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— A középiskolai jogos í tások egysége , mi t Wlassics közokta-
tási miniszter a legközelebbi középiskolai reform sarkpontjának jelölt 
meg. külföldön is mindjobban előtérbe lép. Mint a Deutsche Zeitschrifl 
filr Auslándischcs Unterrichtswesen legújabb száma jelenti, Jules 
Legrand franczia képviselő azt a javaslatot terjesztette a képviselőház 
elé, hogy minden bachelier (nálunk : érettségit tett tanuló), akár a clas-
sicai, akár a modern nyelvi és természettudományi baccalaureatust sze-
rezte meg, egy fcrmán jogosítva legyen bármely főiskolai tanulmányra. 
Hathatós argumentumokkal védte Legrand az ő álláspontját, a mire 
erős segítséget nyert a volt közoktatási miniszterben, Bourgoisban, a ki 
az egyenlőség és a demokratia nevében szállt sikra a javaslat mellett. 
Ellenben Goblet, a korábbi közoktatási miniszter, ellenezte a javaslatot, 
mely szerinte végromlással fenyegeti az ó-classicai oktatást; már pedig 
csak ez biztosítja valamely nemzetnek a szellemi ólite-jét. Érdekes volt 
Jauré socialista képviselőnek a beszéde is, melyben gúnyosan azt fejte-
gette, hogy a görög és római nyelvnek érdek nélküli cultusa, az eszmé-
nyi szépért, a művészetekért való lelkesedés és mindazok a többi szel-
lemi és erkölcsi kiválóságok, melyeket a nemzet szellemi élite-jének 
tulajdonítottak, a polgári osztálynak képezi legszebb ékességét. Termé-
szetesen ő is Legrand javaslatára szavazott. — A javaslatot öt szótöbb-
séggel (256—251) vetette el a ház. Ez a csekély szótöbbség e meglehető-
sen új reform-eszme ellen a legfényesebb bizonyíték annak életrevaló-
sága mellett. (B. P.) 

— Az országos közoktatási tanács állandó bizottságának Beöthy 
Zsolt elnöklete alatt tartott egyik ülése az elnökség szövegezésében 
elfogadta az iskola-látogatásokra vonatkozó szabályzatot, melynek fő-
elve, hogy a tanács tagjai iskola-látogatásokra tanulmány czéljából s 
intézkedési jog nélkül küldetnek ki. A tanácskozás főtárgya Bokor -Jó-
zsef előadó-tanácsos terjedelmes javaslata volt arra a módra nézve, me-
lyen a polgári iskolák reformjára vonatkozó munkálatok a tanácsban 
megindítandók s vezetendők lennének. Hosszabb tárgyalás után Bokor 
tanácsost megbízták, hogy a polgári iskolák fejlődésének és mai állásá-
nak ismertetéséhez csatolva, javaslatot dolgozzon ki feladatuk és hely-
zetük elvi megállapítására vonatkozólag. Tájékoztatás czéljából, König 
indítványára, fölkérik a kormányt, hogy gyűjtse össze az adatokat arra 
nézve, hogy a polgári iskolák negyedik osztályába járó tanulók mily 
életpályára készülnek. 
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— Enektanár i vizsgálat. Az éneknek, mint középiskolai rend-
kívüli tantárgynak tanítására képesítő első vizsgálatot az orsz. magyar 
kir. zeneakadémián márezius hó 6-án és 7-én tartják. Hatodikán dél-
után 3—6 óra között lesz az írásbeli és hetedikén délelőtt 10 órakor a 
szóbeli és gyakorlati vizsgálat. A vizsgálatot tenni óhajtók küldjék be 
kellően felszerelt kérvényeiket mielőbb az orsz. magyar kir. zene akadé-
mia igazgatóságához (Budapest, Andrássy út, 67. sz.). 

M i k e s K e l e m e n é l e t e czimft munkájára hirdet előfizetést Toncs 
Gusztáv szabadkai főgymnasiumi tanár, kinek tollából a Magyar Psedagogia 
mult évi október füzete a Kölcsey F. psedagogiai elveiről' szóló jeles tanul-
mányt közölte. A munka, felölelve az eddigi kutatások összes eredményeit, 
Mikes életét és munkáit tizenhat fejezetben tárgyalja, és szerzője a nem-
zeti irodalom iránt érdeklődő cművelt közönségnek, az érettebb ijuságnak, 
az ijusági és tanári könyvtárak őreinek ajánlja figyelmébe. A 14—16 nyom-
tatott ivre terjedő kötet ára fűzve 2 frt, csinos vászonkötésben 2 frt 60 kr. 
Az előfizetéseket márezius l-éig kéri a szerző, hogy a nyomandó példányok 
•száma felől tájékozva legyen. 

M a g y a r Í r á s b e l i f e l a d a t o k czimű munka jelenik meg legköze-
lebb dr. Rupp Kornél főgymnasiumi tanártól, a Tanulók Lapjának szer-
kesztőjétől Hangos Antal (Budapest, IV., Kálvin-tér 5. sz.) kiadásában. 
Mintegy 1000 Írásbeli dolgozat tételét, illetőleg vázlatát és kidolgozását tar-
talmazza. Ara a kiadónál megrendelve 1' frt 50 kr. lesz. Február hóban 
jelenik meg. 
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Nagygyűlés 1897 január hó 16-án: 

Jelen vannak: dr. Ileinrich Gusztáv elnöklete a la t t : Böngérfy 
János, Demeczky Mihály, Ember János, Erődy Béla, Gyulay Béla, Ha-
lász Ferencz, Hegedűs Károly, Hóman Ottó, Kármán Mór, Kovács 
János, Lederer Ábrahám, Miklós Gergely, Nagy László, Négyesy László, 
Peres Sándor, Badó Vilmos, Szuppán Vilmos, Schvetz Vilmos, Timár 
Pál, Verédy Károly, Volf György, Trájtler Károly; utóbbi mint jegyző. 

I. Elnök dr. Heinrich. Gusztáv a nagygyűlést a következő beszéd-
del nyitotta meg: 

Igen tisztelt kar társak! 

' Midőn szerencsém van önöket Társaságunk mai közgyűlésén 
szives tisztelettel üdvözölhetni, azt hiszem, már napirendünknek 
egyéb pontjaira való tekintettel sem volna tanácsos, hogy hosszabb 
tanügy-politikai vagy psedagogiai fejtegetésekbe bocsátkozzam. De 
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