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hogy e részletekből valami tájékoztatót nyerhessünk tanügyünk egész 
múltjáról. 

Örvendenénk, ba mennél szélesebb körben tudnók beoltani azon 
meggyőződést, bogy a tanügyi statisztika ilyen terjedelmes és mélyre-
ható kezelése igen termékeny lenne az iskolai élet pontosabb megisme-
résére ; és bogy csak ez utón érhető el azon nevezetes társadalmi pro-
bléma megoldása, hogy szellemi munka és munkások körében is egyen-
súly álljon fenn, melynek hiánya fenyegeti a mai társadalmat vég-
feloszlással. 

Csak a tanulóknak, tanároknak, az iskola eszközeinek ilyen kü-
lönböző viszonyokban való bemutatásával nyerhetjük a tanügyi állapo-
tok teljes és való képét. Azt hiszszük, az országos statisztikai hivatalban 
kezeléssel megvalósul az a czél; de szükséges hozzá, bogy az egyes inté-
zetek is öntudatos buzgósággal és pontossággal szolgáltassák be az 
adatokat. ' H O L L Ó ISTVÁN. 

A HELYETTESÍTÉSEKRŐL. 

Egy középiskolai tanári testület vagy tizenhárom emberből áll, és 
özeknek nagyobb része házas és családos. Minden évben megtörténik, 
bogy egyik-másik tanár, vagy még gyakrabban egy-két gyermeke, 
súlyosan megbetegedik, úgy bogy az atyának otthon kell maradnia. Kér-
dés, ki helyettesítse a. tanárt a hivatalban ? A rendtartás azt mondja, 
bogy a collegák, még pedig ingyen. Elméletileg ez igen egyszerű dolog, 
a praxisban azonban gyakran nagyon bonyodalmas. 

Az első kérdés az: mikor van megokolva a tanárnak elmaradása ? 
Első sorban mikor beteg. Jó; de ba négy tanárnak malariája van (con-
cret esetekről szólok), mily fokúnak kell a láznak lenni, hogy a tanár 
elmaradása megokolt legyen ?* De tegyük fel, hogy az igazgató és a tes-
tület elég humánus, bogy ily irányú súrlódásokból nem fejlődik 
fegyelmi ügy. 

Második sorban indokolt a tanárnak elmaradása, ba családjában 
betegség van. Ez már kényes pont. Egy tanárnak, vagy, mint nálunk 

* Azt hiszszük, ezt inkább az orvos döntheti el, mint az igazgató. 
Nem is gondoljuk, bogy az orvosi rendelkezés ellenében az igazgató magára 
vegye a felelősséget és a beteg tanárt tanításra kényszeríthesse. Tudjuk, 
bogy előfordul afféle tömeges gyöngélkedés, nemcsak malaria, hanem pl. 
influenza miatt is; de annak mindenféle intézet és hivatal ki van téve, s az 
efféle rendesen múló baj, egy kis zavar jár vele, de az nem kerülhető ki, 
s aztán ismét rendes kerékvágásba jön az ügymenet. — Szerk. 
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történt, három tanárnak gyermeke diphtheritisbe esik. Ily esetben a, 
tanárnak kötelessége vagy a beteg gyermeket a házból kiadni, vagy pedig 
neki magának más lakásba menni, bogy az iskolába járhasson. Ha. 
azt nem akarja tenni, a helyettesítés az ő költségén történik. De lehetsé-
ges-e azt keresztülvinni ? 

Fel van tételezve, bogy a tanár egyáltalán elválhatik a családjától. 
De elválhatik-e tényleg ? Annyi bizonyos, bogy az anya, egymaga, ha, 
csak egyetlenegy gyermeke van is, a beteg gyermek ápolását nem győzi, 
különösen diphtheritis esetében, mikor éjjel-nappal, minden perczben 
gondos ápolásra van szükség. Szorosan a mi helyi viszonyainknál mara-
dok. Az anyának tehát segítség kell. Betegápoló ? Az nálunk nincsen; 
még a kórházban is kocsisok végezik az ápolást. Cseléd ? Nálunk egy 
tizenhároméves gyermek havonta hat forintot kap; hozzánk Budapestről 
hoznak dajkákat, betegápolásra képes cseléd pedig nincs is. Apácza? az 
nálunk nincs. Eokon, anyós, sógornő, testvér ? Testületünkben egyetlen-
egy van, kinek helyben rokona van, anyósa. Testületünknek két har-
mada, a térképen körzővel kimérve, több mint ötven mérföldnyire van 
szülőföldjétől, családjától, a ki legközelebb van családjához, harmincz 
mérföldnyire van tőle. A város uralkodó nyelvét az egész testületben 
egyetlenegy ember érti. A közönség nagyobb része gyűlöl bennünket, az. 
intelligentia inkább megvet, mert a helybeli állami és megyei hivatalno-
kok legnagyobb része míveltség tekintetében határozottan a városi intel-
ligentia alatt áll. Ily körülmények közt érthető, bogy a közönség semmit-
sem tesz, bogy bennünket bajunkban segítsen. Más nem marad bátra, mint 
bogy az atya a házban maradjon, bogy az anyával együtt tönkre ne menjen 
az egész család. Egy kartársam megpróbálta a separatiót. A dolog neki 
négyszáz forintjába került, és abból az állam egy krajczárt sem adott. 
Nekem öt fiamból van még bárom, és reménylem, hogy a jövő héten is 
meglesz még mind a bárom ; de ha véletlenül nincs legalább egy kar-
társam, ki házas, de nem családos, akkor ma egyetlen egy gyermekem 
sincs. Hogy pedig van collegám, kinek nincsen gyermeke, a kit féltsen,, 
az véletlen dolog. 

Mi történjék már most oly tanárral, ki nem beteg és még sem jön 
iskolába, nem separálja magát, a rendtartás értelmében, beteg családjá-
tól?* Szorosan véve fegyelmi eljárás alá kellene azt vetni. Akkor a 
dolog úgy áll. Az állam évenként ezer meg ezer forintot költ tanárok segé-
lyezésére, és e segélyezés, melynek igen különböző neve lehet, a gyakor-
latban bizony ritkán felel meg valami égető szükségnek. Ott pedig, a 
hol egy családnak léte, élete forog kérdésben, ott ugyanazon állam jogo-

* A hatósági orvos dolga hivatalból'kitiltani az oly tanárt az iskolá-
ból, a kinek családjában fertőző betegséget constatált. Szerk. 
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sítva vélje magát a családot összetiporni ? Itt nem iires szót mondok ; 
concret esetet tartok szem előtt. 

E fejtegetések alapján azt hiszem, hogy a tanárnak természetes 
joga van a családjában előforduló betegség esetén otthon maradni. Ámde 
akkor nem ritka évben rengeteg sok helyettesítésre van szükség. 

Nézzük a helyettesítések módját. Ha a görög vagy latin nyelvnek 
tanára beteg, az mindig szakszerűen helyettesíthető. De ha a német 
nyelvnek, a természetrajznak, a physikának, a rajznak tanára beteg ? 

De ha eltekintünk is a szakszerű helyettesítéstől, még mindig 
maradnak nagy nehézségek. A tanítás jelenleg országszerte vagy kizáró-
lag, vagy túinyomóiag a délelőtti órákban történik. Akkor valamennyi 
tanár egyszerre van elfoglalva. Akárhányszor megesik, hogy a helyette-
sítés csak úgy lehetséges, hogy a helyettesítő tanárt magát is helyettesí-
tik. Ki helyettesítsen engem a harmadik osztályban, ha ugyanazon órá-
ban mind a négy tanár, ki rajtam kivül a harmadik osztályban tanít, 
más osztályban van elfoglalva ? Az egész órarendet fel kell túrni, ós sok 
tanárniik lesz négy délelőtti órája. 

Tegyük fel, hogy az öt heti helyettesítés, hol szakszerűen, hol 
nem szakszerűen, megtörtént. Következik most új öt hét, melyben a 
visszajött tanár visszacseréli az órákat, helyettesíti a helyettesítőket. így 
három hónapig a gyermekek nem jönnek rendezett viszonyokba, nem 
részesülnek rendes tanításban, mint az én miattam történt. 

Mind ezen bajokon egyszerű módon lehetne segíteni. Legyen 
Budapesten a minisztériumban állandóan vagy az egész ország számára, 
vagy külön mindegyik kerület számára előjegyezve legalább négy fiatal 
tanár: egy latin-görögre, egy földrajz-történelemre, egy magyar-németre 
és egy mennyiségtan-természettanra, vagy más tetszésszerinti csopor-
tozatban. Mihelyt valamely intézetben beáll azon eset, hogy égy tanár 
előreláthatólag több mint két vagy három hétig nem jöhet az iskolába, 
a minisztérium vagy írásbeli jelentés vagy telegramm alapján azonnal 
az illető helyre küldi e tartalék-tanárt és a szakszerű helyettesítés megtör-
ténik a rend minden megzavarása, a testület feltúrása nélkül. Mindig 
akadnak tanárjelöltek, kik évekig várnak alkalmazásra, hiába. Azok nagyon 
szívesen köteleznék le magukat arra, hogy minden perezben készek mér-
sékelt fizetésért helyettesíteni, különösen ha a helyettesítési idő szolgá-
lati időnek számíttatik be nekik, mihelyt tényleges állást kapnak. Bécs-
ben állandóan' közel háromszáz néptanító és tanítónő van a városnál 
előjegyezve. Kinevezést csak ily előjegyzettek kapnak. A míg pedig tény-
leges alkalmazást nem kapnak — és az eltart évekig — minden perezben 
készen kell lenniök ily helyettesítésre, ha mindjárt csak egy órára is. 
A ki itt első hívásra azonnal meg nem jelenik, az előjegyzettek sorában 
elveszti a sorszámát. 
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Az államnak a helyettesítő tanárok ezen intézménye kevés 
pénzébe kerülne, különösen, ha csak a helyettesítés idejét díjazza. 
A haszon azonban nagy volna. Akárhány példát lehetne felhozni, hogy 
•a legtehetségesebb fiatal emberek elvesztek a tanügyre nézve, mert 
véletlenül épen akkor, mikor a vizsgákat letették, nem akadt szakukbán 
üresedés. A budapesti tanárképzőnek egy kiváló tehetségű növendéke ily 
okból jelenleg paraszt Erdélyben. A helyettesítő tanárok intézménye 
sok existentiát, sok tehetséget menthetne meg a hazai tanügynek. 

FÜCHS K . 

GYAKORLATI SZEMPONTOK A KÖZÉPISKOLÁK 
MŰKÖDÉSÉNEK MEGFIGYELÉSÉNÉL. 

V. Felszerelés. 

A szertárak elhelyezése dolgában szabályul vehető, hogy ha az 
épület száraz, akkor a szertárak és a velők kapcsolatos kisérleti előadó-
termek földszint legyenek. Ennek előnyei: az évenkénti gyarapodá-
sok könnyebben elhelyezhetők ; esetleges hurczolkodás, vagy a szertárak 
•helyiségeinek változtatásakor könnyebbség; de főleg tűzvész esetében a 
mentés megkönnyítése. A hol azonban a földszinti helyiségek nedvesek, 
hogy a tanszerek kellőképpen megóvhatok legyenek, a szertárak, leg-
alább a természettudományi szertár és a vegyi konyha, okvetetlenül az 
emeleten helyeztessenek el. Ez esetben vagy összeköttetésben legyen a 
physikai és vegytani muzeum az előadóteremmel, vagy legalább oly nagyok 
legyenek e szertárhelyiségek, hogy a tanulók is elférhessenek benne, 
vagy legalább a szertárak mind egy részen helyeztessenek el, s azon osz-
tályok, a melyek szükséglik a szertárakat, szintén azon a traktuson le-
gyenek, hogy emeletről földszintre vagy megfordítva" ne kelljen hur-
czolni a tanszereket és szemléltető tárgyakat. Egy 1876. okt. 18. főig. 
jkv. nyilatkozat szerint a természettani eszközök a nem czólirányos 
szekrényben romlásnak indulnak, s így tehát, ha az intézet szükség-
leteihez képest már kielégítők a tanszerek : az esetben alkalmas szekré-
nyek szerzendők be a meg nem felelő régiek helyébe. 

A felszerelés rovatánál megfigyelendő: A felszerelés a könyvtárak-
ban s a szertárakban kielégítő-e ? vagy gazdag-e egyszersmind ? Főbb 
hiányok. Tanártestületi megállapodás szerint történik-e a felszerelés ki-
egészítése ? A beszerzéseknél elsc? sorban a tanításnál szükséges tansze-
rek, eszközök és szemléltető tárgyak gyarapítására fordíttatik-e a főgond 

' (mert ez a fő), és csak azután-e más egyéb eszközök és tárgyak beszerzé-
sére ? A szertárak, valamint a könyvtárak kiegészítésénél nem esnek-e a 


