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I. 

A reform fejlődése és akadályai. 

Hét éve már annak, Wlassics Gyula akkori miniszter úr eze-
ket a nagy reményekre jogosító kijelentéseket tette : (az 1897. évi 
költségvetés tárgyalásakor), ,,Egy kérdést már is kivettem a 
népoktatási törvény keretéből: a polgári iskolákat, melyek reformját 
külön törvény számára akarom fenntartani . . . kötelességem kije-
lenteni, hogy éppen az egységes középiskolával szemben életképes 
polgári iskolát akarok szervezni." A reform azután változó szeren-
csével hol fejlődött, hol megállt. 

Első akadályul a minősítési törvény (1883. évi I. t. c.) mó-
dosításának szüksége merült fel, e módosításba nem lehetett volna 
addig belekezdeni, mig a kormány nem tudja azt, hogy a képzett-
ségnek mekkora mértékét biztosítja majd a 7 osztályos polgári is-
kola, melynek jogosító hatálya éppen ama mérték előzetes megál-
lapításától függ s e mértékhez igazodik. 

Az Orsz. Közoktatási Tanács nemsokára megkezdte a munká-
latokat; az előzetes elvi megállapodások után kidolgozta, s 1898. 
őszén be is fejezte mind a 4 osztályos polgári iskola, mind a 3 
osztályos polgári iskola tanítástervét. E tanításterv a polgári iskolát 
2 tagozatra osztotta volna, melynek helyességét semmivel sem lehet 
bizonyítani. Országos egyesületünk a 7 osztályos polgári iskolát 
javasolta, semmivel sem lehet megokolni azt, hogy miért nem jó 
az egyöntetű módon szervezendő hét osztályos polgári iskola. Két 
tagozatot egyedül a szakiskoláknál találunk, (a polg. és közép-
iskola 4 osztálya fölé helyezett felső ipariskola stb.) ámde a polg. 
iskola nem akar szakiskola lenni, hanem általános műveltséget 
nyújtó s gyakorlati életpályákra nevelő iskola. E közben érdekelt 
oldalról aggodalmak merültek fel a felső kereskedelmi iskolák 
létkérdése iránt; az aggódok a leendő felső polgári iskolában 
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mintegy versenytársat láttak. Az aggodalomnak semmi alapja 
sincsen; a felső kereskedelmi iskola kizárólag szakiskola, a 7 
osztályos polgári iskola pedig általános műveltséget nyújtó iskola; 
mindenik halad a maga útján. A felső kereskedelmi iskola némely 
tekintetben., (bizonyos életpályáknál s az egyéves önkéntességnél) 
előnyösebb helyzetben van mint a gimnázium s abban az időben, 
mikor a felső keresk. iskolát újra szervezték, senkinek sem jutott 
eszébe aggódni a gimnázium sorsa felett. Hogy a felső keresk. 
iskolákból néhányat (a néptelenebbeket) be kellene szűntetni: ezt 
az érdekelt szakférfiak is hangoztatják; de ezt minden polg. isk. 
reform nélkül is meg kellene tenni, mert Magyarországon nincsen 
annyi kereskedelmi pálya, hogy 38 felső keresk. isk. abiturienseit 
mind alkalmazza, a minek az a vége, hogy az abituriensek kény-
telenek ügyvédi Írnoknak menni havi 20—30 korona fizetéssel. 

Az Orsz. Közokt. Tanács tantervjavaslatának megjelenésével 
azt hittük, hogy semmi sem állhatja már útját a reform megvalósításá-
nak. Ekkor az egyéves önkéntesség megadásának akadálya 
nyomult előtérbe; az intéző körök eleve belátták, hogy e kedvez-
mény nélkül hiába való minden reform és valóban, mert 7 évi 
iskolázás után méltányosnak tartja mindenki az egy éves önkén-
tességet, midőn ezt a kedvezményt más államok 6 évi iskolázás 
után is megadhatják. 

Beavatott körök úgy vélték, hogy az egyéves önkéntesség 
megadása a közös hadügyminisztériumon rnult, ma már az a kér-
dés is kedvezően oldható meg. Az országgyűlési szabadelvű párt 
kilences bizottságának 8 pontból álló programmja — melyet 1903 
okt. 28-án csekély módosítással a kormány is magáévá tett — a 
katonai szolgálati kedvezményekről következőleg intézkedik: 

„3. A közös hadsereg szolgálati kötelezettség teljesítése körüli 
törvényes kedvezmények legfelsőbb fokú eldöntése kizárólag a 
honvédelmi miniszterre bizassék és e kedvezménynek odaitélését le-
hetőleg méltányos alapokra fektessék". 

E vívmányok elegendő alapot nyújtanak arra, hogy a hét 
osztályos polgári iskola reformja immár megvalósuljon. 

Szilárd bázisunk e tekintetben Berzeviczy Albert miniszter 
úrnak e tárgyban tett nyilatkozatai. A millenniumi ünnepségek al-
kalmával a II. egyet, tanügyi kongresszuson, az egységes közokta-
tásról tartott nagyszabású értekezésében a polgári iskolákról így 
nyilatkozott: 



7 

„A mostani értelemben vett polgári iskola, úgy szintén a 
felsőbb leányiskola reformja, nézetem szerint, elválaszthatatlanul 
függ össze a középiskolai kérdéssel, miért is azt nem vélem a 
népiskolai törvény keretébe illeszthetőnek." ,,Közoktatásunk szer-
vezetének egyik legtöbbet vitatott kérdését kétségtelenül a polgári 
iskola képezi, melyre nézve az én egyéni véleményemet, összefüg-
gésben azzal, amit a felsőbbfokú népiskolákra mondottam, röviden 
a következőkben kívánom összegezni: A polgári iskola fiúkra 
nézve oly középfokú tanitézetté alakulna át, melynek alsó osztá-
lyai lehetőleg összevágnának a felső fokú népiskolával, legalább 
annyira, hogy azok, a kik ez utóbbit elvégezték, nagyobb nehézség 
nélkül léphessenek át a polgári iskola megfelelő, valószínűleg 
ötödik osztályába. Ez a polgári iskola hét, esetleg nyolc osztály-
ban kiválóan gyakorlati irányú polgári képzést nyújtana s az egy-
éves önkéntesi szolgálatra is képesítene'1. 

1903 november 16-án a polgári iskolai egyesület tisztelgő 
küldöttsége örömmel s megnyugvással hallgatta dr. Berzeviczy 
Albert miniszter úr eme nagyfontosságú kijelentését: „Ami a 
polgári iskolák reformjára vonatkozó nézetét illeti, biztosíthatja az 
egyesületet, hogy az ezredéves tanügyi kongresszuskor vallott véle-
ménye nem változott meg. Most is csak úgy véli a kérdést meg-
oldhatónak, mint 1896-ban Jól tudja ugyan, hogy vannak aka-
dályok, de ezek leküzdésén, a reform megvalósításán teljes hatá-
rozottsággal, ha kell teljes eréllyel fog munkálkodni." S most újra 
virrad! Adja az ég, hogy a virradás után a megvalósítás napja 
derüljön föl iskolánk reformjára! 

* 
* * 

A polgári iskolák reformjának szükségességét, a szervezési 
fokozatokat s a tanítástervet előbbi munkáimban (I. és II. rész) rész-
letesen kifejtettem, ez alkalommal csak azokra a szempontokra 
szorítkozom, melyek a reformmal szorosabb összefüggésben vannak, 
mint aminők; a proletárizmus terjedésének meggátlása, az élet-
pályák igazságosabb elosztása s a produktív pályák megkedvel-
tetése az azoknak nyújtandó előnyök által. 



III. 

Az iskola és a prolefárizrnus. 

Proletárok alatt ma már nem csak azokat értjük, kiket a 
rómaiak értettek, kik az ókori Rómában egyedül gyermekeik so-
kaságával használtak az államnak, mert szegénységüknél fogva a 
cenzusból kiestek; manapság két féle proletárt ismerünk: 

1. A vagyontalan s csak a munkájukból élő polgárokat 
(munkás proletár). 

2. Vagyontalan, de szellemi munkájok után élő csekélyfizetésű 
alsóbb fokú hivatalnokokat (szellemi proletár). 

E kétféle felfogásban aztán többféle árnyalatot szoktak meg-
külömböztetni. 

Sokat hairbttunk arról is, hogy a polg. iskola proletárokat 
nevel; erős vád, mely ha igaz, annak nem csak az iskola, hanem 
a társadalom is az oka s nemcsak a polg. iskolát, hanem a gimn. 
és reáliskolát is érheti a vád. 

Lássuk mi is az a proletárizmus; ki a proletár? Az-e a ki 
polg. vagy közép isk. négy osztályát végezve díjnok, írnok, vasúti 
altiszt avagy másféle kishivatalnok lesz? Ha ez a proletár, akkor 
ilyen proletárt nemcsak a középiskolák és a polgári iskola, hanem 
a szakiskolák is nevelnek. Vagy az-e a proletár a kinek anyagi 
és esetleg szellemi tehetségei nem állnak arányban magasratörő 
vágyaival s a félúton megáll — visszatér s félbemaradt tehetség a 
neve? Ilyen proletárt már nemcsak a középiskola, hanem az 
egyetem is nevel; hiszen hallottunk olyan színészről, aki a theo-
logiát hagyta ott, olvastunk olyan adóvégrehajtóról, aki a jogi-
tanulmányait abbahagyta, tudunk olyan pénztárosról, aki a gyógy-
szerészettől, s olyan könyvelőről, a ki a gazd. akadémiától vált 
meg idő előtt, anélkül, hogy ennek a pályaváltoztatásnak az egye-
tem avagy az akadémia lett volna oka. Nem is hallottam soha, 



9 

hogy az ilyen félbemaradt tehetségek miatt a társadalom az egye-
temet tette volna felelősé, de azt már hallottam, hogy ha polg. isk. 
4 osztályát végzett tanulók díjnoknak vagy írnoknak mennek: ennek 
a polg. iskola az oka. 

Proletárnak nevezném azt is. aki vagy anyagi eszközök vagy 
tehetség nélkül szűkölködve pályát kénytelen változtatni s a leg-
több esetben nem előnyösen. Proletárnak nevezném azt is, aki tár-
sadalmi állásán felül, anyagi tehetségein túl költekezve él s emiatt 
adósságot adósságra halmoz. Valakinek csekély jövedelme még 
nem sorozná őt a proletárokhoz, mert egy, az anyagiakkal küzdő 
600 - 1000 kor. jövedelemü, de nagyzó, kis hivatalnok inkább ne-
vezhető proletárnak, mint egy 400—500 kor. jövedelemmel biró 
földmívelő. Soha sem hallottam, hogy földmívest, paraszt gazdát 
proletárnak neveztek volna, mert bár jövedelme csekély, anyagi 
tehetségén túl nem költekezik, sorsával megelégedett. 

Az iskola megteszi kötelességet, tanít, nevel, de hogy a ki-
került tanulók nagy része inkább a hivatali pályák után kap: arról 
az iskola és a tanári testület valóban nem tehet. 

Az iskolák száma s az iskolák tanulóinak száma évről-évre 
emelkedik; ez csak azt bizonyítja, hogy a közönség óhajtja 
sőt követeli az iskolák szaporítását. Ha az iskola nem felelne meg 
hivatásának: bizonyára nem emelkednék oly rohamosan az iskolák 
száma s azok látogatottsága: 

*) 
I s k. é v e k 1879 80 1889 90 1 1900 901 

*) Polg. iskola volt 
Tanulók száma 

A középiskolák száma is emelke 

101 
8450 

dett : 

165 
20295 

299 
45213 

*) 
I s k . é v e k 1893 4 | 1895 6 | 1900 901 

*) Középiskola 
Tanulók száma 

182 , 
49154 

188 
55367 

198 
59302 

A tanuló kedv sem csökkent, mert 1878/9. isk évben a 
a gimnáziumi tanulóknak csak 21%-a tett éretségit**) holott 1902/3. 
isk. évben már 27"2%. Ugyanis 1894/95. isk. évben a közép-

*) Miniszteri jelentésekből (a közokt. állapotáról). 
**) Schvarcz Gyula „Állami intézményeik". 
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iskolák 1. osztályába beiratkozott 11,510 tanuló, 8 év múlva 
vagyis 1902/3. isk. évben az előbb említett 11,510 tanuló közül, 
3518 vagyis 27'2°/o tett érettségi vizsgát. Hová lett a többi majd-
nem 8000 tanuló ? Ezek egy része otthon maradt avagy ipari 
keresk., gazdasági pályára ment, s nagy része alsóbb rangú hi-
vatalnok lett, tehát nagy része olyan pályára ment a hova a polg. 
isk. 4—6 osztályával is mehetett volna. 

Figyelembe véve a lakosság számának 10 év alatti emelke-
dését, — amely mindenesetre maga után vonja az iskolák népes-
ségének szaporodását is, még akkor is bebizonyítható a tanuló 
kedv emelkedése; erre azonban azt az ellenvetést is tehetik, hogy 
a tanuló kedv s a tanulók létszámának emelkedése nem egyedül 
és kizárólag az iskolák jóságától s a tanügyi állapotok kétségte-
len javulásától függ, de oka ennek az, hogy az ifjúság (szülői 
rábeszélés folytán) a tudományos képzésre és főként a hivatali 
pályákra vágyik. 

A proletárizmus megszüntetése, avagy legalább mérséklése 
a társadalomtól alig várható; az a társadalom, mely mindjobban 
irtózik a produktív pályáktól, keveset lendíthet a dolgon, legtöbbet 
tehet e tekintetben az államhatalom és pedig: 

1. a gazdasági viszonyok javításával ; 
2. hibás intézményeink javításával; 
3. az ipari, kereskedelmi és ga dasági pályáknak nagyobb 

előnyök nyújtásával. 
A gazdasági viszonyok javításával munkám keretében nem 

foglalkozhatom, hanem a többi javítható intézkedést sorra veszem. 



III. 

j-fibás intézményeink javítása. 

1. A s z i g o r ú b b osz tá lyozás . 
Mint fentebb említettem a ifjúság főként a gimnáziumot és a 

reáliskolát keresi fel legszívesebben, nem azért mintha e ta-
nulók mindnyájának az volna a szándéka, hogy a tudományos 
pályán maradjon s az egyetemre menjen, határozottan nem azért, 
hiszen a statisztika bizonyítja, hogy a beírt tanulók alig 2 5 - 2 7 % - a 
jut az érettségiig. A középiskolába való tódulás okát én a követ-
kezőkben találom: 

1. A legtöbb szülő próbát tesz gyermekével, (még akkor is 
ha az középtehetségű avagy gyenge tanuló), gondolván, hátha 
később megjön az esze. 

2. Sok szülő legalább az éretségiig akarja járatni gyermekét' 
az egyéves katonai szolgálat elnyeréseért, mert keserves nagyon 
a 3 évi katonai szolgálat. 

3. Sok szülő legalább négy osztályt szeretne járatni gyerme-
kével a középiskolában, hogy fia írnok (ténsúr) lehessen. Ha e 
négy osztály nem sikerül, talán ipari pályára adja? Oh nem; 
szerencsét próbál még a polgári iskolában is; pl. ha fia a gim-
názium 3. osztályában megbukott; javitó-, pót- és kiegészítő 
vizsgákkal és rimánkodással a polg. isk. 4. osztályába erőszakolja. 
Ha itt sem boldogul a fiú, még akkor sem gondol a szülő a 
gazdasági, avagy ipari pályára, hanem arra, hogy legalább dijnok-
nak bejuthasson valahova; hiszen drága fia már úrfivá lett, magas 
gallért és manzsettákat visel, ilyen nóbel viseletben csak nem 
állhat a műhelybe, vagy az ekeszarvához. Az a szomorú az előbb 
rajzolt képben, hogy nem csak az intelligens szülő gondolkozik így 
(kinél enyhítő körülmények is lehetnek) de a napszámos is így 
gondolkozik csekély, avagy semmi tehetséggel sem biró fiáról. 
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Ne értsenek kérem félre! A jeles tehettségü tanuló, akár 
iparos, gazdálkodó, akár napszámos szülők gyermeke, ám haladjon, 
az egyetemig meg se álljon! 

De hogy a szegény napszámos csekély tehetségű fia miért okve-
tetlenkedik az irnokságig — azért, hogy rövid idő múlva lenézze 
az apját — ez érthetetlen. Nem jobb lett volna az ilyen tanulót a 
3. osztály végeztével megállítni? Nem jobb lett volna az ilyen 
tanulóval idejekorán megértetni, hogy tudományos pályára nem 
alkalmas, de ipari-, gazdasági pályára — amely kevesebb szellemi 
munkát igényel — még mindig alkalmas lehet. 

A mult évben a vallás- és közokt. minisztérium egy rende-
lete meghagyja a középiskoláknak, hogy a 4. osztályt alaposan 
meg kell rostálni; én azt gondolom, célszerűbb volna ezt a ros-
tálást már a 3. osztályban elvégezni, a 12—13 éves, (a kamasz 
kort még el nem ért) tanuló hajlandóbb kézimunkára menni, mint 
a 14—15 éves. 

Szintén miniszteri rendelettel meg kellene szüntetnie a bukott 
tanulók számarányának megokobisát. Manapság ha a tanulók 
28—30°/o-a bukik a felsőbb hatóság megkívánja, hogy a tanári 
testület okolja meg a bukások ily magas százalékát. Ezt tudva, a 
tanári testület engedni kénytelen: 40°/o-ot átbocsát, mert megér-
demli, 10°/o-ot átbocsájt, mert a szülő nagyon könyörgött és re-
méli, hogy megbírja a tanuló a felső osztályt, 25%-ot átbocsát a 
statisztika kedvéért, 5°/o-ot az igazgató rábeszélésére, hogy ev-
vel is javuljon a statisztika Csoda-e, ha így aztán sok selejtes 
kerül a felsőbb osztályba, s ha már odakerült, akkor nehezebb a 
tanulót elbuktatni, mert már ilyenkor a szülő is a sarkára áll: 
,,Most buktatják meg a fiamat mikor már 15—16 éves? Miért 
nem buktatták meg előbb, akkor még mesterségre adhattam volna, 
de most már nem lehet." Persze azt már elfelejtette a szülő, hogy 
mikor fia az alsóbb osztályokban megbukott, akkor rimánkodott, 
kért, könyörgött, sőt a hatás kedvéért a könnyek sem hiányoztak, 
csak hogy fiát bocsássák keresztül, ,,csak most az egyszer," (ez 
az egyszer aztán ismétlődött háromszor is); akkor kért, könyörgött, 
most pedig (mikor fia 15 éves lett) már követeli, hogy meg ne 
buktassák. 

Sok panaszt hallunk a középiskolák zsúfoltsága ellen is, 
mit Kemény F. úgy vél ellensúlyozhatnak, ha az iskola már a 
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felvételkor kiselejtezi a tudományos pályára nem való tanulókat. 
Ez a rostálás nem sokat lendít a dolog megoldásán, mert: 

1. a népiskola enyhébben osztályoz mint a középiskola s a 
4. elemiből kikerült tanulók több mint 80°/o-a kitőnő, jeles és jó 
rendű. 

2. sok jeles rendű elemi isk, tanuló a középiskolában nem 
válik be és sok elégséges rendű megállná helyét; ez a rostálás 
tehát részben igazságtalan lenne. Selejtezzünk a 2. avagy 3. isk. 
év végén, akkor teljes szigorral lépjünk fel a klasszifikálásnál, mert 
2—3 évi saját tapasztalatunk már felhatalmaz annak megítélésére^ 
hogy a kérdéses tanuló megmaradhat-e továbbra is a közép- avagy 
a polgári iskolában ? 

*) „A többiek (t. i. a fel nem vett tanulók) a polgári iskolába 
utasítandók, melyet ezzel a kényszer védelmi eszközzel legtávo-
labbról sem akarunk károsítani vagy lealacsonyítani és ahonnan, 
ha jó eredménnyel végeztek egy osztályt, bármikor átléphetnek a 
középiskolának megfelelő osztályába. Csak jelzem, nem részletezem 
ezt a sokak előtt reakcionáriusnak tetsző gondolatot, mely bizo-
nyára kellő előkészítésre szorul, de annyit kifejthetek, hogy én 
ebben senkivel szemben igazságtalanságot nem látok, ellenben jo-
gosultnak tartok minden olyan hatósági intézkedést, mely hivatva 
van arra, hogy ezt a középosztályban dúló kort kiirtsa vagy le-
galább enyhítse. Adataim megcáfolhatatlanúl bizonyítják, hogy a 
mi társadalmunk iskolaválasztás dolgában elfogult, éretlen és elka-
patott; tehát fel kell világosítani, nevelni s ha kell fékezni. Ez 
nem korlátozása az egyéni szabadságnak, hanem sürgős önvédelem 
az ország, a társadalom és az iskola részéről; jogosult védekezés 
a pedagógus anarchia és a diploma-özön ellen." 

„Csak érinteni kívánom végül a középiskolák elözönlésének 
egyik főokát: a minősítési törvényt és az egy évi önkéntességi jogot. 
Ebben is csak tettek segíthetnek, nem pedig végnélküli fejtege-
tések és jámbor óhajtások Ha a legalább hat osztályú polgári is-
kolának ezt a fontos jogot (egyévi önkéntesség) s még néhány 
más méltányos kedvezményt biztosítani lehetne, a középiskoláknak 
immár nem fokozható zsúfoltsága egy csapással megszűnnék és 
azok visszanyernék eredeti rendeltetésüket: a tudományos pályára 
való előkészítést.4. 

*) Kemény F. „Berlin-Bécs-Budapest" Magyar Paedagogia 1904. 38. lap. 
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2. A magániskolák szabályozása s a magánvizsgálatok 
szigorítása. 

A magán polgári iskolák nagy részére sok panasz volt, főként 
az ott tartott magánvizsgálatok szabálytalansága miatt; ennek kö-
vetkezménye volt a v. és közokt. miniszternek 1897. évi 48460. 
sz. rendelete, mely jövőben a magán polgári iskoláknál évente 
nem négy, hanem csak egy magánvizsgálatot engedélyez szigorúbb 
felügyelettel. Ez az intézkedés azonban édes keveset lendít a bizo-
nyítvány gyártáson s a proletariátus túltermelésén. 

Tulajdonképen ott kellett volna kezdeni a helyes intézkedést, 
hogy magán polgári iskolák felállítására nem is kellett volna en-
gedélyt adni, mert az 1868. XXXVIII. t.-c. 16. §-a ezt mondja: 
„Magán egyének és társulatok is állíthatnak fel elemi és felső nép-
iskolákat és tanitóképezdéket, ha . . . stb. 

Ez a § a felsorolt és engedélyezhető magániskolák közt a 
polgári iskolákat nem említi: ennélfogva magán polgári iskola nem 
is volna engedélyezhető. A v. és közokt. miniszt. 1890. évi 30819. 
sz. rendeletében elvileg kimondotta, hogy „Társulatok hitfelekezeti 
jellegű iskolákat nem állithatnakamiből az is következik, hogy 
magánosok sem állithatnak felekezeti jellegű polgári iskolákat; 
holott gyakran halljuk, hogy N. N. grófnő x-en r. kath. jellegű 
polgári (zárda) iskolát alapított s annak vezetését az apácákra 
bízta. Tisztelet a kivételnek, a zárda iskolák közt akadnak igen 
jó iskolák, de akadhatnak rosszak is, mert feltigyeletök hiányos, 
mert nem állanak az 1876. évi XXVIII. t.-c. 6. és 9. §-ában 
meghatározott felügyelet alatt. A hitközség által fenntartott iskolák-
ban a közvetlen felügyeletet a hitk.-iskolaszék gyakorolja, ámde 
sok zárdai iskolánál iskolaszék nincsen. Bár a magántanulók vizs-
gálatait, az 1897. évi 48460. sz. miniszteri rendelet meglehetősen 
szigorította, még mindig nincsen kizárva az itt-ott felmerülő vissza-
élés (amely főként az enyhe osztályozásban nyilvánul) nem any-
nyira az állami és a községi polgári iskolák részéről, mint inkább 
a jelentkezők részéről. Ezeket a szabálytalanságokat meg lehetne 
szüntetni országos intézkedéssel, a magán vizsgák centralisatiójával. 
Magánvizsgálatok tartására központokat kellene megállapítani pl. 
Budapest, Nagykanizsa, Pozsony, Kassa, Debrecen, Kolozsvár, 
Brassó, Szeged. E központokra kellene terelni a magánvizsgálatra 
jelentkezőket a szomszédos megyékből összevonva. Magánvizsgálat 

4 
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évente csak egy tartatnék az 5—6 polgári iskolától berendelt 5—6 
tanárból és a kir. tanfelügyelő elnöklete mellett alakított vizsgáló 
bizottság előtt A következő évben ismét más iskoláknak más tag-
jaiból alakíttatnék a vizsgáló bizottság. Miniszteri rendelet intéz-
kedne a tanfelügyelő útján mind a vizsgálat napjáról, mind a 
vizsgáló bizottság kinevezéséről; úgy, hogy a vizsgáló bizottság s 
a vizsgát tevő magántanulók csak a vizsgáló teremben találkoz-
nának. E vizsgálatok költségesebbek lennének, ez okból a vizs-
gára bocsátandó tanuló a vizsgát jóval megelőzőleg köteles volna 
az engedély elnyerése után azonnal a kir. adóhivatalba 100 K 
vizsgadíjat befizetni. A befizetést igazoló adóhiv. nyugtájával kér-
heti a vizsgálat kitűzését. 

Ez az intézkedés, habár terhesebb is lenne a mostaninál, de 
egyszer s mindenkorra végett vetne minden szabálytalanságnak. 

3. Az életpályák s a minősítési törvény. 

*) „A gimnáziális régi módi nevelést, mely meghatározott cél (!) 
nélkül, leginkább csak az általános műveltség megszerzésére teszi 
fogékonnyá az ifjakat: le kell járatni. Erőszakkal el kell terelni 
más útakra a minden áron, minden úton-módon diplomáért küz-
dők borzalmas seregét is. A praktikus életre kell nevelni egy új 
nemzedéket. A gazdaságnak, az iparnak, a kereskedésnek hasznára, 
hogy a nemzet a világversenyben derekasan megállja a helyét. 

Aggódva kell gondolni arra, hogy ha a doktor-láz terjed, 
mily óriási mértékben növekszik ismét a szellemi proletariátus. Meg 
kell nehezíteni a diplomaszerzést és nem megkönnyíteni. A gim-
náziumoktól és egyetemtől elriasztani az odatódulókat s praktikus 
pályára terelni: épp oly fontos feladata a közoktatásügy intézői-
nek, mint az orvosoknak az, hogy a veszedelmes járványnak pusz-
títását megakadályozzák." 

Fenti sorok nemcsak a középiskolák, hanem az egyetemek 
zsúfoltságát is szóváteszik s erősen ostorozzák a diplomaszerzés 
lázát, mely csak a szellemi proletariátust van hivatva növelni. 
Ennek igazolására álljon itt egy kis statisztika (az 1900/901. évi 
miniszt. jelentésből.) 

Gimnázium- és reáliskolában az 1900/901. isk. évben érett-
ségit tett (198 iskolában) 3750 tanuló. 

*) Pesti Hirlap, 1904.jan. 7. „Praktikus irányok." 
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Ezekből 

Egyetemre ment : 

teológiára _„ . . . . . . . . . 471 
jogra 1002 
orvosi fakultásra . . . . . . 244 
bölcsészetire . . . 389 
mérnökire . . . . . . . . . . . . . . . 332 
építészetire . . . 35 
gépészmérnökire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
vegyészetire... . . . — . . . . . . 34 

Összesen . . . 2598 

Más pályákra: 

gazdaságira 182 
erdészetire . . . . 74 
bányászatira . . . 32 
iparira . . . 16 
kereskedőire . . . . . . 58 
katonaira . . . . . . . . . . . . 210 
alsóbb hivataln. 391 
művészetire 50 
egyéb ismeretlen pályára 139 

Összesen . . . 1152 tanuló. 

Szóval az érettségit tett tanulók 31%-a olyan pályára ment, 
melyre gimnáziumi avagy reáliskolai érettségi nélkül is mehetne; 
igaz ugyan, hogy a mai iskolai szervezet a gazdasági, erdészeti, 
bányászati és katonai akadémiára való belépéshez középiskolai 
érettségit kiván, de azt mindenki beláthatja, a ki a felsorolt aka-
démiákat ismeri, hogy azok tanulmányi rendszeréhez nem okve-
tetlenül szükséges, hogy azt az 1152 tanulót 8 évig latinnal s 
illetőleg 6 évig franciával gyötörjék; azt az előképzettséget, mit 
az emiitett akadémiák kívánnak, megadhatja egy jól szervezett hét-
osztályos polgári iskola is. 

Felső keresk. iskolánk van 38, több mint Német- és Angol-
országnak együttvéve. Az eddig volt 37 felső kereskedelmi iskolában 
az 1900/901. isk. évben érettségit tett 1399 tanuló, ezekből: 
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kereskedelmi pályára ment 296 
ipari, gyári — . . . — 180 
pénzintézeti (takarékpt. biztosit.) 286 
keleti kereskedelmi akadémiára 10 
felsőbb tanulmányokra... 46 

Összesen 818 

Más pályákra: 

közigazg. tanfolyamra 25 
kisebb hivatalnoki 62 
más közszolgálati 56 
vasút, posta, hajó pályákra . . . 106 
ismeretlen és más pályákra . . . . . . 332 

Összesen 581 

A kereskedelmi iskolákból kikerült ifjak 41%-a olyan pályára 
ment, melyre kereskedelmi érettségi nélkül is mehetne. Azt a 
keresk. iskolai tanárok is elismerik, hogy tanítványaik nagy része 
nem a kereskedelmi tudományokért vergődik az érettségi után, 
hanem igen sokan az egy éves önkéntesség elnyeréseért. 

„A nemzeti közoktatásügy egységes szervezetének legjellem-
zőbb vonása volna az egyes oktatási intézetek társadalmi jogosult-
ságának igazságos elosztása." *) 

Ha a 7-osztályos polgári iskola végbizonyítványa az egyéves 
önkéntességre is jogosít: akkor ez a 41% nem kénytelen fel-
keresni a felső keresk. iskolát, sem a fentebb említett 31% nem 
tódul a középiskolába, hanem felkeresi a neki való polgári 
iskolát. A középiskolák is, a felső kereskedelmi iskolák is csak 
örvendhetnek majd annak, ha az emiitett elemektől megszabadul-
nak; akkor majd a középiskola joggal mondhatja, hogy csupán 
csak a tudományos pályára (az egyetemre) neveli tanítványait, s a 
kereskedelmi iskola is egyedül feladatának él, mert csupán keres-
kedelmi és pénzintézeti pályára neveli abiturienseit. 

Ezzel az intézkedéssel a szellemi proletariátus nem szűnnék 
ugyan meg, legfeljebb azt érnénk el, hogy a tanulók a nekik való, 
határozott célú s leendő pályájuknak megfelelő nevű. iskolákba 

•) Kármán M.: A közoktatásügy egysége. 
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tereltetnének; a középiskolák zsúfoltsága megszűnne s valódi 
hivatásuknak élnének s ez is már haladás lenne. 

*) „A polgári iskola jelenleg (1878.) még hivatalra nem képe-
sít, hazánk népe pedig szegény, gyermekeit biztos kenyérre akarja 
ma már k&épeztetni, s így jelenleg gyermekeiket polg. iskolába 
túlnyomólag csak oly szülők küldik, akik kereskedőt vagy iparost 
kívánnak belőlük nevelni. Pedig ezeknek sem való a polgári iskola 
mint betetőző tanfolyam, hanem való nekik a kereskedelmi-, vagy 
az ipartanoda. A kisebb birtokos, a kevésbé módos megyei ember 
szintén nem küldi fiát a polgári iskolába." 

„A hiba első sorban a törvényhozást terheli. Meg kellett 
volna szabni a műveltségi képesítvényt mind a törvényhatósági, 
mind a községi bizottsági tagokra és tisztviselőkre az önkormány-
zat érdekében : s a képesítvény nálunk józanul nem lehetett volna 
egyéb, mint a polgári iskola bevégzett tanfolyamának legalább is 
kielégítő bizonyítványa." 

„Polgári iskoláink szervezetét, tanfolyamát azonnal át kellene 
alakítanunk". (Itt felsorolja a tantárgyakat, melyekkel tantervét bőví-
teni kellene ; a hazai köz- és magánjog, statisztika, közgazdaság 
s a perrendtartás könnyen megérthető tanfolyamát.) 

„Ha polgári iskoláink ily irányban fognának átalakíttatni s a 
gazdasági ipar- és kereskedelmi középiskolák fölállításáról az állam 
a polgári iskolák reformjával párhuzamosan kellő mérvekben intéz-
kednék : akkor nagyon könnyű lenne megoldanunk gimnáziumaink 
és reáltanodáink föladványait. Jelenleg a középiskolákat közönsé-
günk nem tekinti még kizárólag előkészítő tanfolyamoknak, hanem 
igen gyakran olyasminek, aminek a törvény s az elmélet polgári 
iskoláinkat óhajtaná tekintetni. 100 gimn. tanuló közül ki az első 
osztályba belépett, ma is (1878.) csak 21 jut az egyetemre, nem-
csak azért, mert a gyermeknek nincsen tehetsége, szorgalma, de 
igen sokszor azért, mert a szülőnek nem lévén elég anyagi ereje, 
vagy kedve gyermekét egész az egyetemig iskoláztatni, már akkor, 
midőn a gyermeket beadja, előre elhatározza, hogy pld. a 4. vagy 
a 6. osztály végeztével honn tartja a fiút s átadja a gyakorlati 
életnek" . . . s mivel a középiskola tanterve főleg előkészítő, ennek 
következése azután: hogy az a 79°/o, mely az egyes osztályokról 
lemarad, töredékes, neki teljesen hasznavehetlen ismeretkörrel lép 

*) Schvarcz Gyula: Állami intézményeink s a kor igényei. 
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ki „az életbe"; ez rút tévút, melyről egyesegyedül polgári tano-
dáink jelzett reformja s a polgári iskola növendékeinek jelzett jog-
címe a törvényhatósági, községi, állami alkalmazásra fogja letérít-
hetni a szülőket úgy, mint az ifjúságot." 

Schvarcz Gy. munkája óta 1883-ban a törvényhozás rendezte 
ugyan a tisztviselők minősítését s itt a polg. iskoláknak is jutott 
egy-egy morzsa, később ezt is megvonták. 

Régebben községi jegyző-képesítő vizsgára mehetett a polg. 
isk. 6. osztályát végzett tanuló is, ma mar csak 8 osztályt végzett 
tanuló mehet. Hogy miért alkalmasabb erre a 8 osztályt végzett: 
az alig érthető; azért-e mert a 8 osztályt végzett latint, görögöt is 
tanult, bölcseletet és analitikai mértant? S a polg. iskolát végzett 
azért nem alkalmas a jegyzői pályára, mert a polg. isk.-ban (a fenti 
tárgyak kivételével) alkotmánytant, könyvviteltant, gyakori, föld-
mérést, gazdaságtant is tanul ? 

Vagy azért nem alkalmas a polg. isk. tanuló, mert fiatalabb 
s a kor igényei megkívánták a jegyzői minősítés felemelését? 
Hiszen akkor a kor igényei azt is megkívánhatták, hogy a polg. 
iskola évfolyamait felemeljék 7 osztályra s akkor ez a kifogás 
mindjárt elesik. 

így vontak meg fokozatosan több kedvezményt a polg. iskolától 
úgy, hogy ma csak (de csakis még 2 évig) a gazdasági intézet áll nyitva 
a polg. iskolát jó eredménnyel végzett tanuló előtt; s midőn minden 
pálya és intézet ajtaját becsukják a polgári iskolát végzettek előtt: van-
nak, akik mégis csodálkoznak azon, hogy a polgári iskola 5, 
és 6. osztálya oly néptelen. Valakit előbb megfosztanak ruhájától, 
aztán megdorgálják, hogy nem szégyenli magát ilyen meztelenül 
járni?! 

Nem a felső osztályoktól kellett volna a minősítést megvonni, 
hanem az alsó osztályoknál kellett volna azt megszorítani (pld. a 
4. osztálynál), mert innen a 4. osztályból kerül ki a szellemi pro-
letárok legnagyobb kontingense. 

A mai állapot szerint a polgári s a középiskola 4. osztályát 
végzett tanuló irnok, irodaigazgató, telekkönyvvezető, fogyaszt, adó-
kezelő tiszt és ellenőr, segédhivatali tiszt a központi igazgatásnál, 
bíróságnál (törvényszéknél, kir. táblánál), azután fogházfelügyelő, 
dohánybeváltó felügyelő és kezelő tiszt stb. lehet, kik fizetés te-
kintetében 1000 koronától 2900 koronáig mehetnek (néhol egy-
egy kis szakvizsgával, a melyre 3 hó alait bárki elkészülhet); 

2* 
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szóval két akkora fizetésbe juthatnak, mint az állami tanitók, akik 
4 évvel tovább tanulnak, mint a felsorolt hivatalnokok. 

Hol itt az igazság? Az igazság ott lesz, ha a felsorolt hiva-
talnokok előképzettségét 4 osztályról 6 osztályra emelik; akkor 
majd meggondolják a szülők, hogy érdemes-e még két éven át 
taníttatniok az amúgy is gyenge, középtehetségű gyermekeiket s 
nem lenne-e jobb már a 3. osztályból ipar-, keresk.- avagy gazda-
sági pályára adni őke t ? ! 

A proletáriátust fejlesztő baj oka a minősítési törvény 
hibás alkotásában van, nem az iskolák szervezetében; a polg. 
iskolák reformjával egyidejűleg a minősítési törvényt is módosítani 
kell s annak számos intézkedését szigorúbbá kell tenni, akkor 
majd mérséklődik a proletárizmus is. 

4. Több kedvezményt a gazdasági- , ipari- és a kereskedelmi 
pályákra lépőknek. 

a) A katonai szolgálatnál. 

Sokszor hangoztatják, hogy az ifjúságot a produktív pályákra 
kell terelni, de arról nem igen beszél senki, hogy mi módon lehet 
ezt elérni. Rábeszélés nem sokat ér, kivált ha rábeszélésünket a 
szülői ház sem igen támogatja, midőn a minősítési törvény is 
a szülői vágyak támogatójául szegődik; hiszen 4 polg. avagy közép-
isk. osztály végeztével nagyreményű csemetéjük írnok lehet 1000— 
1200 korona fizetéssel; minek vesződne akkor még az inaskodás-
sal, mikor ennek más előnyét nem látja az irnoksággal szemben. 

Adják meg a legalább 2 —3 polg. v. középisk. osztályt és inas-
tanonc-) iskolát végzett iparos-segédnek, kereskedő-segédnek, továbbá 
földmíves-iskolát végzett földmívelónek a 2 évi katonai szolgálat 
kedvezményét. Ha pedig az illető ezt a kedvezményt kijátszaná s ennek 
élvezete után újra irnokságra menne: akkor meg kellene vonni 
tőle a további kedvezményt s 3 évi szolgálatra kellene kötelezni. 
Szóval hatósági (szolgabirói, rendőri, kapitányi) bizonyítvánnyal 
kellene az illetőnek igazolnia, hogy valóban gazdasági-, ipari-
avagy kereskedelmi pályán van alkalmazásban. (A katonai ked-
vezményt élvező tanítóknak is évente szolgabirói hatósági bizonyít-
vánnyal kell igazolnia, hogy tanítói pályán működik, ellenkező 
esetben be kellene 3 évi szolgálatra vonulnia.) 
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b) A képviselőválasztó és a törvényhatósági jogok gyakorlásánál. 

A választási és a törvényhatóságokról szóló törvények a jogok 
osztogatásában főleg a vagyorios osztályra s a diplomás értelmi-
ségre voltak tekintettel, de megfeledkeztek a kevésbé vagyonos és 
produktív pályán működő polgárokról, holott az adózók zömét 
épen ezek alkotják. Egyetlen egy kedvezmény a gazd. tanintézetet 
végzetteknek jutott, t. i. az adóalap kétszeresének beszámítása a 
virilistajog elnyerésére. 

Meg kellene adni a képviselőválasztó jogot mindazoknak a 
segédeknek, akik a polg. vagy középiskola 2—3 osztályát s az inas-
tanonc-) iskola 3 évfolyamát elvégezték, továbbá azoknak a föld-
mívelőknek, akik a polg. vagy középiskola 2—3 osztályát és a 
földmíves iskolát elvégezték, tekintet nélkül, hogy mekkora adót 
fizetnek. 

A gazdasági tanintézetet végzettek kedvezményéhez hasonlónak 
meg kellene a d n i a jogot a kertészeti tanintézetet, felső ipariskolát, 
a gépészeti felső ipariskolát és felső kereskedelmi iskolát végzet-
teknek arra, hogy adóalapjuk kétszeresen számíttassák a virilista-
jog elnyerésére. 

Itt szintén évente igazolni kellene azt, hogy az illetők valóban 
gazdasági, ipari, avagy kereskedelmi pályán működnek-e! 



III . 

A társadalom s a proletárizmus. 

A proletárizmus fejlődő csirái a társadalomban gyökereznek; 
az urhatnámság, a címkórság s a címhajhászat: a proletárizmus 
gombatelepének melegágyai, melyeket a társadalom oly szeretettel 
ápol. Évtizedek kellenek ahoz, míg a társadalom a produktív 
munkát megbecsüli s annak munkásait le nem nézi. 

*) „A szellemi munkának tulajdonított elsőség — mondja Le 
Play tanításában — nem egészen indokolt; még pedig nem csupán 
azért, mivel a tudós, a pap, az államférfi is, a földmives, az iparos 
s a kereskedő munkája után él, hanem főképp, mivel a termelő 
foglalkozások a tapasztalat útján nagy mértékben kifejlesztik a 
megfigyelő tehetséget s a józan Ítélőképességet. 

Nagy tévedés azt hinni, mintha a termelő foglalkozás az 
értelmet elsorvasztaná; ellenkezőleg a józanészt nagyon is fejleszti. 
Mivel folytonos erőfeszitést kíván s ez által az elpuhulástól 
s a henyeséggel járó bűnös hajlamoktól megóv: az erkölcsi emel-
kedésnek is fontos tényezője. Richelieunek igaza van : a társadalom-
nak több termelő munkásra van szüksége, mint szellemi munkásra." 

„Tévednek azok, akik az iskolai oktatás jelentőségét túlozva, 
azt hiszik, hogy a tanulatlan munkásnép tudatlan és oktalan. 
Élnének csak egy fedél alatt az oly munkásnéppel, mely a hagyo-
mányos módszerekhez ragaszkodik, bezzeg másként vélekednének. 
Belátnák, hogy a kézi mesterség tiszta értelmet és józan észt 
követel. Tehát bízvást mondhatjuk, hogy a termelő foglalkozások a 
népet nemcsak erkölcsileg, hanem szellemileg is emelik." 

„De erősítik a családokat is s ezzel a nemzetet, kivált a 
törzsökös családot. Mert a népes családok valamelyik tagjában 

*) Le Play: A munkásviszonyok reformja. 
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mindig van annyi képesség, hogy apja mesterségét folytassa. 
Holott a kiváló szellemi tehetségek ritkán szállnak nemzedékről-
nemzedékre." 

E pontban Le Play optimista, mert nálunk a népes, de 
jómódú iparos családokban ritkán akad olyan fiu, a ki apjának 
mesterségét folytatná. Azt hiszi, hogy a jómód, gazdagság arra 
utalja, hogy apja hagyományaival szakítson; ennyi vagyonnal miért ne 
lehetne ő tekintetes, avagy nagyságos úr s keresztül töri magát 
— úgy ahogy — az egyetemen s valamilyen diplomához jut 
hivatásszeretet nélkül, de annál nagyobb ambicióval. Ennek utóbb 
az lesz a vége, hogy az apjától örökölt vagyonnak előbb-utóbb a 
nyakára hág s fiai szellemi, avagy munkás proletárokká lesznek. 
Nálunk sokszor a termelő, a jómódú iparos és gazda ivadékai 
lesznek szellemi proletárokká s az elszegényedett tisztviselők adják 
gyermekeiket iparos pályára, hol aztán — forgó tőke hiányában — 
munkás proletárokká lesznek. 

*) „A termelő foglalkozások jobban ellentállanak a gazdagság 
erkölcsrontó hatásának is, minthogy a mesterség elhanyagolását az 
anyagi kár nyomon követi; tehát a kitartó munkálkodásra való 
ösztön erősebb. Az elrestülő család romlása kikerülhetetlen ; ám az 
ily példa nem csábit utánzásra, hanem a többi családokat elijeszti." 

„Minden állam hanyatlásnak teszi ki magát, mihelyt a tétlen 
osztályokát, vagy a kizárólag szellemi munkával foglalkozókat 
engedi túlsúlyra jutni. így volt ez Franciaországban a XVIII-ik 
században, mikor az udvar s a főpapság romlottsága lassankint 
elragadt a pénzembei ekre, a gazdag polgárságra, a tudósokra 
irókra és tisztviselőkre." 

Az állam tehát nagy missziót teljesít, ha a produktív pályákra, 
tereli az ifjúságot, ha anyagilag, erkölcsileg és szellemileg támo-
gatja a gazda-, kereskedő- és iparososztályt. 

A társadalom is sokat tehetne, csak le kellene győzni a meg-
csontosodott előítéleteket: a szülő — ha gyermeke gyenge tanuló — 
ne úgy nógassa gyermekét, hogy „ha nem tanulsz suszternak 
adlak". Hátha csakugyan kénytelen suszternak adni s a gyermek 
azt képzeli, hogy ő egy megvetett, becstelen foglalkozásra kénytelen 
menni. Csoda-e, ha később (segéd korában) minden áron menekülni 
akar a lenézett körből s kínlódva bár, de magán-, pót- és javító-
vizsgákkal 4 osztályig vergődik, hogy irnok lehessen. 

*) Le P lay: A munkásviszonyok reformja. 
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Juttasson a társadalom a becsülésből, a tisztességből a mainál 
többet az iparosnak és kereskedőnek. A címkórságot minden 
címzés eltörlésével kellene megszüntetni; erre azonban aligha van 
kilátás Magyarországon. Ha tehát a címzéseket megszüntetni nem 
lehet, akkor próbáljuk lejáratni,*) hiszen maholnap úgyis csak a 
földmíves, az iparos és napszámos nem nagyságos űr, így ta'án 
eljön az idő, hogy az , uram" megszólítás becsesebb lesz a meg 
nem érdemelt ,.nagyságos" címnél. 

Nemcsak a társadalomnak, hanem az államhatalomnak is közre 
kell munkálni a társadalmi tagoltságok megszüntetésén. A társadalmi 
evolúciók színterei első sorban a városok lehetnek, ezeket kell a 
kulturának oly tényezőivé tenni, melyek a társadalmi választófalakat 
lerombolva az egész nemzetet öntudatos és egységes magyar 
társadalommá tömörítik. Tényezőivé teheti pedig azzal, ha oly 
iskolákkal látja el, melyek első sorban a polgárság s a gyakorlati 
élet kívánalmait és érdekeit szolgálja ; tényezőivé teheti azzal, ha a 
ferdeségeket arra való törvényekkel és intézkedésekkel korrigálja, 
hogy ezekkel a társadalmi kategóriákat megszüntesse. S ha ezek az 
óhajtások és javaslatok csak illúziók: akkor a tudós is mellettem 
szól, midőn azt mond ja : „Az illúziók az élet fentartói s a 
kultura fejlesztői, melyek nélkül az emberinem haladásáról és 
fejlesztésének nagy ideáljairól nem is szólhatunk.**) 

*) Akár csak Franciaországban az érdemrendeket, aminek az lett a 
következése, hogy ott már lépéseket tettek az érdemrendek beszüntetésére. 

**) Stein L. : ,Der Sinn des Daseins. 



V . 

Összefoglalás. 
Javaslatok némely törvény és intézmény módosítására. 

1. Az általános tanügyi intézkedésnél. 

a) Középiskolákban és a polgári iskolákban a klasszifikáció 
szigorúbbá tétessék. A bukások magas százalékának megokolása 
ne követeltessék. 

b) A magán polgári iskolák fokozatosan beszüntetendők, 
újabb magán polgári iskolák felállítása ne engedélyeztessék. 

c) A magánvizsgálatok centrálizálandók s szigoritandók. 
d) A polg. isk. 4-ik osztályának elvégzése (mint eddig is) 

minősítsen a középiskola 5. osztályára s a szakiskolákba való 
felvételre. 

e) Az 1900. évi XX. t.-c. megfelelő pontjai arra módosítandók, 
hogy a közigazgatási tanfolyamra való felvételre a polg. iskola 7 
osztálya minősítsen. 

f ) A polg. iskola 7 osztályának elvégzése minősítsen: a 
gazdasági, erdészeti, bányászati akadémiákba s a vasúti tisztképző 
tanfolyamra való felvételre. 

2. A minősítési törvénynél. 

a) Az 1883. évi I. t.-c. 18., 19., 20., 22. §-ok megfelelő 
pontjai úgy módosítandók, hogy a kezelési hivatalnokok minősítéséül 
ne 4, hanem 6 osztály sikeres végzése kivántassék. 

b) Az említett törvénycikk 14., 15., 17., 18., 19., 20. és 22. §-ok 
megfelelő pontjai úgy módosítandók, hogy az ott emiitett pályákra 
a polg. iskola 7. osztályának sikeres elvégzése is minősítsen. 
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3. A véderőröl szóló törvénynél. 

a) A polgári (vagy közép-) iskola 6 osztályát sikeresen végzett 
tanuló katonai szolgálata 2 év legyen. 

b) A polgári (vagy közép-) iskola 2 osztályát s a megfelelő 
ipari- keresk földmíves iskolát végzett tanuló katonai szolgálata 
2 év legyen. 

c) A polgári iskola 7 osztályát sikeresen végzett tanuló katonai 
szolgálata egy év legyen. 

4. A közigazgatásnál . 

a) Aki a polgári (vagy a közép-) iskola 2 osztályán, vagy 
a népiskola 6 osztályán kivlil a megfelelő szakiskolát (ipari, keresk. 
szakiskolát, földmíves-iskolát) sikeresen végezte, tekintet nélkül 
adója nagyságára, képviselőválasztó lehessen. 

b) Jövőben törvényhatósági bizottsági tag ne lehessen az, ki 
legalább a népiskola 6 osztályát, vagy a polgári (vagy közép-) 
iskola 2 osztályát sikeresen el nem végezte. 

c) A felső ipariskolát, felső kereskedelmi iskolát sikerrel 
végzetteknek adójuk kétszeres értékben számittassék a virilistajog 
elnyerésére (éppen úgy mint ez a gazdasági tanintézeteket végzet-
teknél kétszeresen számíttatik.) 
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