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A hadbavonultak 
középiskolai tanulmányai. 

A hadbavonüít középiskolai tanulók szü-
lei aggódó várakozással eltelve kérdezgetik, 
hogyan folytathatják m'ajd hadból visszatérő 
fiairlk további középiskolai tanulmányaikat. 
Hogy ebben a tárgyban az illetékes minisz-
térumban megfelelően intézkedni szándékoz-
nak és hogy ezék az intézkedések egyaránt 
figyelembe fogják venni onind a tanulókkal 
szemben kívánatos humánus szempontokat, 
mind a köznek s magának az egyénnek a 
közzel megegyező érdekeit, az kétséget sem 
szenved, de a szülők aggodalmaira való te-
kintettel helyén való volna, hogy a hivatalos 
körök a maguk fölfogásáról a közönséget 
mielőbb tájékoztassák. 

'Bizonyos elvi megálla-podástk és átme-
neti intézkedések e 'tekintetben mér eddig is 
történtek. Miniszterünknek egy hírlapíró 
előtt tett nyilatkozatából tudjuk, (hogy a had-
ból visszatérő tanulók nem foglalhatják el 
helyüket többé az iskola padjain s igy a kö-
zépiskolának nyilvános tanulói nem lehetnek. 
E fölfogás helyessége nyilvánvaló. Belátja 
aztt mindenki, akinek csak szemernyi peda-
gógiai érzéke is van. Igen veszedelmes dolog 
Volna, az iskola munkáját teljesen (fölforgat-
ná, ha fejletlen gyerekekkel együtt banitanók 
a hadból visszatérőket, alkik imimár egy esz-
tendeje miniden' tekintetben teljesen szabad 
életet élnek- Másrészt a katona viselt ifjúsá-
got nem !elictne az iskola korlátai közé szo-
rítani. Ezt az egyenlő 'képzettségű, korra 
nézve is közeleső két nemzedéket egész vi-
lág választja el egymástól. Eszmekörük, .vi-
lágf öl fogásuk, erköicsi érzületük különbségét 
áthidalni majd csa'k az iskolán tul. az élet-
ben léhet. 

A hadból visszatérő Iközéphlkolai tanulók 
tehát csak magánúton folytathat,iák kanpl-
mányaikat. A közoktatásügyi minisztérium 
erre nézve már adott is ki egy rendeletet. 
Megengedte, ihogy az 1897-es és régibb év-
folyamú tanulók, iha katonai szolgálatban 
létüket igazolják, a folyó 1915—16. tanév 
hátralevő részében bánmikor tehetnek ma-
gánvizsgálatot arról az osztályról, amelybe 
a folyó tanév elején beiratkoztak, illetően 
amelyre őket előző iskolai bizonyítványuk 
•feljogosítja. 

Ez a rendelet a hadba vonult 'tanti ló-ifjú-
ságnak téliát megadja a módot arra, hogy 
katonai szolgálata ideje alatt is végezhesse 
kénytelenül félbeszakított középiskolai tanul-
mányait. Csak az a kérdés, valamennyinek 
lesz-e alkalma arra, 'hogy ezt a kedvezményt 
fel is használhassa. A magánvizsgálatra ugy 
hogy mégis csak el kell készülni. Mert ugye-
bár, azt feltenni is képtelenség, hogy a vizs-
gálóbizottságok egyszerűen kiszolgáltassák 
minden jelentkezőnek a bizonyítványt, akár 
tudott valamit azon a vizsgálaton, akár nem. 
Ha a rendeletnek ez volna az intenciója, 
egyáltalán nem volna semmiféle vizsgálatra 
szükség- A vizsgálatra tehát tanulni kell. 
Ugy tudjuk, a katonai hatóságok két heti 
szabadságot adnak a tanulóknak erre a célra. 
Csak nem gondolják azt, hogy ez alatt a leg-
zseniálisabb tanulónak is el lehet végezni 
még a legkiválóbb tanárok vezetése mellett 
is egy évnek, némely tárgykörben végtele-
nül fontois anyagát. 

Nem elég .megadni nekik a magánvizs-
gálat! engedelmet, hiszen a magánvizsgálat 
WAt'Q'ére megfelelő időközökben minden ta-
i ónak hadiszolgálat nélkül is jussa van, 
'e módot kell nyújtani nekik arra, hogy az 
annyira óhajtott békés viszonyok eljövetelé-
vel 'túlságos anyagi áldozatok, nagyobb ne-
hézségek nélkül, lehetőleg rövid idő alatt, be-
fejezhessék középiskolai tanulmányaikat. 

Véleményéin szerint ennek a (kérdésnek 
a megoldása külön c célra szervezett twifo-
lyamok fölállítása által voltur csupán lehet-
séges. A szerelés után minden iskola fönn-
tartó állítson föl középiskolája mellett egy-

egy tanfolyamot, a hadból visszatérő tanulók 
részére. .Nagyobb városokban. 1 ahol több 
középiskola van,(elég volna egy tanfolyam; 
Budapesten minden 3—4 egyenlő jogositásu 
középiskolára szintén egy-egy tanfolyam két 
lakosztályban volna szervezendő. Az első idő-
tartama 6 hónap, a másodiké 3 hónap. Az 
elsőt azok a tanulók hallgatnák, akiknek a 
VII., VIII. osztályból kell vizsgálatot ten-
niük, a másodikat a VIII. osztályosok. A 
tanfolyamokat az isikolafönitartó és a vallás-
és közoktatásügyi 'minisztérium felügyelete 
alatt az intézeti igazgatók vezetnék, tanárai 
az illető középiskola tanártestületéből telné-
nek Iki-

A fönt meghatározott időtartam alatt, 
kiváló professzorok vezetése mellett, a mun-
ka u'apok teljes kihasználásával el lehetne 
végezni a tananyagnak leglényegesebb ré-
szeit és a záróvizsgálat után a tanfolyamok 
hallgatói a siker reményével volnának ren-

des érettségi vizsgálatra bocsáthatók, mig a 
mostani magántanulás mellett igen nagy 
százalék nem állná meg helyét ezeken a vizs-
gálatokon. 

A tanfolyamok dija nem volua nagyobb, 
mint az intézet tan- és beiratási dija, legfel-
jebb még a mostani magánvizsgálati dijakat 
kellene a tanulóknak megfizetniük, hogy a 
tanfolyamok íöntártási költségei ebből telje-
sen fedezhetők legyenek. A magyar közép-
iskolai tanárság, mely imimár második esz-
tendeje végzi anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
túlontúl megszaporodott idegpusztitó mun-
káját, bizonyára szívesen áldozná szabad 
idejét, munkabírását még néhány hónapig 
annak az ifjúságnak, mely hazafias köteles-
ségtudásával. harci erényeivel igazán rá-
szolgált mindnyájunk megbecsülésére. 

Madzsar Gusztáv, 
a makói állami főgimnázium igazgatója. 

Salandra^ kényfelen kormányon maradni. 
A szomorú befejezésig kell viselnie a felelősséget a háború megindításáért-

iBerlin, március Ki. Saiaudráuak az oly 
sokféle tendencia Hatása alatt álló olasz: ka-
marában határozottan szerencsés keze van. 
Idestova csaknem egy éve már, amikor ér-
tette a módját, miként, gyúrja át parlamen-
ten kívüli eszközökkel,, amelyeket akkor egy-
általán nem vetett meg, a háborúellenes 
többséget háboru-.sá és vonja iGiolitfi néhány 
száz követőjét ebben a súlyos kérdésben a 
maga pártjára. Azóta a kudarcok, rettenetes 
áldozatok é's fájdalmas csalódások hossza 
napjai vonultak el Olaszország felett és a 
nehéz gondok fekete felhője, még most is ott 
lebeg a iMonteeitorio fölött. Salandra) és 
Sonnino ugyancsak agód.va nézhettek a par-
lament. mostani megnyitása elé, mert arra a 
kérdésre: „Hol is vannak a mi barátaink?" 
.— aligha tudott a minisztertanácsiban valaki 
is feleletet adni. Briand fényes római láto-
gatása. az rthez fűződő és tervbe vett párisi 
tárgyalások' egy csöppet sem erősítették meg 
az olasz kormány állását. íMert a háborút 
megindító kormány és a háborús többség kö-
zött komoly nézeteltérések merültek fel azon 
követelések miatt- amelyeket Olaszország uj 
szövetségesei támasztottak. Ugyancsak meg-
élénkült az intervenciónísta sajtó, amelynek 
szálait a Palazzo Farnereban sodorják, ott, 
ahol Barriere kezeli sok milliós titkos ren-
delkezési alapját és az angol követségen, 
amelynek halkonjárói a szép lady Rennell 
Ródd hinti csókjait az olasz nép számára. 
Kiadták a Németország elleni hadüzenet jel-
szavát, amely mellett napról-napra tüzesob-
ben kardoskodtak. Ennek a jelszónak a. szü-
letési helye ismeretes: Franciaország kiálto-
zott olasz segítségért, Angliának pedig az 
olasz kikötőkben vendégjogot élvező német 
hajókra fajt a foga. 

Ámde a háború kiszélesítéséért való ki-
áltozás nem találkozott a kormány rokon-
szenvével. Elegendő volt Cadorna vétója. On-
dói na és a kormány -beérte az isonzói, tripo-
liszi és valonai harcokkal. Ép ugy a nép is. 
Ezzel szemben a kormány maga ellen, bőszí-
tette azokat a pártokat, amelyekre eddig tá-
maszkodott. 

Ebben a feszült (helyzettón minden az 
a lilén és a iMonteeitorión keresztülvonuló 
élénkebb légáramlat veszélyessé válhatott a 
kormányra. Akármelyik megnövekedhetett 
volna viharrá. (Mindjárt március első nap-
jaiban meg is indult az első vihar, amikor a 
háborueilelies, hivatalos szocialisták előállot-
tak azzal a követelésükkel, hogy a háborúról 
nagy politikai vita mdiUasaék. A háborús 
politikáról, a hadvezetésről akartak vitat-
kozni és ehhez hozzáfiizn a harcosok 
családjainak háborús segélyéről való vitát. 
Salandra ellenezte ezt. Válságos légáramlat. 
Salandra még cnergikusahbá vált, nemcsak 

I a parlament feloszlatásától, hanem annak ki-

kapcsolásával is fenyegetőzött. És ime, me-
gint — szerencséje volt. Barátjai ép ugy dü-
hösködtek rá, mint szocialista ellenségei. D" 
mire kialudtak magukat, minden pártnak 
borsódzott a háta attól, ami Salandra buká-
sára következhetnék és 285 szóval győzött il 

kamarában 2(5 szó ellenében. Az első vihar* 
nak vége. Megegyeztek abban, hogy a politi-
kai vita helyett március 13-án nagy vitát 
kezdenek a gazdasági kérdésekről. 

lA két követ kitűnően tudott alkalmaz; 
kodni a megváltozott helyzetihez. Rögtön 11 

jelszót dobtak a (felszínre, ami a belpolitikai 
(helyzetnek egészen uj képet adott. Fölhang-
zott annak a követelése, liogy néhány inter-
venciós párttóli taggal ki kell bővíteni a kor-
mányt. Magától értetődik, mily irányba" 
kellett volna majd az uj minisztereknek 3 

minisztertanáes határozatait hefolyásolniok. 
Előtérbe került a háboruspárti reforinszoci-
alisták tehetséges s tekintélyes vezérének-
Bissolatinak a személye. iBissolati elment 
landrához és előállott a követeléseivel. 
landra előzőleg már megállapította ada"('_ 
válaszát a minisztertanácson. Bissolotit h]' 
dogén elejtette, mig az ellenzéki szociálisiák 
szónokával, Turativai szemben a ipariaméul" 
ben feltűnően mérsékeltnek és előzékenynek 
mutatkozott. És ezzel az energikus eljárásá-
val az olasz miniszterelnöknek ismét szere"; 
eséje volt. Kormánypárti táborbeli cllensíFj 
meghökkentek. Salandra talán mégis szám" 
annak a lehetőségével, hogy nj többséget E" 
remt a radikális szocialisták és Giolittián"' 
sok koalíciójából? A háhoru korlátozásán"} 
az ára fejében azok talán kaphatók erre. M 
a gondolat kalandosnak tetszett, de Iható"' 
Bissolotui bevonta a zászlót és a Németors®3? 
elleni háborúra izgató sajtó követte a péld3' 
ját. Ráadásul kinyilatkoztatta Bissoloti <,í! 

is, hogy nem fog a kormány ellen szava®'" 
dacára annak, hogy pártjának szabad 
a.d a kormány ellen, vagy mellett való állási0^' 
lalásában. (A' Pantano vezetése alatt álló r" 
dikálisoknak is elment erre a kedvük a k(,r 

mánybuktatástól. Federzoni, a nációnális"j 
pedig homályos frázisokba burkolja euróé 
háború-programjának hirtelen korlátozó-"3 

Közben megkezdődött a nagy gazda-"3" 
vita, amelyre öt tucat képviselő iratki'2". 
föl. ,A vita meglehetősen akadémikusa" p 

a kormányra nézve kedvezően folyik. H3^; 
sistergő pártüstökből nem ömlik ki val"^, 
hirtelen meglepetés, — ami az olasz teniP1"';. 
mentuin és machiavellizmus miatt niuc® , 
zárva — Salaudrának néhány nap n" 
szerencséje lesz Sonnino kíséretében uj, l] 
bizalmi nyilatkozattal Parisba utazhat"'-

(De vájjon csakugyan boldog érzés 
eltölteni, amikor a minden oldalról ha"*^ 
tátott bizalomra támaszkodva a nxorco9^-
megnémult Sonuinóval uj fontos elhat ár" 


