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VEGYESEK 

— "Wlassics miniszter iskolalátogatásai. Nagyon természetes 
és mégis egészen szokatlanúl új dolog, hogy a közoktatásügyi mi-
niszter iskolákat látogasson; még pedig nem csupán fölavató ünne-
pélyeken, diszszónoklatokkal várva, hanem a mindennapi iskolai munka 
közben, azzal a czéllal, hogy az iskola működéséről közvetlen szemlélet 
és vizsgálat útján szerezzen meggyőződést. A miniszter a felelős az 
egész nevelés- és oktatásügyért, pedig mennyi fórum választja el fele-
lőssége tárgyától. A sok szűrőn keresztül a míg hozzá eljutnak a dol-
gok, igaz, hogy a lényegük, az átlaguk szűrődik le, az, a mire az 
egészet áttekintő miniszternek leginkább szüksége van; de az is igaz, 
hogy színüket vesztik a hosszú úton, azért olykor egy-egy kis köz-
vetlen szemlélet nagyon jól hathat arra, hogy az az általános kép 
elevenebb színekre tegyen szert s így a valósághoz jobban hasonlítson. 
A miniszter Belényesen, Brassóban, Nagy-Szebenben járt, mindenütt 
bejelentés nélkül, kikérdezgetvén a tanulókat s így a lehető legköz-
vetlenebb módon szerezte impressióit a tanítás szelleméről és ered-
ményéről. Ezúttal tehát nemzetiségi iskolákat tanulmányozott, de a 
két utóbbi helyen a nagy számmal levő magyar iskolákat is megláto-
gatta. A politikaiak mellett tehát tisztán pasdagogiai benyomásokat is 
szerezhetett s ez utóbbiak remélhetőleg olyanok voltak, hogy talán a 
jövőben gyakrabban elmegy egy-egy iskolába, önmagának biztosabb 
alapú áttekintést szerezni, az iskolákat pedig egy miniszteri látogatás 
buzdító hatásának tenni ki. 

— Magvetés. A Szabad Egyetem (University Extension), Nép-
szerű Főiskolai Tanfolyam czím alatt megnyitotta működését nov. 
10-én az egyetem aulájában. A megnyitó beszédet Földes Béla dr., 
az új intézmény elnöke mondotta, az intézmény czélját és jelentőségét 
fejtegetve. Beszédében korunk legnagyobb szükségletének a társadalmi 
paedagogiát mondotta; ooly nemzedékeket kell nevelni, melyek a vál-
tozott fölfogások emlőin táplálkozva, a társadalmat észszerű alapokra 
képesek fektetni és melyeknek összes gondolkozása, törekvése a tár-
sadalmi egyetemlegesség eszményével összhangban áll». Jó hatást vár 
magukra az előadókra is, a kik érintkezésbe jutva a pezsgő élettel, 
hasznos impulsusokat nyerhetnek. S összhatásként bizton reméli, hogy 
«annyira elsatnyult közéletünk komolyságban, önzetlenségben, neme-
sebb eszményekben gazdagabb lesz».— Megnyitó előadásul Berzeviczy 
Albert dr. mondotta el a Cinquecento művészetéről tartandó előadási 
cyklusának bevezetését. Az ezzel megkezdett első hathetes tanfolyam 
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előadásai a következők lesznek: Alexander Bernát úr.-tói Lélektan, 
nov. 11-én kezdve minden kedden; Beöthy Zsolt dr.-tól A magyar 
költészet a XIX. században, nov. 14-től minden pénteken; Berzcviczy 
Albert dr. nov. 15-től folytatólag öt szombaton; Békefi Bemig ár-
tól A magyarországi közoktatás története a középkorban, nov. 17-tői 
öt hétfőn és decz. 20-án, szombaton ; Kmely Károly dr.-tói A magyar 
közjog alapintézményei, november 12-től minden szerdán; Wittmann 
Ferencziol Electrotechnika, nov. 13-tól minden csütörtökön. Ez utóbbi 
a műegyetemen, a többi az aulában. Az előadások ideje este — 
V28 ig. Azután következik az előadottak megbeszélése. — A vezetőség 
kiadta az élőadások tervezetét, melyből fölemlítjük, hogy a tanfolyam 
czélja a komoly tanulmány; tisztán mulattatásra szolgáló csevegések 
ki vannak zárva. Egy-egy hat előadásból álló cyclusra a jegyet egy 
koronáért adják, a mi igen helyes, mert a díj csekélysége senkit sem 
gátol a részvételben, másfelől a hallgatóságot a fizetés ráhangolja, hogy 
előre is értékesnek tekintse magéra nézve a tanfolyamot és igyekezzék 
hasznát is venni. Minden hallgató az előadás tárgyáról rövid össze-
foglaló ismertetést kap, mely megkönnyíti az előadások figyelemmel 
kisérését és támasztékot ad az ismétléshez. 

A Népszerű Főiskola mellett egész sora az intézményeknek fejt 
ki sűrű tevékenységet az ismeretek terjesztésében. 

A Szabad Lyceum, mely Budapesten a Népszerű Főiskola tan-
folyamát is rendezi, ezenkívül is még hat helyen tart az őszön részint 
egyes előadásokat, részint előadási cyklusokat, melyek 6—11 órából 
állanak. így : a magántisztviselők otthonában, a fővárosi iparosok köré-
ben, a kelenföldi'kaszinóban, a m. á. v. északi főműhely telepén, a 
magyarországi vas- és fémmunkás-szövetségben és a kispesti munkás-
körben. A sorozatos előadások után megbeszélések következnek. Ez 
utóbbi előadásokon 10 filléres belépőjegy van. 

Szabad Lyceumok működnek még a következő vidéki városok-
ban : Arad, Deés, Eger, Gyöngyös, Halas, Kaposvár, Nagybánya, Nagy-
várad, Pápa, Pozsony, Szabadka, Szombathely, Temesvár, Ungvár, 
Zombor, Eperjes, Kecskemét, Lúgos. 

Népakadémia czímen munkásképző-tanfolyamokat nyit egy 
tanárokból, orvosokból álló társaság a fővárosban. Hét-hét estére ter-
jedő tanfolyamokban sorozatos előadások lesznek A föld történetéből, 
a Fizikából, Élettanból, Lélektanból, Sociologiából. Az előadásokat a 
különböző iparos szakegyesületek helyiségeiben este 7a 8—9-ig tartják. 
Az előadások ingyenesek, de a hallgatók kötelesek megvenni 40 fil-
lérért az előadások programmját, mely tájékoztatóul szolgál. A befolyt 
pénzzel a költségeket fedezik. 

A régebben működő Vasárnapi Országos Munkásképző Bizotl-
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ság nov.—ápr. között a fővárosban bat helyen tart vasárnaponkint 
szórakoztató előadásokat ipari munkásoknak a magyar történelem, 
irodalom, földrajz, természettudományok és egészségtan köréből. Azon-
kivül nyitva tartja munkások számára vasárnap délutánonként 2—4 
óra között a nemzeti muzeumot, a technológiai és iparművészeti mu-
zeumokat és a kath. legényegyletben ingyenes rajzoktatást rendez. 
Ugyanez a bizottság a vidék 19 városában rendez részint rendes vasár-
napi előadásokat, részint vándorelőadásokat. 

Szintén régebben működik a Budapesti Népoktatási Kör, mely 
az idén a főváros 10 helyén rendez négy hónapig tartó tanfolyamokat 
Írásból, olvasásból, fogalmazásból, kereskedelmi ismeretekből s azon-
kívül idegenajkúak számára magyar nyelvi tanfolyamokat. 

A budapesti (budai) népszerű felolvasásokat tartó r. társaság 
is folytatja csütörtök délutáni szórakoztató és ismeretterjesztő elő-
adásait. 

A Természettudós tünyi. Társulat régi, jó hírnevű előadásain 
kivül népszerű tanfolyamokat is rendez az idén az ásványtanból, 
állattanból, fizikából, Uj-Guineáról, a növénytanból, kémiából, föld-
rajzból, csillagászatból. 

Az Uránia-Egyesület tudományos színházán és ismeretterjesztő 
folyóiratán kivül előadásokat is rendez; az idén az elektromosságból, 
a régiek csillagászatáról, a meteorologiából, a zeneművészet köréből. 
Tervezi egy nyilvános fizikai laboratórium állítását is. 

Belép a sorba az Országos Nőképzö-Egyesület is művelt nők 
számára megnyitott előadásaival, melyet az idén a görög, latin, fran-
czia irodalom, a lélektan és esztétika köréből tart a leánygymnasium 
két hölgytanára : Láng Margit dr. ós Schmidt Mária dr. A tanfolyamok 
félévig tartanak, hetenként egy-egy tárgyra egy-egy óra elméleti elő-
adással. Az előadásokat megbeszélések követik s azonkívül az előadók 
tanácsokkal látják el a hallgatókat házi tanulmányaikban és olvas-
mányaikban. A hallgatók négy részletben 80 koronát fizetnek, melyet 
jótékony czélra fordítanak. 

Említsük itt még föl a kereskedelmi szakműveltséget terjesztő 
egyesület szaktanfolyamait, a felsőbb ipariskola, áz iparrajziskola téli 
tanfolyamait; a földmívelési minisztertől az ország minden részében 
rendezett népszerű előadásokat, melyet ingyenes vagy nagyon olcsó 
kiadványokkal támogat; az ifjúsági egyesületeket ós könyvtárakat; a 
Muzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa által mind szorgalmasab-
ban szervezett népkönyvtárakat, mindez együttesen az örvendetes és 
reménytnyujtó tevékenység buzdító képét mutatja. Olyan általános és 
nagyméretű kulturmozgalom ez, a melynek fokozatosan terjedve meg 
kell mozgatnia az egész magyar társadalmat. A fizikai világnak ama 
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törvénye, hogy a munka nem veszhet el, érvényes a szellemi világban 
is. I t t sem maradhat hatás nélkül ez a sok befektetett munka. Só't a 
szellemi munkára alkalmazható a bibliai parabola a magvetőről. Nem 
minden mag kerül ugyan alkalmas talajba, de kerül oda is, és terem 
némely százannyit, némely pedig harminczannyit. Épen a szorgalmas 
művelés az. a melyik mind alkalmasabbá fogja tenni a talajt a be-
jogadásra. 

— A polgáriskolai egyesület közgyűlése. A f. évi közgyűlés 
julius 3. és 4-én folyt le Brassóban. Első izben ment vidékre gyűlé-
sezni az egyesület, a mióta 1897-ben az addigi két egyesületből egy 
lett. Brassóban a polgárság feje s az odavaló iskolák kitűnően fogad-
ták őket. Wlassics miniszter a vármegye főispánjával képviseltette 
magát, a kit betegsége miatt Jekel Fríc/ycs dr. alispán helyettesített. 
Mint a közgyűlés legfontosabb momentumát itt mindjárt fölemlítjük, 
hogy a miniszter levélben válaszolt a közgyűlés távirati üdvözletére, 
a melyben — vonatkozással az üdvözletnek a czélba vett polgáriskolai 
reformot sürgető kérésére — kijelenti: «A mi a polgári fiúiskolák, 
reformját illeti, rendkívül örülök, hogy közös eszmékért lelkesülünk s 
ugyanazon czél van előttünk». — Lád Károly elnök megnyitó beszédé-
ben a reformügy stagnálásának káros hatását vázolja. Szükségesnek 
tartja a reform keresztülvitelét, még úgy is, ha egyelőre az önkéntesi 
jogosultság hiányoznék a qualificatiók közül. A jövő közvetlen teendőiül 
a tantervmódosítást, a szakfelügyeletet, a nyugdíjügy rendezését, stb. 
jelöli meg. — Az üdvözletek után Jakab József mondott emlékbeszédet 
Büczey István fölött, a ki előbb a nagy-rőezei, majd a dobsinai pol-
gári fiúiskolákat szervezte s az országos reformmozgalmaknak egyik 
legtevékenyebb harezosa volt. — Földes Géza a polgáriskolák nemzeti 
hivatásáról tartott előadást, ismertetvén ez iskoláknak a magyarságot 
erősítő hatását a múltban,' főkép az ország szélein, s a jövőben még 
nagyobb hatást vár tőlük. — A gyűlés főtárgya «A polgári leány-
iskolák tantervé®-nek módosítására vonatkozó javaslat volt. A javas-
latot Krammer József készítette és az ő távollétében a titkár terjesz-
tette elő. A javaslat helyesnek és megtartandónak itéli a szervezet és 
tanterv mostani kereteit. A szervezet továbbfejlesztésének csak azt a 
módját tartja helyesnek, hogy ott, a hol szükségesnek mutatkozik, a 
helyi szükségletnek és viszonyoknak megfelelő továbbképző tanfolyamok 
csatoltassanak a polgári leányiskolákhoz. Helyesli, hogy a mennyire a 
polgári leányiskola saját czéljával összeegyeztethető, fenntartassék a 
tantervi párhuzamosság a felsőbb leányiskolákkal. A mostani heti óra-
számot megtartandónak, ellenben a magyar, német, fizika és kémia 
óraszámát emelendőnek mondja. Érdekes határozatot hozott a köz-
gyűlés a német nyelvre vonatkozólag, a melyet fakultatív tárgygyá 
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tenne azon a czímen, hogy sikeres tanításához a mostani óraszám (a 
négy osztályban 10) nem elég, több óra pedig nem adható a törvé-
nyes maximum (24—26) átlépése nélkül. Ez a határozat pedig — 
nézetünk szerint — csak kikerülése a nehézségnek, nem megoldása. 
Mert föltéve azt a nagyon valószínűtlen esetet, hogy a kormány el-
fogadná azt az elvet, hogy egy ilyen középfokú iskola tanterve el lehet 
legalább egy idegen nyelv kötelező tanítása nélkül, akkor is igen való-
színű, hogy az iskola és a szülők nem mondanának le róla, s lenne 
a fabultative megengedett tárgyból tényleg egy mindenütt tanított és 
tanult tárgy, a melynek órái túllépnék a nála nélkül is már betöltött 
óraszámkeretet. Már pedig sok minden intézkedése megérett a polgár-
iskolákra vonatkozó törvénynek a reformra, de az óraszámmaximumra 
vonatkozó, különösen a leányiskolákra nézve, a legradikálisabb reform 
esetében is megőrzendő volna. Valahára már gátat kell vetni a foly-
tonos óraszaporításnak. — Guttenbcrg Pál indítványozza, hogy adatokat 
gyűjtsenek arról, hogy miképen boldogultak a polgáriskolák volt tanít-
ványai az életben ? minő iskolai tanulmányaiknak vették leginkább 
hasznát? minek érezték hiányát? Hortobágyi Antal «Az iskolai írás-
beli dolgozatokról® értekezett. Minden tárgyból óhajt írásbelit. Nyelvi 
tekintetben a helyesírás gépies biztossága a czél. A logikus fogalmazás 
megszoktatására a feladatok vázlatának fokozatos kibővítését ajánlja. 
Sok jó gyakorlati tanács teszi értékesebbé a fölolvasást. — Fekete 
Benedek az ifjúsági irodalomról szólván, a magyar remekíróknak a 
lehető kultiválását ajánlja. — Volenszky Gyula titkári jelentésében az 
egyesületi év történetét vázolja. Az igazgatóság és a választmány 
nagyobbrészt ugyanazokkal a tárgyakkal foglalkozott, a melyek a köz-
gyűlés programmján is szerepeltek. Azokon kivül még fontosabb az, 
hogy a polgári fiúiskolák tantervének revisióját is munkába vették s 
a következő évben ez lesz az egyesületi tevékenység főfeladata. — Az 
indítványok során szóba került a Közlöny szerkesztésének iránya, 
továbbá az Eötvös-alap minél hathatósabb pártolása. — A tisztújításon 
kévés változással a régi tisztikart választották meg, — Gyűlés után a 
tagok együttes kirándulást tettek Hosszúfalúba, Sinajába, és egy 
nagyobb körútat a Székelyföldön. 

— A Magyarországi Tanítók Országos Bizottságának köz-
gyűlése. Aug. 19. és 20-án volt a közgyűlés nagy érdeklődós mellett. 
Az első előadó Kovács Vincze gyermekek erkölcsi megóvása» czímen 
terjesztette elő javaslatait. A negatív jellemű, óvó intézkedések mel-
lett gondja volt a positiv, vezető intézkedésekre is. Amazok közt van 
az ifjak eltiltása a korai mulatozásoktól, a sajtónak erkölcsi megrend-
szabályozása, a ponyvairodalom és az erkölcstelen képek és iratok 
terjesztőinek üldözése; emezek között: az ifjúsági egyesületek, dalos-
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körök, népkönyvtárak, a szülők kioktatása, erkölcsnemesítő, mérték-
letességi egyesületek, takarékossági szövetkezetek. Ezzel kapcsolatban 
elfogadták Somogyi Béla indítványait a gyermekek testi védelmére 
vonatkozólag. — A fizetésügyben arra az elvi álláspontra helyezked-
tek, hogy a tanító fizetése akkora legyen, mint a velük egyenlő quali-
iicatiójú állami tisztviselőké. 

A gyűlés főtárgya, melyre még visszatérünk, «A szakszerű tanító-
képzés és képesítési kérdése volt. A tételek és a vitatkozás a tanító-
képzés, egész rendszerére kiterjedtek. Egy radikálisabb és egy kevésbbé 
radikális fölfogás ütközött. Amannak előadója Schön József, emezé 
Mohar József volt. A tanítóképzésre nézve a radikálisok álláspontja az, 
hogy a tanítóképzőkbe a teljes középiskolát végzett jelöltek vétessenek 
föl s az ezen alapon szervezendő tanítóképző-akadémiák főképen és 
túlnyomólag pasdagogiai képzéssel foglalkozzanak. A másik nézet a mai 
keretet (négy középiskolai osztály után négy éves tanfolyam) tartja 
meg, de a psedagogiai szakképzésnek dominálóbb helyet akar. Ebhez 
•csatlakozott a többség. A többi határozati pontokra nézve alig volt 
nézeteltérés. Ezek : csak magyar nyelvű képzés ; a tanítóképzés az állam 
feladata, de engedélyezheti más fenntartó hatóságoknak is, azonban 
mindig közvetlen állami felügyelet alatt, kötelező állami tantervvel s 
államilag engedélyezett tankönyvekkel; külön szakfelügyelet négy fő-
igazgató által; a tanárok qualificatiójának szervezése, ennek föltételei 
között ott legyen a népiskolai gyakorlat is; a tanfolyam végén a 
jelöltek tanítói érettségi vizsgálatot tegyenek a tanítóképző összes köte-
lezett tárgyaiból, a tanári kar előtt, miniszteri biztos ellenőrzése alatt; 
ez az érettségi minősítene a tanítói állások ideiglenes betöltésére, az 
egyetem filozofiai fakultásán a rendes hallgatóságra, és az egyévi ön-
kény tességre ; 1—4 év alatt a jelölt képesítő vizsgálatot tegyen a pseda-
gogiai tárgyakból, a kormánytól kinevezett országos vizsgálóbizottságok 
előtt, melyeknek elnökei a főigazgatók s tagjai képzőintézeti tanárok, 
tanfelügyelők és néptanítók közül veendők; * a tanítói oklevél csak ez 
utóbbi vizsgálat letétele után adandó ki s csak ez jogosítna tanítói 
állások végleges betöltésére és a nyugdíjalapba való fölvételre. 

* E r r e a pon t ra m á r érkezet t egy válasz az Orsz. K a t h o l i k u s Nagy-
gyűlés közoktatási szakosztálya részéről, mely a következő ha tá roza t i ja-
vaslatot fogadta e l : «A ka tho l ikus taní tóképzés és képesítés jogához törhet-
lenül ragaszkodik és t i l takozik minden olyan törekvés ellen, m e l y a katho-
l ikus egyház ezen természetes és törvényesen biztosított j ogának megszorí-
t ásá ra vagy megszünte tésére i rányul . — Tekin tve a ka tho l ikus szellemű 
taní tóképzés nagy fontosságát, ka thol ikus taní tóképzők felállítása, fenn ta r -
tása és a m o d e r n igényeknek megfelelő sz ínvonalra emelése föl tét lenül 
szükséges». 
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— Országos Testnevelési Tanács. Ismeretes folyóiratunk olvasói 
előtt, hogy a párizsi kiállításon ülésező testnevelési kongresszus elhatá-
rozván egy nemzetközi állandó bizottság állítását, egyúttal megbízta 
az egyes országok képviselőit, hogy hazájukban a testi nevelés érdekei-
nek ápolása végett igyekezzenek nemzeti szakosztályokat alakítania, 
mely azután az állandó nemzetközi bizottsággal valami módon kap-
csolatot tartson fenn. Magyarországra nézve ezt a megbizatást Kovács 
Rezső kapta, a nemzetközi bizottság magyar tagja, ki annak idején a 
kongresszust a Psedagogiai Társaságban is ismertette (M. Paedv 1901. 
évfolyam, 356. 1.); az ő indítványára a magyarországi, bizottság meg-
alakításához Társaságunk is kiküldötte két tagját. A bizottság Bély 
Mihály, Erődi Béla. Juba Adolf, Kemény Ferencz, Kovács Bezső, 
Maurer János, Nagy László és Thanhoffer Lajos tagokból megalakul-
ván, elnökéül Berzeviczy Albertet kérte föl. Tanácskozásaiban arra az 
eredményre jutott, hogy a testnevelés érdekében egy állandó Országos 
Testnevelési Tanács volna szervezendő ; ennek szervezésére emlékirat-
ban kérte föl a közoktatási minisztert. A testnevelési tanács munka-
köre volna, bogy saját kezdeményezéséből javaslatokat tesz az iskolai 
testi nevelés szervezésére vonatkozólag, s terjeszti a testgyakorlatot 
az iskolán kivül is; állandó felügyelője volna a testgyakorlati oktatás-
nak és a tornatanárképzésnek, s rendezője az országos ifjúsági torna-
versenyeknek ; véleményező testülete a testi nevelésre vonatkozó kér-
déseknek ; a testi nevelés tudományát fejlesztené és e czélból állandó 
összeköttetést tartana a külfölddel. Az emlékirat okadatoiása szép 
védelemben részesíti a testi nevelés ügyét, de hogy ennek érdekében 
okvetetlen egy külön tanács volna szervezendő, azt a meggyőződést 
nem kelti föl az olvasóban. Az emlékirat maga is érzi az elkülönülés 
visszás voltát, a midőn szükségesnek tartja, hogy a Közoktatási Tanács 
és a Testnevelési Tanács között "bizonyos együttműködés létesíttes-
sék*, a mire kétoldalú képviseletet ajánl módozatul. A testi nevelés 
integráns része az iskolai nevelésnek s azért épen úgy odatartozik az 
általános nevelés- és oktatásügyi testület hatásköréhez, mint akár-
melyik más tényezője a nevelésnek.. Elég baj az nekünk, hogy az 
erkölcsi nevelés legfőbb tényezője: a hitoktatás úgy szólván ki van 
véve az iskolai közösségből, kivül álló hatóságokra bízva, a minek 
szomorú eredménye abban mutatkozik, hogy e tárgy a helyett hogy 
vezérszerepet vinne vagy legalább egyik főtényezője lenne az iskolai 
nevelésnek, lógós szerepet visz s hatása minimalis. Ennek köszönhet-
jük, hogy hivők és hitetlenek egy véleményre jutottak hitoktatásunk 
értébe felől: mindkettő kárbaveszettnek tartja a ráfordított időt; a 
hivők a csekély eredmény miatt, a hitetlenek, mert még azt az ered-
ményt is fölöslegesnek tartják. Igaz, hogy az emlékirat épen azért 
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akarja a külön tanácsot, hogy a testi nevelést állandóan nagyobb 
gondozásban részesítse. De ez a nagyobb gondozás létesülhet a nélkül, 
hogy az iskolai nevelés egységét veszélyeztető külön tanács szervez-
tessék. Minden iskolai nevelési kérdésben illetékesnek kell lennie mint 
véleményező testületnek a Közokt. Tanácsnak. Ennek a szervezetébe 
beletartozik a szakb'zottságok alakítása. Nem volt ugyan eddig szokás, 
hogy tárgyanként alakuljanak a szakbizottságok, de tekintve a testi 
nevelésnek sok tekintetben rendezetlen voltát, lehetne kivételt tenni 
és állandó testnevelési szakbizottságot alakítani, a melyik minden 
alkalommal szakszerű véleményt adna a tanács állandó bizottságának. 
Igaz, hogy a Közokt. Tanács nem kezdeményező testület, de a kez-
deményezésnek, a kérdések fölvetésének százféle módja van. Akár a 
meglevő tanáregyesületek valamelyike által, akár a, tornatanárok egye-
sületé által, stb. A fölvetett kérdés a kormánytól a Közokt. Tanács-
hoz, s ott a szakbizottsághoz kerül. Ennek véleménye újból a Tanács 
állandó bizottsága elé kerülvén, az már arra nézve is illetékesen véle-
ményt mondhat, hogy a szakbizottság javaslatai mennyiben és hogyau 
illeszthetők be az általános iskolai nevelés keretébe. 

— A német nyelv a fővárosi elemi iskolákban. A magyar iskola-
ügy egyik különlegessége és egyúttal véget érni nem akaró tengeri 
kigvója szűnt meg szerencsésen a folyó iskolai év kezdetével. A főváros 
kiküszöbölte elemi iskoláiból a német nyelv tanítását, és a nagy ese-
ménytől sem a világ nem dült össze, sem a kormány nem bukott meg, 
sőt még az alldeutschok sem harsogják érte hangosabban a barbarismus 
vádját, ellenben sok ezer magyar gyerek (s néhány száz tanító) könnyeb-
ben lélekzett föl utána. Ezelőtt 3—4 évtizeddel, a mikor a magyar tan-
nyelvűvé lett iskolákban kezdték a németet mint iskolai tárgyat tanítani, 
még nem volt az idegen nyelv, mert jelentékeny többsége az akkori fő-
városi gyermekeknek német anyanyelvű volt. De a főváros rohamos ma-
gyarosodása gyorsan megváltoztatta az arányt s ma már alig van iskolába 
lépő gyermek, a ki ne tudna magyarul, a túlnyomó többségnek épen 
anyanyelve a magyar. Van 20 éve, hogy anaehronismussá lett a német 
nyelv az elemi iskolákban s így a rossz akarat sem mondhatja, hogy a meg-
változott viszonyokhoz való alkalmazkodás elhamarkodva törtónt volna. 

— Magyar Numizmatikai Társulat. Új tudományos társulat 
alakulásáról vettünk értesítést, mely a hazai numizmatika művelésére 
és fejlesztésére szervezkedett. Az alakuló ülés a tisztikart következő-
képen állította össze: tiszteletbeli elnök Szivük Imre dr. orsz. kép-
viselő, elnök Rétliy László dr. muzeumi igazgató őr, alelnök Szikla,y 
Jenő. titkár Zimmermann Lajos, pénztáros Kúnváry Fülöp, ellenőr 
Kilényi Hugó, a könyvtár és gyűjtemény őre Finály Gábor dr., vá-
lasztmányi tagok : Babics József, Despinits Péter dr., Forster Gyida, 
Gold. Ödön, Kammerer Ernő dr., Pákozdy Károly dr., Szabó Ferencz 
és Zichy Jenő gróf. A társulat szakfolyóiratot indít meg Gold Ödön 
tanár és muzeumi segédőr szerkesztésében. 


