, Laczkó Károly (1.) László Dániel,
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dr. László Mihály, Laux Rezső, Leffler Sámuel, dr. Lengyel Béla, Lengyel 
Imre, Lenner Emil, dr. Mágócsi-Dietz Sándor, Margócsy Emil, Marton 
Sándor, Máthé György, Matskássy József, dr. Mika Sándor, Miklóssy 
István, (Budapest), Molnár Sándor (Budapest), Moravcsik Géza, Mórocz 
Emilián, N. Nagy Elek, Nagy József (Nagy-Szeben), Németh Illés, 
Németh Károly (még 6 K), Németh Vilmos, Novák Sándor, Novotny
S. Alfonz, Nyusztay Antal, Ondrus Pál, Orovecz Alajos, Osváth Gyula, 
Osztián Kálmán. Pál Károly, Pályi Sándor, dr. Pápay József, dr. Pap 
Illés, dr. Pauer Imre, dr. Paulovits István, Paulovies Károly, Péch Aladár, 
dr. Pecz Vilmos, Póka Gyula, dr. Pólay Vilmos, Polgár Sándor, P'ácz János 
(6 K), dr. Pruz'sinszky János, Pusibrk Vazul, dr. Rácz Lajos, Rajner Ferenc, 
Rákosi Kristóf, dr. Rauchbauer József, Rázsó Géza (L), Reider Béla, 
dr. Réthei Prikkel Marian, dr. Riedl Frigyes, Rodt Lajos, Röser János, 
dr. Rubinyi Mózes (még 6’50), Sándor Vencel, Schmidt Alajos, dr. Schmidt 
Henrik, Schuch József, Simon Miklós, dr. Simonyi Zsigmond, Sobó Jenő, 
Somosi Vilmos, Stock Károly, Straub L. Gyula, dr. Stuhlmann Patrik, 
Suhajda Lajos, Szabó Adorján, dr. Szabó Ernő, Szabó Ferenc, Szabó Péter, 
Szabó Sándor, Szalay Gyula (N.-Körös), dr. Szántó Sámuel, Szegfi Ilona, 
dr. Szekeres Kálmán, (Vége köv.)

T a r ta lo m : Javaslatok és tanulmányok: Distribution de Prix. Dr. Phi
lipp Kálmántól. — A szünidei tanfolyam. Vujsz Jánostól. — Tanul
mányi kirándulások. Gerö Vilmostól. — Még egy szó a kiegészítő 
érettségi vizsgálatokról. Albrecht Jánostól. —- A gyakorlatból: A gya
korlatjavítási óra módszeréről. Bagyary Simontól. — Külföldi tan
ügy : Katonai nevelés és céllövés Ausztriában, kf.-tői. — Könyvek 
és lapok: Radó A ntal: A fordítás művészete. Dr. K ristóf György
től. — Beküldött könyvek és lapok. — Krónika: Választmányi gyű
lés. — Országos Magyar Oktatószövetség. — Az Országos Reformá
tus Tanáregyesület. — A földrajztanítás reformja. — Feltűnést keltő 
esküdtszéki tárgyalás. Abaffy Bélától. — Gyászrovat: (Fogarasi 
Béla, Virág Dezső.) — Felvételi- és tagdíjfizetések. Müller Józseftől.

Д ь з =и5 й в 9 h z  h t h e n h e u p i

F Ö T i S S W I S E Ü Ö J C  E b J E f f i V E Z T E  
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MINDEN KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYETT

E1WEL L, UTÓDAI Z A I T S C H E K  J A R O M I R  

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű i s k o l a p a d o k ,  iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  é r e m m e l  k i t ü n t e t v e ,  6 0 0  i s k o l á 
b a n  a l k a l m a z v a .  — K öltségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapitva 1846.

Budapest, IX., Spar-uteza 4 . sz.

A
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Pályázat rajztanári állásra.

A pannonhalmi Szt. Benedek-rend győri kath. főgimnáziumánál 
az 1910/11. iskolai évtől rajztanári rendszeresített állás kerül, a 
pályázat eredményéhez képest, rendes vagy helyettes tanárral való 
betöltésre. Pályázhatnak rá kath. vallásu, középiskolákra képesített 
okleveles rajztanárok, a kik keresztlevéllel s végzett tanulmányaikat, 
képesítésüket, egészségi állapotukat, katonakötelezettségüket igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket Dr. Hajdú Tibor pannonhalmi 
főapát úr 0  Méltóságához címezve a győri kath. főgimnázium igaz
gatóságához 1910. cvi június hó 1-éig adják be.

Javadalmazás ugyanaz, mint az állami középiskoláknál. Nyug
díj s a hozzátartozók ellátása az 1894: XXVII. t.-c. szerint, a 
Rendnél fizetendő nyugdíj-levonással.

A rajztanár a törvényes óraszámig tartozik szaktárgyán kívül 
tanítani az alsó osztályokban mathematikát és szépírást is. A szabad
kézi rajzért az intézet kegyura által megállapított külön díjazást kap.

Kelt Győrött, 1910. április 1.

V_.

r

Acsay Ferenc
igazgató.

.J

Pályázat.
A békéscsabai ág. hitv . ev. Rudolf-főgimnázium felügyelőbizottsága 

pályázatot h irdet az elhalálozás folytán m egüresedett s a nagym éltóságu vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter ú r á lta l betöltendő m e n n y i s é g t a n - t e r m é s z e t t a n i  

tanszékre.
A tanszék javadalma az in téze t részéről 2400 korona törzsfizetés, öt 

ízben 200 korona ötödéves korpótlék és 480 korona lakáspénz. A törzsfizetés 
idővel 2800 s illetőleg 3200 koronára, a lakáspénz a fizetési osztálynak meg
felelően 600, 700 és 800 koronára em elkedhetik. A törzsfizetést — a szolgálati 
időhöz képest — az állam egészíti ki.

A kinevezett rendes tan á r az 1894. évi XXVII. t.-c. alapján szervezett 
országos tanári nyugdíjintézetnek jogosíto tt és kö te leze tt tagja.

Szakvizsgálatot te t t  tanárjelö ltek  is pályázhatnak s alkalm aztatásuk 
esetén évi 1600 korona fizetésben és 200 korona lakáspénzben részesülnek.

A pályázók, kik csak ág. hitv . ev. vallásuak lehetnek, végzett tan u l
m ányaikat, családi, egészségi, hadkötelezettségi viszonyaikat és eddigi szolgá
la ta ikat fe ltüntető  okmányokkal e llá to tt s a nagym éltóságú m. k ir. vallás- és 
közoktatásügyi m iniszter .úrhoz cím zett kérvényeiket folyó évi május hó 31-ig 
a főgimnázium felügyelőjéhez küldjék be.

A kinevezett tanár állását folyó évi augusztus hó 31-én ta rtoz ik  elfog
la ln i ; fizetése szeptem ber 1-től kezdve folyósíttatik .

Békéscsaba, 1910 április 16.

s_____________________

DR. S A IL E R  V I L M O S
főgimn. felügyelő.
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Széchenyi István gróf halálának  
50 éves évfordulóját megünneplő 
intézetek szíves figyelmébe ajánlja

Az alsóbb osztályos növendékek között való szétosztás céljára:

M ESÉK  A LEGNAGYOBB MAGYARRÓL
KIS FIÁNAK ÉS A HAZA MINDEN GYERMEKÉNEK ELMESÉLI

A könyv tartalmát és jelentőségét alábbiakban röviden összefoglaljuk : 
Graal Mózes : »Mesék a legnagyobb magyarról« címen a gyermekek 
és a nép számára megírta 15 mesébe foglalva Széchenyi István egész 
reformátori működését. Oly vállalkozás ez, amely egyedül áll a maga 
nemében. Már a 4—5 esztendős gyermek is megérti ezekből a nemes 
hévvel, roppant világos képekbe öltöztetett mesékből, hogy minő nagy és 
dicső dolog egy nemzetért dolgozni és egy nemzetet megtanítani arra, 
hogy a tisztes munka a legszentebb polgári erény. Ennek az 5 ívre 
terjedő, szépen és ízléssel, Miihlbeck Károly festőművész eredeti |  I/ 
rajzaival illusztrált mesekönyvnek ára bekötve, csekély............  I I»

A felsőbb osztályos növendékek között való szétosztás céljára:

SZÉCHENYI ISTVÁN
című munkáját ajánljuk. Benedek az ő rendkívüli előadói tehet
ségével szórakoztatva, olvasójának gyönyörűséget szerezve, történeti 
jellemrajz képében vezet végig bennünket Széchenyi egész éle
tén. Széchenyi több arcképén kívül a nagy kortársak sikerült képei 
díszítik a nagyon csinosan kiállított kötetet, amely Széchenyi egész 
működésére és korának eseményeire magas színvonalú, de amel
lett élvezetes olvasmány alakjában terjeszkedik ki. |  I/ ЕП í  
Ára ízléses, csinos kötésben ... .................................................. I I» w" n

In té ze tek n ek  töm egesebb m eg ren d e lés  esetén  1 0  p é ld á n y  
u tá n  e g y  in g y e n p é ld á n y t a d u n k  és b é rm en tve  s z á llí t ju k .

az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai 
részvénytársulat könyvkiadóhivatala: 
(Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54.) 
:: a következő kiadványokat: ::

G A A L  M Ó Z E S

B E N E D E K  E L E K :

J
Budapest, az Athenaeum irodalm i és nyomdai részvény társu la t könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden ira t 

D r. S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, V III., 
Eszterházy-utca 14. ez. alá.

Szerkeszti

Dr. LÉVÁT EDE
V I., Nagy János-u tca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valam int a  lap k iadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II ., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

M e g j e l e n i k  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

--------------------  X.'i-UPi "  Г 1"’;пл!---------------------
I KÖNY\ * vRA 

EGYESÜLETI ELET.

A Pozsonyi Tanári Kör vándorgyűlése Trencsénben.
(1910 április. 9. és 10.)

A Pozsonyi Tanári Kör, ügyvezető alelnökének, Albrecht János 
főreáliskolai igazgatónak kezdeményezésére, újabban programmjába 
vette, hogy a tankerületi tanártestületek tudományos és társadalmi 
közszellemének fejlesztése céljából a tankerület középiskolai szék
helyein vándorgyűléseket tart. A Pozsonyi Kör a legutóbbi években 
Nagyszombatban, majd Érsekujvárott tartott vándorgyűlésének sikerén 
felbuzdulva idei 3. vándorgyűlését Trencsénben tartotta meg április
9. és 10. napján.

Az Albrecht János elnöklete alatt lefolyt vándorgyűlésen a 
következők vettek részt: Pozsonyból •' Polikeit Károly kir. kath. 
főgimn. igazgató, Arató Frigyes áll. felsőbb leányiskolái igazgató, 
Belányi Tivadar áll. tanítónőképzőint. tanár dr. Staud János, Vargha 
Iván és Veszprémi Dezső kir. hath, főgimn. tanárok, Knüppel Gyula, 
Mildner Gyula, Pétergál Henrik, Szmidzsár Géza és dr. Császár 
Mihály áll. főreáliskolai tanárok. — Érsekújvárról: Párák Imre és 
Novotny Henrik tanárok. — Nagyszombatból: Sinkó József érseki 
főgimn. igazgató és Hudyma Emil főgimn. tanár. — Trencsénből: 
az áll. felsőbb leányiskola és a kir. kath. főgimn. egész tanári kara.

A vándorgyűlés — miután a vendégek Károlyi János kegyesr. 
tanár szakavatott kalauzolásával a trencséni várromot megtekin
tették — az április 9-én, délután tartott tanárköri üléssel vette 
kezdetét. Albrecht János igazgató nagy tetszéssel fogadott elnöki 
megnyitója után dr. Császár Mihály pozsonyi áll. főreálisk. tanár

ORSZ. K Ö Z É PISK , TA N ÁREGYES. KÖZL. X L I1I. 4 4



626

tartott előadást. »A középiskolai büntető eljárás reformja« címen. 
Előadását — melyet lapunk mai számának »Tanulmányok és javas
latok« rovatában bővebb kivonatban közlünk — majd egy óráig 
tartó magas színvonalú vita követte, melyben Sinkó József nagy- 
szombati főgimn. igazgató, Hudyma Emil nagyszombati, Károlyi János 
trencséni, Veszprémi Dezső és Vargha Iván pozsonyi kath. főgimná
ziumi tanárok s végül az előadó vettek részt.

A tanárköri ülést a nagyközönség számára rendezett előadás 
követte. A főgimnázium dísztermét színültig megtöltő trencséni 
intelligencia mindvégig a legnagyobb érdeklődéssel kísérte Albrecht 
János főreáliskolai igazgatónak Pozsony város fejlődéséről szóló, 
vetített képekkel gazdagon illusztrált előadását. A vándorgyűlés 
első napját az Erzsébet-szállóban rendezett hangulatos bankett fejezte 
be, mely alkalomból a tankerület egybegyűlt tanárai táviratilag sze
retettel üdvözölték Pircliala Imre főigazgatót és Magyar Gábort, a 
kegyesrend főnökét.

Másnap, vasárnap délelőtt a Pozsonyi Tanári Kör tagjai Tren- 
csén intelligens közönsége számára tartottak előadásokat. Veszprémi 
Dezső főgimn. tanár Vörösmarty nőalakjairól olvasott fel élénk 
érdeklődés mellett, dr. Staud János főgimn. tanár népszerű pedagó
giai felolvasásában tetszéssel fogadott gyakorlati tanácsokkal szol
gált a szülőknek, bogy miként mozdíthatják elő gyermekeik erkölcsi 
és értelmi iskolai képzését, végül Pétergál Henrik főreálisk. tanár 
»Arany János lelki betegei« című szabad előadásával bilincselte le 
a hallgatóságot. A nap többi részét a helybeli kartársak szíves 
kalauzolása mellett Trencsén város és környéke nevezetességeinek 
megtekintése foglalta le. Különösen érdekes és tanulságos volt 
dr. Brancsik Károly kir. tanácsos, trencsénmegyei főorvos 35.000 
speciest tartalmazó bogár és 11.000 speciest felölelő kagylógyüjte- 
ményének megtekintése. A tudós gyűjtő szeretetreméltó készséggel 
kalauzolta a tanárokat úgy a saját páratlan magángyűjteményében, 
mint a Trencsénmegyei Természettudományi Társulat gazdag mú
zeumában.

Miután a vendégek április 11-én reggel a trencséni kir. kath. 
főgimn. ifjúságának élvezetes ünnepélyét is végighallgatták, sikeres 
szellemi munkásság tudatában és néhány kellemes nap emlékével 
tértek haza. A trencséni szíves fogadtatás és gondos ellátás Krasz- 
nyánszky Károly kegyesr. házfőnök és Simonides István főgimn. 
igazgató nemes ügybuzgalmát dicséri.

(Pozsony.) Dr. Császár Mihály
jegyző.
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J A V A S L A T O K  ÉS T A N U L M Á N Y O K .

A középiskolai büntető' eljárás reformja.1
(A rendtartás 13—18. §§-ainak reformjához.)

Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület 1909. évi selmeczbáuyai 
közgyűlése elé indítványt terjesztettem, hogy »a középiskolák elavult 
és intézetenként különböző büntető eljárásának korszerű és egységes 
átalakítása érdekében a közgyűlés forduljon felirattal a V. K. M.-hoz, 
hasson oda az igazságügyminisztériumnál, hogy a készülő új büntető
törvénykönyvnek a fiatalkoruakra vonatkozó novellájában a közép
iskolák büntetőjogi hatásköre és e hatáskörén kívüli esetekben köve
tendő eljárása pontosan és egyöntetűen megállapíttassék«. Minthogy 
akkor indítványomat kellő részletességgel meg nem okolhattam, az 
ügy lekerült a napirendről.1 2 3 A büntetőnovella (1908: XXXVI. t.-c.) 
s benne a fiatalkoruakra vonatkozó tetemes rész 1910 január 1-én 
életbe lépett anélkül, hogy a végrehajtására vonatkozó igazságügy
miniszteri rendeletek a középiskolák hatáskörét és eljárásmódját 
szabályozták volna. Megfeledkezett erről a Y. K. M. is, bár ugyan
ekkor a népiskolák számára kiadta a 149.500/1909 sz. rendeletet. 
(H ív . Közlöny 1910 febr. 1-i. sz.)

Újra aktuálissá tette a kérdést az a körülmény, hogy újabban 
az egész Rendtartásnak reformja szóba került. Középiskoláink fegyelmi 
eljárása a Rt. 13 —18, §§-ain alapszik. A Rt. idevágó utasításai a 
régi Büntetőtörvénykönyv alapján és szellemében készültek, a büntető
novella azonban ezen alapot gyökeresen megváltoztatta s a régi elveket 
teljesen újakkal váltotta fel.

Kettős tehát a feladatunk : a) hogy a fiatalkoruakra vonatkozó 
új büntetőjogi elvekkel és tételes rendelkezésekkel megismerkedjünk,
b) hogy ennek alapján rámutassunk, mennyiben szorulnak reformra a 
Rendtartás idevágó rendelkezései.

I. A büntetőnovella elvei és rendelkezéseid
A fiatalkorú bűntettesek számának s a gyermekbűnözés inten

zitásának szakadatlan emelkedése a XIX. század végén minden 
kultúrállamban a régi, az u n. orthodox büntetőjog tarthatatlanságának 
felismerésére vezetett. Új elmélet, új gyakorlat keletkezett, mely a 
következő alapelveken sarkallik:

1 Kivonat a szerzőnek a Pozsonyi Tanári Kör Trencsénben, 1910 
április 9-én tartott vándorgyűlésén tartott felolvasásából.

8 L. Tanáregyesületi Közlöny 43. évf. (1909/1910.) 44. 1.
3 Főbb forrásaink : Edvi Illés Károly dr.: A büntetónovella zsebkönyve. 

Negyedik kiadás. Budapest, 1910. Engel Zsigmond dr.: A gyermekvédelem 
bölcseleté. Budapest, 1908. Ransckburg Pál dr.: A gyermeki elme ép és rend
ellenes működése, egészségtana és védelme. Második kiadás. Budapest, 1908. 
Császár Mihály dr.: A gyermekvédelem. Budapest, 1909.

44*
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a) Míg az orthodox büntetőjog a megtorlást, addig az új bün
tetőjog a felnőtteknél a megelőzést és javítást, a fiatalkorúaknál a 
nevelést tekinti a büntetés céljának.

b) Míg az orthodox büntetőjog csak a tettet tekintette, az új 
büntetőjog a tettest is vizsgálat tárgyává teszi a maga egyéniségével 
és milieu-jével együtt.

Ugyanezen alapelveken nyugosznak a magyar büntetőnovella 
rendelkezései, melyeket — céljainkhoz képest — a következőkben 
foglalhatunk össze:

A) A gyermekkorú (12. életévét be nem töltött) tettes ellen 
bűnvádi eljárás nem indítható ugyan, de míg a Büntetőtörvénykönyv 
a gyermekkorúakkal egyáltalán nem törődött, a novella szerint a 
hatóság az ilyeneket megfenyítés végett átadhatja a házifegyelemre 
jogosított egyéneknek vagy az iskolai hatóságnak. »Az iskolai hatóság 
a gyermeket megdorgálhatja, vagy iskolai elzárással fenyítheti.« 
Ha pedig a gyermek eddigi környezetében erkölcsi romlásnak van 
kitéve, vagy züllésnek indul, a hatóság a gyámhatóságot értesíti, hogy 
a gyermek javító nevelése iránt intézkedjék (Bn. 15. §.)

B) A fiatalkorú (12— 18 éves) bűntetteseknél két csoportot 
különböztet meg a büntetőnovella :

a) Ha a fiatalkorúnak a te tt elkövetésekor még nem volt meg 
a büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlettsége, épúgy, 
mint a gyermekkorú, házi vagy iskolai fenyítésben részesül szükség 
esetén javító nevelésre utasíttatik. (Bn. 16. §.)

b) Ha a fiatalkorúnak a te tt elkövetésekor megvolt a büntet
hetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlettsége (s a bíróság a 
középiskolai tanulókra nézve ezt a legtöbb esetben bizonyára meg is 
állapítja), akkor a bíróság — a fiatalkorú egyénisége, fejlettsége, élet
viszonyai s az eset többi körülményei szerint — a következőkre ítélheti:

1. dorgálásra, mely abban áll, hogy a bíróság a tárgyaláson 
az elítélthez ünnepélyes komoly intelmet intéz, oly figyelmeztetéssel, 
hogy újabb bűntett vagy vétség esetén szigorú büntetést fog alkal
mazni. (Bn. 19. §.)

2. próbára bocsátásra, mely abban áll, hogy a bíró ítéletho
zatal nélkül, megfelelő figyelmeztetés után egyévi próbaidőre szi
gorú szabályokhoz kötött felügyelet mellett szabadon bocsájtja a 
fiatalkorú tettest. Ha ez a próbát kiállja, a büntetést elkerüli, újabb 
vétség vagy bűntett esetén azonban javító nevelés alá vagy fogházba 
kerül. (Bn. 21 — 23. §§.)

3. javító nevelésre, ha a fiatalkorú eddigi környezetében erkölcsi 
romlásnak van kitéve. A javítónevelést — melyet a Büntetőtörvény
könyv legfeljebb hat hónapra korlátozott — a büntetőnovella sze
rint a bíró határozatlan időre mondja ki, de legalább egy évet kell 
az elítéltnek az állami javítóintézetben vagy valamely más alkalmas 
intézetben töltenie, — a javítónevelés a 21. életévig terjedhet. 
(Bn. 2 4 -2 5 . §§.)

4. Legsúlyosabb esetekben fogház vagy államfogház a fiatal
korú büntetése. Ennek részleteire — mert a középiskolához szeren-
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cséré kevés köze van — nem terjeszkedünk ki, de meg kell emlí
tenünk, hogy a novella a fiatalkorúak számára külön (a felnőtteké
től elkülönített) fogházat rendel (27. §.), gondoskodik arról, hogy a 
fiatalkorú a fogház után javító nevelésben részesüljön (28. §.). Még 
fontosabb, hogy a 27.300. sz. igazságügym. rendelet előírja, hogy a 
hosszabb időre elzárt fiatalkorúak előképzettségüknek megfelelő okta
tásban részesüljenek, mindenkor egyénileg megállapított tanterv alapján.

A mi szempontunkból fontos még, hogy a büntetőnovella 17. §-a 
szerint к pénzbüntetést a fiatalkorú ellen sem fő-, sem mint mellék- 
büntetést nem lehet alkalmazni, úgyszintén hivatalvesztést sem lehet 
ellene kimondani«, úgyszintén a 160.000 sz. igazságügymin. rendelet, 
mely szerint a fiatalkorúak bűnügyeit külön helyiségben, külön időben, 
a fiatalkorú hallgatóság kizárásával kell tárgyalni, hogy a fiatal
korú nyilvános megszégyenítése elkerültessék.

II. A Rendtartás reformja.
Lássuk már most, mennyiben ellenkeznek a Rendtartás rendel

kezései a fentismertetett új elvekkel és tételes intézkedésekkel ?
A Rendtartás szerint (13. §.) minden tanártestület maga álla

pítja meg az intézet fegyelmi szabályait. A kellő büntetőjogi szak
értelem híjában az egyes intézetek büntető eljárása nemcsak a bün
tetőjog elveivel nincs összhangban, hanem egymástól is nagyon eltérő, 
így eshetik meg — ami tudtunkkal több felvidéki kisváros versengő 
felekezeti középiskolájában meg is esett — hogy az egyik intézet 
nem tekinti a felvétel akadályainak az oly kihágást, amelyikért a 
a másik intézet a legsúlyosabb büntetéssel: kizárással sújtotta 
növendékét. Ha így a legsúlyosabb büntetés is hatástalan maradhat, 
még hatástalanabbak a .kisebbfokú büntetések, s így az intézetek 
különböző felfogása és eljárása mindkét intézet ifjúságát demorali
zálhatja. Szükséges tehát, hogy az igazságügyminisztérium és a V. К. M. 
közösen — büntetőjogászokkal és tanügyi szakértőkkel — állapíttassa 
meg a középiskolák büntető eljárását, s ezt az új Rendtartásba 
foglalva а V. К. M. tegye minden intézetre nézve egyformán köte
lezővé.

Igaz, hogy a Rendtartás 18. §.-a a fegyelmi büntetéseket
felsorolva általános tájékoztatást nyújt a tanártestületnek, a kizárást 
pedig részletesen szabályozza, de ez az egész § gyökeres átdolgozásra 
szorul, annyira ellenkezik a büntetőnovella elveivel és tételes ren
delkezéseivel.

Először: A büntetőnovella a kiegészítő rendeletekkel együtt 
többször utasítja a hatóságokat, hogy a gyermek- és a fejletlen fiatal
korú bűnös ügyében az iskolai hatósághoz forduljanak, a Rendtartás 
ellenben nem intézkedik arról, hogy viszont az iskola hogyan és 
mikor fordulhat a büntető hatóságokhoz, a hatáskörén kívül eső 
ügyekben.

Másodszor: Míg a biintetőuovella a fiatalkorú életkora és fej
lettsége szerint más és más eljárást ír elő, a Rendtartás korkülönb
ség nélkül minden tanulóval szemben egyforma eljárást állapít meg.
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Harmadszor: A Rendtartás 6. büntetőfoka : az intézetből való 
kizárás és a 7. büntetőfok: az ország összes iskoláiból való kitiltás 
teljesen tarthatatlan. Ellenkezik azon sarkalatos alapelvvel, hogy a 
büntetésnek nem a megtorlás, hanem a nevelés a célja. Akit az 
iskola kizár, annak javításával, nevelésével többé nem törődhetik. 
Igazságtalan a kizárás a tanulóval szemben, mert megfosztja szerzett 
jogainak további érvényesítésétől s jövője megalapozásától; igazság
talan a szülővel szemben, mert ezt saját Libáján kívül sújtja erköl
csileg is, anyagilag is. Célszerűtlen is a kizárás: a gyerme
ket megfosztja a javulás lehetőségétől, meghagyja eddigi romlott 
környezetében, sokszor pedig futni hagyja a megérdemelt nagyobb 
büntetés elől, ahelyett, hogy a javító nevelés kiszabása céljából a 
büntető hatóság kezére adná. A javító intézetbe vagy fogházba el 
nem zárt tanuló továbbra is érintkezik volt társaival s azokat köny- 
nyen megmételyezi.

Negyedszer: A Rendtartás 3. büntetőfoka: az osztály előtt 
való nyilvános megdorgálás, továbbá azon rendelkezés, hogy a kizá
rás és annak oka a tanuló bizonyítványába bejegyzendő, továbbá, 
hogy az ország összes iskoláiból való kitiltását elrendelő VKM.-i 
rendeletet az intézetek nemcsak osztályonkint kihirdetik, hanem még 
az Értesítőben is nyilvánosan megörökítik: mindez éles ellentétben 
áll azon új elvvel, hogy a büntetésnél kerülni kell a nyilvános meg
szégyenítést.

Ötödször: A Rendtartás nem írja ugyan elő, de a legtöbb inté
zet tényleg fegyelmi büntetésül használja a megadott tandíjmentesség 
és segélyezés megvonását, holott a büntetőnovella szerint a pénzbün
tetés mellékbüntetésül sem alkalmazható.

Hatodszor: A Rendtartás felhatalmazza az igazgatót, hogy a 
szülőnek a tanuló csendes eltávolítását javasolja. Ez a csendes eltá
volítás bűnös paktum az iskola és a szülő között. Az iskola elismeri, 
hogy nevelése az adott esetben csődöt mondott s mégis, ahelyett, 
hogy a gyermeket a hatóságok útján az iskoláénál hatásosabb javító 
nevelésre utalná, beleegyezik abba, hogy a javíthatatlannak minősí
te tt gyermekkel a szülő más intézetnél kíséi’letezzék, igen gyakran 
ezen másik intézet ifjúságának nagy erkölcsi kárára.

Ezek után véleményünk szerint az új Rendtartásnak a követ
kező fegyelmi eljárást kell alkalmazni:

A) A gyermekkorú (12 évet be nem töltött) középiskolai 
tanulókra nézve, akár az iskolai fegyelem ellen vétenek, akár a 
büntető hatóságok utalják iskolai megfenyítésre, általában elegen
dőnek tartjuk a У KM. 149.500. sz. rendeletében az ugyanily korú 
népiskolai tanulókra megállapított négy büntetésfokot, melyek a 
következők :

1. Szóbeli megdorgálás négyszemközt. 2. Szóbeli megdorgálás 
az iskolaszék előtt.

3. Iskolai elzárás éheztetés nélkül. 4. Iskolai elzárás éhezte- 
téssel. Az elzárás mindenkor csak felügyelet mellett történhetik,
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Ha mindezek nem használnak, vagy ha a gyermek eddigi házi 
környezetében erkölcsi romlásnak van kitéve, 5.-fokú büntetésül az 
iskola értesítse a gyámhatóságot, hogy ez a gyermeket bűnös környe
zetéből kiragadva javító nevelésre utasítsa.

B) A fiatalkorú (12 —18 éves) tanulók első csoportjánál: mely
nél a büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlettség még 
nincs meg, az eljárás ugyanolyan lehet, mint a gyermekkorúaknái, 
de itt tágabb tere van annak, hogy az iskola az ily fiatalkorút a 
hatóságok útján javító nevelésre utasítsa,

A fiatalkorúak második csoportjához tartozó : a büntethetőség
hez szükséges fejlettséggel bíró tanulót mindazon esetekben, ha az 
iskola fegyelmi jogkörén kívül eső vétséget vagy bűntettet követ el 
(pl. lopás, betörés, súlyos testi sértés, okirathamisítás), azonnal a 
gyermekbíróságnak kell átadni a kellő büntetés kiszabására.

C) A 18. életévüket betöltött tanulók már a Büntetőtörvény
könyv és a rendes bíróságok hatásköre alá tartoznak. Bűnösségük 
esetén a rendes bíró kezére adandók, aki 2 1 . életévükig tartó javító 
nevelésüket rendelheti el.

Az új Rendtartás büntetőjogi részének tehát az lesz a leg
lényegesebb feladata, hogy a megtorló jellegű, igazságtalan és célsze
rűtlen kizárást és kitiltást kiküszöbölje s helyébe rendelje el, hogy a 
középiskola a 12  évet betöltött, súlyosabb vétséget vagy bűntettet 
elkövetett tanulót további eljárás végett a büntető hatóságokhoz 
(gyermekbírósághoz) utalja át.

Ezzel kapcsolatban azonban felmerül az a kérdés, hogy a bíró
sághoz átutalt s elítélt tanuló miképen érvényesítheti továbbra is 
szerzett jogait: mi módon folytathatja tanulmányait ?

a) b) Ha a bírói ítélet csak a dorgálásra vagy próbára bocsá
tásra szól, semmi akadálya sincs, hogy a fiatalkorú továbbra is a 
maga intézetét látogathassa, mint nyilvános tanuló. Minthogy a fiatal
korúak ügyeinek bírói tárgyalásán fiatalkorú hallgatóság jelen nem 
lehet, s minthogy a hatóság és az iskola ilyirányú érintkezése hiva
talos titok (VKM. 149.500/1909. sz. r.), a többi tanulóra nézve a 
demoralizáló hatás megelőzhető.

c) Ha a bíróság legalább egyévi javítóintézeti nevelésre ítéli 
a tanulót, szabadonbocsátása után akár nyilvános, akár magánúton 
való továbbtanulását meg kell engedni. Ennek sem erkölcsi akadálya 
nincs, mert az elítélt csak alapos javulás esetén kerül szabadlábra, 
sem tanügyi akadálya nem lehet, mer a 27.200 sz. igazságügyin, r. 
szerint a növendékeket törvényes képesítéssel bíró tanerők (esetleg a 
helybeli nyilvános intézetek tanárai) által rendszeres iskolai tovább
képzésben kell részesíteni. (1 2 . §.)

d) Ha a bíróság a tanulót rövidebb-hosszabb időre szóló fog
ház vagy államfogház büntetéssel sújtja, még mindig meg kell engedni, 
hogy a tanuló büntetése kitöltése után legalább magántanulóként foly
tassa tanulmányait. A 27.300. sz. igm. r. ugyanis gondoskodott 
róla, hogy a rövidebb időre elzártak a tanultakat rendszeresen ismé
telhessék, a hosszabb időre elzártak pedig rendszeres tanterv alap
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ján, melyet mindig egyénileg (az előképzettséghez mérten) kell megálla
pítani, magában a fogházban folytathassák tanulmányaikat. (23. §. C.)

Meg vagyunk győződve, hogy ha a Rendtartás, a rendelet, 
a Büntetőnovellának, a törvénynek megfelelő új középiskolai fegyelmi 
eljárás lép életbe, ez nemcsak a tanulóknak, a szülőknek, a társa
dalomnak, hanem magának a középiskolának is javára fog válni. 
A középiskolai tanárságnak tehát ezért is foglalkoznia kell a kér
déssel, de másrészt azért is, hogy a kérdés megoldása ne egyszerűen 
felülről jövő oktrojként érjen bennünket, hanem az új alkotásnál 
a tanárság is érvényesítse a maga befolyását.

(Pozsony.) Dr. Császár Mihály.

A GYAKORLATBÓL.
Igazgatói értekezlet Pozsonyban.

A pozsonyi tankerület második igazgatói értekezlete f. é. április 
hó 1 . és 2 -án Pozsonyban volt Pirchala Imre tanker, kir. főigaz
gató elnöklete alatt. A tanácskozás tételei a következők voltak:

1 . »Jutalom és büntetés mint nevelési eszközök, tekintettel 
rendtartásunknak erre vonatkozó intézkedéseire.« (Előadó: Polikeit 
Károly, Pozsony.)

Megállapodás: Kívánatos, hogy a jutalmazást, értve alatta 
elsősorban a jóravaló törekvés elismerését, gyakrabban és rendszere
sebben alkalmazzuk, mint általában történni szokott. Az igazgatók 
tapasztalatainak megbeszélése alapján szükségesnek mutatkozott, hogy 
a jutalmazásnál és büntetésnél követendő eljárást a tanári testüle
tekkel időnkint alaposan megbeszéljék, hogy elejét vegyék káros 
szokások meghonosodásának.

2. »A reáliskolai latin nyelvi tanítás terve.« (Előadó: Bicsovszky 
Károly, Zsolna.)

Megállapodás: A reáliskolai latin nyelvi tanítás hivatalos terve 
abból a feltevésből indul ki, hogy a reáliskolában 4 év alatt heti 
13 órában ugyanazt lehet elérni, amit a gimnáziumban 8  év alatt 
heti 44 órában érnek el. Bővebb megfontolás és a tapasztalás azt 
mutatja, hogy ez lehetetlen, és hogy reáliskolai tanulókkal Horatiust 
és Tacitust olvastatni, a tanárra és a tanulókra nézve gyötrelem és 
merő látszatra való dolgozás. Kívánatos, hogy a tanterv a reáliskolai 
latin nyelvtanítás gyakorlati céljához képest módosíttassék.

3. »Mit tehet az iskola a vidéki tanulók szállásviszonyainak 
javítására és a vasúton iskolába járó tanulókat fenyegető fizikai és 
erkölcsi bajok elhárítására?« (Előadó: Frank István, Nyitra.)

Megállapodás: A tanulók szállásainak ellenőrzése kényes dolog 
lévén, kívánatos, hogy a fegyelmi szabályokba felvétessenek azok a 
feltételek, melyeknek megtartását az iskola a szállásadóktól meg
kívánja. így beavatkozás esetén az iskolának van mire hivatkoznia.
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A szállások ellenőrzésére elsősorban alkalmas volna az iskolaorvos, 
ha megfelelő díjazásban részesülne. A vasúton való iskolalátogatást 
meg kellene szorítani, és nem kellene felvenni nyilvános tanulóknak 
olyanokat, akik kénytelenek órákig felügyelet nélkül őgyelegni. Ilye
nek számára társadalmi úton napközi otthon megteremtésére kellene 
törekedni.

4. »A rendkívüli tantárgyak tanításának módja.« (Előadó: 
Finta Ferenc, Érsekújvár.)

Megállapodás: A rendkívüli tantárgyak tanításának tervét 
minden tanév elején gondosan állapítsa meg a tanári kar alakuló 
tanácskozásában. Kívánatos volna, hogy a tanítókat az iskolafenn
tartó részesítse méltányos jutalomdíjban, és viszont ez szedje a 
tanulóktól a megállapított díjakat.

5. »Milyen szempontokból választandók a modern nyelvi olvas
mányok?« (Előadó: Albrecht János, Pozsony.)

Megállapodás: Elsősorban olyan olvasmányokat kell választani, 
melyek a tanulót körülvevő világból valók és oly szókincs elsajátí
tására alkalmasak, mely a használatban levő nyelvvel ismerteti meg 
a tanulót. Az irodalmi szempont csak a felső osztályokban domi
náljon.

6 . »A rendkívüli vizsgálatoknál (magán-, javító-, pótló-, fel
vételi, különbözeti vizsgálatoknál) követendő eljárás.« (Előadó: Simo
nides István, Trencsén.)

Megállapodás: A tapasztalatból vett esetek megbeszélése alap
ján megállapodások jöttek létre, melyek ebben a tekintetben a tan
kerületben egyöntetű eljárást biztosítanak.

7. »Hogyan könnyíthetjük meg nemzetiségi vidéken a magya
rul még csak tökéletlenül tudó tanulók haladását?« (Előadó: Alt- 
mann Jakab, Vági'ijhely.)

Megállapodás: Valamennyi tanárnak elsősorban azt a célt 
kell szem előtt tartania, hogy tanítványai tanuljanak meg jól ma
gyarul. Ehhez a célhoz kell alkalmazkodnia minden tárgyban a 
tanítás módszerének. Különösen ilyen helyeken szükséges, hogy a 
tanítás folytonos szemléltetés alapján történjék, és hogy ehhez csat
lakozzanak gondosan vezetett beszédgyakorlatok.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége.

Irta  Szinnyei József, Budapest, Franklin. 1910.
Sziunyei József azon gyérszámú tudósok közé tartozik, akik 

szigorú tudományos módszerrel megállapított eredményeiket egyszerű, 
világos, közérthető alakban tudják közkinccsé tenni. Ilyen e legújabb 
műve is, mely eredetileg az Árpád fejedelem halálának ezeréves 
fordulójára készült díszműben jelent meg s most az Olcsó Könyv*
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tárban szélesebb köröknek lett hozzáférhető. Valóban ennél tanulsá
gosabb, hasznosabb könyvet nem ajánlhatnánk enemű kérdésekben a 
magyar tanárságnak sem, akár maga akar tájékozódni a nyelvtörté
net legújabb megállapításaiban, akár tanítványait akarja azokba 
bevezetni.

Műve elején Szinnyei először is ismerteti a magyar nyelv ere
detének kérdését Miechov Mátyás krakkói kanonok 1517-ben meg
jelent művecskéjétől, melyben először van megemlítve, hogy az ural- 
vidéki jugorok nyelve rokona a magyar nyelvnek, egészen Hunfalvy 
fellépéséig. Hogy ily töbhszázados megfigyelés és alapos nyelvészeti 
bizonyítás ellenére is miért hódol történettudósaink egynémelyike, de 
meg a művelt nagyközönség még ma is a legkalandosabb elméletek
nek, annak okát Szinnyei kettőben látja. Az egyik az ugor népek 
jelentéktelensége, a már Orczy Lőrincz említette halzsíros atyafiság ; 
a másik, hogy nyelvrokonságon a laikus olynemű egyezést ért, aminő 
pl. a román nyelvek között áll fenn, de amilyen a sokkal régebbi 
különválás és nagy távolságú különfejlődés miatt az ugor nyelvek 
terén nem lehetséges. Kifejti ezután nem felette nagy számú, de jól 
megválasztott példán, a szabályos hangmegfelelés elméletét, mely a 
szavak rokonságának egyedül helyes útmutatója. Ennek világánál a 
magyar nyelv nem tartozhatik egyebüvé, mint a finnugor nyelv- 
csoportba, még pedig a vogul-osztjákkal egy esaládba. Hiszen a 
török-tatár nyelvek a szavak elején az l, r, n, és v hangokat nem 
is ismerték, a magyarban pedig gyakori! A magyarba került török 
szavak jövevényszavak,” valami 25 — 30 szó, pedig közös uralaltáji 
szókincs.

A mű második része a magyarság eredetének kérdésével foglalko
zik. A törökségi elmélet egyik főérve az, hogy a görög írók a magyaro
kat turkoknak, azaz törököknek nevezik. Szinnyei kimutatja, hogy 
az, hogy egy nép hogyan nevez egy másikat, mitsem bizonyít annak 
eredetére nézve. A görögnek barbár volt minden külföldi. A skytlia 
név alatt az ókorban egy sereg különféle északi nomád népet fog
laltak össze. A középkorban a moszlim világ Európát s lakóit csakis 
a frends gyűjtőnéven ismerte, mely tudvalevőleg a Nagy Károly 
alatti frank birodalomra vonatkozó reminiszcenciákból vette eredetét. 
Hozhatnánk fel közelebb eső példát i s : a csehet a német Böhme-nek, 
a francia bohémiennek nevezi; egyiksem más, mint a kelta Boii 
népnév. Az olaszt a német Welsch-ndk is hívja, ami nem más, mint 
a Julius Caesarban is olvasható Volcae, tehát kelta szó. íme ez 
alapon ott egy szláv, itt egy román népet minősíthetnénk keltának. 
Sőt olykor még az sem irányadó, hogyan nevezi saját magát vala
mely nép. Nem kellene-e akkor például a franciákat frankoknak, 
vagyis germánoknak tartani ? Vegyük még mindehhez, hogy Ibn 
Roszteh, Gardézi és El-Bekri a levédiai magyarokat madzsgharoknak 
nevezi, a német kútfők ungri, Ungarns, a szlávok pedig ugri néven 
emlegetik.

A törökpárt másik főérve, hogy a vitéz, lovas magyar nem 
lehet rokona a békés halász-vadász ugoroknak. Szinnyei az ugor
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népek történetéből bebizonyítja, bogy ezek múltja is hadi erényekkel 
teljes. A finnek még a X II. században is rablóhadjárataikkal sokat 
nyugtalanították Svédország partvidékeit. Gusztáv Adolf mindig 
nagyon bízott az ő finn lovasaiban. Egykorú svéd, német és hollandi 
írók a legnagyobb magasztalással szólnak hősiességükről. A XIX. sz. 
elején is vitézül védték magukat az oroszok ellen s akkori hadi
tetteiket szépen megénekelte nagy költőjük, ítuneberg. Julianus, domi
nikánus, a X III. században azt jegyzi fel a mordvinokról, hogy ott 
aki még nem ölt embert, annak nem szabad megnősülnie. Herberstein 
báró szerint a cseremiszek kitűnő íjászok voltak.

Harmadik erőssége a törökpártnak, hogy az ősmagyar nemzet
ség, személy és méltóságnevek csak a törökből magyarázhatók. Szinnyei 
igen mulatságosan mutatja ki, hogy akkora önkénnyel és felületes- 
séggel, mint ahogy Vámbéry török voltukat kimutatta, ugor voltu
kat is ki lehet mutatni. Ha Szalmutzész Vámbéry szerint török 
szalmacsi, hurokvető, akkor lehet finn szalamojczi is, ami a. m. vil
lámló. S így tovább.

De hátha vegyülékfaj a magyar? Tudjuk, hogy a magyar még 
volgamenti laktában szorosan érintkezett egy török néppel, melytől 
a földmívelést s az »írás« és »betű« elemeit is tanulta. Ez a nép, min
den valószinűség szerint, mai hazájába is elkísérte a magyart. Szinnyei 
úgy hiszi, hogy e nép mindvégig alattvalói viszonyban volt a magyar
ral ; valószinűleg hadi győzelem tette úrrá is fölöttük ; a magyar 
nem házasodott vele össze — ezt az bizonyítja, hogy a török, igen 
fejlett rokonsági szókincsből egy szót sem vett át — jobbbágyi 
sorban tartotta s ez a nép igenis adott a magyaimak jövevényszava
kat, de keverék nyelvvé nem tette, sőt idővel nyelvet cserélt s egé
szen a magyarba olvadt. Szinnyei e ponton erős ellentétbe kerül az 
eddig elfogadott nézettel, mely e török népet épen uralkodó osztály
nak fogta fel s a legrégibb magyar személy- és méltóságneveket 
nyelvéből magyarázta (Kende, Gyeiza, Bölcs stb.)

A könyv harmadik része a magyarok honfoglaláskori művelt
ségét rajzolja. A halászat és vadászat, az állattenyésztés és föld- 
mívelés, a házi munka, ipar és kereskedés, a hadakozás és lakás, a 
fémek ismerete, a család, kormányzás, vallás: azon fejezetek, melyek
ben az ezer év előtti magyarság képét nyelvi és kultúrtörténeti alapon 
vázolja. Igen tanulságosan érteti meg, hogy valamely szó megvolta 
még nem jelenti szükségképen az illető fogalom vagy tárgy olyatén 
megvoltát, mint azt a mai nyelvhasználat értelmében gondolnók. 
Például a lidz ősrégi szó a magyarban, de azért nem kell hinni, 
hogy az ősmagyarok már mai értelemben vett épületekben laktak, 
hanem csak afféle földbe ásott üregekben, mint a régi indogermánok ; 
későbbi lakásuk már csak félig volt a föld alatt, gerendákkal volt 
födve s a gerendatető földdel beborítva. Az ősfinnugorok földalatti 
lakásának neve az az árjáktól átvett szó volt, amelynek magyar 
alakja: »ház«. Ez a név aztán átöröklődött a későbbi kor fejlet
tebb hajlékaira is. Viszont abból, ha valamely szót idegenből vesz 
ngy nép, nem következik szükségképen, hogy azt a tárgyat, fogalmat
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nem ismerte. A sátor szót a magyar a töröktől vette, de ez koránt
sem bizonyítja azt, hogy előbb nem voltak sátraik ; ház szavuk 
ugyanis sátrat is jelenthetett, amint hogy több rokon nyelv megfelelő 
szavának is sátor az egyik jelentése.

A vallási részben szerzőnk Ibn Roszteh és Gardezinek azzal 
az állításával foglalkozik, hogy a magyarok »tűzimádók« voltak. 
Helyesen állítja, hogy ez csak hiányos megfigyelésen alapulhat, mert 
bizonyára nemcsak a tüzet imádták, hanem — mint minden primitív 
nép — az egész természetet, azaz vallásuk -természetimádás volt. I t t  
van azonban egy hely, mely könnyen tévedésre adhat alkalmat. Ezt 
állítja Szinnyei: »Imádták a vizet, a tüzet, a szelet, az erdőt stb. 
a maga valóságában s csak később személyesítették meg a termé
szeti tárgyakat és jelenségeket mindegyiknek külön szellemet (istent) 
tulajdonítván«. Szinnyei ebben Castrénre hivatkozik, de jobb nyomon 
járt Spencer, aki azt hirdette, hogy valamely ősnép sohasem imádja 
a természeti jelenségeket mint olyanokat, hanem mindig azon szel
lemekkel kapcsolatban, melyeket velük — tarka változatosságban — 
összeköt s melyek végeredményben mind az ősök szellemeire vezet
hetők vissza. Maguk a Szinnyeitől idézett példák is azt mutatják, 
hogy a természeti jelenségeket az ugorok is emberi lényekkel kap
csolatosan tisztelték : mint a »Tűzanya«, a »Földanya«, a »Vízanya« 
elnevezések. A Gabonaanya mordvín ruhában dalol, bár, »hajnalban 
be van vetve, alkonyatkor le van ai'atva«. Haladottabb fok már 
maguknak a tulajdonképeni természeti istenségeknek kialakulása s ez 
nem is ment végbe mindenütt. Ez a természeti tüneményeknek tulaj
donított embei’i sajátságok nagyobb mértékű kialakítása és idealizá
lása, mint ugyancsak Szinnyei könyvében a vogul Numi Tárem-nek 
a mennyekben trónoló ősistennek példája mutatja. Helyesen óv Szinnyei 
attól, hogy a tűzimádás hallatára ne gondoljunk a perzsa parszizmusra 
se. Valóban a Zoroaster tanítása egy már még haladottabb fok, a 
harmadik: az etikai alapon kialakult vallásrendszer foka.

Ez ennek a kis könyvnek gazdag tartalma.
ZUnszky Aladár.

KRÓNIKA.
A szegedi ítélet A szegedi esküdtszék nemrégiben föl

mentett egy asszonyt az anyja meggyilkolásában való bűnrészes
ség vádja alól. A közvélemény annak idején az erkölcs meg
csúfolásának tekintette a fölmentő ítéletet s a fölmentett vádlott 
ünneplését. Szerencsére az úgynevezett közvélemény hamar feled 
s a megcsúfolt erkölcs — ezer meg ezer lélekben megoszolva —- 
nem érzi gyalázata terhét. Az erkölcs nem eyy ember, nem egyén; 
az erkölcsöt nem lehet elkeseríteni, gyanús tekintettel végigmérni; 
nem lehet összesúgni a háta mögött s jelentős mosollyal ujjal 
mutogatni rá. Az erkölcsnek könnyű. De ugyancsak a szegedi
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esküdtszék fölmentett a napokban valami újságírót is, aki sik
kasz tónak, mi egyébnek hirdette a makói főgimnázium igazgató
ját s egyik tanárát. Az esküdtszéki tárgyaláson a vádlott újság
író nem tudta bizonyítani állításait; valamennyi tanú a vádló 
igazgató és tanár igazát vallotta; az esküdtszék mégis úgy ítélt, 
hogy a vádlott újságíró — nem vétkes s ezzel tulajdonképen a 
két vádlót ítélte el. A szűkebb közvélemény erre az ítéletre is 
fölháborodik, aztán — feled. Csak az a baj, hogy az egyes 
ember, akin ily dolog megesik, nem feledhet oly könnyen: vádló
ból vádlottá váltan kénytelen hordani meggyanúsíttatása terhét, 
elkeseredve kell tűrnie, hogy gyanús tekintettel nézzenek rá s 
összesúgjanak a háta mögött. Az egyes embernek nehéz. Úgy 
érezzük, kötelességünk a szegedi esküdtszék ítéletével szemben 
hangosan hirdetni két derék kartársunk becsületességét és igazát! 
A makói társadalom s a főgimnázium ifjúsága tüntető szeretettel, 
fáklyásmenettel ünnepelte a napokban Madzsar Gusztáv igazgatót 
és Barczán Endre tanárt, így mondva róluk igaz ítéletet. A helyi 
társadalom e tüntető szeretetének visszhangra kell találnia az 
egész tanárság körében s egyesületünk kebelében is. És mi becsü
letes lelkünk teljes erejével hirdetjük makói két kartársunk becsü
letes voltát. Nem is a kartársi érzület ügye ez, hanem a férfi- 
becsületé : az ember — mindenki, aki ismeri e két kartársunkat — 
tüntető barátsággal szorít velük kezet s az együttérzés melegével 
oszlatja el lelkűkről a szegedi ítélet ködét, az igazság és a becsü
let nevében. S. S.

Szünidei fürdőkonviktusok. A bizottság, az eddigi kedvező 
eredményeken felbuzdulva, az idén immár harmadszor szervezi Siófokon 
a szünidei fürdőkonviktusokat, m. p. két négyheti turnusban : július 
1-től 28-ig és július 31-től augusztus 27-ig. A napi teljes ellátásért 
(lakás és ötszöi’i élelmezés) fejenként 3 K. fizetendő. Lesz tanári és 
orvosi felügyelet és utazási kedvezmény. A siófoki konviktus már 
eddig is bevált és nagy népszerűségnek örvend. Az intézetek segítő
egyesületeinek kedvező alkalom nyílik itt, hogy egy-egy jó, de 
vagyontalan tanulót áldásos jótéteményben részesítsenek. Ezen az úton 
is kérjük a középiskolák i. t. igazgatóit, hogy egyesületünknek ezt 
az emberbaráti és hazafias intézményét a tanuló-ifjúsággal és a 
szülőkkel megismertetni kegyeskedjenek. Bővebb felvilágosítással 
(prospektus és jelentkezési lap) szívesen szolgálnak a bizottság 
elnöke : Kemény Ferenc és pénztárosa: it  ados Ignác (mindkettőnek 
címe: VI. Bulyovszky utca 26.)

Az Országos ág. b. ev. Tanáregyesület f. hó 17 és
18-án tartja Nyíregyházán III. évi rendes közgyűlését. A gaz
dag programmban különösen nagy rész jut a középiskolai szak
osztály működésének. A »First Latin Reader« behozatala óta
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szerzett tapasztalat, a hazai és egyházi alkotmány és közigazga
tás intenzívebb tanítása, a földrajzi oktatás reformja, az ének
tanítás, a történelmi kirándulások, az egyfolytában való tanítás, 
az érdemjegyeknek az értesítőkben való közlése, a céllövészeti 
tanfolyamok stb. kerülnek megvitatás alá. Azonkívül ülést tart 
a főiskolai, tanítóképzői és polgári iskolai szakosztály is. A köz
gyűlésen Vietorisz József, Ludmann  Ottó, Pröhle Vilmos, О es elí
gér Adél és Flórián  Károly adnak elő. Közgyűlés után kirán
dulásokat rendeznek a »Szabolcsi Földvár«-lioz és Nyírbátorba 
a Báthory-család ősi fészkébe.

Nem-állami kartársaink vasúti kedvezményéről nagyon 
biztató ígéreteket kapott vezetőségünk a legilletékesebb helyről, 
ügy hogy számításunk szerint a nagyváradi közgyűlésre már az 
új jeggyel utazhatnak kartársaink. Az államtitkár úr szerint a 
vasúti kedvezmény ügyében egy nagyobb tanári küldöttséget 
jelentettek be, melyről azonban tudomásunk nincsen. Ugyancsak 
az államtitkár úr ígérete szerint a minisztertanács már legköze
lebb fog e kérdéssel érdemlegesen foglalkozni.

S Z V O E E N Y I  J Ó Z S E F

1816—1892.

Az egri cisztercita-rendi hírneves főgimnázium Vitkovics- 
önképzoköre Eger város és Heves vármegye közönségével karöltve 
a rendbáz aulájában szép ünnep kíséretében leleplezte Szvorényi 
József emléktábláját.

Az ünnepre az ország minden részéből összesereglettek »a 
magyar ékesszólás mesterének« egykori tanítványai, hogy tanú
ságot tegyenek a kiváló férfi iránt érzett hálájukról.

Az Akadémiát és egyesületünket Négyesy László elnök 
képviselte s a vármegyei, városi, állami és egyházi hatóságok is 
kellő módon áldoztak Szvorényi emlékének.

Az ünnep kimagasló pontja volt az a beszéd, melyet róla 
hivatalbeli utódja, Kassuba Domokos mondott.

A fiatalabb nemzedék már nem ismeri azokat a jeles isko
lai könyveket, melyekből egy emberöltővel ezelőtt ezren meg 
ezren merítették a magyar nyelv és irodalom ismeretét.

Az egri főgimnáziumnak 1849-től kezdve tanára, majd 
26 évig igazgatója volt. Azonban az a hatás, melyet e kiváló 
pedagógiai író, tanítómester és tudós elért, magasra emeli őt egy 
intézet szűk keretein felül és odahelyezi, ahova a nemzet kiváló 
fiait a hálás kegyelet állítja; az utókor emlékének soha el nem 
múló Panteonjába.
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Л pénztáros üzenete a körök t. pénztárosainak. Kérem a 
körök t. pénztárosait, hogy a köri tagok tagdíjait minél előbb kezem
hez juttatni szíveskedjenek. Müller József, egyesületi pénztáros.

II. Áldás-u. 4.

T a rta lo m : Egyesületi élet: A Pozsonyi Tanári Kör vándorgyűlése Tren- 
csénben. I)r. Császár Mihálytól. — Javaslatok és tanulmányok: 
A középiskolai büntető eljárás reformja. Dr. Császár Mihálytól. •—• 
A gyakorlatból: Igazgatói értekezlet Pozsonyban. — Könyvek és 
lapok: Szinnyei József: A magyarság eredete, nyelve és honfoglalás
kori műveltsége. Zlinszky Aladártól. ■—- Krónika: A szegedi ítélet.
S. Sí-tői. — Szünidei fürdőkonviktusok. — Az Országos ág. b. ev. 
Tanáregyesület közgyűlése. —- Szvorényi József.

Amerikai Cottage D A  D U  A U  V I V M A l f  J i  T
szivólégrendszerii f l M H 1 U  I V I U R . A  1
valamint európai rendszer szerint legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest. X. kerület, D elej-u tca  2 5 . szám . (T isztviselők  telepe)

R észletfizetések  8  koronától fölfelé. 5  évi jótállás.
:: K épes árjegyzék ingyen é s  bérmentve. ::

Pedálos harmoniumok m indkét rendszer sze rin t és minden nagyság
ban, pontos orgonam éretekkel templomok, szem inárium ok részére 
és m in t gyakorlóorgonák. Tanerőknek s zenészeknek külön százalék
engedmény. — Az utolsó vasútállom ásig b érm en te tt szállítás.

Pályázat.
A békéscsabai ág. hitv . ev. Rudolf-főgimnázium felügyelőbizottsága 

pályázato t h irdet az elhalálozás folytán m egüresedett s a nagym éltóságu vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter ű r á lta l betöltendő mennyiségtan-term észettani 
tanszékre.

A tanszék  javadalma az in téze t részéről 2400 korona törzsfizetés, öt 
ízben 200 korona ötödéves korpótlék és 430 korona lakáspénz. A törzsfizetés 
idővel 2800 s illetőleg 3200 koronára, a lakáspénz a fizetési osztálynak meg
felelően 600, 700 és 800 koronára emelkedhetik. A törzsfizetést — a szolgálati 
időhöz képest — az állam egészíti ki.

A kinevezett rendes ta n á r az 1894. évi XXVII. t.-c. alapján szervezett 
országos taná ri nyugdíjintézetnek jogosíto tt és kö te leze tt tag ja.

Szakvizsgálatot te t t  tanárjelö ltek  is pályázhatnak s alkalm aztatásuk 
esetén évi 1600 korona fizetésben és 200 korona lakáspénzben részesülnek.

A pályázók, k ik  csak ág. h itv . ev. vallásnak lehetnek, végze tt tan u l
m ányaikat, családi, egészségi, hadkötelezettségi viszonyaikat és eddigi szolgá
la ta ik at fe ltün tető  okmányokkal e llá to tt s a nagym éltóságú m. k ir. vallás- és 
közoktatásügyi m iniszter úrhoz cím zett kérvényeiket folyó évi május hó 31-ig 
a főgim názium felügyelőjéhez küldjék be.

A kinevezett tan á r állását folyó évi augusztus hó 31-én ta rtoz ik  elfog
la ln i; fizetése szeptem ber 1-től kezdve fo lyósíttatik .

Békéscsaba, 1910 április 16.

L.

DR. SAILER VILMOS
főgimn. felügyelő.



E l s ő  m a g y .  v i l l a m o s  e r ő r e  ОТПШДООСР lÁkiflQ 
b e r e n d e z e t t  h a n g s z e r g y á r  ö l U v T n u O L n  Ü H i l U O
csász. és kir. udv. szállító, a magy. k ir. operaházi tagok, zeneakadémia, 
színházak, Budapest összes iskolák, stb. szállítója, » jav. Rákóczi-táro- 
gató feltalálója. — BUDAPEST II., LANCHID-UTCA 5. SZÁM. —
Gyár: Öntőház-utca 3. — Ajánlja saját gyárában készült elism ert kiváló 
minőségű összes fúvós-, vonós- é s  huros-hangszerait. Saját találm ányu 
jav. Rákóczi Tárogató, általánosan e lism ert legjobb solo hangszerré 
általam  k o n struá lta to tt. Iskolával 3 5  frt-tól felfelé. — Speciálitások : 
vonós-hangszerekben. Iskolai hogedük 4  frt-tól kezdve. Harmoniumok 
70  frt-tól kezdve. — Árjegyzék minden egyes hangszerről külön k ívá
n a tra  bérm entve küldetik . Tanerőknek kedvezm ény!

M a g y a r o r s z á g  l e g n a g y o b b  v o n ó s -  é s  f ú v ó s - h a n g s z e r e k  g y á r a !

f
Pályázat tanári állásokra.

> »

A dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziumánál az 
1910—1911. tanévre betöltendő lesz egy rendes tanári állás magyar
német és egy helyettes-tanári állás magyar-latin szakcsoporttal.

A rendes tanári állást a főiskolai igazgató-tanács javaslata 
alapján a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr tölti be. — Javadalma: a) törzsfizetés 2400.— korona, amelyet 
az állam megfelelően kiegészít; b) lakáspénz 700.—- korona, a VIII. 
fizetési osztálynak megfelelő törzsfizetés mellett 910.— korona; 
c) 200.— korona ötödéves korpótlék ötször. A kinevezett tanár jogos 
és kötelezett tagja az 1894. évi XXVII. törvénycikk alapján létesített 
országos tanári nyugdíj-intézetnek. A más intézetnél rendes tanári 
minőségben eltöltött szolgálati évek korpótlék tekintetében felerész
ben jönnek számításba. A helyettes-tanár javadalmazása 1600.— korona.

Mindkét tanár heti 20 óra tartására kötelezhető.
Azok a református, illetőleg ág. hitv. evang. vallású tanárok 

és tanárjelöltek, kik ezen állás valamelyikét el akarják nyerni, kellően 
(születési, érettségi, badkötelezettségi, orvosi bizonyítvánnyal, tanári 
oklevéllel, illetőleg szakvizsgái értesítővel) felszerelt s a rendes tanári 
állásnál a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz, a helyettes-tanári állásnál pedig a nagytiszteletű és tekintetes 
főiskolai igazgató-tanácshoz intézett folyamodásukat 1910 június 15-ig 
küldjék be a pápai ref. főgimnázium igazgatóságához. Az állásokat 
1910 augusztus 28-án kell elfoglalni. Pápa, 1910. évi április hó 26-án. 
Dr. Beöthy Zsolt, főrendiházi tag, főisk. világi gondnok. Czike 
Lajos, kir. tan., főisk. egyházi gondnok.

4 _______ ____________ ____ __________________________

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR 

ESső magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  éremm el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — Költségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapítva 1846.

Budapest, IX,, Ipar-utcza 4. sz.
Budapest, az A thenaeum irodalm i és nyomdai részvény társu la t könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
Ügyeiben minden irat 

Dr. S Z É K E L Y  IS T V Á N  
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eezterházy-utea 14. sz. alá.

Szerkeszti

D r. L É Y A Y  E D E
VI., Nagy János-utoa 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint & lap kiadását 

illető ügyek
M Ü LL E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Aldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

Megjeleniis a nyári szünetet lrivéve, minden csütörtölEön.

POLITIKA PRO DOMO.

MAON. AKAI)KIVI ‘ Л ; 
KÖNYVTAU V }

A  m a g y a r  k ö z é p isk o la  ta n á r s á g á n a k ,  m a g á n a k  a  m a g y a r  
k ö z é p is k o lá n a k  so k  fo n to s  és ég e tő  k é rd é se  v á r ja  m á r  r é g ó ta  a 
m e g o ld á s t. M e ly e k  ezek  a  fü g g ő  k é rd é se k , fe lesleges ép en  i t t  fe l
so ro ln i.

É rd e m e s e b b  e k é rd é s e k  g e n e z isé re  e g y -k é t p i l la n t á s t  v e tn i.
J ó l  tu d ju k ,  bo g y  n ém e ly  p o li t ik a i  té t e l  ú g y sz ó lv á n  benne 

van a levegőben. B izo n y o s  s z ü k sé g le te k  h a n g o z ta tá s a ,  e lism erése  
k ö zh e lly é  v á lt. I ly e n  k ö zh e ly , ily e n  a  levegőben benne levő igazság 
n á lu n k  —  m in t  m in d e n  k is e b b  s a  m ű v e lő d és  ú t j á n  e lő re  m e n n i 
tö re k v ő  n e m z e tn é l, —  h o g y  az á l la m  a n n á l  s z i lá rd a b b , m in é l 
tö b b  a  m ű v e l t  eg y é n e k  szá m a . T o v á b b á :  k ié  az isk o la , azé az 
o rs z á g . E  té te le k  k im o n d á s a  a  n e m z e ti k u l t ú r a  m é l t á n y l á s á n ^  
je le n ti .  D e  a m ily  le lk e se n  és e m e lt fővel s z a v a ljá k  ez 
m o n d a n iv a ló k a t , ép  o ly  é rz é k e tle n s é g e t ta p a s z ta ln i  a k k o r , h a  az 
e lv  g y a k o r la t i  m e g o ld á sá ró l v an  szó. A  m a g y a r  ta n á r s á g  n a g y  
p a n a s z a i im m á r  tö b b  m in t  tíz  év re  n y ú ln a k  v issza . A  p a n a sz o k  
jo g o s u lts á g á t  m in d e n  h iv a ta lo s  és n em  h iv a ta lo s  tén y ező  e lism e rte  
és e lism e ri. D e  te l je s íté sü k  c sa k  n em  a k a r  e lk ö v e tk e z n i. M i le h e t 
az o k a ?

N e m  n a p i, n em  p á r tp o l i t ik a i  sz e m p o n t szó l b e lő lü n k . D e  
s a jn o s á n  tu d ju k ,  s ín y li az egész o rsz á g , h o g y  n á lu n k  az  u tó b b i  
id ő k b e n  az o rs z á g  a lk o tm á n y o s  é le té b e n  a  p á r tp o l i t ik a ,  a  n a p i je lle g ű  
k é rd é s e k  k ö rü l  fo r d u l t  m eg  m in d en . S  ezen  p o li t ik á n  b e lü l azo n  
sz e rv e z e te k  és te s tü le te k  s a já to s  é rd e k e i n y e r te k  c su p á n  k ie lé g í
té s t ,  a m e ly ek  a k á r  a  d o lo g  te rm é sz e té n é l fogva, a k á r  m e r t  e lég  
e rő te lje s e n  k iá l l t a k  a  fó ru m ra , a  n a p i és p á r tp o l i t ik a i  szem p o n 
to k h o z  le g in k á b b  a lk a lm a z k o d ta k , a m e ly e k re  az ily e n  p o l i t ik á n a k  
sz ü k sé g e  vo lt.

ORSZ. K Ö Z É PI8K , TANÁBEQ Y E8. KÖZL. X L I1I. 45
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A középiskola, a tanárság sem nagyságánál — számbeli 
erejénél, — sem méltóságának megőrzése miatt — hisz sohasem 
szállt ki az aktuális politika porondjára — ezen szerencsés intéz
mények és testületek közé nem tartozott. Saját ügyeivel saját 
szervezetében, saját tényezőinél kereste igazát . . . hiába. Pedig a 
mindenkori hivatalos személyek dicséretére legyen mondva: a 
belátás, a jó szándék, az akarat, a készség nem hiányzott egynél 
se. Épen ez hatott mérséklőleg eddigi lépéseinkben.

Tán itt az ideje, hogy belevessük magunkat a napi politi
kába? Erre nincs szükség. De van valami egyébre.

Mert szerintem érdekeinknek a képviselete és keresztül
vitele nem oldódik meg azzal, hogy minél több középiskolai tanárt 
segítsünk a parlamentbe, mint ezt a miskolci kör vagy az épen 
most létesülni akaró országos szövetség véli. Nekünk a parla
mentben nem еду-két emberre van szükségünk, hanem minden
kire. A rra van szükségünk, hogy a hivatalos egyének belátása, 
jóakarata meg legyen mindenkiben, hogy a parlament minden 
tagja tudja, hogy itt az állam nagy és egyetemes kulturális fel
adatáról van szó, hogy a nemzeti kultúra nemcsak alkalmas 
szavalmány, hanem égető, halaszthatatlan szükség.

Mit tegyünk hát? Nézetem szerint a most folyó politikai 
események alkalmasak arra, hogy a leendő országgyűlési tagokat 
a tanárság helyzetéről felvilágosítsuk anélkül, hogy a dekórum 
ellen vétenénk. Napilapokból olvashatni, hogy sok helyütt a közép
iskolai tanárságnak a tagjai közül nem egy épen vezető, sőt 
döntő szerepet visz a mostani küzdelemben. A feladatnak egy 
részét végezzék el ők. Győzzék meg a jelöltet, — bármilyen párt
hoz tartozzék is, — hogy a középiskolai tanárság ügye jogos, 
igazságos és halaszthatatlan.

A feladatnak másik része egyesületünkből indulhatna ki. 
T. i. a majdan összeülő parlament minden egyes tagjának ju t
tassuk kezébe miniszterünkhöz benyújtott memorandumunkat.

Sajnos, hogy nézetem szerint szükség van ezekre a lépésekre. 
Talán sikerül ezáltal elérnünk azt, hogy miniszterünk jó szán
dékát beválthatja, hogy az ultima ratióra szükség nem lesz. S ez 
az államnak is, nekünk is érdekünkben áll. Mert ha a képviselő
házban is meglesz az érdeklődés, ami igazainkat hangoztató 
közvélemény, aligha akad oly pénzügyminiszter, ki ekkor is az 
állam más sürgős kötelezettségeit emlegesse.

Egyes kartársaink a jelölteket, egyesületünk a képviselőket 
igyekezzék meggyőzni, hogy mi az ultima ratio előtt állunk s 
ettől már csak egy lépés tart vissza, a higgadtság, az önmérséklet. 
De ennek is van határa.

Ezt megtennünk, nézetem szerint — sajnos, — szükség. 
S mégse szükséges, nem is kívánatos, hogy a szó szoros értelmé
ben napi politikára adják magukat egyesek. Egyszerűen fölhasz
nálják azt a helyzetet, ahol eddig álltak. Egyesületünk is meg
nyugtathatja majd magát, hogy mindent megkisérlett. Ez köteles-
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sége is. Ha emelni akarjuk kultúránkat — pedig egyetértünk 
jelenlegi miniszterünkkel, hogy kell emelnünk a csillagos égig, — 
akkor tegyük meg ezeket a mi viszonyainkra különben nagyon is 
jellemző lépéseket.

(Szászváros.) Dr. Kristóf György.

ORSZÁGOS MAGYAR OKTATÓ-SZÖVETSÉG.

Ez a címe egy új egyesületnek, mely az ország összes tan- 
féríiait volna hivatva egyesíteni s melynek alapszabály tervezetét 
e napokban küldték szét a terv élén álló lőcsei és pozsonyi 
tanárok. Az ember önkénytelenül felkiált: H át nincs elég egye
sületünk? A tanító legalább három egyesületnek hivatalból 
tagja: a megyei, járási és nyugdíjegyesületnek, aztán jönnek az 
orsz. Eötvös-alap, tanítók háza, stb., melyek támogatása szinte 
erkölcsi kötelessége a tanítónak. A középiskola körében megal
kották először az országos, azután a református tanáregyesü
letet, majd újabban a luteránus és katholikus egyesületet, a leg
közelebbi jövőben el lehetünk készülve izraelita egyesület életbe 
lépésére is. így egyházilag-világilag megtámogatva már csak jól 
érezhetnők magunkat s mégis azt tapasztaljuk, hogy ami erőnk és 
tekintélyünk abban az arányban fogy, amely arányban egyesüle
teink szaporodnak. És nem csoda, mert ilyeténképen szétforgácso- 
lódik működésünk s megoszolva, nem léphetünk föl azzal a tömör 
egységgel, mely minden törekvésnél tiszteletet gerjeszt s a siker 
első föltétele.

No de itt van az Országos Magyar Oktató-Szövetség; ez 
volna hivatva az összes tanító (vagy mondjuk a tervezettel: 
oktató-) elemeket közös célra egyesíteni. A közös cél: képviseletet 
szerezni érdekeinknek az országgyűlésen. Maga a cél is tulajdon
képen csak eszköz boldogulásunk hathatósabb előmozdítására, 
amely eszközhöz mostanáig is nyúltunk, csakhogy nem rendelkez
tünk vele föltétlenül s oly mértékben, mint azt a siker meg
kívánta volna. Mostanáig is voltak képviselők, kik ügyünket az 
országgyűléseken felkarolták, csakhogy pártfogásuk nem sokat 
használt nekünk. Ezért panaszkodtunk is eleget s kerestük is 
okát s meg is találtuk, vagy legalább megtalálni véltük abban, 
hogy az országgyűlésen nincsen tanárember, ki a tanár nyomasztó 
helyzetét közvetlenül a maga tapasztalatából ismerné s így mód
jában állana avval az országgyűlést alaposabban, részletesebben 
megismertetni, ki nem elégedne meg egy általánosságok közt 
mozgó filantróp felszólalással, mely többé-kevésbbé más szakma
beli emberre is alkalmazható, hanem rámutatva a baj forrására, 
lényegére, adatokkal állana elő, az orvoslásra tervet terjesztene 
elő és ami a fő : napirenden tartaná az ügyet.

Egyszóval: tanárképviselő kell, minél nagyobb számban, de 
mindjárt olyan, ki a mi ügyünket nem tiszta meggyőződésből s

45*
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irántunk való jóindulatból (hozzátehetném bálás jóindulatból), 
tehát szabad elhatározásból karolná fel, hanem kötelességből, 
lévén nekünk fizetett ágensünk, igenis, érdekeink képviseletével 
megbízott fizetett ágensünk, ki a munkadíját már előre meg
kapta a választási költségekben, természetesen azzal a kikötéssel, 
hogy ügyünket minden kínálkozó alkalommal önzetlenül képviselni, 
ajánlani, előmozdítani tartozik, ellenkező esetben köteles a munka- 
díját visszafizetni s erről reversálist is ad.

Tudom, hogy a kereskedő világban mily értékes egy ügyes 
ágens, nem hiszünk ugyan neki, de szívesen becsapatjuk magun
kat vele; azt is tudjuk, hogy régibb időben uralkodók s erkölcsi 
testületek is tartottak ilyen ágenseket, de ezek nagyrészt titko
sak voltak, és ha sikereik voltak, talán ezért voltak; de hogy 
egy az egész világ szeme láttára bizonyos speciális érdekből fel
fogadott ágensnek lehet-e hitele az ország képviselete előtt, azt 
kétségbe merem vonni. Hiába hivatkoznánk arra, hogy a mi 
ügyünk országos érdek; mert ha az, akkor nem kell neki külön 
képviselet. És hiába hivatkozunk arra, hogy más érdekköröknek 
is vannak ott szószólóik, mint agráriusoknak és merkantilisták
nak, bíráknak és ügyvédeknek, városnak és vidéknek stb. és 
hogy a szocialisták hasonló módon igyekeznek érvényesülni, mert 
a felsorolt körök által képviselt érdekek a társadalom széles 
köreit érintik, vonatkozással vannak úgyszólván az egész társa
dalom berendezésére s így feléjük mindenki fokozott, hogy ne 
mondjam, aggódó figyelemmel fordul, de kit érdekel közelebbről 
a mi ügyünk, a tanító embert kivéve?

A bírák és ügyvédek érdeke még hozható analógiába a 
mienkkel, de tudjuk, jogász nemzet vagyunk; az országgyűlésén 
minden második ember az, és azért, ha valaki azok érdekében 
felszólal, tulajdonképen a közérzést tolmácsolja! de próbáljon 
érdekünkben felszólalni egy pénzünkön megválasztott tanárkép
viselő, mindjárt rásütik homlokára a megfizetettség bélyegét.

Aztán, ha agráriusok, merkantilisták és mások pártfeleiket 
akarják bejuttatni az országházba, akkor esetről-esetre össze- 
állanak, és dobszó és alapszabály nélkül hamarosan összeadják 
a szükséges költséget, úgy hogy senki sem tud róla, vagy ha 
tudja is, nem bizonyíthatja. Mi pedig évekig, hatósági ellenőrzés 
mellett gyűjtött pénzzel akarjuk ezt megtenni! Vájjon hiszik-e 
komolyan a tervezők, hogy a minisztériumtól alapszabályaik 
jóváhagyását kinyerhetik? Nem veszik észre, hogy szándékuk, 
minden tisztasága ellenére a politikai ethikába is ütközik s hogy 
a pénzünkön megválasztott képviselő nem léphetne fel azzal az 
erkölcsi súllyal, mely a siker első biztosítéka? Hiszen mai nap 
nem adhatunk képviselőnek kötött marsrutát a kezébe, s amely 
képviselő ilyet elfogadna, az már elvesztette játékát, még mielőtt 
megkezdte volna.

Aztán a többi kikötés, melyeknek megszegése esetén kép
viselőnk köteles volna a költségeket megtéríteni! Nos, szeretném
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azt a bíróságot látni, amely azt nekünk megítélné. És hol van 
a garancia, hogy az általunk szubvencionált képviselőt meg is 
választják? Vájjon oly nagy a súlyunk a társadalomban, hogy 
azt kétségbe sem szabad vonni? Vagy csak a hivatalos jelöltet 
támogatnék ? De hiszen hivatalos jelöltje minden pártnak van s 
nem volt még arra eset,, hogy hivatalos jelölt minden támogatás 
mellett is megbukott? És a pártállás? Vagy az mellékes a mi 
ügyünk képviselete mellett? Köszönöm szépen, de ily feltétellel 
nem kérek belőle!

Nem is szólok arról, hogy a jelöltjeink kiszemelése általá
nos szavazás útján történnék; ez a legjobb mód a keservesen 
összegyűjtött pénzek eredménytelen kidobására; vájjon hányán 
ismerik közülünk a választási mozgalmakat annyira, hogy a nagy 
kháoszban csak némi biztonsággal leadhatnák szavazataikat?

Ha mi társulás útján évenkint 20 ezer koronát tudnánk 
összehozni, akkor üdvösebb volna ezen a pénzen intézményeket 
létesíteni, melyek az egész tanítóvilág javára szolgálhatnának, 
ilyen volna pl. nyugdíjbavonulók számára egy lakbér pótló-alap, 
özvegyek és árvák számára nyugdíjat, ill. ellátási díjt pótló 
alap, ösztöndíjalap tanítók fiai számára stb. Mindenesetre jobb 
volna, mint ily kétes kockázatra föltenni ily nagy összegeket.

Ami pedig érdekeink parlamenti képviseletét illeti, igye
kezzünk a megválasztott képviselőkkel fenntartani az összeköttetést. 
Most is vannak tanáremberek köztük; de nem az a fő, sőt a 
tanárember még árthat az ügynek, rámondhatják, hogy Cicero 
pro domo. A tapasztalás is azt mutatja, hogy nem éppen a tanár
képviselők vannak legjobb indulattal irántunk. Milyen szomorú 
volt pl. az 1909. évi költségvetés tárgyalásánál Hoitsy szerepe, 
ki éppen a kultusztárcánál tartotta szükségesnek a takarékosságot 
hangoztatni, holott előbb megszavaztak borura-derüre mindent. 
És mily elégtétellel töltött el ezzel szemben Hajdú Frigyes, 
ügyvéd önzetlen s nemes hévvel előadott beszéde anyagi ügyeink 
rendezése érdekében.

Legyen állandó a kontaktus köztünk és a képviselők közt, 
de nem csak a rideg-hideg hivatalos összeköttetés, hanem akinek 
közülünk jó ismerőse, talán jó barátja van az országházban, az 
ne restelje a fáradságot, hasson barátjára s barátja által másokra; 
erős a meggyőződésem, hogy így egyszer mégis csak célt érünk.

De még ennél is fontosabbnak tartom, hogy a minisztérium
ban is legyenek jóakaróink, és itt már szükségesnek tartom, hogy 
a tanárság ott minél nagyobb számban és minél magasabb 
pozícióban legyen képviselve. Mert az kétségtelen, hogy a kor
mánynak nekünk kedvező javaslatait semmiféle országgyűlésnek 
nem lesz kedve rovásunkra megváltoztatni.

(Versecz.) Takács Gyula.
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JAVASLATOK ÉS TANULMÁNYOK.
A gimnáziumi érettségi vizsgálatokról.

Még öt éve sincs, hogy életbe lépett az utolsó Érettségi vizs
gálati utasítás, mely az érettségi vizsgálat megkönnyítésére történt 
korábbi intézkedések után ugyanezen célból a német és görög 
nyelv (s görög-pótló irodalmi tanulmányok) mellőzésével oly merész 
lépést tett, bogy annál tovább menni lehetetlenségnek látszott, 
sőt — legalább nekem — most is annak látszik. Nem csekély 
volt hát a meglepetésem, mikor egyik tankerületünk igazgatóinak 
értekezletén az a vélemény alakult ki, hogy az érettségi vizsgálatot 
még könnyebbé kell tenni.

E  vélemény olyan férfiak tapasztalatán alapszik, hogy teljes 
mértékben megérdemli érdeklődésünket. Az érettségi vizsgálat 
könnyítésében elérkeztünk már abhoz a ponthoz, amelyen túl 
lehetetlen hátrálnunk; már pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy 
még tovább kell mennünk a könnyítésben! Tehát valahol baj 
van! Ezt tudjuk, érezzük; tudtuk, éreztük már előbb is, már 
régen, legalább is azóta, amióta a könnyítés folyik. De ha a 
korábbi mérsékelt s a legutóbbi szinte gyökeres intézkedések mind 
nem voltak képesek a bajon segíteni; ha elérkeztünk a könnyítés 
ezen módjának végső határához, anélkül, hogy elértük volna a 
kívánatos cé lt: bizonyosra vehetjük, hogy nem a kellő utat válasz
tottuk a baj orvoslására.

A gimnáziumi érettségi vizsgálat alig terjed a kiszabott 
tárgyak nagyobb körére, mint a V III. osztály vizsgálata. Amit 
az egyes tárgyakból a VII.-ben, vagy akár az I. osztálytól fogva 
tanultak, arra minden további tanítás épít s így a V III. osztály 
tanulmányaiban többé-kevésbbé azok is mintegy egyesülnek. A V III. 
osztály befejeztével oly biztos ítéletet alkothatunk minden egyes 
tanítványunk képessége és érettsége felől, hogy azt az ítéletet 
nem szívesen tesszük ki egy 10—12 percig tartó vizsgálat esélyei
nek. Még hagyján, ha a vakszerencse ledvez! De fáj, ha legjobb 
meggyőződésünk ellen lejebb kell szállítanunk a minősítést, csak 
azért, mert a szerencse arra a néhány percre elfordult az ifjútól. 
Mert kétségtelen, hogy a hetekig tartó szorongás, az óra (-pilla
nat) komolysága s a szokatlan környezet stb., a legtöbb ifjúra 
kedvezőtlenül hat és ennek a hatásnak kedvezőtlen következménye 
senkit sem érint rajta kívül oly közelről, senkit sem bánt job
ban, mint azt a férfiút, aki hosszabb időn át elég biztos ítéletet 
alkothatott tanítványa képességei, szorgalma, ismeretei s tulaj
donságai felől, akihez a hosszas érintkezés folytán annyi érzelmi 
szálból szövődött érdeklődés, vonzalom, becsülés is fűzi. Hogyan 
állíthatjuk ilyenkor helyre a vakszerencse igaztalan játékán meg- 
nyugodni nem tudó lelkünk egyensúlyát ? Ha ridegen a felmuta
tott eredmény szerint minősítjük a jobbra érdemes ifjút, magával 
viszi, s társai is osztják vele, azt a keserű tapasztalatot, hogy
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egy szemernyi jószerencse többet ér az összes tanulói évek becsü
letes, fáradságos munkásságánál. Ha ellenben szívünk s legjobb 
meggyőződésünk útmutatását követve nem néhány perc benyomásá
ból vonható, hanem hosszas, többnyire több éves tapasztalaton 
alapuló ítéletünket juttatjuk érvényre, hol marad az érettségi 
vizsgálat jelentősége?

Tapasztalat szerint a szóbeli érettségi vizsgálat is kedvezőt
lenebb eredményt mutat fel alapul az egyes vizsgálattevők minő
sítésének megállapítására nézve a valódinál, vagyis annál az 
eredménynél, aminőt bennük évek folytán tanítói felismertek. 
De még inkább az írásbeli. Már pedig az olyan vizsgálatnak, 
ahol annyi szüksége merül fel a lelkiismeret megnyugtatására s 
az ellenkező ítéletek kiegyentetésére való megalkuvásnak, nincs 
értelme, sem jogosultsága. Még hozzá! az írásbeli érettségi dolgo
zatokat, a mi viszonyaink közt lehet-e biztos mértékéül tekin
tenünk a tudásnak, az érettségnek ? H a egyszer a tiltott segítség
nek akármicsoda lehetősége fennforog, lehetetlen azokat biztos 
alapul elfogadnunk a minősítés számára. Ámde százszorta súlyo
sabb következményű e fogyatkozás azért, mert a tiltott lehetősé
geket még olyan ifjak sem hagyják megpróbálatlan, akiknek nem 
is volna rájuk szükségük. Az írásbeli érettségi vizsgálat tehát 
ilyen alakjában a kijátszás, csalás, furfang, visszaélések egyik 
elsőrangú próbája. Ezt én sokkal veszélyesebbnek tartom köz
életünkre nézve, mint a kijátszás, csalás sikereit, az ítélet meg
tévesztését.

Az érettségi vizsgálat tehát egyik részében sem nyújt biz
tosabb alapot a tanuló érettségének és képességeinek megítélésére 
nézve, mint a hosszú időn át való megfigyelés és kiismerés.

Áttérek most már arra a fontos kérdésre, mi az oka annak, 
hogy az érettségi vizsgálat követelményeinek leszállításában, vagy 
más szóval, a vizsgálat könnyítésében csak nem bírunk még a 
legvégső határig vitt engedményeknél sem megállapodni; mi az 
oka, hogy a könnyítésére tett többszörös intézkedések megnyug
tató megoldáshoz nem vezettek, bár a régihez képest, mikor még 
három helyett öt írásbeli, Magyarország történelme helyett az 
egyetemes történelem, azonkívül a görög s német nyelv, sőt a 
vallástan is szerepelt a követelmények között, a latin nyelvből 
pedig magyar szöveg latinra fordítása volt a feladat, majdnem a 
felére zsugorodott. Ennek oka semmi más, mint az, hogy kvalifiká
ciós törvényünk miatt azok is kénytelenek érettségi bizonyítványt 
felmutatni, akiknek nincs képességük s elegendő képzettségük sem 
arra, hogy felsőbb iskolákban tudományosan tovább képezhetnék 
magukat. Az érettségi vizsgálat célja nem lehet más, mint meg
győződést szerezni arról, képes-e a jelentkező olyan fokú érettsé
get és képzettséget felmutatni, hogy tudományos továbbképzésére 
megnyithassák előtte a felsőbb iskola kapuját. Magunk látjuk, 
kik képesek erre, kik nem; maguk a csekélyebb tehetségű tanulók 
is érzik többnyire erre való gyengeségüket; de kénytelenek alá-
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vetni magukat, mert máskép el vannak rekesztve majd minden 
számottevő olyan pályától is, amihez főiskolai vagy egyetemi 
tanulmányok nem szükségesek. Az érettségi vizsgálat könnyítése 
tehát azért nem akar sikerülni, mert olyanokat is kényszerítünk 
az érettségire, akik nem érettele, akik tudniillik főiskolai tanul
mányokra sem nem ismerszettek, sem magukat nem ismerik képe
seknek. A könnyítés eddigi módjával tehát célt csak akkor érhe
tünk, ha az érettségi vizsgálat követelményeit oly alacsony 
mértékre szállítjuk le, hogy azoknak a nem érettek is megfelel
hessenek. Ez pedig már nem érettségi vizsgálat többé.

A mostani érettségi vizsgálaton átesett ifjak ennélfogva 
részben érettele, részben — még pedig, sajnos! szinte felerészben 
— nem érettele. Ezen utóbbiak előtt is éppen úgy nyitva vannak 
az egyetem kapui, mint amazoknak. Ha nem kényszeríti őket 
minősítő-törvényünk érettségi vizsgálatra, talán nem is mertek 
volna gondolni arra, hogy magasabb tudományos kiképzéshez 
kötött állásokra, életpályákra törekedjenek; beérték volna kör
jegyzőséggel, posta-, adó- v. vasúti tiszti steff. állással: akkor, 
midőn már reményük ellenére éretteknek nyilvánítja őket az 
érettségi bizonyítvány, ők sem mindig hajlandók vagy elég belátók 
többé, mint azelőtt, ennél kevesebbre becsülni erejüket, képessé
güket. Az ördög nem alszik! Amit addig nem hittek volna el 
magukról, azt elhiteti az érettségi bizonyítvány s felbátorítja őket 
a további lépésre. Ha sikerült az első fontos lépés, sikerülhet a 
másik is. Föllépnek az egyetemre, s mint addig a középiskolai 
tanulmányok és az érettségi vizsgálatok nehezítő, akadályozó, 
zsibbasztó elemei voltak, úgy nyűgözik ezentúl s ráncigálják 
lejebb-lejebb az egyetemi tanulmányok színvonalát.

Az 1905. évi Érettségi vizsgálati utasítás 2. §-a szerint 
»az érettségi vizsgálat célja: kipuhatolni, vájjon a vizsgálatra 
jelentkező tanuló értelmi fejlettsége és tárgyismerete a közép
iskolai tanterv mértéke szerint oly fokon áll-e, aminő a főisko
lai tanulmányokra szükséges«. Egyenesen minősítő-törvényünk 
hibája tehát, hogy olyanok is kénytelenek alávetni magukat az 
érettségi vizsgálatnak, akik főiskolai tanulmányokra képtelenek 
vagy pedig nem törekszenek; annak a hibája, hogy az érettségin 
átkényszerített ilyen ifjak is nagy számmal próbálnak szerencsét 
az egyetemen. I t t  kell keresnünk egyik elsőrendű okát a gimná
zium mai mértéktelen divatának is.

A minősítő-törvényt kell tehát elsősorban is összeegyez
tetni az Érettségi vizsgálati utasítás fent idézett 2. §-ával. Az 
érettségi vizsgálatot pedig valódi érettségi vizsgálattá kell emel
nünk. A könnyítést ne a követelmények alábbszállításában ke
ressük, hanem elsősorban a főiskolai tanulmányokra nem valók 
elterelésében, vagyis — mondjuk — fölszabadításában és a vizs
gálatnak célszerűbb berendezésével.

Hogy ezt miként képzelem, arra nézve legalább vázlatos 
tájékozást a következő javaslatok nyújtanak:
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1. Az írásbeli vizsgálatok idejét angolosan rövidebbre kell 
kiszabni, öt óra helyett két-három órára; de e rövidebbre sza
bott idő termékei igazi zárthelyi dolgozatok legyenek. Minden 
erőnket össze kell szedni, hogy semmiféle illetéktelen segítség és 
semmiféle kijátszás ne vezesse félre a képesség megítélését. Enél- 
kül hiábavaló, sőt erkölcsi szempontból rendkívül veszélyes is, 
az írásbeli vizsgálat.

Az írásbeli érettségi vizsgálat a következő tárgyakra 'ter
jedne k i :

a) Magyar nyelv és irodalom. 2 У2 — 3 óra.
b) Latin nyelv és irodalom. Alkalmas magyar szöveg for

dítása latinra. 21/2—3 óra.
c) Görög nyelv és irodalom. Görög szöveg fordítása ma

gyarra. 2—2 V2 óra.
d) Mathematika. 2—21j2 óra.
2. A szóbéli vizsgálat tárgyai:
a) Magyar nyelv és irodalom.
b) Latin nyelv és irodalom.
c) Az egyetemes történelem vázlatos ismerete, a nevezete

sebb (s szabatosan kijelölt) mozzanatok és alakulások kiemelésé
vel ; a magyar nemzet történetének ismerete (a mai keretben).

d) Fizika.
Az egész vizsgálat gerincét a magyar nyelv és irodalom s 

a történelem tenné.
A görög nyelvi érettségi vizsgálat alól fölmentést lehetne 

adni olyannak, aki ezt még az osztályvizsgálat előtt kéri. Az 
ilyen az osztálybizonyítvány görög nyelvi érdemjegyét kapná az 
érettségi bizonyítványban a mostani utasítás 29. §-a szerint.

A latin írásbeli érettségi mai alakjában szükségtelen, mert 
a szóbeli is latin szöveg magyarra fordításában áll. De igen fon
tos részévé válik a vizsgálatnak úgy, ha magyar szöveget fordít- 
tatunk latinra; mert ez az igazi próbája az ifjú grammatikai, 
syntaktikai és stilisztikai jártasságának. Csakhogy nem szabad 
ezért a latin stílusgyakorlatoknak egykori hajszolását újra életbe 
léptetnünk. A feldolgozott olvasmány-részek alapján összeállított 
2—3 magyar mondat lefordítására majdnem óránkint keríthe
tünk időt; olykor-olykor a házi feladat is szolgálhat e célra.

E vázlat-terv nem tartozik az orvoslás lényegéhez; ez csak 
javaslat. Az érettségi vizsgálat kérdésének helyes megoldása, mint 
föntebb kimutattam, máson fordul meg.

Gyakran van dolgunk olyan ifjakkal, akik bizonyos, hajla
muknak megfelelő tárgyakban egész alapos ismeretet mutatnak 
fel, ellenben más fajta tárgyakban annyira gyengék, hogy a meg- 
kívántató mértéket meg nem ütik. Az ilyenek tehát a kijelölt 
tárgyaknak csak egy részében tanúsítanak főiskolai tanulmá
nyokra szükséges értelmi fejlettséget és tárgyismeretet; ennél
fogva »a középiskolai tanterv mértéke szerint« veendő összes 
követelményeknek meg nem felelnek. Ezeknek a sorsa ezentúl is
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a minősítéstadók felfogásán fordul meg, mint eddig fordult, még 
pedig valószínűleg jó ideig. Mert a középiskolai tanulmányoknak 
széjjelágazásától a felsőbb osztályok valamelyikétől — a VI. 
vagy inkább az V. osztály után — még jó messze vagyunk, 
mert nemcsak pénzügyi akadály forog fenn, hanem — ami nincs 
a franciáknál — a két klasszikus nyelven kívül még a modern 
idegen nyelvek erős versenye is. I t t  oldódnék meg helyesen a 
reáliskolai latin nyelv-tanítás mértékének nem rég fölmerült 
kérdése. Mert hogy a latin nyelvből az érettségi vizsgálat szá
mára két különböző mértéket szabjunk ki egyazon minősítő 
erővel: ez ismét csak olyan felületes, fonák, célunktól eltérítő 
orvoslásmód volna, aminőnek mását az érettségi vizsgálatok 
könnyítésére irányuló törekvések termelnek. Evvel egyidejűleg 
megoldódnék ugyanakkor az a kérdés, hogyan lehetne a latin 
nyelv tanításának redukálásával helyet szorítani más, a korszel
lem követelte tudomány-ágaknak, melyek eddig legfölebb csak 
valamelyik tárgy mellett meghűzódva nyertek némi ismertetést. 
Mivel ugyanis az I. vagy II. osztály latinja helyébe nincs mit 
tennünk, kénytelenek vagyunk a latint az I. osztállyal kezdeni; de 
tri- vagy quatrifurcatio esetén az V. vagy VI. után csak azok 
folytatnák, akiket hajlamuk és céljuk a latin ágra vezérelne.

Érintett teendőink közt legfőbb és legsürgősebb a minő
sítő-törvény revíziója s az érettségi vizsgálatnak nevéhez és a
2. §-ban kifejezett céljához méltó reformálása.

Dr. Cserép József.

Megjegyzések Fröhlich Károlynak »Az alsófokú számtani 
oktatás célszerű berendezéséről« írt cikkéhez.

Az a reform-tervezet, melyet a középiskolai tanáregyesület 
mathematikai bizottsága közzétett, természeténél fogva csak javaslat 
számba mehet. Mint ilyen megérdemli, sőt szükségessé is teszi első
sorban a mathematikus tanárok hozzászólását. Maga Mikola Sándor is 
mintegy kéri bevezető soraiban »munkájuknak mind a szakemberek, 
mind az iskola iránt érdeklődő egész közvélemény részéről birálatát«. 
Hiszen a következő egész nemzedék mathematikai oktatásáról van 
szó. Ez a fontos kérdés minél szélesebb körű megbeszélést, minél 
több és alaposabb hozzászólást igényel. Ez késztetett engem is azok
nak a reflexióimnak közzétételére, amelyeket a tervezet olvasása 
bennem keltett.

Mindnyájan megnyugvással vártuk a bizottság javaslatainak 
megjelenését, mert tudtuk, hogy komoly és hozzáértő munkával 
állunk szemben. Mégis sajnálom, hogy a bizottságban a vidéki taná
roknak nem juttattak nagyobb munkakört. Minden reform csak úgy 
lehet életrevaló és csak akkor verhet erős gyökeret, ha teljesen 
alkalmazkodik ahhoz a talajhoz, melyben élni akar. A viszonyokról 
pedig elsősorban azok a gazdagabb tapasztalaid tanárok nyújthattak
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volna a bizottságnak felvilágosítást, akik az ország különböző vidé
kein tanítanak, és nemcsak anyagot közölnek, hanem a gyermekeket 
is igyekeznek kiismerni. Eddigi tanterveinknek nem egy hibája 
onnan származott, hogy szűk területre szorítkozó tapasztalaton épül
tek fel. Ha ezt el akarjuk kerülni, legalább most, a bizottság mun
kájának megjelenése után, foglalkozzunk a javaslatokkal.

Abban a részben, melyet e cikk keretében meg akarok beszélni, 
feltűnt, hogy a műveletek mechanikus elvégzésének tanításáról emlí
tés se történik benne. Pedig e tekintetben jelenleg nagy eltéréseket 
észlelhetünk. Igaz, hogy ez nem szorosan vett reform a jelenlegi 
tantervvel szemben, csak inkább a most szokásos tanításmóddal 
szemben. De hiszen a reform-munkálatok jórésze nem éppen az 
anyag megváltoztatására törekszik, mint inkább a feldolgozás mód
jának átalakítására, javítására. Több helyütt egyáltalában nem fog
lalkoznak a műveleti szabályok megértésével, csupán az elvégzés 
módját tanítják be gépiesen. Másutt olyan aprólékos részletességgel 
magyarázzák, hogy a tanulók a fától nem látják az erdőt. Az előb
bieknek mentségére szolgál az I. osztály anyagának nagysága, melyet 
a bizottság is kiemel. A vidéki középiskolák tanulói között még 
nagyobb a heterogeneitas, mint Budapesten. Nemcsak városi isko
lákból, hanem falukból és tanyákról is kapunk nagyszámban tanuló
kat. Az ebből eredő nehézségek tehát még nagyobbak lesznek, mint 
a fővárosban. Innen van az, hogy a műveletek gépies elvégzése már 
szinte magában egészen lefoglalja azt az időt, melyet a műveletekre 
fordíthatunk, közben alkalmazásukat is jól be akarjuk gyakorolni. 
Viszont a túlságosan részletes megbeszélés csak hosszú idő alatt érhető 
el. Már pedig ez a szokatlanul elvont anyag nem tudja ennyi időre 
lekötni a gyermekek átlagának figyelmét. Az osztály nagy részére 
nézve hiábavaló munkát végzünk, óránk unalmas lesz. De gon
doljunk arra, amit Mikola Sándor ezen kötet más helyén kifejez, 
t. i. hogy az elvont magyarázat helyett, ahol csak lehet, a gyer
mek tapasztalatából induljunk ki. Ilyen felfogás mellett mire való 
az az eljárás, hogy az összegnek számmal való szorzását szabályba 
foglaljuk már az I. osztályban сзак azért, hogy azt tudjuk, hogy 
325-öt úgy szorozzunk 4-gyel, hogy először 300-at, azután 20-at, 
végül 5-öt szorozzuk és ezen szorzatokat összeadjuk. Hiszen ez a 
gyermek tapasztalatában már régen benne van. A műveletek mecha
nizmusának magyarázatánál tehát csak a legszükségesebbre szorít
kozom. Az erre vonatkozó szabályok ékes elmondását gondosan kerülni 
szoktam. Teljesen igaza van annak a véleménynek, hogy a számtant 
ezen a fokon nem kell »szépen« tudni.

A közben támadt hiányokat a rövidített szorzással kapcsolatban 
szoktam pótolni а II. osztályban. Éppen ezért ennek a résznek a 
meghagyását tartom helyesebbnek. De van erre más okom is. 
A hozzávaló tárgyi kört, mely a gyakorlati élettel szorosan össze
függ, könnyen megtalálhatjuk. A régi mértékek közül akárhány ma 
is alkalmazásban van. Deszkafák méreteit majdnem kizárólag régi 
mértékkel mérik, míg a gömbölyű fák köbtartalmát m:5-ben szokták



652

kifejezni. Az átszámításnak tehát megvan a gyakorlati jelentősége. 
Erre vonatkozólag különben irányadó tapasztalatom is van. Néhány 
év óta a felnőtt iparosok továbbképző tanfolyamán számtant és mér- 
tant tanítok. Ezen a kurzuson a résztvevők maguk határozzák meg, 
mit akarnak tanulni. Majdnem kivétel nélkül kérték ezeket a szá
mításokat. Alig volt olyan iparos-mester hallgatóim között, akinek 
szakjában erre a részre ne lett volna szüksége. Amikor tehát a 
gyakorlati élettel való kapcsolat élénkebbé tételét sürgetjük, ne 
hagyjunk ki éppen olyan részt, melyet tisztán gyakorlati igényű 
emberek megkivánnak. Ezen a ponton különben a cikk is ingadozó
nak látszik. Mert amellett, hogy a rövidített szorzás mellőzését 
javasolja, felsorolja azokat az okokat is, melyek elhagyása ellen 
szólnak. A korlátolt pontosságú osztás törlését magam is helyesnek 
tartom, mert az eljárás megértése nagyobb nehézséggel jár és emel
lett elvont is. Újabb mértékeknek régiekre átszámításával legfeljebb 
elvétve találkozunk. Tehát ennek kihagyásával nem vétünk a gya
korlati szempont ellen sem.

A közölt értekezésekből úgy látom, hogy az I. osztály anya
gának megrövidítésében és megosztásában mindenki egyetért. Azt 
hiszem, a régi mértékek tárgyalását még a mostani tanterv életében 
is mellőzhetjük, a II. osztályban úgyis előkerülnek. Az időszámítást 
most még fenn kell ugyan tartanunk, de ha felesleges voltáról meg 
vagyunk győződve, elég, ha addig is csupán a legegyszerűbb és leg
szükségesebb feladatokra szorítkozunk. Ezt a részt egyébként az 
I. osztály többi anyagának elvégzése után szoktam tárgyalni, nehogy 
beékelésével a tanítás természetes menetét megzavarjam. A teljes 
kihagyását aligha fogja valaki rossz néven venni.

A törtek tanításának kettéosztását az anyag bősége kívánja. 
De ezt talán másképen is lehetne, mint ahogyan a cikk tervezi. 
A javaslat szerint az I. osztályban elvégeznők a törteket, de csak 
az egyszerűbb törtekre szoiűtkozunk (1/г, 1 ja, 1/4, 3/4). A második 
osztályban újra átvennők anyagunknak ezt a részét és kiegészítenők 
a szükséges általánosítással. Úgy gondolom, hogy az egyszerű törtekkel 
való műveletek csak a tört fogalmának alapos ismeretét igényelik. 
Ha tanulóink tudják, hogyan jön létre a tört, és hogyan változik az 
értéke a számláló és a nevező értékének változásakor, akkor evvel 
együtt az előbbiekkel is tisztában vannak. Viszont ha а II. osztály
ban újra eltanítjuk a törteket, akkor az I. osztály munkájának nagy 
részét még egyszer el kell végeznünk. Igaz, hogy most már köny- 
nyebben megy a dolog, de ez a beosztás talán nem elég gazdaságos. 
Ha a törteket meg akarjuk osztani, akkor elsősorban természetesen 
a tört fogalmát vezetjük be. Ennek alapján kiszámítjuk pénzösszegek, 
súlyok tört részeit, a mértékegységek tört részeinek árát stb. és 
fordítva, ezen részekből az egész nagyságára következtetünk. De ezt 
egész általánosságban tesszük. Amíg evvel a tanulók teljesen tisztában 
nincsenek, addig nem merem állítani, hogy a tört fogalmát kellően meg
értették. Még tovább mélyíthetjük eddig szerzett ismereteinket, ha a 
tört értékváltozását vizsgáljuk és evvel kapcsolatban az egész számmal
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való szorzást és osztást tanítjuk. I t t  térhetünk ki annak a megmagya
rázására is, hogy 1/2*del szorozni ugyanazt jelenti, mint 2 -vel osztani. 
Ezáltal a törtekkel való szorzást készítjük elő. Ezt az okoskodást 
az előbbi célból az osztásra vonatkozóan is elvégezhetjük. Ezt követné 
a tört egyszerűsítése és bővítése, mert most már láthatják, miért 
egyezik meg egy pénzösszeg 2 /3 része a 4/s részével. Csak ekkor 
végezem el a törtekkel való szorzást és osztást. A I I . . osztályra a 
törtek összeadása és kivonása maradna az oszthatóság legszükségesebb 
részeinek közbeiktatásával. Ha ilyen módon kellő időt fordítunk a 
törtekre, akkor a negyedik osztály mostani anyagából ezt a részt el 
is lehetne hagyni, hiszen újat itt sem mondhatunk. Új szempontból 
a VIII. osztályban világíthatjuk meg a törteket, mikor a számfogalom 
bővítéséről szerzett ismereteinket foglaljuk össze.

A legfontosabb fogalom, melyet a II. osztályban bevezetünk, 
az arányé. Hogy ez minél tisztábban álljon a tanuló előtt, lehetőleg 
kerüljük az egyszerű hármasszabálynak aránypárral való megoldását, 
mely rövid idő alatt gépies, a gondolkodás szempontjából értéktelen 
munkává fajul. A grafikumokról szóló egyik értekezés ezen a helyen 
a fordítottan arányos mennyiségek összefüggésének ábrázolását kívánja, 
hogy a tanuló ennek a fogalomnak a lényegét minél jobban meg
értse. Úgy vettem észre, hogy a fordított arányosságot néhány gya
korlati példa bemutatása után teljesen megértik és alkalmazni is 
tudják. De ez még nem tenné feleslegessé a grafikumot. Hiszen azt 
is könnyen megértik, hogy az árú mennyisége és ára egyenesen ará
nyosak, mégis elkészíthetjük a grafikumot, hogy sokféle egyenesen 
arányos mennyiség ábrázolása után megállapíthassuk az egyenes 
vonal fellépését. De ha őszintén akarok szólani, nem értem, hogy a 
fordítottan arányos mennyiségek ábrázolásánál kapott derékszögű 
hyperbolából miféle új dolgot lehet még kiokoskodtatni egy II. osz
tályú tanulóval. A grafikumot sokszor és nagy haszonnal használtam 
eddig is mind a mathematikában, mind a fizikában. Kiterjedtebb 
alkalmazásától még több lényeges előnyt várok. De a túlzás, mint 
mindenütt, i tt  is megboszúlja magát.

A III. osztály anyagából a kamatos-kamatszámítást elhagy
nám. En magam tanítottam már, meg is volt a kellő érdeklődés. 
Az is igaz, hogy ez a rész szoros kapcsolatot teremt a tanítás és 
a gyakorlat között. De vegyük tekintetbe, hogy ezt a VII. osztály
ban újra elő kell vennünk. Azt a tanulót tehát, aki a középiskolát 
befejezte, az anyag ezen megrövidítése folytán nem éri veszteség. 
Pedig a tanterv összeállításakor csak olyan tanulót tarthatunk sze
münk előtt, aki a középiskolai tanulmányokat befejezi. Fontoljuk 
meg, hogy az analitikai mértanból és az infinitézimális számításból 
sok új részletet akaruuk bevezetni, tehát nem érünk rá ugyanazon 
anyagnak kétszeri eltanítására. A későbbi tanításra annyiban előnyös 
a kamatos-kamatszámítás, hogy ennek folyamán könnyen be lehet 
vezetni a hatvány fogalmát. De ez egyébként sem ismeretlen a 
tanulók előtt. A négyzet és kör területének és a kocka köbtartal
mának kiszámításánál eddig is használta a második és harmadik
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hatványt, legfeljebb csak az elnevezés hiányzik. Másrészt attól is 
kell tartanunk, hogy a III. osztály elé nagy feladatot állítunk. 
A javaslat szerint az eddigi anyagból lényegileg csak az összetett 
hármasszabály és a keverés-számítás maradna el, viszont sokkal több 
munkát adna a III. osztályba áttett algebrai anyag elvégzése.

Érdekes különben, hogy míg a III. osztályban a kamatos
kamatszámítást táblázatok segítségével végezzük és utalunk is ezek 
gyakorlatiasságára, addig a VII. osztályban a logarithmus-könyvünk 
jelenlegi berendezése folytán teljesen nélkülözzük ezeket a segédesz
közöket. Pedig ezen a fokon még nagyobb szükségünk van időnk 
gazdaságos beosztására. Ezért szívesen vennők, ha a bizottság erre 
vonatkozó javaslatai már mostani tantervűnk életében megvalósulna.

A váltó leszámítolását a III. osztályban nem hagynám el. 
Az állampapíroknál, mivel az állam a kamatot utólag fizeti, az 
eladásnál a vevő az időközi kamatot megtéríti. A váltónál az előbbi
nek ellentétét, t. i. a lejáratig járó kamat levonását mutathatjuk 
be. Az okoskodás igen könnyű, a számítás az egyszerű kamatszámí
tás alkalmazása. Nem is hiszem, hogy ez valahol nehézséget okozott 
volna. A cikk azért javasolja a váltó kihagyását, mert a vele járó 
alakiságokat nem tudjuk kellően megmagyarázni, továbbá mivel a 
váltó eredetileg csak kereskedelmi célokra volt szánva. De nekünk 
a váltó alaki kellékeinek ismertetésénél elég a váltó kiállítására szo
rítkoznunk. Hogy minek kell a váltón okvetlenül rajta lennie, azt 
a váltótörvény 2 . §-ból néhány perc alatt könnyű szerrel megtud
hatjuk, mert törvénykönyvünknek ez a része szokatlanul világos. 
Hogy nem fizetés esetén miféle külsőségek fordulnak elő, az már 
nem tartozik a mathematika tanárára. Erről elég egy-két szóval meg
emlékeznünk. Hiszen az előbbi felfogás mellett azt sem említhetnők 
meg, hogy ingatlanra kölcsönt lehet felvenni, mert nem ismerjük 
pontosan a betáblázás eljárását. A váltó ma már annyira elterjedt, 
hogy ismertetését nem célszerű a VII. osztályig kitolni kellő ok 
nélkül. Hogy a váltó eredetileg csak kereskedelmi célokra szolgált, 
az ma már nem jöhet figyelembe, mert régen megszűnt pusztán 
kereskedelmi fizető eszköz lenni. (

A bizottság megegyezett abban, hogy az algebra tanítását már 
a III. osztály második felében megkezdjük. Az előző anyagnak 
alkalmas megrövidítése után ezt meg is tehetjük. De hogy a közön
séges számtan és az algebra kapcsolatát már eleinte is jól lássák a 
tanulók, nem szükséges ezt a két részt teljesen különválasztani, 
így az algebrai betűk bevezetését, már a kamatszámításnál meg 
szoktam tenni, hogy az algebra tanítását előkészítsem. Még inkább 
megtenném ezt, ha a kettő ugyanazon évre esnék. Már itt megma
gyarázom, hogy pl. t bármekkora tőkét jelenthet. Az egyes feladatok
ban t értéke változik. Közvetlenül látják, hogy a betűk általában 
tetszés szerinti számértéket jelenthetnek. Evvel együtt betűkben 
felírjuk a törtekre vonatkozó ismeretes szabályokat és képletbe 
foglalunk néhány ismeretes mértani tételt.

(Czegléd.) M e r n i e  J e n ő .
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Idegen nyelvek tanulásáról és tanításáról.
Megvallom, mindig szívesen veszem, valahányszor épp gyakor

lati érzékről tanúskodó művelt emberek nyilatkoznak az iskolának 
vitás kérdéseiről, mert ezek a látszólag dilettáns vallomások rend
szerint elfogulatlanabbak mint a szakemberekéi, akiket az elmélet 
és gyakorlat legtöbbször bizonyos rendszeren belül tart fogva. 
A napokban a Neue Freie Pressében egy főkonzul mondta el néze
teit az élő nyelvek tanulásáról, tehát oly egyén, aki a kérdés gya
korlatát illetőleg meghallgatásra számíthat. íme főbb észrevételei, 
amelyekből mi is okulhatunk. Azt mondja, hogy az osztrák közép
iskolák tantervei idegen nyelvek dolgában szolgai utánzásai a német 
tanterveknek; hogy a németek politikailag és közgazdaságilag van
nak a francia és angol nyelv ismeretéibe utalva, nem úgy az 
osztrákok, akik a német anyanyelv intenzívebb művelése mellett 
beérhetnék a franciával, az angol helyett azonban helyesebben ten
nék, ha egy második országnyelvet (Landessprache) sajátítanának el, 
amire a főkonzul elsősorban a magyart, majd a csehet és az olaszt 
ajánlja. Erre már a nemzeti hegemónia érdekében is törekedni kel
lene, mert a tapasztalás mutatja, hogy a nem-németajkú lakosság a 
német nyelvnek elsajátítása révén foglal el mind nagyobb tért a 
tisztviselő karban és a papságban. Fájlalja, hogy náluk (mi is, hogy 
nálunk) szinte kiveszett a gyermekcsere, mely Cseh- és Morvaország 
között egykor élénken virágzott és nem csupán a nyelvismereteket 
mozdította elő, hanem lényegesen hozzájárult a nemzetiségi ellen
tétek enyhítéséhez is. A honi tanerők nyújtotta iskolai nyelvtanítás 
eredménye, szerinte, alig számbavehető, még ha a legképzettebb 
erőket alkalmazzuk is ; valódi sikert csak külföldi tanerők tudnak 
felmutatni, akik képesek az idegen nyelven, mely egyúttal anyanyel
vűk is, gondolkodni. Szerinte a mai nyelvtanítás még mindig túlsá
gosan elvont és tudományos; az ú. n. guvernáns-módszer pedig csak 
múló és kápráztató eredményeket érlel. Kifogásolja még az idegen 
nyelvű olvasmányokat, melyeket az iskola csaknem kizárólag a 
klasszikus íróktól merít, jóllehet a mai nyelvet csak a modern írók 
jeles műveiből lehet megismerni, továbbá egy jó folyóiratból, esetleg 
újságból. A szakember ezen mozaikban könnyen fel fogja ismerni az 
értékesebb darabokat, de a túlzásokat is.

Előttem fekszik a kassai m. kir. javítóintézet 1909. évi álla
potáról szóló jelentés, melyből idézem a következő tanulságos rész
le te t: »Az intézet 315 növendéke közül anyanyelvre nézve volt 268 
magyar, 10 német, 35 tót és 2 olasz, az év végével azonban már 
az idegen ajkúak is mind beszéltek magyarul, amelyet 5— 6 hónap 
alatt annyira elsajátítanak, hogy az iskolai tanítást megértik. Ezt az 
eredményt annak lehet tulajdonítani, hogy a növendékek az intézetben 
csakis magyarul társaloghatnak.« Ilyesmi bizonyos terjedelemben 
internátusokban még megvalósítható, a mi nyilvános középiskoláink
ban azonban éppen nem. De talán az önképzőkörökben lehetne vala
melyes kísérletet megkockáztatni. Külön az idegen nyelvek művelésére
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rendelt iskolai (ifjúsági) egyesületek szervezését — bár ilyenekkel 
Amerikában is találkoztam — nem merném ajánlani, mert a tú l
terheléstől eltekintve, a társadalmi téren betegesen burjánzó egyletes- 
kedést nem szeretném az iskolába is bevinni.

kf.

Délelőtti és másfélórás tanítás. A Közlöny 582. laj)ján ismer
tetett 31.581. sz. miniszteri rendeletnek gyakorlati megvalósítását 
illetőleg álljon itt néhány megjegyzés. A középiskolában az egy
huzamban való délelőtti tanítás meghonosítását csak öi'ömmel üdvö
zölhetjük, mert minden iskolamentes szabad délután a testi nevelés 
és a házi önképzés javára esik. Egy pillantás az óratervre arról 
győz meg, hogy a szabad délutánok lehetősége az osztályok szerint 
felfelé csökken. Az alsó osztályoknak heti 28 órája még a délelőttö- 
ket sem meríti ki, a felső osztályok 30 heti órája éppen lefoglalja 
őket. Ámde a játékon kívül itt vannak a rendkívüli tárgyak : ének, 
gyorsírás, reáliskolai latin, gimnáziumi francia és szabadrajz, vegy
tani és fizikai gyakorlatok stb. Hogy mindezek hozzájárulásával 
mily mostoha lesz a felsőbb osztályok szabad délutánjainak sorsa, 
azt minden intézet órarendje mutatja. Nálunk a VII. osztályban 
három, a VIII-ban csak két délután szabad. Pedig még nem is 
szóltam két olyan bajról, melyet a rendelet is elhallgat. Értem 
azokat a tanulókat, akik az iskolán kívül részesülnek hittani okta
tásban s evégből hetenként két délutánon kénytelenek sokszor nagy 
távolságból az illető helyre eljárni. Értem továbbá egynémely túl
buzgó tanárnak azt az eljárását, hogy a felsőbb osztályok tanulóit 
délutánonként külön (díjtalan) órákra rendeli be, ami ellen — vall
juk meg —- sem a tanuló, sem szülője nem mer tiltakozni, mert 
hisz ez az igazga+óra tartoznék. Végre ugyancsak a felsőbb osztá
lyokban mir bban találkozunk a »tanító-tanuló« típusával,
aki alsó oszt<_ vsainak korrepetálásával vesz részt a létérti
küzdelemben, re. ’sak estére tér hajlékába s a rendelet által
joggal megrótt лашх my mellett görnyed a késő éjjeli órákig 
könyvei és jegyzetei feleJ. Jól tudom, hogy ez kényes ügy, mert már 
családi és szociális területre csap át, de mégis azt tartom, hogy a 
modern nevelő-iskola ezt a jelenséget nem nézheti egészen tétlenül 
és közönyösen.

Jóval nagyobbak aggodalmaink a másfélórás tanítást illetőleg, 
melyet a rendelet igen bölcsen csak kísérletképen engedélyez. Admi
nisztratív-technikai tekintetben csak úgy képzelhető a dolog, ha 
1 — 2 meghatározott napon valamennyi osztályban szervezzük a másfél
órás tanítást, különben a változó óraközi szünetek tarthatatlan álla
potokat teremtenének. Még így is nem egy újabb nehézséggel kell 
majd az órarend-készítőnek megküzdenie. Ezen egységes szabályozással 
ellenkezik azonban az illető rendelet első felében hangsúlyozott 
egészségügyi érdek, melynél fogva a meghosszabbított tanítási idő a 
felső osztályokban talán még elfogadható, az alsókban ellenben
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kevéssé kívánatos. Hisz újabban a külföldön több ízben felmerült a 
35—40 perces tanítási idő és élénk visszhangra talált, mert számol a 
higiéné egyéni és térbeli követelményeivel (tanulók kifáradása, levegő 
megújítása). Fontos itt a tantárgyak kiszemelése is. Hogy a már 
eddigi kétórás rajzhoz a demonsztraíív tárgyak másfél órával járul
janak, azt még értjük, mert hisz az mindegy, akár 30 akár 70 
tanulónak mutatunk be egy kísérletet; a nyelvoktatásra azonban 
nem kérünk belőle, mert annak mai intenzív (direkt) módszere a 
tömegtanításnál már amúgy is fokozott követelményeket támaszt a 
tanárral és tanulóval szemben egyaránt. Meglepetéssel látom ellenben, 
hogy a rendelet ép azt a területet mellőzte, mely a másfélórás 
gyakorlásra szinte önként kínálkozik. Értem a testgyakorlást; a 
tornát, játékot, ahol a kétszeri költözködés, a szerek előkészítése, 
a sorakozás stb. a mai 50 perces órának elég jelentékeny részét 
emésztik fel, nem is szólva a lehűlésre szükséges időről. Ezzel egyúttal 
teljesedésbe menne a tornatanítók java részének egy régi óhajtása : 
a heti 3 tornaóra. Igaz ugyan, hogy ilyen óraszám mellett a délelőtt 
folyamán a tornacsarnokban csak 1 0  osztályt lehetne foglalkoztatni; 
pedig a higiénikus eszmény az lenne, hogy mindegyik osztály a dél
előtti tanítás végén 1 /21 2 -től 1 -ig tornázhassék. Yégül még azt 
jegyzem meg, hogy a másfélórás tanítást az első reggeli órákra kel
lene helyezni. A tervezett reformból a tanárokra háruló előnyöket 
szándékosan mellőztem. kf.

A GYAKORLATBÓL.
Középiskolai igazgatók értekezlete Nyíregyházán.
A debreczeni tankerületi középiskolák igazgatói f. évi március 

hó 30. és 31. napján tartották meg II. értekezletüket Nyíregyházán.
Az elnöklő tankerületi kir. főigazgató, Géresi Kálmán, miután 

afölött való örömének adott kifejezést, hogy a felekezeti intézetek 
igazgatói is teljes számban megjelentek az értekezleten, ami annak 
a jele, hogy az autonóm iskolák is átérzik az igazgatói konferenciák 
fontosságát, megnyitotta az értekezletet, melynek tárgya a következő 
tételek megvitatása vo lt:

I. Az ellenőrző tanácskozmányok számának redukálása. Előadó 
dr. Jászai Rezső, a debreczeni kegyesrendi főgimnázium igazgatója.

Az előadó két szempontból vizsgálta meg a kérdést. Először 
azt bizonyította be, hogy az ellenőrző tanácskozásokat tartalmilag 
mélyíteni kell ; másodszor azt, hogy számukat felényire kell redukálni. 
Fejtegetését az értekezlet magáévá tette és elfogadta a következő 
javaslatait:

1. Az ellenőrző tanácskozások tárgya azoknak tartalmi fejlesz
tése céljából necsak a »tanulmányi és fegyelmi előmenetel megálla
pítása s az egyes osztályok és egyes tanulók irányában követendő

OHSZ. KÖ ZÉFISK . TA N ÁREQYES. K Ö ZE. X L  I I I .  46
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eljárás« megállapítása legyen, hanem tárgyilagos megbeszélésül vegye
nek fel kérdéseket is, amelyek az iskolai élet körébe vágnak vagy 
amelyeket az adott körülmények felvetnek.

2. Minthogy az ellenőrző tanácskozások jelenlegi száma az 
iskolai élet intenzitására és eredményére káros hatással van, azoknak 
száma szállíttassák le félévenkint egyre, és pedig november hó máso
dik és április hó második felében tartassák egy-egy.

II. Az írásbeli dolgozatok kérdése. Előadó : Karai Sándor, a 
debreczeni ref. főgimn. igazgatója.

A kérdés lényegét abban látja, hogy mi módon lehetne egy
részt az írásbeli dolgozatokra fordított munkával arányban nem álló 
s magában véve is ki nem elégítő eredményt fokozni, másrészt pedig 
a tanárok idejét és erejét felemésztő megterhelésen könnyíteni. 
Foglalkozik a helyesírás és fogalmazás tanításának módszerével s 
a helyes módszer megállapítása alapján javaslatot tesz a tantervi 
írásbeli dolgozatok számának leszállítására.

Hosszabb vita után az értekezlet az előadó javaslatai alapján 
a következőkben állapodott meg:

1. A magyar nyelvből az У—V III. osztályban a dolgozatok 
felváltva háziak és iskolaiak legyenek.

2. A latin nyelvből az У. osztálytól kezdve havonkint egy 
dolgozat irassék és pedig az У —У1. osztályban fordítás felváltva 
magyarból és latinból, а У Н —У1П. osztályban csak latinból.

3. A görög nyelvből а У П —УШ . osztályban minden dolgo
zat görögből való fordítás legyen.

4. A német nyelvből а 1У. osztálytól kezdve havonkint egy 
dolgozat legyen; az У —УШ . osztályban fordítás felváltva magyar
ból és németből.

III. A vizsgálatok kérdése (az érettségi vizsgálat kivételével). 
Előadó: Balázsovits Norbert, a szentesi főgimnázium igazgatója.

Az értekezlet, miután a vizsgálatok ügyét alaposan megbeszélte 
és részint az előadó, részint más tanintézetek javaslatait minden 
oldalról szemügyre véve, azokat megvitatta, a következő határoza
tokban állapodott meg :

1. Az évvégi nyilvános vizsgálatok töröltessenek. (Többség 
szavazata.)

2. Az évvégi vizsgálatok helyett az ellenőrző bizottság vizs
gálja meg a kétes előmenetelű tanulókat június hó második felében. 
Ezen ellenőrző vizsgáló-bizottság tagjai legyenek: az igazgató, az 
osztályfőnök, szaktanár és lehetőleg még egy szaktanár.

3. Ha valamely alakban mégis fenntartatnának az évvégi vizs
gálatok, azoknak az osztályozásra semmiféle kihatásuk ne legyen. 
(Egyhangúlag elfogadva.)

4. A különbözeti vizsgálatok anyagát a nm. УКМ. állapítsa 
meg s azt rendeletileg kötelezővé tegye minden középiskolára.

5. A különbözeti vizsgálatok díja tárgyankint 10 korona 
legyen, de az összeg a magánvizsgálat díját, 80 koronát túl nem 
haladhatja.
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6. A felvételi és különbözeti vizsgálatoknál javító vizsgálatnak 
nincs helye.

IV. A német nyelv a szóbeli érettségi vizsgálat tárgyává tétes
sék. Előadó: Cseh Lajos, a nagykárolyi kegyesrendi főgimnázium 
igazgatója.

Előadó, miután azt bizonyítja, bogy a német nyelvi tanításnak 
nincs kellő eredménye, keresi a módokat, hogyan lehetne ezen segíteni. 
Ezek a következők : a) A német nyelv az érettségi szóbeli vizsgálat 
tárgyai közé vétessék fel és pedig klasszikus és tudományos német 
szövegnek magyarra való fordítása alakjában, egybekötve azt a német 
irodalommal, b) Álljon egész középiskolai német oktatásunk az érett
séginek szolgálatában, c) Le kell mondanunk arról, hogy a tanulókat 
megtanítsuk németül beszélni. Erre az irodalmi tanítás mellett 
nincs idő.

Ezek után hosszabb vita indult meg afölött, vájjon ajánlatos-e, 
célszerű- vagy szükséges-e, hogy a német nyelv a szóbeli érettségi 
tárgyává tétessék. A legnépesebb intézetek, mint a debreczeni refor
mátus és kegyesrendi, a hajdúnánási, a hódmezővásárhelyi, a nagy
károlyi, nyíregyházai és sárospataki, úgy találják, hogy amióta a 
német nyelv nem tárgya az érettségi vizsgálat írásbeli részének sem, 
a német nyelvi eredmény hanyatlott, mert tanár és tanítvány keve
sebb gondot fordít reá és az érettségi vizsgálat színvonala is sülyedt. 
Ennélfogva erősen óhajtják, hogy a német nyelv az érettségi szóbeli 
vizsgálat tárgyává tétessék. A többség (9 intézet) azonban amellett 
volt, hogy a jelenlegi állapot tartassék fenn, tehát hogy a német 
nyelv ezentúl se legyen tárgya az érettségi vizsgálatnak.

A gyűlés ezzel azon tételeket, melyek tárgyalására voltak kitűzve, 
letárgyalta. Ezután még egy-két elvi határozatot hozott, melyek a 
következők:

1. A magántanulók névsora minden évben (kétízben is) a 
Hivatalos közlönyben közlendő, esetleges visszaélések megakadályo
zása végett.

2. Az ifjúsági tanulmányi kirándulásokon a kíséi’ő tanárok 
kiadásait a felekezeti iskolákban is az állam fedezze.

3. A főigazgatói és igazgatói konferenciák jegyzőkönyveit a 
nm. VKM. könyvalakban tegye az intézetek közkincsévé.

A értekezleten részt vett igazgatók megkoszorúzták a nyíregy
házai Bessenyei-szobrot, megtekintették az ág h. ev. főgimnázium 
szertárait, rajzkiállítását és a szabolcsmegyei múzeumot. J .  R .

EGYESÜLETI ÉLET.
Tájékoztató a közgyűlésről.

Nagyvárad város meghívására az Orsz. Középisk. Tanár- 
egyesület ez idei közgyűlését Nagyváradon tartja meg. Örömmel 
jelenthetem, hogy a helybeli középiskolák (prem. főgimn., áll.

4 6 *
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főreál, felső keresk. isk.) tanári testületéi buzgón fáradoznak a 
közgyűlés sikere érdekében és hogy a város hivatalos körei a leg
nagyobb készséggel támogatnak minket az előkészítés munkájá
ban. Belevontuk munkánkba a helybeli lionv. hadapródiskolát is, 
melynek parancsnoka és tanári testületé szives örömest ajánlot
ták fel segítségüket. A rendezőség, élén Novotny S. Alfonz 
főgimn. igazgatóval, munkájában már annyira előrehaladt, hogy 
a közgyűlés képe már majdnem teljesen kialakul.

A fogadáson, mely a város részéről a vasúti állomáson lesz. 
megjelennek a város előkelőségei is. A rendezőség több tagja 
Püspökladányig elébe utazik az egyesület tiszti karának és a 
vele érkező tagok zömének, hogy már a vasúton tájékoztassa 
mindenről. A fogadás után karszalagos rendezők kisérik a ven
dégeket szállásaikra. Ha a megérkezés délután történik, akkor 
aznap délután a város megtekintése (múzeum, püspöki kert, kál
vária stb.), amely a közgyűlés két napján reggel folytatódik. 
A megérkezés napjának estéjén ismerkedő, melyre a város közön
ségét is meghívjuk. Étkezés étlap szerint, előzetes bejelentés kívá
natos. Az első nap délelőttjén közgyűlés, utána közebéd (ki). 
3 kor.). Délután kirándulás két csoportban. Az egyik megtekinti 
a révi Zichy-barlangot, ahova a vonat d. u. 4 órakor indul. 
A cseppkőbarlang egyike a legérdekesebb természeti tünemények
nek, azonfelül gyönyörű vadregényes vidéken fekszik. Vacsora a 
Zichy-barlang vendéglőjében, visszatérés vonaton este 9 után. 
A másik csoport d. u. fél 5-kor indul vonaton a város közelében 
fekvő Püspök- és Félixfürdő megtekintésére. A Püspökfürdőben 
lehet uzsonna, este felé átrándulás gyalog a Félixfürdőbe (15 perc 
gyalog); itt vacsora és este különvonaton vissza Nagyváradra. 
Úgy a révi, mint a fürdői kiránduláshoz előzetes bejelentés szük
séges, de csak 2— 3 nappal előre. A  második napon d. e. a köz
gyűlés folytatása, délben étkezés tetszés szerinti helyen. D. u. 
3 órakor találkozás a honv. hadapródiskolában. I t t  a díszterem
ben a közgyűlés fogadása és üdvözlése, utána egy 15 perces elő
adás ; majd a valóban mintaszerűen berendezett hadapródiskola 
megtekintése csoportonkint; este fél 6-kor az iskola fényes és 
érdekes záróünnepélye (katonai, sport- és tornagyakorlatok bemu
tatása), melyre a tanárokon kívül a város előkelőségei is meg
hívót kapnak. Az ünnepély után vacsora ugyancsak a hadapród
iskolában, vacsora után tánc. A tanárok részére külön terítenek 
a tiszti étkezőben, ahol az iskola tiszt tanáraival együtt étkeznek.

A következő napon kirándulás két csoportban, a) Indulás 
vonaton reggel Mezőtelegdre, innen kocsin Felsődernára, majd 
Feketeerdőre, visszafelé Élesdre, innen vonaton vissza Nagyváradra. 
E kirándulás érdekességei a természeti szépségeken kívül a dernai 
aszfaltgyár, a feketeerdői üveghuta, a mezőtelegdi finomító stb.; 
tartama 2 — 3 nap, költségei 16 kor., de ha a gyárak vendégül 
látják a kirándulókat, ami valószinű, akkor a költség 6 — 7 kor. 
Ъ) A másik kirándulás 5 — 6 napot venne igénybe. Útirány:
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indulás Nagyváradról Belényesen át Lunkára, innen Rézbányára, 
végre felmenet a Nagy-Biharcsúcsra (1846 m .); visszatérés ugyan
azon úton. E kirándulás célja első sorban a bihari havasok ter
mészeti szépségeinek a szemlélése; érdekes turistakirándulásnak 
Ígérkezik; részletes terve és költségei még nincsenek megállapítva. 
Mindkét kirándulásra az előzetes jelentkezés szükséges, lehetőleg 
már akkor, mikor a közgyűlésre jelentkeznek. Ugyancsak a köz
gyűlés harmadik napjára tervezzük a nagyszalontai egynapos 
kirándulást (Arany J . emléktárgyak).

A kiránduló bizottság élén dr. Tóth M. és Bert rám B. 
tanárok állanak, akiknek a felkérésére a helybeli Sport-Egylet 
turista szakosztálya volt szíves az a) és b) kirándulások rende
zését magára vállalni. Az elszállásoló bizottság élén Mezey M. 
kir. közjegyző és dr. Várcidi 0. ügyvéd állanak; mindketten 
készségesen vállalkoztak a rájuk háramló nagy munka elvégzé
sére. A honvéd hadapródiskola 10—15 tagtársunkat hajlandó 
szállóvendégül látni (egy szobában 2—6 ember), a helybeli Dénes- 
féle internátus előzékeny igazgatója 10 vendégnek ajánlott fel 
szállást (2—2 ember részére külön szoba külön bejárattal; csa
ládos vendég részére nagyobb szoba); a premontrei rend vendég- 
szerető házában is néhány tagtárs kap szállást, azonkívül a hely
beli kollégák közül többen hajlandók egy-két kartársukat ven
dégül látni. Rendelkezésünkre állanak a kényelmes szállodák is, 
ahol lehetőleg kedvezményes áron való elhelyezést fogunk kiesz
közölni. Mindenesetre kívánatos, hogy a közgyűlésen résztvevő 
kartársaink névjegyzékét minél hamarább megkapjuk (esetleg 
megjelölhető a kívánság, hogy hova akar szállni), hogy a szálló
helyek beosztása ne szenvedjen fennakadást.

A város vendégszerető polgármestere, Rimler Károly úr, akinél 
az előkészítő bizottság vezetősége (Novotny S. A., dr. Gedeon A. 
és dr. Kovács S. J.) tisztelgett, a legmesszebbmenő támogatást 
Ígérte meg és szíves készséggel vállalkozott mindenre, amire a 
küldöttség őt kérte. Tapasztalásból mondhatom, hogy a közgyű
lés egyik legérdekesebb és legtanulságosabb pontja lesz a had
apródiskola megtekintése és záróünnepélye. Bcínffy alezredes, az 
iskola parancsnoka, közgyűlésünk kedvéért a záróünnepélyt két 
héttel előbbre tette és nagy készületeket tesz, hogy kartársaink 
jól érezzék magukat nála. Egyáltalában közgyűlésünk érdekében 
kifejtett tevékenységünk eddig annyi szívességgel találkozott min
denütt, hogy bízvást remélhető, hogy a siker nem fog az eddigi 
közgyűlések sikere mögött maradni.

Végül arra kérem egyesületünk vezetőségét, hogy a köz
gyűlést érdeklő mindennemű dologban hozzám, mint az előkészítő 
bizottság ügyvezető elnökéhez, fordulni szíveskedjék; én azután 
gondoskodom majd, hogy minden a maga idejében elintézést 
nyerjen.

(Nagyvárad.) Dr. Gedeon Alajos,
áll. főreáliskolai igazgató.
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A választmány ülése.

Egyesületünk választmánya május hó 5-dikén, csütörtökön 
alapszabályszerű ülést tartott. Jelen voltak: Négyesy László elnök, 
Andor Tivadar, Bozóky Endre, Friml Aladár, Kalmár Elek 
(Lőcse), Kardos Albert (Debreczen), Kemény Ferenc, a fürdő- 
konviktusok elnöke, Lévay Ede szerkesztő, Mátlié György, Miklós 
Elemér, Mikola Sándor, Müller József pénztáros, Odor Emilia, 
Bados Ignác, a segélyalap pénztárosa, Sajó Sándor titkár, Schür- 
ger Ferenc (Beregszász), Szabó Gábor, Székely István főtitkár, 
Vida Sándor, Vitális István (Selmeczbánya), Vozáry Gyula 
(Munkács), Vujsz János (Eperjes), Waldapfel János, Weszely 
Ödön választmányi tagok. Távolmaradásukat kimentették: Balog 
Mór, Beöthy Zsolt, Bódiss Jusztin alelnök (Pannonhalma), György 
Lajos (Losoncz), Laky Mátyás (Temesvár), Leffler Sámuel (Nyír
egyháza), Madzsar Gusztáv (Makó), Pirckala Imre alelnök (Pozsony), 
Ratkovszki Pál (Szatmárnémeti), Bóth Márton (Igló). A jegyző
könyvet Sajó Sándor írta.

Négyesy László elnök pár üdvözlő szó után előadta, hogy 
a miniszter úr szeretetreméltó kegyességgel fogadta nála járt 
küldöttségünket, rokonérzést mutatott a tanárság iránt s meg
ígérte, hogy minden erejével siettetni fogja jogos kívánságaink 
megvalósulását. Ez ígéret komolyságában hinnünk kell. Ennek 
hangoztatásával az elnök megnyitja az ülést.

Vozáry Gyula az elnök megnyitó szavaival kapcsolatosan 
utal a tanárság, különösen a vidéki tanárság elkeseredésére: e 
szomorú valóságnak kell irányítania az egyesület tevékenységét. 
Négyesy elnök az ülés nevében is konstatálja, hogy a tanárság 
elkeseredése valóban általános és jogos.

A napirend során elsőül Székely István főtitkár tett jelen
tést az ezidei filológiai versenyekről; fölolvasta Zlinszky  Aladár
nak a magyar irodalmi s Hittrich  Ödönnek a latinnyelvi ver
senyről szóló jelentését és az illetékes bizottságok megállapítását. 
(E jelentéseket a Közlöny más helyén közöljük.) A választmány 
hozzájárult a bizottságok előterjesztéséhez. Eszerint a magyar 
irodalmi versenyben az első díjat, 100 К -t Kappel Gyula bölcsészet- 
hallgató, a nagyváradi áll. főreáliskola volt növendéke, a második 
díjat, 50 К -t Kardos Lajos bölcsészetkallgató, a debreczeni ref. 
főgimnázium volt növendéke nyerte meg. A latinnyelvi verseny 
első díját (100 K) Winkler Gyula műegyetemi hallgató, a lőcsei 
kir. kath. főgimnázium volt tanulója, a második díjat (50 K> 
Gömöry Sándor joghallgató, a kecskeméti r. k. 'főgimnázium volt 
tanulója kapta. E versenyben dicséretet nyert még Hay László 
és Judik József dolgozata. Négyesy László elnök néhány meleg 
üdvözlő és buzdító szó kíséretében nyomban kiosztotta a díjakat 
a jelenlevő nyerteseknek. Az ifjak távozása után a válaszmány köszö-
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netet mondott a jelentéstevőknek tanulságos bírálatukért, valameny- 
nyi bírálónak, továbbá a versenyen felügyelőknek búzgó fáradozá
sukért. A versenyről jelentest teszünk a minisztériumnak, értesít
jük róla az érdekelt intézeteket is s megkérjük őket a nyertes 
dolgozatnak az intézeti Értesítőben való közlésére.

Székely István főtitkár jelentést tett az egyesület eddigi 
működéséről: az igazgatóság a folyó évben a mai napig négyíz
ben ült össze az egyesületi ügyek intézésére; köreink közül a 
kolozsvári 5, a debreczeni, pozsonyi selmeczbányai 4 —4, a temes- 
várkerületi 4, az eperjesi 3, a kassai, miskolczi, székelyudvar- 
lielyi 2—2, az ungberegvármegyei 1 ülést tartott. A körök műkö
déséről is, ra reform-bizottságok buzgó munkásságáról is Köz
lönyünk tudósításai szólnak; ez utóbbiak közül a földrajzi reform- 
bizottság 2, a modern-filológiai reform-bizottság 5 ülést tartott. 
Részt vett az egyesület több kulturális ünnepen: az ungvári 
Dayka-ünnepen Négyesy László elnök, a kassai Kazinczy-iinnepen 
Karsai Ervin ottani köri elnök, a Múzeumok és Könyvtárak 
nagyenyedi ünnepén Váró Ferenc tagtársunk képviselte egyesü
letünket. A kolozsvári tisztviselő kongresszuson annak idején 
Négyesy László elnök jelent meg az egyesület nevében; ő kép
viselte egyesületünket a Katii. Tanáregyesület közgyűlésén is. 
Az egyesület a nemrégiben megtilt Széchenyi-emlékiinnep alkal
mával koszorút tett a legnagyobb magyar szobrára.

Kardos Albert a főtitkár jelentését tudomásul véve azt 
kívánja, hogy a választmányi ülés általában korábban, az iskola
évnek ne így a vége felé tartassák. Kívánatos ez azért, hogy a 
tanárság életbevágó kérdéseihez a választmány minden tagja 
idejében hozzászólhasson, tájékoztassa az egyesület vezetőségét a 
tanárság hangulatáról s esetleg irányt is adjon működésének. 
A főtitkár magyarázatát adja a választmányi ülés kissé kései 
egybeliívásának a tanári kongresszus ügyének bizonytalanságá
val: hétről-hétre a kongresszus egybehívásának kérdése lebegett 
előttünk, útját állva ügyeink rendes menetének. Az egyesület 
vezetősége egyéb iránt híven és buzgón szolgálja a tanárság egye
temének érdekeit, ismeri és érzi a tanárság bajait; panaszol, 
kér, követel, többet is, mint amennyiről a nyilvánosságot értesít
heti ; minden lépését a megfontoltság ii'ányítja, de egyben bátor
ság is, az az erő, melyet a tanárság támogatása, együttérzése ad 
neki. Vozáry Gyula újra hivatkozik az ország tanárságának nagy 
elkeseredettségére, forrongó lelkületére; kell hogy ennek az elége
detlenségnek a Közlöny gyakori és erélyes hangoztatója legyen, 
minden fölmerülő kérdésekről véleményt mondjon: a tanárságnak 
látnia kell, hogy az egyesület hű és bátor harcosa az ő jogainak, 
különben balul ítél róla s elfásul iránta. Követelnünk kell pl. 
egyebek között, hogy a kinevezések határozott időpontban tör
ténjenek, s kivánatos hogy — a létszám nyilvántartása szempont
jából — a nyugdíjazások is nyilvánosságra jussanak. A főtitkár 
idevágó fölvilágosítása után Kardos Albert azt kívánja, hogy a
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választmány szükség szerint a szabályszerű számon felül is tart
son ülést. Négyesy László elnök is helyesnek találja, hogy a 
rendes választmányi ülés korábban legyen; helyes az is, bogy a 
választmány tagjai gyakrabban találkozzanak ügyeink megbeszé
lésére s általában az egyesületi élet elevenebbé tételére. Az elnök
ség e tekintetben nem is köti magát az alapszabályokhoz : néhány 
tag kívánságára bármikor készséggel egybehívja az ülést.

Vitális István a Selmeczbányai Kör működéséről szólva 
jelentette, hogy a selmeczbányai ev. líceumban kísérlet történt 
a mathematika felsőbb ágazatainak a math, reform-bizottság ter
vezetén alapuló tanítására. A  tanulók eleinte nehézséggel küz
döttek, de csakhamar belemelegedtek s a kísérlet egészben véve 
sikerrel járt. A  Selmeczbányai Kör nevében fölhívja továbbá a 
fölszólaló a választmány figyelmét a helyettes tanárok helyzetére: 
nagyon sok a helyettes tanár, fizetésük nagyon kicsi, életük nyo
morúság, kényszerű sorsuk az adósságba merülés. A  választmány 
amily örömmel vette tudomásul az új math, tanítás sikeres meg
kísérlését, épp oly szomorúsággal nézi, a felszólalóval egyetértőén, 
a helyettes tanárok sanyarú helyzetét. A  minisztériumhoz inté
zett legutóbbi fölterjesztésünkben nyomatékosan hangoztattuk az 
ő helyzetük javításának szükségét is. Általában az egész tanár
ság anyagi ellátása sürgős javításra szorul s ha most is, újra 
elhalasztódik, ez az Európa szégyene szinte gyógyíthatatlan bajjá 
nőhet.

A  választmány az egyesületnek a Mikszáth-jubileumon való 
képviseletére Négyesy Lászlót, Kardos Albertet és Sajó Sándort 
kérte meg; a Református Tanáregyesületnek e hó 18-án Szat
márnémetiben tartandó közgyűlésén Müller József tagtársunk, 
az ág. ev. Tanáregyesület e hó 17-dikén és 18-dikán Nyíregy
házán tartandó közgyűlésén pedig Lévay Ede és Máthé György 
fog egyesületünk nevében megjelenni.

Tudomásul vette a választmány a főtitkárnak a balaton- 
parti konviktustelekre s a nagyváradi közgyűlésre vonatkozó 
jelentését; fölhatalmazta az igazgatóságot, hogy a budapesti és 
kolozsvári Tanítók Házában minket illető egy-egy hely betölté
sére pályázatot hirdessen.

Új tagokul jelentkeztek és fölvétettek: Kovács Géza dr. 
fiumei főgimn. tanár (aj. Fest Aladár), Brettschneider Etel fiumei 
felsőbb leányisk. tan. (aj. Babaré Adél), Barthos Indár buda
pesti II I . kér. főgimn. tanár (aj. Sajó Sándor), K ürti Paula dr. 
és Szabó Hanna kőbányai polg. isk. t. (aj. Szabó Gábor), Kame- 
niczky  Miklós eperjesi főgimn. tanár (aj. Vujsz János), Vargha, 
Iván pozsonyi főgimn. tanár (aj. a Pozsonyi Kör). Egyesületi 
évünk eddigi folyamán belépett 111 tag, az elhalálozások és 
kilépések levonásával a szaporodás 74.

Müller József egyesületi pénztáros előterjesztette a pénztár
ról szóló jelentését. Eszerint a pénztári forgalom május 5-dikéig:
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Bevétel: kor. fill.
1. Pénztári maradék az 1908'9. évről .................... 606 72
2. Tagdíjak és előfizetési díjak ....................................  10.059 57
3. Kamatok .....................................................................  196 46
4. Államsegély az 1909. évre ...................................... 2000 —
5. Megtérült postaköltség...............................................  10 45
6. » nyomdaköltség...........................................  25 75
7. » közgyűlési költség ..................................  43 33
8. A Középisk. Math. Tanítás reformjáért ...............  87 —
9. A Math. Tanítás ref. kiadására a budap. körtől

400 К  és ennek kam atja...................................... 409 12
10. Eladott Közlönyökért ............................................... 2 20
11. Az Egyesült Budap. Főv. takarékpénztártól kölcsön 2300 —
12. A Fürdőkonviktus visszafizetett ............................. 972 —
13. Befizetett alapító tagdíj ..........................................  7 5 —

Összesen 16.787 60

Kiadás: kor. fill.
1. A Közlöny költségei: nyomda .......... 4709.83

irói díjak........... 1512.50
szerkesztő........... 600.— 6822 33

2. Tisztviselők tiszteletdíja ..........................................  600 —
3. Ügyviteli kiadások ...................................................  433 91
4. A Körök jutaléka........................................................  459 55
5. Az egyesületi helyiség költségei ............................. 1348 88
6. Könyvkereskedő és könyvkötő .................................  40 62
7. Közgyűlési költségek ............................................... 129 15
8. Kongresszusi költségek............................................... 230 69
9. A befizetett alapító tagdíj a takarékpénztárba ... 75 —

10. Margitay Tihamér festőművésznek ........................  800 —
11. A Franklin-társulatnak a Math. Tan. ref.-ért részi. 400 —
12. Az egyesület segélyző-alapjának ............................. 300 —
13. A filológiai verseny díjai..........................................  300 —
14. A Fürdőkonviktusnak kölcsön ...........    2222 40
15. Az Egyes. Budap. Főv. Takarékpénztárnak vissza

fizetés .....................................................................  1890 =
16. Vegyes kiadások ........................................................ 175 60

Összesen 16.228 13
A bevételből 16.787 kor. 60 fill, 

kivonva a kiadást 16.228 » 13 »
marad készpénz 559 kor. 47 fill.

Ezután Bados Ignác, a segélyző-alap pénztárosa tett jelen
tést az alapról a következőkben:

»Segélyalapunk számadása a m. egyesületi év végén К  1655.08 
pénztárkészlettel záródott. Az új egyesületi évben a pénztárforgalom 
a következőképen alakult:
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Bevétel: kor. fill.
Kamatokból .......................................................................... 1627 05
Felvételi díjakból .................................................................  129 —
írói díjákból .......................................................................... 40 60
Műszótár jövedelméből ........................................................  494 40
Földhitelintézettől a f. számla terhére ...............................  842 49
Adományok..............................................................................  257 —
Egyesülettől .......................................................................... 300 —

Kiadás :
Segélyekre ..............................................................................  1100 —
Értékpapírok vásárlására ...................................................  2074 29
Befizetés a Földhitelintézetnél a f. számla javára .........  889 60
Kamat megtérítése az Eötvös-alapnak .............................  74 67
Ügyviteli kiadások.................................................................  2 48

A lefolyt időben értékpapirkészletünk К 2200 névértékkel 
gyarapodott és így értékpapirkészletünk jelenlegi állása — beleszá
mítva az Eötvös-alapnál alapítványra letétbe helyezett 8000 koro
nát — К  45.500 n. é.

Az adományokról, melyekről a Közlönyben minden egyes alka
lommal megemlékeztünk, valamint az értékpapírokról a részletes 
kimutatást évi jelentésemnek tartom fenn. Szükséges azonban már 
itt  is rámutatnom, hogy a segély-alapot most már az eddiginél 
nagyobb mértékben veszik igénybe. Özvegyeink és árváink száma, 
kik az egyesület támogatására szorulnak, mindinkább nagyobbodik. 
Az idei segélyek már eddig is 1100 koronára rúgnak, oly összegre, 
melyet a segélyek eddig még egy évben sem értek el. Minthogy az 
alap bevételei a segélyezésre szükséges kiadással nem tartanak lépést, 
az igazgatóság elhatározta, hogy a jövő egyesületi évben mozgalmat 
indít a segélyző-alap gyarapítása céljából. Elődeink, régi tagjaink 
buzgósága létesítette, ú. sz. a maga erejéből és a maga gyenge anyagi 
eszközeivel ezt az alapot; nekünk kötelességünk az alapot oly szín
vonalra emelni, hogy a mai igényeknek megfelelhessen. Amit adunk, 
azt a mieinknek adjuk; a mi özvegyeink és árváink nyomorúságát 
enyhítjük vele. Kérem azért t. tagtársainkat, hogy időnként emlé
kezzenek meg alapunkról és tehetségükhöz képest, ha bármely cse
kély adománnyal is, járuljanak hozzá annak gyarapításához.

A választmány tudomásul véve a jelentéseket a maga részé
ről is hangsúlyozza a segítő-alap gyarapításának szükségét és 
egyesületünk e jótékony intézményét ezúton is melegen ajánlja 
tagtársaink pártfogásába.

Müller József pénztáros jelenti, hogy egyes tagoktól, — 
olyanoktól, akiknek hosszú várakozás után a főtitkár is hiába 
küldött hivatalos fölszólítást — bírói úton kell behajtani a hát
ralékos tagdíjakat. A választmány megadja a fölhatalmazást az 
igazgatóságnak ill. elnökségnek a peres eljárás megindítására.

Kemény Ferenc a fürdőkonviktusokról szóló jelentésével
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kapcsolatosan ismertette a minisztériumhoz intézendő fölterjesz
tést a fíirdőkonviktus segítése tárgyában. E fölterjesztésben évi 
2000 К  állami segítséget kérnénk a középiskolai tanulók balaton- 
parti ftirdőkonviktusa részére. E  konviktus párhuzamosan működ
hetnék az Országos G-yermekszanatórium-Egyesülettel. A választ
mány helyesléssel fogadta a tervet s a további teendőket az 
igazgatóságra bízta.

Az indítványok során Máthé György javaslatára elhatározta 
a választmány, hogy üdvözlő iratot intéz Beöthy Zsolthoz, egyesü
letünk nagyérdemű volt elnökéhez abból az alkalomból, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke lett. A választmány, 
Kemény Ferenc indítványára, megbízta végül az igazgatóságot: 
gondoskodjék róla, hogy nagyváradi közgyűlésünkön az ottani 
katonaiskola egy megbízott tanára előadást tartson a honvédségi 
közoktatásról.

Négyesy László elnök, bezárva az ülést, az egyesületi eszme 
propagálására kérte a tagokat. Az egyesület tekintélye a tagok 
egyakaratú támogatásában van; a tagoknak a vezetőség körül 
való tömörülésétől függ ennek ereje, működésének sikere.

Sajó Sándor,
titkár.

Jelentések a filológiai versenyekről.

I.
J e le n té s  az 1909. é v i m a g y a r  f ilo ló g ia i v ersen y rő l.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet magyar filológiai versenyét 
1909 'október 3-án tartotta meg Eévy Ferenc, illetőleg Csengeri János 
elnöklete alatt. Budapesten 21, Kolozsvárt 7 pályázó vett részt benne. 
A pályakérdés ez v o lt: »Mi az, amit a magyar nemzet Jókainak
köszönhet ?«

A bíráló-bizottság Beöthy Zsolt] elnöksége a la tt : Négyesy 
László, Zlinszky Aladár és Kovács Dezső (Kolozsvár) tagokból állott. 
Előadó Zlinszky Aladár, aki a következő jelentést terjesztette be :

»Maga a pályakérdés kitünően van megválasztva. Nem olyan, 
mely csupán a tankönyv valamely fejezetéhez fűződve annak több
kevesebb önállósággal való reprodukálására késztetne. Nem is 
csak irodalomtörténeti, esztétikai méltatást kíván, hanem arra a 
nagyobb perspektívára utal, mely az irodalmat is a kultúrtörté
net egy részének mutatja s íróinkat a nemzet egyetemes szelle
mére tett hatásukból kívánja megítélni. Végre pedig az ifjúság 
legkedveltebb íróját tűzvén ki tárgyul, tartalmi tekintetben nehéz
séget nem okozott.

Jelentékenyek ennélfogva a tanulságok is, melyek e téma 
nyomán kínálkoznak, hiszen a versenyek célja nemcsak az, hogy
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a tanuló ifjúság munkakedvét fokozzuk, de az is, hogy magunk 
szélesebbkor!! pedagógiai okulást merítsünk. E tanulságok eddig 
sem voltak ismeretlenek, de most szinte kirívóan mutatkoztak.

Az első mindjárt az, hogy a pályázók nem fogták fel a 
pályakérdés egyetemesebb jellegét és Jókai működésének inkább 
csak irodalmi, legfeljebb politikai oldalát rajzolták. Tanulóink 
nincsenek szokva ahhoz, hogy az írókat, mint a nemzet koron
kénti szellemét kifejező egyéniségeket lássák a maguk erkölcsi 
nagyságában, inkább csak a művészt nézik, aki remekműveket 
alkot. Szép esztétikai jellemzéseket olvashatunk, melyekből Jókai 
egész írói képe kikerül, de csak elvont elméleti szempontok alap
ján, nem az író személye és a körülte lüktető eleven élettel kap
csolatban.

Ellenben igen nagy helyet adnak valamennyien a bírálat
nak. Irodalomtanításunk még ma is nagyon kritikai szellemű. 
Boldogok, ha elmondhatták, hogy Jósika korrajza felületes, — mert 
legtöbben az előző regényirodalom rajzával alapozták meg érteke
zésüket — hogy Eötvös gondolatokkal túlterhelt és Kemény 
stílusa nehézkes. Hogy ez írók jelentősége, nagysága miben áll, 
hogy korukban miért hatottak, azzal már inkább adósak marad
tak. Jókai hiányos jellemzését, délibábos korfestését, naiv ethiká- 
ját nem hallgatja el egy sem. A nemzet politikai életére tett 
hatását azonban eléggé kiemelték.

Ha az irodalomtörténeti és esztétikai fejtegetésen kívül még 
mást is találunk a dolgozatokban, az nagyrészt üres frazeológia. 
A tanulók primitív képhasználatával, nehézkes lendületével szem
ben ugyan tartsuk mindig szem előtt Arany János intését, hogy 
e szárnypróbálgatásokból fejlődik majd ki idővel a költői repülés, 
de amit a jelöltek e téren produkáltak, az mégis egy kissé sok. 
Némelyeknek egész dolgozata egy frázishalmaz. Úgy látszik, sok 
helyen divatban van még a dolgozatiratásnak az a módja, mely 
nem az olvasmányhoz, a tárgyalt íróhoz, a tanuló legközvetlenebb 
környezetéhez fűződik, hanem olyan általános erkölcsi vagy esz
tétikai témákat tűz ki, melyekhez a tanulónak nem lehet sem 
elég élettapasztalata, sem elég elméleti készültsége. Ilyenkor áll 
be aztán a semmi valamivé felfújásának szüksége, mely soknak 
stílusát örökre megrontja.

Kokon ezzel, de már jobbirányú az a szónokiassági hajlam 
is, mely a dolgozatokban megnyilvánul. Égy kolozsvári pályázó 
egész dolgozatát ünnepi beszéd alakjában készítette el. Eléggé 
sikerült e nemben Prém Lóránté, ki szintén inkább szónoklatot 
ad, mint írói jellemzést.

Áttérve már most a részletesebb bírálatra, általában véve 
sikerült dolgozatokat adtak b e : Tornyos György, Gáldonyi László, 
Németh Gyula, M ajzik Viktor, Barstes László, Prerau Sándor, 
továbbá Katona Endre, Janota Béla, Judik  József, Ember у Kál
mán, Német Andor. Jókait jól hozta külföldi írókkal párhuzamba : 
Magyar Lajos.
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K ét dolgozat az, mely határozottan a többiek fölé emel
kedik: Kardos Lajos és Kappel Gyula dolgozata. Mindketten 
elsőéves Eötvös-kollégiumi növendékek. Kardos dolgozatában 
inkább érvényre emelkedett a feladott tétel egyetemessége. Jól 
hangsúlyozza, hogy Jókai elsősorban az ifjúság írója, hogy a 
magyar diákéletet senkisem festette nagyobb kedvvel, mint Jókai, 
hogy általában az egész magyar élet hasonlíthatatlan képtárát 
adja és éppen azét a nagy korét, mely a szabadságharcot meg
előzte és követte s melynek nemcsak írója, de közéleti harcosa 
is volt. Kappel viszont Jókait mint írót jellemzi alaposabb fel
fogással, egyenletesebb szerkezetben, emelkedettebb stílusban. 
Előzőihez való viszonyáról így ír: »Eötvöst eszméinek gazdagsága 
minduntalan arra készteti, hogy elbeszélésének fonalát megsza
kítsa, Kemény előadása éppen finom lélektani elemezéseinek közbe
szövése miatt válik akadozóvá s küzdeni látszik a kifejezés nehéz
ségeivel : Jókai, ki bár gondolatban szegényebb, mint Eötvös és nem 
oly nagy lélekbúvár, mint Kemény, éppen mint elbeszélő és mese
szövő múlja felül mindkettőt. Elbeszélésének csevegő, könnyed 
modora pillanatra sem fáraszt s meséjének folyama, melyet párat
lan invenciója számtalan forrásból táplál, sehol meg nem szakad. 
E  bámulatos könnyedség teszi éppen regényeit mindenki számára 
hozzáférhetővé s az élvezet kimeríthetetlen forrásává.

Helyesen látja, hogy Jókai regényeiben a magyar föld és 
nép egy egészbe olvad. »A délibábos Alföld elbájoló képe mellett 
látjuk a hegyvidéket ezernyi változatosságában, átvezet az Alduna 
hullámzajtól harsogó szirtjei között, majd a magyar tenger csodái
ban gyönyörködtet. Belát a természet leikébe s alakjai jellemét, 
a magyar ember természetét ebből magyarázza, ebből érteti meg.« 
S végül teljes joggal ad helyet Jókainak abban a triászban, 
»mely Petőfivel és Arannyal együtt e kor irodalmi öntudatának 
leghűbb kifejezője.«

E bírálat alapján az előadó első helyen Kappel Gyula, 
második helyen Kardos Lajos dolgozatát ajánlja jutalomra,

Ezután a meg nem jelent kolozsvári szakbíráló jelentése 
olvastatott föl. A jelentés megegyezik a két jutalmazandó kivá
lasztásával, csak a sorrend tekintetében tér el. A bizottság ezek 
után újból egybevetette a két dolgozatot és szótöbbséggel az 
első jutalomra Kappel Gyulát, a másodikra Kardos Lajost ajánlta.

II.
J e le n té s  az 1909 ok t. 3-án ta r to t t  h a rm a d ik  la t in  filo lóg ia i

v ersen y rő l.
A bizottság elnöke: Hegedűs István; tagjai: Cserép József, 

Gyomlay Gyula, Hittrich Ödön (Budapest) és Csengeri János 
(Kolozsvár).

Hittrich Ödön előadó a következő jelentést terjesztette be :
A latin filológiai verseny eredménye nagyjából azonos a 

múlt évivel. A versenyzők száma teljesen ugyanaz, mint tavaly.
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t. i. 31. A szöveg tapintatosan volt megválasztva; a latinból 
magyarra fordítandó anyag Cicero De Officiis-ának egy fejezete 
volt (III. 14.); latinra fordítandó szövegül pedig az ifjabb Plinius 
egyik levelének (IX. 23.) magyar fordítása szolgált.

Mindkét szöveg olyan volt, hogy a gimnáziumi latin tan- 
folyamot jeles eredménnyel végzett ifjútól sikeres lefordítását 
méltán lehetett elvárni. Á Ciceróból vett szövegben egy-két hely 
volt, melynek lefordítása nehézséget okozott, mivel az ott előfor
duló néhány jogi műszó és kifejezés kissé szokatlan volt a pályá
zók nagy része előtt. Ha tapintatos és ügyes volt a szöveg meg
választása, annál kevésbbé sikerült a szöveg sokszorosítása; 
némely pályázó ugyanis a sokszorosított szöveg olyan példányát 
kapta, melyben olvashatatlan szavak is voltak és a fordításban 
egy-két hiba onnan is származott, hogy az illető a szöveget nem 
tudta helyesen elolvasni.

A dolgozatok egy harmad része gyenge, egy harmada közép
szerű, egy harmada részben jónak mondható.

Általánosságban leginkább szembetűnő a latin alakok ismere
tének bizonytalansága. Előfordulnak ilyen alaktan elleni h ibák: 
sessisse, responsisse, vidis, agento, gauderi, gaudire, gaudiam, 
gaudear, loquit, confitebo; a congruentia ellen elkövetett ilyen 
hibákkal találkozunk: opinionem meum, laudem meum, magnam 
fructum. Sok pályázó mondattani ismeretei is meglehetős hiá
nyosak; az igeidők alkalmazásában, a módok használatában sok 
helyütt hézagos nyelvtudás tapasztalható. A latinos szórend, szer
kezet, a color latinus, a latin levélszöveg formája többnyire isme
retlen a pályaírók előtt.1 A latinról magyarra való fordítás is 
többnyire szószerinti, nehézkes visszhangja a latin szövegnek. 
Némelyikben van ugyan bizonyos lendület, magyarosságra való 
törekvés, nemkülönben fordítói ügyesség, de viszont a latin 
fordításban akadnak súlyosabb botlások. A végeredmény meg
állapításakor meglehetős nehézséget okozott ez a dolog, mert 
hogy csak egy példát említsek, az egyik jelölt magyar fordítása 
majdnem kifogástalan volt, azonban latin dolgozatában ilyen 
hibák akadtak: vidis, opinionem meum, laudem meum, függő 
kérdés indikátivusszal. Mindezen körülmények alapos megfonto
lása után a bizottság a következő határozatban állapodott meg:

Az első díjra ajánlja Winkler Gyulát, a másodikra Gömöry 
Sándort, dicséretre Háy Lászlót és Indilc Józsefet.

Sajnálatosan volt tapasztalható, hogy sok pályázó dolgozata 
külső alakjára kevés .gondot fordított. Bár oly gyenge dolgozat

1 Érdemes volna valamely magyar-latin szakos kollegánknak össze
állítani a legjellemzőbb hibákat, melyeket magyar tanulók követnek el 
fordítás közben, mint ahogy J. Rothfuchs tette jeles kis könyvében (Beiträge 
zur Methodik des altsprachlichen Unterrichtes, insbesondere des lateinischen. 
Marburg, N. G. El wert, 1893.), hol osztályonként összeállította a szokott 
hibákat, mikre a német tanulókat anyanyelvűknek a latintól eltérő bizonyos 
sajátságai viszik.
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nem fordult elő, mint a múlt évi egyik pályázó fordítása volt, 
azért az eredmény még sem kielégítő. Midőn a latin nyelv nyolc 
évi tanulása után, szótár használatával, ily hosszú munkaidő 
igénybevétele mellett is ily gyarló az eredmény, akkor valamely 
módon segíteni kellene az állapotokon. Mert annnyit el lehetne várni 
azoktól az ifjaktól, akik az érettségin latinból jeles osztályzatot 
kaptak, hogy könnyebb szöveget ex tempore fordítsanak akár 
magyarra, akár latinra. De ha nem is tekintjük ezt célnak és 
nem is akarunk ilyen kísérletet tenni, mindenesetre gondoskodni 
kell a baj okának kutatásáról és az állapotok javításáról, amik 
főfeladatai lesznek a klasszika-filológiai bizottságnak, melynek 
mielőbbi működése szerfelett kívánatos, különösen ha tekintetbe 
vesszük, hogy a többi szakok reformbizottságai milyen lelkes, 
buzgó tevékenységet fejtenek ki.

A bizottság előtt éppen e versenydolgozatok is igazolhatják 
a meglevő bajokat és a hiányok közvetlen megismerése után lehet 
majd gondoskodni az orvoslás módjairól. E versenyek különben 
mindenesetre becses tanulságokat fognak nyújtani úgy a meglevő 
állapotok megismeréséhez, mint az esetleges javítást célzó módszer 
alkalmazása után az újabb módszer hatásának megállapításában.1

Selmeczbányai kör.
A selmeczbányai tanári kör f. é. januárius hó 21-én tartotta 

második felolvasó ülését, melyen Dr. Prónai Lajos főgimn. tanár 
tartott előadást »A magyar nyelv és irodalom sikeresebb tanításáról 
a középiskolában «.

Az előadó először rámutat arra, hogy a mai középiskola még 
nem tud eléggé elszakadni a múlttól, a múltnak ma már kevésbbé 
értékes hagyományaitól s nem tud célszerűen berendezkedni a modern 
életnek új alakulásában. Munkájának jó része meddő, mert olyan

1 Ezekről a versenyekről H. Ziemer is megemlékezett a Rethwisch- 
féle Jahresberichte-ben (1907. 17. lap.). »An französische Sitte und Gepflo
genheit erinnert eine merkwürdige Einrichtung in Ungarn . . .« (ezután leírja 
a filológiai versenyeket); egyúttal megemlékezik a szünidei latin tanfolyam
ról is, kiemelve azt is, hogy a résztvevők útiköltséget kaptak: »So weit 
sind wir bei uns noch nicht, wir möchten aber auch bezweifeln, ob während 
eines 14-tägigen Kursus die Schwäche unserer jetzigen Philologen, z. B. nur 
in Hinübersetzen, erfolgreich beseitigt werden kann. Immerhin ist aber ein 
methodischer Kursus für manche Lateinlehrer gewiss erwünscht, wenn er 
nur nicht in die Ferien gelegt würde«, Nem mulaszthatom el, hogy azoknak 
a kartársaimnak, akik még nem ismerik, figyelmébe ajánljam ezt a művet:
C. Rethwisch, Jahresberichte über das höhere Schulwesen, Berlin, Weid
mann. Ebben a minden évben megjelenő munkában kiváló szaktudósok fog
lalják össze és ismertetik azokat a könyveket, melyek az előző évben az 
illető középiskolai szakból megjelentek és egyúttal jellemzik az egyes tár
gyak tanításában, módszerében felmerült újabb eszméket és kísérleteket. 
Némileg hasonló munkát végzett, bár más irányban, Kont Ignác, aki éveken 
át ismertette Franciaország klasszika-filológiai irodalmát az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben.
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ismeretek halmazával tölti meg a tanulókat, melyek a ma szempont
jából rájok nézve kevésbbé becsesek, viszont sok szükséges ismeretre 
nem tehetnek szert a tanulók. A középiskola tárgyai nincsenek cél
szerűen összeválogatva s az egyes tárgyak tanításának módszere sem 
állja ki a modern pedagógus kritikáját. Az előadó ezután kimutatja 
azokat a hiányokat, melyek a magy. nyelv és irod. tanításában 
észlelhetők s megjelöli e tárgy sikeresebb tanításának módszerét.

A kezdő fokon ( I—III. o.) nem a grammatikát kell előtérbe 
helyezni, hanem az olvasmányt. A főkönyv itt a módszeresen, prak
tikusan szerkesztett és kezelt jó olvasókönyv, a nyelvtan segédkönyv. 
A grammatika nem alkalmas a tanulók praktikus nyelvi kiképzésére, 
amint azt az idegen nyelvek tanításánál az újabb, természetes nyelv
tanítási irány igazolta. A magyar nyelv tanításánál a kezdő fokon a 
legfőbb probléma: a szabatos és magyaros fogalmazás elsajátítása. 
Fogalmazni tudjon a tanuló szóban és írásban. Ezért el kell vetni a 
katekizáló módszert ; a tanuló mindenre összefüggő előadásban feleljen 
s nem ponrról-pontra feladott kérdésekre. Az olvasmányoknak szóbeli 
elmondása is jó eszköz erre. Éppen ezért különösen fontos az olvas
mányoknak célszerű és gazdag összeválogatása. Ne igen szerepeljenek 
a magyar olvasókönyvekben a régi kultúra, a régi mitológia és mese
világ. Az olvasókönyv legyen tele a magyar történelem, élet, család, 
föld és nép rajzaival, idegen mesevilág helyett gazdag magyar mese
világunk szolgáltasson olvasmányokat s ne hiányozzanak a praktikus 
s a modernebb életet bemutató s a tanuló érzékét célszerűen irányító 
hasznos olvasmányok sem. A magyar órák legtöbbje olvasmányi. 
beszélgető, mesélő óra legyen. Közbe-közbe juthat idő az ú. n. nyelv- 
tanításnak is, de az ne álljon meddő, száraz elemzésekből. Ne boncoljuk 
szót szőrszálhasogató módon az olvasmányt, mert ezzel minden nevelő 
hatását lerontjuk.

Az összefüggő, folyékony előadást, fogalmazást írásban is kell 
gyakorolni. A nyelvtani gyakorlatoknak semmi praktikus eredményük 
nincsen, ilyenek feladása teljesen hiábavaló munka. Minden magyar 
filológus tapasztalhatta, hogy a tanulóknak hosszú, fejtörő és kínos 
munkája milyen silány és nevetséges eredményre vezet. Grammati- 
kailag ugyan helyes eredményt kapunk, de a tanuló az ilyen fel
adatokból nem nyert, nem tanult semmit; megoldásuk alkalmával 
horribilis képtelenségek kerülnek ki a diákfejekből. Okulásul több 
ilyen nyelvtani gyakorlatot olvas fel I —III. o. tanulók füzeteiből. 
Ezek helyett az összefüggő fogalmazás gyakorlatát tartja szükségesnek 
már az I. osztálytól kezdve. Ezeket az átírásokon lehet kezdeni, a 
későbbiek folyamán aztán egyre sűrűbben szerepelhet az önálló, 
szabad tétel, a tanulók megfigyelését és egyéniségét fejlesztő tételek 
kidolgozása. Helyes irányítás mellett a tanulók a IY —У. osztályban 
már olyan szabatos, közvetlen és élénk stílusban tudnak írni, amilyet 
az eddigi módszer mellett csak íútkán s csak későbben tudtunk észlelni. 
A tanulónak alkalma van arról írnia, ami kedvére van, munkája 
nem lesz kényszeredett, hanem örömét, gyönyörűségét leli benne s ha 
kezét nem kötjük meg mindig, ha őszinteségét nem vesszük zokon,
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lelkének kibontakozását segítjük elő. Természetesen a helyes irányítás
tól sok függ, s az is igaz, hogy az eredmény vegyes lesz, de az átlagos 
eredmény mégis sokkal kielégítőbb, mint a sivár nyelvtani gyakor
latoknál. Fejtegetései igazolásául felhozza a Magy. Középiskola 1908. 
szept. 15-iki számát, amelyben Rónai Antal dr. számol be hasonló 
módszerű magy. tanításának eredményéről.

A további fokokon a megkezdett munkát folytatni kell. Az elmélet 
szoruljon háttérbe, fő mindenütt a bő, praktikusan kezelt olvasmány. 
Az elmélet anyagát, mely absztrakt voltánál fogva kevésbbé alkalmas 
a tanuló érdeklődésének felkeltésére s így értelmének nevelésére, redu
kálni kell, de az olvasmányi anyagot gazdagabban, célszerűbben kell 
kiválogatni, menten minden elvont agyonmagyarázástól, sivár esztetizá- 
lástól. A gyakorlatok itt is egyéniek legyenek. A stilisztika, retorika, 
poétika anyagának írásban való fejtegetése fölösleges munka. A száraz, 
értekező forma nem vezet célra, inkább az elbeszélés, a rajz, a leírás, 
stb., melyek közvetlen, természetes voltuknál fogva nagyon alkal
masak a tanuló önálló megfigyelésének felkeltésére, lelkivilágának 
nevelésére.

Az irodalom tanításának is nagyon sok a hiánya. A tanuló 
igen átlagos irodalmi műveltséggel kerül ki az életbe, aminek okai 
részben az ix-odalomtörténeti kézikönyvek. Ezek eddigelé a teljességre 
töi'ekedtek s nem arra, vájjon a tárgyalt irodalmi terméknek van-e 
valami becse és értéke ma is, érdekli-e az a tanulóifjut, mexűthet-e 
abból tanulságot, tanulbat-e belőle művészi szépet, hasznát veheti-e 
ez ismereteknek az életben is s kell-e, hogy azok mind műveltségének 
részei legyenek. A kézikönyvekben csak az foglaljon helyet, aminek 
igazán nagy művészi s nemzeti értéke s ma is úgyszólván kultúx’- 
becse vaxx. A magyar irodalomnak csak a javát kell felvenni s e 
tekintetben kivált a régi irodalomból nagyon sok a kiselejtezhető. 
A jellegzetes, a kort jellemző műfajokból elég egy-egy példa, cél
szerűen beállítva az illető korkép keretébe. Tartózkodjunk az üres 
esztetizálástól, a hiábavaló méltatásoktól, kritikáktól, aprólékosságok
tól, fölösleges címektől, csekély fontosságú évszámoktól, jelentéktelen 
nevek halmazától. Revízió, gondos gyomlálás és haladás kell a kézi
könyvek terén is.

Az olvasmány sehol sem lép anixyira előtérbe, mint itt. A fődolog 
az illető ix’odalmi terméknek olvasáson alapuló ismerete. Ke alkossunk 
ítéletet sohasem látott művekről, ne fejtegessünk, magyarázzixnk, 
ismertessünk sohasem olvasott dolgokat. A művet ne magyarázzixk 
agyon, ismertetéseink inkább népszerűek, mint szakszerűek legyenek, 
inkább az érdekes benyomásokat, a művészi szép vonásokat emeljük 
ki, mint az elmélet szabályait. Fő a művek rokonszenves, belső meg
értésen és átérzésen alapuló bemutatása, a gyönyörködtetés eszközeivel 
való ismertetése. A szorosan vett szakszerűség az egyetem dolga. 
Szoktassuk a tanulót ahhoz, hogy a műről alkotott saját benyomá
sairól is számot tudjon adni, ne csak a mienket vagy a kézikönyvét 
reprodukálja. Ez elősegíti a tanxxlók kritikai érzékét, helyes ítélő
képességét. (Egy irodalmi óx%a bemutatása Petőfiről.) Fontosak az ú. n.
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tartalmi kivonatok, melyekbe mindaz belekerül, amit a tanuló az isko
lában vagy otthon olvasott.

Az irodalomnak ilyen módszerű tanításához azonban idő kell. 
Heti 3 órában nem végezhet az irodalom tanára sikeres munkát s 
csak átlagos, felületes eredményt mutathat ki. E tekintetben a tan
terv revízióra szorul. A magyar nyelv és irodalom lévén a közép
iskolai tárgyak egyik legfontosabbika, gondoskodni kell róla, hogy 
ezt a fontos tárgyat tökéletesen lehessen tanítani.

Az előadó végül azt fejtegeti, hogy az írásbeli dolgozatokat 
az irodalmi fokon is a megkezdett módszerrel kell Íratni. Az elméleti 
anyaggal kapcsolatos télelek célszerűtlenek, az esztetizáló értekező 
forma elavult; kívánatosak itt is az önálló megfigyelést megkívánó 
és előmozdító egyéni dolgozatok, szabad tételek. Az elméletet úgyis 
megtanulják a tanulók, fölöslegesek a tudományosság külső színére 
törekvő üres esztetizálások, melyek a tanulók stílusérzékére sem 
hatnak praktikusan.

A felolvasást megbeszélés követte, melyben elsőnek Suhajda Lajos 
líc. tanár vett részt, aki általánosságban helyesli a felolvasó fejte
getéseit, csak az önálló fogalmazásnak már az I — II. osztályba 
való teljes bevitelét tartja kissé korainak, különösen a nemzetiségi 
vidékeken, ahol a tanulóknak megfigyelő képességük van ugyan, de 
fogalmazási készségük, a nyelvben való járatlanságuk miatt, nagyon 
csekély. I t t  kezdetben jobb szolgálatot tesz az olvasmányok tartalmának 
összefoglalása vagy az olvasmányokban adott minták szerint való 
leírások készítése; csak az ilyenek gyakorlása után térjünk át az 
önálló fogalmazásra. A kezdő fokon csupán az elbeszélő költemények
nek prózába való átültetését tartja célravezetőnek, a lírai költemé
nyek erre alkalmatlanok. Ezenkívül szükségesnek tartja az irodalmi 
olvasmányok kánonjának pontos összeállítását. Dr. Vitális István 
líc. tanár az elmélet lehető kiküszöbölésében látja a kifejtett módszer 
hibáját. A tanuló hozzá van szokva, hogy feladott leckét, elméletet 
tanuljon be s arról számoljon. Ezen a bajon a tanulók érdeklődésének 
felkeltésével lehet ugyan segíteni, de ehhez nem minden tanár ért. 
A fogalmazástanítás terén szintén az önálló megfigyelés szükségességét 
hangoztatja. A megbeszélésben részt vettek még Herrmann Miksa 
főiskolai és Lencsó János líc. tanár.

Harmadik felolvasó-ülését f. é. április hó 15-én tartotta a 
kör, melyen Balás Géza főgimn. tanár tartott előadást »A matema
tikai tanítás reformjáról«. Az előadás gondolatmenete a következő : 
A matematika-tanítás mai alakjában nem felel meg a kor követel
ményeinek s azért reformra okvetlenül szükség van. A reform mér
tékére és mikéntjére nézve az 0. K. T. kebeléből kiküldött szak- 
bizottság nagy körültekintéssel megszerkesztett javaslatai szolgálnak 
alapul. Bármint javítsuk is azonban módszereinket, a VIEL о. jelen
legi heti 2 órája nem elegendő az egész anyag rendszeres, gyakor
lattal egybekötött átismétlésére. Inkább lehetne az óraszámot 3-ra 
redukálni azon osztályok valamelyikében, ahol jelenleg heti 4 órában 
tanítjuk a matematikát. A reformjavaslatok gyakorlati keresztül-
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vitele szempontjából kívánatos volna az ipari, kereskedelmi, gazda
sági élet főbb tényezőit felkérni, hogy szolgáltassanak a matematika- 
tanítás céljaira alkalmas anyagot. Végül javasolja, bogy a kör mondja 
ki, bogy a reformjavaslatok szellemével mindenben egyetért, a reform- 
bizottságnak fáradságos munkájáért köszönetét fejezi ki s kéri a 
reformoknak, kísérletképen, mielőbbi életbeléptetését.

Az előadáshoz elsőnek dr. Fodor László főisk. tanár, a kör 
elnöke szólott, kinek az infinitezimális számítás bevezetése tekinte
tében voltak aggályai. Raksányi Samu líc. tanár, eddigi kísérleteire 
hivatkozva, a differenciál- és integrálszámítást a kellő korlátok meg
tartásával szükségesnek mondja s nem tartja megterheltetésnek. 
Dr. Rauchbauer József főgimn. igazgató és Hegyi Ferenc főgimn. 
tanár hasonló szellemű felszólalása után a kör az előadó javaslatát 
elfogadta.

Végül Hegyi Ferenc a kör pénztárosa tett jelentést a tag
díjak beszedéséről.

(Selmeczbánya.) Suhajdci Lajos
_____ jegyző.

Temesvári Kerületi Tanári Kör.
A Temesvári Kerületi Tanári Kör március 29-én ülést tartott, 

melyen a Szabad Líceum vezetősége 1909/910. évi működéséről 
számolt be. Napirend előtt K. Danes Ferenc elnök bemutatja gróf 
Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak hivatalba- 
lépése alkalmából küldött távirati üdvözlésünkre adott válaszát, amit 
a kör örömmel vesz tudomásul. Azután Ozorai Lajos dr., a Szabad 
Líceum titkára olvasta fel titkári jelentését, amit a kör köszönettel 
vett tudomásul. Dr. Gálos Kezső líceumi pénztáros számadását a 
kiküldött számvizsgáló-bizottság helyesnek találta s a kör neki a fel
mentvényt megadja, jelentéséért köszönetét mondva. Azután Farkas 
János, a liceum elnöke, a következő indítványokat vetette fö l:

1. Kívánatos volna, hogy a líceum vezetőségét már a leg
közelebbi ülésén megválassza a kör, hogy a jövő évben tartandó 
előadások programmját annál könnyebben össze lehessen állítani; 
2. mivel az áll. főreáliskola díszterme a nagyszámú érdeklődő közön
ség befogadására szűknek bizonyult, jövőre módot kellene keresni 
arra, hogy előadásainkat a városi vigadóban, vagy a vármegyeházán 
tarthassuk meg ; 3. kívánatosnak tartja, hogy a jövő évtől kezdve 
minél több országos hírű tudós és író kéressék föl előadások tar
tására ; 4. a már eddig is bevezetett sorozatos előadásokat nagyobb 
számban kell megtartani; 5. célszerű volna az összes helybeli líceu
moknak (Néplíceum, Népakadémia, Szabad Líceum) egyesítése a 
tanárság vezetése alatt. A kör elvben helyesli a líceumi elnök 
indítványait s megbízza őt, hogy ebben az irányban tegyen lépéseket 
s a legközelebbi ülés napirendjére ez indítványokat tűzi ki, amikor 
a módozatok részletesen megbeszélendők. A kör felkéri ezúttal az
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áll. főgimnázium igazgatóságát, hogy a líceumi titkár jelentését 
nyomassa ki. Dr. Kovács Gyula beszámolt ezután a kongresszusi 
végrehajtó-bizottságnak a Közlönyből már ismeretes üléséről s azt 
indítványozza, hogy most, midőn a felekezeti iskolák tanárainak is 
kilátásba helyezték, hogy félárú jegy váltására jogosító kedvezményt 
fognak kapni, kérjük föl egyesületünk vezetőségét, eszközölje ki, 
hogy e vasúti kedvezményt az állami helyettes tanárokra is terjesszék 
ki. Indítványát a kör elfogadja. A kör a Magyar Oktató Szövetség 
eszméjét pártolja s felkéri az egyesületi tagokat, minél nagyobb 
számban való belépésre. Erre elnök a gyűlést berekesztette, az egész 
kör nevében kifejezve háláját és elismerését a líceum vezetőségének 
buzgó és sikeres működéséért.

(Temesvár.) Csép Miklós.

Modern filológiai szakbizottság.
A szakbizottság f. é. április 28-án látogatott ülést tartott. 

Különösen örvendünk a középiskolai tanításon kívül állók érdek
lődésének és közreműködésének. Ezúttal »A nyelvtanítás a tömeg
tanításban« fontos témája és dr. Bartos Fülöp keleti-akadémiai tanár 
szaktekintélye vonzotta a nyelvtanítással foglalkozókat ülésünkre.

Dr. Waldapfel János elnök felszólítására előadó megkezdte fej
tegetéseit. Tömegtanítás alatt nemcsak a 60—70 tanuló oktatását 
érti, hanem az egyéni tanítás ellentétjét, a két vagy több különböző 
tehetségű és individualitású egyénnel egy időben való foglalkozást. 
E szempont a pedagógiában még egyáltalán nem részesült abban a 
megfontolásban, melyet érdemel; pedig a jövő iskolai pedagógia kiala
kulásában döntő szerepe lesz. Be fogják látni, hogy a tömegtanítás 
csak receptív, csak reproduktív természetű lehet, míg a megfigyelé
seken alapuló ismeretek és a gyakorlati ügyességek csak egyéni taní
tás mellett sajátíthatók el. így hát új csoportosítások fognak kelet
kezni.

Ily produktív (alkotó) munka a nyelvismeretnél a beszélőképes
ség. Eseteket hoz fel a közelmúltból, melyek arra engednek követ
keztetni, hogy iskolaügyi vezetők már lassanként belátják, hogy a 
beszélőkészség megadása nem lehet a tömegtanítás feladata. A köz
vélemény ugyan a beszédben látja a nyelvtudás egyedüli hasznos 
oldalát, de fel kellene őt világosítani, hogy valamely nyelv nyomta
tott vagy hallott mondatainak a megértése legalább oly praktikus 
és bizonyára oly hasznos, mint amit az esetleges folytonos gyakorlás, hoz 
a nehezen megszerezhető beszélőképesség, A középiskolai tanításban 
heti 2 — 3 óra mellett nincs elég idő arra, hogy az egyéni produká
láshoz kötött beszédet gyakoroljuk. Tanítsuk hát a megértést, és 
csak a megértést, hogy legalább ezt a célt minél tökéletesebben é3 
minél biztosabban elérhessük. Az iskolából kikerülő ifjak számára 
az idegen nyelvű szépirodalmi és tudományos művek és cikkek meg
értése óriási kincset jelent, mely mindenkinek és minden körülmények 
között megtartja értékét.
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Előadó ezek után a következő tételeket bocsátja megvitatásra 
és elfogadásra a bizottság elé: 1. Az iskolai nyelvtanítás célja az 
illető nyelv megértése és minden eszköz ennek a kizárólagos célnak 
szolgálatában álljon. — 2. A beszéd gyakorlását a tanfolyam végére 
kell tenni. — 3. Tétessenek ennek az eljárásnak eredményességére 
nézve kutatások és kísérletek, mikhez a miniszteri engedélyt a bizott
ság iparkodik kieszközölni.

A vita, a kérdés fontosságának és az előadás eszmekeltő ere
jének megfelelően, rendkívül élénk és részben ellentmondó volt, úgy 
hogy az idő előhaladására és még sokaknak hozzászólási kedvére való 
tekintettel a bizottság elhatározta, hogy a folytatásra és dr. Bartos 
Fülöp főiskolai tanár válaszának előadására május 19-ikén este 6 óra
kor még egy ülést tart, melyen a távollevők is — a Közlönyben 
foglalt jelentés alapján — megtehetik észrevételeiket.

Kciiblinger Fülöp,
titkár.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus Tanárai XIV-ik Kongresszu
sának Évkönyve. Kolozsvár 1910.

Ez a füzet hat ívnyi terjedelemben beszámol az erdélyrészi 
róm. kath. Státus gimnáziumaiban működő tanárok egyesületének 
kolozsvári XIV. rendes közgyűléséről, melyen a mi egyesületünket 
Márki Sándor köri elnök és Fazakas József köri jegyző képviselte.

A gyűlésen, melyet Pál Antal elnök vezetett, számos érdekes 
tárgy került napirendre s amint az Évkönyvből látjuk, beható meg
vitatásban részesült.

A tárgysorozatban szerepeltek pedagógia-didaktikai ügyek, de 
foglalkoztak adminisztratív meg a tanárság anyagi helyzetét illető 
kérdésekkel is.

A szép elnöki megnyitó után Fazakas Gáspár udvarhelyi tanár 
az új latin nyelvtanítás kapcsán kimutatja a Liber Sexti használható
ságát és indítványozta, hogy a könyv a Státus iskoláiba behozassák, 
mihez a közgyűlés széleskörű, szakszerű vita után hozzájárult. Lóky 
Béla tetszéssel fogadott előadás kíséretében kérte a közgyűlést, hogy 
szorgalmazza illetékes helyen annak a kimondását, hogy a Státus 
mathema^tika tanárai közül azok, kik arra vállalkoznak, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület mathem. reformbizottsága elvei szellemé
ben taníthassanak s erről a következő közgyűlésen számoljanak be. 
Tárgyszeretettől áthatott és a nem-szakembereket is lebilincselő for
mában szólott Bietly Károly, az énektanításról, a szabadkézi rajz 
tanításáról külföldön és itthon, Holló Károly, kinek ebbeli műkö
dése olvasóink előtt nem ismeretlen. Végül a svéd torna behozatalá
ról értekezett a lelkes szakember szeretetével TJjsághy József.



678

Az indítványok közül kiemeljük a csíksomlyói, marosvásárhelyi 
és gyulafehérvári tanári testületek és Kárpiss János indítványait, a 
tanári fizetés, vasúti féljegy és nyugdíjügy rendezése ügyében. Kárpiss 
János indítványozza, hogy kérje a Státus a minisztériumot, hogy a 
protestáns középiskolai könyvtáraknak juttatott 20.000 К  segély 
mintájára juttasson a Státus gimnáziumainak is.

Pál Antal — igen helyesen — ellene szól a tananyagnak az 
Értesítőkben való állandó közlése ellen és ily irányú indítványt 
is tesz.

Nemes Endre a nyomdaviszonyok drágulása következtében föl 
akarja emeltetni az Értesítők díját.

Gyárfás Tihamér a keresztény és hazafias olvasmányok behoza
tala érdekében szól és ugyancsak ő energikus szert ajánl az iskolai 
könyvek megokolatlan új kiadásai ellen, melyek a tanítást megzavar
ják és terhelik a szülőket. Ily könyveket szerinte haladéktalanul 
ki kell próbálni, mihez a gyűlés is hozzájárult.

Végül Pál Antal nyújtott be indítványt a nagy statisztikai 
íveknek az államsegélyek felhasználásáról szóló jelentkezésnek határ
idejét illetőleg, azután a vallástani éretts. vizsgálat tárgyában való 
egységes intézkedést illetőleg.

A tisztujításnál a régi tisztikart újból megválasztották.
Kárpiss János írta a jegyzőkönyvet, mely mellékleteivel együtt 

tanúságot tesz arról a magas színvonalról, melyen az előadások s a 
hozzájuk fűződő vitatkozások mozogtak. дт Barnabás

Beküldött könyvek és lapok.
Dürer. A »Művészeti Könyvtár «-ban most jelent meg Dürer 

Albrechtnek, a nagy német művésznek monográfiája Felvinczi Takács 
Zoltántól. Dürer atyja magyar származású volt, a békésmegyei Ajtós 
községből vándorolt ki, mint ötvöslegény. Németországba s úgy 
telepedett meg Nürnbergben, ahol a nagy művész élt és dolgozott. 
Takács Zoltán a fősúlyt Dürer művészetének elemzésére fekteti. Ezt 
tüzetesen, minden szükséges szempontra kiterjeszkedően fejtegeti s 
az illusztrációk nagy sokaságával is jellemzővé teszi. Ezek az illusztrá
ciók kitűnő reprodukcióban közük Dürernek minden jelentékenyebb 
festményét és metszetét. A Dürer-monografiát Lampel R. könyv- 
kereskedése (Wodianer F. és fiai) r. t. adta k i ; ára díszes kötés
ben 8 korona.

Szinyei Merse Pál. Malonyay Dezső monográfiája megjelent a
K. Lippich Elek szerkesztésében kiadott. »Művészeti Könyvtár «-ban, 
Szinyei Merse Pál monográfiáját a Lampel R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és fiai) cég adta k i ; ára díszkötésben 8 korona.

Munkácsy Mihály életrajza. Móricz Zsigmondtól, megjelent 
az »Iparosok Olvasótára« című vállalatban. Ugyané vállalat egy 
másik új füzetében Kerekes György mond el sok jellemző és érdekes 
adatot a magyar céhek történetéről, régi viszonyairól »Bepillantás
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Kassa régi céhéletébe (1597 — 1647)« cím alatt, a harmadik új 
(kettős) füzet pedig »Hasznos olvasmányok« cím alatt tanulságos és 
szórakoztató olvasmányokat ad Sárándy Istvántól, Zulasoszky Andor
tól, Várnai Sándortól, dr. Széchy Ákostól, Heller Richárdtól, Gelléri 
Mórtól és Tarczai Györgytől. Az »Iparosok 01vasótárá«-t Mártonfy 
Márton szerkeszti és Lampel К. könyvkereskedése (Wodianer F. és 
Fiai) r. t. adja k i ; egy-egy szám ára 60 fillér.

A botrány. Irta  Henri Bataille. Könyvalakban megjelent a 
»Fővárosi Szinházak Műsora« című népszerű vállalatban, fordította 
Molnár Ferenc. Olvasmányul is rendkívül érdekes darab, mely Lam
pel ít. könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) kiadásában jelent 
meg ; ára 60 fillér.

Magyar Shakespeare-tár. 1910. III. kötet, 2. füzet, а У KM. 
támogatásával kiadja a Kisfaludy-Társaság. Szerkeszti Bayer József. 
Budapest, Kilián Frigyes utóda bizománya. Ára 1 К  75 f. Berze- 
viczy Albert, dr. Gulyás Pál, Tolnai Vilmos, Péchy Gyula, dr. Soly- 
mossy Sándor és Korpf Lajos értekezéseivel.

KRÓNIKA.
Közgyűlésünk előkészületeinek előmozdítása céljából egye

sületünk elnöke dr. Négyest/ László a Közlöny szerkesztőjének 
a kíséretében f. hó 9-én délben Nagyváradra érkezett. Az állo
máson a helybeli rendező-bizottság részéről Novotny S. Alfonz 
prem. főgimn. igazgató elnök, dr. Gedeon Alajos áll. főreáliskolai 
igazgató ügyvivő elnök és a prem. főgimnázium s áll. főreáliskola 
számos tanára fogadták az érkezőket, akiket a premontreiek rend
háza látott vendégekül. A  felette szívélyes fogadtatás mellett az 
a meglepetés érte az elnököt és kísérőjét, hogy a közgyűlést 
csaknem teljesen előkészítve találták. E  tekintetben a Közlöny 
mai számában közzétett előleges tájékoztató kellő felvilágosítást 
nyújt s a nagyváradi rendező-bizottság serény munkálkodását 
dicséri. Minthogy elnökünk és kísérője ez alkalommal csakis a 
tanügyi körök szíves közreműködését kívánták kérni és megkö
szönni, azért csakis dr. Vass Bertalan tanker, kir. főigazgatónál, 
Novotny S. Alfonz prem. főgimn. igazgatónál, dr. Gedeon Alajos 
áll. főreálisk. és Kovács S. János keresk. isk. igazgatónál tettek 
látogatást. A város nagyérdemű vezetői és a honvéd hadapród
iskola parancsnoka iránt, akiknek legmesszebb menő támogatá
sát a helybeliek már biztosították, a közgyűlésen adunk kifeje
zést elismerésünknek és hálánknak. Este a vendégek tiszteletére 
a főgimn. és főreálisk. tanárai közös vacsorára gyűltek össze, 
szép példáját mutatva a kollégiális együttérzésnek. Nagyvárad 
város fejlődése és szépsége valóban meglepő. A közgyűléssel kap
csolatos programm gazdag. A megtekinteni valók tanulságosak, 
élvezetet nyújtók. A fogadtatás magyaros vendégszeretettől átha-
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tottnak ígérkezik. Mindez elég ok arra, hogy közgyűlésünk láto
gatottság tekintetében is méltó legyen a kijelölt nagyszabású 
keretekhez. A jelentkező lapokat a Közlöny közelebbi számához 
mellékelve küldjük szét és kérjük igen t. tagjainkat, hogy a 
közgyűlésré készüljenek s annak idején Nagyváradon minél szá
mosabban szíveskedjenek megjelenni.

Az Akadémia és a tanárság. Az Akadémia idei nagy
hete is több kitüntetést juttatott osztályrészéül a magyar tanár
ság több érdemes tagjának. A másodelnöki székbe a tudós testület 
egyhangú bizalma Beöthy Zsoltot, egyesületünk igazgatósági tag
ját s nagyérdemű volt elnökét emelte. Őszinte örömmel, igaz 
büszkeséggel és szívbeli jókívánságainkkal köszöntjük őt Széchenyi 
örökében! Szellemi életünknek azok közül az érdemes munkásai 
közül, kik rokonszenvükkel fényesebb állásaikban is társaink 
maradtak, örömmel látjuk a megválasztott tagok sorában Badics 
Ferencet, Bleyer Jakabot, Hegedűs Istvánt, Munkácsy В er nád ot 
és Némethy Gézát. A jutalmazottak között Madai Gyula buda
pesti ref. főgimn. tanártársunk a Farkas-ítaskó-díjat nyerte el 
Magyar tenger c. hazafias versével, Tóth Szabó Pál egy. m. tanár 
pedig az Ipolyi-jutalmat nyerte a huszitákról írt müvével. Mind
nyájuknak őszinte szerencsekívánatainkat!

Pályázati hirdetés.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület pályázatot hirdet 

a budapesti Ferenc József Tanítók Házában és a kolozsvári 
Tanítók Hunyadi Házában egy-egy ösztöndíj-állomásra, mellyel 
lakás, fűtés, világítás és orvosi kezelés van egybekötve. A reggeli-, 
ebéd- és vacsoráért, melynek élvezete a felvett ifjúra nézve az 
intézetben kötelező, havi 22 korona fizetendő.

Ez ösztöndíjakra oly jeles előmeneteld és jó erkölcsi maga- 
viseletű tanulók pályázhatnak, kiknek atyjuk az egyesület tagja.

A folyamodványok, melyek keresztlevéllel (születési bizo
nyítvánnyal), а V II. oszt. évvégi bizonyítványával és а V III. 
oszt. félévi értesítőjével (esetleg index-szel) felszerelendők, az egye
sület igazgatóságánál (Budapest, V III. Eszterházy-utca 14— 16) 
május 30-ig nyújtandók be.

A fölvétel, melyről az illetők augusztus hó folyamán érte- 
síttetnek, egy évre szól, de ugyanaz az ifjú több éven át is élvez
heti az ösztöndíjat.

Budapest, 1910. május 8-án.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 

igazgatósága.

Schurina István emlékezete. Szép, kegyeletes emlék-ünnepély 
folyt le május 1-én d. u. 4 órakor a nagykállói r. kath. temető 
sírkertjében. Schurina Istvánnak, a nagykállói áll. főreáliskola, illetve
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gimnázium volt igazgatójának szép síremléket állítottak tanítványai, 
ismerősei és barátai. A gyűjtés megindítása Zoltán Istvánnak, a 
nagykállói járás főszolgabírójának az érdeme. A koszorúkkal borí
to tt sírnál Dudinszky Emil, a nagykállói áll. főgimnázium igazgatója 
beszélt. Szép szavakban méltatta elődjének érdemeit, kire hálás kegye
lettel emlékeznek vissza mindazok, akik hozzá közel álltak. Majd 
az elmúlás gondolatát fejtegette, amely fölé azonban diadalmasan 
kerekedik az élő emlékezet. Dudinszky igazgató beszéde után Seress 
József, Nagykálló város főjegyzője szólott. A város nevében átvette 
a síremléket s ünnepélyes ígéretet tett, hogy annak a férfiúnak a 
síremlékét — aki a közéletnek egyik hasznos tagja és érdemeinél 
fogva a városnak díszpolgára volt — mindenkor szerető kegyelettel 
fogják megőrizni.

Ezzel a kegyeletes ünnepség — melyen testületileg jelent meg 
a gimnázium tanári kara s amelyen a város intelligenciája is kép
viselve volt — véget ért. J)r. Galambos Dezső.

Meghívó. A Modern-filológiai szakbizottság f. é. május hó 
19-én este 6 órakor az 0. K. T. E. helyiségében (Eszterházy-utca 
14 — 16. sz. II. em.) gyűlést tart, melyen dr. Bartos Fülöp Keleti
akadémiai tanárnak a Közlöny e számában közölt tételeit folytató
lagosan megvitatjuk. Erre az érdeklődőket ezúton meghívja az 
elnökség.

Tanulmányút Berlin—Köln — Bruxelles—Ostende—London —
Páris—Strassburg—München—Wienbe. A Bákóci-kollégium igazga
tósága július hónapban a fenti városokba tanulmányutat rendez. 
Indulás július 3-án. Részvételi díj utazás, lakás, ellátás és belépő 
díjakkal együtt 400 korona. Bővebbet Bednárz Róbert, a Rákóci- 
kollégium igazgatójánál, Budapest, II. Oszlop-u. 35.

Május 18. »A korszellem átalakítására elsősorban az iskola 
van hivatva«. Ezt a mély igazságot olvassuk abban a rendeletben, 
amelyet Apponyi gr. 1906-ban 48.431. sz. a. bocsátott ki a békenap 
érdekében és amelyben a miniszter felhívja »a tanintézetek igazga
tóságait, hogy ezentúl minden év május 18-án, az I. hágai béke- 
konferencia megnyitásának napján, az ország mindenfokú iskolájában, 
az iskolával kapcsolatos önképzőkörökben és ifjúsági egyesületekben 
az arra hajlandóságot érző tanárok, tanítók vagy amennyiben az 
illető tanintézetek igazgatói ezt célszerűnek látják, a szóban forgó 
egyesületek tagjai is röviden ismertessék a békekonferencia napjának 
jelentőségét, a békemozgalom eszközeit és szerveit«. Valljuk meg 
őszintén, hogy kevés olyan rendeletünk van, — még a fák és mada
rak napjára vonatkozót sem véve ki — mely alapgondolatát illetőleg 
oly mélyen nyúlik be a modern világrendbe, mint a szóban forgó 
rendelet s mégis szomorúan tapasztaljuk azt, hogy jórészt írott
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malaszt maradt és alig egy-két helyen veszik komolyan. Pedig nagy 
kár, mert a béke eszméjének az ifjúsággal való megismertetésének 
és a békességre való nevelésnek szükségessége a mai zilált és kuszáit 
közviszonyok mellett önként és parancsolóan kínálkozik. Mert az 
értelmes nevelő és tanító itt nem fog a nemzetközi viszonylatokban 
megnyilatkozó világbékére (nemzetközi választott bíróságok, leszere
lés stb.) szorítkozni, hanem méltán arra a belső: nemzetiségi és 
felekezeti békére utalni, melynek híján sem amaz, sem pedig az ország
nak nyugodt kulturális és közgazdasági fejlődése nem képzelhető. Nagy 
örömömre volna, ha ezek az igénytelen emlékeztető sorok legalább 
néhány kartársamat arra buzdítanák, hogy május 18-án a történelmi 
óra keretében a felsőbb osztályok növendékeivel megismertetné ezt 
a fontos emberiségi mozgalmat, melynek a sok közül egy VII. Edvárd, 
eay II. Vilmos és egy Roosevelt is buzgó szószólói és hirdetői. 
Úgy tudom különben, hogy a »Magyar Béke-egyesület« küldöttség 
útján készül az új kultuszminiszter úrhoz, hogy hathatós buzdító 
támogatását ez ügyben kikérje. Végül utalok a tavalyi rokon emlé
keztetőre (Közlöny 685. lap.). kf.

Tanulmányi kirándulások szervezése. A Magyar Tanítók Turista 
Egyesülete évek óta foglalkozik a vidéki iskolák tanulmányútjainak 
rendezésével. Programmot készít, szállás- és ellátásról gondoskodik. 
Érdeklődők forduljanak az egyesület elnökségéhez VII. Aréna-út 25. 
ahol mindennemű felvilágosítással szolgálnak. Ugyanez az egyesület a 
f. évben Olaszország tavaihoz (tart 8 nap), Svájc (tart 15 nap) és a 
Salzkammergut-ba (tart 7—8) rendez 30—32 napra terjedő kirán
dulást. Részletes terv később készül. Útirány: Budapest — Fiume— 
Venezia—Milánó—Lago di Сото — Lugano — Maggiore—Simplon vasú
ton Visp—Zermatt—Cornergart (Monte-Rosa) Chamounix-völgy (Mont- 
Blank) Génévé—Bern—Interlaken (Jungfrau) Luzern (Pilatus) 
Zürich — Schaffhausen, Bodeni tó — Friedrichshafen—Innsbruck—Kuf
stein, München—Oberammergau, ahol a híres és csak minden tíz évben 
látható passiójátékban gyönyörködünk, Königsee — Salzburg—Ischl — 
Hallstatt — Mondsee—Schaffberg, Aussee, Seltzthal, Gesäuse—Hiflau, 
Leoben, Semmering—-Wien hajón Budapest. A kirándulás költsége 
570 — 580 korona. Beleértve a vasút ( I I —III. oszt.) hajó, (I. oszt) 
belépőjegyek, podgyászköltségeit és a teljes ellátást. Indulás ideje 
július hó 3 — 4-én. Jelentkezni lehet 20 K. előleges beküldéssel 
Tas József egyesületi titkár, vezetőnél (VI., Kmetty-u. 20. földszint 
2.) május hó 20-ig. A kiránduláson legfeljebb 35 egyesületi tag 
vehet részt a jelentkezés sorrendje szerint. A most belépő új tagok
nak joguk van a részvételhez.

A Közlöny legközelebbi száma f. évi május hó 26-án 
jelenik meg.
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azon tagoknak, £í7í яг 1910 február 14-től kezdve április 17-ig tagdíja t

fizettek :
(Vége.)

1909/10-re: dr. Szelényi Ödön, Szende Gyula, Szeréuyi Károly, 
Szever János, Szever Pál, Szíjártó Miklós, Szilágyi Benő, dr. Szombathy 
István, Szotyory Mária, Takács Gyula, Teleky József (P50), dr. Teli Anasz
táz, Telts Gusztáv, Tóth Rezső, Tiber Ágost, Tiszó Lajos, Tr'ánka Anna. 
Uferbach Jenő, Ujsághy Géza, dr. Yárdai Béla, dr. Varga Bálint, dr. Vargha 
Damján, Vargha Ferenc (Selmeczbánya), dr. Vitális István, Vlahovics Emil, 
Vörös Balduin, Vozáry Gyula, dr. Waldapfel János, dr. Walek Károly. 
Walther Béla, Winter József, Wolfner József, Závodszky Adolf, dr. Zipser 
Jakab, Zsitvay János.

1910/11-re : dr. Böckh Hugó, Fajth Mátyás, Fekete István (I.). dr. Fiók 
Károly, Hajtai Ferenc, Németh Károly (2 K), Stock Károly (5 K), Szabó 
Sándor, dr. Szombathy István.

Előfizettek :
1908/9 re : Bp. VII. kér. István-úti főgimn., nagykikindai íőgimn.
1909/10-re: Bajai fögimn., békési főgimn., bpesti: VII. kér. István- 

úti főgimn., t. k. gyakorló főgimn., X. kér. kőbányai főgimn., debreceni 
főreálisk., dévai főreálisk., Gansel Lipót (Trencsén), gyulai főgimn. és polg. 
leányisk., hajdúnánási főgimn. (II.), kecskeméti ref. főgimn., késmárki líceum, 
Kilián Frigyes, kolozsvári r. k. főgimn., körmöczb. főreálisk., kőszegi főgimn,, 
kőszegi polg. fiúisk., lévai főgimn., Magyar Földr. int. r. t., mezőtúri fels. 
leányisk., mohácsi polg. isk., nagybecskereki fels. keresk. isk., nagykikindai 
főgimn., nagyszebeni áll. főgimn., Orsz. Közokt. Tanács, pápai b. j îmn.. 
pozsonyi polg. leányisk., rozsnyói r. k. főgimn., sátoraljaújhelyi főgimn., 
sepsziszentgyörgyi Mikó-koll., szatmári ref. főgimn., székesfehérvári főgimn., 
trencséni fels. leányisk., újpesti főgimn.. ungvári főgim., zsolnai főreálisk.

1910/1-re : hajdúnánási főgimn. (I.).
Budapest, 1910 április 17.
(I.) =  I. félév. Müller József,
(II.) =  II. félév. egyesületi pénztáros (II. kér., Áldás-u. 4.)

A pénztáros üzenete a körök t. pénztárosainak. Kérem a 
körök t. pénztárosait, hogy a köri tagok tagdíjait minél előbb kezem
hez juttatni szíveskedjenek. Müller József, egyesületi pénztáros.

II. Áldás-u. 4.

T a r ta lo m : Politika pro domo. Dr. Kristóf Györgytől. — Országos Ma
gyar Oktató-Szövetség. Takács Gyulától. — Javaslatok és tanulmá
nyok: A gimnáziumi érettségi vizsgálatokról. Dr. Cserép Józseftől.— 
Megjegyzések Fröhlich Károlynak »Az alsófokú számtani oktatás 
célszerű berendezéséről« írt cikkéhez. Mende Jenőtől. — Idegen 
nyelvek tanulásáról és tanításáról, kf.-töl. — Délelőtti és másfélórás 
tanítás, kf.-tői. — A gyakorlatból: Középiskolai igazgatók értekez
lete Nyíregyházán. J. ií.-től. — Egyesületi élet: Tájékoztató a köz
gyűlésről. Dr. Gedeon Alajostól. — A választmány ülése. Sajó Sán
dortól. — Jelentések a filológiai versenyekről. — Selmeczbányai kör. 
Suhajda Lajostól. — Temesvári Kerületi Tanári Kör. Csép Miklós
tól. — Modern filológiai szakbizottság. Kaiblinger Fülöptől. — Köny
vek és lapok: Az Erdélyi Róm. Katii. Státus Tanárai XIV-ik Kon
gresszusának Évkönyve. Nagy Barnabástól. — Beküldött könyvek és 
lapok. — Krónika: Közgyűlésünk előkészületeinek előmozdítása. — 
Az Akadémia és a tanárság. — Pályázati hirdetés. — Schurina 
István emlékezete. Dr. Galambos Dezsőtől. — Meghívó. — Má
jus 18. kf.-tői. — Tanulmányi kirándulások szervezése. — Tagdíj- és 
előfizetések. Müller Józseftől.



Pályázati hirdetés.
A budapesti református főgimnázium fenntartó-testü- 

lete az 1910—1911-ik évre pályázatot hirdet, egy magyar- 
latin helyettes-tanári állásra. Évi fizetés: 2000 korona. 
Protestáns vallásuak pályázhatnak. Pályázók : a) anyakönyvi 
kivonatukat, Ъ) oklevelüket, illetőleg vizsgálataikról szóló 
okmányaikat, működési bizonyítványukat, c) katonai köte
lezettségük teljesítéséről szóló irataikat a budapesti ref. 
egyháztanácshoz intézett kérelmükkel együtt 1910. június 
1-ig nyújtsák be a ref. főgimnázium igazgatójához (Buda
pest, IX., Lónyay-u. 4/c). Az állás 1910. szeptember 1-én 
elfoglalandó.

A fenntartó testület 
Elnöksége.

MARX é s  MÉREI
*  TUDOMÁNYOS MŰSZEREK GYÁRA*

Telefon : 2|—06. BUDAPEST, VI., BULCSU-U. 7 i Telefon: 21—06.

K észít s a já t g y á r te 
le p én  m in d e n n em ű  
fizikai, kémiai, geo
metriai m űszereke t; 
vegyi fülkét,előadó
asztalt, üvegszekré- 
n y e k e té s  elsőrangú 
:: vetítőgépeket. :: 

I l lu s z t r á l t  á r je g y z é k e k  d í j t a l a n u l  k ü ld e tn e k .

■  ю с  m u n K H S . i6  H P. ■  _>»
Magyarország legnagyobb fizikai tanszergyára



P Á L Y Á Z A T I  H I R D E T É S

A pozsonyi ág. hitv. ev. áll. segélyezett 
líceumnál az 1910/11. tauévtől kezdve egy

LATIN-GÖRÖG NYELVI
tanszék töltendő be a nm. vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter úr kineve
zése útján. Ezen állásra a latin és görög 
nyelvre képesített, ág. hitv. evangélikus 
vallású okleveles tanárok vagy legalább 
is szakvizsgálatot tett tanárjelöltek pá
lyázhatnak. A pályázók vallásukat, élet
korukat, végzett tanulmányaikat, képe
sítésüket, katonakötelezettségüket és eset
leges szolgálatukat igazoló okmányokkal 
felszerelt és a nm. vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett 
kérvényüket a pozsonyi ág. hitv. evang. 
líceum igazgatóságánál 1910. évi május 
hó 28-áig nyújtsák be. A rendes tanári |
javadalmazás évi 2400 К törzsfizetés, 
mely a pozsonyi líceumnál töltött szol
gálati évek sorrendjében 2800, 3200 K-ra 
emelkedhetik; továbbá a más intézetek
ben töltött szolgálati éveknek számba
vételével öt, egyenként 200 К-s ötöd
éves korpótlék, 680 К а IX. és 850 К 
a T i l l ,  fizetési fokozatnak megfelelő 
lakáspénz és a nm. minisztérium által 
megállapítandó személyi pótlék. A he
lyettes tanár évi fizetése 1600 korona.
A kinevezett rendes tanár jogos és 
köteles tagja az országos tanári nyug-- 
díjintézetnek és állását folyó évi szep
tember hó 1-én tartozik elfoglalni. —
Pozsony, 1910-dik évi május hó 1-én.
DR. DOBROVITS MÁTYÁS
kir. tan., egyházi és iskolai felügyelő.



HARMONIUMOK
A gyönyörű hang, m elyet a v ilághírű  és elism ert legjobb 
gyártm ányú am erikai rendszernek elmés szerkezete elővará
zsol, önm agának zeng dicséretet. — Pedálos  harmoniumok 
orgonam éretekben. Ezen általánosan elism ert, remek műve
ke t bocsátja ki a székesfővárossal szerződött Harmann szállí
tója, az első magvar villamos erő re, berendezett hangszergyár :

STOWASSER JANOS hangszergyár,
a m. k ir. operaházi tagok, Zeneakadémia, színházak, Buda
pest összes iskoláinak stb. szállítója, a jav. Rákóczi-'árogató 
feltalálója Budapest,  I!., Lánczhíd -utca  5. Gyár:  Öntőház- 
utca 3. Á rjegyzék minden egyes hangszerről külön k ívánatra  
bérm entve küldetik. M agyarország legnagyobb vonós- és 
fuvóshangszerek gyára. o§o Tanerőknek  kedvezm ény!

---------------------------------------------------------------------------------^

Pályázat.
A békéscsabai ág. bitv . ev. Rudolf-főgimnázimn felügyelőbizottsága 

pályázatot h irdet az elhalálozás folytán m egüresedett s a nagym éltóságu vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter ú r á lta l betöltendő mennyiségtan-term észettani 
tanszékre.

A tanszék  javadalm a az in téze t részéről 2400 korona törzsfizetés, öt 
ízben 200 korona ötödéves korpótlék és 480 korona lakáspénz. A törzsfizetés 
idővel 2800 s illetőleg 3200 koronára, a lakáspénz a fizetési osztálynak meg
felelően 600, 700 és 800 koronára em elkedketik. A törzsfizetést — a szolgálati 
időhöz képest — az állam egészíti ki.

A k inevezett rendes ta n á r az 1894. évi XXVII. t.-e. alapján szervezett 
országos tanári nyugdíjintézetnek jogosíto tt és k ö te leze tt tag ja.

Szakvizsgálatot te t t  tanárje lö ltek  is pályázhatnak s alkalm aztatásuk 
esetén évi 1600 korona fizetésben és 200 korona lakáspénzben részesülnek.

A pályázók, k ik  csak ág. h itv . ev. vallásuak lehetnek, végze tt tan u l
m ányaikat, családi, egészségi, hadkötelezettségi viszonyaikat és eddigi szolgá
la ta ikat fe ltün te tő  okm ányokkal e llá to tt s a nagym éltóságú m. k ir. vallás- és 
közoktatásügyi m iniszter úrhoz cím zett kérvényeiket folyó évi május hó 31-ig 
a főgimnázium felügyelőjéhez küldjék be.

A kinevezett tanár állását folyó évi augusztus hó 31-én ta rtoz ik  elfog
la ln i;  fizetése szeptem ber l-tő l kezdve fo lyósíttatik .

Békéscsaba, 1910 április 16.

_______________________

DR. SAILER VILMOS
főgimn. felügyelő.

__________________ )

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROM IR 

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok,  iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  é rem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva . — K öltségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapítva 1846.

Budapest, IX., Ipar-utcza 4. sz.



A Magyar kir, államvasutak nyári menetrendje 1910-re.

47.196. A Magyar királyi államvasutak vonalain és az 
általuk kezelt rnagánvasutakcn f. évi május hó 1-én a nyári 
menetrend lép életbe, mely a jelenleg érvényben levő téli menet
renddel szemben a következő lényegesebb változásokat tartalm azza:

A Budapest keleti p.-udvar bruck —kiráSyhídai vonalon; A Budapest keleti 
p.-udvarról d. u. 2 ó. 5 р .-kor induló 4. sz. gyorsvonat Hegyeshalom  állomáson  
föltételesen  m egállittatik, a hol csatlakozást nyer Pozsony-Újváros felé. A W ienből 
jelenleg d. u. 2 ó. 10 р .-kor induló és Budapest keleti p.-udvarra este 7 ó. 5 p.-kor 
érkező 3. sz. gyorsvonat W ienből d. u. 1 ó. 40 p.-kor fog indulni és Budapest keleti 
p.-udvarra este 6 ó. 35 p.-kor fog érkezni. A W ienből jelenleg d. e. 11 ó. 55 p.-kor 
induló és Budapest keleti p.-udvarra este 9 órakor érkező szem élyvonat W ienből d. u. 
12 ó. 15 p.-kor fog indulni és Budapest keleti р .-udvarra este 8 ó. 45 p.-kor fog  
érkezni. A Budapest keleti р .-udvarról jelenleg d. u. 12 ó. 30 p.-kor induló és Wienbe 
este 7 ó. 50 p.-kor érkező szem élyvonat Budapest keleti p.-udvarról d. u. 12 ó. 40 p.-kor 
fog indulni és W ienbe este 8 ó. 15 p.-kor fog érkezni. Az Esztergomból induló és Almás- 
Füzitőre jelenleg d. e. 10 ó. 3 p.-kor érkező szem élyvonat forgalma kiterjesztetik  
Komáromig, a hová d. e. 10 ó. 43 p.-kor fog érk ezn i; ezzel kapcsolatosan a jelenleg  
Alm ás-Füzitőtől d. u. 12 ó. 30 p.-kor Esztergom felé induló szem élyvonat már 
Komáromtól fog közlekedni, a honnan d. e. 11 ó. 50 p.-kor fog indulni. A Budapest 
keleti р .-udvarról jelenleg éjjel 10 ó. 30 p.-kor induló és W ienbe reggel 6 ó. 32 p.-kor 
érkező szem élyvonat Budapest keleti p.-udvarról éjjel 11 órakor fog indulni és 
W ienbe reggel 6 ó. 50 p.-kor fog érkezni. Aprilis 30-án e vonat már az uj menetrend  
szerint közlekedik. A Budapest keleti p.-udvarról Bicskéig jelenleg csak vasár- és 
ünnepnap előtti köznapokon közlekedő, Budapest keleti p.-udvarról este 6 ó. 55 p.-kor 
induló és Bicskére este 8 ó. 18 p.-kor érkező szem élyvonat naponta, fog közlekedni, 
ezzel kapcsolatosan Bicskétől Budapest keleti p.-udvarig egy uj szem élyvonat lesz 
n a p o n ta  forgalomba helyezve, m ely Bicskétől reggel 6 ó. 20 p.-kor fog indulni és B uda
pest keleti p.-udvarra reggel 7 ó. 55 p.-kor fog érkezni. Ä Budapest keleti p.-ud
varról jelenleg csak Budapest— Kelenföldig közlekedő, Budapest keleti p.-udvarról 
reggel 6 ó. 10 p.-kor induló szem élyvonat Torbágyig fog közlekedni, a hová reggel 7 ó. 
23 p.-kor fog m egérkezni; ezzel kapcsolatosan az eddig a nyári idény alatt vasár- és 
ünnepnapokon közlekedett, Torbágyról d. e. 9 ó. 48 p.-kor induló és Budapest keleti 
p.-udvarra d. e. 10 ó. 45 p.-kor érkező szem élyvonat n a p o n ta  fog közlekedni. A B uda
pest keleti p.-udvarról d. u. 12 ó. 50 p.-kor induló és Bicskére d. u. 2 ó. 19 p.-kor 
érkező, valam int a Bicskéről este 9 ó. 27 p.-kor induló és Budapest keleti p.-udvarra 
éjjel 10 ó. 50 p.-kor érkező szem élyvonatok május hó 15-től bezárólag szeptember 
hó 15-ig vasár- és ünnepnapokon ism ét közlekedni fognak. A Bruck— Királykádéról 
jelenleg reggel 5 ó. 2 p.-kor induló és Győrbe reggel 7 ó. 23 p.-kor érkező vegyes- 
vonat, szem élyvonattá átm inősítve, Bruck— Királyhidáról, reggel 5 ó. 31 p.-kor fog 
indulni és Győrbe reggel 7 ó. 24 p.-kor fog érkezni. A Győrből jelenleg este 8 ó. .15 
p.-kor induló és Bruck— Királyhidára éjjel 10 ó. 30 p.-kor érkező vegyesvonat, 
ugyancsak szem élyvonattá átm inősítve, Győrről este 8 ó. 10 p.-kor fog indulni és 
Bruck— Királyhidára éjjel 9 ó. 53 p.-kor fog érkezni, hol csatlakozást nyer W ien felé, 
hová éjjel 11 ó. 20 p.-kor fog érkezni. Kőérberek m egállóhelynél azok a vonatok, a m e
lyek o tt a m últ nyáron m egállották, az idén ism ét meg fognak állíttatni.

A Budapest nyugati p.-udvar—esztergomi és a buda-császárfürdő—óbudai vonalon : 
Budapest nyugati p.-udvar és Piliscsaba, illetőleg Buda-Császárfürdó és Óbuda között, 
a m últ év  nyarán közlekedett vasár- és ünnepnapi vonatok ugyanazokon a napokon 
és ugyanarra az időtartamra ism ét forgalomba helyeztetnek.

A Budapest keleti p.-udvar—belgrádi vonalon: A Szabadkáról jelenleg éjjel 3 ó. 
01 p.-kor induló és Budapest keleti p.-udvarra reggel 7 ó. 25 p.-kor érkező személy- 
vonat Szabadkáról d. e. 9 ó. 43 p.-kor fog indulni és Budapest keleti p.-udvarra d. u. 1 
ó. 50 p.-kor fog érkezni, a későbbre fektetés által a vonat Szabadkán csatlakozásba 
hozatik az Újvidékről reggel 4 ó. 27 p.-kor induló és Szabadkára reggel 7 ó. 17 p.-kor 
érkező szem élyvonattal. A Budapest keleti p.-udvarról jelenleg d. u. 1 ó. 55 p.-kor 
induló és Szabadkára este 6 ó. 20 p.-kor érkező szem élyvonat Budapest keleti p .-ud
varról d. u. 12 ó. 50 p.-kor fog indulni és Szabadkára d. u. 5 ó. 23 p.-kor fog érkezni, 
hol csatlakozást nyer Újvidékig. A Budapest keleti p.-udvarról jelenleg d. u. 12 ó. 
10 p.-kor induló és Kiskőrösre d. u. 2 ó. 57 p.-kor érkező szem élyvonat Budapest 
keleti p.-udvarról d. u. 2 ó. 20 p.-kor fog indulni és Kiskőrösre d. u. 5 ó. 5 p.-kor fog 
érkezni. Budapest keleti p.-udvar— Kunszentm iklós— Tass között egy uj vonatpár



helyeztetik forgalomba, K im szentm iklós— Tassról reggel 5 ó. 27 р .-kor fog indulni és 
Budapest keleti p.-udvarra reggel 7 ó. 25 p.-kor fog érkezni, az ellenirányban  
Budapest keleti p.-udvarról este 8 ó.akor fog indulni és Kunszentm iklós— Tassra este 
9 ó. 41 р .-kor fog érkezni. K unszentm iklós— Tassról egy uj m unkásvonat fog reggel 4 ó. 
17 р .-kor indulni, m ely Budapest-József városba reggel 6 óra 17 р .-kor fog érkezni. 
A Szabadkáról jelenleg este 8 ó. 40 р .-kor induló és Topolyára este 10 ó. 19 p.-kor 
érkező 46 szem élyszállító tehervonat helyett a Budapestről 10 ó. g p.-kor Szabadkára 
érkező szem élyvonat fog Topolyái közlekedni és oda éjjel 11 ó. 42 p.-kor érkezni. 
Az Újvidékről jelenleg éjjel 3 ó. 48 p.-kor induló és Zimonyba d. e. 8 ó. 05 p.-kor érkező 
személyszállító tehervonat vegyesvonattá átm inősítve, Újvidékről reggel 5 ó. 42 p.-kor 
fog indulni és Zimonyba d. e. 8 ó. 01 p.-kor fog érkezni. A Zimonyból jelenleg d. 
u. 12 ó. 45 p.-kor induló és Újvidékre d. u. 3 ó. 48 p.-kor érkező szem élyszállító  
tehervonat, szintén vegyesvonattá átm inősítve, Zimonyból d. u. 12 ó. 33 p.-kor fog 
indulni és Újvidékre d. u. 2 ó. 44 p.-kor fog érkezni.

A Budapest keleti p.-udvar— hatvan—ruttkai vonalon : Budapest keleti p.-ud- 
var— H atvan és Budapest keleti p.-udvar— Gödöllő között a m últ év nyarán közle
kedett vasár- és ünnepnapi vonatok, ugyanarra az időtartamra és ugyanazokon a 
napokon ism ét forgalomba helyeztetnek. A Pásztóról reggel 5 ó. 47 p.-kor induló és 
Salgótarjánba reggel 7 ó. 17 p.-kor érkező szem élyszállító tehervonat már H atvanból 
kiindulólag fog szem élyszállítással közlekedni és Hatvanból reggel 3 ó. 32 p.-kor fog 
indulni.

A Zólyom— zólyom bréző i  vonalon : Az előző években Beszterczebányától Zólyom- 
brézóig julius 1-től augusztus 31-ig minden vasár- és ünnepnapot megelőző köznapon 
közlekedett ama szem élyvonat, m ely Beszterczebányától éjjel 10 ó. 04 p.-kor indult és 
Zólyombrézóra éjjel 11 ó. 59 p.-kor érkezett, az idén nem fog közlekedni. A Szliács- 
fürdótől Zólyomig, a Zólyombrézótól Zólyomig, a Zólyom tól Szliácsfürdőig és a Zólyom 
tól Beszterczebányáig a m últ év nyarán vasár- és ünnepnapokon közlekedett szem ély
szállító vonatok ugyanarra az időtartamra és ugyanazokon a napokon ism ét forga
lom ba helyeztetnek.

A füzesabony—eger—putnoki vonalon : Eger—Putnok között egy uj vegyesvonat
pár helyeztetik forgalomba, m ely Egerből éjjel 3 ó. 53 p.-kor fog indulni és Putnokra 
reggel 7 ó. 39 p.-kor fog érkezni, az ellenvonat Putnokról d. u. 12 ó. 32 p.-kor fog 
indulni és Egerbe d. u. 5 ó. 17 p.-kor fog érkezni.

A Sátoraljaújhely— mezőlaborczi vonalon : A Sátoraljaújhelyről jelenleg este 
7 ó. 47 p.-kor induló és Mezőlaborczra éjjel 11 ó. 24 p.-kor érkező szem élyvonat Sátor
aljaújhelyről este 8 ó. 34 p.-kor fog indulni és Mezőlaborczra éjjel 12 ó. 19 p.-kor 
fog érkezni.

A Sátoraljaújhely— legenye—alsómihály—kassai vonalon : A Legenye— Alsómihá- 
ly itó l Kassáig jelenleg csak szerdán és szombaton közlekedő szem élyszállító vonat 
naponta fog közlekedni.

A tőketerebes— varan női vonalon : E vonalon egy uj vegyesvonatpár helyezte
tik  forgalomba. Az egyik vonat Varannóról d. u. 4 ó. 40 p.-kor indulva, Tőketerebesre 
este 6 ó. 17 p.-kor fog érkezni, a másik Tőketerebesről este 7 órakor indulva Varan- 
nóra este 9 ó. 4 p.-kor fog érkezni.

A Budapest keleti p.-udvar— lawocznei vonalon : A Sátoraljaújhelyről reggel 
7 ó. 44 p.-kor induló és Miskolczra d. e. 9 ó. 27 p.-kor érkező gyorsvonat, szem élyvonattá  
átm inősítve, Sátoraljaújhelyről reggel 7 ó. 34 p.-kor fog indulni és Miskolczra d. e. 
9 ó. 20 p.-kor fog érk ezn i; a Miskolczról jelenleg d. u. 5 ó. 50 p.-kor induló és Sátor
aljaújhelyre este 7 ó. 35 p.-kor érkező gyorsvonat, szintén szem élyvonattá átm inősítve, 
Miskolczról este 6 ó. 8 p.-kor fog indulni és Sátoraljaújhelyre este 8 ó. 5 p.-kor fog 
érkezni. A Szerencsről este 7 ó. 4 p.-kor induló és Sátoraljaújhelyre este 8 ó. 15 p.-kor 
érkező szem élyvonat nem fog közlekedni. A Budapest keleti p.-udvarról jelenleg reggel 
7 ó. 35 p.-kor induló gyorsvonat Budapest keleti p.-udvarról reggel 7 ó. 20 p.-kor 
fog indulni. Minden vasár- és ünnepnapot megelőző köznapon M iskolcztól F üzes
abonyig egy szem élyszálhtó tehervonat lesz forgalomba helyezve, m ely Miskolczról 
este 8 órakor fog indulni és Füzesabonyba éjjel 9 ó. 38 p.-kor fog érkezni. Miskolcz—  
Budapest keleti p.-udvar között egy uj gyorsított személyvonatpár helyeztetik forga
lomba. Az egyik vonat Miskolczról reggel 6 ó. 15 p.-kor fog indulni, Budapest keleti 
pályaudvarra d. e. 10 ó. 10 p.-kor fog érkezni, az ellenvonat Budapest keleti p.-ud- 
varról d. u. 5 ó. 10 p.-kor fog indulni, Miskolczra este 9 ó. 12 p.-kor fog érkezni. Ennek  
ellenében a Mezőnyék— Ládházáról jelenleg reggel 7 ó. 32 p.-kor induló és H atvanba d. 
u. 12ó. 16 p.-kor érkező, valam int a H atvanból jelenleg d. u. 5 ó. 39 p.-kor induló és 
Miskolczra este 10 ó. 12 p.-kor érkező tehervonatnál a szem élyszállítás megszűnik. 
A Munkács— Volócz között az előző években junius 15-tól augusztus 31-ig közlekedett 
személyszállító vonatpár az idén ugyanarra az időtartamra ism ét forgalomba fog 
helyeztetni. (Folytatása következik.)

Budapest, az Athenaeum irodalm i és nyomdai részvénytársu la t könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden irat

Dp. S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. ez. alá.

Szerkeszti

Dr. LÉVAY EDE
VI., Nagy János-ntca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. —  É vi tagdíj 8 korona.

M e g j e l e n i k :  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  с о ü ^ é r t fV b r ü nfiuAiu i lO lc e i i .  '
iMAGY. AKAREMI l.' j

A MI ÜGYÜNKRŐL.
I KÖNYVTÁR

Nagy örömmel olvastam Közlönyünk utolsó számában két 
cikket, amelyek mindegyike hangoztatja, hogy fizetésrendezésünk 
ügyét napirenden kell tartani mindaddig, amíg megoldást nem 
nyer. Több oldalról hallottam annak az aggodalomnak a kifeje
zését, hogy egyesületünk és Közlönyünk a miniszter urnák oly 
biztató és megnyugtató, időhöz kötött Ígérete után most már 
megoldottnak és elintézettnek tekinti a kérdést, (Szó sincs róla[! 
Még most vagyunk csak résen igazán, hogy a kapott miniszteri 
ígéret veszendőbe ne menjen. Szerk.) pedig mily messze van még 
attól. Igaz, hogy miniszter még nem szólt hozzánk oly közvet
lenséggel, annyi mélységgel, annyi szeretettel és megbecsüléssel, 
mint gróf Zichy János. De tudjuk, hogy a legnemesebb jóakara
tot is meghiúsítja gyakran a pénzügyminiszter rideg álláspontja. 
Hányszor utasították már el jogos kérésünket és igazolt pana
szunkat a »pénzügyi helyzet« sztereotip kifejezésével, hányszor 
és ugyanez a mostoha pénzügyi helyzet megengedte néhány hónap
pal reá, hogy más ugyancsak méltányos kívánságokat milliókkal 
képesek legyenek kiegyenlíteni, sokkal nagyobb összegekkel, mint 
amilyenek a mi fizetésrendezésünkre szükségesek lettek volna. 
Igenis, mi nem hallgathatunk el addig, mi nem nyugodhatunk 
addig, míg nem sikerül meggyőzni a közvéleményt, az egész kor
mányzatot és különösen a pénzügyi kormányzatot arról, hogy 
ügyünk igazságos és a magyar kultúrára sokkal, de sokkal fon
tosabb, mintsem hogy nem érné meg azt a 700.000 koronát, 
amennyibe ügyosztályunk vezetője saját szavai szerint a harma
dolás kerülne. Miniszterünk jóakaratának erősítésére nekünk is 
kell gyűjtenünk az érveket, az adatokat, jóllehet ő nagyméltósága 
és tanácsosai elég erősek hozzá, de az évtizedes ellenállást, eluta
sítást tekintve, nem lehetünk elég érvvel felfegyverkezve.

OBSZ. X Ö Z É PISK , TA N Á BE Q TES. KÖZL. X L ilJ . 48
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Ma két adatra akarom a ügyeimet felhívni. Néhány hete 
terjesztették az osztrák parlament elé az osztrák tisztviselők 
pragmatikájának törvényjavaslatát. E szerint a törvényjaslat sze
rint minden egyetemet végzett állami tisztviselő a IX . fizetési 
osztályban kezdi meg szolgálatát, automatice lép elő 3 —3 éven
ként és 7 évi szolgálat után kerül feltétlenül a V III. fizetési 
osztályba, további 8 évi szolgálat után pedig a V II. fizetési osz
tályba. Minden egyetemet végzett állami tisztviselő, tehát a közép
iskolai tanár is, automatice kerül 15 évi szolgálat után a V II. 
fizetési osztályba, ugyanakkor mi mindaddig, amíg a harmadolás 
nem lesz meg, csak bosszú-hosszú szolgálati idő után érjük el a
V II. fizetési osztályt. A maximális fizetést elérik a tanárok 
Ausztriában 24 évi, Poroszországban 21 évi, Szászországban 18 
évi és Bajorországban 15 évi szolgálat u tán ; nem akarom kiszá
mítani, hogy hány évi szolgálat után érik el a tanárok a mos
tani állapot szerint nálunk a maximális fizetést.

Nem nyugodhatunk addig, amíg a harmadolás nem orvo
solja sérelmeinket és jogos panaszainkat. A harmadolás végre
hajtása 1911-ben hosszú időre, évek hosszú sorára kielégíti a 
tanárságnak minden kívánságát, minden egyes tanárnak a hely
zetén javít és azután igaz lelkesedéssel és megelégedésben szol
gálhatja szent ügyét. A pénzügyi kormányzatnak meg kell hajol
nia miniszterünk Ígéretének kötelezettsége előtt és be kell látnia, 
hogy fizetésrendezésünknél fontosabb ügy a tanárságra nézve, a 
középiskolára, a tanügyre nézve nincs. Be kell látnia, mily hiá
nyos egy elkeseredett tanárnak a munkája, mily gépies annak a 
tanítása és hogy nem hozhat szeretetet a tudomány és az ifjúság 
iránt a tanterembe, nem lelkesedhetik magasztos hivatásáért az a 
tanár, akit anyagi gondok nyomnak, aki küzd a megélhetés nehéz
ségeivel és főleg, aki el van keseredve, mert az összes tisztviselők 
közül a tanárság az egyedüli, amely nem kapta meg azt, ami 
méltán és joggal megilleti.

G yőr. Dr. Hegedűs Izidor.

EGYESÜLETI ÉLET.
Eperjesi Tanári Kör.

Az Eperjesi Tanári Kör 1910 ápr. 18-án felolvasó ülést ta r
tott, amelynek legfontosabb tárgya Jákobéi Dezső kir. katb. főgimn. 
tanárnak A földrajzoktatás reformja című tanulmánya volt.

A tanulmánynak kiinduló pontja az ember értelmi és jellem
beli egysége, melyet a középiskolákról szóló 1883. évi XXX. törvény
cikk a középiskolai oktatás és nevelés legfelsőbb céljául tűzött ki. 
É cél felé való haladásnak eszközéül az idézett törvény a humánus és 
reális tudományok elemeit rendeli, de az általános felfogás a tudo
mányoknak eme két ágával egyoldalúan bán t: a reáliákat a humá-
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niorákkal szemben háttérbe szorította, holott csupán a természetben 
nyilatkozó következetesség nem ingadozik, tehát igazában ennek a 
következetességnek szemlélete neveli a logikai gondolkodást. A te r
mészet nyitva van a tanuló előtt, közvetetlen közelében, tehát meg
figyelheti a benne jelentkező fokozatosságot, a konkrét jelenségeket, 
a humániorák pedig érzékelhetetlen absztrakt fogalmakkal terhelik 
meg agyvelejét. Nem a latin ellen szól ezzel, csak azt a meggyőző
dését nyilvánítja, hogy elérkezett az ideje, hogy iskoláinkban a 
természeti viszonyok tanításának is biztosítsuk a méltó helyet. 
A klasszikus irodalom tanításában rejlő nagy erőt ezután is értékesí
tenünk kell, annál inkább, mert ez a mienk, az emberé, aki saját 
erejéből alkotta.

A középiskolákról szóló törvény létrejövetelekor a földrajz még 
csak segédtudomány v o lt; a történelemé, de azóta a földrajzi kutatás 
igen nagy változáson ment át és ezt az iskolának figyelembe kell 
vennie. Ha a többi tárgynak jut hely a felsőbb osztályokban, a 
földrajzi kutatás mai fejlett állapotában a földrajzot sem szabad az 
alsó három osztály szűk kereteibe szorítani.

A földrajzi ismereteknek emlékezetben tartását nem lehet tökéle
tesen megvalósítani az Utasítások ama kívánsága szerint sem, hogy 
a földrajzi tanítást kapcsoljuk össze a történelem tanításával, mint
hogy a történelmi anyag teljesen lefoglalja magának az időt. De ez 
az eljárás a földrajzra nézve fogyatékos, a tanulóknak földrajzi isme
retei így is évről-évre halványabbak lesznek, a tanárra pedig igen 
sok munkát ró és csak kevésbbé népes osztályban lehetséges. A föld
rajzi ismeretek azonban így is ingatag alapon állanak, nincs bennük 
lélek, mert ez csak úgy lesz, ha azt tudják a tanulók, hogy micsoda 
mélyebb összefüggés van a történeti események és a föld közt.

A földrajzi tauítás reformjának fontosságát és szükségességét 
az előbbieken kívül még két szempontból tárgyalja: 1. az 1883. évi 
XXX. törvénycikk szempontjából, 2. a tárgyak közötti koncentrá
cióra nézve.

Az 1883. évi XXX. törvénycikknek az az alapgondolata, hogy 
a középiskolai tanuló nyolc évi tanulás után minden tudományágból 
bevégzett egésznek ismeretével hagyja el az iskolát. Ez a gondolat 
érvényesül azokban a tárgyakban is, melyeknek két tagozatuk van: 
a leíró rész után a rendszerezés következik (pl. a természetrajz), 
csak a földrajz fejeződik be a leíró résszel és így csonka marad. 
Ezt a csonkaságot az összehasonlító és fizikai földrajznak a felsőbb 
osztályokba való bevitelével kell kipótolni.

A koncentráció megkívánja, hogy a középiskola a tudományok 
ágait ne egymástól elszigetelten, hanem egymással kapcsolatos össz
hangba tárgyalja s erre a földrajz a benne előforduló magyar olvas
mánybeli, történeti, természetrajzi, fizikai, földrajzi vonatkozásoknál 
fogva kiválóan alkalmas anyagot nyújt-.

Miután a földrajzi tanítás reformjának szükséges volta mellett 
állást foglalt, azt fejtegeti, hogy milyen mértékben kívánatos a kiter
jesztés ? I t t  bírálat alá veszi Vargha Györgynek tervezetét, melyet

48*



6 9 2

tudományos és didaktikai szempontból hibásnak tart. Az első osztály
ban az alapfogalmakat nem lehetőleg gyakorlatilag, hanem csakis 
gyakorlatilag kell megismertetni, a természeti jelenségek megfigyelése 
alapján, hogy az ismeretek forrása magának a tanulónak megfigyelése. 
Ítélete és fogalomalkotása legyen. Ennek pedig ellentmond az óceánok
nak és a földrészek eloszoltságának az I. osztály tananyagába ter
vezett felvétele. Didaktikai szempontból még a felsorolása is az 
óceánoknak és földrészeknek bűn volna, mert a taneló előbb ismeri 
meg így a fogalmakat, csak azután ismertető jegyeiket. A II. és
III. osztály anyagának milyenségére és elosztására nézve elfogadja 
Vargha tervezetét, de a IV. osztályban nem Magyarország földrajzát, 
hanem a fizikai földrajzot taníttatná. Ugyanis a földrajz már három 
éven át tárgyalt, a szükséghez képest, természeti jelenségeket és 
viszonyokat; az volna most már a IV. osztály fizikai földrajzának 
feladata, hogy ezeket az elszórtan elsajátított ismereteket rendszerbe 
foglalja. Emellett azonban Magyarország földrajzát is lehetne tanítani 
a IV. osztályban, még pedig egy óra megtoldásával a történettel 
kapcsolatosan úgy, hogy három hónap az alkotmánytani és földrajzi 
ismertetésre jutna.

Vargha tervezetétől eltérően, az V. osztály anyagául Európa 
államait ajánlja, a VI. osztálynak a négy világrészt az összehasonlító 
és általános földrajz megvilágításában, a VII. osztálynak pedig a 
fizikai földrajzot. Ha a koncentráció elve nem üres szólam, itt a 
legkedvezőbb alkalom a földrajznak a történettel való szoros össze
kapcsolására, amire bő alkalmat nyújt az V., VI. és VII. osztály 
történeti anyaga, valamint más-más nemű vonatkozásaival a többi 
tárgy is, melyekhez új és biztos anyagával a V III. osztály fizikája 
járul hozzá. Ez az osztály tárgyalná még Magyarország földrajzát 
is úgy, mint a IV. osztályban. A V III. osztály a Földet, mint 
égitestet tárgyalná, de bővebben, mint most. Tervezete szerint a 
földrajz heti 17 órát foglalna le, a IV. és VIII. osztály története 
pedig még ezenkívül 1 — 1 órát.

Külön foglalkozik Balázs Istvánnak, a Közlöny ez évi 24. 
számában közzétett tervezetével. Nagyon helyteleníti ezt a tervezetet 
azért, mert az I. osztály számára igen sok alapfogalom megismerte
tését kívánja. Ennyi absztrakt fogalmat lehet a felsőbb osztályok 
anyagába bevonni, de a kezdő fokon a közvetetlen szemléletből kell 
kiindulnunk, mert az absztrakt fogalmak meghaladják az I. osztályos 
gyermek szellemi körét. Nem a dedukció, hanem az indukció legyen 
itt irányadó.

Nagy hiánya a tervezetnek, hogy az I. osztályban nem kívánja 
Magyarország földrajzát, holott tanulmányában azt hangoztatja, hogy 
a tervnek támogatnia kell a nemzeti tárgyakat: a magyar nyelvet 
és történetet. Hibája, hogy az V. osztályba a földrajzi anyag elvég
zése után nem a fizikai földrajzot, hanem a néprajzot és statisz
tikát teszi.

Ha a két tervezetet összehasonlítja, jobban hibáztatja Balázs 
tervezetében azt, hogy az I. osztályban igen sok absztrakt fogalmat
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ölel fel, mint Vargháéban azt, hogy előbb a világrészeket tárgyalja, 
csak azután Magyarországot. Egyébiránt is Balázs tervezetét egészen 
elhibázottnak tartja, mert amit Balázs Varghának ajánl, hogy előbb 
Magyarországot ismerjük meg, csak azután menjünk kifelé, azt magára 
nem alkalmazza, mikor nem az induktív eljárást követi.

Tanulmányában arra az eredményre jut, hogy a földrajzi taní
tásnak a felsőbb osztályokra való kiterjesztése szükségez, de az eddig 
beterjesztett javaslatok teljesen átdolgozandók.

Hulyák Valér a földrajzi oktatás reformját két szempontból 
tartja szükségesnek. Az egyik az az abszolút földrajzi tudatlanság, 
mellyel a tanulók az érettségi vizsgálat után elhagyják az iskolát, 
a másik az a nagy átalakulás, melyen a földrajzi tudomány az utóbbi 
években átesett. A pedagógiai és tudományos szempontokat oly 
módon lehetne egyesíteni, ha az alsó sorozat tisztán leíró volna, a 
felső pedig az eddig gyűjtött adathalmazt rendszerbe foglalná és 
tudományos szempontok szerint kibővítené.

Dr. Janicsek József a földrajzi anyagot megszaporítaná ama 
helyeknek megismertetésével, melyeknek gyakori vonatkozásuk van 
a történeti és irodalmi tanulmányokkal, továbbá annak magyaráza
tával, kogy milyen hatással van a természet a népre, hogyan fogja 
fel a természetet a nép.

Vujsz János örömmel üdvözli a tervezett refoi'mot és hogy ez 
megvalósulhasson, még azt is nyugodtan fogadná, ha a földrajzi 
oktatás kiterjesztése a klasszikus tanulmányok rovására történnék, 
azzal a kikötéssel, hogy az utóbbiakban a követelni valókat is 
szűkebb körre szorítják. Amit így a klasszikusokban elvesztenénk, 
visszakapnék a földrajzban. Az élet fejlődése és a haladásnak új 
iránya megokolttá teszi némely kívánságok teljesítését, melyeket az 
élet felszínre vetett. A gimnázium ma már nem elégíti ki a társa
dalom jogos kívánságait, mert az életviszonyoktól elszigetelte magát, 
pedig az élet mind követelődzőbben döngeti falait s ez a vívás 
addig fog tartani, míg hatalmába nem keríti s át nem alakítja úgy, 
mint saját érdekei kívánják.

A hozzászólások véget érvén, a Kör némi módosítások után 
elfogadta Jákobéi Dezsőnek javaslatát, mely így hangzik:

Az Eperjesi Tanári Kör a töldrajznak a felsőbb osztályokba 
való behozatalát szükségesnek tartja és a felolvasó javaslatát a Közép
iskolai Földrajzi Reformbizottságnak figyelmébe ajánlja.

Saguhj József
_____ e. i. jegyző.

Kolozsvári kör.
A kolozsvári körnek Y. felolvasó ülésén dr. Kőrösy György, 

dési állami főgimnáziumi igazgató tartott előadást. A középiskolai 
tanulók neveléséhez tartozó tapasztalatait mutatta be, melyeket 21 éves 
tanári és igazgatói működése alatt szerzett. Speciális nézeteit fogja
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_ úgymond — előadni, amire őt az a körülmény bátorítja, hogy
azoknak helyességéről meggyőződött a gyakorlati kivitelben is.

A középiskolai nevelés-oktatásnak alapja még mindig a tekintély, 
ami nem egyéb, mint erkölcsi és fizikai erők túlsúlya, hatalom a 
gyöngével szemben, amit az erősebb minden körülmények között 
érvényesít a gyöngével szemben. Éppen ezért veszedelmes a nevelés
ben, mert ezáltal az erős szembekerül a gyöngével.

Ez a tekintély, minthogy igen kevés erkölcsi erővel rendel
kezik, hanem támasza a fizikai erő, lehetetlenné teszi a bizalmat, a 
nevelés legértékesebb szövetségesét, meghódolást kíván, s ennélfogva 
gőggé és zsarnoki hatalommá fejlődik. Ennek képviselői azok, akik
nél nincs meg a kellő erkölcsi tartalom, akik a fizikai hatalomra 
támaszkodnak, fensőbbségüket folyton éreztetik, kegyetlenek, bosszú
állók. Eszközük a büntetés, céljuk a megfélemlítés.

Ennek az eljárásnak természetesen főképen a gyermekeknél 
van meg a maga káros következménye. A gyermekekben ugyanis még 
élénkek az állati ösztönök. Valóságos kis állatok s ösztönük az élet 
fenntartására a környezethez való alkalmazkodás tényezőit váltja ki. 
A gyermek csakhamar észreveszi, hogy a hatalmi túlsúllyal rendel
kező tekintély mit üldöz benne és azért ezen tulajdonságait igyek
szik elnyomni, korán megtanulja az indulat és képzet elfojtás, letaga• 
dás káros folyamatait. Majd pedig az olyan gyermek, amelyik a 
hasznosnak gondolt dolgokat előtéi'be tolja, ravasszá lesz.

A képzet- és indulat-letagadás a meg nem szűnő nyomás követ
keztében készséggé válik; lassanként önmagával szemben is érvényesül 
s kész a hipokrita ember. Mindezeket lélektani úton igazolhatni. 
Egyetlen ingerhatás sem semmisül meg. Az ingerek egy része tuda
tossá válik, más részük egyenesen a nem-tudatos pszichében halmo
zódik fel. A nem-tudatos psziché újabb hatásokkal gyarapodva külön 
egyéniséggé tömörül, amelynek céljai, vágyai egészen ellentétesek a 
tudatos éniséggel szemben. Az ilyen nevelés szüli az alattomos, 
ravasz, rosszindulatú, moral insanityben szenvedő embert. Az ilyen 
nevelési rendszer szüli az ú. n. rossz gyermeket. Azokban az inté
zetekben, amelyekben a szigorúság a jelszó, a büntetés a fő nevelési 
eszköz, állandó a harc a tanító személyzet és a tanulók közt, örö
kösek a fegyelmi pörök, a dac, erkölcsi züllés, kizárások stb. Az 
ilyen kiüldözött gyermek haragot visz magával a társadalomba is, 
ellensége lesz az iskolának, embertársainak, s kovásza a társadalom
ban tapasztalható erkölcsi züllésnek, a sok pszicho-neuraszteniás 
betegségnek, mivel az elnyomásra való szakadatlan törekvés rengeteg 
pszichikus energiát fogyaszt, ami pszichikai és fizikai gyöngeséget vált 
ki. Ennek következménye a széltében tapasztalható intropektív vakság, 
a belátás hiánya s a belőle származó sok erkölcsi és anyagi bukás.

Pl. ifjaink züllése érettségi után. A megszokott nyomás alól 
felszabadult ifjú energiája ellenkező végletbe csap. Az internátusi 
bűnök, internátusból kikerültek gyakori züllése.

Ne feledjük, hogy mai társadalmunk hasonló nyomást gyakorol 
reánk is. A normális ember is szakadatlan lelki cenzúrának veti alá
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magát, ami bénítólag hat az akaratra, aggodalmaskodóvá, tekintély 
imádóvá teszi az embert a elhatározásaiban igen gyakran meggyőző
dés s jobb belátás ellen való állásfoglalásra kényszei'ít.

Ez a lelki cenzúra megmérhetetlen sok értékes lelki energiát 
fogyaszt; a gyönge alkatút pszich.-neuraszténiába sülyeszti s a tá r
sadalom henye, nem érvényesülő energiává szállítja.

A gondolat-elfojtásra épített erkölcsi nevelés az egészséges 
emberek mindenikében termel bizonyos fokú neuroziszt, megteremti 
mai társadalmi viszonyok lehetőségét, amikor a hazafiság jelszava 
nyilvánvalóan egoisztikus érdekeket leplez, szociális emberboldogítás 
neve alatt az egyéni akarat zsarnoki elnyomását propagálja, a 
vallásosságban részint a halálfélelem elleni, tehát önös célzatú 
orvosszert, részint a kölcsönös türelmetlenségnek egy megengedett 
módját tisztelik, sexualis téren pedig, amit mindenki tesz, arról 
hallani senki sem akar. Neurozisz és hipokrita egoizmus tehát a dog
mákon alapuló, az ember igazi pszichológiáját figyelembe nem vevő 
nevelés végső eredménye.

A pszicho-neurozisz igen súlyos eseteit Freud azzal gyógyíja, 
hogy analizis útján tudatossá teszi a betegség okaként lappangó 
nem-tudatos képzettömböt.

Nem-tudatos lelkivilágunk — mint azt Lehmann és Freud 
bebizonyították — óriási terjedelmű s a benne létesülő asszociációs 
folyamatok következtében tömérdek rokonképzetből alakult góccá,! 
bír, amely gócok jelentősen módosítják tudatos lelki ténykedéseinket, 
anélkül, hogy elhatározásainkról végelemzésben számot tudnánk adni. 
Innen van, hogy legtöbb elhatározásunk félig tudatos s ha számot 
kell róluk adnunk — csak felületesen tehetjük.

A nevelésnek tehát arra kell törekednie az eddigi módszerrel 
szemben, hogy mentül kisebb legyen az elnyomásra szánt képzetek 
tömege, ez az önismeretre való nevelés egyetlen eszköze. Azaz arra 
kell szoktatni, hogy vágyait kiki maga elemezze, ami az önismeretet 
gátló előítéletek alól való felszabadulással jár s ekkor a gondolat
elfojtást a tudatos elítélés váltja fel (Freud); ezáltal megismerjük 
magunkat, gondolataink, vágyaink, törekvéseink mozgató rugóit s 
hozzá férkőzünk mások megértéséhez is, minélfogva mások hibáival 
szemben elnézőkké, megbocsátásra hajlandókká válunk.

Indulataink motívumait magunk, a nevelésben a gyermek maga 
boncolja fel. Ezáltal tudatossá tesszük a nem-tudatos képzeteket, s 
ezzel útját álljuk az indulatok szenvedéllyé növekedésének, s magunk 
tartjuk féken az egyéni vagy szociális szempontból károsat.

Ez a nevelés tehát a belátásra van alapítva, s nem a dog
mákra, amelyeket elemzés nélkül kell elfogadni. A jó dogma a jó 
beláttatás útján való követése, követése önmagáért s nem, mert 
tekintély parancsolja.

A belátás csak úgy érhető el, ha a nevelő sűrűn érintkezik a 
növendékkel, tárgyal vele, bizalmas formában. A növendék a belátás
ban feltétlenül támogatásra szorul.

Ennek eszköze a bizalom.
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A gyermek állati természet. Rokonszenvez azokkal a körülmé
nyekkel, amelyek reá nézve kedvezők, elfordul azoktól, amelyek ter
helik, állati énjét feszélyezik vagy éppen fenyegetik. Ez az ő állati 
alkalmazkodása. A jó nevelőnek meg kell nyernie ez állati ént, 
mert csak így férkőzhet hozzá, hogy az erkölcsi ént fejleszthesse.

E hozzáférkőzés szerfelett könnyű. A gyermek rendkívüli módon 
befolyásolható, csupán íel kell benne kelteni a bizalmat. Közvetlen
ségre hajló természete azonnal feltárja bensejét, s ha eddig jutot
tunk, kezünkben van, úgy vezethetjük, amint jónak látjuk, mind
addig, amíg a bizalom meg nem ingott.

Módszere nem aktív folyamat, nem a rákényszerítés — ez 
azonnal dacot, bizalmatlanságot vált ki, aminek nyomában az elrejtő
zés kél, — hanem passzív, azaz, a nevelő mindig résen van, a gyer
mek pszichikumának önkéntes megnyilatkozásait folyton figyeli, anél
kül, hogy a károsokat azonnal elnyomni igyekeznék. Csakis úgy juthat 
a gyermeki én teljes megismeréséhez. Nevelni pedig csak e meg
ismerés által lehet. Megismerve a kis, feslő ént, megkezdheti mun
káját, irányít, tanácsol, segít a belátás nehéz munkájában, felvilágosít 
s ezáltal a gyermekkel végezteti a megítélés és belátás folyamatait, 
aki aztán maga fojtja el az egyéni vagy szociális szempontból károsat.

Ne feledjük, hogy a káros megítélésben is nagyon óvatosaknak 
kell lennünk. Nem jelent-e ki az iskola sok tulajdonságot károsnak, 
ami valójában értékes energia ?

Osztwald legutolsó munkájára utalok (Grosse Männer.), amely
ben az iskola egyoldalú ítélete a kor legnagyobb szellemeinél, mint 
Helmholz, Mach, Mayer, mint káros hatás van kimutatva.

Ez a rendszer egyenesen kizárja a büntetést, mert a büntetés vagy 
annak lehetősége gondolat-elfojtásra vezet, tehát erkölcsileg csak 
rombol, hanem egyengeti a helyes útratérés lehetőségeit.

A büntetés megfélemlítéssel jár. Ez dacot vált ki az erősebb 
akaratú gyermeknél, a pszichikumba való visszavonulást a gyöngé
nél, már pedig mindkettő a romlás lejtőjének kezdete. Kizárja a 
rákényszerítést, mivel a gyermeki természet nagyon befolyásolható, a 
kényszert, a beláttatás, mintegy a sugalmazás váltja fel. Rá kell 
segíteni a gyermeket, hogy lássa be a jót úgy, mint a rosszat s azt 
tehát önmagáért kövesse, ezt, mert rossz, kerülje, nem pedig, mert 
én mondom. A tekintély közvetlen beavatkozása mindig túlzással 
jár s reakciót vált ki. Ezért ritkán alkalmazható. (Öreg tanár, saját 
tapasztalatok.)

Osztwald úgy rendezné be az iskolát, hogy abban kiki a neki 
megfelelő munkakörben fejleszthesse magát. Ez azt jelenti, hogy 
lehető nagy tért kell nyitni a gyermek önálló működésének, a gyer
mek maga jöjjön rá a dolgokra, maga kezdeményezzen, legyen meg 
ennek a látszata mindig, mert az önállóság ténye fejleszti az aka
ratot, s bizalmat kelt az ügy iránt a hasonlók tömegében, akik egy 
más gyermek kezdeményezését inkább követik, mintha az felülről 
oktrojáltatik. Gyermeknek gyermek a legfőbb ideálja.
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A tanuló mindenben a faktor — a vezető, aki sugalmazott, veze
tett, irányított, háttérben marad. Igaz, hogy így sokat kell önmagá
ból feláldoznia, de a nevelői hivatás maga már önfeláldozás.

Ez eszközök erkölcsi hatása csodás. Ha egy középiskola minden 
tanára megértené és lelkiismeretesen keresztülvinné, egyetlen fegyelmi 
eset sem zavarná az iskola békéjét, talán egyetlen elzüllött ember 
sem átkozná az iskolát.

Az így nevelt nemzedék komolyan lépne az életbe, komolyan 
fogná fel hivatását, komolyan látna jövője megalapításához, mert nem 
volna nála egy addig elfojtva tartott és most felszabadult indulat és 
képzettömeg, amely feltörve feje tetejére állítsa az oktrojált, de soha 
el nem ismert, erkölcsi felfogást, azt az iskolait, amely mindent 
kárhoztatott, de tilalmát érthetően soha sem törekedett megokolni! 
Ezek után két kísérletet mondott el az előadó, melyeket ezen elvek 
szem előtt tartásával hajtott végre az intézet ifjúságával.

‘ Egyik a sexualis felvilágosítás kérdése, amelynél azokra a 
tapasztalatokra jutott, hogy a tanulók ezt a kérdést komolyan fog
ják fel, csakhamar eltűnt körükből az álszenteskedő szégyenkezés, a 
dolognak szemébe néztek, s a tanulók a legjobb ellenőrzőknek bizo
nyultak.

A másik kérdés az antialkoholizmus kérdése volt, amely szin
tén tanulságos, meglepő és csodálatos eredményekre vezetett a tanuló 
ifjúság körében.

Az elnök hálás köszönetét fejezte ki az egész kör nevében az 
előadónak a magas színvonalon álló, tanulságos előadásért, a kelle
mesen előadott, hasznos tapasztalatokról, a jelenlevők érdeklődését 
megköszönve a gyűlést bezárja. Nagy Jenő

jegyző.

KÖNYVEK ÉS LAPOK,

A la tin  válsága és a kibontakozás legközvetlenebb módja.
Irta  Kőszegi László, Ára 1 K. Budapest, 1910. — 40 1.

Készséggel elismerem, hogy e füzet szerzője sokat olvasott 
férfiú benyomását teszi, aki azon kívül három nagy nyugoti nyelven 
is tud, a melyekből idéz annak bizonyítására, hogy e nyelvek rosszul 
vannak megcsinálva, mert kifejező képességük nem tart mindig lépést 
az értelem percipiáló képességével. Vagyis pl. az idézett Dante-ter- 
zinát elolvassuk, de nem értjük meg egyszerre az olvasással együtt. 
»Mintha kétféle darabot játszanának két zongorán egyszerre.«

Kőszegi szerint ugyanígy tesz a német, sőt a francia is. Legjobban 
azonban a latin kap ki, amiért az egyes mondatrészeket messze 
elhajigálja egymástól és így a megérthetést még inkább megnehezíti.

Minthogy »élő nemzeti nyelvek javításai is mentek már erő
szakosan,« miért ne volna ilyesmi lehetséges a félig holt latinnal?
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__ kiált fel a mi írónk. »Nyelvet javítani lehet, a a tömeget is hozzá
lehet lassan dolgozni,« amit — őszintén szólva — nem értek. És mivel 
az Eszperantó, Kőszegi szerint, világnyelvnek nem alkalmas, vegyük 
elő a latint és csináljunk ebhői a látens világnyelvből egy nemzet
közi új nyelvet gyakorlati használatra.

Ez röviden Kőszegi füzetének a tartalma.
Mi, akik azt valljuk, hogy a nyelvek épen olyan evolúciós 

produktumok, a fejlődés folyamatának épen annyira alávetett képződ
mények, mint bármely más szerves lények, amilyen az ember, az állat, 
a fa : lehetetlennek tartjuk egy nyelvnek mesterséges, mondva-csinált 
úton való előállítását s azért Volapük és Ezsperantót vagy akár a 
Kőszegi javasolta átgyúrt latin világnyelvet intelligens dilettánsok 
játékszerénél egyébnek nem tekinthetjük.

Az általa kipellengérezett nyelvek védelmére nem kelünk. 
Tették ezt azok a lángeszű férfiak, kiknek a műveiből a milliók 
okulást és búzdítást merítenek. Sem annak az állításnak a valóságát 
nem akarjuk vizsgálni, hogy mennyiben »javította az egyház a közép
kori latinság által a régi latint.« Csak konstatálni kívánjuk, hogy 
a Kőszegi stílusa, (próza, nem vers) alig olvasható könnyebben a 
megrótt Horatiusénál.

»A latin válsága« nem sok kárt fog tenni a latin nyelv 
iskolai oktatásában és nem sokat fog lendíteni az új világnyelv 
ügyén. A latin nyelv barátai egyelőre nyugodtak lehetnek.

Dr. Nagy Barnabás.

K R Ó N I K A .

A mi ügyünk.
A középiskolai tanárság szinte visszafojtott lélekzettel lesi 

az ország fórumán megnyilatkozó férfiak bizalmat kérő szavait. 
A sok, sok elhangzott politikai beszéd bírálatát e lapok termé
szete kizárja, azt azonban senki sem kifogásolhatja, ha a hosszéi 
éveken át belénk szorult jogos elkeseredés hatása alatt néhány 
olyan jelenségre mutatunk rá, mely e politikai beszédekből figyel
münket nagyon is kihívja.

Senkisem tagadhatja, hogy a mi ügyünk országos érdekű 
ügy, hogy a tanárság kétségbeesése oly tünet, mellyel a magyar 
kultúra szolgálatában álló minden tényezőnek számolnia kell.

Az országos kormány élén álló férfiú azt mondja, hogy 
»bármilyen jogosait, helyesek és méltányosak volnának a nemzet 
követelései egyik vagy másik irányban, időlegesen le kell mon
dani azok kielégítéséről«, mert a hadsereg költségeit szaporítani 
kell, »de nem szabad visszariadnunk tőle«. Ezt a kijelentést nem 
kommentáljuk. De aki a sorok között olvasni tud, tisztában lehet 
azzal, hogy az Ígért megliarmadolást, a tanárság megnyugtatá
sára alkalmas ezen egyetlen eszközt illetőleg mit remélhetünk.
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Keményeink élesztősére nem alkalmasak azok a hírek sem, melyek 
a minisztériumból a jövő évi költségvetésről kiszivárognak.

Egyébiránt nemcsak hírekkel törnek reánk, hanem tények
kel is, amilyenek pl. a katonatisztek, pénzügyiek, bírák stb. leg
újabb kinevezései. Tehát csak velünk szemben takaróznak az 
exlex-szel, csak a mi számunkra nincsen pénze az államnak, 
melynek mostoha gyermekei mi voltunk eddig is, melynek egyet
len egy, egyetemi magas képzettséget követelő szolgálati ágazata 
sincsen annyira elhanyagolva, mint a mienk.

E szomorú tényekkel szemben még mindig bízunk minisz
terünk szavában, és bízunk abban, hogy a vis maior, melyre 
Ígéretében hivatkozott, nem fog bekövetkezni. De előre jelezhet
jük, hogy annyi keserves csalódás után az állam pénzügyi hely
zetét vis majornak elismerni nem fogjuk.

Mindezeket számba véve, minden magyar tanárhoz azzal a 
kéréssel fordulok, hogy legalább erre a pár napra álljunk 
össze kerületenkint, mint egy ember, fejtsük ki a bizalmunkat 
kérő közéleti férfiú előtt a mi álláspontunk jogosságát és vegyük 
ígéretét, hogy az összeülő parlamentben szószólónk lesz és támo
gatni fog abban a harcunkban, melyet az útunkban álló aka
dályok ellen föltétlenül indítani fogunk, hogy végre valahára 
végét vessük annak a mérhetetlen energiát fogyasztó küzdelem
nek, mely legjobb erőnket az iskolától elvonja. Minket a nemzet 
nem azért állított helyeinkre, hogy az állam exponenseivel harcot 
folytassunk a mindennapi kenyérért, hanem hogy lelkünk egész 
energiáját, lelkesedésünk minden tüzét egyes-egyedül a gondjainkra 
bízott, magyar ifjúságnak juttassuk. És mintha e küzdelmünk 
ébrentartásával éppen ebben akarnának mesterségesen megaka
dályozni. Székely István

alapító tag.

Nem állami kartársaink vasúti kedvezményéről jelenthet
jük, hogy, mire e sorokat olvassák, a miniszter úr a 33980. sz. 
rendeletet már aláírta. A M. A. V. igazgatóságához intézett 
ezen rendelet szerint a nem állami középiskolai tanárok félárú 
jegy váltására jogosító Igazolványainak kikérése, illetőleg a kimu
tatások beterjesztése július 31-ig fog történni. Ki ez időpontig 
jegyét nem kéri, a f. évre igazolványt nem kap.

A magunk részéről felhívjuk a nem állami középiskolák 
élén álló igazgató urakat, hogy mielőbb, lehetőleg azonnal kér
jék be az egyes kollegáktól a kimutatáshoz szükséges 2— 2 ren
des vizitalakú arcképet és 2—2 korona kiállítási illetéket, hogy 
mentül korábban beterjeszthessék a M. A. Y. igazgatóságához, 
mert a mintegy 35.000 Igazolvány kiállításánál minden való
színűség szerint a beérkezés sorrendje lesz irányadó. Mi szintén 
minden lehetőt el fogunk követni, hogy kartársaink a nagyváradi 
közgyűlésre utazáskor az új Igazolványokat használhassák.
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Jelentkezés a közgyűlésre. A Közlöny mai számához 
mellékeljük a közgyűlési »Jelentkező lap«-okat. Kérjük igen t. 
tagjainkat, hogy azokat pontosan kitöltve, legkésőbb f. évi június 
hó 15-ikéig az egyesületi titkárhoz (Budapest, VIII., Eszterházy- 
utca 14.) beküldeni szíveskedjenek, hogy ő a jelentkezők név
sorát a szükséges intézkedések megtétele céljából idejekorán a 
nagyváradi rendező-bizottsághoz juttathassa.

Az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület közgyűlése.
Az Orsz. Ág. H. Ev. Tanáregyesület f. hó 18-án tartotta 

harmadik évi közgyűlését Nyíregyházán/ az előző napon az egyes 
szakosztályok s a választmány üléseztek.

Az ev. tanárokat meleg szeretettel fogadta a Nyírség szépen 
fejlődő, modern szabású fővárosa, s közgyűlésüknek díszt kölcsönzött, 
hogy nemcsak a helyi notabilitások vettek benne részt, hanem a 
testvér-egyesületek kiküldöttjei i s ; az Orsz. Középisk. Tanáregyesü
letet Közlönyünk szerkesztője, dr. Lévay Ede és Máthé György, a 
Ref. T. E.-t. dr. Gulyás István és Nyáry Béla képviselték. Megjele
nésük kedvező alkalmat szolgáltatott arra, hogy betekintést nyerje
nek az ev. tanárok egyesületének működésébe s értékeljék azt a 
zajtalan, komoly munkát, mely ott folyik. Azonkívül azt a nagy- 
jelentőségű meggyőződést is meríthették, hogy az ev. Tanáregyesü
let célja nem széthúzó, elválasztó törekvések istápolása, hanem azon 
nagy, nemzetépítő eszméknek szolgálata, amelyek kell, hogy minden 
magyar tanár szívét lángra lobbantsák. Tapasztalhatták, hogy ami ez 
egyesület tagjait a testvér-egyesületektől megkülönbözteti (s nem — 
elválasztja), az, hogy ők szépmultú iskoláik életrevaló hagyományai
nak tisztes ápolása mellett a különböző irányú intézetek munkásai 
között érintkezést, lelki kapcsolatot igyekszenek teremteni, sőt leg
újabb tervük szerint kísérletet tesznek arra is : nem lehetne-e az 
elemi isk. tanítóságnak az egyesület keretébe való bevonásával a leg
szélesebb alapon megteremteni a magyar tanításügy munkásai között 
az óhajtott együttérzést, közérzetet. Örömmel emeljük ki azt is, amit 
az Orsz. Középisk. T. E. kiküldöttei is hangsúlyoztak, hogy a testvér
egyesületeknek nincs mit tartaniok az ev. tanárok egyesületének 
működésétől, mert ennek tagjai áthatva a mindnyájunkat lelkesítő 
főcéltól, kizárnak a maguk köréből minden oly felekezetieskedést, 
mely megbontaná a nemzeti erők egységét s alkalmat adna a vissza
vonás elhintésére.

E rövid bevezető után áttérhetünk azon munka vázolására, 
amelyet az egyesület tagjai a közgyűléssel kapcsolatban kifejtettek. 
A közgyűlést magát szakosztályi ülések előzték meg, melyek f. hó 
17-én folytak le. A középiskolai szakosztály ülése d. e. 9 órakor 
kezdődött Fischer Miklós igazgató vezetésével, aki tartalmas beszéd
del nyitotta meg a munkálkodást. Elsőnek Vöröss  ̂ Sándor eperjesi 
tanár szólalt föl s igen ügyesen összegezte azon tapasztalatait, ame
lyeket a First Latin Reader c. nyelvkönyv alapján szerzett s amelyek
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«zei’inte is ajánlatossá teszik ezt a modernebb irányú latin tan ítást; 
egyúttal föl is sorolta a könyv hiányait. Utána Oravecz Ödön 
(Beszterczebánya) arról értekezett széleskörű tudással, miképen 
lehetne elérni, hogy a középiskolából kikerülő ifjak jobban ismerjék 
hazánk s egyházunk mai alkotmányai, közigazgatását és intézményeit. 
Több életre való gondolatot fejtett ki s végül oda nyilatkozott, hogy 
a görög, ill. görögöt pótló tárgyak kiküszöbölésével lehetne elérni a 
eélt. Dr. Vitális István (Selmeczbánya) a földrajztanítás reformjáról tar
tott forma és tartalom tekintetében egyaránt kiváló előadást. Tapasz
talatára hivatkozva tömören összefoglalta a mai földrajztanítás hiá
nyait ; egyelőre azonban nem kívánja megbontani a tárgyak óraszá
mát, hanem a meglévő keretek közt próbálja a földrajzi ismeretek 
kibővítését és fölelevenítését. Szerinte minden tanár, így az irodalom, 
a természetrajz, de főképen a történelem tanára igen sokat tehet ez 
ügyben. Előadását gazdag tapasztalatából vett példákkal s azon térkép- 
vázlatokkal kísérte, amelyeket főiskolai hallgatóival s gimn. tanulói
val készíttetett. Frenyó Lajos (Eperjes) az egyházi és világi éneknek a 
középiskolában való tanításáról szólt érdekesen és kimerítően s azt 
javasolta, hogy az ének tanítását intenzívebbé kell tennünk, ha mind
járt az eddigi keretek kitágításával is. Perényi Vilmos (Eperjes) az 
egyfolytában való tanítás előnyeit fejtegette a szakirodalom s a 
tapasztalat gazdag fölhasználásával. Dr. Bell Lajos (Békéscsaba) a 
hagyományra s az erkölcsi, jellemfejlesztő szempontokra való tekin
tettel mellőzendőnek tartotta az osztályzatoknak az évvégi értesítő
ben való közlését s egyöntetű eljárást sürget az egyházegyetemnél. 
Szokol Kornél (Késmárk) a céllövészeti tanfolyamokról s az e téren 
szerzett tapasztalatokról, Wallentinyi Dezső (Rimaszombat) a feleke
zeti tanárok áthelyezésének lehetőségéről szóltak részletesen és gon
dos körültekintéssel. Gömöry János közérdeklődés mellett fejtegette 
azon kérdést, miképen volna elősegíthető az ev. tanárok külföldi 
tanulmányútja s azt javasolta, hogy az állam az eddiginél nagyobb 
mértékben részesítse ösztöndíjban tanárainkat s a fenntartó testüle
tek adjanak módot arra, hogy a tanárok részt vehessenek a szünidei 
tanfolyamokban. Dr. Wallentinyi Dezső az állami szerződések revízió
járól, Kutlik Endre (Szarvas) a kedvezményes vasúti jegyek kérdésé
ről szólott általános helyeslés mellett.

Az előadások legtöbbje tanulságos eszmecserére szolgáltatott 
alkalmat, amelyből az a helyes vezérlő gondolat bontakozott ki, 
hogy tervezgetések helyett a mai tanterv és óraszám keretén belül 
kell igyekeznünk megszüntetni azon hiányokat, amelyek középisko
láinkban észlelhetők. Az ülésen jelen volt dr. Meskó László elnök 
is s jegyzőkönyvét Balás Adám csabai tanár vezette.

17-én délelőtt a tanítóképzői s a polg. iskolai szakosztály is ülést 
tartott s az előbbi Papp József soproni igazgatót, az utóbbi Mikolik 
Kálmán budapesti tanárt választotta meg elnökéül; mind a kettő több 
úrdekes ügyet vitatott meg.

Délután 3 órakor a főiskolai szakosztály ülésezett dr. Masznyik 
Endre teol. akad. igazgató elnöklete alatt. I t t  dr. Daxer (Pozsony)
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a teol. tanügyi szervezet reformjáról, az elnök a főisk. tanárok 
fizetésrendezésének kérdéséről a nyugdíjüggyel kapcsolatban — tar
tott előadást. A főisk. szakosztály, melynek körébe az eperjesi, 
pozsonyi, soproni teol. akadémiák s az eperjesi jogakad. tanárai ta r
toznak, egyúttal más őket érdeklő ügyekről is folytatott eszmecserét.

Ugyancsak délután 5 órakor a választmány tartotta ülését 
dr. Meskó László egyesületi elnök vezetésével.

Maga a közgyűlés 18-án folyt le a vármegyeház dísztermében. 
Megelőzőleg istentisztelet volt az ev. templomban, hol Draskóczy 
Lajos eperjesi teol. tanár mondott költői szárnyalású imát. A köz
gyűlést dr. Meskó László ny. államtitkár, elnök nyitotta meg nagy
szabású beszéddel; hangsúlyozva a kultúra fontosságát a nemzetek 
életében, hatalmas vonásokkal ecsetelte azt a munkát, amelyet a 
tanárok kifejtenek; a jövő — úgymond — olyan lesz, amilyen az 
ifjúság, ez pedig olyan, amilyenné nevelik. Majd visszapillantott az 
egyesület eddigi életére, biztos kézzel vázolta a teendőket s szavait 
lelkes buzdítással fejezte be. A megnyitó után Paulik János lelkész 
az ev. egyház, Siposs Béla jegyző a vármegye, Májerszky Béla polgár- 
mester a város, dr. Lévay Ede az Orsz. Középisk. T. E., dr. Gulyás 
István a Ref. T. E. nevében mondottak lelkes üdvözlő beszédeket. 
Táviratilag üdvözölték a közgyűlést: Zelenka és Scholtz püspökök, 
a Kath. Orsz. Tanáregyes., Mágócsy-Dietz Sándor ügyv. alelnök 
Brüsselből, Zsilinszky Mihály, dr. Szlávik (Eperjes), Faragó (Pápa), 
dr. Dobrovits (Pozsony).

Az üdvözlések elhangzása után a közgyűlés az elnök indítványára 
lelkes bangú táviratban üdvözölte jubileuma alkalmából Mikszáth 
Kálmánt, majd áttért a tárgysorozatra.

A közgyűlés első előadója dr. Vietórisz József nyíregyházi tanár 
volt, aki L uther: Erős várunk c. énekének magyar fordításairól 
értekezett. Alapos tudással csoportosította az eddigi fordításokat, 
kifejtette a fordítás nekézségeit s eleven költői lélekkel haladt sorról- 
sorra a hiányok föltárásában; végül bemutatta a maga fordítását. 
Előadása után az elnök felfüggesztette a közgyűlést s a tagok testületi
leg átvonultak a Bessenyei-szoborhoz, hol dr. Masznyik Endre alel
nök mondott magasszárnyalású, a Bessenyei betöltötte szerepet magas 
szempontból méltató beszédet s megkoszorúzta a szobrot.

A közgyűlés második pontja Ludmann Ottó (Eperjes) előadása 
volt. Az ev. tanároknak ez egyetemes képzettségű nesztora fiatalos 
hévvel kelt a klasszikus nyelvek tanításának védelmére. Visszapillantást 
vetett a magyar középiskola múltjára, a gimn. és reálisk. szétválasz
tására, a görög kiküszöbölésére; tömören összefoglalta mindazt, amit 
a kultúra az ó klasszicizmusnak köszönhet. Végül nem habozott 
kijelenteni, hogy a gimnáziumban a klasszika-filológia tanítását nem 
szabad gyengítenünk, ha nem akarunk elmaradni a Nyugat mögött. 
Ápoljuk a reált, a szakiskolákat, tereljük oda az ifjúság egy részét; 
ha a gimnáziumban csak olyanok lesznek, akik komolyan tanulnak, 
megszűnik ellene minden panasz. Dr. Pröhle Vilmos (Nyíregyháza) 
az ellenkező irány képviselője. Nem vonja kétségbe a klassz, népek
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kultúrájának fontosságát, de szerinte elfogultság hirdetni, hogy a 
modern műveltség egyenesen és csupán annak eredménye. A múltnak 
nincs meg az a joga, hogy magát a’ jövő helyett imádtassa ; önmagát 
túlélt formák és intézmények a hanyatlás melegágya s ép azért nem 
szabad oly mereven ragaszkodni a klassz, nyelvekhez. Majd felsorolja 
a klassz, irány védőinek főbb érveit s éles elméjének minden fegy
verével, érdekes példákkal sorra cáfolja azokat. Azt tartja, hogy a 
görög a szakiskolába utalandó, a latin az У. osztálytól kezdve taní
tandó ; emellett a klasszikus írókat magyar fordításban ismerjék meg a 
tanulók ; a fölszabaduló gör. és lat. órák a magyarnak s más fontosabb 
tárgyaknak mélyrehatóbb tanítására szolgáljanak.

Oeschger Adél (Aszód) finom női lélekkel a gyakorlati és 
háztartási oktatás leányiskoláinkban címen értekezett, míg dr. Flórián 
Károly (Eperjes) a főiskolai szemináriumokról szólt tömören, gazdag 
elméleti és gyakorlati tudással.

A közgyűlés azután meghallgatta a pénztárról szóló jelentést, 
tudomásul vette a titkár évi jelentését; egyben köszönetét mondott 
Gömöry János titkárnak fáradságos, lelkes működéséért; e köszönetre 
bőven rászolgált, mert amint az ő páratlan lelkesedésének s kitartásának 
eredménye volt nagyrészt az egyesület megalakulása, úgy most sem 
lankad tevékenysége. A közgyűlés azután hozzájárult a választmány 
s a szakosztály javaslataihoz, előterjeszteseihez; köszönetét mondott az 
elnöknek nemes érdeklődéséért, lelkes ügybuzgóságáért s az ő éljenzése 
közben véget ért.

Délben 1 ?2 órakor Nyíregyháza város a Koronaszállóban vendé
geiül látta az ev. tanárokat. A banketten mintegy 150-en voltak jelen. 
Az itt uralkodó kedélyes hangulatot tósztok is fűszerezték.

A bankett végeztével a tanárok nagy része hazautazott, másik 
része meghallgatta Vöröss Sándor előadását Sárosvármegye nyug. részéről 
s megtekintette a Szdbolcsmegyei múzeumot, vagy kirándult a Sóstóra. 
Akik meg a következő napon is Nyíregyházán maradtak, a szabolcsi 
földvárhoz vagy a Báthory-család ősi fészkébe, Nyírbátorba rándultak 
ki, előzékeny nyíregyházi kollégáink kalauzolása mellett.

A közgyűlés gazdag, elmemozdító tartalma, nyíregyházi kollé
gáinknak s a város polgárainak szíves előzékenysége sokáig emlékeze
tesek lesznek előttünk. Rell Lajos.

Az 1910. évben tartandó francia nyelvi szünidei tanfolyamok.
Napjainkban az idegen nyelveket tanító tanárok kiképzésének 

a különböző államokban a nagy szünidő alatt rendezett tanfolyamok 
látogatása egyik kiváló tényezőjévé vált.

E szünidei tanfolyamok praktikus voltát ezek tömeges látoga
tása eléggé bizonyítja és ma már alig van nemzet, mely azokon nehány 
tagjával ne volna képviselve és a különböző kormányok e szünidei 
folyamok üdvös eredményét belátva, ösztöndíjak es utazási segélyek 
odaítélése által a tanfolyamok látogatását lehetővé teszik.
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Szolgálatot vélek teljesíteni, ha e cikkemben az 1910-clik évben 
tartandó szünidei francia nyelvi tanfolyamok legkiválóbbjait egy pár 
sorban ismertetni fogom.

a) A párisi tanfolyam.
Az összes francia nyelvi tanfolyamok közül az elsőség a párisi 

»Alliance Francaise« által (székhelye: No. 186 Boulevard Saint- 
Germain) rendezett tanfolyamot illeti, nemcsak azért, mert ez volt 
az első egyesület, mely az ilynemű tanfolyamokat rendezte, hanem 
azért is, mert a francia nyelvtanárnak okvetlen Párist kell felkeresnie, 
ha a tiszta és hibátlan francia kiejtést elsajátítani akarja.

Az »Alliance Francaise«, melynek élén Franciaország legkivá
lóbb emberei állanak, minők: Claretie, Lavisse, Nandal, a francia 
akadémia tagjai, Bréal, Leger, Meyer, Monod, az »Institut« tagjai, 
az 1910. évben két kurzust fog rendezni, melyek közül az egyik 
július 1-től július 31-ig, a második augusztus 1-től augusztus 31-ig 
tart. Az első tanfolyamon Roques, a párisi egyetem tanára, »A modern 
francia nyelvben előforduló képletes kifejezések« c. 8 conference-ból 
álló előadási ciklust tart, továbbá Huguet Henrik Lafontaine műveit, 
Frey, a »Lycée Michelet« tanára, Anatole France legkiválóbb 
műveit, Jaquinet pedig a XVII. század memoire-jait ismerteti. 
A X V III. század irodalmát Pichon, a párisi »Lycée Henri« tanára, 
fogja tárgyalni és behatóbban fog foglalkozni a X V III. század má
sodik felében élt legkiválóbb regényírókkal, míg Doumie Benée, a 
francia akadémia tagja, Hugo Viktor költészetét választotta elő
adásainak tái'gyául. Carl, a jeles francia szobrász, a francia építészet, 
festészet és szobrászat legkiválóbb alkotásait fogja a tanfolyam hall
gatóinak bemutatni. Carl vezeti a július 31-iki Rouen-ba szóló kirán
dulást is, melyen már a második tanfolyam tagjai is részt vehetnek. 
Kiemelendők még Rousselot abbé fonetikai és Fayolle-Faylis k. a., 
a »Théátre framjais« tagjának kiejtési előadásai.

Az augusztusi tanfolyamon Huguet Ernő, a caeni egyetem 
tanára előadásaiban Lafontaine nyelvezetével, Huguet Henrik Moliére 
»Bourgeois gentilkomme« c. vígjátékával, Pichon Racine műveivel, 
Delarduelle Voltaire-rel és Frey Loti legkiválóbb műveivel fog fog
lalkozni. Doumie pedig e tanfolyamon az 1850 után fellépett színmű
írókat, minők: Dumas, Augier, Sardou, Becque és Rostand, fogja 
ismertetni.

Emez előadásokhoz csatlakoznak még gyakorlati tanfolyamok is, 
melyek vezetése a párisi középiskolák legjobb tanáraira vannak bízva. 
Az összes júliusi és augusztusi előadásokon való részvételi díj 100 
frank, egy-egy hónapra 55 frank, de adnak 25 előadásra szóló szel
vényfüzetet is, melynek ára 25 frank.

b) Grenoble.
Aki Páris idegrontó zajától irtózik, annak a kies fekvésű Grénoble, 

a Daupbiné fővárosa ajánlható.
Ezt a tanfolyamot a Közlönyben már Vujsz János ismertette.
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c) Genf.
A svájci francia nyelvi szünidei tanfolyamok közül a leghíresebb 

a genfi, mely hat hétig (július 16-tól augusztus 27-ig) tart. E tan
folyamnak élén Bouvier Bernard egyetemi tanár á ll; heti beosztása 
a következő :

Klasszikus irodalom ........................  1 óra
Modern irodalom.................................  1 »
Modern francia írók fejtegetése ......  2 »
Pszichológiai pedagógia .................... 2 »
Nyelvtan ............................................... 1 »
Stilisztika ..........................................  1 *
Fordítási gyakorlatok ........................  2 »
Fonetikai előadások ........................  1 »
Szavalat és kiejtés .............................  2 »

összesen : 13 óra

A résztvevőket 6 csoportra osztják, ezek között — s ezt külö
nösen ki akarom emelni — lesz egy magyar csoport is, melynek veze
tője Máday A. genfi egyetemi magántanár lesz.

Az érdekesebb előadások címei ezek:
Voltaire mint prózaíró, tartja Mereier Henrik.
A gyermek szerepe a francia irodalomban, ennek kezdetétől a 

XI X.  századig, tartja ugyanazon tanár.
A jelenkori pedagógia tendenciái, tartja Dubois Gyula.
Ezen előadásokhoz még fordítási, kiejtési és elemzési gyakor

latok járulnak.
A tanfolyamon való részvételi díj 40 frank.
Akik ezen tanfolyam iránt érdeklődnek, forduljanak a »Bureau 

du Comité de patronage des étudiants étrangers«-hez (Genf, TJniver- 
sité), honnan mindennemű útbaigazítást készségesen adnak.

d) Neuchätel.
A neucháteli »Séminaire de franeais moderne pour étranger« a 

július — szeptemberi hónapokban két szünidei kurzust rendez, melyek 
közül az első július 18-tól augusztus 13-ig, a második augusztus 
15-től szeptember 10-ig tart.

E két kurzus conférence-aiból a következő legérdekesebbeket 
emeljük k i :

»Maupassant művei«, tartja Dessoulavy tanár.
»A jelenkori francia bölcsészek«, tartja Bővet Pál tanár.
»XIX. századbeli francia lyrikusok«, tartja Vouga tanár.
»A romantikus dráma eredete«, tartja Baumann tanár.
»Dare Janka« és »I. Napoléon házassága«, mindakét confé- 

rence-t tartja Farny tanár.
Villon »Petit Testament« című művének fejtegetése, tartja 

Piaget tanár.
OSSZ. KÖZÉFISK. TANÁREGYES. KÖZL. XLIII. 49
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Akik e tanfolyamokat hallgatni akarják, minden egyes kurzusért 
30 frankot, mindakét kurzusért 50 frankot fizetnek.

A kurzusok igazgatója Dessoulavy Pál dr., ki az érdeklődőknek 
kellő felvilágosításokat nyújt. tj.

Néhány szó a tanulmányi kirándulásokról.
Közoktatásügyi kormányunk már évek óta és méltán nagy 

súlyt helyez a tanulmányi kirándulásokra és lehetőleg támogatja is 
azokat erkölcsileg és anyagilag. Az állami kormányzat egyéb ágaiban 
azonban ez a rendkívül fontos intézmény nem találkozik mindig hasonló 
jóindulattal, sőt sokszor igazán szűkkeblűén és kicsinyesen intézik el 
az ez ügyben felterjesztett kérelmeket. így pl. a győri áll. főreáliskola 
az Aldunára tervezett tanulmányi kirándulást a pünkösdi szünetben 
és azt kérte az államvasutak igazgatóságától, csatoltatna a gyorsvonat
hoz Budapest—Zimony és Temesvár — Budapest útvonalakra egy har
madosztályú kocsit. A nevezett iskola avval okolta meg kérését, 
hogy tekintve a nagy távolságot és a rövid időt, mely rendelkezé
sére áll, csak gyorsvonaton teheti meg az utazást. Annál is inkább 
kérhette ezt a kedvezményt a győri főreáliskola, mert a múlt tan
évben a kereskedelmi és a közoktatásügyi minisztérium együttesen 
rendeletet bocsátott ki, amely szerint az államvasutak kivételes esetek
ben kötelesek harmadosztályú kocsit a gyorsvonatokhoz csatoltatni. 
Az államvasutak igazgatósága avval a megokolással tagadta meg a 
kérelmet, hogy a pünkösdi ünnepek alatt oly nagy a forgalom, hogy 
a vonatok a végső megterheltetéssel közlekednek és így nem csatol
hatnak még egy harmadosztályú bocsit a gyorsvonathoz. Az iskola 
erre elhalasztotta a tanulmányi kirándulást és egy új beadványában 
egy későbbi időre kérte a kedvezményt. Az államvasútak igazgató
sága most á legmerevebben tagadta meg a kérelmet minden meg- 
okolás nélkül, aminek következtében a győri főreáliskolának végleg 
le kellett mondania a tervezett tanulmányi kirándulásról és 50 tanuló 
és 6 tanár elesett attól a tanulságos úttól, amelyen hazánknak egyik 
fenségesen szép vidékét megismerhette volna. Az államvasutaknak ez 
a merev álláspontja annál feltűnőbb, mert midőn most hat éve a 
győri főreáliskola ugyanezt a tanulmányutat rendezte, minden nehéz
ség nélkül kapta meg a gyorsvonatokon a harmadosztályú kocsit: 
igaz, hogy akkor még nem létezett a fentemlített miniszteri rende
let, amely a kedvezmény megadását egyenesen elrendeli.

Az államvasutak igazgatósága eljárásának teljes megvilágítá
sára és jellemzésére még csak azt akarjuk megemlíteni, hogy a múlt 
tanévben Ausztriába és Németországba rendezett a győri főreáliskola 
hosszabb tanulmányi kirándulást és ugyanezt a kedvezményt, amelyet 
most a MAY. kereken megtagadott, az osztrák vasutak és az összes 
német vasutak, amelyekhez az iskola fordult, a legnagyobb előzékeny
séggel és készséggel adták meg. Németországban még az úgynevezett 
»D« vonatok használatát is megengedték, ami pedig nagyon ritka és 
kivételes kedvezmény. Ezt a kirándulást a húsvéti szünidőben tettük
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meg és tudjuk, hogy milyen személyforgalom van ebben az időben 
Ausztriában és Németországban, pedig ott nem hivatkoztak a nagy 
forgalomra, hanem igenis méltányolták azt az érvet, hogy oly nagy 
távolságok és oly rövid idő mellett csak gyorsvonaton tehető 
meg az út. hs.

GYÁSZROVAT.
Travnicsek Hubert a lőcsei kir. kath. főgimnázium nyug. tanára 

f-j^hó 13-án életének 73-ik évében meghalt.
£  f- Gurnesevits Lajos a nagybányai áll. főgimnázium rendes tanára 
f. hó 18-án életének 51-ik évében váratlanul elhunyt.

Horváth Henrik a lőcsei kir. kath. főgimnázium nyug. tanára 
f. hó 18-án életének 70-ik évében Aradon elhunyt.

T a rta lo m : A mi ügyünkről. Dr. Hegedűs Izidortól. — Egyesületi élet: 
Eperjesi Tanári Kör. Sagidy Józseftől. — Kolozsvári kör. Nagy 
Jenőtől. — Könyvek és lapok: Kőszegi László: A latin válsága és a 
kibontakozás legközvetlenebb módja. Dr. Nagy Barnabástól. — Kró
nika: A mi ügyünk. Székely Istvántól. — Nem állami kartársaink 
vasúti kedvezményéről. — Jelentkezés a közgyűlésre. — Az Orsz. 
Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület közgyűlése. Dr. Kell Lajostól. — Az 
1910. évben tartandó francia nyelvi szünidei tanfolyamok, tj.-tői. — 
Néhány szó a tanulmányi kirándulásokról, /ts.-től. — Gyászrovat : 
(Travnicsek Hubert, Gurnesevits Lajos, Horváth Henrik.)

~  ...............

Pályázati hirdetés.
A soproni ág. h. ev. líceumnál (államilag segélyezett főgim

náziumnál) az 1910—1911-ik tanévben egy fizika^mennyiségtani 
rendes tanszék lesz betöltendő, rendes vagy helyettes tanárral.

Javadalmazás : 1. a törzsfizetés 2400, 2600, 2800, 3200 és 3600 
koronás fokozata kiegészítve a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz
térium által megállapított személyi pótlékkal; 2. öt 200 К ötödéves 
korpótlék ; 3, a lakáspénz alsófokon 560, felsőfokon 700 K. A helyettes 
tanár jutalomdija 1600 K. A megválasztott jogos, illetőleg kötelezett 
tagja az Országos Tanári Nyugdíjintézetnek.

A kellően képesített evang. pályázók az életkort, vallást, képe
sítést, eddigi alkalmazást, egészségi állapotot s teljesített katonai 
kötelezettségüket igazoló okmányokkal felszerelt és a dunántúli ág. 
h. ev. egyházkerület Főiskolai Nagybizottságához czimzett folyamo
dásaikat junius hó 10-ig a soproni ág. h. ev. liczeum igazgatóságához 
nyújtsák be.

Sopron, 1910 május 3.

Gyurátz Ferencz s. k. Gecsányl Gusztáv,
püspök. liczeumi igazgató.

V ____________ __________________________________________
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■
A pozsonyi ág. liitv. ev. áll. segélyezett 
líceumnál az 1910/11. tanévtől kezdve egy

LATIN-GÖRÖG NYELVI
tanszék töltendő be a nm. vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter úr kineve
zése útján. Ezen állásra a latin és görög 
nyelvre képesített, ág. hitv. evangélikus 
vallású okleveles tanárok vagy legalább 
is szakvizsgálatot tett tanárjelöltek pá
lyázhatnak. A. pályázók vallásukat, élet
korukat, végzett tanulmányaikat, képe
sítésüket. katonakötelezettségüket és eset
leges szolgálatukat igazoló okmányokkal 
felszerelt és a nm. vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett 
kérvényüket a pozsonyi ág. hitv. evang. 
líceum igazgatóságánál 1910. évi május 
hó 28-áig nyújtsák be. A rendes tanári 
javadalmazás évi 2400 К törzsfizetés, 
mely a pozsonyi líceumnál töltött szol
gálati évek sorrendjében 2800, 3200 K-ra 
emelkedhetik; továbbá a más intézetek
ben töltött szolgálati éveknek számba
vételével öt, egyenként 200 К-s ötöd
éves korpótlék, 680 К а IX. és 850 К 
а VIII. fizetési fokozatnak megfelelő 
lakáspénz és a nm. minisztérium által 
megállapítandó személyi pótlék. A he
lyettes tanár évi fizetése 1600 korona. 
A kinevezett rendes tanár jogos és 
köteles tagja az országos tanári nyug
díjintézetnek és állását folyó évi szep
tember hó 1-én tartozik elfoglalni. — 
Pozsony, 1910-dik évi május hó 1-én.
DR. DOBROVITS MÁTYÁS
kir. tan., egyházi és iskolai felügyelő.

■

■ ■



Első magy. villamos erőre O T n i á / á Q Q C D  IA K ID Q  
berendezett hangszergyár O l l M f v A O O L I l  J A l l U u

csász. és k ir. udv. szállító, a magy. k ir. operaházi tagok, zeneakadémia, 
színházak, Budapest összes iskolák, stb. szállítója, и jav. Rákóczi-táro- 
gató feltalálója. -  BUDAPEST II., LANCH1D-UTCA 5. SZÁM. -  
Gyár: Öntőház-utca  3. — Ajánlja saját gyárában készült elism ert kiváló 
minőségű összes fúvós-,  vonós- é s  huros-hangszereit .  Saját találm ányi’, 
jav. Rákóczi Tárogató, általánosan e lism ert legjobb solo hangszerré 
általam  k o n s tru á lta to k  Iskolával 3 5  frt-tól felfelé. — Speciálitások : 
vonós-hangszerekben. Iskolai hegedűk 4  frt-tól kezdve. Harmoniumok 
70  frt-tól kezdve. — Á rjegyzék minden egyes hangszerről külön k ívá
n a tra  bérm entve küldetik . Tanerőknek kedvezmény!

Magyarország legnagyobb vonós- és fúvós-hangszerek gyára!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ц

Pályázat.
A budapesti ág. liitv. ev. főgimnáziumban az 1910/1911. iskolai 

év elején egy történelem-földrajzi és egy latin-német tanszék 
töltendő be választás útján, a pályázat eredményéhez képest rendes 
vagy helyettes tanárral. A helyettes tanár alkalmazása egyelőre egy 
évre szól és évi 2000 К javadalmazással jár. A rendes tanár javadal
mazása : kezdő fokon 2400 К törzsfizetés, mely a budapesti ág. 
hitv. ev. főgimnáziumnál töltött szolgálati évek sorrendjében 2600, 
2800, 3200, 3600 K-ra emelkedhetik; továbbá a más intézetekben 
töltött éveknek beszámításával öt 200 К-ás ötödéves korpótlék, 1000 
K, illetőleg a három felsőbb fokozatban 1300 К lakáspénz és a nm. 
minisztérium által a szolgálati éveknek megfelelően megállapítandó 
személyi pótlék.

Pályázhatnak kellően képesített ág. hitv. ev. tanárok és tanár
jelöltek. Az életkort, vallást, képesítést, az eddigi alkalmazást és az 
egészségi állapotot igazoló bizonyítványokkal felszerelt s a Deák-téri 
testvéregyházak nt. képviselőtestületéhez intézett kérvényeket f. évi 
június hó 7-ig kell a főgimnázium igazgatóságánál (Tárosligeti-fasor 
19—23) benyújtani.

Személyes bemutatkozás kötelező. Az állást szeptember elsején 
kell elfoglalni.

Budapest, 1910. május lió 6.

Dr. Mágocsy-Die tz  Sándor ,  Rátz  László,
isk. első felügyelő. igazgató.

V . ______________________________ ___________________________________ Ф

EIWEL L. UTÓDAI ZAITSCHEK JAROM IR

Első magy. kir. szabad, iskolapad-gyár.
M indennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  é rem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva . — K öltségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapítva 1846.

B u d a p e s t, IX., Ip a r -u tc z a  4 .  sz .



A
 M

. 
K

SH
. 

A
L

L
A

IV
sV

A
oU

 í 
A

K
 I

NI
YA

Hi
 

Н
Ы

Ч
и

О
Ь

,
A 

vo
na

to
k 

IN
DU

LÁ
SA

 B
ud

ap
es

t 
к.

 p
. 

ud
va

rr
ól

. 
Ér

vé
ny

es
 1

01
0 

m
áju

s 1
-tő

l. 
A 

vo
na

to
k 

ÉR
K

EZ
ÉS

E 
Bu

da
pe

st
 k

. 
p.

 u
dv

ar
ra

. 
Ér

vé
ny

es
 1

01
0 

m
áju

s 
l-t

öl.



A 
vo

na
to

k 
IN

DU
LÁ

SA
 B

ud
ap

es
t 

ny
. 

p.
 u

dv
ar

ró
l. 

Ér
vé

ny
es

 i9
io

 m
áj

us
 1

-tő
l. 

A 
vo

na
to

k 
ER

K
EZ

ES
E 

Bu
da

pe
st

 n
y.

 p
. 

ud
va

rr
a.

 É
rv

én
ye

s 
19

Ю
 m

áj
us

 1
-tő

l.

Q, *í6 t

3  'I  t 
A a .
О О <
■3 ;
§ • £  £ . 1  
о  >» а  .2  i  — tCJá и <
'■А сб Я  <б S

0Ш 9П
:*виол

О Д0(1

UTPZS
-̂ ■виол
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A M ag y ar kir. államvasutak n y á ri m e n e tre n d je  1 9 1 0 -re .
(Folytatás.)

A 'Budapest—miskolcz—kassai vonalon: A Kassáról jelenleg d. e. 8 ó. 50p.-kor 
induló és Budapest keleti pályaudvarra d. u. 1 ó. 55 р.-kor érkező gyorsvonat Kassáról 
d. e. 9 ó. 12 р.-kor fog indulni és Budapest keleti p.-udvarra d. u. 2 ó. 40 р.-kor fog 
érkezni. Budapest keleti p.-udvarról jelenleg reggel 6 ó. 50 р.-kor induló és Kassára d. 
e. 11 ó. 44 р.-kor érkező gyorsvonat Budapest keleti pályaudvarról reggel 6 ó. 25 

p.-kor fog indulni és Kassára d. e. 11 ó. 49 perckor fog érkezni. A Kassáról Budapest 
keleti р.-udvarra jelenleg éjjel 10 ó. 20 р.-kor érkező gyorsvonat Budapest keleti 
p.-udvarra éjjel 10 ó. 50 р.-kor fog érkezni. A Budapest keleti p.-udvarról jelenleg 
d. u. 1 ó. 50 р.-kor induló és Kassára este 7 órakor érkező gyorsvonat Budapest 
keleti p.-udvarról d. u. 1 ó. 20 р.-kor fog indulni és Kassára este 6 ó. 50 p.-kor 
fog érkezni.

A máramarossziget—aknaszlatina: vonalon : Az előző években közlekedett fürdő- 
idényvonatok az idén, ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba helyeztetnek.

A szatmárnémeti—felsőbányái vonalra: Felsőbányától Nagybányáig a junius 
1—szeptember 15-dilti időtartamra egy uj vegyesvonat lesz forgalomba helyezve, 
mely Felsőbányáról este 7 órakor fog indulni és Nagybányára este 7 ó. 30 p.-kor 
fog érkezni.

A szatmár-németi—kossuthkertbikszádi vonalon : Az előző években közlekedett 
fürdő-idénvvonatok ugyanarra az időtartamra és ugyanazokon a napokon ismét forga
lomba helyeztetnek.

A Budapest keleti p.-udvar—aradi vonalon : Budapest keleti р.-udvartól Aradig 
egy uj személyvonat lesz forgalomba helyezve, mely Budapest keleti р.-udvarról éjjel 
11 ó. 25 p.-kor fog indulni és Aradra reggel 8 ó. 7 p.-kor fog érkezni. Az uj vonat, 
a közölt menetrendben már április 30-án lesz forgalomba helyezve.

A kiskunfélegyháza—orosházai vonalon : A Gádoros—Orosháza és Gyopárosi 
fürdő—Orosháza között az előző években közlekedett idény von átok, ugyanarra az 
időtartamra, ismét forgalomba helyeztetnek, azonkivül Gyopárosi fürdő—Orosháza 
között egy uj idényvonatpár helyeztetik forgalomba, mely Orosházáról d. u. 2 ó. 55 
p.-kor fog indulni és gyopárosi fürdőre d. u. 3 ó. 5 p.-kor fog érkezni, az ellenvonat 
gyopárosi fürdőről d. u. 3 ó. 10 p.-kor fog indulni és Orosházára d. u. 3 ó. 20 p.-kor 
fog érkezni.

Az alvincz—nagyszebeni vonalon : Az előző években Nagyszeben és Erdélyszerda- 
hely között közlekedett idény vonatpár az idén Nagyszeben és Koncza között ugyan
arra az időtartamra és ugyanazokon a napokon, ismét forgalomba fog helyeztetni.

A Budapest keleti p.-udvar—predeálí vonalon : A Budapest nyugati p.-udvarról jelen 
leg este 9 ó. 10 p.-kor induló és Predeálra d. u. 3 ó. 31 p.-kor érkező gyorsvonat Buda
pest nyugati p.-udvarról este 9 ó. 35 p.-kor fog indulni és Predeálra d. u. 3 ó. 46 p.-kor 
fog érkezni. Budapest keleti p.-udvartól Szolnokig egy uj személyvonat lesz forga
lomba helyezve, mely Nagykátáig naponta, Nagykátától Szolnokig pedig csak szom
baton és ünnep előtti köznapon fog közlekedni. E vonat Budapest keleti p.-udvarról 
este 6 ó. 15 p.-kor fog indulni, Nagykátára este 8 ó. 27 p.-kor, Szolnokra pedig este & 
ó. 53 p.-kor fog érkezni. Nagykátától Budagest keleti p.-udvarig egy uj személyvonat 
helyeztetik forgalomba, mely Nagykátáról este 8 ó. 57 p.-kor fog indulni és Buda
pest keleti p.-udvarra éjjel 10 ó. 35 p.-kor fog érkezni, ezzel egyidejűleg az előzd 
években e vonalrészen május 1-től szeptember 30-ig közlekedett személyszállító 
tehervonatnál a személyszállítás megszűnik. A jelenleg naponta közlekedő, Buda
pest keleti р.-udvarról este 8 ó. 25 p.-kor induló és Szolnokra éjjel 11 ó. 30 p.-kor 
érkező személyvonat naponta csak Nagykátáig fog közlekedni, Nagykátától Szolnokig 
pedig csak szombaton és ünnep előtti köznapon fog közlekedni. A jelenleg vasár- 
és ünnepnap utáni köznapokon, valamint kedden és pénteken közlekedő, Tápiósze- 
csőről éjjel 3 órakor induló, Budapest keleti p.-udvarra reggel 4 ó. 40 p.-kor érkezd 
személyvonat naponta és már Nagykátától indulólag fog közlekedni, Nagykátáról éjjel 
3 ó. 16 p.-kor fog indulni és Budapest keleti p.-udvarra reggel 5 ó. 20 p.-kor fog 
érkezni. A Székelykocsárdról d. u. 4 ó. 40 p.-kor induló és Kolozsvárra este 8 ó. 31 
p.-kor érkező személyszállító vonat már Tövistől fog személyszállítással közlekedni és 
Tövisről d. u. 2щ6. 50 p.-kor indulva Kolozsvárra este 8 ó. 31 p.-kor fog érkezni.

A nagyvárad—gyomai vonalon: Dévaványa—Gjmma között egy uj vegyesvonat
pár lesz forgalomba helyezve, mely Gyomáról reggel 7 ó. 46 p.-kor fog indulni 
es Dévavánvára reggel 8 ó. 33 p.-kor fog érkezni, az ellenvonat Dévaványáról reggel 
6 ó. 35 p.-kor fog indulni és Gyomára reggel 7 ó. 16 p.-kor fog érkezni.

(Folytatása következik.)

Budapest, az Athenaeum irodalm i és nyomdai részvény társu la t könyvnyomdája.
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MIKSZÁTH KALMAN.

Szombaton a dél órájában elköltözött körünkből Mikszáth! 
Elköltözött, lehúnyta jóságos szemét, lezárta mesélő ajakát, örök 
némaságba bilincselte csevegő jókedvét. Elköltözött, csak egy 
sápadt, hideg, merev testet hagyott itt a család és a nemzet 
fájdalmának. Elszállt, mint a galamb, mikor szeme előtt föltárul 
a pálya útja, gyorsan röppen a cél felé, — hiszen az ő lelkének 
is föl tárult egy pillanatra nemrégiben a boldogság fénylő vilá
gossága . . .

Mikor a gyertyák sárga fényénél megálltunk ravatala előtt, 
mikor a békés nyugalom vonásait újra megpillantok mozdulat
lanul pihenő arcán, még akkor sem tudtuk, még akkor sem 
akartuk elhinni, hogy többé nem halljuk, hogy többé nem lát
juk: nem halljuk ajkának csendes mesélését, nem látjuk arcának 
mosolyraderíiltét . . .

Mint a vihar az erdő minden fáját 'megmarcangolja, tépi, 
a  fájdalom megvérzé mindannyiunk szívét; a parasztember becsü
letes észjárásától a politika furfangos világáig mindent bevont ő 
a szeretet derűjével, hogyne fakasztaná ez a szeretet most a 
szomorúság harmatát . . .  A csapás gyászából teljes lélekkel vesz 
részt a magyar iskola is. Mert hisz abban a nagy munkában, 
mellyel mi a gyermek lelkét faragcsáljuk, simítgatjuk, mellyel a 
gyermek belső világának nemesebb részeit, eszményeit és érzéseit 
segítjük öntudatra, mellyel a gyermek szívét nemesítjük, csaknem 
félszázad óta társunk ő nekünk! . . . A magyarság törhetetlensé-

ORSZ. K Ö Z É PISK . TANÁRF.QYE8, K ÖZL. X L III . 5 0
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gét, a hazaszeretet kötelességeit és nemes megnyilatkozásait, az 
emberi lélek legfenségesebb érzését, a részvétet, az ő művei hir
detik, az ő műveivel hirdetjük mi. Az eszmék kitűzésének erejét, 
a férfilélek törhetetlen akaratát, a jó szépségét és a gonosz vissza
taszító voltát, az élet igazi gyönyörét, a munka csodatevő erejét, 
az ember magaelbízásának ferdeségét és a szeretet istenének biz
tató gondoskodását ő tárja fel gyermekeink fogékony lelkének. 
A világnak mindent éltetőén átható melegét, mely a mester és 
tanítvány szívéből is a népmese összefonódó rózsafáját kelti életre, 
a szeretet érzését, gyermeknek és öregnek lelkében egyaránt erő
sítik az ő meséi is.

Ezeknek a meséknek a varázsa nemcsak tárgyukban re jlik : 
nemcsak parasztjainak híven jellemzett gondolkozásmódja, nem
csak a középosztály ferdeségeinek és megragadó eszméinek jóságos 
mosollyal festett rajza, nemcsak a politika külön világának nála 
megszólaló élce és humora teszi ezeket a regényeket és novellá
kat vonzókká, hanem az író lelkének az a soha be nem fellege- 
sedő derűje, mely minden tárgyát körülölelte. Elvesztettük az. 
áldott kedélyű bölcset, elvesztettük azt az igazán magyar, töves- 
től-lelkestől magyar elbeszélőt. Es épp ez az oka annak, hogy fáj
dalmunk mélységét nem tudja betemetni, nem tudja még csak 
enyhíteni sem az a gondolat, hogy annyi csodálatos kincset hagyott 
nekünk, nem, hisz még sokkalta több drágakövet tudtunk e 
szellem méhében, hisz egész mivoltának legvonzóbb erejét, őt 
magát, az örökifjú, mindig mosolyra hajló mesemondót immár 
nem látjuk, nem halljuk körünkben . . .

Dr. Alszeghy Zsolt.

EGYESÜLETI ÉLET.
Közgyűlés.

A kibocsátott jelentkező lapok máris oly sűrűn érkeznek 
vissza, hogy igen szép, népes közgyűlésre számíthatunk.

Nagyon kérjük t. tagtársainkat, hogy jelentkezésükkel ne 
késsenek, j hogy a kellő intézkedések idejekorán eszközölhetők 
legyenek.

A napirendet végleg megállapító, e heti igazgatósági ülés 
elé kerülő javaslat szerint július 2-án lesz az ismerkedő est, 
3-án és 4-én a közgyűlés.

Az eddig ismertetett programm annyiban szenved változást, 
hogy a m. kir. hadapródiskolát nem a második napon, hanem 
a közgyűlés első napján tekintjük meg.

Felkérjük azokat a t. tagtársakat, kik a közgyűlésen indít
ványt szándékoznak beterjeszteni, hogy azt e hó 15-ig küldjék be.

Budapest, 1910 június 1. ^  főtitkár .
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Budapesti kör.
A budapesti kör hosszú szünet után május hó 10-én ülést 

tartott. Az elnöklő Wagner Alajos főigazgató kifejtette, hogy ez a 
szünet nem a tétlenség következménye, hanem azé az élénk tévé* 
kenységé, melyet a fővárosi tanárok egyéb téren, a különböző reform- 
bizottságokban kifejtenek. A reformbizottságok munkáját a budapesti 
kör javára kell írni, mert hiszen ennek a tagjai végzik. Vannak 
azonban szép számmal általánosabb aktuális középiskolai tételek, 
ezeket együttes ülésen kell tárgyalnunk. Ilyen az is, melyet dr. Garda 
Samu tagtársunk választott előadásra: A középfokú — gimnáziumi 
és reáliskolai — oktatás egyesítése.

A felolvasó abból a tényből indul ki, hogy a mostani tan
tervet a vegyesajkú lakosság területén nem lehet eredményesen tanítni, 
mert a népiskolából nem hoznak általában oly magyarnyelvi kész
séget, amely mint tannyelv a gimnáziumban és reálban elég volna. 
Az ily területeken levő állami iskolák számára új tervezet készí
tendő, amely azonban bármilyen minőségű is legyen, de csak a 
magyar állam céljait szolgálhatja. A többi állami iskolákra nézve 
egységes és közös alapot keres s ilyent talál a következő tárgyak
ban : a magyar nyelvtan és irodalom története, a történelem, a föld
rajz kapcsolatban a magyar néprajzzal, egy idegen modern nyelv 
(a német), az egészségtan, a magyar műtörténelem vázlata, s a reál
tárgyak addig a határig, ameddig a gimnázium alsó négy osztálya 
meghatározza. Elválasztó volna a nyelvek tanítására vonatkozó ter
vezet s itt  előrebocsátja, hogy nagyon kívánatos, hogy a nemzeti
ségi vidéken lévő középiskolákban minél több magyar fiú szánná rá 
magát azon vidék nemzetiségi nyelvének tanulására, használja fel 
azokat a fakultatív tanfolyamokat, amelyeken épp e nyelveket a 
középiskolákban tanítják, mert a nemzeti konszolidáció csak úgy 
sikerül, ha magából a magyarságból adják magukat rá minél töb
ben a népfajok nyelvének megtanulására s ez ismereteiket épp eze
ken a vidékeken érvényesítik. Az értekező az egységes gimnáziumot 
épp a nyelvi készség foka szerint úgy képzeli, hogy négy szakaszra 
oszlik : egyik csoport kezdené a latinnal, a másik a némettel; fel
jebb, akikben több a nyelvtehetség, hozzá vennék egyik ágban a 
franciát, a másikban a görögöt, akik pedig erre nem valók, marad
nának az egyik ágban a némettel, a másikban a latinnal, de jól 
készített fordításokkal kell gondoskodni, hogy így a nyelv nem
tanulása miatti hiány, a közös irodalmi olvasmányokkal, habár ezek 
csak fordítások, pótoltassák. De a gimnázium felső fokán kiválnék 
ebből a négyből az a csoport, amely a reáltárgyak iránt fogékony 
s ez tanulná a mostani reáliskola exakt szakának anyagát teljes 
mértékben. Ily elosztása mellett a tehernek, az érettségi nem volna 
nehéz és nem is eltörlendő; a pályaválasztásnál pedig a különböző 
érettségiek értékét meg lehet úgy határozni, hogy az a méltánytalan
ság, ami most éri a reáliskolát, megszűnik. Az értekezés azt fejte
gette továbbá, hogy a tanárképzést egészen úgy kell szervezni, hogy

60*
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az a gimnáziumi tárgyak tanítására minden tekintetben elkészítsen, 
a gyakorlógimnázium megismerését pedig a tanárjelölt számára köte
lezővé kell tenni, hogy a jelölt kész módszertani tájékozottsággal 
lépjen ki a pályájára; szólott továbbá az értekező arról, hogy a 
középiskolai igazgatói állást külön kvalifikációhoz kell kötni s befe
jezésül arról, hogy az értesítők jelen formájukban meg nem marad
hatnak, hanem épp a tanítás anyagára vonatkozó rész az egyes 
tantárgyak módszeres fejtegetésére foglalandó le.

Elnök köszönetét mond előadónak fontos eszméiért. Nézete 
szerint mindazok a tervek és kísérletek, melyek egy iskolában az 
osztályok elágazására irányulnak, anyagi és adminisztratív nehéz
ségekbe ütköznek. De elvben az ülés mindenben hozzájárul dr. Garda 
Samu tanár értékes gondolataihoz.

_____ jegyző.

Szepesi kör.
(Műemlékeink megóvására vonatkozó teendőink. — Francia nyelv tanítása 

»Eufon* segélyével. — A tanulmányi kirándulásokról.)

A szepesi kör 1910 május 1-én Lőcsén a főreáliskolában 
Bóth Márton elnöklete alatt gyűlést tartott. Elnök üdvözlése és 
rövid jelentése után — melyben említést tett a kör jelenlegi pénz
tári állományáról is — Dr. Bruckner Győző iglói ág. hitv. ev. 
főgimn. tanár bemutatja »Műemlékeink megóvására vonatkozó teen
dőink« c. általános érdeklődéssel hallgatott dolgozatát, amelyben beveze
tésképen részletesen, indokolja, hogy miért pusztultak el a múltban és 
miért pusztulnak el a jelenben oly rohamosan műemlékeink. Az évszá
zados harcok mellett a közönyösség műkincseink pusztulásának egyik 
főoka. Előadó felsorolja hazánk legnevezetesebb műemlékeit, amelyek 
a legutóbbi időben tönkrementek, vagy elkallódtak, avagy külföldre 
vándoroltak. Nagy pontossággal ismerteti a szepesmegyei műkincsek 
megrongálását és erős bírálatot mond az utóbbi években végzett 
restaurálásokról, melyek lelkiismeretlenül végrehajtva tönkretettek 
nem egy értékes oltárt, festményt és szobrot. Ismerteti az 1881. évi 
XXXIX. t. с.-nek a műemlékek megóvására vonatkozó intézkedéseit 
és a Műemlékek Országom Bizottságának keletkezését és működését. 
Előadót sem az említett t. c. sem a Műemlékek Országos Bizott
ságának szervezete nem elégíti ki és rámutat azon újításokra, amelyek 
e téren feltétlenül szükségesek. Az államnak a műemlékek fenn
tartására vonatkozó pénzügyi támogatását számokkal világítja meg 
és nagyobb összeget követel. Hangsúlyozza, hogy a műízlés és tör
ténelmi érzék felébresztése céljából a városokban kis helyi múzeumo
kat kellene létesíteni, továbbá kiállításokat rendezni; azonfelül 
rávenni a közönséget, hogy nevezetesebb műemlékeinkhez kirándulá
sokat rendezzen és ez alkalommal jó, ügyes előadóról is gondoskodjék. 
A középiskolai ifjúságot is ilyen szellemben kell nevelnünk és e tekin
tetben az Összes szaktanárok közreműködésére van szükség. Erdek-

Dr. Kaiblinger Fiilöp,
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lődést kell kelteni lehetőleg minden rendelkezésünkre álló eszközzel, 
mert az érdeklődés szeretetet ébreszt az ifjú szívekben, ügy hogy ők 
lesznek műemlékeinknek esetleges szigorú, törvényeknél is erősebb 
védői. Hogy mily módon lehet az ifjúságnál a célt megközelíteni, azt 
tapasztalatai alapján nagyváradi közgyűlésünkön óhajtja előadónk 
bemutatni, amelyen beszámol az iglói főgimnáziumban fennálló tör
ténelmi szeminárium üdvös működéséről. A kérdéshez, melynek felveté
sével előadó nemcsak szepesmegyei, de országos érdekű dolgokon 
kíván sürgősen és hathatósan segíteni, Kalmár Elek, Förster Rezső, 
Bal Jeromos, Dénes Ferencz, Mirkva János szólották hozzá, meg
jegyzéseikkel minden oldalról megvilágítva az e téren teendőket. Vég
eredményében elhatározza a kör, hogy a mozgalom minél széle
sebb rétegben való terjesztése céljából egy budapesti nagyobb lapban 
ír t cikkel és külön lenyomatok által, speciálisan Szepesmegyére' 
vonatkozólag pedig a Vármegye, illetőleg a »Szepesmegyei Történelmi 
Társulat« útján kelt majd nagyobb érdeklődést.

Ezután Barla-Szabó Titusz, lőcsei áll. főreáliskolai tanár fran
cia nyelvi osztálytanítást mutatott be Eufon segélyével a IV. osztály 
tanulóival. Az előadott szöveg a tavaszt ábrázoló ismert Hölzel-féle 
kép magyarázata volt, Grourdiat tanártól. A lemez Violet Vilmos 
stuttgarti cég kiadványa, a gép a magyar Eufon r. t. gyártmánya.

A táblára felírt francia szöveg olvasását, nyelvi s tárgyi 
magyarázatát az Eufon-előadás követte és pedig eleinte lassan, 
majd mindinkább gyorsított tempóban. Az előadást a tanulók eleinte 
az írott szöveg nyomán kísérték, majd szabadon ismételték, illetőleg 
a táblára felírták a hallott mondatokat. A hibák javítása az Eufon 
segélyével történt, mely minden egyes hangot, de különösen a nyelv 
zenei ritmusát kiváló tisztán adta vissza.

Az élvezetes és újdonságánál fogva érdekes, hasznos előadás a 
tagok látható érdeklődésével és figyelmével találkozott, amiért is 
elnök ezen — modern nyelvi tanításoknál nagy sikerrel alkalmaz
ható tanítási módszer bemutatásáért előadónak a kör köszönetét 
tolmácsolta.

Bal Jeromos lőcsei kir. kath. főgimnáziumi tanár tai'totta meg' 
ezután. »A tanulmányi kirándulásokról« c. értekezését, melyben rész
letesen foglalkozik az erre vonatkozó rendeleteknek több — a gyakor
latban kevés sikerrel alkalmazható, sőt sok tekintetben kivihetetlen, 
impraktikus — pontozataival. Örömmel üdvözli a kirándulások terén 
tapasztalható üdvös fellendülést, amelyek iskoláinkat közelebb hozzák 
a való élet megismeréséhez és megbecsüléséhez, a természethez, a 
történeti múlt megmaradt emlékeihez s a gyakorlati irányhoz is.

A miniszteri rendelet első pontjához a Tervezethez szól hozzá 
elsősorban s helyteleníti azt a körülményes és hosszadalmas eljárást, 
mely a kirándulásokat megelőzi. Részletesen szól a kirándulási költ
ségek megtérítésének módjáról ; praktikus észrevételeket tesz a köz
lekedés egyszerűsítésére, sürgeti a kedvezményeknek szabályrendeletileg 
való megerősítését.

Javaslatait előadó a következő pontokba foglalja.
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1. Minden intézet önállóan tervezi в hajtja végre a kirán
dulásokat, minden előleges és utólagos felterjesztés nélkül.

2. Minden intézet kapjon a tanári költségek fedezésére állandó 
évi átalányt, amely körülbelül a tanszerátalány felének felelne meg. 
Erről az átalányról a tanári testület a maga hatáskörén belül sza
badon rendelkezzék.

3. A tanuló ifjúság felsegítésére összegyűjtött pénz s az e 
célra évenként kirótt díjak minden évben kirándulásokra haszná
landók egészen, nem pedig tőkegyűjtésre. Célszerű volna a kisebb 
intézeti díjakat (körülbelül 40 — 50-ig) nem készpénzben kiadni, 
hanem kirándulásokra fordítani. Ezért a díjak határideje a húsvét 
utáni első iskolanap.

4. Kérje meg a Tanáregyesület, vagy a minisztérium hazánk 
összes közlekedési vállalatait (vasutakat és hajózási vállalatokat), hogy

a) minden 10 fizető tanuló után egy ingyen utazhassák, úgy, 
mint azt a M. А. V. megadta már ;

b) ha a kirándulás éjjeli, vagy 12 óránál hosszabb időre terjed, 
a lehetőség szerint nagyobb állomásokon II. osztályú kocsit adjanak, 
akár személy-, akár gyorsvonatokhoz ;

c) a gyorsvonatokat is éppen úgy igénybe lehessen venni, mint 
a személyvonatokat, még kisebb távolságokra is, anélkül, hogy az 
igazgatóságtól külön kellene kérni;

d )  a kísérő orvosnak is adják meg a kísérő tanárok részére 
adott kedvezményt.

A pontozataiban alaposan megvitatott kérdéshez Kalmár Elek, 
Mirkva János, Breznyák János és Mészáros Ignác fűztek kiegészítő 
megjegyzéseket s elnök indítványára a kör magáévá tevén értekező 
javaslatait köszönetét mond előadónak beható ismertetéséért.

A következő gyűlés előkészítése után Bóth Márton elnöknek a 
tanárok címzésének egyszerűsítésére vonatkozó indítványát egyhangúlag 
magáévá teszi a kör s a jövőben kerül minden felesleges címszaporí
tást és sallangot.

Elnök hivatkozván előrehaladott korára s hosszú évek során 
át teljesített elnöki működésére kéri a körtől, — a jegyző nevében 
is — felmentését. Kalmár Elek szívélyes szavaira, melyekben a kör 
nevében állásának megtartására kéri, elnök a közóhajnak engedve a 
legközelebbi gyűlésig még hajlandó megtartani tisztét.

(Igló.) Berzeviczy Béla.
_____  jegyző.

Debreczeni Kör.
(A munkásgimnázium. — Az ifjúságot mételyezö olvasmányok.)

A Debreczeni Kör május 7-én tartotta ez iskolai évben ötödik, 
s ez alkalommal záró ülését ritka nagy érdeklődés mellett. A folyó 
ügyek, titkári jelentés, pénztári számadás elintézésén kívül dr. Zalai 
János főreáliskolai tanár jelentése és dr. Szeremley Béla ref. főgimn.
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tanár felolvasása volt a gyűlés főtárgya. Zalai János a debreczeni 
munkásgimnázium 1909/10, évi működését ismertette, amely intézmény
iek  ő egyik legfáradhatatlanabb híve Debreczenben. Előzetesen igen 
érdekes és tanulságos visszapillantást tett a felnőttek oktatásának 
történeti fejlődésére és sok, a munkásgimnázium gyarapodása érde
kében nagyjelentőségű tervet pendített meg.

Szeremley Béla az ifjúságot mételyező olvasmányokról tartott 
nagyon tanulságos felolvasást.

Hozzászólottak:
Dr. Csűrös Ferenc: Helyesli és szükségesnek tartja a felolvasó törek

vését, hogy az efféle irodalom mételyező hatását meg kell akadályozni. 
Egyik módjának azt tartaná, ha a helybeli kereskedőkhöz átírnánk, 
hogy hagyjanak fel az ilyen művek árulásával, különösen a kirakatba 
ne tegyék; különben nem vásárolunk onnan.

Dr. Zalai János: Hozzájárul ugyan a Csűrös indítványához, 
de nem sokat vár tőle. Az anyákhoz kell fordulni és a családban 
kezdeni meg tanítványaink oltalmazását.

Karai Sándor: Helyesnek tartja a Csűrös indítványát, jó lesz 
a könyvkereskedőket rábírni,; hogy az erkölcsrontó és detektív-regé- 
nyeket és képeket üzleteikből, de különösen kirakataikból száműzzék. 
Sőt a könyvkiadók országos szövetkezetéhez is kellene egy ilyen tar
talmú felhívást intézni. De gátat kell vetni a további — színház
ból származó — veszedelemnek is. Különösen a szinházat illetőleg 
talán a városi tanács segélyül hívásával lehetne megszüntetni az 
«rkölcsileg kártékonyán ható darabok előadását.

Szabó Márton : A baj annyira veszedelmes, hogy minden eszközt 
meg kell ragadnunk, ami reményt nyújt annak leküzdésére. De egy 
ilyen elharapózott métellyel szemben elszigetelt palliativ eszközökkel 
aligha érünk el teljes gyógyulást. Ám tegyük meg az ajánlott intéz
kedéseket, — amiket többé-kevésbbé ő is jóknak tart — de küldjünk 
ki bizottságot is, amely tervszerű, nagyobbszabású s a baj minden 
jelenségére kiterjedő eljárási módot dolgozzon ki és pedig a lehető 
legrövidebb idő alatt.

Dóczi Im re: A bizottságot nem ajánlja, mert attól tart, hogy 
akkor az egész ügy elalszik. Szükségesnek tartja, hogy a felolvasás 
a Közlönyben megjelenjék. Az ajánlott akciót pedig az ifjúság érde
kében haladéktalanul meg kell tenni s a szülői értekezletet valami 
formában előkészíteni és megvalósítani. Jónak látná bevonni a nép
iskolai igazgatókat illetőleg tanítókat is és felhívást intézni a tanár
karokhoz az ifjúsági könyvtár szünidei használatának lehetővé tétele 
céljából.

Ezek után a kör köszönetét mondva az előadónak a nagyfon
tosságú kérdés felvetéséért s igen jól átgondolt kidolgozásáért, meg
bízta őt és a titkárt, hogy az elhangzott indítványok értelmében 
készítsék el a felhívást a helybeli könyvkereskedőkhöz, aztán az 
egyesületünk igazgatóságához, hogy a könyvkereskedők országos 
szövetkezetét hasonló célból — a javaslat országossá tétele érdeké
ben — keresse meg; végül a városi tanácshoz, hogy akadályozza
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meg az erkölcsrontó színdarabok előadását. Ajánlja ай egyes tanár
karoknak, hogy a színházbajárást szigorúan ellenőrizzék még a szü
lőkkel szemben is, továbbá az ifjúsági könyvtár használatát a nyári 
szünet alatt is tegyék lehetővé, végül készítsék elő a szülői érte
kezletet.

A tisztikar megbizatván a következő iskolai évi alakulásig a 
folyó ügyek intézésével, Dóczi Imre elnök buzgó munkálkodásáért s 
a nagyfokú érdeklődésért köszönetét mondva, ez iskolai évben eme 
utolsó Ülést bezárja. Szabó Márton

_____  jegyző.

Kolozsvári kör.
(Dr. Schneller István egyetemi tanár előadása az érettségi vizsgálat eltör

léséről.)

A kolozsvári tanári kör május hó 9-én dr. Márki Sándor 
elnöklete alatt gyűlést tartott, melynek tárgya dr. Schneller István 
felolvasása volt az érettségi vizsgálat eltörléséről.

Schneller előadásában utal arra, hogy e kérdéssel már több 
ízben foglalkozott a kör. Először dr. Rigler Gusztáv egyetemi tanár 
felszólalására, ki az érettségi eltörlésére javaslatot is nyújtott be. 
Majd dr. Gockler Lajos kereskedelmi akadémiai tanár tarto tt elő
adást, amelyben az érettségit védelmébe véve, annak csak reformá
lását tartotta szükségesnek.

Schneller kiterjeszkedik elsősorban arra, hogy milyen a han
gulat a külföldön az érettségivel s általában a vizsgákkal szemben. 
A vizsgák ellen nyilatkoznak a német és francia pedagógusok, fel
sorol sok írót, kik a vizsgálatokat bírálat alá veszik. A franciáknál 
a vizsgálatok tudvalevőleg nagyon díszesek szoktak lenni, jutalmak
kal vannak egybekötve, annál meglepőbb, hogy ők is a vizsgálatok 
ellen foglalnak állást. Szerintük a vizsgálat önzésre tanít. Loos linzi 
főigazgató szerint a vizsga megöli a közoktatást, a jegyek eltörlése 
mellett van. Pártolja e nézetet Jerusalem bécsi tanár is.

Annál inkább foglalkoznak sokan a matura eltörlésével. Egy 
tekintélyes német újság a nagyközönséghez kérdést intézett, mi a 
véleményük, az érettségi eltörlendő-e ? Mindkét vélemény pártolókra 
talált, egyesek mellette, egyesek ellene szóltak. Akik az érettségi 
mellett voltak, sokféle érvet hoztak föl. így szerintök a vizsgálat 
szükséges, mert ha fönmarad, nagy lesz a tolongás, egységessé teszi 
a tanítást, ellenőrzője a tanároknak, a protekció ellen irányul, meg
könnyíti a későbbi államvizsgát, amennyiben hozzászoknak a vizsgá
lathoz, a drukk fokozza a munkakedvet, közepes tehetségüekre nézve 
jó alapozó ambíciót kelt, jó összefoglaló, a tanárok rajta elismerést 
arathatnak. Legtöbben az ismeretek koncentrálását hozzák fel. Akik 
ellene szólnak, azok az érettségiben az önállóság megkötését látják. 
Gieber és Fuhrwaenkler szerint az érettségi csak pillanatnyi tudásra 
vezet. Az ellenőrzés jó, de ha megvan, az érettségi felesleges. Fuhr-
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waenkler szerint az érettségi az állam bizalmatlansága a tanárral 
szemben, bénítólag hat az ifjúságra. így a berlini lap eredmény
képen olyan feleleteket kapott leginkább, amelyek az érettségi ellen 
szóltak, a jelesebb pedagógusok legalább itt  voltak. 1908-ban 
Ausztriában is volt egy középiskolai ankét, amely szintén az érett
ségi ellen nyilatkozott.

Loos egyelőre van csak a matura mellett. Frankfurter szerint 
az egyes klasszifikációtól el kell tekinteni, csak egy összegező jegyet 
kell adni. Gfruss szerint az érettségi az agyvelő inzultusa, Steiner 
reformálni, Hoffman törölni akarja. Lochee szerint a műveltséget se 
nem emeli, se nem szállítja le. Höfler szerint a mutatós szóbelinek 
semmi értéke sincs. Rhein szerint értekezlet, Baumann szerint írás
beli alapján kellene érettségit adni. Hazánkban a közoktatási tanács 
mellette van, de sokan vannak ellene.

Ide tartozik Schneller is, ki a történelemből bizonyítja, hogy 
az érettségi egyre kevesebb tárgyra szorul, magától satnyul. A ma
tura azt akarja bizonyítani, hogy az illető alkalmas-e felsőbb tanul
mányokra. De erre elég volna egy összefoglaló tanári vélemény, 
régebben az egyetemi tanár határozta ezt meg, vagy a gimnáziumi 
igazgatók. A különböző országokban folytonos megalkuvást látunk, 
Poroszországban 12 tárgyból ma csak 5 az érettségi tárgy már, 
nálunk is 5 van már csak. Ausztriában 1908 óta az írásbeli már 
nem számít, a szóbelinél tekintetbe veszik az utóbbi két év ered
ményét, s az érettségit az általános benyomás alapján állapítják meg.

Nálunk is sokan vannak az érettségi ellen, Schneller szerint 
fölösleges, az érdeklődést nem ez a vizsga fogja fölkelteni, ez 
célja az egész oktatásnak. Mivel mindennek van történelme, a taní
tás központja a történelem legyen. Schneller ezen ismert reform- 
tervezete már 30 éve vita tárgya, sőt ezt vallotta már Eötvös mi
niszter is. Schneller szerint az orvosok véleménye, kik annyi beteg
séget, főkép az idegességet az érettségire vezetik vissza, kissé túlzó, 
e bajoknak mélyebben fekvő okai vannak. О nem is ezt hozza föl 
az érettségi ellen, hanem a tanügyi hátrányt, mely belőle ered, 
ugyanis az érettségi kizökkenti az ifjúságot a rendes haladásból, 
időt rabol, ha meg az állam felügyeleti jogát mindvégig alkalmazza 
a középiskolai haladásnál, akkor egészen felesleges. Végül az előadó 
indítványt terjeszt be a kör elé, mely szerint mondja ki a kör :

1. hogy — feltéve, hogy az államkormány a középiskolák 
fölötti felügyeleti jogát behatóan és következetesen érvényesíti — 
az érettségi vizsgálatot eltörlendőnek tartja, mint oly intézményt, 
mely a tanulásnak megindult tudományos jellegű folyamatát meg
szakítja, és a tanulást a külső sikerek szempontja alá helyezi, s 
ezért is éppen emiatt a főiskolai szabad tanulmányozásra nem 
készít elő ;

2. hogy a túlerőltetés és ezzel járó idegességnek okát nem 
annyira az érettségi vizsgálat intézményében, mint inkább — tár
sadalmi bajaink mellett — nevezetesen a középiskola szervezetében 
l át j a; amennyiben a középiskolának nincs központi tantárgya s nem
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számol a felsőbb osztályokban a tanulók egyéni arravalóságával, a 
minden téren érvényesülő diőeriantiálás elvével;

3. hogy ezért is szükségesnek tartja a középiskola különböző 
típusainak életbeléptetését s nevezetesen itt Kolozsvárt oly típusét, 
amely az alsó hat osztályban az általános műveltségnek történeti 
alapon és központtal való közlését tűzi ki céljául; azután pedig 
egy kétéves kurzusban (líceumban) a tudományszakok különböző 
furkációjával adná az átmenetet a főiskolai tanulmányra;

4. hogy addig is — míg mindez létesülne, illetőleg az érett
ségi eltöröltetnék:

a) a középiskolába nem való elemek a szigorítás útján eltá
volíttassanak ;

b) a kvalifikácionális törvény, valamint az önkéntességi jogra 
vonatkozó intézkedés revideáltassék ;

c) az osztályokban a tanulók létszáma lehetőleg 30-ra leszál- 
líttassék;

az érettségin pedig az eredmény eldöntésének megállapításánál 
necsak az írásbeli dolgozatok és a szóbeli feleletek, hanem a jelölt
nek eddigi munkássága és személyiségéről nyert benyomás is döntsön.

A felolvasást a jelenlevők zajos tetszéssel fogadták, az elnök 
meleg köszönetét mondott érte. ß (r Q \rencel

jegyző.

A GYAKORLATBÓL.
Igazgatói értekezlet.

A győri tankerület iagazgatói április 26 és 27-én tartották 
harmadik értekezletüket a szombathelyi r. k. főgimnáziumban.

A gyűlésen Yárosy Tivadar kir. főigazgató elnökölt s Pintér 
Elek tatai r. k. gimn. és Faragó János pápai ref. főgimn. igazgató 
kivételével a kerület valamennyi igazgatója jelen volt.

A kitűzött tételek tárgyalása előtt Acsay Ferencz győri r. k. 
főgimn. igazgató indítványára elhatározta az értekezlet, hogy a 
minisztériumtól költséget fognak kérni a tárgyalandó indítványok 
kinyomtatására, hogy már az értekezlet előtt megküldhessék az érdekelt 
intézeteknek.

Elfogadta Lenner Emil győri áll. főreálisk. igazgatóét is, hogy 
a minisztérium nyomassa ki az értekezletek jegyzőkönyveit s küldje 
meg minden intézetnek.

A kitűzött tételek s az értekezlet határozatai a következők :
I. Acsay Ferencz: »Az érettségi vizsgálatok írásbeli s szóbeli 

részének elbírálása.«
Indítványai:
1. Az írásbeli dolgozatok jegyeit az előző eredményektől függet

lenül állapítsa meg a szaktanár; de a jegyek mellé jegyezze oda az évi, 
illetőleg az összes osztályokban nyert jegyek eredményét is.
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2. Az érettségi bizottság állapítja meg, kik mehetnek szóbelire. 
Ha mindbárom dolgozat annyira gyenge, hogy az előbbi évek ered
ményével összevetve se kaphat a tanuló egyikből se elégségest, akkor 
egy évre visszavetendő. Ha 2 tárgyból kap ily módon elégségest, de 
a harmadik még ily összevetés alapján is elégtelen, akkor 3 hóra 
vetendő vissza. Ha mindhárom dolgozat elégtelen, de az előző ered
mények alapján mindegyikből kaphat elégségest, akkor szóbelire 
bocsátható. A bizottság állapítja meg, kit ment fel teljesen, vagy 
egyes tárgyakból a szóbelitől. Ezen ítéletet a bizonyítványba is 
be kell jegyezni.

3. A szóbeli felelet mellett tekintetbe kell venni már a szóbeli 
jegy megállapításában is a tanulónak évközben, vagy évek során át 
kifejtett különös szorgalmát az illető tárgyban; a végeredményt 
pedig az írásbeli és szóbeli eredmény egybevetése alapján kell meg
állapítani. Ugyanaz az eljárás ajánlatos azon tárgyakban is, melyekből 
nincs írásbeli.

4. A kompenzáció ne legyen általános érvényű ; ezt esetről-esetre 
maga a bizottság gyakorolja, mint eddig is szokásban volt.

5. A reáliskolából jövő tanulók úgy a latinból, mint a görögből 
is előbb szigorú osztályvizsgálatot tegyenek; ennek sikeres kiállása 
után bocsáttassanak csak kiegészítő érettségire.

Az értekezlet elfogadta az indítványt, kivéve a 2. pont ama 
szakaszát: »ha mindhárom dolgozat elégtelen, de az előző eredmények 
alapján mindegyikből kaphat elégségest, akkor szóbelire bocsátható«, 
melyet elvetett.

Elfogadta még Lenner Emil indítványát, hogy a reáliskolai 
tanulók a reálban tehessenek a latinból érettségit, szigorú osztály
vizsga után, valamint dr. Wallner Ignác soproni áll. főreál. igazgatóét, 
hogy a 8. osztályban szaporítandó a német órák száma a francia rovására.

II. Kutrucz Rezső szentgotthárdi áll. főgimn. igazgató javaslatai 
»A tanulók hanyagságának okai s megszüntetésének eszközei«-ről a 
következők:

1. Vissza kell állítani a szorgalomból, vagy ami egy, a hanyag
ságból való osztályozást.

2. Az első osztályba való belépésnél a felvételi vizsgálat 
visszaállítása nem szükséges.

3. \ Minden iskolának legyen iskolaorvosa s annak díjazása 
olyan legyen, hogy az iskolának több időt szentelhessen.

4. Olyan iskolák mellett, melyeket nagyobbrészt nem intelligens 
vagy nagyon elfoglalt szülők gyermekei látogatnak, olcsó internátu- 
sokat kell felállítani, amelyek stúdium óráin a bent nem lakók is 
résztvehetnek, vagy legalább oly termet berendezni, amelyben a nem 
intelligens s elfoglalt szülők gyermekei megszabott időben felügyelet 
alatt tanulhatnak. Ide a hanyag tanulók általában berendelhetők. 
Az értekezlet e javaslatokat a 2. pont kivételével elfogadta.

III. Németh Sámuel felsőlövői ág. h. ev. főgimn. igazgató 
javaslata »Az ifjúsági olvasmányok szervezése és a magánolvasmányok 
mennél szélesebb körű értékesítéséről« :
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1. Alakítsanak Országos Ifjúsági Irodalmi Bizottságot.-
2. A kötelező olvasmányokról a tanári kar gondos jegyzéket 

állít össze.
3. A kötelező olvasmányok között ne csak magyar irodalmiak 

szerepeljenek, hanem más művek is: töi'ténet, term, tudomány, böl
cselet, világirodalom.

4. Minden tanulónak legyen olvasmányi naplója.
5. A magyar nyelvi órák számát a főgimnáziumban szaporí

tani kell.
6. A nem magyar szakos tanárok is legyenek tekintettel a 

tanulók magánolvasmányaira.
7. A nem kötelező magánolvasmányokról oly könyvtári lapot 

vezessenek, amelyből azonnal kitűnik, hogy az illető tanuló a kötelező 
olvasmányokon kívül mit olvas.

8. A komolyabb, szélesebb körű olvasottságot eláruló tanulónak 
a felsőbb osztályokban szabadabb mozgást kell biztosítani.

Az értekezlet a javaslatot teljesen elfogadta a következő pót
lásokkal : hogy a bizottság a kiadóktól teljesen független legyen; 
a jegyzékben a kötelező olvasmányok mellett ajánlottak is legyenek, 
de kihagyandók a tisztán irodalomtörténeti jelentőségűek ; a nyilvános 
könyvtárak ne adjanak a tanulóknak könyvet.

IV. Lahne Vilmos soproni magánfőgimn. igazgató indítványa 
»Az iskolai fegyelmezésről« :

1. Az iskolai rendszabályokat a fegyelmi szabályoktól el kell 
választani. A rendszabályok az egyes folyosókon s osztályokban 
kifüggesztendők ; a szülőkkel való közlés felesleges, láttamozása pedig 
szükségtelen.

2. Külömbséget kell tenni belső és külső fegyelmezés közt; más 
eljárást alkalmazzunk gyermekekkel, mást a fejlődés stádiumában 
lévő ifjakkal szemben.

3. A 18. §-ban felsorolt büntetések bizonyos fokozatot tüntet
nek fel, de azok nem a felsorolás sorrendjében alkalmazandók. 
A fegyelmezés nemcsak büntetésből áll. Fokozat a büntetéseknél csak 
egynemű vétség esetén alkalmazandó nemjavulás esetén.

4. A kirótt büntetés hatása a magaviseleti jegyre csak addig 
maradjon érvényben, míg határozott javulás be nem áll. A meg
bocsátás is fontos, sőt nemes fegyelmezési eszköz. Minden félévkor 
lehetőleg új kontót kell nyitni a tanuló erkölcsi főkönyvében.

5. Egyes igazolatlan óramulasztás esetén szokásos »kevésbbé 
szabályszerű« osztályzatot csak ismétlés esetén alkalmazzunk az 
évvégi bizonyítványban.

6. A tanuló csendes eltávolítása (consilium abeundi) csak a 
tanári testület hatáskörébe tartozik.

7. A saját intézetből való kizárási határozat, ha egyhangúlag 
hozatott, nem szorul miniszteri jóváhagyásra vagy megerősítésre.

8. A saját intézetből kizárt tanuló tehessen magánvizsgálatot 
ugyanazon intézetben, ha helyben más középiskola nincs.



Az L pontra nézve az értekezlet kimondotta, hogy a fegyelmi 
s házi rendszabályok együttesen kifüggesztendők s a szülőkkel köz
lendők. . . . .  'v,. . ,

A 2. pontot elfogadja, a 3-ikat elveti, a 4-iket elfogadja, az 
,5-iket Lenner Emil módosításával: »egyes igazolatlan óramglasztás 
esetén a tanévvégi magaviseleti jegy megállapítása az egész tanári kar 
elbírálása alá utalandó.« A 6. 7. 8. pontot elveti. Az értekezlet a 
magaviseleti érdemjegyek számát eggyel, a »dicséretes«-sei szapo- 
rítandónak tartja. v

A tanácskozások befejezte után az értekezlet tagjai megláto
gatták az előadási órákat, megtekintették tüzetesen az intézet helyi
ségeit, továbbá a »Vasmegyei Kultúr-Egyesület« palotáját.

____  Cs. E..

Középiskolai igazgatók értekezlete Egerben.
A budapestvidéki tankerület igazgatói, Spitkó Lajos tankerületi 

főigazgató elnöklete alatt, április 28-án és 29-én tartották meg érte
kezletüket.

Megnyitó beszédében elnöklő főigazgató egyebek közt megjegyezte, 
hogy az igazgatói értekezletek egy nagy hasznát minden esetre igen 
előnyösen már eddig is lehet érezni, t. i. azt, mely egy-egy tankerület 
intézeti vezetőinek és előjáróinak közelebbi személyes érintkezéséből, 
a kölcsönös serkentésből és biztatásból, a tankerületet speciálisan érdeklő 
dolgok megbeszéléséből és tanügyi intézmények megismeréséből és 
összehasonlításából ered.

Az a remény, hogy általános, aktuális fontosságú tanítási, nevelési 
és adminisztracionális kérdésekre nézve bizonyos egyetemes, országos 
tanügyi közvélemény fog képződni, mely egységes, imponáló erejével 
hatással lesz a gyakorlati intézkedésekre, eddig kevésbbé teljesedett. 
Lehet, hogy erre eddig az idő is kevés vol t ; másrészről azonban 
megemlíti, hogy a múlt évben és most két éve is voltak igazgatói 
értekezletek és volt a múlt évben főigazgatói értekezlet is. Tagadhatat
lanul sok értékes gondolat látott napvilágot, sok üdvös eszmecsere 
fejlődött ki az értekezleteken és nevezetesen a főigazgatói értekezleten 
is. De az egésznek képe mozaikszerű volt, a felvetett kérdések és 
tárgyak száma túlságos nagy és különböző. És körülbelül így lesz a 
dolog az ez évi igazgatói értekezleteken is.

Ennek oka elnöklő főigazgató véleménye szerint főleg az eddigi 
szervezetben rejlik. Kívánatosak tehát azok az intézkedések, melyek 
az egyes tankerületek igazgatói értekezletei közt bensőbb és szervesebb 
kapcsolatot hoznának létre, melyek biztosítanák az értekezletek tárgy- 
sorozatának helyes mértékét, a szigorúbb koncentrációt és tervszerűséget. 
Enélkül az egészre nézve bizonyos sietség és elszélesedés nem lesz 
elkerülhető.

De minden kezdet nehéz, és a szerzett és szerzendő tapasz
talatok hatása alatt lassan-lassan itt is ki fog alakulni a célravezető 
szervezet és eljárás. г
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Az igazgatói értekezleten megvitatásra a következő öt tárgy 
volt kitűzve :

I. Az évzáró vizsgálatok kérdése. — Előadó: Kassuba Domokos, 
egri főgimn. igazgató.

Az értekezlet Kassuba Domokos előadása, javaslata és a hozzá* 
szolások alapján a következő tételeket fogadta e l :

1. Az évzáró vizsgálatok szükséges vagy szükségtelen volta 
attól függ, hogy bizonyos módozatukban szolgálhatnak-e olyan főcélt, 
mely a középiskolai nevelő-oktatást előmozdítja, sőt erre nézve nél
külözhetetlen.

2. A tanuló előmeneteléről évközben szerzett tapasztalatok 
kiegészítésére, mit a középiskolai rendtartás az évzáró vizsgálatok 
főcéljául tűz ki, a mai tanítás mellett nincs szükség; ezt tehát nem 
lehet említett főcélul tekinteni és ez legfeljebb mint mellékcél jöhet 
tekintetbe.

3. Az évzáró vizsgálatok mai alakja ebből kifolyólag el nem 
fogadható.

4. A nevelő-oktatás bemutatása és ezáltal az egyöntetűségnek 
előmozdítása sem tekinthető említett főcélnak, mert ezt komolyan 
csak az évközi tanító munkálkodás állandóbb megfigyelésével lehet 
elérni. Ez is legfeljebb mellékcélul jöhet tekintetbe.

5. Még kevésbbé lehet főcél, hogy a szülői ház és a társa
dalom érdeklődő képviselői tudomást szerezzenek az iskolai oktatás 
jelleméről, módjáról és eredményéről, mert ily rövid idő alatt a 
szakember sem ítélheti meg azokat egykönnyen, a laikus hallgató 
pedig igen nehezen, sőt lehet mondani éppen nem,

6. Ebből kifolyólag nem fogadható el a mai vizsgálatok nyil
vános jellege, de más rendszerű vizsgálatoké sem.

7. ^Yan azonban egy főcél, mely a vizsgálatokat feltétlenül 
szükségesekké teszi. Ez ethikai jellegű, vagyis az évi munkásságról 
való beszámolás tanuló és tanár részéről és így mindkettőben a fele
lősség tudatának élénkebb felkeltése s ébrentartása és az ebből eredő 
ösztönzés és önfegyelmezés.

8. E főcél tekintetéből az évzáró vizsgálatok szükségesek és 
legcélszerűbb módjuk az lesz, amelyik megfelel az előbbi pont alatt 
említett főcélnak, nem gátolja a 2. és 4. pont alatt említett mellék
cél elérését sem, nem vesz el sokat a szorgalmi időből és nem meríti 
ki a tanuló testi és szellemi erejét.

9. A körülbelül június 18 — 19-ig tartó és az eredményt tel
jesen biztosító összefoglaló ismétlések után való 5 — 6 napon ta rta t
nak meg a vizsgálatok az igazgató vagy helyettese és az ugyanazon 
vagy rokon szakbeli el nem foglalt tanárok jelenlétében. Egy tan
tárgyból egy órán át tart a vizsgálat; így a két alsó osztálynak 
két-két, a többinek három-három félnapra van szüksége. A vizsgáló 
tanár által írandó érdemjegy nem ér többet egy-egy évközi feleletnél.

10. Kívánatosnak tartja az igazgatói értekezlet, hogy a kétes 
és elégtelen előmenetelű tanulók az általános összefoglalások ide
jén szakbizottságok előtt feleljenek. (Az e pont alatti határozat
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nem az előadó, hanem az egyik felszólaló igazgató javaslata alapján
hozatott.)

II. M in ő  k ö r ü lm é n y e k  és s z e m p o n to k  jö h e tn e k  f ig ye lem b e  é s  
le g y e n e k  i r á n y a d ó k  a z  é r e t t s é g i  v i z s g á la to k  e r e d m é n y é n e k  e lb ír á lá s á n á l  ?  
— Előadó: Dr. Szombathy István, jászberényi főgimn. igazgató.

Az értekezlet az előadás és a felszólalások alapján a következő 
határozatokat fogadta e l:

1. Az érettségi vizsgálatok fenntartásának vagy eltörlésének 
avagy módosításának kérdését újabb alapos megvitatás alá kellene 
bocsátani.

2. Az érettség megítélésénél a jelölt lelki állapota szem elől 
nem téveszthető, az osztály mindenkori fejlettségét figyelembe kell 
venni.

3. Az értelmi fejlettség legelőbbrevaló; az általános meg
ítélésnél a jelölt értelmi fejlettségének összbenyomása figyelembe 
veendő és nem volna mereven mellőzendő a jelölt egész iskolai 
pályájának figyelembe vétele sem.

4. A kompenzáció kívánatos és annak mikéntje alapos további 
megvitatás alá volna bocsátandó.

5. Minden külsőség, mely a vizsgázó tanulók idegességének 
fokozására alkalmas, mellőzendő. A VII. oszt. tanulók a szóbeli 
érettségi vizsgálaton jelen lehetnek.

III. Az eredményes tanítás biztosítása a középiskola mai rend
jében. — Előadó: Nagy Antal esztergomi főreáliskolai igazgató.

Az értekezlet az előadás, felszólalások és főleg Csics Gyula 
igazgató felszólalása alapján a következő határozatokban állapo
dott meg:

1. Szigorú tervszerűséget kell bevezetni a tanításba. E célra 
és a kellő egyöntetűség s tanítási tradíció kiképződésére és eléré
sére kívánatos az is, hogy minden intézet kidolgozza az ott egysé
gesen követendő általános főbb tanítási elveket (pl. tananyagfeldol
gozás, feleltetés, szemléltetés, ismétlés stb.) és az egyes tantárgyaknál 
követendő speciálisabb főbb tanítási elveket is (pl. a latin nyelvnél 
szóbőség fejlesztése, auktorkezelés, grammatikai begyakorlás, fordítási 
készség fejlesztése stb.) E tanítási kánon szükség esetén revideálandó 
és kiegészítendő.

2. Elengedhetetlen minden tanár részéről állandó szakképzés 
mellett jó pedagógiai és didaktikai művek állandó tanulmányozása.

3. Szükséges a minél buzgóbb, célszerű módon elrendezett és
eredményes hospitálás.

4. A tankönyv beható tanulmányozás alapján jól megválasz
tandó és tankönyvváltoztatás csak ritkán és valóban kényszerítő 
körülmények hatása alatt történjék.

5. Célszerű a tanulók szorgalmának fokozására dicséretet, elis
merést. kitüntetést, másrészről dorgálást és büntetést alkalmazni 
aszerint, melyik tanulónak milyen a természete.

6. Amennyire csak lehetséges, figyelemre kell méltatni a tanulók 
házi körülményeit és házi rendjét is és ildomosán azoknak helyes
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szabályozására befolyni. E tekintetben különösen kellően felhasznál 
landó a szülőkkel és hozzátartozókkal a fogadó-órákon való érint
kezés.

7. Tanári alkalmazás előtt a legalább egy évig tartó , gyakorló* 
tanárjelölti működés kötelező legyen.

8. A tanítási eredmény fokozása elsősorban a tanár ambíciójá
tól és munkakedvétől függ, ennek fokozása tehát elsőrangú szükség
let. E végből a tanár előmenetele, kitüntetése és jutalmazása és 
esetleges mellőzése kizárólag iskolai munkássága alapján történjék.

1У. Az igazgató felelőssége és hatásköre. — Előadó: Vigh 
Béla, egri főreáliskolai igazgató.

Az előadói javaslat és a hozzászólások alapján elfogadott téte
lek a következők:

1. A szellemi vezetéshez nem tartozó ügykezelés mechanikus 
része és a vagyonkezelés — ideértve az általányokat, az ifjúságtól 
szedett mindenféle díjakat, még a tandíjat is — az igazgatástól 
különválasztandó és az igazgató ellenőrzése mellett egyik rátermett 
s különben is kiváló tanárra bízandó megfelelő címmel és javadal
mazással. Az ügykezeléssel megbízott tanár szükség esetén helyette
síti az igazgatót és órakedvezményben is részesül. Túlnépes intéze
teknél az úgynevezett gazdasági dolgokat külön tisztviselővel kell 
végeztetni.

2. A tanár megbízatása az említett ügy- és vagyonkezeléssel 
állandó és az igazgató hármas jelölése alapján a főigazgató által 
történik. Ha a megbízott tanár az ügykezelésre és az igazgató 
helyettesítésére érdemleges okoknál fogva nem bizonyul alkalmasnak, 
a megbízatás tőle az igazgató javaslatára a főigazgató által meg
vonandó.

3. A tanárkari jegyző kötelezően és meghatározott módon 
kisegítésképen szintén bevonható az igazgatói ügykezelésbe és meg
felelő külön díjazásban részesül.

4. A tanárkari jegyzőnek a megbízást évről*évre az igazgató 
adja meg. Az igazgatónak joga van a megbízást a következő évre is 
megadni. Gyakorló tanárjelölt vagy helyettes tanár kari jegyzőségre 
ki nem jelölhető.

5. Az igazgatónak meghatározott módon az eddiginél nagyobb 
befolyás biztosítandó a tanári testület összeállítására és kiegészíté
sére. Különösen az intézetnél működő gyakorló tanárjelöltek és 
helyettes tanárok alkalmazásánál, ill. rendes tanárrá való kinevezé
sénél veendő figyelembe az igazgatónak megokolt és a főigazgató 
által támogatott javaslata.

6. A tanár iskolai munkásságáért erkölcsi vagy anyagi jutal
mazásban vagy mellőzésben az igazgató és főigazgató javaslata alapján 
részesülhet. Az anyagi javadalmazás azonban a többi tanár rovására 
nem történhetik.

7. Az igazgató által adott minősítésbe az érdekelt tanárnak 
jogában áll betekinteni és esetleg orvoslást keresni.
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8. A vezető tanárnak legyen véleményező joga a vezetésére 
bízott gyakorló tanárjelöltnek helyettes tanári minőségben való 
alkalmazásánál. Egy vezető tanár mellé legfeljebb két gyakorló 
tanárjelölt osztható be.

9. Az iskolai adminisztráció a lehetőségig egyszerűsítendő.
10. A szolgák alkalmazása, jutalmazása és büntetése az igaz

gató javaslata alapján történjék. A büntetésnél az igazgatónak az 
eddiginél nagyobb fegyelmi jogkör biztosítandó.

11. Ha az igazgató az intézet vezetésére és ellenőrzésére alapos 
•okoknál fogva nem alkalmas, akkor a főigazgató javaslatára az intézet 
vezetésétől felmentendő és más intézetnél tanári szolgálatra alkal
mazandó.

Az igazgatók kinevezésénél a főigazgató számára a szükséges 
befolyás biztosítandó. Igazgatói kinevezésnél elsősorban az illetőnek 
vezető képességére, pedagógiai és didaktikai elméleti és gyakorlati 
alapos ismereteire és általános tudományos képzettségére kell tekin
tettel lenni.

12. Kívánatos, hogy úgy az állam vezetése és rendelkezése alatt 
álló, mint az autonóm intézeteknél az igazgató heti 6 óránál többet 
ne tanítson.

13. Szükséges a tanügyi szolgálati és fegyelmi szabályzat mi
nél előbb való megalkotása.

Y. Magánoktatás és tanári felügyelet alatt való tanulás. — 
Előadó: Csics Gyula, szolnoki főgimn. igazgató.

Egyhangú megállapodás: Az igazgatói értekezlet feltétlenül 
kívánatosnak tartja, hogy a magánoktatás és a tanári felügyelet 
alatt való tanulás semmiféle alakban ne engedélyeztessék.

VI. Az értekezlet tagjai meglátogatták az egri főgimnáziumot 
és főreáliskolát, megnézték azok gyűjteményeit és mindkét intézet
ben csoportokra oszolva egyes tanítási órákon is jelen voltak. 
Továbbá megtekintették az érseki líceumot és az ottani gyűjtemé
nyeket, nemkülönben a városnak legfőbb egyéb nevezetességeit.

Igen jó benyomást tett, hogy április 27-én az ismerkedő estén 
nemcsak az egri középiskolai tanárok jelentek meg, hanem a város 
többi magasabb tanintézetének képviselői is, továbbá a megye alis
pánja és főjegyzője és a város polgármestere és főjegyzője.

28-án délben az igazgatók a ciszterci rendház fényes vendég
szeretetét élvezték, 29-én pedig este felé a még ott lévő igazgatóknak 
alkalmuk volt gyönyörködni a gimnáziumi Szvorényi-ünnepély egy 
részét tevő, bibliai tárgyú ifjúsági színielőadásnak kiválóan sikerült 
főpróbájában. A darabot a kath. főgimnázium tanulói hozták szinre. 
Szövegét Küzdi Aurél, főgimn. tanár és jeles zeneértő írta szép 
jambusokban. Maga válogatta össze hozzá a karokat és magánénekeket 
Méhul »József« c. operájából, maga tanította be a darabot és éneket 
és vezényelte a karokat.

S.—

O RSZ. K Ö ZÉPISK . TA N Á REG Y ES. KÖZL, X L1II. 51
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KÖNYVEK ÉS LAPOK.

El a Biharba!
Most, amikor júliusi közgyűlésünk alkalmából nagyváradi kol

légáink oly elismerésre méltó módon buzgólkodnak a közgyűlés 
programmjának minél változatosabbá tételén, nemkülönben a gyűlés 
napjait követő kirándulások szervezésén, talán nem lesz érdektelen 
s minden haszon nélkül való, ha Közlönyünk olvasóinak figyelmét 
felhívom egy ép a kirándulások szempontjából nagyon hasznos 
könyvecskére.

E könyvecske az Erdélyi Kárpát Egyesület korán elhúnyt 
mecénásának, Gzárán Gyulának munkája. (Kalauz biharfüredi kirán
dulásokra. Függelékül rövid tájékoztatóval a Biharhegység egyéb 
természeti nevezetességeiről. Irta Czárán Gyula. Belényes, 1903. 
Süssmann Lázár nyomdája. 1—261 1.)

Ez a kis könyv igazán a tárgynak, a nagy természet 
szépségeinek meleg szeretetével van megírva (a szerző Biharfüred 
lelkes természetbarátnőinek ajánlotta). Értékes és mindazokra nézve 
szinte nélkülözhetetlen útmutató, kik élni akarnak a jó alkalommal, 
hogy t. i. ezidei közgyűlésünk helye ép Nagyvárad, Bihar fővárosa, 
s be akarnak kissé tekinteni a Biharnak csodálatos, a Tátrától stb. 
annyira elütő, de nem kevésbbé megkapó világába.

A bevezető rész ellát bennünket a legszükségesebb tudnivalók
kal, jó tanácsokkal: tájékoztató. Azután következnek az egyes kirán
dulások rendkívül pontos leírásban (25 kisebb-nagyobb kirándulás 
195 oldalon).

A könyv nagyobb része a Bibarfüredről tehető egy napos 
kirándulásokat adja, (idő, lépés, emelkedés megadva pontosan, pl. 
Kirligát-körút 10.820 lépés, 200 m. emelkedés, 2г/2—3 óra), de aki 
nem szándékozik Biharfüredet is felkeresni, hanem csak Rézbányára 
akar lenézni, illetőleg megelégszik a Nagy-Biharcsúcs megmászásával 
(»megmászás« szó nem helyes rá, mert egészen könnyen • megközelít
hető), annak a Függelék ad pompás tájékoztatást. Ebben találhatú 
egyebek közt a Rézbánya—Yaskób vidéke c. fejezetben a Nagy- 
Biharra való kirándulás is s Rézbánya környékének még oly sok 
látni- és néznivalója. íme tehát, aki Rézbányán pár napot tölteni 
nem sajnál, mily pompásan kihasználhatja Czárán Kalauzával idejét 1 
Ha a fáradságot nem sajnálja, talál itt lépten-nyomon remek víz
eséseket, a hegységet aláaknázó, hol kitörő, hol elbúvó patakokat, szűk 
sziklaszorosokat, portalékat s olyan cseppkőbai’langot, mely mellett a 
révi is eltörpül (József fhg-barlang, hogy a fentebb lévő óriási meziádit 
ne is említsük).

Azonban még valamit el kell az érdeklődőknek mondanom. Nem 
tudom, ki a hibás, de Czárán Gyula emlékét határozottan sérti úgy 
a Rézbánya, mint a Biharfüred körüli utaknak teljesen elhanyagolt 
állapota. — Tavaly nyáron jártam e helyeken egyik kollégám (Póka
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Gyula) társaságában és vezetésével. Hogy Rézbányán a vendéglőben 
az igazán szíves látás, jó és olcsó étkezés mellett más valami is 
van, amitől nem mindenki tud aludni, az még hagyján, — de pl. a 
remek vízesések felé keresni meg az utat a Nagy-Biharra (s csakis 
erre érdemes), még az öreg Bogdán Juonnak, Czárán régi emberének 
s a kalauzban névszerint ajánlott vezetőnknek is dolgot adott; csalán, 
gaz borítja az elromlott túrista-utat. — Vagy egy más dolog: 
A Biharhegység legszebb pontjára, a Galbina forrásvidékére s a Csoda- 
várba vezetőül egyáltalában nem vállalkozott senkisem a városkában 
s maga az E К E buzgó megbízottja, Schuch János nyug. bánya- 
főfelőr úr — ki mindig szíves volt hozzánk — beszélt le arról, hogy 
Biharfüredre a Galbinán át menjünk, mert — úgymond — az erdő
irtás az utakat járhatatlanná, felismerhetlenekké tette.

Vigyünk hát magunkkal jó térképeket! Jó térkép és egy 
kis túrista-edzettség mégis csak segíti az embert. [Ide vonatkozó 
térképek : Általános (1 : 200,000) a Nagyvárad és Lugos című (XVI— 
XVII, 16 — 19, 20—23.; az 1:75.000-ből a XXVII. 18, 19, 20, 
XXVIII. 19.)]

A nehézségek felemlítésével természetesen nem a kiránduló 
kedvet akartam lohasztani, épp ellenkezőleg! Hisz ha valaki igazán 
szép vidéket, vad természetet akar látni, menjen csak a Biharba, 
ott még van Őstermészet, de másrészt mégis rájuk akartam mutatni, 
nehogy valaki teljesen tájékozatlanul csalódásoknak, kellemetlensé
geknek tegye ki magát, miket jó előre nekikészülve mind elkerülhet.

Reméljük, hogy a Rézbánya s Biharfüred környékére kirán
duló kollégák már megjavított utakat, pompás színjelzéseket fognak 
találni s az ott töltött napokon a legkellemesebben fogják magukat 
érezni, ezt őszintén kívánjuk is]

Abaffy Béla.

H a n v a i  J .  E d e : Észak-M agyarország a M agas-Tátrával.
Kalauz iskolai tanulmányi kirándulásokhoz. Ára 1 К 40 f.

A tanulmányi kirándulások szervezőinek jó szolgálatot fog 
tenni e kis könyvecske. Szerzőjét tisztán gyakorlati cél vezeti: 
adatokat nyújt, melyek a tanulmányi kirándulás összeállításánál nél
külözhetetlenek. A megtekintésre méltó helyek megemlítése és rövid 
jellemzése mellett különös gondot fordít az elszállásolási, étkezési 
és közlekedési viszonyokra.

Legtöbb időt és helyet a dobsinai jégbarlangnak szentel a 
szerző, melynek kultuszát évek óta lelkes szeretettel ápolja. Ezt a 
részt nem csak a kirándulás vezetői, hanem a résztvevő tanulók is jól 
felhasználhatják. Szól a Király-hegy, Rozsnyó, Krasznahorkaváralja, 
a szádellői-völgy, Pelsőcz, az aggteleki cseppkőbarlang, Nagyszabos, 
Murányváralja, Ózd és Diósgyőr megtekintéséről. Ezen helyek szép
ségei általában kevésbbé ismeretesek s többnyire csak a környékbeli

51*
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intézetek ifjúsága keresi fel azokat. Ez a kis füzet szélesebb réte
gekben terjesztheti a kedvet hazánk e vadregényes, történeti és 
kulturális szempontokból is értékes részének felkeresésére.

Egészen vázlatos a Magas-Tátrába rendezendő kirándulások 
kalauza. A részletekért ugyan másfelé kell fordulni, de az útiterv 
Összeállításánál a helyi viszonyokkal nem ismerős vezető tanárnak 
jó szolgálatot tehet. Ezért melegen ajánljuk az érdeklődő kartársak 
szíves figyelmébe. (ш/./

Beküldött könyvek és lapok.
Petőfi. Történeti színmű 3 felvonásban. Petőfi halálának 60. 

évfordulójára írta Dr. Máté Lajos. Ara 2 K. Budapest, Rényi Károly 
bizománya. V., Vigadó-u. 1. szám.

A kassai Kazinczy-kör 1910-ik évi évkönyve. Dr. Takács 
Menyhért és dr., Eöttervényi Nagy Olivér beszédeivel. Kassa, 1910.

A káp talan i iskolák tö rténete M agyarországon 1540-ig. 
Az Oltványi-jutalommal kitüntetett pályamű. Irta dr. Békefi Rémig, 
a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, kiadja a M. T. Aka
démia, 1910. Ára 12 K.

M ikszáth Kálm án. Irta dr. Kiss Ernő. Ára 1 K. Kapható 
ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében, Budapest, Múzeum-körűt 2. sz.

Tem esvári művészek. Irta dr. Berkeszi István temesvári áll. 
főreálisk. tanár, a D. M. Tört. és Rég. Társ. főtitkára és múzeumá
nak őre. Kiadta a D. M. Tört. és Rég. Társ. és Temesvár sz. kir. 
város közönsége. Temesvár, 1910.

Bolyai János ifjúsága. Irta Szabó Péter. Budapest, 1910.
Ezüst hárfa. Daloskönyv iskolai használatra. Szerkesztette 

Erődi Ernő. Két és háromszólamú énekek. Harmadik, teljesen átdol
gozott kiadás. Ára 2 К 80 f. Budapest, Lampel R. könyvkiadó- 
vállalata.

Gyges és Túdó. Tragédia három felvonásban. Irta Homonnai 
Albert. Ára 60 f. Lampel R. könyvkiadóvállalata.

M agyar könyvtár. 589. sz. Móricz Zsigmond Csitt-Csatt és 
több elbeszélés — 590 — 591. sz. Thomas Corlyle Munka és hit. 
Gondolatok. Fordította Benedek Marczell. Shackleton délsarki 
expeditiója. Irta Oberle Károly. Lampel R. könyvkiadóvállalata. 
Egy-egy füzet ára 30 f.

Társadalm unk madárvédelme. Irta Fodor Árpád. Szentgotthard,
1910.

Északm agyarország a Magas Tátrával. Központ: Dobsina. 
(Diákotthon). Összeállította és írta Hanvai J. Ede áll. polg. fiuisk. 
igazgató. Dobsina 1910. Ára. 1 K.

Hédin Sven: Transzhim alája, felfedezések és kalandok Tibetben. 
A kézirat nyomán svéd eredetiből átdolgozta Kondor Alfréd. 2 tér
képpel, 22 szövegképpel, 4 szines műmelléklettel, 1 szines panorámával 
és 44 képmelléklettel. Budapest, Lampel R. kk. r. t. könyvkiadó-
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vállalata 1910. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára. Szerkeszti 
Lóczy Lajos X III—XIV. kötet. Ára 15 K.

A régi Magyarország. 1711 —1825. Irta Grünwald Béla. 
Harmadik kiadás. Budapest, Franklin-Társulat. 1910. Ara 10 K.

Jurkovich Emil: Történeti tárcák. Beszterczebánya, 1910. 
Ára 3 K.

K R Ó N I K A .
Minisztériumunk új államtitkára.

A  k ir á ly  a  v a llá s -  és k ö z o k ta tá s ü g y i  m . k ir .  m in is z te r  e lő 
te r je sz té sé re  dr. Nárciy Szabó Sándor m in is z te r i  o s z tá ly ta n á c s o s t  
m in is z te r i  ta n á c so s sá  n ev ez te  k i  s e g y sz e rsm in d  n e k i az állam
titkári c ím e t és je l le g e t a d o m á n y o z ta .

Dr. Náray Szabó Sándor az e ln ö k i ü g y o sz tá ly n a k  v o lt  a  
v eze tő je  s m in te g y  k é t  é v tized es  m ű k ö d ése  a l a t t  k iv á ló  s z o lg á la 
to k a t  t e t t  o k ta tá s ü g y ü n k n e k  s k ü lö n ö se n  a  g y ó g y p e d a g ó g ia i in té z 
m én y ek  fe jlesz tése  te r é n  e lé v ü lh e te t le n  é rd e m e k e t s z e rz e tt .  A  t a n á r 
s á g n a k  m in d e n k o r  ő sz in te  jó a k a r ó ja  v o lt s ez t, a h á n y sz o r  a lk a lm a  
v o lt re á , n y i lv á n í to t t a  is. M o s t, m a g a s a b b  á l lá s á b a n  m ég  in k á b b  
k im u ta th a t j a ,  h o g y  ő sz in te  jó  b a r á tu n k ,  a k i n e m c sa k  sz a v a k k a l , 
h a n e m  te t te k k e l  is h a j la n d ó  e lő m o z d íta n i ü g y e in k e t .

Dr. Náray Szabó Scindor n em  a  t a n á r i  so rb ó l j u t o t t  u g y a n  
m a g a s  á llá s á b a , de n em  is  jo g ász , -hanem  o rvos. Ö r ü lü n k  e n n ek  
is, m e r t  k ö ze le b b  é re z z ü k  ő t m a g u n k h o z  s a z t  re m é ljü k , h o g y  
in k á b b  m e g é r t i  h a ja in k a t  s m e leg eb b  ro k o n é rz é sse l k ép v ise li 
é rd e k e in k é t. .

Ő sz in te  sz ív b ő l ü d v ö z ö ljü k  ő t  m a g a s  á llá s á b a n .

Új miniszteri tanácsos. A k ir á ly  a  v a llá s -  és k ö z o k ta tá s -  
ü g y i m in is z te r  e lő te r je s z té s é re  dr. Szcjisz Károly m in is z te r i  o sz tá ly ?  
ta n á c s o s n a k  a m in is z te r i  ta n á c s o s i c ím e t -és je l le g e t  a d o m á n y o z ta ,

: :brú)  •••.••C'52osd;í:-ó ó d A  •.r.v'fírSü— ? ú m i l i b z c  i í  '§ógftb'-tT .■>

Kitüntetett igazgató. A  k ir á ly  Fischer Miklós ig ló i ág .
h. ev. fő g im n á z iu m i ig a z g a tó n a k  b u z g ó  és e re d m é n y e s  m ű k ö d é sé 
é r t  a  k i r á M  ta n á c so s i c ím e t a d o m á n y o z ta . ' ~Riinesaoimkr saalo xBögo sb g§ 1эУхе1шя1 пэаае^шш ,'лэеэч
. . JÍljgO? 'go-;:: гАулозйс

Pedagógus oktatásügyi miniszter. F u r c s á n ,  s z in te  h ih e 
te t le n ü l  h a n g z ik  eg y  m a g y a r  t a n á r  fü lé n e k !  V a n  te h á t  o rszág , 
h o l o ly an  e m b e r t  n ev ezn ek  k i az  o k ta tá s ü g y  é lé re , a k i le g jo b b a n
é r t  h o z z á !  Ig a z , ez az  e m b e r  v é le t le n ü l p o li t ik u s  is, de  n á lu n k
m ég  íg y  sem  t a r t a n á n a k  egy  p e d a g ó g u s t a lk a lm a s n a k  és m é l tó n a k  
o ly  m a g a s  t is z ts é g  v ise lésére . H á n y  év ó ta  p a n a sz k o d u n k , h o g y
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m in is z té r iu m u n k n a k  h a tá s k ö r r e l  f e l r u h á z o t t  á l lá s a i t  c sa k is  jo g á 
sz o k k a l tö l t ik  h e , s a  jó z a n  b e lá tá s  h iá n y á v a l szem b en  n em  tu d u n k  
a n n y i t  sem  e lé rn i, h o g y  le g a lá b b  e g y ik  á l l a m t i tk á r u n k ,  vag y  
n é h á n y  m a g a s a b b  r a n g ú  m in is z te r i  tis z tv ise lő n k , íg y  le g a lá b b  az 
ü g y o sz tá ly o k  veze tő i, a z  isk o la i ü g y ek h ez  v a ló b a n  é r tő  p e d a g ó 
g u so k , ta n á r e m b e r e k  leg y en e k . P e d ig  m ég  c sa k  ta n í tó i  á l lá s t  sem  
tö l th e t  b e  v a la k i, h a  a r r a  n em  k é sz ü lt, e lle n b e n  eg y -eg y  egész 
is k o la -c s o p o r t ü g y e it  év ek en  á t  v e z e th e ti, a n é lk ü l  h o g y  a r r a v a ló -  
s á g á t  té n y k e d é se iv e l ig a z o ln á . N á lu n k  az  eg y  E ö tv ö s  L ó rá n d o n  
k ív ü l ez id e ig  n em  v o lt m á s  k u ltu s z m in is z te r  m in t  jo g ász . K é t 
ség k ív ü l ez az e g y ik  fő o k a , h o g y  m in d e n  ó h a jtá s u n k , m in d e n  
k ív á n s á g u n k  o d a fe n n  p a p ír k o s á r b a  k e rü l . A  tö b b i  összes m in is z 
té r iu m o k  é lé re  m in d ig  le h e tő le g  s z a k e m b e r t k e re sn e k , c sa k  a  
k ö z o k ta tá s ü g y  az, m e ly n e k  v eze téséh ez  n em  t a r t j á k  sz ü k ség esn ek  
a  p ed a g ó g ia i, h a n e m  e g y e d ü l a  jo g i k é p z e tts é g e t . A  m in is z te r  
sz ív én ek  a  ta n á r o k é tó l  v a ló  tá v o ls á g a  te r e m te t t e  a z u tá n  m eg  a  
m a g y a r  k ö zé p isk o la i ta n á r s á g  m a i sz o m o rú  h e ly z e té t. M i t  lá tu n k  
le g ú ja b b a n  i s ?  V a la m e n n y i h iv a ta ln o k i  á g b a n  az  ex -lex  e lle n é re  
is  á l la n d ó a n  fo ly n a k  a  k in ev ezések , e lő lé p te té se k , c sa k  ép p e n  a  
m i te s tü le tü n k b e n  é re z te t ik  az  e x -le x  k ö v e tk e z m é n y e it a  le g k é r -  
le lh e te t le n e b b ü l . M é g  a  h a lá lo z á s  és n y u g d íja z á s  k ö v e tk e z té b e n  
m e g ü r e s e d e t t  r e n d e s  t a n á r i  á l lá s o k ra  sem  n ev ez ik  k i  a  b o sszú  
év ek  ó ta  csek é ly  t is z te le td í ju k b ó l  n y o m o rg ó  h e ly e tte s  t a n á r o k a t .

I t á l i á b a n  a  le g u tó b b i  m in is z te rv á l to z á s  a lk a lm á v a l L u ig i  
C re d a ró t ,  a  ró m a i eg y e te m e n  a  p e d a g ó g ia  t a n á r á t ,  az o lasz  
p e d a g ó g ia i tá r s a s á g  e ln ö k é t s a  R iv is ta  P e d a g o g ic a  sz e rk e sz tő jé t 
n e v e z té k  k i k u ltu s z m in is z te r ré . C re d a ro  egész é le té t  a  n ev e lé sü g y  
s z o lg á la tá n a k  sz e n te lte  s az  iro d a lm i m ű v ek  h o sszú  s o r o z a tá b a n  
a d t a  b iz o n y í té k á t  k iv á ló  p e d a g ó g ia i és filozófia i tu d á s á n a k . E lő b b  
P á v iá b a n  t a n á r k o d o t t ,  m a jd  a  ró m a i e g y e te m re  n e v e z té k  k i s 
e m e l le t t  m in t  k ép v ise lő  é lé n k  r é s z t  v e t t  a  p a r la m e n t i  h a rc o k b a n , 
sok  h aszn o s  s z o lg á la to t  tév e  h a z á ja  k u l tu r á l i s  ü g y én ek . H e r b a r t -  
n a k  I t á l i á b a n  e g y ik  le g a la p o sa b b  ism e rő je  s leg je le seb b  is m e r te 
tő je . A  h e r b a r t i á n u s  D ro b is c h ró l  és S tr ü m p e l lrő l  s H e r b a r t  p e d a 
g ó g iá já ró l í r t  t a n u lm á n y a i  az  o lasz  p e d a g ó g ia i és filozófia i i r o 
d a lo m  ja v a  te rm é k e ih e z  ta r to z n a k .  T á rs s z e rk e s z tő je  v o lt egy  
o lasz  p e d a g ó g ia i s z ó tá rn a k  s sze rző je  tö b b  b ö lc s é s z e t tö r té n e ti  
m ű n e k . M o s t v é g ü l O la sz o rsz á g  egész m ü v e it  k ö zö n ség én ek  m e g 
e lég e d ésé re  o d a á l l í to t t á k  a r r a  a  h e ly re , m e ly en  k é p e ssé g e it le g 
jo b b a n  é r té k e s í th e t i  s a zo k  a  közös eszm én y ek  és k özös tö r e k 
v ések , m e ly e k b e n  m in is z te r  és az  egész o lasz  ta n ító s z e m é ly z e t 
ö ssze fo rn ak , b iz o n y á ra  m eg  fo g já k  te re m n i I t á l i a  k u l t ú r á j a  sz á 
m á r a  a  v á r t  g y ü m ö lcsö k e t.

Ő sz in te  m eg e lég ed ésse l, de  e l n em  t i tk o lh a tó  ir ig y sé g g e l is  
a d u n k  h í r t  a  m i s iv á r  v isz o n y a in k  k ö z ö tt  e r r ő l  az o lasz  k a r 
tá r s a in k r a  nézve fe le tté b b  ö rv e n d e te s  e sem én y rő l.
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A helyettes tanárok kinevezése e g y re  k és ik . E g é sz  g a r 
m a d á v a l  é rk e z n e k  e m ia t t  h o z z á n k  a  p a n a sz o k , n o h a  m i m in d e n  
le h e tő t  e lk ö v e tü n k , h o g y  k a r t á r s a i n k  ü g y é t e lő m o z d ítsu k . A z  a  
n e m tö rő d ö m sé g  és az  a  sz e re te tle n sé g , a m e lly e l a  ta n á r o k  ü g y é t 
á l t a lá b a n  in té z ik  s a m e ly n ek  m in d a n n y ia n  k á r á t  lá t ju k ,  k é ts z e re 
sen  s ú j t j a  a  h e ly e tte s  ta n á r o k a t ,  a k ik  özönv íz  e lő t t  k is z a b o t t  cse
k é ly  d í ja z á su k b ó l k é n y te le n e k  a  m e g d r á g u l t  é le tv iszo n y o k  k ö z ö tt  
te n g ő d n i s az  e lk e rü lh e te tle n  a d ó s s á g c s in á lá sb a n  e lm e rü ln i.  V a ló 
b a n  id e je  le n n e  m á r , ho g y  az  in té z ő  k ö rö k  m e g ta lá l já k  a  m ó d já t 
a n n a k ,  hog y  le g a lá b b  a  ro s sz u l f iz e te t t  h e ly e tte s  ta n á r o k r a  nézve 
m e g sz ü n te ssé k  az ex -lex es á l la p o t  á t k á t  s a  tö b b  év ó ta  m ű k ö 
d ő k e t  v ég re  re n d e s  t a n á r o k k á  lé p te s sé k  elő. A n n y i  m in d e n re  
v a n  pén z , ta l á n  e r r e  is  a k a d n a  s e le jé t v e h e tn é k  a n n a k , h o g y  
■ezeknek a  f ia ta l  e m b e re k n e k  a  sz iv éb en  egész é le tp á ly á ju k ra  
k ih a tó  k e se rű sé g  ü ssö n  ta n y á t .

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület közgyűlése.
Az Orsz. Ref. Tanáregyesület f. é. közgyűlését különösen ünne

pélyessé tette, hogy össze volt kapcsolva a szatmárnémeti ref. főgim
názium 300 éves jubiláns ünnepével. A jubiláns ünnepség május 
18-án, az egyesületi közgyűlés május 19-én folyt le. Az előzetes 
számítás szerint a tagok túlnyomó része az egyesület tisztikarával 
május 17-én este 7 óra tájban érkezett volna Szatmárra. A gyűlés 
helyére való együttes érkezés mindig jóleső érzést gerjeszt úgy az 
egyesület tagjaiban, mint a vendéglátó város közönségében. Sajnos, 
ez most nem valósulhatott meg oly mértékben, mint a korábbi évek
ben. Épen akkor, mikor az egyesület tagjai már útban voltak Szat* 
már felé, történt a szolnoki vasúti híd előtt a nagy töltéscsuszamlás, 
amely a Budapestről, Dunántúlról, az Alföldről, sőt jórészt az erdélyi 
városokból érkező tagtársakat útjokban órák hosszáig feltartóztatta, 
akik ennélfogva a késő éjjeli órákban érkezve meg Szatmárra, az 
ismerkedési estélyen sem vehettek' részt. Debreczenből, a két hajdú 
városi főgimnáziumból s egyes, Debreczenbe korábban megérkezett 
erdélyi és kúnsági kartársakból azonban tekintélyes csapat érkezett 
meg Dóczi Imre elnök vezetése alatt a Debreczenből indított vasúton 
Szatmárra 17-én este. A hivatalos fogadtatás és bevonulás után szép 
társaság gyűlt össze a pazar fényű és a vidéki szállodák közt való
ban párját ritkító Pannoniá-ban.

Másnap, május 18-án, d. e. 9 órakor kezdődött meg a nagy 
református templomban az iskola jubiláns ünnepélye. A templomi 
ülőhelyek tekintélyes részét a küldöttségek s az egyesület tagjai 
foglalták el. Sajnos, kevés kálvinista templomban lehet olyan gyönyörű 
orgona játékot hallani, mint amilyenben ez alkalommal az egyesület 
tagjainak része volt. Meg is lepett és meg is hatott mindenkit. Dr. Eröss 
Lajos püspök imádsága után Bakcsy Gergely ismertette a múlt 
viszontagságait, az intézet 300 éves életét, amely után az üdvözlések,
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az intézetnek hozott jókívánatok hosszú sorozata következett. Ezek 
sorát dr. Eröss Lajos püspök nyitotta meg, felolvasván Márk Endré
nek, a tiszántúli ref. egyházkerület s a debreczeni ügyvédi kamara 
elnökének a levelét, amelyben Márk Endre, mint az intézet volt 
növendéke, 10.000 К -ás alapítványt tett az ünnepelt intézet számára. 
Egyértelműleg óhajtottuk, amivel a püspök az alapítvány bejelentését 
befejezte: Adjon a Gondviselés sok ilyen hálás tanítványt a magyar 
iskoláknak! Tartalmilag legkiemelkedőbb volt Dóczi Imre beszéde, 
melyben a magyar népnek a szatmári s ezzel egyszersmind a szatmári
hoz hasonló múltú iskolákhoz való viszonyát fejtegette. A legnagyobb 
örömmel hallgattuk azonban Batkovszky Pálnak, a szatmári kath. 
főgimnázium igazgatójának üdvözlő beszédét. Mert jól esett látnunk, 
hogy a két felekezeti iskola vezetőségét ugyanaz a gondolat, a 
kultúrának felekezeti érdektől ment gondolata hatja át.

Az ünnepély után díszes és pazar bőségű bankett következett 
a Pannóniában. A város, az egyház és az iskola igyekezett, hogy 
vendégei az iskolai élet apróbb bajaitól, fáradságos vesződségeitől 
való pihenés közben minden tekintetben jól éreznék magukat. Hálá
san kell elismerni, hogy ez teljes mértékben sikerült.

Délután választmányi ülés, a vallástanárok értekezlete, a tanító- 
képezdei szakosztály alakulása és értekezlete, továbbá a slöjd tan
folyamról való értekezlet történt. Másnap 19-én az egyesület tulajdon- 
képeni közgyűlése következett. Dóczi Imre elnöki megnyitójában 
ezúttal Ostwald híressé vált munkájával foglalkozott különösen, 
néhány erőteljes orgamentummal mutatván ki, hogy a természettudo
mányok magukban nagyon egyoldalúvá s rideggé teszik az emberi 
szellemet. Egyesületünk nevében dr. Nagy Zsigmond debreczeni főisk. 
tanár üdvözölte a közgyűlést, miután Müller József, akit az igazga
tóság kiküldött, közbejött betegsége miatt nem jelenhetett meg. 
A felolvasások során legáltalánosabb érdekű volt a Sinka Sándoré, 
amelyben a közvélemény és az iskola egymáshoz való viszonyát fej
tegette. Szellemes fordulatokban, rendkívül ügyes visszavágásokban gaz
dag felolvasását nagyon jó fegyvertárnak tekinthetjük mindazok elle
nében, akik durva nyelvüket a középiskola szidalmazásával igyekez
nek kiköszörülni, s akiknek ösSzes bölcsesége a humánus tárgyak 
ellen szórt rágalmak továbbadásában merül ki. Nagy Sándor zilahi 
tanár felolvasása a magyar kalviriizmus megerősítéséről annyiban 
érdemel a Közlöny olvaöói előtt különösebb figyelmet, mert erősebbé 
igyekszik tenni az összeköttetést az iskola és a magyar nép között. 
A szociális eszméket nemcsak a pátt1' tábótóbán szolgálni. A köz
gyűlés elé tartozó folyó ügyek, indítványok stb. létárgyalása oly sok 
időt vett igénybe, hogy a gyűlés csak délután 2 órakor ért végett.1 
Befejezésképen nagy örömmel fogadta a közgyűlés a Marosvásárhelyre 
való meghívást s jövő évben ott jönnek össze az egyesület tagjai az' 
űj kollégiumi épület felavatásával kapcsolatos ünnepély alkalmával.

A közgyűlés után a helybeli rendezőség, különösen Bakcsy 
Gergely igazgató szorgalmas munkássága három kirándulást készített 
elő. A legrövidebb — amelyen a közgyűlés délutánján csaknem^
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valamennyi megjelent tag részt vett, — az erdődi volt. Az érdődi 
vár megismerésén kívül a Petőfi iránt érzett kegyelet vitt ide 
mindenkit, hiszen magánéletének legszebb emléke, — esküvője — örök 
nevezetességűvé avatja e helyet. — Másnap, — 20-án — egy kisebb 
csoport Bakcsy Gergely igazgató vezetése alatt Nagybányát és Felső
bányát kereste fel ahol mindkét város folytatólagos vendégszeretetének 
örvendezve, a bánya- és fernezelyi kobóműveket keresték fel; a 
nagyobbik csoport pedig Bírta István kartársunk vezetése alatt 
Bikszádra rándult ki. I tt a fürdőtulajdonosnak, Szentiványi úrnak 
voltak rendkívül figyelmes módon látott vendégei. A fürdő jelentőségét, 
gyógyító hatását mindenki tudta, most a közvetlen szemlélet, a fürdő1 
szépségével, gyönyörű parkjával, hatalmas, több évszázados tölgyeivel 
mindenkit úgy elragadott, hogy kiki azzal az elmélkedéssel tért vissza : 
milyen kár, hogy a kissé nehézkes és lassú közlekedés táplálja a 
magyar közönségnek idegen fürdőkbe való vágyakozását, holott ez 
méltó párja volna Karlsbadnak ! Reméljük azonban, hogy a fürdőnek 
már ismert gyógyhatásán kívül most megismert természeti szépsége 
a fürdőtulajdonos úr páratlan bőkezűsége, mely a fürdőző közönség 
kényelmének és nemes szórakozásának kielégítésében minden anyagi 
áldozat megadására kész, valamint a fürdőigazgató, Teller Ferenc 
úrnak mindenre kiterjedő figyelme, e kirándulás révén is sokat meg
hódított Bikszádnak!

Úgy a szatmári időzés, mint a kirándulás arról győzött meg 
mindenkit, hogy ha igaza volt is Sinka Sándor felolvasásának, azért 
biztathat bennünket a jobb jövő reménye. A társadalom vezető és 
tárgyilagos gondolkodású tényezői értékelni tudják a kulturális 
munkának nemcsak apróbb bajait hanem jelentőségét is. És tetteik
ből, — ha a kultúra harcosait kötelezik is le maguk iránt, — kiérzik 
az a nemesebb emelkedettebb szempont, hogy azt az iskola iránt való 
szeretetből teszik. Közgyűlési tag.

Kormányképviselők. A miniszter a törvény értelmében 
kinevezte az egyes felekezeti középiskolákban a f/tanév végén tar
tandó érettségi vizsgálatokhoz a kormány képviselőit. A hivatalos 
lapban megjelent névsorból örömmel állapítottuk még, hogy erre 
a tisztségre a jelen alkalommal jóval több középiskolai igazgatót 
és tanárt küldtek ki, mint a megelőző években.

a 1 к  J  ú  ótNyilvános pályázat a Perdülő ifjúság szellemében írt föld
rajzi munkákra. A munkák tárgya szabadon választható, csak 
tanulságos legyen. A pályázat a pályázók állásához sincs kötve. 
A pályázat határideje 19Ю. december 31*ike. A-beérkező pálya
munkák közül, melyeket az orsz. földrajzi reformbizottság fog 
megbírálni, a legjobb tíz munka egyszáz-egyszáz koronával fog 
jutalmaztatni. A pályamunkák jeligével ellátva Cholnoky Jenő 
kolozsvári egyetemi tanár úr címére küldendők. Kelt, Temesvárt,. 
1910. május 30-án. Farkasfalvi Kornél áll. főreáliskolai tanár. '■
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Országos papiros-, tanszer- és iskolaszer-kiállítás. Június 
10-én egy olyan kiállítás nyílik meg Budapesten a városligeti ipar
csarnokban, amely a tanügyi szakférfiak teljes érdeklődésére számít
hat. Az Országos Iparegyesület által két év előtt kezdeményezett 
papiros-, tanszer- és iskolaszer-kiállitás a megvalósítás előtt áll és 
az eddigi előkészületekből ítélve, igen sikerültnek Ígérkezik. A kiál
lítás hivatva van az elért legújabb vívmányokat bemutatni, másrészt 
számot adni arról, hogy az e szakmákhoz tartozó cikkekből mi 
készül Magyarországon; mindez a tanárokra nézve felette érdekes 
és tanulságos s így fölöslegesnek tartjuk olvasóink előtt a kiállítás 
megtekintését külön is ajánlgatni.

Nyilatkozat. Kőszegi László kartársunk a Közlöny múlt számában 
könyvéről megjelent bírálatunkra a következőket jegyzi meg:

»Füzetem tartalma nem merül ki abban és nem is híven tükröződik 
le annak megállapításában, hogy elégedetlen vagyok a nyelvekkel és főleg 
a latinnal s hogy, mert az eszperantó nem elégít ki, azért a latinból egy 
nemzetközi »új« nyelvet akarok csinálni »gyakorlati* használatra. Yan ott 
a klasszikus latin pedagógiai értéktelenségéről is erősen szó, sőt jóval többet 
van szó erről, mint a tanulmánynak csak második felére hagyott világnyelvi 
ügyről; sőt ez utóbbinak tárgyalása is át van szőve pedagógiai tárgyalások
kal. Csak ennyit a cikk »ismertető« részéhez«.

N É V S O R A

azon tagoknak, kik 1910 április 17-től 1910 május 22-ig felvételi
d íja t fizettek :

Boleszny Antal, Diószeghy László, Dörre Tivadat, dr. Galambos Dezső, 
Happ József, Kameniczky Miklós, Khloyber Lajos, dr. Kohlmann Dezső, 
Lenk Dóra, dr. Kató Sándor, Magassy Antal, Martinyné-Széll Rózsa, Mezey 
Sándor, Oberle Károly, J. Pám M. István, Patak Károly, dr. Pongrácz 
Károly, Saguly József, Sebesi Laura, Simon László, Szathmári Jenő, 
Szerényi Károly, Tantos János, dr. Tuszkai Ödön, Yujsz János, Wizinger 
Károly, dr. Závodszky Levente. Müller József

Rados Ignácz.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik 1910 április 17-től kezdve május 22-ig tagdíja t

fizettek :
1901/2-re : Albert János (II.), Sebők Samu (még 3 K).
1902/3-ra: Albert János, Sebők Samu.
1903/4-re : Albert János (I.), Sebők Samu.
1904/5-re: Fülöp Árpád (még 0‘67), Sebők Samu (1 K).
1905/6-ra : Bozsenik Béla, Fülöp Árpád, Glass Ferenc (még 5 K). 
1906/7-re: Bozsenik Béla (I.), Fülöp Árpád (133), E. Jakab Géza, 

Yörös Sándor.
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1907/8-ra: Gebe Mihály, E. Jakab Géza (2 К), Kaufmann Aurél 
(még 6 К), dr. Molnár István, dr. Mráz Gusztáv (még 6 K), Szmodics 
Zoltán.

1908/9-re: Dr. Albert József (még 1*75), Báthori Gyula, Borsody 
Károly (még 3 K), Bóth István, Dvihally József, Gaskó Gyula (még 3 K), 
Gömöry János, Gosztonyi János, Govrik Sándor (még 1*40), dr. Hacker 
Kálmán (II.), dr. Herzfeld Miksa, dr. Jeszenszky István, Kaufmann Aurél 
(2 K), Kmoschek Elek, László Eerenc, dr. Layer Antal (még 6 K), dr. Márffy 
Oszkár (még 1*50), Mathiasz Arthur, Molnár Károly (N.-Enyed), dr. Piu- 
kovich Sándor, Szabó Kázmér (I.), Szmodics Zoltán (2 K), Takács Sándor, 
Teveli Mihály (még 2 K), Varvasovszky János (még 5 K), Wallentinyi 
Samu (2 K), Wick Béla.

1909/10-re: Ács Lipót, dr. Albert József (6*25), Albreht János, 
Ambrus Zoltán, dr. Antal Géza, Arató Frigyes, Balázsovits Norbert (II.), 
Balázsy Ciril, Bal Jeromos, Balló Aurél, Barcsi József, Bardocz Pál, Barla 
Szabó Titusz, dr. Baros Gyula, Báthory Gyula, Bauer József, Bayer Róbert, 
Beck Károly, Belányi Tivadar, Berzeviczy Béla, Bittera Károly, Bitter Illés, 
Bodor István, Boga Imre, Bogdány Ferenc, Bogsch László, Bóka Péter, 
Boleszny Antal, Bolla Lajos, Borostyány Béla, Borsody Károly (5 K), 
Borsos István, Bóth István, Braun Ádám, Breznyák János, Bruckner Győző, 
Bruckner Károly, dr. Bútorka Száva, Csebi Pogány Kornél, Csókán Lajos, 
Dach János, Darvai István, Dávid Zoltán. Dénes Ferenc, Dénes Lajos, 
Dergáts Sándor, Diószeghy László, Dittrich Vilmos. Domby László, dr. Dózsa 
Simon, Elekes Imre, Ember József, Erdős Lajos, Erdős Tivadar, dr. Ernyei 
István, Eyszrich György, Faragó János, Farkas Ignác, Fehér Sándor, Fejes 
Áron, Fejes Zsigmond, Fekete Ipoly, Ferenczy István, Ficsór József, Fischer 
Miklós, Förster Rezső, Frencz Géza, dr. Fried Ármin (6 K), Gábor Áron 
(Versecz), dr. Galambos Dezső, dr. Galamb Sándor, Gedő Miksa, Gerbner 
Árpád, dr. Gerecze Péter, Glatz Ferencz, Goltner Lajos, Gombos F. Albin, 
dr. Gonda József, Govrik Sándor (6-60), Graiziger Kornél, Grosz Ferenc (II.), 
Guhr Márton, Gurnesevits Lajos, Gergyai J. Dezső, Hacker Kálmán (I.), 
Hadik Richard, Happ József, Harzer József, Haverda Mátyás, Hegedűs 
Károly, dr. Heinrich Gusztáv, Hensch Arthur, Hirschmann Nándor, Hoch 
Ferenc, Holch Ottó, Hornyánszky Viktor, Horváth Zoltán, Jákobéi Dezső, 
Jancsó Géza. Janovszky László, Jaskovics Ferenc, dr. Jeszenszky István, Józsa 
Menyhért, Jurássy Berta, Juváucz Irenaeus (II.), Kacsoh Pongrác, Kalmár 
Elek, Kalmár Jolán, Kameniczky Miklós, dr. Kapossy Lucián, Kardhordó 
László, Karsai Gyula, dr. Kató Sándor, dr. Kaufmann György, Kemény Árpád, 
dr. Kereeztély Olga, Khloyber Kajos, Kis Albert (Karánsebes), Kiss Albert, 
Kiss Dénes, Kiss Ernő, Kiss Pál, Klatt Román, Klemens János, dr. Klug 
Gyula, Kiima Lajos, Kmoschek Elek, Kohányi Gyula, Kolbai K. Arnold, 
dr. Kohlmann Dezső, Kopcsay János, dr. Köröss Endre, Kőszegi László, 
Kovács Antal (Zombor), Kovalik Rezső, Kreiger Kornél, dr. Kuthy József, 
Lakner József, dr. Láng Margit, László Ferenc, László Géza, Laurentzi Vilmos, 
dr. Layer Antal, Lehóczky József, Lenk Dora, Lichtenegger Győző, dr. Lin
denschmidt Mihály (még 5 K), Loósz István, Losonczi Jenő, dr. Losonczi 
Lajos, Loysch Ödön, Luger Válér Mór, Lux Lajos, Madai Pál (I.), 
Magassy Ántal, Marcsek Andor, Marer József, Markusovszky Sámuel, 
Marthy Pál, Martinyné-Széll Rózsa, Márton Jakab, Márton Jenő, Marusák 
Pál, Mathiász Arthur, Mérey Ágost, Mészáros Gyula, dr. Metzger Márton, 
Mezey Sándor, Miklósy István (Sátoraljaújhely), Miklóssy Sándor, dr. Mikó 
Pál, Misz Olivér, Mittelmann Nándor, Molnár Ervin, Molnár János, Molnár 
Károly (N.-Enyed), Nagy Antal, Neuberger István, Nikházy Frigyes, Noszkay 
Ödön, Nyers Károly, Orosz Alajos, Orosz József, J. Pám M. István, Pap 
Lajos, dr. Pap Stefánia, Párkányi Gyula, dr. Pásztory Endre, Patak Károly, 
Pázmán József, Perényi Ferenc, Perényi János, Perényi Vilmos, Peskó 
Ödön, Pirchala Imre, dr. Pfeifer János (Pozsony), Plischka Norbert, 
dr. Pongrácz Károly, dr. Porst Kálmán, Radlinszky József, dr. Rákóczy 
Géza, Rákos Adolf, Ratkovszki Pál, dr. Reibner Márton, Remer János, 
Reuter Aladár, Richter Nándor, Ries Ferenc, dr. Rorák Imre, Róth Már-
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ton, Rubner Adolf, Safáry Irma, Saguly József, Sándor Pál, Sarudy György, 
Schermann Samu, Schöntheil Margit, Schöpflin Géza, Schbr Ernő, Schrödl 
József, Schwirián József, Sebesi Laura, Simon László, Spitkó Lajos, 
dr. Staud János, Steller Ignác, ^Stiller János, Strasser Sándor, Strompf 
László, Stromp József, Szabó Ádám, Szalay Gyula (Kisújszállás), F, 
Szántó Sámuel, Szathmáry Jenő, Szeglety István, Székely Sándor, Szemere 
Samu, Szentimrei István, Szép Rezső, Szépréthy Béla, Szikla Gábor, Szilágyi 
Adolf, dr. Szily Kálmán, Szontágh Gusztáv, Szűcs Lajos, Szutor Zoltán, Szutó- 
risz Frigyes, Tantos János, Tauperl Alfréd (még 6 K), Teltsch Kornél, Tet- 
tamenti Béla, Teveli Mihály (6 K), Theisz Frigyes, Them László, Thirring 
Gyula, Tokay Nagy Kálmán, Tóth J. István, dr. Tóth Sándor, Ulmanek 
Gyula, Yáradi Mihály, Yarga Dezső, Yarga Ferenc, dr. Vargha György 
(még 3 K), Yargha Ida, Vargha Iván, Yáró Ferenc, Varvasovszky János 
(3 K), dr. Yas Antal, Yersényi György, Yietorisz József, dr. Yonház István, 
Vujsz János (még 1'77), dr. Wagner Lajos. "Wiese Gyula, W7igand János, 
Wizinger Károly, Zala Miksa, Zambra Péter, dr. Závodszky Levente, 
Zorkóczy Sámuel, Zsoldos Benő.

1910/1-re: Józsa János, dr. Layer Antal, Miklós Elemér, dr. Staud 
János, Tanpert Alfréd (2 K).

1911/2 és 1912/3-ra: Kelemen Béla.
Előfizettek:
1908/9-re : dr. Teleky József (Zenta).
1909/10-re : budapesti VII. kér. áll. f. keresk. isk., balázsfalvai főgimn., 

halasi főgimn. (5 K), hódmezővásárhelyi főgimn., kassai főreálisk., medgyesi 
főgimn.. Soproni főreálisk., szászrégeni gimnázium, szegedi fels. keresk. isk., 
dr. Teleky József (Zenta), váczi főgimn., Zeidner H. könyykereskedő (2 pld.), 
Zentai főgimn.

1910/1-re : váczi főgimnázium.
Budapest, 1910 május 22.
(I.) =  I. félév. Müller József,
(II.) =  II. félév. egyesületi pénztáros (II. kér., Aldás-u. 4.)

A  p é n z t á r o s  ü z e n e t e  a  k ö r ö k  t .  p é n z t á r o s a i n a k .  K é r e m  a  

k ö r ö k  t. p é n z tá r o s a i t , h o g y  a  k ö r i  ta g o k  t a g d í ja i t  m in é l  e lő b b  k e z e m 

h e z  j u t t a t n i  s z ív e s k e d je n e k .  Müller József, e g y e s ü le ti  p é n z tá r o s .

II. Áldás-u. 4.

Tartalom : Mikszáth Kálmán. Dr. Alszeghy Zsolttól. .— Egyesületi élet: 
Közgyűlés. A főtitkártól. — Budapesti kör. Dr. Kaíblinger Fülűjé
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Pályázati hirdetés.
A soproni ág. h. ev. líceumnál (államilag segélyezett főgim

náziumnál) az 1910—1911-ik tanévben egy fizika«mennyiségtani 
rendes tanszék lesz betöltendő, rendes vagy helyettes tanárral.

Javadalmazás : 1. a törzsfizetés 2400, 2600, 2800, 3200 és 3600 
koronás fokozata kiegészítve a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz
térium által megállapított személyi pótlékkal; 2. öt 200 К ötödéves 
korpótlék ; 3, a lakáspénz alsófokon 560, felsőfokon 700 K. A helyettes 
tanár jutalomdija 1600 K. A megválasztott jogos, illetőleg kötelezett 
tagja az Országos Tanári Nyugdíjintézetnek.

A kellően képesített evang. pályázók az életkort, vallást, képe
sítést, eddigi alkalmazást, egészségi állapotot s teljesített katonai 
kötelezettségüket igazoló okmányokkal felszerelt és a dunántúli ág. 
h. ev. egyházkerület Főiskolai Nagybizottságához czimzett folyamo
dásaikat junius hó 10-ig a soproni ág. h. ev. liczeum igazgatóságához 
nyújtsák be.

Sopron, 1910 május 3.

Gyurátz  F e ren c z  s. k. G ecsányi Gusztáv,
püspök. liczeumi igazgató.

________________________ ,_____________________________ r

------------------------------------------------------------------------------Pályázat.
A budapesti ág. hitv. ev. főgimnáziumban az 1910/1911. iskolai 

év elején egy történelem-földrajzi és egy latin-német tanszék 
töltendő be választás útján, a pályázat eredményéhez képest rendes 
vagy helyettes tanárral. A helyettes tanár alkalmazása egyelőre egy 
évre szól és évi 2000 К javadalmazással jár. A rendes tanár javadal
mazása : kezdő fokon 2400 К törzsfizetés, mely a budapesti ág. 
hitv. ev. főgimnáziumnál töltött szolgálati évek sorrendjében 2600, 
2800, 3200, 3600 K-ra emelkedhetik; továbbá a más intézetekben 
töltött éveknek beszámításával öt 200 К-ás ötödéves korpótlék, 1000 
K, illetőleg a három felsőbb fokozatban 1300 К lakáspénz és a nm. 
minisztérium által a szolgálati éveknek megfelelően megállapítandó 
személyi pótlék.

Pályázhatnak kellően képesített ág. hitv. ev. tanárok és tanár
jelöltek. Az életkort, vallást, képesítést, az eddigi alkalmazást és az 
egészségi állapotot igazoló bizonyítványokkal felszerelt s a Deák-téri 
testvéregyházak nt. képviselőtestületéhez intézett kérvényeket f. évi 
június hó 7-ig kell a főgimnázium igazgatóságánál (Városligeti-fasor 
19—23) benyújtani.

Személyes bemutatkozás kötelező. Az állást szeptember elsején 
kell elfoglalni.

Budapest, 1910. május hó 6.

Dr. M ágocsy -Dietz Sándor ,  Rátz László,
isk. első felügyelő. igazgató.4._____________________J



HARMONIUMOK
A gyönyörű hang, m elyet a világhírű  és elism ert legjobb 
gyártm ányú am erikai rendszernek elmés szerkezete elővará
zsol, önm agának zeng dicséretet. — Pedálos harmoniumok 
orgonam éretekben. Ezen általánosan elism ert, remek müve
k e t bocsátja ki a székesfővárossal szerződött H arniann szállí
tója, az első m agyar villamos erőre^, berendezett hangszergyár:
S T O W A S S E R  J A N O S hangszergyár,
a m. k ir. operaházi tagok, Zeneakadémia, színházak, Buda
pest összes iskoláinak stb. szállítója, a jav. Rákóczi-fárogató 
feltalálója Budapest, II., Lánczhíd-utca 5. Gyár: Öntőház
utca 3 . Árjegyzék minden egyes hangszerről külön k ívánatra  
bérm entve küldetik. M agyarország legnagyobb vonós- és 
fuvóshangszerek gyára. с§э Tanerőknek kedvezm ény I

---------------------------------------------------------------------ЛPályázat tanári állásokra.
A dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziumánál az 

1910—1911. tanévre betöltendő lesz egy rendes tanári állás magyar
német és egy helyettes-tanári állás magyar-latin szakcsoporttal.

A rendes tanári állást a főiskolai igazgató-tanács javaslata 
alapján a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr tölti be. — Javadalma: a) törzsfizetés 2400.— korona, amelyet 
az állam megfelelően kiegészít; b) lakáspénz 700.— korona, а VIII. 
fizetési osztálynak megfelelő törzsfizetés mellett 910.— korona;
c) 200.— korona ötödéves korpótlék ötször. A kinevezett tanár jogos 
és kötelezett tagja az 1894. évi XXVII. törvénycikk alapján létesített 
országos tanári nyugdíj-intézetnek. A más intézetnél rendes tanári 
minőségben eltöltött szolgálati évek korpótlék tekintetében felerész
ben jönnek számításba. A helyettes-tanár javadalmazása 1600.— korona.

Mindkét tanár heti 20 óra tartására kötelezhető.
Azok a református, illetőleg ág. hitv. evang. vallású tanárok 

és tanárjelöltek, kik ezen állás valamelyikét el akarják nyerni, kellően 
(születési, érettségi, hadkötelezettségi, orvosi bizonyítvánnyal, tanári 
oklevéllel, illetőleg szakvizsgái értesítővel) felszerelt s a rendes tanári 
állásnál a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz, a helyettes-tanári állásnál pedig a nagytiszteletű és tekintetes 
főiskolai igazgató-tanácshoz intézett folyamodásukat 1910 június 15-ig 
küldjék be a pápai ref. főgimnázium igazgatóságához. Az állásokat 
1910 augusztus 28-án kell elfoglalni. Pápa, 1910. évi április hó 26-án.
Dr. Beöthy Zsolt, főrendiházi tag, főisk. világi gondnok. Czike 
Lajos, kir. tan., főisk. egyházi gondnok.

p EIWEL LIPÓT UTÓDAI i
Első magyar  kir. s z a b a d ,  iskolapad-gyár.

Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
•óvoda-berendezési bútorok, to rnaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  éremm el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — K öltségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapítva 1846.

B u d a p e s t, IX., Ip a r-u tc z a  4 .  sz .



A Magyar kir. államvasutak nyári menetrendje 1910-re.
(Folytatás.)

A nagyvárad—püspök (Félix) fürdői vonalon: Az előző években közlekedett 
fürdő idényvonatok ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba helyeztetnek, azzal 
a korlátozással fazonban, hogy a Püspökfürdőről éjjel Í0 óra 32 р.-kor induló és 
Nagyváradra éjjel 11 órakor érkező, valamint a Nagyváradról este 9 ó. 17 p.-kor 
induló és Püspökfürdőre este 9 ó. 48 p.-kor érkező, nemkülönben a Nagyváradról este 
9 ó. 27 p.-kor induló és Félixfürdőre éjjel 10 órakor érkező, úgyszintén a Félixfürdőről 
éjjel 10 ó. 13 p.-kor induló és Nagyváradra éjjel 10 ó. 47 p.-kor érkező személy- 
vonatok nem naponta, hanem csak vasár- és ünnepnapokon fognak közlekedni.

A székelykocsárd—gyergyószentmiklós—brassói vonalon : A székelykocsárd— 
brassói vonalon a következő vonatok fognak közlekedni: Székelykocsárd—Brassó között 
egy átmenő vonatpár, Székelykocsárd—Csíkszereda között két helyi vonatpár, Székely
kocsárd—Marosvásárhely között egy helyi vonatpár, Székelykocsárd—Gyergyószent
miklós között egy helyi vonatpár, Mádéfalva—Brassó között két helyi vonatpár és 
Gyergyószentmiklós—Brassó között egy helyi vonatpár.

Ä mádéfalva—gyimes—palanczai vonalon : E vonalon az előző pont alatti menet- 
rendmódositással kapcsolatosan, az összes személyszállító vonatok menetrendjei is 
módosulnak.

A brassó—zernesti vonalon : Az előző években junius 1-től augusztus 31-ig köz
lekedett vasár- és ünnepnapi vonat, ugyanarra az időtartamra és ugyanazokon a napo
kon ismét forgalomba helyeztetik, azonkívül ugyancsak junius 1-től augusztus 31-ig 
egy uj vasár- és ünnepnapi vonat fog közlekedni Zernestől Brassóig, mely Zernestről 
este 8 ó. 17 p.-kor indulva, Brassóba éjjel 9 ó. 34 p.-kor fog érkezni.

A küküllőszög—parajdi vonalon : A Parajdról jelenleg d. e. 7 ó. 45 p.-kor induló 
és Küküllőszögre d. u. 12 ó. 43 p.-kor érkező személyvonat Parajdról d. e. 9 órakor 
fog indulni és Küküllőszögre d. u. 1 ó. 55 p.-kor fog érkezni, a Küküllőszögről jelenleg d. 
e. 9 ó. 34 p.-kor induló és Parajdra d. u. 2 ó. 50 p.-kor érkező személyvonat Küküllő
szögről d. e. 10 ó. 21 p.-kor fog indulni és Parajdra délután 3 ó. 35 p.-kor fog érkezni. 
E két vonat szeptember 1-től jövő évi április hó 30-ig csak Küküllőszög—Dicsőszent- 
márton között fog közlekedni.

A kiskapus—nagyszebeni vonalon : A Nagyszeben—Vízakna között az előző 
évek nyarán közlekedett fürdő vonatok, ugyanarra az időtartamra, ismét forga
lomba fognak helyeztetni.

A Budapest nyugoti p.-udvar—marcheggi és a galánta—zsolnai vonalon : A Gálán - 
tárói este 9 ó. 20 p.-kor induló és Marcheggre éjjel 10 ó. 28 p.-kor érkező gyors- 
vonatezentúl csak Pozsonyig fog közlekedni. Budapest—Galánta—Zsolna között junius 
1-től szeptember 30-ig egy uj gyorsvonatpár helyeztetik forgalomba, mely által Buda
pest—Berlin között egy uj közvetlen gyorsvonata összeköttetés létesül. A csatlakozó 
vonat Berlinből éjjel 11 ó. 44 p.-kor indul és Zsolnára d. e. 11 ó. 58 p.-kor érkezik, az 
uj vonat Zsolnáról d. u. 12 ó. 20 p.-kor indul és Budapest nyugoti p.-udvarra este 6 ó. 
2Ö p.-kor érkezik. Az ellen vonat Budapest nyugoti p.-udvarról d. u. 12 ó. 20 p.-kor 
indul és Zsolnára este 6 ó. 02 p.-kor érkezik, a csatlakozó vonat Zsolnáról este 6 ó. 
16 p.-kor indul és Berlinbe reggel 5 ó. 26 p.-kor érkezik. A Budapest nyugoti p.-udvar
ról jelenleg este 9 ó. 20 p.-kor induló és Zsolnára reggel 7 ó. 16 p.-kor érkező 
személyvonat Budapest nyugoti р.-udvarról este 8 ó. 40 p.-kor fog indulni és Zsolnára 
reggel 6 ó. 10 p.-kor fog érkezni. E vonat április hó 30-án már az uj menetrend szerint 
fog közlekedni. — Pozsonytól Marcheggig, illetve Wienig vasár- és ünnepnapokon junius 
1-től szeptember 15-ig egy uj személyvonat helyeztetik forgalomba, mely Pozsonyból 
este 8 ó. 54 p.-kor indulva, Marcheggre éjjel 9 ó. 28 p.-kor fog érkezni. (Wienbe éjjel 
11 órakor érkezik.) — A Budapest nyugoti p.-udvarról jelenleg este 10 órakor induló, 
Marcheggre reggel 4 ó. 41 p.-kor és Wienbe reggel 6 ó. 20 p.-kor érkező személy- 
vonat Budapest nyugoti p. udvarról este 9 ó. 30 p.-kor fog indulni. Marcheggre reg
gel 4 ó. 15 p.-kor és Wienbe reggel 6 órakor fog érkezni. E vonat április hó 30-án már 
az uj menetrend szerint közlekedik. — Az előző években Érsekújvár—Budapest, Párkány, 
nána—Érsekújvár, Budapest—Párkánynána, Budapest—Szob, Budapest—Nagymaros- 
Budapest—V’ácz és Budapest—Rákospalota—Újpest között közlekedett idény személy- 
vonatok az idén, ugyanarra az időtartamra és ugyanazokon a napokon, ismét forga
lomba helyeztetnek. — Budapest nyugoti p.-udvar—Nagymaros között egy uj kizá
rólag III. oszt. kocsikkal közlekedő vonatpár helyeztetik forgalomba, mely Nagy
marosról reggel 4 ó. 25 p.-kor fog indulni és Budapest nyugoti p.-udvarra reggel 
5 ó. 55 p.-kor fog érkezni, az ellen vonat Budapest nyugoti p.-udvarról este 6 ó. 2G p.-kor 
fog indulni és Nagymarosra este 7 ó. 53 p.-kor fog érkezni.

A Budapest nyugoti p.-udvarról este 7 ó. 15 p.-kor induló és Dunakeszi—Alagra 
este 7 ó. 43 p.-kor érkező, valamint a Dunakeszi—Alagról este 8 ó. 8 p.-kor induló 
és Budapest nyugoti p.-udvarra este 8 ó. 35 p.-kor érkező személyvonat ezentúl csak 
Budapest nyugoti p.-udvar—Rákospalota—Újpest között fog közlekedni. —- A Buda



pest nyugoti p.-udvarról éjjel 10 ó. 30 р.-kor induló és Rákospalota—Újpestre éjjel 
10 ó. 47 р.-kor érkező, valamint a Rákospalota—Újpestről éjjel 11 ó. 4 р.-kor induló 
és Budapest nyugoti р.-udvarra éjjel 11 ó. 20 р.-kor érkező személyvonatok az idén nem 
naponta, hanem csak vasár és ünnepnapokon lesznek forgalomba helyezve.

A pozsony—iipótvári vonalon : Nagyszombattól Pozsonyig egy naponta közle
kedő uj személyszállító tehervonat helyeztetik forgalomba, mely Nagyszombatból reg
gel 3 ó. 40 р.-kor fog indulni és Pozsonyba reggel 5 ó. 35 р.-kor fog érkezni. — 
A Lipótvárról jelenleg reggel 4 ó. 35 р.-kor induló és Pozsonyba reggel 6 ó. 56 p.-kor 
érkező személyvonat Lipótvárról reggel 6 ó. 41 p.-kor fog indulni és Pozsonyba d. 
e. 8 ó. 33 p.-kor fog érkezni. — Pozsonytól Nagyszombatig egy uj, naponta közlekedő, 
személyszállító vonat lesz forgalomba helyezve, mely Pozsonyból d. u. 12 ó. 50 p.-kor 
fog indulni és Nagyszombatba d. u. 2 ó. 24 p.-kor fog érkezni.

A pcstyén—verbói vonalon : Az előző évek nyarán közlekedett vasár- és ünnep
napi vonatpár ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba helyeztetik.

A kőlak—trencsénteplicz—trencsénteplicz fürdői vonalon : A múlt nyáron közle
kedett fürdő vonatok, ugyanarra az időtartamra, ismét forgalomba helyeztetnek.

A párkánynána—garamberzenczei vonalon : A Garamberzenczéről jelenleg reggel 
5 ó. 45 p.-kor induló és Párkánynánára d. u. 12 ó. 2 p.-kor érkező személyvonat Garam
berzenczéről reggel 6 ó. 4 p.-kor fog indulni és Párkánynánára d. e. 11 ó. 20 p.-kor 
fog érkezni, Párkánynána tehát eléri az onnan d. e. 11 ó. 35 p.-kor Wien felé induló 
személyvonat csatlakozását.

Äz érsekujvár—németprónai vonalon : Érsekújvár és Nyitra között egy uj személy- 
vonatpár lesz forgalomba helyezve ; Érsekújvárról reggel 6 ó. 50 p.-kor fog indulni 
és Nyitrára^ d. e. 8 órakor fog érkezni, az ellenvonat Nyitráról d. e. 10 ó. 43 p.-kor fog 
indulni és Érsekújvárra 11 ó. 46 p.-kor fog érkezni. — Privigye és Németpróna között 
egy uj személyszállító vonatpár lesz forgalomba helyezve, Privigyéről reggel 6 ó. 35 
p.-kor fog indulni és Németprónára reggel 7 órakor fog érkezni, az ellen vasút Német- 
prónáról reggel 7 ó. 30 p.-kor fog indulni Privigyére reggel 7 ó. 50 p.-kor fog érkezni. 
— A Németprónáról jelenleg 6 ó. 47 p.-kor induló és Érsekújvárra éjjel 12 ó- 25 
p.-kor érkező személyvonat Németprónáról este 6 ó. 3 p.-kor fog indulni és Érsek
újvárra éjjel 11 ó. 43 p.-kor fog érkezni.

Az érsekujvár—kistapotcsányi vonalon : A Kistapolcsányról jelenleg este 8 ó. 33 
p.-kor induló és Érsekújvárra éjjel 12 ó. 2 p.-kor érkező vegyesvonat Kistapolcsányról 
este 8 órakor fog indulni és Érsekújvárra éjjel 11 ó. 10 p.-kor fog érkezni.

A b u d a p e s t—l a j o s m t z s e — k e c s k e m é t i  v o n a l o n  : Ócsa és Kőbánya alsó p.-udvar 
között egy uj, kizárólag III. oszt. kocsikkal közlekedő, személyvonatpár lesz forga
lomba helyezve, ócsárol reggel 4 ó. 33 p.-kor fog indulni és Kőbánya alsó p.-udvarra 
reggel 5 ó. 30 p.-kor fog érkezni, az ellenvonat Kőbánya alsó p.-udvarról este 7 óra
kor fog indulni és Ócsára este 7 ó. 56 p.-kor fog érkezni. — Ócsárol Budapest nyugoti 
p.-udvarig egy uj személyvonat közlekedik, mely Ócsáról éjjel 9 ó. 10 p.-kor fog 
indulni és Budapest nyugoti p.-udvarra éjjel 10 ó. 40 p.-kor fog érkezni.

A B u d a p e s t  n y u g o t i  p.- u d v a r—o r s o v a — v e r c i o r o v a i  v o n a l o n  : A Budapest nyugoti 
р.-udvarról jelenleg d. e. 9 ó. 40 p.-kor induló és Temesvár-Józsefvárosba d. u. 
2 ó. 51 p.-kor érkező gyorsvonat Budapest nyugoti pályaudvarról d. e. 8 ó. 15 p.-kor 
fog indulni és Temesvár-Józsefvárosra d. u. 1 ó. 50 p.-kor fog érkezni. — Az előző 
évek nyarán Budapest nyugoti p.-udvar—Czegléd között közlekedett vasár- és ünnep
napi vonatpár, ugyanarra az időtartamra, ismét forgalomba fog helyeztetni. — Buda
pest nyugoti p.-udvar—Czegléd között egy uj, naponta közlekedő személy vonatpár 
lesz forgalomba helyezve. Czegléclről indul éjjel 3 ó. 36 p.-kor, Budapest nyugoti 
p.-udvarra érkezik reggel 6 órakor ; az ellen vonat Budapest nyugoti p.-udvarról indul 
este 6 ó. 10 p.-kor és Czeglédre érkezik este 8 ó. 15 p. kor. Éz a vonatpár csak III. 
oszt. kocsikat fog továbbítani, Budapest nyugoti p.-udvarról Czeglédig ezenkívül egy uj, 
szintén kizárólag III. oszt. kocsikkal és csak vasár- és ünnepnapokat megelőző köz- 
napokon közlekedő személyvonat lesz forgalomba helyezve, mely Budapest nyugoti 
p.-udvarról d. u. 5 ó. 40 p.-kor fog indulni és Czeglédre este 8 órakor fog érkezni. — 
Kiskunfélegyháza—Szeged között az előző évek nyarán közlekedett személyvonatpár 
ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba fog helyeztetni. — A Temesvár-Józsefváros
ról jelenleg d. u. 3 ó. 25 p.-kor induló és Szegedre este 6 ó. 35 p.-kor érkező személy- 
vonat Temesvár-Józsefvárosról d. u. 4 ó. 22 p.-kor fog indulni és Szegedre este 7 ó. 
48 p.-kor fog érkezni, ugyanakkor a Valkányról jelenleg este 6 ó. 52 p.-kor induló és 
Szegedre este 8 ó. 15 p.-kor érkező tehervonatnál a személyszállítás megszüntettetik. 
Megszűnik továbbá a személyszállítás a Nagykikindáról d. u. 1 ó. 10 p.-kor induló és 

' Valkányra d. u. 1 ó. 58 p.-kor érkező tehervonatnál is, a helyett Mokrin állomáson a jelen
leg d. u. 2 ó. 28 p.-kor megállás nélkül áthaladó gyorsvonat föltételesen meg fog 
állani. — A Temesvár-József városról jelenleg d. u. 2 ó. 47 p.-kor induló és Orsovára 
este 8 ó. 58 p.-kor érkező személyvonat Temesvár-Józsefvárosról d. u. 2 ó. 20 p.-kor 
fog indulni es Orsovára este 9 ó. 17 p.-kor fog érkezni.

_________ (Vége következik.)
Budapest, az Athenaeum irodalm i és nyomdai rész vény tá rsu la t könyvnyomdája.
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Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden Irat

Dr.  S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, VIII., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr. LÉVÁT EDE
VI., Nagy János-utca 37.

Az egyesület anyagi ügyei 
valamint a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II., Áldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8  korona.
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. ! KÖNYVTARAEGYESÜLETI ÉLET
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  
N a g y v á r a d o n  1910. é v i  j ú l iu s  h ó  4 -é n  és  5 -é n  

tartja
XLIV. É V I  R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T

a következő rend szerint:

Jú liu s  3-án, v asárnap
az egyesület tisztikara d. u. 2 órakor indul Budapestről a nyu
gati pályaudvarról. Érkezés Nagyváradra este 7 ó. 9 p.-kor. 
Fogadás. Elszállásolás. Esti 8х/г órakor ismerkedő vacsora.

Jú liu s  4-én, hétfőn .
A közgyűlés első napja:

Reggel 8 órakor igazgatósági ülés, 8 */2 órakor választmányi 
ülés, 9 órakor közgyűlés. Énnek napirendje :

I. Dr. Négyesy László elnök megnyitó beszéde.
II. Üdvözlések.

III . Előadások:
1. Dr. Cserép József (Budapest): A gimnáziumi érettségi 

vizsgálatról.
2. Dr. Schneller István (Kolozsvár): Az érettségi vizsgálat 

eltörléséről.
3. Dr. Tóth Mihály (Nagyvárad): A nagyváradi Püspök

fürdő lótuszvirágáról és hévízi csigáiról.
Déli 1 órakor közebéd. Délután 3 órakor a m. kir. hon

véd hadapródiskola megtekintése. Előadás a katonai nevelésről 
A honvéd hadapródiskola évzáró ünnepe.

OBSZ. K Ö Z ÉPI6K , T ANÁ EEQYES. KÖZL. X L III . 52
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Jú liu s  5-én, kedden.
A közgyűlés második napja:

Délelőtt 9 órakor a közgyűlés folytatása:
I. Hivatalos jelentések:

1. Dr. Székely István főtitkár évi jelentése.
2. Müller József pénztáros jelentése.
3. Rados Ignác jelentése a segélyző-alaprói s a fíirdőkon- 

viktusok pénzkezeléséről.
4. A számvizsgáló-bizottság jelentése.
5. Költségvetés 1910/ll-re.

II. Előadások:
1. Dr. Laurentzi Vilmos (Brassó): A történelem módszeres 

tanítása.
2. Dr. Bruckner Győző (Késmárk): Történelmi szeminá

riumok a középiskolában.
3. Varga Gábor (Mezőtúr): A slöjd a középiskolában.

III . Indítványok.
D é lu tá n :  a) a  Z ic h y -b a r la n g , b) a  fü r d ő k  m e g te k in té se .

Jú liu s  6-án, szerdán.
Kirándulások a már közölt programm szerint.

Igazgatósági ülés.
Egyesületünk igazgatósága f. hó 3-dikán ülést tartott. 

Jelen voltak: Négyesy László elnök, Jancsó Benedek és Révy 
Ferenc alelnökök, Balog Mór, Веке Manó, Bozóky Endre, Kemény 
Ferenc, Lévay Ede szerkesztő, Mikola Sándor, Müller József 
pénztáros, Rados Ignác, Sajó Sándor, Székely István főtitkár, 
Wagner Alajos igazgatósági tagok.

Négyesy László elnök a napirend előtt kegyeletes szavak
kal emlékezett meg Mikszáth Kálmán elhunytáról. A teremtő 
erejének még teljében volt nagy nemzeti író halála fájdalmas 
vesztesége a magyar iskolának i s : halálát mély részvéttel iktat
juk jegyzőkönyvünkbe.

Székely István főtitkár jelentést tett a folyó ügyekről. 
A Magyar Gyermektanulmányi Társaság egyesületünk erkölcsi 
támogatását kéri. Ezt hivatásunk szerint készséggel megadjuk, 
ahol és amikor alkalom lesz rá s ebbeli készségünkről értesítjük 
a Társaságot. — A Debreczeni Tanárkor határozatot hozott az 
erkölcstelen könyvek ellen indítandó harcról. Az igazgatóság 
átértve e mozgalom fontosságát, szükségesnek látja, hogy e hatá
rozat indítványképen a közgyűlés elé kerüljön. Ennek megtéte
lére a Debreczeni Tanárkört kérjük meg. — A főtitkár értesí
tette az érdekelt intézeteket a filológiai versenyek eredményéről.

Uj tagokul jelentkeztek és fölvétették: Kerner Pál és 
Gaberdeck Bezső szilágysomlyói rk. gimn. tanárok (mindkettőt 
aj. Székely István). Az igazgatóság részvéttel emlékezett meg
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Laczkó K á r o ly  d e b re c z e n i, Kalmár E n d r e  b u d a p e s t i ,  V la h o v ic s  
E m i l  t r e n c s é n i és Gurnesevics L a jo s  n a g y b á n y a i ta g t á r s a in k  
elhunytéról, s e lfo g a d ta  M ü lle r  J ó z s e f  p é n z tá ro s n a k  h á ro m  ta g  
tö r lé s é re  v o n a tk o z ó  in d í tv á n y á t .

Négyesy László elnök meglátogatta temesvári tanárkörün
ket; örömmel tett jelentést az ott tapasztalt egészséges szellem
ről s eleven munkásságról. Az igazgatóság is örömmel vette 
tudomásul e jelentést, köszönetét mondott elnökünknek ez érdek
lődő látogatásért, épp így Lévay Edének és Máthé Györgynek, 
akik egyesületünk képviseletében jelen voltak az ág. b. ev. tanár- 
egyesület nyíregyházi közgyűlésén, továbbá Nagy Zsigmondnak. 
aki a református tanáregyesület szatmári közgyűlésén s Kat- 
kovszki Pálnak, aki a szatmári ref. főgimnázium háromszázéves 
fennállásának ünnepén képviselte országos egyesületünket.

Székely István főtitkár jelentette, hogy nagyon sok pana
szos levél érkezik az egyesülethez a helyettes tanárok sanyarú 
helyzetéről. E levelek egyrészt az 1910-re szóló kinevezéseket, 
másrészt a féláru vasúti kedvezménynek a helyettes tanárokra 
való kiterjesztését sürgetik. Az igazgatóságnak gondja lesz rá, 
hogy konkrét adatokra támaszkodva siettesse ez égető kérdések
nek a jog és méltányosság alapján való megoldását.

Müller József pénztáros jelentette, hogy az egyesület eddigi 
bevétele 19.645'40 K, kiadása 17.998'84 K, bevételi többlet 
tehát 1646'56 K. Egyesületünk segítő-alapjából két tanár özve
gyének adtunk 80—80 К  segélyt.

Kemény Ferenc jelentette, hogy az Országos Balneologiai 
Egyesület 200 К -t, a Budapesti Tanárkor 100 К -t adott a 
fürdőkonviktus céljaira; az Országos Gyermekvédő Liga a már 
megadott 500 К -s segélyen felül még 916 К -t utalványozott, 
10 tanulónak egyenkint 4 heti üdülése ^fejében. Az igazgatóság 
köszönetét mondott az adományokért. Örömmel vette tudomásul 
Müller Józsefnek azt a bejelentését is, hogy Wodianer A rtu r  
udv. tanácsos egyesületünk alapító tagjainak a sorába lépett.

Május hó 31-dikéig kellett egyesületünkhöz benyújtani a 
Tanítók budapesti és kolozsvári Házában minket illető egy-egy 
hely betöltésére vonatkozó folyamodásokat. A kolozsvári helyet 
Dóczi Gedeon orvostanhallgató, a budapestit Baczoni Barnabás 
orvostanhallgató s Kardos Ferenc debreczeni főreálisk. V III. o. 
tanuló kérte. Az igazgatóság a kolozsvári Házba Dóczi Gedeont, 
a budapestibe (mint olyat, aki már tavaly is pályázott, már 
másodéves egyetemi hallgató s apátián árva fiú) első helyen 
Baczoni Barnabást, második helyen Kardos Ferencet ajánlja.

A főtitkár je le n té s t  t e t t  v é g ü l a  nagyváradi közgyűlés 
e lő k észü le te irő l. E z e k rő l  a  K ö z lö n y  tá jé k o z ta t ja  az e g y e sü le t t a g 
ja i t .  A z  ig a z g a tó sá g  a  k ö zg y ű lé s  id e jé n e k  (n a p ja in a k )  és n a p i 
re n d jé n e k  (e lő a d á sa in a k )  vég leges m e g á l la p í tá s á t ,  n e m k ü lö n b e n  a  
szü k ség es  m e g h ív á so k a t az  e ln ö k sé g re  b íz ta . Sajó Sándor,

titkár.
52*
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Kassai kör.
(Dr. Kardos emlékbeszéde Szieber Edéről. — Gillinger felolvasása az érett-

ségirol.)
A Kassai kör f. é. május 31-én a kassai áll. főreáliskolában 

a tagok élénk érdeklődésével gyűlést tartott. Karsai Ervin elnök 
megnyitó beszédében előterjeszti, hogy a kör mindenekelőtt kegyeletes 
hódolatát óhajtja leróni a múlt tanévben elhunyt tiszteletbeli elnöke,. 
Szieber Ede főigazgató, emléke iránt, s az emlékbeszéd megtartására 
— úgymond — senki sem hivatottabb, mint Kardos Gyula dr., pr  ̂
főgimn. tanár, ki előbb mint tanuló tekinthetett föl Szieberre, majd 
mint tanár vele együtt működött s családjával is szívélyes, baráti 
érintkezésben volt.

E bevezető szavak által keltett ünnepies hangulatban Kardos 
Gyula dr. megtartja emlékbeszédét. Szieber Ede egyéniségének — úgy
mond — a szeretet volt a legfőbb jellemvonása. Az a szeretet, meljr 
működésének minden terén oly nemesen nyilatkozott meg. Szerette 
családját az önfeláldozásig, szerette a tanügyet, szerette az ifjúságot, 
szerette a tanárokat, az ő munkatársait. A legszebb érzés melege- 
hatotta át egész lelkületűt, a szív nemessége és nagysága nyilatko
zott meg minden tettében és intézkedésében, s ez a jótékony érzés 
mindenkor a legnemesebb viszonzásra talált mindazok részéről, akik 
vele bármilyen összeköttetésben voltak. Az igazi pedagógus kettős 
irányú működésében, mint tanító és nevelő »ad unguem factus homo« 
volt, mert mindkét irányú törekvésében lelkének főjellemvonása, a sze
retet, vezette őt. Nagy műveltségét, lelkes hazaszeretetét s páratlan 
jószívűségét különösen az érettségi vizsgálaton mutatta be. Pályája 
hivatásának mélyreható felfogása egy olyan erényt fejlesztett ki jelle
mében, melynek feltétlenül tiszteletet parancsoló jellege és elismerést 
éi’demlő mivolta a legszélesebb rétegekben is érvényre jutott s ez az ű 
példás kötelességtudása volt. Erre az erényre igyekezett rászoktatni 
a tanárokat is, akiket mindig nagyon becsült, s akikre oly büszke 
volt. A kötelességteljesítésre mindenkor ama méltó lelkesedés nevé
ben buzdította a tanárokat, mely őt magát fűzte az ügyhöz, az 
ifjúsághoz, a kultúrális munkához és a haza legszentebb érdekéhez. 
Mikor azonban páratlan kötelességtudása a törvény szigorú megtar
tását követelte, a rideg paragrafusok fekete tömegét mindenütt 
eltakarták szerető szívének illatos, piros rózsái.

Karsai elnök az elhunyt érdemeinek hódolt és mély hatást 
keltett emlékbeszédet megköszönve kifejezi, hogy benne mintegy még- 
egyszer láttuk magunk előtt Szieber Edét, amint hivatalosan búcsú
zik, a meghatottsággal küzdve. Láttuk megelevenedni nemes alakját 
úgy, ahogy mindnyájunk lelkében él. Mély meghatottságunkban 
tegyünk fogadalmat, hogy eszméit örökké megőrizzük szívünkben. 
Indítványozza, hogy az elhunyt családját értesítsék a mai ülésről,, 
csatolva az emlékbeszéd egy díszpéldányát.

Az indítvány egyhangú elfogadása után Gillinger János, főreál
iskolai tanár tartja meg előadását »Az érettségi vizsgálat reformja«-
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ról. Jól tudja — úgymond — bogy az érettségi vizsgálat kérdése 
szorosan összefügg tanítástervünk egész komplexumával. Ennek refor
málása után, betetőzésképen következhetik csak az érettségi vizsgá
lat ügye. Azért óhajtja, hogy az egységes középiskola minél előbb 
valóra váljon, s hogy a gimnázium és reáliskola elnevezés, vagyis e 
két iskola antagonizmusa megszűnjön. Addig is kívánja elsősorban, 
hogy rendeleti úton, vagy bármi más módon adják meg a reálisko
láknak a latin nyelvi érettségi jogot, mert érthetetlen, fonák hely
zetnek tartja, hogy ezt a vizsgát a reáliskolát végzett tanulók csak 
idegenben, valamely gimnáziumban, tehetik le, holott a reáliskolai 
érettségi vizsgálaton ugyanaz a főigazgató elnököl és a vizsgáló 
tanár ugyanolyan latin képzettségű középiskolai rendes tanár, mint 
bármily gimnáziumi szaktanár. Meg van győződve, hogy ez esetben 
a növendékek arányosabban oszolnának meg a két intézet között, 
mert a szülőket csakis a latinnyelvi képesítés irányítja az iskola- 
választásban. Az arányos megoszlás pedig nagy hasznára volna az 
■oktatásnak, egyéni nevelésnek, sőt az államháztartásnak is. Általá
nosságban magára az érettségi ügyére vonatkozólag, hivatkozva a 
szülőkre, a társadalomra és a híres fizikus vegyészre, Ostwaldra, úgy 
vélekedik, hogy az érettségit idővel okvetlen el fogják törölni. Addig 
is égetően szükséges az érettségi reformja. Nevezetesen felolvasó 
javasolja: a körnek az érettségi szabályok olyatén megváltozta
tása mellett való állásfoglalását, hogy mindenki egyéni hajlamai és 
választott pályája szerint a megfelelő tárgyakból tegyen érettségi vizs
gálatot. Pl. ha valaki orvos akar lenni, megvizsgálandónak véli a 
természetrajzból (állattan, növénytan és ásványtan), vegytanból, rajz
ból és valamely modern nyelvből (német, angol vagy francia). Ezen
kívül mindenkire kötelező volna a magyar nyelvi és történelmi vizs
gálat. Minthogy az ily jelölttel szemben az egyes tárgyakból fokozni 
lehetne az igényeket, iskoláink színvonala emelkednék. Az egyetemi 
vizsgálatnak (Franciaország) nem híve, mert azonkívül, hogy az ily 
fölülbírálás sérthetné középiskoláinkat, aki 8 éven át tanította a 
jelöltet, sokkal jobban ítélhet annak képzettségéről, mint az olyan 
egyetemi tanár, aki a jelöltet életében sohasem látta. Ezzel kapcso
latban végül kimondatni kívánja, hogy ne tegyen mindenki érett
ségi vizsgálatot, hanem csak azok, akik az egyetemre mennek. Felolvasó 
maga a teljes tanszabadság híve: ne kutassunk más előképzettséget 
a középiskola teljes elvégzésén kívül. A VIII. oszt. ma végzett 
tanulója semmiben sem különbözik a két hét múlva érettségit tett 
jelölttől, hacsak nem abban, hogy idegzete megrendült a sok tanu
lástól, ismétléstől és az álmatlanul töltött éjszakáktól. Az önművelő
dés és önnevelés majd kiváltja az ifjúból azokat a képességeket, 
melyekkel választott egyetemi pályáján boldogulni fog — mert lehe
tetlen, hogy utat ne törjön magának az, akit a középiskola Szent 
Ágoston elvei szerint kialakított; Szent Ágoston ugyanis az akarat 
primátusát vallja, de egyben azt is hirdeti, hogy nincs kiválóbb az 
emberben az észnél, s hogy a mens rationalis az emberi lélek feje 
és szeme.
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Mázy Engelbert dr. főigazgató, tisztb. elnök, felszólalásában 
megjegyzi: felolvasó annyi kérdést pendített meg kellő kidolgozás 
nélkül, hogy nehéz eligazodni. Helyes — úgymond — az a kíván
sága, hogy a két középiskola kiegyenlítése, megtörténjék; addig 
azonban, míg a reálban a latin rendkívüli tárgyként szerepel, nem 
lehet rendeletileg érettségi tárggyá tenni: nem lévén a reáliskola 
szerves tananyagába felvéve, nem is lehet a reáliskolai érettségin 
számon kérni. — Hogy a matúra szükséges, ebben egyetért a tan
ügyi férfiak többsége. A forma mellékes: egyaránt üdvös az egye
temen, vagy az illető intézetben megtartani; helyesebb mégis, ha 
azok vizsgáztatják a jelöltet, akik 8 éven át tanították. Lényeg, 
hogy az államnak joga van ellenőrizni, vájjon iskolái a kultúrában 
legalább a minimumot felmutatják-e ? joga van az ismeretek mini
mumát és maximumát meghatározni és ennek kipuhatolását bizott
ságra bízni. Hogy mik legyenek az érettségi tárgyai, erre nézve 
szükséges megvizsgálnunk az általános műveltség alkotó tényezőit 
s azt látjuk, hogy egyes tárgyak kezdettől fogva megvoltak az álta
lános műveltségben, mások nem. Ennek alapján nem tartja szüksé
gesnek, hogy érettségi vizsgálatot a természetrajzi tárgyakból is 
tegyenek. Lehet pl. valaki általánosan művelt anélkül, hogy az 
állattanban, vagy növénytanban jártas lenne. Ha a középiskolák 
abc-je az általános műveltség és a tudományos előképzettség, nem 
szükséges, hogy az egyetemi tanár a tudományban egészen jártas 
hallgatókat kapjon, hanem annyi általános és tudományos alapisme
retet, amellyel a további szaktudományos képzésben megindulhat, 
miként a középiskola is az elemiből hozott alapismeretekkel indul 
meg feladata megoldásában. Szerinte az érettségi vizsgálat nem 
gyötrő az ifjúságra. A nehézség a tanároktól függ. Ha valaki 8 évi 
tanulással nem sajátította el — pl. a latinból — az alaki és tar
talmi képzettséget; közvetlenül a matura előtt már hiába készülne. 
A magyarból sem kell külön készülni: ez is a folytonos munka s a 
szerves ismétlés eredménye. Épp úgy a mathematikában stb. A kime
rülés, az idegrontó hatásra való hivatkozás nem jogosult, csak azok 
a szülők mondhatják, akik a középiskolák műhelyébe nem tekint
hetnek. A kör köszönettel veheti tudomásul a felolvasó elmemoz
dító értekezését, állást azonban egyelőre nem foglalhat.

Karsai, elnök, szerint a latin nyelvnek, mint érettségi vizsgálati 
tárgynak, behozatala a reáliskolába ellenkeznék ez iskolatípus reál
jellegével. Hogy a reáliskola emiatt »hamupipőke« színében tűnnék 
föl, azt, tekintve a reáltanulmányok egyre fokozódó népszerűségét és 
jelentőségét, éppen nem lehet állítani.

Mázy ehhez hozzáfűzi, hogy a latin csak abban az esetben 
lehetne érettségi tárgy a reálban, ha rendes tárgya volna a reál
iskolának ; míg rendkívüli, következetlenség volna érettségi tárggyá 
tenni, holott több rendes tárgy sem az, úgy a gimnáziumban, mint 
a reálban.

Czigler Ignác, fels. leányisk. tanár, azt mondja, hogy 83 előtt 
a reáliskola hat osztályú volt. A tanárok az iskola rangjával saját
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rangjukat is emelni igyekeztek. Trefort tette meg nyolcosztályúvá. 
Nem helyesli, hogy a reáliskola a gimnáziumhoz kíván közeledni. A 
gimnázium inkább a tradició, a hagyomány elvén alapul, a reál 
pedig a modern élet, a természettudomány alapján jött létre. Nem 
tartja helyesnek, hogy a reáliskola filológizál, még kevésbbé, hogy a 
latint — bárcsak rendkívüli tárgyként — fölvette anyagcom- 
plexumába. Inkább szeretné, ha a reál visszatérne eredeti rendelte
téséhez : hat osztályúvá lenne. Kéri a kört, hogy határozathozatal 
nélkül mondjon köszönetét Grillingernek.

Karsai nem akarja a két középiskola különválasztását, inkább 
kiegyenlítését. Kívánja evégből a latin-kényszer megszüntetését.

Bóbita Endre szintén ellentmond Czigler felfogásának, kívánja 
az egységes középiskolát a felső osztályokban Ы-, vagy trifurcatióval. 
A reáliskola elé kitűzött követelmények olyanok, hogy kevesebb 
osztályban nem lehet nekik eleget tenni.

Karsai az érettségi teljes eltörlését nem kívánja. E tekintetben 
a kolozsvári kör határozata tetszetős: nem kell mindenkit érettségire 
kötelezni, amihez elvben a kassai kör is hozzájárul. Magának az 
érettségi vizsgálatnak reformját illetőleg Paulsennek egy figyelemre
méltó eszméjét veti föl: a szabad választás és a szabad mozgás elve 
érvényesüljön a reformok keresztülvitelében. Azaz legyenek általá
nosan kötelező tárgyak, de legyenek szabadon választható tárgyak 
is. A szabad mozgás elve abban nyilvánulna, hogy a tanulók egyéni 
tehetsége és hajlandósága szerint ugyanabban a tárgyban az isme
retek különböző foka volna követelendő. Ezt a különböző arányt 
szám, vagy pontértékekkel lehetne kifejezni, amelyeknek bizonyos 
minimális összegétől függne a jelöltnek éretté nyilvánítása, ami nem 
volna egyéb, mint a recompensatio elvének szabadabb érvényesítése.

A kör ez elveket helyesli s Mázy javaslatára úgy határoz, 
hogy az itt fölvetett kérdésekkel a jövő tanévben is foglalkozik s 
véglegesen csak akkor foglal állást.

Az elnök végül köszönetét mond Gillingernek és a tagoknak 
kellemes üdülést kívánva, a gyűlést bezárja.

Dr. Erdélyi Alajos,
köri titkár és jegyző.

Kolozsvári kör.
Az országos középiskolai tanáregyesület kolozsvári körében 

alakult bizottság dr. Schneller István egyetemi tanár, bizottsági elnök, 
előterjesztése alapján foglalkozott az érettségi vizsgálat eltörlésének 
kérdésével, tekintetbe vette azokat a javaslatokat, amelyeket Schneller 
István, mint előadó a kör elé terjesztett, s amelyek a Közlöny leg
utóbbi számában meg is jelentek. Ez indítványokat a bizottság tár
gyalási alapul elfogadta. Beható eszmecsere alapján megállapodott 
abban, hogy az egyetemi szempontot és az ebből kiinduló indokolást 
az 1-8Ő pontnál elhagyja, ellenben felveszi azt, hogy az érettségi 
bizonyítványt a tanári kar által kiadandó végbizonyítvány pótolja.



752

A 2-ik pontban nézeteltérésekre vezethető közelebbi indokolás
tól eltekint, s 3.) bogy az ügy elvi jelentőségű lévén — azt helyi 
szempontokkal kombinálni nem kívánja s így e pontot elhagyja. 
S végre 4-szer, hogy a 4. pont a) betűje alatt foglaltak, mint magától 
értetődik, elhagyandók.

A bizottság ezek alapján egyhangúlag megállapodott abban az 
indítványban, amelyet dr. Schneller István a következőkben terjesz
tett a folyó évi május hó 23-án megtartott VII. felolvasó ülés elé:

Mondja ki a kör:
1. hogy — feltéve, hogy az államkormány a középiskolák feletti 

felügyeleti jogát behatóan és következetesen érvényesíti — az érett
ségi vizsgálatot eltörlendőnek tartja. A főiskolára való képesítést 
pedig ezután minden nyilvános jellegű középiskola a maga hatás
körében adja meg.

2. Az egységes középiskolával szemben kívánja a középiskolának 
olyanná való átalakítását, amely egységes alapozással a felsőbb osz
tályokban a kiilömböző tudományágak szerint szétágazik.

3. Kívánja, hogy addig is, míg mindez létesülne, illetőleg az 
érettségi eltöröltetnék:

a) a minősítő törvény, valamint az önkéntességi jogra vonat
kozó intézkedés módosíttassák ;

b) az osztályokban a tanulók létszáma lehetőleg leszállíttassék ;
c) az érettségi vizsgálatot csak azok legyenek kötelesek letenni, 

akik főiskolára kívánnak lépni;
d) az érettségi vizsgálatra lépők nem az eddigi összes tan

tárgyakból, hanem vagy csak a humaniórákból vagy csak a reáliák
ból vizsgáltassanak meg;

e) az érettségin az eredmény eldöntésének megállapításánál ne 
csak az írásbeli dolgozatok és a szóbeli feleletek, hanem a jelöltnek 
eddigi munkássága és a személyiségéről nyert benyomás is döntsön.

Ez indítványt a kör egyhangúlag elfogadta, Márki Sándor dr. 
elnök pedig megköszönve Schneller Istvánnak a fáradságot és ügy
buzgó munkálkodást a kör nevében felkérte, hogy ezt a kérdést az 
O. K. T. E. ezidei nagyváradi közgyűlésén ismertesse.

Ezzel a VII. ülés véget ért. Nagy Jenő,
jegyző.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Császár Elemér: Kisfaludy Sándor. (Költők és írók.) 168 1. 

Bpt. Fr. T. 1910.
Kazinczy abban a híres költői levélben, melyet »ars poeticá«-jának 

szoktunk nevezni, áttekintvén a magyar költészet fejlődését, jóslatot 
mond Berzsenyinek :
»Mint a te fényed lök homályt 

Bugacnak
Szent dalosára most, úgy zengi majd 
Az unokának egy újabb Virág

Egy újabb Dajka szózatos dalát. 
Mely a te lantod édes énekit,
És amit istennője súg Kisünknek, 
És Himfy zengett, elfeledteti.«
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És vájjon ki nem fogadja ma, a természetesség divatos túl- 
hajtásának modern korában mosollyal a Himfy-dalok előszavának 
jellemző sorait: »Vajha a magyar literatura, s ezzel együtt járni 
szokott nemzeti cultura és szerencse olly állapotba volna, hogy egy 
ollyan természetes költőnek versei, mint az enyémek, s több hozzám 
hasonlóké, egyébre valók nem volnának, hanem hogy — pipát gyújtsunk 
velek.« Hiszen bátran kérdezhetem, hogy Himfynekezaz érzelgősségnek 
mondott nemes szerelme, de a Himfy költőjének ez a szerénysége is 
hol van a mai költőkben ?

Bekövetkezett az, amit Kazinczy jósolt. A tudományosságnak 
még a vádját is magáról (sikerrel) eltávolítani törekvő modern kritika 
már nem is tudja megérteni, hogy egy Kisfaludy Sándor életrajzával 
untatják. Azzal a nagy hatással, melyet a Himfy lantosa a maga 
korában tett, azzal a nagy kedveltséggel, mely 1843-ig annyi ünne
pelést szerzett Kisfaludynknak, minek is törődjék a jelen embere ?

Pedig az az életrajz, melyet soraink bemutatni akarnak, minden 
tekintetben képes arra, hogy ezt a költőt és ezt a költészetet velünk 
megismertesse. A Kisfaludy-társaság írói életrajzai közt jelent meg 
Császár Elemér könyve, és így azt a célt szolgálja, melyet a vállalat 
szerkesztője programmul szabott k i: hogy művészibb alakjában a 
többnyire kevesebb gonddal írt regényt pótolja. Szolgálja pedig 
elsősorban előadásának vonzó művésziségével, mely az adatok ismere
tének és szeretetének melegével áthatva az egész könyvet vonzó 
olvasmánnyá teszi.

Annak az őserőnek a jellemzése és történeti bemutatása, mely
ről maga a költő is tisztelettel szól Hattyúdalában (IX. 26.) a 
Kisfaludy-család kalandos történetének szétszórt oklevelekből, oklevél
tárakból összeszedett (vő. Kisfaludy Antalné 1447, Kisfaludy János, 
stb.) és eredeti felfogással átgyúrt adatain épül; érdekes megállapítása, 
hogy a literatus címmel a családi vagyon miként kezd tünedezni, hogy 
a család története mily szigorú következetességgel fejlesztette ki a 
család lelki jellemvonásait. Ezeket a jellemvonásokat már a gyermek 
Sándoron is kimutathatjuk ; de Császárnak finom megfigyelése ezek
nek a jellemvonásoknak az idomulását is élesen világítja meg. Ennek 
a lelki átalakulásnak a rajza, az ismeretes adatokon felépülő, de a 
művészi felfogástól mégis eredetivé tett rajza a legszebb lapokat 
nyújtja az olvasónak. A család örökölt loyalitá3ának érdekes csökkenése 
a költő lelkében, a bécsi viszonyoknak és e viszonyok erős hatásának 
a megvilágítása új fényt vet Kisfaludy lelki fejlődésének a meg
ismerésére. Csak az Agathon-párhuzamra utalok, mely Császár Elemér 
erős látását talán legjobban bizonyítja. Közben egy érdekes, fontos 
megállapítást is olvasunk: Medina távozását, mely Kisfaludy haza
rándulását magyarázza. A hazatéréssel megkezdődik Szegedy Póza 
szerepe ; Kisfaludy viszonyának a megmagyarázása épp a legnehezebb 
problémája egész életének : Császár az élet reális ismeretével látja 
itt is a történetet. Nem a divatos pesszimizmus túlzásával, hanem a 
józan emberismerettel állítja fel a saját felfogását, melyet az élet 
minden ismerője, kell, hogy elfogadjon. Itt is, mint a Csapó Etelke- és
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az Ányos-kérdésnél a józan, a túlságot elkerülő ítélet lehet csak az 
igaz. És Császár épen ezt az ítéletet koncipiálja ; és ez az ítélet époly 
valószínű, mint az első strófák indító okainak a fölismerése.

Kisfaludy hadi életének ezután következő korszaka a Császár 
könyvében nagyon helyesen értékelt Napló-ból eléggé ismeretes. Császár 
itt Kisfaludy első költeményeinek a megvilágításával teszi újjá és 
érdekessé elbeszélését; hiszen a francia líra hatását éppen életrajzírónk 
tisztázta. De az ő kis könyve teszi érthetővé előttünk a kesergő 
szerelem áradozó sorait is ; jellemző ítéletét ide is iktatjuk: »A való
ságban nem epedt ő úgy Dózsáért mint ahogyan festi, de képzeletben 
igen, s nem annyira érezte, mint inkább elgondolta, amit leírt.« 
Petrarca hatását is egy eddig észre nem vett vonásban állapítja 
meg a legerősebbnek: az egy uralkodó érzés ily cikluson keresztül 
való megszólaltatásában. A Himfy-sorok eredetének megvilágítása is 
új és valószínű, míg a természeti képeknek jellemzése megkapó és 
épúgy eredeti mint az öreg Kisfaludy akadékoskodásának a meg
magyarázása. A Himfy hatásának rajza és a levélregény méltatása 
(különösen az utóbbinak ítousseauhoz való viszonya) újra érdekes 
tanulsággal gazdagítja irodalomtörténetünket. És bár a Regék-nek 
AYeit AYeber-rel való összehasonlítása csak negatív hasznot hajtott 
is, a Kazinczy regéjéhez való viszonyuk és felfogásuknak magyará
zása és megvilágítása sok újsággal lepi meg olvasóját.

A harmadik Himfy gondolata, a havi folyóirat terve, a Kör- 
nerrel való érintkezés, mind eddigelé ismeretlen vonásokat domborí
tanak ki Kisfaludy képén ; Pálffy Ferdinánd ajánlata nemcsak külö
nös, hanem költőnkre is jellemző. A két Bánk összehasonlítása 
Császár erős pszichológiai megfigyelésének, Kisfaludy öreg korának 
rajza, az agg költő szereplése és utolsó szerelmének története, a 
nádorhoz vezetett küldöttség sorsa és a füredi szinház nem egy 
eddig ismeretlen adata viszont annak a fáradságos kutatásnak a 
bizonyítványa, mellyel a sümegi levéltárt kutatta át tudós szerzőnk.

Munkájának végén a politikus Kisfaludy gondolatait állítja 
össze Császár, hogy teljessé tegye azt a képet, melynek annyi árnya
latát, annyi vonását épp az ő megfigyelései és kutatásai világítottak 
meg, mint fennti soraink mutatják. Ami pedig a főcél volt, Kis
faludy egységes képének a megfestése, az sokkalta jobban sikerült 
Császárnak, mint Zilahynak, Angyalnak, és Kisfaludy többi életíró
jának, mert az a festmény, amelyet az ő könyvében nyerünk, nem 
az adatok szárazságával, hanem az élet elevenségével és igaz szép
ségével viszi Kisfaludy Sándor egész lényét, a költőt, katonát, sze
relmest és politikust az olvasó elé. j j r A iszeghy ZsoU

Az angol iskolák csődje.
A dr. Matthias szerkesztette »Monatschrift«, mely újabb idő

ben bizonyos tervszerűséggel ismerteti az idegen államok közoktatás
ügyi intézményeit az illető országban hosszabb időn át működött 
német honfitársak tollából (lásd pl. a koedukáció kérdését a Köz-
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löny 419. lapján), most megjelent március—áprilisi füzetében vezető 
helyen és nála szokatlan nagy terjedelemben (2 ny. ív !) az angol 
iskola és nevelésügy mai állapotával foglalkozik egy cikkben, mely 
váratlan és szinte szenzációs leleplezéseinél fogva az egész világon 
nagy feltűnést fog kelteni, elsősorban pedig a közvetlenül érdekelt 
országban fog válaszok, cáfolatok stb. alakjában sok port felverni. 
Szinte bizonyosra vesszük, hogy a németséggel szemben oly érzékeny 
angolok ezt a cikket, melynek címe: »Mängel und Schwächen des engli
schen Schul- und Erziehungswesens«, szerzője Rogozinski Pál dr., porosz 
középiskolai tanár, kultúr-politikai oi’vtámadásnak fogják minősíteni.

Nem pusztán ezen »tanügyi esemény« okából tartom szüksé
gesnek, hogy erről a következményeiben szinte beláthatatlan cikkről 
tudomást vegyünk, hanem azért is, mert az angol oktatásnak és 
nevelésnek állítólagos fölényességét nem csupán európaszerte hirdet
ték, hanem kiváltságos voltát a közelmúltban nálunk is hangsúlyoz
ták és ajánlották követésre méltó például.

Minthogy ezen soroknak az a célja, hogy a kartársakat az 
eredeti cikk elolvasására serkentsem, a számtalan csattanós részlet 
mellőzésével a tanulmány befejezésére szorítkozom, melyben a szerző 
imígy foglalja össze ítéletét: »Az angol iskola- és nevelésügy min
den tekintetben elmarad a német mögött; szervezete szüli a hiányos 
egységet. Azok a férfiak, akikre az ifjúság nevelése bízatott, híján 
vannak az alapos tudományos és pedagógiai műveltségnek, aminek 
az a következménye, hogy a nevelési munkát nem űzhetik a szük
séges alapossággal. A nevelésügynek értéktelenítéséhez hozzájárul 
még az időnekelőtte bekövetkező speciálizálás, a vizsgálatoknak, 
ösztöndíjaknak és jogosításoknak túlzott értékelése, valamint az egy
oldalú és pedagógia-ellenes sportolás. A fiatal embereknek, akik az 
életbe kilépnek, nem adják útravalóul azokat az eszményi és gyakor
lati életjavakat, amelyek egy modern nép hozzátartozóinak nélkü
lözhetetlenek. Az osztályiskolának (Standesschule) a részletekig 
kiépített elve sérti társadalmi érzésünket.«

Hogy ezt a lesújtó Ítéletet kellően méltányolhassuk, meg kell 
mondanunk, hogy a szerző különböző tanári és vizsgáló-bizottsági 
minőségben két éven keresztül működött angol iskolában; továbbá, 
hogy saját véleményét folyton ellenőrzi és lépten-nyomon kiegészíti 
egy a német és az angol iskolákat egyaránt jól ismerő angol tan
férfiú, Mr. Coulton, vallomásaival, aki egy még 1901-ben Londonban 
megjelent művében: »Public Schools and the Public Needs, Sugges
tions for the Reform of our Teaching Methods in the Light of 
Modern Requirements« könyörtelenül tárta fel az angol közoktatás- 
ügy sajgó sebeit és minduntalan Németországra utalt, mint a modern 
nevelésnek mintaországára. Mutatja ez, bogy a honi intézmények 
iránt tanúsított pesszimizmus másutt is megvan s hogy a nép böl- 
cseségének eme szavakban való megnyilatkozása: A szomszéd tehene 
mindig különb! szellemi téren is megismétlődik.

Ha az angol iskolák ezen így feltüntetett gyarló állapotával 
szembesítjük az angol népnek világuralmát, ezen látszólagos ellen-
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tét magyarázatát szükségképen a faj kiváló életrevalóságában kell 
keresni; azon gyakorlati gondolkodó és cselekvőképességben, mely a 
lateiner-pályák mellőzésével az ipar és kereskedelem, szóval a munka 
terén folytatott terjeszkedéssel és érvényesüléssel váltja be az egyén
nek és a nemzetnek életcélját. Ez a jelenség drasztikus módon iga
zolja továbbá azt a tételt, bogy az iskola valami szükséges rossz, 
hogy az iskola ellenére is válbatik ember az ifjúból, ha az az iskola
utáni korra képes volt megőrizni életrevalóságát és tetterejét, mely 
a létérti küzdelemben jóval fontosabb és becsesebb bármely ismeret- 
halmaznál. kf.

K R Ó N I K A .

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
Komocsy István pécsi áll. főreáliskolai hitoktatótanárt ugyanoda 
rendes tanárrá kinevezte, Koch Sándor tanárt, a kézdivásárhelyi 
róm. kath. főgimnáziumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag rendes 
tanárrá kinevezte, illetőleg az államilag kinevezett tanárok létszá
mába átvette.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
miniszter az esztergomi községi főreáliskola V —VII. osztályainak 
az 1909/10-ik tanévre a nyilvánosság jogát megadta.

Küldöttség a kereskedelmi miniszter s a kereskedelmi 
államtitkár úrhoz. Egyesületünk igazgatósága e hó 17-én, 
pénteken d. u. 4 órakor Révy Ferenc alelnök vezetésével kül
döttségben jelenik meg a kereskedelmi miniszter úrnál s lehető
ség szerint ugyanakkor az államtitkár úrnál is, egyrészt, hogy 
megköszönje a nem-állami tanárságnak nyújtott vasúti kedvez
ményt, másrészt, hogy kérje e kedvezménynek az állami szolgá
latban levő helyettes tanárokra való kiterjesztését is. Kérjük az 
érdeklődőket, különösen budapesti nem-állami kartársainkat, hogy 
e küldöttséghez minél számosabban csatlakozzanak. Találkozás a 
kereskedelmi minisztériumban, a miniszter úr fogadó szobájában 
(II. Lánchid-u. 1 —3.) a mondott napon d. u. 3/44 órakor.

A nem-állami tanárok vasúti igazolványa ügyében  
fö lö sleg es egyes testü le tek n ek  a m in isz ter i ren d e le t leérkezésére  
várakozni. A z  in téze ti ig a zg a tó  urak  gy ű jtsék  össze az aláírt 
arcképeket és m inden  ig én y jo g o su lttó l 2 — 2 koron át s k ü ld jék  
be ezek et a jo g o su lta k  n évsorával e g y ü tt  közvetlenül a m agyar  
á lla m v a su ta k  ig a zg a tó sá g á h o z, ahol ará n y la g  rövid  idő a la t t  
e lin téz ik  az igazo lván yok  k ia d á sá t. Ig e n  sok te s tü le t  m ár régen  
m eg is k a p ta  az igazo lván yok at.

Pályázat földrajzi olvasmányokra. A  K ö zlö n y  m ú lt szá 
m ában k ö zzéte ttü k  Farkasfalvi Kornél tem esvári k a rtá rsu n k
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pályázati hirdetését 10 az ifjúságnak szánt tetszőleges tárgyú 
földrajzi olvasmányra. A pályadíjat kartársunk 100 —100 koro
nában állapította meg. Pályázati határidő f. évi december hó 
31-ike. A beérkezett munkákat egyesületünk földrajzi reform- 
bizottsága bírálja meg. Most Dr. Chólnóky Jenő kolozsvári egyetemi 
tanár úr arról értesít bennünket, hogy FarTcasfalvi Kornél az 
1000 koronát hozzá beküldötte. Egyesületünk igazgatósága nagy
váradi közgyűlésünkből mond majd köszönetét áldozatkész kar
társunknak, aki szaktudománya szeretetének ily fényes bizonyí
tékát adta.

Közgyűlési vasúti jegyek. Minthogy a M. A. V. részé
ről nem-állami tagtársaink és családtagjaik számára rendel
kezésre bocsátott Igazolványok ára darabonkint 50 — ötven — 
íillér, nagyon kérjük az érdekelteket, hogy a különbözetet bekül
deni szíveskedjenek, nehogy az Igazolványok szétküldésében fenn
akadás történjék. — Egyébiránt az évi arcképes Igazolványok 
kiszolgáltatását megsürgettük.

Maywald József jubileuma. Volt tanítványai negyven éves 
tanári jubileuma alkalmával meleg ünneplésben részesítették Dr. May- 
icald József nagytudományú, nagyérdemű kartársunkat. Magas állású 
férfiak jelentek meg ezen az ünnepélyen, mind az ő tanítványai, hogy 
kifejezést adjanak hálájuknak és elismerésüknek. Az ünnepi beszédet 
a volt tanítványok nevében Glattfelder Gyula egyetemi tanár mon
dotta. A kartársak érzelmeit Cher ven Flóris dr. tolmácsolta. Majd 
még egyesületek és magánosok juttatták kifejezésre szerencsekívá- 
nataikat. Egyesületünk részéről Dr. Székely István főtitkár volt jelen 
az ünnepélyen.

GYÁSZROVAT.
Greguss Imre festőművész, a budapesti VIII. kér. áll. főgim

názium ezidén nyugalmazott tanára f. hó 6-án, életének 54-ik évé
ben, hosszas szenvedés után elhúnyt.

Klein Pál a késmárki ág. h. ev. főgimnázium ny. tanára f. hó
3-án életének 63-ik évében meghalt.

Id. Thim József ny. reáliskolai igazgató f. hó 7-én, életének 
79-ik évében meghalt Apatinban.

Lakatos József az újpesti áll. főgimnázium tanára f. hó 6-án, 
életének 33-ik évében rövid szenvedés után elhúnyt.
T arta lo m : Egyesületi élet: A közgyűlés tárgysora. — Igazgatósági ülés. 

Sajó Sándortól. — Kassai kör. Dr. Erdélyi Alajostól. — Kolozs
vári kör. Nagy Jenőtől. — Könyvek és lapok: Császár Elemér: Kis
faludy Sándor. Dr. Alszeghy Zsolttól. — Az aDgol iskolák csődje. 
kf.-tői. — Krónika: Kinevezés. — Nyilvánossági jog. — Küldöttség 
a kereskedelmi miniszter s a kereskedelmi államtitkár úrhoz. — 
A nem-állami tanárok vasúti igazolványa. — Pályázat földrajzi olvas
mányokra. — Közgyűlési vasúti jegyek. — Maywald József jubi
leuma. — Gyászrovat: (Greguss Imre, Klein Pál, Id. Thim József, 
Lakatos József.)



Első magy. villamos erőre ОТПШДООСО lAKIHQ 
berendezett hangszergyár ölUflAÓuLil uAilUu
esász. és k ir. udv. szállító , a magy. kir. operaházi tagok, zeneakadémia, 
színházak, Budapest összes iskolák, sth. szállítója, a jav. Rákóczi-táro- 
gató feltalálója. — BUDAPEST II., LÁNCHID-UTCA 5. SZÁM. — 
Gyár: Öntőház-utca 3. — Ajánlja saját gyárában készült elism ert kiváló 
minőségű összes fúvós-, vonós- é s  huros-hangszereit. Saját találm ánya 
jav. Rákóczi Tárogató, általánosan elism ert legjobb solo hangszerré 
általam  k o n s tru á lta to k  Iskolával 3 5  frt-tól felfelé. — Speciálitások : 
vonós-hangszerekben. Iskolai hegedűk 4  frt-tól kezdve. Harmoniumok 
7 0  frt-tól kezdve. — Árjegyzék minden egyes hangszerről külön k ívá
n a tra  bérm entve küldetik . Tanerőknek kedvezm ény!
Magyarország legnagyobb vonós- és fúvós-hangszerek gyára!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N
P á ly á z a t.

A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. polgári leányiskolánál az 
1910—1911-ik tanévben egy történet-földrajzi rendes tanszék
lesz betöltendő, a pályázat eredményéhez képest rendes vagy helyettes 
tanárral. Pályázhatnak középiskolákra képesített férfiak és nők is. 
Utóbbiak férjhezmenetelük esetében állásukat meg nem tarthatják.

Rendes tanár évi fizetése 2400 К törzsfizetés és 600 К lakás
pénz, 3 év múlva 2860 К törzsfizetés és 720 К lakáspénz, 7 év múlva 
3550 К törzsfizetés és 900 К lakáspénz. A 12-ik évtől kezdve ötször 
200 К-ás ötödéves korpótlék. Az eddigi törvény szerint beszámítható 
szolgálati évek beszámíttatnak.

A helyettes tanár évi fizetése 2000 K.
A megválasztott rendes tanár köteles az országos tanítói nyugdíj- 

intézetbe belépni.
A kellően képesített evang. pályázók az életkort, vallást, képe

sítést, eddigi működést és egészségi állapotot igazoló okmányokkal 
fölszerelt és a deáktéri testvéregyházak képviselőtestületéhez intézett 
folyamodványaikat június hó 24-ig a deáktéri ág. hitv. ev. polgári 
leányiskola igazgatóságához (Budapest. IÁ"., Sütő-utca 5.) nyújtsák be.

Személyes bemutatkozás kívánatos.
A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselő

testülete megbízásából. Budapest, 1910 június 13-án.
Dr. H aberern ,  Scholtz  Lajos,
isk. II. felügyelő. igazgató.

V_______ _______________________ J

p EIWELLIPÓT UTÓDAI ZAITSCHEK JAROMIR

Első magyar  kir. s z a b a d ,  iskolapad-gyár.
Mindennemű iskolapadok, iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  érem m el kitüntetve, 6 0 0  iskolá
ban alkalmazva. — K öltségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. A lapítva 1846.

IX., Ip a r-u tc z a  4 .  sz .



A Magyar kir. államvasutak nyári menetrendje 1910-re.
(Vége.)

A zombor—óbecsei vonalon : Az Ujverbászról jelenleg este 6 ó. 59 р.-kor induló 
és Őbecsére este 8 ó. 34 р.-kor érkező személyvonat Ujverbászról csak a Budapestről 
este 7 ó. 54 р.-kor oda érkező gyorsvonat után, azaz este 8 órakor fog indulni és 
óbecsére este 9 ó. 36 р.-kor fog érkezni.

A szeged— karlova— nagybecskereki vonalon : Szeged—Törökkanizsa között egy 
uj motorosvonatpár fog közlekedni, mely Szegedről d. u. 2 ó. 20 р.-kor fog indulni 
és Törökkanizsára d. u. 3 ó. 18 р.-kor fog érkezni, az ellen vonat Törökkanizsáról 
d. u. 4 ó. 7 р.-kor fog indulni és Szegedre d. u. 5 ó. 10 р.-kor fog érkezni. — A Szeged
ről jelenleg d. u. 1 órakor induló és Кagybecskerekre d. u. 5 ó. 50p.-kor érkező személy- 
vonat Szegedről d. u. 12 ó. 31 р.-kor fog indulni és N agybecskerekre d. u. 5 ó. 16 p.-kor 
fog érkezni.

A temesvár-józsefváros— buziásfürdői vonalon : Az előző évek nyarán közlekedett 
vonatok ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba helyeztetnek.

A versecz— marosillyei vonalon : A Gáttájáról jelenleg d. u. 5 ó. 20 p.-kor induló 
és Verseczre este 7 ó. 30 p.-kor érkező személyvonat Gáttáján csatlakozásba hoza- 
tik az oda Németbogsán felől d. u. 5 ó. 48 p.-kor érkező vonattal és Gáttájáról este 6 
órakor fog indulni, Verseczre pedig este 8 6. 10 p.-kor fog érkezni.

Az ujdombovár— bród—bosnabród: vonalon : A Pécs—Eszék között közlekedő, Pécs
ről d. e. 7 ó. 40 p.-kor induló és Eszékre d. e. 11 ó. 16 p.-kor érkező, valamint az Eszék
ről d. u. 3. ó. 50 p.-kor induló és Pécsre este 7 ó. 2 p.-kor érkező tehervonatok személv- 
szállitással fognak közlekedni.

A Budapest keleti p.-udvar—fiumei vonalon : A Budapest keleti p.-udvarról jelenleg 
éjjel 10 ó. 45 p.-kor induló személyvonat Budapest keleti p.-udvarról már éjjel 9 ó. 
50 p.-kor fog indulni. — Zágrábtól Dugoselóig egy uj személyszállító vonat helyez
tetik forgalomba, mely Zágrábból d. e. 8 ó. 40 p.-kor fog indulni és Dugoselóra d. e. 
9 ó. 24 p.-kor fog érkezni. — Az előző évek nyarán Fiume és Delnice között közleke
dett vasár- és ünnepnapi vonatpár az idén, ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba 
helyeztetik.

A dugoseló—novskai vonalon : A múlt évi nyári idényben kisérletképen 
személyszállítással közlekedett tehervonat, mely Novskárol este 7 ó. 11 p.-kor indult 
és Dugoselóra éjjel 11 ó. 6 p.-kor érkezett, az idén nem fog személyszállítással köz
lekedni.

A banovajaruga—pakraci vonalon : A múlt évi nyári idényben kisérletképen 
közlekedett két vonat, melyek egyike Banovajarugáról d. e. 8 ó. 31 p.-kor indulva, 
Pakracra d. e. 9 ó. 55 p.-kor érkezett, másika pedig Pakracról este 6 ó. 15 p.-kor 
indulva, Banovajarugára este 7 ó. 41 p.-kor érkezett, az idén nem lesz forgalomba 
helyezve.

A pozsony-újváros—szombathelyi vonalon : A Pozsony-Ujvárosról d. e. 8 órakor 
induló és Ligetfalura d. e. 8 6. 13 p.-kor érkező tehervonat, a nyári idényben nem 
fog személyszállítással közlekedni.

A felsőőr—felsőlövői vonalon : A múlt év nyarán közlekedett vegyesvonatpár 
az idén ismét forgalomba lesz helyezve.

A győr—jutas— ujdombovári vonalon : A Jutásról reggel 6 ó. 14 p.-kor induló és 
Ujdombovárra d. e. 11 ó. 45 p.-kor érkező személyvonat, Jutáson csatlakozásba koza- 
tik az oda Győr felől d. e. 8 ó. 6 p.-kor érkező személyvonattal és Jutásról d. e. 8 ó. 
17 p.-kor indulva, Ujdombovárra d. u. 1 ó. 39 p.-kor fog érkezni.

A bánhida—pápai vonalon : A Varsányból jelenleg éjjel 3 ó. 26 p.-kor induló és 
Bánhidára reggel 6 ó. 38 p.-kor érkező vegyesvonat, Varsányban csatlakozásba hozva 
oda Pápa felől reggel 5 ó. 18 p.-kor érkező vegyesvonattal, Varsányból reggel 5 ó. 59 
p.-kor fog indulni és Bánhidára d. e. 8 ó. 44 p.-kor fog érkezni.

A Székesfehérvár—paksi vonalon : A Székesfehérvár—Börgönd között a múlt év 
nyarán közlekedett idényvonatok, ugyanarra aZ időtartamra ismét forgalomba 
helyeztetnek, e vonalrészen ezenkívül 3 uj vegyesvonat lesz forgalomba helyezve. 
Az egyik Székesfehérvárróld. u. 1 ó. 14 p.-kor indulva, Börgöndre d. u. 1 ó. 31 p.-kor 
fog érkezni, a másik, Székesfehérvárról este 6 ó. 51 p.-kor indulva, Börgöndre este 
7 ó. 3 p.-kor fog érkezni, a harmadik Börgöndről este 9 ó. 40 p.-kor indulva, 
Székesfehérvárra este 9 ó. 56 p.-kor fog érkezni, az utóbbi vonat csak junius 15-től 
szeptember 15-ig fog közlekedni.

A budapest keleti p.-udvar—adony—pusztaszabolcs—tapolezai vonalon : A múlt 
év nyarán forgalomban volt idényvonatok ismét közlekedni fognak, olykép azonban, 
hogy a Budapest keleti р.-udvarról tavaly d. e. 8 ó. 20 p.-kor indult és Tapolczára 
d. u. 1 ó. 35 p.-kor érkezett gyorsvonat Budapest keleti p.-udvarról az idén d. e. 8 ó. 
5 p.-kor indulva Tapolczára már d. u. 1 ó. 2 p.-kor fog érkezni, a Tapolczáról tavaly 
d. u. 5 órakor indult és Budapest keleti p.-udvarra éjjel 10 ó. 35 p.-kor érkezett



gyorsvonat Tapolczáról az idén este 6 ó. 15 р.-kor fog indulni és Budapest keleti 
p.-udvarra éjjel 11 ó. 30 р.-kor fog érkezni — A Tapolczáról jelnleeg d. u. 5 ó. 16 
р.-kor induló és Alsóörsre este 7 ó. 42 р.-kor érkező személyvonat május 1-én meg
szűnik közlekedni, helyette egy uj vonat lesz forgalomba helyezve, mely Tapolczáról 
este 7 ó. 25 р.-kor indulva, Alsóörsre éjjel 9 ó. 40 р.-kor fog érkezni. — Az Alsó
örsről jelenleg reggel 6 ó. 15 р.-kor induló és Tapolczára d. e. 8 ó. 47 р.-kor érkező 
személyvonat Alsóőrsről reggel 5 ó. 22 р.-kor fog indulni és Tapolczára reggel 7 ó. 30 
р.-kor fog érkezni.

A czeldömölk—Csáktornya: vonalon : A jelenleg Zalaszentiván—Kisfaludpusztáról 
reggel 4 ó. 39 р.-kor induló és Csáktornyára d. e. 8 ó. 53 р.-kor érkező vegyes
vonat csak Zalaegerszegtől kiindulólag fog közlekedni, a honnan reggel 4 ó. 10 p.-kor 
indulva, Csáktornyára már reggel 7 ó. 33 p.-kor fog érkezni. — Zalaszentiván—Kis- 
faludpuszta és Zalaegerszeg között három uj vegyesvonat helyeztetik forgalomba ; az 
egyik Zalaszentiván—Kisfaludpusztáról éjjel l í  ó. 6 p.-kor indul és Zalaegerszegre 
éjjel 11 ó. 25 p.-kor érkezik, a második Zalaszentiván Kisfaludpusztáról éjjel 3 ó. 
6 p.-kor indul és Zalaegerszegre éjjel 3 ó. 25 p.-kor érkezik, a harmadik Zalaeger
szegről éjjel 1 ó. 35 p.-kor indul és Zalaszentiván-Kisfaludpusztára éjjel 1 ó. 54 
p.-kor érkezik. Ez a három vonat közvetlen összeköttetést közvetít Zalaegerszegre, 
Nagykanizsa és Szombathely felől.

A zalaszentiván-kisfaludpuszta— zalaszerctiváni vonalon : E vonal, csatlakozókig 
az előző pont alatt jelzett vonatokhoz, szintén három uj vegyesvonat helyeztetik 
forgalomba. Az egyik Zalaszentivánról éjjel 10 ó. 50 p.-kor indul és Zalaszentiván-Kis- 
faludpusztára éjjel 10 ó. 56 p.-kor érkezik, a második Zalaszentivánról éjjel 2 ó. 50 
p.-kor indul és Zalaszentiván-Kisfaludpusztára éjjel 2 ó. 56 p.-kor érkezik, a har
madik Zalaszentiván-Kisfaiudpusztáról éjjel 1 ó. 54 p.-kor indul és Zalaszentivánra éjjel
2 órakor érkezik.

Az ukk—balatonszentgyörgyi vonalon : Balatonszentgyörgy—Tapolcza között egy 
uj reggeli és egy uj esti vegyesvonat helyeztetik forgalomba. A reggeli vonat Balaton- 
szentgyörgyről reggel 2 ó. 47 p.-kor indul és Tapolczára reggel 4 ó. 15 p.-kor érkezik, 
az ellenirányú esti vonat Tapolczáról este 9 ó. 44 p.-kor indul és Balatonszentgyörgyre 
éjjel 11 ó. 15 p.-kor érkezik. — Keszthely— Balatonszentgyörgy között két uj reggeli 
vegyes von at helyeztetik forgalomba. Az egyik Keszthelyről reggel 3 ó. 58 p.-kor indul 
és Balatonszentgyörgyre reggel 4 ó. 21 p.-kor érkezik, a másik Balatonszentgyörgyiül 
reggel 5 ó. 4 p.-kor indul és Keszthelyre reggel 5 ó. 28 p.-kor érkezik.

A Zágráb—Csáktornya: vonalon : A Zabok—Krapina— Teplicztől este 7 ó. 24 p.-kor 
induló és Zágrábba este 9 ó. 32 p.-kor érkező tehervonat minden vasár- és ünnepnapon 
személyszállítással fog közlekedni. — A Varasd-Teplicz és Varasd között az előző 
évek nyarán közlekedett idény vonatpár ugyanarra az időtartamra újból forgalomba 
lesz helyezve.

A caprag— vrginmost— károly városi vonalon : Az összes személyszállító vonatok 
menete gyorsittatik. — A Károlyvárosról jelenleg reggel 6 ó. 30 p.-kor induló és Cap- 
ragra d. u. 12 ó. 55 p.-kor érkező vegyesvonat Károlyvárosból reggel 6 ó. 49 p.-kor 
indulva Capragra d. u. 12 ó. 43 p.-kor fog érkezni; a Capragról jelenleg d. e. 9 ó. 39 
p.-kor induló és Károlyvárosra d. u. 3 ó. 14 p.-kor érkező vegyesvonat személyvonattá 
átminősítve, Capragról d. e. 9 ó. 50 p.-kor indulva, Károlyvárosra d. u. 2 ó. 37 p.-kor 
fog érkezni ; a Capragról jelenleg reggel 5 ó. 14 p.-kor induló és Károlyvárosra d. e. 11 
ó. 44 p.-kor érkező vegyesvonat Capragról reggel 5 ó. 30 p.-kor fog indulni és Károly
városra d. e. 10 ó. 46 p.-kor fog érkezni; a Károlyvárosról jelenleg d, u. 1 ó. 20 
p.-kor induló és Capragra este 8 ó. 35 p.-kor érkező vegyesvonat, személyvonattá átminő
sítve, Károlyvárosról d. u. 1 ó. 10 p.-kor indulva, Capragra d. u. 5 ó. 48 p.-kor fog 
érkezni.

Változások az orient illetve ostende expressvonatok menetrendjében: A jelenleg 
minden kedden, csütörtökön és szombaton közlekedő, Belgrádból d. u. 4 ó. 17 p.-kor 
induló és Budapest nyugoti p.-udvarra éjjel 10 ó. 55 p.-kor érkező keleti express- 
vonat Belgrádból minden kedden, csütörtökön és szombaton éjjel 10 ó. 15 p.-kor 
indulva, Budapest nyugoti p.-udvarra minden szerdán, pénteken és vasárnap reggel 
6 ó. 25 p.-kor fog érkezni. — A jelenleg minden szerdán és vasárnap Orsováról d. u.
3 ó. 15 p.-kor induló és Budapest nyugoti p.-udvarra minden csütörtökön, illetve 
hétfőn éjjel 12 ó. 50 p.-kor érkező expressvonat Orsováról minden szerdán és minden 
vasárnap este 8 ó. 20 p.-kor fog indulni, Budapest nyugoti p.-udvarra minden csütörtökön 
és minden hétfőn reggel 6 ó. 30 p.-kor fog érkezni. — A jelenleg naponta Buda
pest nyugoti p.-udvarról éjjel 1 órakor induló és Wienbe reggel 7 órakor érkező 
expressvonat Budapest nyugoti p.-udvarról reggel 6 ó. 50 p.-kor fog indulni és Wienbe 
d. e. 11 órakor fog érkezni. — Az ellenirányban, vagyis a nyugotról kelet felé közlekedő 
keleti, illetve ostendei expressvonatok menetrendje változást nem szenved.

Budapest, 1910. április.
Az igazgatóság.

Budapest, az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytíirsulat könyvnyomdája.
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KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos 
ügyeiben minden ira t

Dr.  S Z É K E L Y  I S T V Á N
főtitkárhoz küldendő, V III., 
Eszterházy-utca 14. sz. alá.

Szerkeszti

Dr. LÉVAY EDE
V I., Nagy János-u tea 31.

Az egyesület anyagi ügyei 
valam int a lap kiadását 

illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

pénztárnok (II ., Aldás-u. 4. 
hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési díj egy évfolyamra 8 korona. — Évi tagdíj 8 korona.

M e g j e l e n i  Í r  a  n y á r i  s z ü n e t e t  k i v é v e ,  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

MA6FY. AKADÉMIA 
KÖNYV'l'AHGVESÜLETl ÉLET.
--------■> huV,mrn»0ái ------------------

A közgyűlésről.
A  k özgyű lés, a je len tk ezők  nagy  szá m á b ó l és az országos  

érd ek lőd ésb ő l k ö vetk eztetve, igen  népesnek  és ta n u lsá g o sn a k  íg ér 
kezik . A  je len tk ezők  nagy  szá m á t az eg y esü le ti ü g y m en et is  
m egérzi, de m egérzi fő leg  a n agyvárad i rendező b izo ttsá g , m ely  
a Je len tk ező -ív ek en  k ife jeze tt k ív á n sá g o k a t lehetőség szerint te l
je s ít i is. A zo n b a n  tú lsá g o s sokan  k értek  m agán b ázb an  e lsz á llá 
so lást, am i a legjobb  a k a ra t m e lle tt sem  lesz leh etség es, azért a  
b izo ttsá g  az e lszá llá so lá sn á l a  je len tk ezők  sorrendje szer in t fog  
eljárn i, nehogy  v a la k it jo g ta la n sá g  érjen .

A nagyváradi bizottság ez ú ton  is kéri a t. ta g tá rsa k a t, 
hogy azok, k ik  a jú liu s  3 -ik i ism erkedő estén  részt venni k ív á n 
nak , e szán d ék u k at levelező lapon  dr. Gedeon Alajos fő reá lisk o la i 
iga zg a tó  ú rn á l je len tsék  be.

M ivel a tagok  k ü lönböző napokon és időben  érkeznek  és 
sok  nem  is tudja  m ég, m ikor jön, a b izo ttsá g n a k  nem  á ll m ajd  
m ódjában m in d en k it a v a sú ti á llom áson  fogad n i. L egjob b  volna  
teh á t, ha az a ta g tá rs, k it  a n agyvárad i b izo ttsá g  a va sú tn á l 
nem  fogadhat, a  vasú tró l eg y en esen  a reá lisk o láb a  m enne, ahol 
dr. G edeonnál, h e ly ettesén él, e se tleg  az in té z e ti k ap u sn á l ig a z o l
v á n y t ta lá l, m elyre neve, la k á sa  s a k özgyű lés sorrendje lesz  
följegyezve. H a  íg y  cselek szik , leg a lá b b  nem  á ll ta n á cs ta la n u l 
az idegen  városban. —  A z  elnökség  jú liu s 3 -án  d. u. 2 órakor  
in d u l B u d ap estrő l a  nyugati p á lyau d varró l.

OR8Z. K Ö Z ÉPISK . TAN ÁKEGYES, KÖZL. XL11I. 53
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Dr. Bruckner Győző, k i a közép iskola i tö rtén elm i szem i
náriu m ok ról a  közgyű lésen  e lő a d á st ta r t, tévesen  k ésm árk i ta n á r 
nak  je lez te te tt . V a ló já b a n  iglói tanár.

A közgyűlés m enetéről a következő sorokban nyerünk útmu
tatást :

Július 3. Este в 1̂ -kor ismerkedő a Pannóniában. (Étkezés 
étlap szerint.)

Július 4. a) Reggel 1/28 -kor gyülekezés a Fekete Sas átjárójá
ban, utána a város megtekintése több csoportban.

b) D. e. 9-kor közgyűlés a városházán.
c) Délben 1-kor közebéd (Fekete Sas).
d) D. u. 3 -kor (a közebéd után) indulás a hadapródiskolába, 

ahol az egész délutánt és az estét töltjük.
Július 5. a) D. e. 9-kor közgyűlés (városháza).
b) Délben 1-kor ebéd tetszés szerinti helyen (Jó vendéglők: 

Fekete Sas, Pannónia, Rimanóczy, Széchenyi. Söröző hely: Kék 
macska).

c) D. u. indulás az állomásról: 1. a révi Zichy-barlanghoz 
(vonat indul 4 ó. 15 p .); 2 . A fürdőkbe (vonat indul 4. ó. 30 p.). 
Visszatérés a barlangtól este 9 ó. 16 p .; a fürdőkből este több 
vonat indul.

Július 6. Indulás az állomásról: 1. a felsőderna-feketeerdői 
kirándulásra (vonat indul reggel 7 ó. 24 p.) ; 2. a rézbányái kirán
dulásra (vonat indul reggel 2 ó. 58 p.). Visszatérés a feketeerdői 
kirándulásról másnap d. u. 5-kor, vagy este 1/210-kor; a rézbányái 
kirándulásról 5 nap múlva.

* * *
Aki megérkezése alkalmával nem tudná még szállását, 

menjen a főreáliskolába, ott megtudhatja.

Felhívás! K érem  azon term észetra jz -v eg y ta n i szakos k a r 
társak at, k ik  a k özép iskola i term észetra jz -v eg y ta n i re fo rm -b izo ttsá g  
m eg a la k ítá sá b a n  s m űködésében  részt akarnak  venn i, sz ívesk ed je
nek  e lőze tes m egb eszélés céljából, a nagyvárad i főreá lisk o láb an  
jú liu s 4 -én  reggel 8 órakor m egjelen n i.

E g y ú tta l kérem  az ille tő k e t, hogy  m ár előre, levé lb en  je lez
zék le n ti cím re, hogy  k ik  akarnak a b izo ttsá g b a n  részt venni, 
h a ese tleg  m ost, a  k özgyű lésre  nem  is jönnek  el.

A  re fo rm -b izo ttsá g  m eg a la k ítá sá t u gyan is , m o st a  k ö zg y ű 
lés végén , in d ítv á n y  a lak jában  fogom  javasoln i.

(N a g y v á ra d .) Dr. Simonyi Ernő.
Selmeczbányai kör.

A selmeczbányai tanári kör április hó 29-én dr. Fodor László 
elnöklete alatt gyűlést tartott, melynek tárgya Szever Pál ev. líc. 
tanárnak »Подуan fokozhatnék középiskoláink tanulóinak történelmi 
érzékét és műízlését ?« című felolvasása volt.
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A felolvasó a történelem s különösen a nemzeti történelem 
tanításának fontosságára és nehézségeire utalva, azt fejtegeti, hogy a 
történelem tanítása a legújabb tanterv életbeléptetése óta sem teljesen 
kielégítő, mert nem fordít kellő gondot a történeti érzék és a műízlés 
kifejlesztésére. Mivel történeti érzéke csak annak van, aki az egyes 
korok uralkodó eszméivel, törekvéseivel, társadalmi és gazdasági viszo
nyaival tisztában van s aki a fejlődés elve alapján tudja megérteni 
és megmagyarázni a jelen történetét, intézményeit és törekvéseit: 
azért ennek az érzéknek fejlesztése érdekében sokkal több időt kel
lene fordítanunk a jelen intézményeinek ismertetésére s a jelent 
sokai sűrűbben kellene kapcsolatba hoznunk a múlt eseményeivel, 
intézményeivel, mint eddig tettük. Hazánk mai alkotmányáról, köz- 
igazgatásunk, igazságszolgáltatásunk, badügyünk mai szervezetéről 
tanulóink alig hallanak valamit. A tanterv előírja ugyan ezt is, de 
csak mintegy függelékül, mert a legpontosabb beosztás mellett sem 
lehet a jelen viszonyok ismertetésére egy hónapnál többet fordítani. 
A jelen intézmények ismertetésének ez az elhanyagolása a főoka 
annak, hogy tanulóink történeti érzéke gyönge, hogy a múlt korokat 
jobban ismerik, mint a jelenkor berendezését s hogy a jelen köz- 
intézményeit nem tudják szerves kapcsolatba hozni a múlt intéz
ményeivel.

Másik nagy hiánya történelmi tanításunknak, hogy tanulóink 
műízlése a középiskola befejeztével igen csekély. Ennek oka abban 
rejlik, hogy a tanítás anyaga főképen a politikai és hadi eseményeket 
öleli fel s csak nagyon keveset törődik a művelődéstörténelemmel. 
A tanterv hangsúlyozza ugyan a legfontosabb művelődéstörténeti 
mozzanatok megvilágítását, de a hadi és politikai eseményeket oly 
bőven és részletesen követeli, hogy amazokra kevés vagy éppen 
semmi idő sem jut. Pedig a tanuló a kultúrtörténeti adatok meg
világításával sokkal tisztább és maradandóbb képet szerezhetne 
valamely kor műveltségéről, mint a harcok, csaták, vezérek, királyok 
neveinek betanulásával. Az eddigi anyagot vonjuk tehát rövidebbre 
s a művelődéstörténetből, különösen a képzőművészetek fejlődéséből 
vigyünk be minél többet a középiskolába. Vigyük bele az ezek 
köréből merített kérdéseket az önképzőkörökbe is, hogy az ifjúság 
vonzalma növekedjék irántok.

A történelmi érzék és a műízlés fejlesztése érdekében a felol
vasó célszerűnek tartja a történelmi szemináriumok szervezését, ame
lyeknek feladata lenne évenként legalább három kirándulást rendezni 
s a történeti műemlékeket a helyszínén tanulmányozni. E cél meg
valósítására már eddig is történtek kísérletek, de míg az eddigi 
sürgetők csupán a nemzeti szellem növelését látták bennök, addig a 
felolvasó a történeti érzék és műízlés fokozását is várja tőlük. De volna 
még más hasznos következményük is : a műemlékek megvédelmezése. 
Ezen kirándulások révén ugyanis iskoláink egy-két nemzedéken á t 
oly történelmi érzéket és műízlést plántálnának át a társadalomba, 
hogy ez egyre hangosabban követelné a műemlékek hathatósabb 
védelmét és szakszerű restaurálását.

53 *
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A kirándulások azonban csak akkor vezetnek célra, ha kellően 
előkészítjük őket, ha a tanulók tudják, mit és hogyan kell megnéz
niük. Nem elég, ha csak a tanár szájából hallják a műemlék jelen
tőségét, nekik maguknak is kell foglalkozniok vele, olvasgatniok róla. 
Az előkészítésnek ez a munkája volna a történeti szemináriumok 
feladata. E szemináriumok tagjai csak a felső osztálybeli jobb tanulók 
legyenek, de a kirándulásokon s az ezeket előkészítő megbeszéléseken 
a gyengébb tehetségű, sőt a III. és IV. oszt. tanulók is részt 
vehetnének.

A szemináriumok feladata azonban nemcsak a kirándulások 
előkészítése volna. Valóságos történeti olvasókörökké kellene őket 
fejleszteni, amelyekben a legjobb s a történelem tanulmányozására 
hajlamot és kedvet mutató tanulóknak alkalmat adhatnánk arra, 
hogy a tetszésüket megnyert korszakba, főleg művelődéstörténeti 
szempontból, a tanár irányítása mellett mélyebben pillanthassanak 
bele. Ezt a célt szolgálják újabban a történeti olvasókönyvek is ; de 
az ezekben foglalt olvasmányokat gyümölcsözőkké csak úgy lehet tenni, 
ha az iskolában közösen olvassák őket. Mert xútka az az egykorú 
olvasmány, melyet a tanuló magyarázat nélkül is megérthet. Erre 
azonban nincs idő. Azért célravezetőbb volna ezeket a szemináriumok
ban olvastatni és magyarázni.

A kirándulások költségeinek előteremtését illetőleg nincs akadály. 
Teremteni kell kirándulási alapot a beiratás alkalmával minden 
tanulótól szedett 1 K. díjakból, esetleg a javító vizsgálatok díjaiból, 
mulatságok, táncvigalmak, majálisok jövedelméből, évközben rendezett 
gyűjtésekből. Annak eldöntésében, hogy segélyben ki részesüljön, ne 
a jeles előmenetel legyen elsősorban irányadó, hanem a szegénység 
és a jó magaviselet.

A felolvasáshoz Király Ernő ev. líc. igazgató szólott. Helyesli 
a felvetett eszméket s szintén kívánatosnak tartja a jelen viszonyok 
behatóbb ismertetését. A hiányon egyenlőre az anyag lehető rövi
dítésével s a múlt viszonyoknak a jelennel való folytonos össze
hasonlításával kell segítenünk. A művelődéstörténetet illetőleg nem 
annyira a szociális viszonyok, mint inkább az egyes művészetek 
ismertetésére kíván gondot fordítani. Nem híve annak az iránynak, 
mely a hadi eseményeket ki akarja küszöbölni, mert a gyermeket 
főképen az esemény érdekli. Nem csatlakozik a felolvasó azon néze
téhez, hogy a szemináriumok tagjai csak a jobb tanulók legyenek, 
mert sokszor éppen az egyes tárgyakban gyönge tanulóban lehet meg 
a hajlandóság a történelem tanulása iránt. Egyébként a történelmi 
szemináriumok létesítésének az eszméjét helyesnek tartja.

Az elnök ajánlatára a kör a felolvasónak köszönetét fejezi ki.
Utolsó gyűlését a kör f. é. június hó 10-én tartotta, melynek 

főtárgya a jövő évi tisztviselők megválasztása volt. Dr. Vitális 
Istvánnak a május 5-iki választmányi gyűlésről szóló jelentését, a jegyző 
beszámolóját s a pénztáros előterjesztését a kör tudomásul vette, a 
jegyzőnek és a pénztárosnak buzgó működésükért köszönetét mondott 
s a pénztárosnak a felmentést megadta. Végül a gyűlés egyhangú
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lelkesedéssel a jövő évre is Dr. Fodor László főiskolai tanárt válasz
totta meg elnöknek s Király Ernőt és Rauchbauer József dr.-1 
alelnököknek. Jegyzőnek Prónai Lajos dr. főgimn., pénztárosnak 
Szever Pál He. tanárt választotta meg.

(Selmeczbánya.) Sühajda. Lajos,
_____  jegyző.

A Temesvári Kerületi Tanári Kör ülése.
A Temesvári Kerületi Tanári Kör június 18-án ülést tartott. 

Napirend előtt K. Danes Ferenc köri elnök a kör nevében köszöne
tét mond Négyesy Lászlónak, egyesületünk elnökének temesvári láto
gatásáért s azt a reményt fejezi ki, hogy szeretett elnökünknek a 
jövő iskolai év elején teendő látogatása alkalmul fog szolgálni körünk
nek arra, hogy iránta érzett ragaszkodásunkat és nagyrabecsülésünket 
ünnepélyesebb formában is dokumentáljuk. A kör azután a Szabad 
Lyceumnak volt tisztikarát a jövő évre is megválasztotta. Elnök 
lett: Farkas János, alelnöki Amberg József, titkár: dr. Ozorai Lajos, 
pénztáros: dr. Gálos Rezső, jegyző: dr. Déznai Viktor. Farkas János 
líc. elnök bemutatja a szabadoktatási egyesületek egyesítésére vonat
kozó tervezetet, amit a kör tudomásul vesz s megbízást ad a Szabad 
Lyceum programmjának megállapítására. Farkasfalvi Kornél bemu
tatja a földrajzi reformbizottság jelentését. A kör a földrajzi oktatás 
reformját szükségesnek tartja ; a beküldött reformbizottság ide beter
jesztett jelentését köszönettel tudomásul veszi, anélkül azonban, hogy 
a tervezet minden egyes részletéhez hozzájárulna. A kör sajnálattal 
tapasztalja a hosszabb idő óta, részben a törvényes maximumon túl 
is működő helyettes tanárok kinevezésének, illetőleg ezzel kapcsolat
ban a jövő tanév elején megüresedő tanszékekre szóló pályázatok 
kiírásának feltűnő késését és óhajtja ennek minél hamarább való 
orvoslását. Dr. Szarnék György helybeli róm. kath. főgimn. igazgató 
elhunyta fölött mély részvétének adott a kör kifejezést.

(Temesvár.) Csép Miklós.

A földrajzi reformbizottság.
A földrajzi reformbizottság május hó 25-én ülést tartott, Körösi 

Albin elnöklése mellett. Az ülés tárgya a térképvázlatok készítése s 
haszna volt. A tárgyhoz elsősorban Simongi Jenő szólott, kifejtette, 
hogy térképvázlatot azért készítsen a tanuló, hogy a vázlatok által 
őt a térkép alapos tanulmányozására késztessük s ellenőrizzük, lát
ják-e a térképen valóban azt, amit a tanár mutat. Kitér az »Uta
sítás«-ra, mely csak arra engedi kiterjeszteni a vázlatot, amit a 
tanítás felölel. Vájjon a pontos rajz követelhető-e? Nem a pontos 
rajzot kell követelni, hanem azt, hogy a tanuló minél többet nézze 
a térképet s hogy erről a népes osztályoknál minél jobban és több
ször meggyőződhessünk, a technikai munka mellőzésével rajzoltassunk 
vázlatokat. Simonyi 28 évi tapasztalata alapján a kékes nyomatú
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vízhálózatokat tartja legjobbaknak, ezekbe rajzoljuk meg a hegyrajzot 
vagy a topográfiát. Az extemporálékat is néma térképekkel hasz
nálja, sőt a falitáblán a tanulók rajzolják a városok karikáit és 
esetleg utólag kötik össze folyókkal, tengerpartokkal vagy vasutak
kal az egyes helyeket. Lasz Samu érdemében helyesli Simonyi mód
szerét. Balázs István nem ért egyet egészen Simonyi felfogásával. 
Elmondja a saját módszerét. Csak a szélességi és hosszúsági körökre 
van szükség. Ideális az lenne, ha minden térképhez (országhoz) a 
saját köreit lehetne felvenni, de a vázlatoknál meg kell elégedni a 
derékszöges egyenesvonalú hálózattal, melybe először a vízhálózatot, 
majd a hegyvidéket s végül a városokat rajzolja bele a tanár a 
táblán s ugyanúgy a füzetükbe a tanulók, kikkel nagyon szép ered
ményt ér el.

Megemlíti az előadó Vargha György eljárását is, ki a hegy
rajzot még úgy ábrázoltatja, hogy a vízhálózat elkészülte után ki
jelöli a hegy lábát s az illető hegységet körülkeríti, jelezve a hegy
vidék nagyságát, kiterjedését, mi egyúttal az alföldek és széles völgyek 
feltüntetését is pontosabban adja s a körülhatárolt területbe a gerinc
vonalat is belerajzolja, esetleg ha színes ceruzával írjuk a határ
vonalakat, a hegység általános kőzettani felépítésére is kiterjeszked
hetünk.

Az idő előrehaladtával az elnök megköszöni az értékes előadá
sokat és megjegyzéseket s a tárgy feletti eszmecsere folytatását más 
alkalomra tartja fenn.

* * *
A földrajzi reformbizottság ez iskolaévi utolsó ülését június hó 

15-én tartotta, melyen Erődi Béla főigazgató úr hivatalos elfoglalt
sága miatt helyettesül Pályi Sándor elnökölt.

Vargha György előadó jelenti, hogy Farkasfalvy' Kornél kollé
gánk levélben fordult elnökünkhöz, kit felkért, hogy a reform- 
bizottság vállalja el a földrajzi pályamunkák megbírálását.

Az előadó jelzi, hogy az elnök úr Öméltósága is nagyon örül 
önzetlen és áldozatkész kollégánk intenciójának s kéri a bizott
ságot, hogy a megbírálást vállalja el.

A bizottság úgy határoz, hogy a bírálást elvállalja s Öméltó
ságát felhatalmazza a bírálóbizottság megalakítására. Az előadó jelenti, 
hogy a pályázati felhívás, mely Közlönyünkben már megjelent, nem 
egészen világos, s ezért a pályakérdés határozottabb körvonalozását 
kéri Farkasfalvy kollégánktól.

Az előadó kéri a bizottság tagjait, hogy úgy a saját vélemé
nyük, mint a különböző vidéki körökben és pedagógiai szaklapokban 
megjelent javaslatok alapján fejtsék ki az iránt való nézetüket, miben 
a legtöbb eltérés és vita folyt: hol tanítsuk Magyarországot, hol 
legyen a fizikai földrajz helye s milyen módon tanítsuk az első, illetve 
felső fokon a földrajzot.

A kérdéshez hozzá szóltak Simonyi, Lasz, Balázs, Kerékgyártó, 
Németh és Vargha bizottsági tagok s már most annak az óhajnak 
ad kifejezést a bizottság, hogy a földrajznak az egész középiskolára
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való kiterjesztése mellett a tanítása Magyarországgal induljon meg 
a legalsó osztályban s Magyarországgal fejeződjék be a V III. osz
tályban.

Az alsó osztálytól felfelé szélesedjék a tanuló látóköre a föld 
felületén a világrészek tárgyalása alapján, s a világrészek után lehe
tőleg a felsőbb fok kezdetén a fizikai földrajz, mely a tudományos, 
oknyomozó földrajz alapja, kapcsolja a politikai geográfiához, melynek 
összes leszűrt eredményei Magyarország legmagasabb fokon való tár
gyalása után az életbe lépő tanulóknak világos képet nyújtanak nem 
csak hazánkról, de az egész földről.

Ami a tárgyalási módot illeti az első fokon a leírót kell fenn
tartani, a felsőbb fokon azonban a bizottság véleménye, melyet úgy 
a saját tapasztalatai igazolnak, valamint a vidéki körök, jelesül első
sorban a pozsonyi tanári körben elhangzott óhajok, hogy a termé
szeti és politikai viszonyok mellett nagy súlyt kell fektetnünk a 
gazdasági momentumok kidomborítására s ezért a felsőbb osztályok
ban a fizikai földrajzi alapon álló kultúr-geografiát vélné a bizottság 
olyannak, mely a kívánalmakat teljes mértékben kielégítené.

Pályi Sándor elnök, megköszöni a bizottsági tagok ez évi buzgó 
működését, az ülést bezárja.

(Budapest.) Vargha G yörgy
előadó.

J A V A S L A T O K  ÉS T A N U L M Á N Y O K .

A forrástanulmányozás célja és eszközei.
A  tö rtén elem író  m u n k áján ak  a leg fon tosab b , h ab ár nem  

eg y ed ü l fon tos része : a forrástan u lm án yozás. M u n k ája  források  
fe lk eresésével k e z d ő d ik ; vájjon ezzel kezdődjék-e az isk o la i tö r té 
n e lem o k ta tá s is  ? A  n agy  R a n k e  korában k ezd őd ött annak  az ig a z 
sá g n a k  felism erése, bogy  leh ető leg  az e lső  források ig  k ell v issza 
m enni, m ert csak az a történelmi ismeret valódi ismeret, amelyet 
közvetlenül az olvasott forrásmüvekből merítettünk. V ájjon  m i 
érte lm e van e k étség te len ü l in d ok o lt e lvn ek  az isk o lá ra  nézve ? 
M in d en esetre  előbb azza l a kérd éssel kell, h a  röviden is, le szá m o l
nunk, m it ér tü n k  ily  h om ályos k ifejezésen : forrás vagy  k ú tfő ?  
T u d n u n k  kell, hogy  csak  kép, s íg y  a szó je len tése  b iz o n y ta la n ; 
k étfé le  je len tése  v a n : m in t g yű jtő foga lom  minden  oly d ologra  
vonatkozik , am elyb ől a h isto r ik u s k u ta tá sa  e g y á lta lá b a n  k iin d u l
h at. Szü k eb b  értelem b en  írásos em lék ek et ér tü n k  rajta , jobbára  
k étfé le  fo r m á b a n : 1. o ly a t, am elyn ek  nem  v o lt célja  a nrnlt 
em lékének  fen n tartása , hanem  g y a k o r la ti szem p on tb ól k e le tk eze tt  
é s  vé le tlen ü l ránk m arad t pl. egy  szám adáskönyv (m aradványok) ; 
2. o lya t, am elyet az u tódok  tu d ó sítá sá ra , fe lv ilá g o sítá sá ra , teh á t  
k özlés céljáb ól írtak , ilyen  pl. egy  krón ika , m ém oire, egy ú jsá g 
lap , egy p árt vagy te s tü le t  »h ivata los«  k iad ván ya  (hagyom ány).
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M i ezek cé lja ?  A  h is to r ik u sra  nézve n y ilván va ló  az az  
alap , am elyen  a tö r tén e t rek o n stru k ció ja  fö lépü l, te h á t ő ebből, 
igen  b o n y o lu lt m ű veletek  seg ítség év el, m egírja , rek o n stru á lja  a  
történ elem  egy  részét. V á jjo n  u gyan  e célja  van -e  k ú tfők n ek  a  
p ed agógu s e lő t t  is ?  E  va lób an  fon tos kérd és csú csp on tja  te h á t  
a z : vájjon a történelmi pedagógus is rekonstruál-e; vagy  csak  
előad ? E z  u tó b b it véljü k  a lege lter jed teb b  vélem én y k ifejezőjé
nek ; a történ e lem ta n á r  előad, ez a rég ib b  felfogás.

A  tör tén e lm i o k ta tá s  sok áig  folytonos előadásban és an n ak  
reprodukálásában  á llo tt. E z  e ljárás m onoton  v o lta  azonban  c sa k 
ham ar m eg n y ilv á n u lt, H o g y  k issé  seg ítsen ek  rajta , k e le tk e z e tt  
egy  oly irán y , am ely  a fo ly to n o s e lő a d á st te ljesen  e lv e te tte  és 
p ed ig  igen  a lapos okokból, de h e ly e tte  o ly  m ódszert, m ely  te lje 
sen vagy  lega láb b  a n n y ira  k ie lég ítő , m in t a rég i, vélem én yü n k  
szer in t nem  tu d o tt igazo ln i. A z t  az e lvet á llíto ttá k  u g y a n is  fe l, 
hogy nem  kész, fe ld o lg o zo tt előad ásb an  k e ll adn i a  történ elem  
a n y a g á t, hanem  h o g y  ú g y  m ondjuk , n yers á lla p o tb a n , v a gy is  
p u sztán  a forrásokat. A z  e lőadó m ódszerre azza l az e llen v etésse l 
fe le ltek , hogy  a tanuló nagyobb fokú öntevékenységét kizárja , 
k is  m érték b en  vesz részt a tö rtén elm i e lőad ás m unkájában, érdek
lőd ése  sem  le h e t nagy, s íg y  rövid  idő a la t t  eltom p u l. T eh á t, 
m on d ották , a ta n u ló  m aga d o lgozza  fe l a k ú tfő k et, m aga  a lkossa  
m eg belő lük  a tö r té n e lm e t: a tanuló maga rekonstruáljon —  im e  
az előadó m ódszer m ásik  vég lete .

A  fe lfo g á s h ite le  nagy  m érték b en  m egren d ü l akkor, h a  
tudjuk , m inő ren d k ív ü li n eh ézségek k el jár eg y etlen  egy  k ú tfő  
feldo lgozása , m ég in k áb b  több  évezred a n y a g á é ; egy  közép iskola i 
tan u ló  szellem i erejét m aga  a m ódszer s annak te ljes k eresz tü l
v ite le  -m indenesetre fe lü lm ú lja . A z  elvben  azonban  v o lt va lam i 
helyes, a ta n u ló n a k  a tö rtén elm i o k ta tá sb a n  v a lób an  n agyob b  
ö n tevék en ységet k e ll b iz to s íta n i. D e  hogyan  ? E n n e k  az irá n y n a k  
iparkod ik  m eg fe le ln i a  m odern  isk o la i forrástan u lm án yozás. Sze  
m elvén yek et adunk  k ú t fő k b ő l1 és a  ta n u ló  ezek k el is fo g la lk o z
h at ; segédkönyvek  te h á t s nem szervesen a tankönyv anyagába 
illesztve ú g y  m in t ah ogyan  pl. F in á c z y  E rn ő  ókori n ev e léstö r 
tén elm e k ivá ló  m in tá t nyújt. A z  irá n y  te h á t m egvan , h ab ár nem  
á llíth a tju k , hogy  m ár el is  terjed t.

G ondosabb  v iz sg á la tra  azonban egy  csom ó alapos n eh ézség  
to lu l fe l, s úgy  lá tsz ik , m in th a  ezeken  kezdődnék  a k érd és  
lén yege, m ert végre is , szem elvények  ö sszeá llítá sa , ha  igen  fá ra d 
ságos is , de nem  a leg n eh ezeb b  p ed agóg ia i problém a. K érd és  az , 
m ért n in cs e k itű n ő  szem elvén yek  d acára  sem  e fo rrá sta n u lm á 
nyozó m ódszernek ig a z i sikere ? M ért n é lk ü lö zh ete tlen  m a is  
voltak ép en  az előadó m ódszer ? E  kérdés m élyen  a történ elm i

1 Xálunk pl. a sok tekintetben igen jól sikerült Mika-féle Törté
nelmi Olvasókönyvnek; 3 köt. világtörténelmi, eddig két kötet magyar tör
ténelmi. Budapest, 1905—90°.
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m ódszer lén y eg éb e v ilá g ít . N é z z ü k  m eg  k issé , m ily  szem p on tok  
veh etők  észre e szem elvényekben  ? 1. a  tipikus ö tlik  szem be, p l. 
egy középkori »jó h ű b ér úr« rajza  1 2. az, am i n a g y  fo rd u la to t  
jelző, »fontos«  okm ány pl. a M a g n a  C harta . E g y ség es  szem pont 
nem  n y ilv á n u l teh á t, de h a  a k e ttő  k ö zö tt v á la sz ta n i ak arn án k , 
m indenesetre az e lsőnek  ad nánk  e lő n y t azért, m ert ezzel a  peda
g ó g ia  egy nagyon  fon tos elvén ek  teszü n k  e leg e t a történ elem  
k e r e té b e n : a szem lé ltetésn ek . M á r  eg y  a lk a lom m al e m líte ttü k ,1 2 
hogy a tö rtén elm i szem lé lte tés  term észetszerű leg  nem  leh e t p r i
m är. E  szem elvények  a d n a k  v a lób an  »szem léletes a n y a g o t« ; e  
tip ik u s rész letek  á lta l a m ú lt egy korszak án ak  sajátszerű tuda
tát á llítju k  a ta n u ló  e l é ; a  ta n u ló  m aga  e lő t t  lá tja  eg y  p é ld á 
ban azt, h ogy  egy szerzetes m ily  sajátos m ódon fo g ta  fe l a  m aga  
körül történ ő  esem én yek et, h ogy  m en n yire  te lv e  v o lt az akkori 
nép tu d a ta  b abonával, h o g y  m inő v o lt egy  éh ség  akkor, eg y  
vidék m ennyire  e lzá r k ó z o tt é le te t  é lt  és tá v o li fö ld ek rő l ha laván y  
k ép zete ik  se vo lta k  sfb . V a g y  h ogyan  fo g ta  fö l egy  18. század 
b e li d ip lo m a ta  egy  ország  h e ly z e té t .3 E zek  szem lé lte tése  m ind  
nagyon  fon tos dolog, azonban  m ég nem  tesz i ki a k ú tfő ta n u l
m ány célját, p u sztán  an y a g  vag y  m ondjuk , »k iin d u ló  a lap « , és  
ezu tán  jön a p ed agóg ia i k é r d é s : a h ogyan . H a  az van adva, h ogy  
mit f ig y e lh etü n k  m eg, m agáb an  m ég nem  leh e t elegendő. A  k ú tfő  
m aga sem m inem ű u ta s ítá s t nem  ad arra nézve, hogyan  k ell 
b án n i vele. A  k ú tfő  e lő t t  a  la ik u s  te ljesen  tá jék o za tla n u l áll, a 
k ú tfő  o lyan , m in t egy  lo g a r itm u s tá b la  an n ak  a kezében , ak i 
nem  ért hozzá. B á n n i k e ll vele tu d n i, csak is ekkor veh etjü k  
hasznát.

A  k ú tfő ta n u lm á n y o zá s célja  a tö r té n e tk u ta tó n á l:  rek o n 
stru á ln i m a g á t a m ú lt esem én yt k ép zeletü n k b en  és an n ak  hű  
le írá sá t adni. A z  isk o láb an  azonban  ez leh e te tlen , de nem  is 
szü k ség es; az isk o la  e sza k k ép zettség  k örébe vágó  tén yrek on -  
tru k cióva l, m in t cé lla l nem  fo g la lk o zh a t s ha a ta n u ló  te lje s  
p a ssz iv itá sá t a tö r tén e lm i o k ta tá sb a n  ezzel részben  m ellőzh ető- 
nek véljük  m égis, egészen  m ás okokból, s m ás m ódon vezetjük  
l e : a tör tén e lm i fu n k ciók  form ális v o ltán ak  fe lism eréséb ő l. I ly  
fu n k ciók  o b jek tiv itá s,4 eg y én ítés  stb . H a  va lóban  á lta lá n o sa n  szü k 
séges és érték es fu n k ciók n ak  ism erjük  fel, gon d osk od n u n k  k ell 
e lsa já tításu k ró l. K issé  ta lá n  hom ályosan  h a n g z ik : fu n k c ió k a t (for
m ális szellem i m ű v e le tek et) ta n í t s u n k ; könnyen m eg v ilá g ítja  a  
m a th esis példája. B izo n y o s fe lad atok h oz pl, lo g a r itm á lá s  egy  tevé-

1 Ld. IV . rész, 28—30. 1.
2 Genetikus történelem a pedagógia rendszerében Magyar közép

iskola 1909. 548. 1.
8 Egy tudatállapot megfigyelése tehát a főszempont; ezért tölthet be 

valóban fontos feladatot pl. Mika V. rész. 30—55. a X V II—rX V III. szá
zad főbb filozófusainak olvastatásával.

* Kiváló fontosságát kifejtettük: ld. Objektivitás és a jelen törté
nelme. Tanáregyes. Közi. 1910. 329—334. 1.
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kenység , egy képesség szü k séges s íg y  a lo g a r itm á lá st m in t form ális  
fu n k ció t ta n ítju k . A  p ed a g ó g ia i cél te h á t fo rm á lis : m aga  a m ű 
v e le t; m inden egyéb  csak  eszköz, csak  »példa« . F ig y e ljü k  m eg a 
történ elem  ü gyét. S o k á ig  az v o lt a  n ézet, hogy  a történ ész  k ü lö 
nösebb e lő k ép zettség  n élk ü l is e lleh et. M ég  m a is a k a d t egy  
M o n o d ,1 ak i e legend őn ek  ta r tja  a józan észt, m inden  sp eciá lis  
k ép zettség  h iá n y á t a történ elem írásh oz. M a ezen  a téves h ied e l
m en tú l vagyunk , tu d ju k , hogy a h isto r ik u s m unkája  ig en  nehéz  
és kom plikált, egy  sp eciá lisan  h isto r ik u s m unka, am ely  sok lén y e 
ges p ontban  élesen  e ltér  a term észettu d om án yok  fe lfogás m ódjá
tó l .1 2 E m e  sp eciá lis  tö rtén elem író i fu n k c ió k a t te h á t ta n íta n u n k  
kell, m áskü lönben  nem  jő lé tre  a tan u lób an  tö r tén e lm i is m e r e t ! 
A  cél teh á t e form ális fu n k ciók  ta n ítá sa , ehhez k ép est a k ú tfő  
csak  alkalom , a m a th em a tik a i m ódszertan  n yelvén  »példa«.

A  ta n u ló  te h á t rekonstruál, de nem  abból a  célb ól, m in t  
a  h isto r ik u s, hogy egy  tö r tén e lm i ism ere te t szerezzen , egy  tén y t  
m egá lla p ítso n , am ely  m ár n é lk ü le  is  m egvan , hanem  h ogy  egy  
fe lfogásm ód b a  beleélje  m agát, form ális fu n k ciók  végzésébe b ele
gyak orolja  m agát, m elynek  végső cé lja : egy  ig a z i tör tén e lm i m eg
ér tés  képessége.

H a  így  fogjuk  fe l a  kérd ést, v ilágossá  lesz, 1. az, h ogy  az 
iskolai forrás-tanulmányozás nem körülbelül a tankönyv anya
géinak forrásokból való rekonstruálását vagy kiegészítését célozza. 
A  szem elvényeknek  teh á t d id a k tik a i szem p on tb ól k e li k iin d u l- 
niok, és nem  a tö r tén e lem k u ta tó  szem pontjából. N em  baj teh á t, 
h a ném ely  »fontos«  okm ány elm arad . M ásrészrő l épp azoknak a 
»m aradványoknak« a fö lv é te le  szükséges, m elyeknek  fe ldo lgozása  
so k k a l könyebb, m in t a »hagyom ányé« , m ert o tt  az író ferd ítő  
szá n d ék a  k izárt, m íg  it t  a  m egfigyelési h ib a  és tévesztő  szá n 
dék —- szu b jek tív  tén yezők  —  szám b avétele  és k ik ü szöb ö lése  
sok k a l nehezebb  és lén yegesen  m ás e ljá rá s.3 V ilá g o ssá  lesz 2. az, 
h ogy  szem elvények  m ég nem  elegend ők , ez csak  p é ld a tá r; szü k 
séges ú tm u ta tá s, a  m ódszer k érdésének  fö lvétele , a  »h ogyan «, 
a m it ese tleg  nagy  tö rtén elem írók b ó l (egy  M om m sen , R an k e, M a- 
ca u la y b ó l stb .) v e tt szem elvények  p a ra lle l fö lv éte lév e l is  m ego ld 
h atn án k . A  fo rrás-tan u lm án yozás ezzel válik  te ljessé , cé ltu d a to ssá , 
könnyebbé s így  e lter jed teb b é  és va lóban  gyüm ölcshozóvá. E  le g 
u tób b i k övetk ezm én yt, m in t leh ető ség et, de tovább i m eg v ita tá sra  
érdem es p rob lém át á llítju k  ide. A  k r it ik a i m eg v ilá g ítá su n k  m in d 
össze  ki k ivánja  em eln i, hogy  ne tévesszü k  soh a  össze a tö r té 
nelm i tudom ányos rek o n stru k ció  cé ljá t a tö r tén e lem o k ta tá s cé l

1 A De la méthode dans les sciencesban. Ismertettem a Magyar 
Paedagógiában. 1910. 45. 1.

2 Lásd A természettudományi módszer hatása a modern történelem
filozófiára c. értekezésem. (1910.); az egyénítésről különösen. 26—44 1.

3 Lásd Bernheimnél: Lehrbuch der historischen Methode und der 
Geschichtsphilosophie. Leipzig. 4. kiadás 1903, a különbségeket 233 s köv. 
lapokon.



771

já v a l. C él és eszköz k ö zö tt i t t  m on d h atn ék , te ljesen  fo rd íto tt  a 
v iszon y . A m i o tt  eszköz, a z t n ek ü n k  előb b  tu d a to sa n  cé llá  k e ll 
ten n ü n k , m ert e lépés e lm arad ása  — ta lá n  ez ok ozta  ed d ig  is a 
h iá n y t —  teljesen  m eg h iú síth a tja  am azt. í g y  m en t lesz a forrás- 
tan u lm án yozó  m ódszer a régi té v e d é s tő l: egy th eo retik u s és 
fá ra sztó  tén y rek o n stru k ció tó l, m e lly e l v ég ig k ü zd ö tték  m agu k at a 
ta n u ló k  am a n ém eto rszá g i isk o la  érte lm éb en , m ásrészről e lev e
nebbé lesz az előadó m ódszer, m ely  szervesen  m ag á b a  tu d ja  
o lv a sz ta n i e g y a k o r la to k a t, hogy  eg y  ig a z i tö r tén e lm i m egértés  
fe lé  vezessen.

Dr. D ékám j István.

A GYAKORLATBÓL.
A Kolozsvári Tankerület igazgatói értekezlete.

Kuncz Elek kir. tankerületi főigazgató elnöklete alatt május 
hó 9. és 10. napjain folyt le a kolozsvári tank. igazgatóinak az 
értekezlete, Nagyenyeden a Bethlen-kollégiumban. Az értekezlet az 
elnök megnyitója után a következő tételeket tárgyalta.

I. Hol, mikor és hogyan tartassanak jövőben az igazgatói 
értekezletek. Előadó Dömötör János (Szamos-Ujvár).

II. Hogyan oldható meg középiskoláinkban a nevelő oktatás 
szempontjából annyira fontos hospitálás kérdése. Előadó Molnár 
Károly (N.-Enyed).

Többek hozzászólása után kívánatosnak tartja az értekezlet a 
hospitálást egyelőre legalább havonként egyszer az osztályvezetőkre, 
az ugyanazon osztályban tanító, vagy egymással rokon szakú taná
rokra nézve.

III. Kívánatos-e mindenütt a délelőtt egyhuzamban való tanítás 
és ha igen, minő órabeosztással. Előadó: Csiki Lajos (M. Vásárhelyi 
ref. fog).

Miután a kérdést időközben min. rendelet döntötte el, az 
értekezlet határozata csupán arra szorítkozott, hogy a délelőttös rend
szer lehetőleg a nem állami iskolákban is alkalmaztassák és pedig a 
3-ik órától kezdve h í órás szünetekkel.

IV. Minő legyen az elvi megállapodás a különbözeti vizsgá
latok tekintetében. Előadó: Gál Kelemen (Kolozsvár, unit.).

Több hozzászólás után az a vélemény alakult ki, hogy külön
bözeti vizsgálat csak a nem tanult, vagy kisebb terjedelemben tanult 
tárgyakból tétethető.

V. Az érettségi vizsgálatokon kívánatos-e az összes tanárok 
folytonos jelenléte. Előadó : Ghetie János (Naszód).

Ez a kérdés igenlő értelemben dőlt el azzal a kiegészítéssel, 
hogy az érettségi szóbeli alatt tanítási szünet legyen.

VI. Ajánlható-e hogy a reáliskolákban latinból is tartassák 
érettségi vizsgálat. Előadó: Csiki Lajos (M. Vásárhely ref.).
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Az értekezlet igenlő értelemben határoz.
VII. A reáliskolai érettségi vizsgálat minő felső iskolákra, 

vagy az egyetem minő fakultásaira képesítsen. Előadó: Solymossy 
Lajos (Sz.-Udvarhely reál.).

Az értekezlet nagy többségé a mai reáliskola kedvezőtlen 
helyzetének mérlegelése után elfogadja az előadó javaslatát, amely 
általános jogosítást kíván, csupán a theológiai és klassz, filológiai 
szakok tekinthetők kivételnek.

VIII. Mi módon volna leküzdhető az ifjúság közt terjedő 
nagyzás és fényűzési hajlam. Előadó : Chetiánu Ambrus dr. (Balázs- 
falva).

H atározat: Egyszerű házi szőttes és hazai posztóviselet aján
landó, de nem egyenruha alakjában.

IX. Minő követelmények állíttassanak föl az internátusi úgy, 
mint a szállásokon való elhelyezés tekintetében. Hogyan történjék 
ezeknek ellenőrzése. Előadó: Kőrössy György dr. (Deés).

Az értekezlet elfogadja az előadó javaslatait, amelyek tüzetes 
útbaigazítást adnak a külső telepítés ellenőrzésére, teendők, követel
mények és irányadó szempontok tekintetében. Az internátus-ügy 
tárgyalásának alapjául a Bethlen-kollégium internátusa szolgált, 
amelyet Molnár Károly igazgató ismertetett. A jelenvoltak ezt 
autopsia alapján is megfelelőnek és egyszerűségében is követésre 
alkalmas példának tekintették. Egyesek a külön közös hálótermeket 
és az ellenőrzés alatti kötelező közös sétáltatást ajánlják, mások 
ellenkező véleményen vannak és rámutatnak a túlhajtott szigorúság' 
káros hatásaira.

X. A szülőkkel és szülőhelyettesekkel való érintkezés hogyan 
menjen végbe az iskolán belül és azon kívül. Előadó : Pongrácz Károly 
dr. (Gyergyó-Sz.-Miklós).

.Tavaslatok: Fogadó napok betartása, hirdetése; megbeszélések 
hivatalos alkalmakon kívül i s ; szülők meghívása iskolai nyilvános 
ünnepélyekre ; szülői értekezletek továbbfejlesztése pedagógiai ismeret- 
terjesztő előadások alakjában stb.

XI. A tanulóknak iskolán kívül való irányítása tanulás, magán
olvasmányok, sportok, játékok, kirándulások és szórakozások tekin
tetében hogyan menjen végbe. Kívánatos-e, hogy a tanárok az inter
nátusbán, szállásaikon gyakran fölkeressék a tanulókat és részt vegye
nek kirándulásaikban, játékaikban stb., hogy erkölcsileg is irányít
hassák őket. Előadó : Tamás Albert (Sz.-Udvarhely r. katb.).

Miután a tétel Il-ik részét már más tételeknél kimerítették, 
az előadó leginkább a testi foglalkoztatás kérdését fejtegeti.

X II. Hogyan menjen végbe a tanulók egészségi megvizsgálása 
és szemmeltartása. Minő tanácsokat és utasításokat kapjanak egészségi 
tekintetben. Egészségi káté a kisebb osztályúak számára. Az alkohol 
káros hatásának és a nemi élet veszedelmeinek tüzetes tárgyalása az 
egészségtani órákon. Előadó : Molnár Károly (N.-Enyed).

Javaslatai között nevezetesebb, hogy a nemi fölvilágosítást 
ajánlja, a mit az értekezlet az alsó osztályokban csak egyénenként
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kíván alkalmazni szükséges esetekben, Erre csakis a szakértő tapin
tatos tanár hivatott, de emellett minden alkalmas eszközt fel kell 
használni a fenyegető bajok ellen.

X III. Az iskolaorvos teendőinek szabályozása, esetleg új alapon 
való javadalmazása. Előadó: Körössy György dr.

Egyhangú helyeslésre talál előadónak az a javaslata, hogy az 
orvosi utasítást végre kell hajtatni és hogy a vele járó fokozott 
teendőkkel az orvosi fizetést 1600 K-ra kellene emelni.

XIV. Mily eszközökkel mozdítható elő legsikeresebben az ifjúság 
kötelességérzete. Előadó: Chetiánu Ambrus dr. (Balázsfalva).

Javaslatok : vallásosság ápolása, jók és szorgalmasok kitüntetése, 
napirend az iskolán kívüli idő felhasználására.

XV. Hogyan lehetne az írásbeli dolgozatokkal jobb eredményt 
elérni. Előadó: Pap Mózes (Székely-Keresztur).

Javaslatok: megfelelő szellemi színvonalú thémák, diáriumok 
készíttetése stb.

XVI. Nem volna-e kívánatos a latin tanítást a III-ik, vagy a 
IV-ik osztályokban megkezdeni. Előadó: Simon Ignác (Torda).

Előadó a mai általánosan ismert kedvezőtlen tapasztalatokra 
hivatkozik. Előterjesztését az értekezlet egy szavazattal szemben 
szótöbbséggel elfogadja és pedig az elnök és Molnár Károly módo
sító indítványaival kapcsolatban olyan értelemben, hogy a német 
nyelv a II., a latin a IV., a görög pedig a VI. osztályban kezdődjék.

Az elnök záró szavai után az értekezlet azzal a határozattal 
oszlott szét, hogy a legközelebbi összejövetele Marosvásárhelyen lesz.

Az értekezlet jegyzőkönyve határozat értelmében kinyomatva 
is meg fog jelenni, mint a nagy-enyedi Bethlen kollégium idei 
értesítőjének melléklete s így a részletekkel minden érdeklődő meg
ismerkedhet.

KÖNYVEK ÉS LAPOK.
Beküldött könyvek és lapok,

Morus Tamás, Utopia. Fordította és magyarázatokkal ellátta 
Kelen Ferenc. Filozófiai írók tára. XXIV. kötet. Budapest, Franklin- 
Társulat, 1910.

Két hét Olaszországban. Róma, Nápoly, Flórencz, Velencze. 
ír ta  Sille István. Ara 1 K. Kiskúnfélegyháza, 1910. Kapható bér
mentve 1 К  10 f-ért a szerzőnél Kiskúnfélegyházán.

Kalauz Rozsnyó és vidéke számára. Irta  dr. Hazslinszky Rezső. 
Ára 1 korona. Öt százalék a gömörmegyei tanítók háza javára. 
Fuchs József rozsnyói könyvkereskedő kiadása.

Darwin: Az ember származása. Az Athenaeum kiadásában új 
vállalat indult meg. Címe: Természettudományi Könyvtár és célja, 
hogy a természettudományok vívmányait, gondolatait és eredményeit 
az olvasóközönség legszélesebb rétegei számára hozzáférhetővé tegye.
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Ez a nagyszabású vállalat Darwinnak az ember származásáról szóló 
korszakalkotó művével indult meg. Darwin művének ez az új magyar 
kiadása dr. Entz Géza, dr. Fülöp Zsigmond és dr. Madzsar József 
nagy gonddal végezett rendkívül világos, magyaros és amellett az 
eredetihez híven ragaszkodó fordításában jelent meg. A két, összesen 
50 ív terjedelmű és 32 képtáblával ellátott kötet ára fűzve 15 korona, 
kötve 2 0  korona és megrendelhető minden könyvkereskedésben.

A magyar gyorsírás tankönyve. Stolze elvei alapján írta 
Fenyvessy Adolf az országgyűlési gyorsiroda főnöke. Hatodik kiadás. 
Hivatalos tankönyv. Budapest, az Athenaeum irodalmi és nyomdai 
r.-t. bizománya. 1910. Ára 2 korona.

Bölsche: A bacillustól a majomemberig. Az Athenaeum 
nagyjelentőségű új vállalatának: A természettudományi könyvtárnak 
3-dik köteteként jelent meg Bölschének ez a sokat olvasott könyve. 
A szép kiállítású kötet ára fűzve 7 korona 50 fillér, ízléses vászon
kötésben 10  korona és megrendelhető minden hazai könyvkeres
kedésben.

0
K R Ó N I K A .

Az Országos Magyar Oktató-Szövetség pozsonyi fiókjának 
előkészítő értekezlete.

A Pozsonyi Tanári Körnek, mint az Országos Magyar Oktató- 
Szövetség megteremtésére irányuló mozgalom egyik megindítójának 
meghívására május hó 14-én az összes pozsonyi tantestületek kül
döttei népes értekezletet tartottak a Szövetség pozsonyi fiókjának 
előkészítésére. Az értekezleten képviselve voltak : a kir. kath. és 
ág. h. ev./főgimnázium, az áll. főreáliskola, az áll. felsőbb leányiskola, 
az áll. és kath. tanítónőképző intézet, az áll. és orth. izr. polgári 
fiú- és leányiskola, a kir. szőllészeti és borászati vincellér-iskola, a 
népiskolák részéről pedig a Pozsonyi Tanító-Egylet.

Az értekezlet egyhangúlag Albrecht János főreálisk. igazgatót, 
a Pozsonyi Tanári Kör ügyvezető alelnökét választja elnökévé, aki 
röviden vázolva az értekezlet célját, felkéri Szmidzsár Géza előadót 
a célok részletes kifejtésére.

Szmidzsár Géza főreálisk. tanár mindenekelőtt a szövetség 
megalakítására irányuló régibb mozgalmakat s a jelen mozgalom 
eddigi eredményeit ismerteti. Majd kifejti, hogy a szövetség meg
alkotása feltétlenül szükséges :

a) pedagógiai okokból: hogy a különféle irányú, felekezetileg 
megoszlott s más-más szellemű iskolafajok tantervét, irányát és 
szellemét az annyira szükséges egységes nemzeti nevelés érdekében 
egyesítse;

b) társadalmi okokból: hogy éppen most, mikor a népjogok 
nagy kiterjesztéséről van szó, de a népmúveltség emelésére oly kevés 
intézkedés történik, az iskolán kívüli oktatás elvállalásával az okta- 
tóság vegye kezébe a társadalom irányítását;
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c) anyagi okokból: mert egy hatalmas szervezetbe tömörülve 
könnyebben kieszközölhetjük anyagi sérelmeink hivatalos orvoslását, 
másrészt könnyebben létesíthetnénk anyagi helyzetünk javítására 
szolgáló jóléti intézményeket.

Az előadó ezután részletesen kifejti, mennyire tévednek azok, 
akik — mint Takács Gryula kartárs úr is a Közlöny május 1 2 -iki 
számában megjelent cikkében — a Szövetség alapszabálytervezetét 
félreértve, csak a politikai szervezkedést, illetőleg tanárképviselők 
választását tekintik a Szövetség közös céljának s ezért a Szövetség 
ellen foglalnak állást. E félreértéssel szemben az előadó utal az 
alapszabály tervezet 2 2 . §-ának rövid, de sokatmondó pontjára, mely 
szerint »a központi választmány megállapítja a kultúrprogrammot 
s azt közli a pártokkal«. A képviselőküldés csak egyik eszköze a 
kultúrprogramm megvalósításának. Célt érnénk-e a parlamenti képvi- 
seltetésiinkkel ? Erre a kérdésre vonatkozólag úgy a tanári, mint a 
tanítói körökben megoszlanak, a vélemények. A képviselőküidésnek 
az a módja azonban, amint azt az alapszabályok tervezik, nem 
kivihetetlen, s még kevésbbé immorális. Amíg a törvény a képviselő
választók költségeinek megtérítését megengedi, a költségek fedezésére 
szükséges pénznek a gyűjtése sem ütközhetik a politikai etikába, 
különben csak a vagyonos osztály köréből lehetnének képviselők. 
Kijelenti azonban az előadó, hogy a szervezőbizottság nem ragasz
kodik feltétlenül az alapszabálytervezet eme pontjához, mert tudja, 
hogy tervezete csak egy véglegesnek és tökéletesnek nem tekinthető 
kísérlet. Éppen ezért kéri az értekezleten megjelentek hozzászólását.

Tos Eerenc áll. polgári iskolai tanár, utalva a németbirodalmi 
tanár- és tanítószövetség nagy sikereire, teljes szívvel hozzájárul a 
Szövetség eszméjéhez. Kívánatosnak tartja azonban, hogy az alap
szabálytervezetnek a képviselőküldésre vonatkozó 23. §-át a nyilvá
nosság számára ejtse el a Szövetség s külön oktatóképviselők választása 
helyett arra kell törekednie, hogy minél több képviselőt megnyerjen 
a kultúrprogramm számára. Indítványozza, hogy: 1. az értekezlet 
mondja ki elvben a Szövetség pozsonyi fiókjának megalapítását; 
2 . küldjön ki bizottságot, mely az alapszabálytervezetet módosítsa s a 
módosításra vonatkozó kívánságokat a központ elé terjessze ; 3. írjon 
fel az értekezlet a tanári és tanítóegyesületekhez, hogy a Szövetsé 
központi szervezetének megalkotására indítsák meg a mozgalmat.

Az előadói javaslat s az indítványok felett ezután részletes 
vita indult meg, melyben részt vettek Albrecht János elnök, Vargha 
Iván kir. kath. főgimn., Belányi Tivadar áll. tanítónőképző int., 
Sebestyén Árpád izr. polg. isk. tanárok. Az értekezlet végül egy
hangúlag úgy határozott, hogy:

a) elvileg kimondja a pozsonyi összes oktatószemélyzet szövet
ségének megalkotását a Pozsonyi Tanári Kör égisze a la tt;

b) a tanári és tanítóegyesületeknél sürgetni fogja az Országos 
Szövetség előkészítő munkálatainak megindítását;

c) az Országos Oktató-Szövetség megalakulására kimondotta a 
pozsonyi szövetség csatlakozását;



776

d) hattagú bizottságot küld ki az alapszabálytervezet átdol
gozásáig.

A különböző testületek kiküldöttei a sikerült értekezlet után 
közös vacsorán folytatták az egyesülés és szövetkezés megbeszélését.

Dr. C sászár M ihály,
értekezleti jegyző.

* * *

Az értekezlet kebeléből kiküldött bizottság május hó 21-én 
tartott ülésén a következő főbb módosításokban állapodott meg:

1 . a képviselőküldésre vonatkozó 23. §-t törüli, de az okta- 
tóság parlamenti képviseltetését szükségesnek tartja s ezért a 2 . §-t 
teljes egészében meghagyja;

2 . a 2 . §. után, mint a Szövetség eszközeit, a következő 
pontokat ajánlja:

a) illetékes helyen szóbeli, vagy írásbeli felterjesztések a köz
oktatást érdeklő ügyekben ;

b) előadásoknak, értekezleteknek és egyéb összejöveteleknek 
rendezése;

c) a közoktatásügyre vonatkozó törvényjavaslatoknak, rende
leteknek, utasításoknak bírálata s ilyenek önálló kidolgozása;

d) a közoktatásügyre vonatkozó pályadíjas tételeknek kitűzése 
s a díjat nyert munkáknak esetleges kiadása;

e) a szövetség tagjainak javát szolgáló kulturális és jóléti 
intézmények önálló létesítése ;

f) az egyesület célját szolgáló szaklap indítása.
Szmidzsár Géza,

bizotts. tag.

Középiskolai statisztika.
Még most is csendes derűvel gondolunk az alkohol-statisztikára, 

mely — ha jól emlékszem — két évvel ezelőtt azt kívánta az 
iskolától, hogy írja össze, hány fiú iszik bort, hány sört, pálinkát, 
pezsgőt s egyéb, a kincstár gazdagítására s a nép megrontására 
gyártott folyadékot. És követelte ez a statisztika azt is, hogy az 
iskola derítse ki ez ifjú korbelyek bűnbeesésének kezdetét, vagyis 
hogy az iskola állapítsa meg, hogy mely fiú mikor kezdte az ivást.

Már akkor szóvá akartuk tenni e dolgot, de azt hittük, hogy 
komoly, egyesületi folyóirat nem foglalkozbatik olyan ügyekkel, 
melyek élclapba valók. De élclapjaink nem használták fel ezt a 
ritkán ismétlődő alkalmat. Ha megtették volna, valószínűleg meg
kíméltek volna bennünket attól, hogy most újra statisztikával baj
lódjunk, mely kevésbbé komikus ugyan az alkoholos statisztikánál, 
de annál boszantóbb, mert sok tekintetben oktalan.

Ez a két ívnyi statisztikai táblázat azt a gondolatot ébreszti 
az emberben, hogy vagy a minisztériumban, vagy az országos statisz
tikai hivatalban egy külön kigondoló osztály van, melynek rendel-
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tetése a statisztikai tudományt új értékekkel gazdagítani, illetőleg 
a sok hivatalnok részére munkáról gondoskodni. Azt a rágalmat nem 
tudom elhinni, hogy tisztelt és komoly pedagógusok testületét, a 
budapesti középiskolai igazgatók konventjét illesse ezért a talál
mányért az elismei’és — nem tudom milyen — koszorúja.

Az új táblázatnak 267 — kétszázhatvanhét — rovata van, 
melyek közül egynémely olyan komplikált, hogy maguk a tudós 
statisztikai Kolumbusok is jónak látták irányító kommentárral ellátni.

Az eddigi iskolai statisztika terén különben haladást jelen
tenek ezek a reformált ívek, mert egy részüket most az iskolai év 
végén kell kitölteni, a másikat csak szeptemberben, a javító vizsgá
latok után lehet kitölteni, mert vannak nyilvános tanulók, kik 
»Rendes időben« és vannak, kik »Pótló osztály vizsgálatot« tettek.

Lélekemelő tudat lehet a reménykedő tanárságra nézve, hogy 
ez írásokból évtizedek múlva is meg lehet majd állapítani, hogy 
pl. Csíksomlyón hány lika-krbavai és hány varasdi meg zimonyi 
illetőségű nyilvános tanuló szerepelt, aki az Úr 1910. évében rendes 
időben te tt osztályvizsgálatot, ezek közül hány te tt pótló osztály
vizsgálatot és — jogosan ide írhatnám, hogy s a többi, mert akit 
majd a kíváncsiság gyötör, megtudhatja e szellemesen komponált 
ívekből azt is, hogy hány magántanuló ment át e procedúrán.

Azonban mindamellett hiányos még e statisztika, mert a nyil
vános és magántanulók szülőinek társadalmi állása csupán 30 — har
minc — rovatot tüntet föl és így folytonos aggodalomban élek, hogy 
nem vétek-e a statisztika ellen, ha egy tisztes apát, kit »bankett
rendezőnek« tüntet föl a beírási törzslap, »másféle értelmiségi«-nek 
veszek.

De nem akarok hálátlan lenni a tudós statisztikusok iránt és 
ezért készségesen elismerem, hogy nem csekély számú hazai vallá
sunkat egy újjal gazdagították. Eddig ugyanis Magyarországon csak 
kétféle római katholikust ismertünk, t. i. latin szertartását és örmény 
szertartását. Az új vallásalapítók szerint van görög szertartási! római 
katholikus is, ami nyilván olyan magyarországi különlegesség, mint 
pl. a székely szombatosok. Tehát nemcsak a statisztika tartozik 
hálával a jeles reformereknek, hanem az egyháztörténet is. Ezt 
ezennel elismerem és várom az új statisztikai táblázatot, mely egy 
év múlva — bár senki sem kéri, senki sem óhajtja, egész bizonyos
sággal megjön. Vajha 1911-re hőn óhajtott és miniszterileg megigért 
fizetésrendezésünk is ily biztosan megérkeznék!

Székely  István.

A honvédelmi miniszter köszöneté.
A honvédhadapród-iskolák s a honvédfőreáliskola szervezésekor 

tanári kvalifikáció gyanánt elégnek tartották a tiszti karbojtot. Hogy 
a tanári pálya olyan, amelyre külön készülni k e ll; hogy ez a pálya 
egész embert kíván ; hogy középfokú intézetben tanár tantárgyakat 
derűre-borúra nem taníthat, hanem csak azt, amelyre megfelelő elő- 

ORSZ. K Ö Z É PISK . T A N Á RE G Y ES. KÖZL, XLIII. 54



778

tanulmányokat folytatott s amelynek tudományos haladását éber 
figyelemmel kíséri; hogy pedagógiai tudás és didaktikai gyakorlat 
nélkül tanítani — a szó igaz értelmében — nem lehet: avval 
akkortájt mitsem törődtek.

Azóta, kivált tavaly óta, ez a fölfogás teljesen megváltozott. 
E változás ismertetését a jövő évfolyamra hagyva, ez alkalommal 
beérem a honvédelmi miniszter köszönő leiratának a közlésével, 
amelyet a katonatiszt tanárjelöltek gyakorlati kiképzésével megbízott 
civil középiskolák tanártestületeihez intézett. Ez a levél a következő- 
képen szól: Midőn a katonatiszt tanárjelölteknek a polgári tanin
tézeteknél való kiképzése első ízben nyert befejezést, nem mulaszt
hatom el, hogy igazgató úrnak szíves támogatásáért és a kiképzésnél 
közreműködő tanároknak, akik az aránylag rövid idő alatt felmu
tatott szép eredmény érdekében tudásukat és ambíciójukat latba 
vetették, — fáradhatatlan munkásságukért köszönetemet kifejezzem.

Argus.

Fizetésrendezésünkről e lszom orító  h írek  k erü ln ek  for
galom ba. E zek  szer in t a m eg h a rm a d o lá st csak is 1 9 1 3 -b a n  viszik  
te ljesen  keresztü l. T e h á t m ég te ljes  három  év ig  ta r ta n a  an n ak  
elnyerése, a m it m ások  egyszerre k a p ta k  m eg s am it n ek ü n k  is  
m ár három  évvel eze lő tt m eg k e lle tt  vo ln a  k apnunk . A  k ö zszo l
g á la t m in d en  á g á b a n  előzék en ységet, m é ltá n y o ssá g o t ta n ú s íta n a k  
a tisz tv ise lő k  irá n t, c su p án  a ta n á rsá g g a l szem ben ta p a szta lu n k  
szű k k eb lű ség et, m ostoh a  elb á n á st. A n n y i m eg a lá z ta tá s  u tá n  a  
ta n á rsá g  m éltá n  fe l van h áborodva a r iasztó  h írek  h a lla tá ra  és 
e lk esered ett k ü zd elem re készü l. M i m ost fe n n ta r tá ssa l közöljük  
ezt a szom orú h ír t , m ert b ízu n k  m in iszterü n k b en , a k i a s tá tu s-  
ren dezésnek  a te ljes  k e resz tü lv ite lé t  1 9 1 1 -re  m eg ígérte . T u d ju k , 
hogy nem  n a g y  a m i jó b a rá ta in k n a k  a szá m a ; tu d ju k , hogy  
sokan  szívesen  lá tn á k  a fe n t i e ljárás szer in t va ló  ú jabb  m eg 
a lá z ta tá su n k a t, de b irto k u n k b a n  van a m in isz ter  Ígérete s ez a mi 
erősségü n k  m inden  e llen á ra m la tta l szem ben. A m ik o r  te h á t h írt  
adunk  a várh ató  veszedelem ről, eg yszersm in d  k öte lességü n k n ek  
ta r tju k  k iem eln i ez t a k ö rü lm én y t is  s türelem re, a  fejlem ények  
n y u g o d t b evárására  kérjük  k a rtá rsa in k a t. Ó h ajtju k , m ég p ed ig  a 
m agyar iskola , a  m agyar  k u ltú r a  érd ek éb en  óhajtjuk , h ogy  ne  
k elljen  erőn k et ú jabb  k ü zd elm ek b en  e lfecsére ln ü n k , de nem  r ia 
dunk v issza  ezek tő l sem , ső t e se tleg  o lyan  eszközök  h a szn á la tá tó l 
sem , am ely ek et a  k étség b eesés ad kezü n k b e, ha újabb  m é lta tla n 
ságot, ú jabb  k ijá tszá st ta p a szta lu n k , m ert érezzük , tu d ju k , hogy  
az igazság  a m i részünkön  van.

A helyettes tanárok k ésed elm es k inevezése  és v a sú ti k ed 
vezm énye ü gyéb en  a m ú lt h é ten  nem  já ru lh a ttu n k  a szak- 
m in iszter  urak elé, m ert a k ö zo k ta tá sü g y i m in isz ter t anyjának  
b eteg ség e  v idéken  ta r tó z ta tta , a keresk ed elm i m in iszter  elé  p ed ig
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m ásn em ű  e lfo g la ltsá g a  m ia tt  csak  e h éten  m eh etü n k . R em éljü k , 
h o g y  a k ö zg y ű lés ig  m in d  a k é t ü g y  kedvező e lin tézést nyer.

A debreczeni reform átus bölcsészeti akadém ián ez időszerint 
a magyar, latin, görög és német nyelv és irodalomból tartatnak a 
tanárképzés követelményeinek megfelelő előadások. Minthogy továbbá 
itt rendes filozófiai tanszék is szerveztetett, a közoktatásügyi minisz
ter megengedte, hogy a kar hallgatói tetszésük szerint harmadik 
szaktárgyul a filozófiát is választhatják és ebből mint harmadik 
tárgyból a középiskolai tanári vizsgálatra jelentkezhetnek. A nyilvános 
előadásokon kívül a hallgatók szemináriumi oktatásban is részesülnek. 
Az ú. n. Philológiai Semináriumban jól felszerelt szakkönyvtár áll a 
rendelkezésükre. A közoktatásügyi miniszter rendeletéi alapján a 
hallgatók itt töltött évei teljes egészükben beszámíttatnak, illetőleg 
a középiskolai tanári vizsgálatokra ugyanolyan föltételek mellett 
bocsáttatnak, mint a magyar egyetemek hallgatói. Református vallású 
bölcsészethallgatók 30 korona tandíjat fizntnek a beírási díj 6 kor. 
Rendelkezésükre állanak a tandíjmentességen kívül az ú. n. bent- 
lakási és tápintézeti kedvezmények, is, melyekért augusztus 20-ig 
rövid folyamodást kell beadni, az Akadémiai Igazgatóhoz címezve. 
Különben a bölcsészeti kar dékánja minden tekintetben felvilágosí
tást ad. A beiratkozások szeptember 8-áig tai’tanak.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
Simon Károly helyettes tanárt a fennálló szerződésből kifolyólag a 
II. kér. kath. főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki.

Londonba utazó k artá rsa in k n ak  melegen ajánljuk a remek és 
kényelmes berendezésű »Hotel Westbourne« magánszállót (137. 
"Westbourne-Terrace, Hyde Park, W.) London legelőkelőbb negyedében, 
a fő közlekedési vonalok tőszomszédságában, ahol jutányosán (egy 
napra 6, egy hétre 35 shillingtől kezdve) jó lakást és kitűnő ellátást 
találnak, azonkívül mindennemű útbaigazítást magyar nyelven nyer
hetnek.

A versaillesi szünidei tanfolyam.
A Közlöny 33. és 37. számában ismertetett szünidei tanfolyamo

kon kívül Franciaországban magában még BesanQon, Dijon, Nancy, 
Boulogne-sur-Mer, Saint-Servan, Saint-Malo, Versailles, Saint-Valéry- 
sur-Somme, Tours, Honfleur, Bayeux, Trouville, Caen, »Lisieux és 
Villerville-ben vannak ilyenek. A legtöbbje, mint a nevekből is kitűnik, 
a nagy városok zajától távol, fürdőn vagy nyaraló-telepen szolgálja 
a közhasznú célt. Előnyük, hogy egyrészt az előadó tanárokkal és 
családtagjaikkal való érintkezést könnyebbé és bizalmasabbá teszik, 
másrészt meg a falusi élet kellemeivel ismertetik meg az idegent. 
Jelentőségüket földrajzi fekvésük és történeti múltjuk adja. Ennek a
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megítélésére pedig elég a térkép igénybevétele. Abból tűnik ki 
egyúttal, mi mindent meg lehet nézni útközben, pihenők alkalmával. 
A tanfolyam valamint az eltöltendő idő alapos kihasználására tájéko
zást nyújt »Dr. Georg Karl Wolf« Ein Semester in Frankreich 
(Fingerzeige für angehende Neuphilologen u. Neuphilologinnen. Berlin, 
Weidmannsche Buchhandlung 1909.) könyve. Könyv, melyet német 
ember írt a franciák ez intézményéről, akik tudvalévőén nem sok 
jót mondanak róluk, s befeketíteni igyekeznek őket, de azért sáska 
módjára özönlik el országukat, tanulmány tárgyává teszik intézményei
ket, megfigyelnek mindent, mialatt eszmékkel, gondolatokkal telnek 
meg, melyeknek alapos feldolgozásával gyarapítják hírnevüket. 
Cherbourg-tól Nice-ig, Lille-től Bayonne-ig mindenütt ott találjuk 
őket s ha innen kiszorultak, Bastiaban vagy Ajaccioban keresnek 
módot, hogy közelükbe férkőzzenek akár assistens, lecteur vagy 
egyszerű hallgató minőségben, hogy aztán az ország civilizációjának 
a championjai lehessenek az ifjúság leendő nevelőinek a sorában.

E jelenség magában véve alig érdemelne figyelmet, ha nem 
látnok azt, hogy a gyöngébb nem is újabban mindinkább követi 
példájukat, s erős elhatározással veti bele magát az életért folytatott 
küzdelemnek ezen új áradatába, mely ugyanazt a célt van hivatva 
szolgálni és a sikerre való kilátás nagyobb reményében, amennyiben 
ezirányú befolyásuk szélesebb körben és huzamosabb időn által 
érvényesül mint a férfiaké. Intézőköreink alig méltatják figyelemre 
ezt a jelenséget. Pedig a társadalom összes rétegeire volna jótékony 
hatással a női nemnek ily irányban tett megfigyelése, aztán ennek 
nyomán itthon kifejtett működése. E megoldás is a legegyszerűbbek 
közé tartozik. A gazdag, mint ahogy most Tirolba viszi gyermekeit, 
vihetné Francia- vagy Angolországba, s végeztethetné el velők egyúttal 
a kurzust, a szegény pedig intézetbe küldi ez időtartamra a maga 
gyermekét, ahol tanárnők felügyelete mellett és társaságában tölti el 
hasznos tevékenységben ezt a két hónapot, mely rendelkezésére áll. 
Ezt a célt szolgálja a versaillesi tanfolyam.

A tanfolyam két szakaszból áll. Az első júl. 27 — aug. 18-ig, 
a második aug. 19—szept. 10-ig tart és a versaillesi leányiskolában, 
Lycée de Jeunes Fülesben megy végbe. Egy-egy szak hallgatása 
60 franc, a kettőé együtt 100 fr. A hölgyek az intézetben magában 
kaphatnak teljes ellátást és szállást napi 6 franc-ért, a férfiak az 
École Jules-Ferry-ben, 38. rue de Sartory. Felvilágosítást nyújt 
Mme E. Kahn professeur agrégée de l’Université, Lycée de Jeunes 
Filles, Versailles, 9. avenue de Paris.

A tanfolyam színvonaláról némi fogalmat ad az 1910. tervezet
nek a négy következő pontja: I. Irodalom: 1. Egykorú irodalom: 
a) Három parnassusi költő: a hisztorikus Leconte de Lisle, a reálista 
Francois Coppée és a filozófus Sully Prudhomme. b) A romantikus 
színmű: Edmond Rostand, az erkölcsi: Emile Augier, a fantasztikus :
V. Sardou, Labiche, Meilhac és Halévy. 2. A XVII. és XVIII. sz. 
francia klasszikus irodalom : a) A X V II — XIX. sz. lírai költészet 
Franciaországban. — Malherbe. — A természetellenes lírai érzelem a
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X V II. és X V III. században. — Marivaux színművei. — b) Az analiti
kus regény Franciaországban. — Mme de La Fayette: La Princesse 
de Cléves. — L ’abbé Prévost: Manon Lescaut: — 3. A XIX. sz. 
francia irodalom : a) Alfred de Musset színművei. A lírai költészet 
Franciaországban a XIX. sz. — A romantikusok : Lamartine, Hugo, 
Vigny, Musset. — b) Stendhal: Le Rouge et le Noir. — Flaubert: 
Mme Bovary. — P. Bourget: Le disciple. — V. Hugo színművei. — 
II. történelem: a) A forradalom nagy napjai. Az Etats généraux 
megnyitása és a Jeu de Paume esküje. Az 1789. évi jul. 14. és 
aug. 4. — A Federatio ünnepe. —• Az 1792. évi jún. 20. és aug. 10. 
b) Az élet Franciaországban a forradalom alatt. — III. Művészet- 
történet : a) Udvari élet Versaillesban a régi uralom alatt. — Versailles 
kezdete. — A kastély megnagyobbítása Le Vau által. Mansert műve. 
A versaillesi művészet, b) Versailles a X V III. sz. — XV. Lajos kas
télya. — XVI. Lajos és Marie-Antoinette Versaillesban. IV. Conférences. 
b) A Port-Royal nevelői. — Az erkölcstan-tanítás Franciaországban. 
A Chantilly kastély, a Montmorency-ak és Condé-k.

GYÁSZROVAT.
Maurer János f. hó 17-én életének 60-ik, tornatanári áldásos 

működésének 40-ik évében, rövid szenvedés után elhúnyt Budapesten.
Renner János soproni líceumi tanár, f. évi június hó 8-án 

életének 59-ik évében, 33. évi buzgó tanári működés és hosszú 
szenvedés után jobblétre szenderült.

Dr. Szarnék György a temesvári piarista rendház főnöke és az 
ottani kath. főgimnázium igazgatója meghalt f. hó 17-én életének 
49-ik évében.

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENETE.
Ez ebben az évfolyamhan utolsó száma Közlönyünknek. Olvasóink

nak és munkatársainknak köszönetét mondunk ez alkalommmal és 
kérjük jóakaró támogatásukat a jövőben is. Egyes — ezen évfolyam
ból kimaradt — közlemények kiadására ősszel kerül majd sor. 
Ugyanakkorra kérjük tagtársainkat, hogy szünidei közérdekű tapasz
talataikról és tanulmányaikról a Közlönyben beszámolni szívesked
jenek.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik 1910 május 23-tól 1910 június 13-ig felvételi

díjat fizettek :
Bartók Loránd, Becker Nándor, dr. Császár Mihály, P. Fórika Adrián, 

Gretzmacher Jenő, Kővári Andor, Láng Mihály, Nagy Jenő, dr. Patay 
József. Perger Kálmán, Szerényi Nándor, Varjú János, dr. Visky Károly, 
Zöld Ferenc. Müller József.

Rados Ignác.
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N É V S O R A
azon tagoknak, kik 1910 május 23-tól 1910 június 13-ig tagdíjat

fizettek:
1я02/3га: Petényi István.
1903/4-re : Gáspár Balázs (II), Harmatli Ödön (II.), Mandola Aladár 

(2 K), Petényi István (2 K).
1904/5-re : Gaál József (II.), Gáspár Balázs, Harmath Ödön, Mayer 

János, Tones Gusztáv (még 3 K).
1905/6-ra: Gaál József, Gáspár Balázs, Nagy Vilmos, Tones Gusztáv.
1906/7-re: Gaál József, Kovács Dezső, Láng Mihály, Tones Gusztáv.
1907/8-ra: Gaál József, Juhász Ervin (még 6 К), Б eith Károly, 

Tones Gusztáv.
1908/9-re: Bournáz János, Gaál József, Geőcze Zoárd, Hoffmann 

Mátyás, Hölszky Sándor, Juhász Ervin, Kővári Andor, Mazuch Ede 
(még 6 K), Szedlák Sándor, Tones Gusztáv, Wallentinyi Samu (még 5’83), 
Xantus Gábor, Zöld Ferenc (még 3 K).

1909/10-re: Aranyosi Miksa, Arnhold Nándor, dr. Bajay Amand, 
Balázs Sándor. Balogh Anna. Bartók Loránd. Báthory Andor, Belóczy 
Sándor, Biela Mária, Biró István, Bíró Sándor, dr. Bleyer Jakab, Bogyó 
Samu, dr. Bokor János, Bölcskey Lajos, Csajkás Mihály, Csallóközi Jenő, 
dr. Császár Mihály, dr. Csengeni János, Csík Dániel, Csorba György, dr. 
Cs. Papp József, Czakó Emil, Czóbel Gyula, de Gerando Antonina, Dékán 
Sámuel, dr. Domanovszky Sándor, Dózsa Jakab, Embery Árpád, dr. Erdélyi 
Lajos, ifj. Erődi Béla, dr. Farkas Gyula, Fazakas József, Fekete Gábor, 
Félegyházy Antal, dr. Fésűs György (Pozsony), P. Eórika Adrián, dr. 
Gaal Mózes, Gaál József, Glósz János, dr. Gockler Lajos, Gönczi Lajos, 
Gretzmacher Jenő, Győrik Márton, dr. Hang Dániel, dr. Hirschler József, 
Hlatky Miklós, Hoffmann Mátyás, Holló Károly, Hölszky Sándor, Jakab 
Ödön, Jánosy Péter, dr. Janovics Jenő, Jónás János, Juhász Ervin. Keil 
Alajos, Kiss Lajos (Miskolcz), Kiss Sándor, Kiss Tamás, dr. Klug Lipót, 
Kóczán Aladár, dr. Ivonrádi Dániel, dr. Kossutány Ignác, dr. Kosztolányi 
Zoltán, Kovács Dániel, Kővári Andor, Kronberger Béla. Kuncz Elek, 
Kuntner Róbert, Kurovszky Adolf. László Ignác, dr. Lóky Béla, Luckliaub 
Gyula. Madáchy István, Major Sándor, dr. Márki Sándor, Mazuch Ede 
(7 K), Medveczky István, dr. Menyhárt Gáspár, dr. Mitrovics Gyula, Molnár 
Károly (Székelyudvarhely), Nagy Elemér (I.), Nagy Jenő (még 6 K), Nagy 
Károly, Nagy Lajos, Noszky Jenő, Olasz Gyula, Osztroluczky Gyula, Papp 
Loránd, dr. Patay József, Perger Kálmán, Péter Pál, Pfeiffer Mihály, 
Pivnyik István, Pogány Gyula, Pores Kálmán, dr. Rigler Gusztáv, dr. 
Rosenberger Mór, dr. Schneller István, Sebestyén Gyula, Séra Kálmán, 
dr. Solymossy Lajos, Soó Gáspár,^ Soós Mihály, Stern Ábrahám, Szabados 
Gyula, Szabó András, Szabó Árpád, dr. Szabó György, Szakács Béla, 
Szalkay Alfonz (I.), Szarvas Arnold, Szerényi Nándor, Szombathy Kálmán, 
Szuchy Endre, Tamás Albert, Tatár Balázs, Téri József (még 2 K), Teszter 
Kálmán, Thurzó Ferenc (5 K), Tones Gusztáv, Torday Lajos, Tüdős István, 
Usetty Ferenc, Varjú János, dr. Vermes Lajos, Vértesy Nándor, dr. Visky 
Károly, Vörös Mihály, Wallentinyi Samu (2T7), Willieim József, Zöld 
Ferenc, dr. Zolnai Gyula.

1910/1-re Berkes Ottó, Kuntner Róbert, Polgár György, Valkóczky 
Miklós.

Előfizettek :
1909/10-re: Aradi kir. k. főgimn., Krécsy Béla, Lechner Kornél, 

Novák Kálmán (2 K), Szamosujvári főgimn.
1910/1-re: Novák Kálmán (2 K), Szabadkai főgimn., Szegedi áll. 

főgimn. és szegedi városi főgimn.
Budapest, 1910 június 13.
(I.) =  I. félév. Müller József,
(II.) =  II. félév. egyesületi pénztáros (II. kér., Áldás-u. 4.)
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T a rta lo m : Egyesületi elet: A közgyűlésről. =  A nagyváradi bizottság. — 
Dr. Bruckner Győző. A közgyűlés menetéről. — Felhívás ! Dr. Si- 
monyi Ernőtől. — Selmeczbányai kör. Suhajcla Lajostól. — A Temes
vári Kerületi Tanári Kör ülése. Csép Miklóstól. — A földrajzi 
reformbizottság. Vargha Györgytől. — Javaslatolt és tanulmányok: 
A forrástanulmányozás célja és eszközei. Dr. Délcány Istvántól. — 
A gyakorlatból: A Kolozsvári Tankerület igazgatói értekezlete. — 
Könyvek és lapok: Beküldött könyvek és lapok. ... Krónika: Az 
Országos Magyar Oktató-Szövetség pozsonyi fiókjának előkészítő érte
kezlete. Dr. Császár Mihály- és Szmidzsár Gézától. — Középiskolai 
statisztika. Székely Istvántól. — A honvédelmi miniszter köszöneté. 
Argus-ió\. — Fizetésrendezésünkről. — A helyettes tanárok. — 
A debreczeni református bölcsészeti akadémián. — Kinevezés. — 
Londonba utazó kartársainknak. — A versaillesi szünidei tanfolyam. — 
Gyászrovat: (Maurer János, Renner János, Dr. Szarnék György) — 
A szerkesztőség üzenete. — Felvételidíj, tagdíj és előfizetések kimu
tatása. Müller Józseftől.

i MARX é s  MÉREI
*  TUDOMÁNYOS MŰSZEREK GYÁRA a

■ Telefon: 21-06. BUDAPEST, VI., BULGSU-U. 7 Telefon : 21—06.

Készít sa já t g y árte 
lepén m indennem ű 
fizikai, kémiai, geo
metriai m űszereket; 
vegyi fülkét, előadó
asztalt, üvegszekré- 
nyeketés elsőrangú 
:: vetítőgépeket. :: 

I l l u s z t r á l t  á r j e g y z é k e k  d í j t a l a n u l  k ü l d e t n e k .

m too munKrts. io HP. ■ . »
Magyarország legnagyobbfizikai tanszergyára

szivólégrendszerü HARMONIUMGKAT
valamint európai rendszer szerint legolcsóbban szállít
PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
B udapest, X. k e rü le t, G eteJ-u tca  2 9 . szám . (T isz tv iselők  te lepe)

R ész le tfize tések  8  koronától fölfelé. 5 évi jó tá llá s .
: :  K é p e s  á r j e g y z é k  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e .  ::

Pedálos harmoniumok m indkét rendszer sze rin t és minden nagyság
ban, pontos orgonam éretekkel templomok, szem inárium ok részére 
és m int gyakorlóorgonák. Tanerőknek s zenészeknek külön százalék- 
engedmény. — Az utolsó vasútállom ásig bérm en te tt szállítás.



HARMONIUMOK
A gyönyörű hang, melyet a v ilághírű és e lism ert legjobb 
gyártm ányú am erikai rendszernek elmés szerkezete elővará
zsol, Önmagának zeng dicséretet. — P e d á l o s  h a r m o n i u m o k  
orgonaméretekben. Ezen általánosan elism ert, remek műve
ke t bocsátja ki a székesfővárossal szerződött Harm ann szállí
tója, az első magyar villamos erőre^berendezett hangszergyár :

STOWASSER JANOS h a n g s z e r g y á r ,
a m. kir. operaházi tagok, Zeneikadém ia, színházak, Buda
pest összes iskoláinak stb. szállítója, a jav. Rákóczi-'árogató 
feltalálója B u d a p e s t ,  I I . ,  L á n c z h f d - u t c a  5 .  G y á r :  Ö n t ő h á z 
u t c a  3 .  Árjegyzék minden egyes hangszerről külön k ív án a tra  
bérm entve küldetik. Magyarország legnagyobb vonós- és 
fuvóshangszerek gyára. сф  T a n e r ő k n e k  k e d v e z m é n y  1

P á ly á z a t .
A. beszterczebányai ág. hitv. ev. gimnáziumnál egy földrajz- 

term észetrajzi tanszék rendes tanárral töltendő be. Javadalma
zás : évi 2400 К törzsfizetés, mely a beszterczebányai ág. hitv. ev. 
gimnáziumnál töttött szolgálati évek sorrendjében 2800, 3200 K-ra 
emelkedhetik; továbbá a más tanintézetekben töltött szolgálati évek 
beszámításával öt 200 К-ás ötödéves korpótlék, 700 К а IX., 910 К 
a V ili. fizetési osztálynak megfelelő lakáspénz és a nm. ministerium 
által megállapítandó személyi pótlék.

Csak ág. hitv. ev. vallásu okleveles tanárok és tanárjelöltek 
pályázhatnak. Okleveles pályázók hiányában nem okleveles egyén 
1700 К évi fizetés mellett helyettes tanári minőségben alkalmaztatik. 
Akiknek a testgyakorlásból is van képesítésük, előnyben részesülnek.

A megválasztandó rendes tanár az országos tanári nyugdij- 
intézetnek jogos és kötelezett tagja. Az állás szeptember 1-én elfog
lalandó. Az életkort, vallást, képesítést és eddigi alkalmazást igazoló 
bizonyítványokkal fölszerelt és az egyházi közgyűléshez intézett 
pályázati kérvények f. évi julius hó 15-ig a gimnázium igazgatósá
gához küldendők.

Beszterczehánya, 1910 június 14.

Bukovszky Kálmán,
egyházi másod-felügyelő.

jTEIWEL LIPÓT UTÓDAI Z A I T S C H E K  J A R O M I R

Első magyar kir. szabad, iskolapad-gyár.
Mindennemű i s k o l a p a d o k ,  iskola- és 
óvoda-berendezési bútorok, tornaszerek  
és szabad, gyerm ekpadoknak gyártása.
2 3  é r e m m e l  k i t ü n t e t v e ,  6 0 0  i s k o l á 
b a n  a l k a l m a z v a .  — Költségvetésekkel 
készséggel szolgálunk. Alapítva 1846.

Budapest, IX., Ipar-utcza 4. sz.
Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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