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I.

A külföldi iskolalátogatás hatása
a hazai protestáns nevelésügy fejlődésére.
( 1520- 1790.)

A külföldi iskolalátogatás Magyarországon százados hagyomány.
Nem a reformációval kezdődik, de vele és utána nyer különös jelentő
séget. Már Luther fellépése előtt is erős volt a kapocs hazánk és a kül
föld között. Különösen szoros szellemi kötelék fűzte Magyarországot az
Anjouk korában Olaszországhoz s akkoriban sokan látogatták a paduai,
a ferrarai és a bolognai főiskolákat.1 Azért nem is csoda, hogy a renais
sance és a humanismus szelleme korán, sőt minden más országnál
hamarább jött át mihozzánk2 és nem véletlen, hogy Melanchthonnak, a refor
mátorok e nagy humanistájának a klasszikus nyelvekben első tanítója
Hungarus János volt.3 Mikor a török elfoglalta a Balkán-félszigetet és
az Adriát, egyúttal elvágta az Olaszországba vezető utat. Részben ennek
tulajdonítható, hogy ezentúl Német- és Lengyelország felé irányúi a ma
gyar ifjak külföldi iskolalátogatása. Ha még akadnak is, akik Paduába
mennek, a legtöbb tudományszomjas ifjú csak Bécsbe és Krakkóba ván
dorol. A bécsi egyetemen a négy náció egyike a magyar volt. Ezen
egyetemen alapításától a mohácsi vészig 4700 magyar tanuló fordult
meg, legtöbben erdélyi szászok, de elegen vannak köztük egyes váro
soknak, Budának, Pozsonynak, Kalocsának, Sopronnak szülöttjei is.
A krakkói egyetemen pedig a mohácsi vészig 653 magyar, leginkább
a Nagy Magyar Alföldről való tanuló iratkozott be, sőt itt a magyaroknak
külön társházuk (bursa Hungarorum) is volt.4
1 L. Fraknói a Szilágyi-féle magyar nemzet történetében IV. köt. 520., 559., 560. 1.
2 L. i. m. IV. köt. 5191. és Molnár A. A közoktatás története Magyarországon 35. 1.
8 Stromp L. Praeceptor Germaniae 12. 1.
4 Fraknói i. m. 520. 1.
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Nem volt tehát új dolog, mikor ,Luther fellépése után Wittenbergbe
zarándokoltak és később még más németországi és egyéb külföldi egye
temekre is jártak a magyar ifjak. Csak nagyobb számmal és bizonyára
tudatosabban tették ezt. Hiszen már nem csak a műveltséggel és a tudo
mányok vívmányaival akartak ott megismerkedni, hanem magukba akarták
szívni az újra felfedezett evangéliom szellemét és üdvözítő hitének erejét.
Nagyon természetes tehát, hogy ha a külföldi iskolalátogatásról van szó,
akkor az bennünket különösen a reformáció ideje óta érdekel. S a dolog
természetéből következik, hogy még érdekesebb lesz egyúttal mérlegelnünk
a külföldi iskolalátogatásnak hazai protestáns nevelésügyünkre gyakorolt
hatását. S ez a mi dolgozatunk célja. E célt természetesen csak úgy
oldhatjuk meg helyesen, ha nemcsak a külföldi iskolalátogatást nyomozzuk,
hanem hatását is kutatjuk hazai protestáns iskoláink belső életében,
amelyben hazai protestáns nevelésügyünk természetszerűleg tükröződik;
vagyis ha feladatunkat, hogy a külföldi iskolalátogatás hatását mutassuk
ki a hazai protestáns nevelésügy fejlődésésére, meg akarjuk oldani,
azt csak protestáns iskoláink történetének, még pedig különösen belső
történetének vázolása keretében tehetjük meg.
Aki hazánk protestáns iskoláinak történetét ismeri, tudja, mennyire
meghatározza annak menetét a protestáns egyházak sorsa. Ezeknek törté
nete szoros kapcsolatban áll az egyházak történetével. Ha azért egy
házunk történetének egy vitán fölött álló felosztásával dicsekedhetnénk,4a)
kétségtelen, hogy az volna egyúttal iskoláink történetének is legjobb
felosztása. Ami feladatunk természetesen nem lehet, hogy ezen kérdéshez
(e dolgozat keretében) érdemileg hozzászóljunk s azt eldöntsük. Azért
a szokásos felosztás mellett kell maradnunk, még ha egyik-másik iskola
története más felosztást is követelne. Az egész történetre tekintő célszerűség
szempontját követjük tehát, ha a külföldi iskolalátogatás hatását hazai
protestáns nevelésügyünk fejlődésére egyházunk történetének szokásos
három korszakában fogjuk vizsgálni. Először nézzük iskolaügyünket
e szempontból a reformáció kezdetétől a bécsi békéig (1520— 1606.). Azután
követjük azt a bécsi békétől a szatmári békéig (1606—1711.). És végűi
kutatjuk nevelésügyünk fejlődését a szatmári békétől II. József haláláig.
(1711—1790.).4

4a) L. Zoványi 1. cikkét a Prot. szemle 1893. évf. 1. füzetében és hozzá Kovács S.
ellenvetéseit a Theol. szaklap II. évf. 45—51. 1.
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ELSŐ RÉSZ.

A külföldi iskolalátogatás befolyása hazai protestáns
nevelésügyünk fejlődésére a 16. században.
( 1520- 1606.)

A reformáció nyomában járt az iskolák emelése. Maga Luther
hangsúlyozta a fiatalság tanításának nagy fontosságát és szükségességét.
Mihelyt a reformáció tanai valahol nálunk is gyökeret vertek, velük
emelkednek az iskolák is. Nagy haladás volt ez a középkori állapotokkal
szemben. Az akkori iskolák száma kevés és azokban is a tanítás módja
scholasztikus és állapotuk legtöbbnyire a teljes elhanyagoltság és a nyomorú
ság volt.
Mily pezsgő életet hoz evvel szemben a reformáció az iskolaügy
terén! A r. kath. Fraknói szerint a mohácsi vész utáni 50 év alatt
123 protestáns, meg 9 unitárius iskola mellett csak 34 római katholikus
iskola keletkezett.
Az iskolák sorsa ebben a korszakban általában kedvezőnek mondható.
A mohácsi vész utáni országos állapotok mint az evangeliomi egyházat,
úgy iskoláit is megóvták a nagyobb üldözésektől. Előfordulnak ugyan
ezen időben is zaklatások, sőt üldözések is főleg Oláh Miklós érsek
részéről. Az 1554— 1564-iki évtizedben sokféleképen alkalmatlankodott
ezen főpap a bányavárosoknak. De oly ellenállással, milyet azok kifejtettek,
hogy pl. nemcsak az érseknek, hanem még a királynak rendeletéit sem
teljesítették, vagy az érsek átoklevelétől sem féltek, sőt a térítésökre
kiküldött jezsuitákat a prédikálásban is megakadályozták5*, később még
sem találkozunk. Miksa uralkodása meg, ha e király nem is volt volna
oly híve az evangéliumi hitnek, mint általában hiszik, kétségkívül biztos
és nyugodalmas fejlődést biztosított az evangéliumnak és iskoláinak. Míg
Ferdinand még Oláh érsek értelmében jár el, addig Miksa az oltalomért
hozzáfordúló bányavárosi evangélikusokat védelmébe veszi és zaklatá
suknak véget vet/’ Persze Rudolf alatt megint megfordúlt a kocka és
a protestánsok üldözése napirendre került. Ezen méltánytalanságoknak
csak Bocskay István hadai és a bécsi béke vetettek véget.
Az evangélikus iskolákat e korban a főurak és a városok alapították
és fenntartották. A városi iskolák közt első helyen említendő a reformáció
századában a bártfai iskola. Rezik „magyar Wittenberg“-nek nevezi
5 L. Breznyik: A Selmecbányái ág. h. ev. egyház és lyceum története I. 91 — 185.1.

0 V, ö. Breznyik i, m, I, 182, sk, és 185, sk. 1,
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e várost,7 nyilván azért, mert 1539. óta itt tanított azon férfiú, aki meg
méltán nyerte el a „praeceptor Hungáriáé“ díszes nevet, a mely az
ő jelentőségét mesterének, a „praeceptor Germaniae“ nevének analógiája
szerint fejezi ki.8 Stöckel Lénárt, a bártfai iskolának e jeles tanítója,
1510-ben született Bártfán. Tanult Kassán, az angol Coxe Bálint keze
alatt és Krakkóban. Majd Wittenbergbe ment (1530.), ahol Luther,
Melanchthon és Bugenhagen tanítványa volt. Stöckel vezetése alatt a bárt
fai iskola nemsokára vezető szerepre jutott a magyar iskolák közt és
mindenünnen ide sereglettek a tanulni vágyó ifjak.9 Stöckel kiváló iskolaszervező is volt, a mint az a bártfai iskola számára készített iskolai
törvényekből, a „leges scholae Bartfensis“-ből is kitűnik.10 Hasonlítsuk
össze ezen törvényeket Melanchthonnak az 1528. évben kiadott „Visitationsbüchlein“-ben kifejezett iskolaszervezetével.11 Melanchthon itt 1. azt
követeli, hogy „a gyermekeket latinul tanítsák, ne pedig németül, görö
gül, vagy héberül“.12 Stöckel is azt mondja, törvényei 4. pontjában,
hogy „a tanulási és társalgási nyelv a latin“. Melanchthon 2. követelé
séhez hasonló, hogy t. i. a gyermekeket sok könyvvel túl ne terheljék,
Stöckelnél nincs. De már a 3. követelményt, hogy a gyermekeket három
csoportba osszák, Stöckel is megvalósitja. A 15. pontban megállapítja,
mit kell a tanulóknak tandíj fejében fizetni és itt ő is három osztályt
különböztet meg. Melanchthonnál az első csoport Írni, olvasni, a miatyánkot, az apostoli hitvallást és más imádságokat tanúi, Stöckel törvényének
14. pontja szerint a fiúk akkor jönnek a 2. osztályba, ha „már tudnak
írni, olvasni és a kis kátét kitanulták“. Csak Donatus és Cato nincs
Stöckel törvényében megemlítve. Melanchthon második csoportja tanúba
a grammatikát és Aesopus meséit (Mosellanust meg Erasmus colloquia-it),
azután Terentiust és Plautust. Stöckel 2. osztálya szintén a grammatikát
és a stilust tanulja Terentiusból (14. pont.). Végül a harmadik csoport
Melanchthon tervezetében Vergilius, Ovidius és Cicero irataival foglalko
zik és azután tanulja a dialektikát, metrikát és a rhetorikát, míg Stöckel
3. osztályának tananyagát csak abból tudjuk meg, hogy azon tárgyak
7 L. Hörk I.: Az eperjesi ev. kér. kollégium története I. 32. 1.
8 L. Klaiiicza Fata eccl. Fabónál Monum. III. 248. 1. és Stromp i. m. 56. 1.
0 Még az egri püspök, Verancsics Antal is Stoeckelhez küldte egyik atyjafiát
(nepos) Domitius Jeromost, iskolába. V. ö. Fraknói: A hazai és külföldi iskolázás
73. I. Stromp. i. m. 56. 1. és Hörk i. m. 34. 1.
10 Ezen törvényeket Klein Nachrichten I. 332. sk. 11. és Hörk 1. i. m. II. 385.
sk. II. közli. L. még Zsilinszky M.: A magyar prot. egyh. tört. 270. sk, 1.
11 Szövegét közli pl. Breznyik I. i. m, I. 52—57. 1,

12 M olnár A. i, m. 61, 1,
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közt, melyekből mint az előadásokon hallottakból beszélgetéseik kérdé
seit válogassák, a nyelvtanon kívül ott szerepel a gondolkozástan, az
ékesszólástan, a philosophia, az erkölcstan és a theólogia (5. pont.).
Mint Melanchthon, Stöckel is sürgeti az ismétlést, könyv'nélkül tanulást
és az írásbeli meg szóbeli gyakorlatokat (3. és 4. pont.). Ezen gyakor-'
latok egyik nemével’ a szaválati, szónoklati és vitatkozasi gyakorlatokkal
is találkozunk Stöckel törvényeiben (11. pont.). Ha még ehhez hozzá
vesszük az istenfélő kegyes életnek (1. p.) az istentisztelet látogatásának
(2., 5. p.), az ige Szorgalmas hallgatásának és a szentségekkel való gya
kori élésnek (7. p.) és néhány más erkölcsi szabálynak hangsúlyozását,
(2., 8., 9. p. és a záradék), mely Stöckel törvényeinek túlnyomó részét
teszi és e mellett tudjuk, hogy Melanchthon is nagyon kívánja, hogy az
ifjúságot a keresztyén istenfélő életre, a hitre és jó cselekedetekre oktas
sák, azután a szentírást, főleg azon zsoltárokat, melyek ugyanezekre taní
tanak, vele megtaníthassák, ezen összehasonlítás után joggal állíthatjuk,
hogy Stöckel és Melanchthon iskolája csakugyan úgy hasonlít egymáshoz,
mint egyik tojás a másikhoz.1:1 Mindkettőben a nevelésnek vallásos
(pietas) és nyelvi (eloquentia) célja van, de e cél elérésére az eszközök
is közösek. Melanchthon befolyására utal végül azon intézkedés is, hogy
a viszályok eldöntése „a tanítóra vagy annak felügyelete alatt választott
bírákra bízandó“ (10. p.). Ezen választott bíróságban a Melanchthon-féle
schola privata önkormányzatának nyomát ismerhetjük fel.
A bártfai iskola törvényeit átvették a többi sz. k. város iskolái s így
ezekben is Melanchthon befolyása érvényesült. Elfogadta azokat Eperjes
is, mely még a reformáció előtt keletkezett iskolájához szintén Melanchthon
egyik tanítványát, Tordai Géléi Zsigmondot hívta meg rektornak (1550.).
Hogy ez Wittenbergben Melanchthon hű tanítványa lett, kitűnik a nagy
mester leveléből, melyben őt Perényi Péternek ajánlotta.1314 És ezentúl
Eperjesnek majdnem összes rektorai és conrektorai wittenbergi tanulók
voltak,15 akik a Stöckel-féle törvények, meg Géléi Zsigmond működése
által inaugurált szellemet bizonyára a XVI. században tovább ápolták
és fenntartották.

13 Stromp i. ni. 56. 1.
14 L. Ribini Memorabilia í. 65. I., v. ö. II. 414. I.
lr> V. ö. Hörk i. ni. II. 332. sk. 363. 1. Csak Sculteti Severin nem járt külföldi
iskolába. „Már ekkor is lehetett Magyarországon valaki tudóssá anélkül, hogy
külföldre kellett volna mennie“ (Hörk i. ni. I. 43. l.j. Ö utódjával Bocatius Jánossal
az eperjesi iskola leghíresebb vezetői közé tartozik. A csepregi kolloquiumon feltűnt
a lutheri hit védelmében, L, Hörk i. ni. I. 43, 1,
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A besztercebányai iskola a reformáció korában keletkezett. Első
evangeliomi érzelmű tanítója a lőcsei származású Siegler János volt,
ki Wittenbergben tanult (1527.) és 1537-ben lett az iskola rektorává. Oly
jeles tanár volt, hogy Révay Ferenc két fiát hozzá küldte iskolába
(1538.)10 Freundt Mátyás igazgató korából való Besztercebánya első tan
rendje (1566.), amelyet Freundt a neuburg-zweibrückeni fejedelemség
egyházi és iskolai szabályzatáról másolt le ; ez megint a wittenbergi
tanrendnek módosított változata.17 Ha a mi tanrendünket Melanchthonéval
összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy az első osztály penzuma (olvasni, írni,
Donatus, Cato) megegyezik; Besztercebánya 2. osztálya azt végzi, amit
Melanchthon második csoportjának előírt (latin nyelvtant, Aesopust, Erasmust, Terentiust). Amit Melanchthon 2. csoportja a latin nyelvtanban
még elvégezett, a syntaxist és a prosodiát, Besztercebányán a 3. osztály
ban tanulták és olvasták még Sallustiust, Eobanust, Stigeliust stb-t,
kik Melanchthon 2. osztályában nem fordultak elő, (míg Mosellanusról
és Plautusról Besztercebányán nem esik szó). Amit végűi Melanchthon
3. csoportjának feladatává tett, t. i. a dialektikát és rhetorikát Beszterce
bányán a 4. osztályban végezték és azonfölül tanultak itt görög nyelvet
is és olvasták Procylidest, Hesiodost, Isocratest és Xenophont, míg
Cicero leveleit Vergiliust és Ovidiust, melyet Melanchthon 3. csoport
jában olvastak, Besztercebányán szintén még a 3. osztályban elvégezték,
így tehát Besztercebányán is Melanchthon befolyásával van dolgunk,
mert tanrendje alapjában semmi egyéb, mint Melanchthonénak módosított
változata, amely annak egyéb változataival, pl. a württembergivel is (mely
azonban már Sturm befolyását is elárulja) sok rokon vonást tüntet fel.18
Nem telt bele egy évtized és Freundt utódja Schremmel Ábrahám
(1567—1575) már 1574-ben új szervezetet adott az iskolának. Strassburgi
születésű ember lévén, Sturm elveit igyekezett meghonosítani. Schremmel
hét osztályt létesített. De mivel ő csak a két felsőbb osztály tervét változ
tatta meg úgy, hogy oda magasabb tanulmányokat hozott be, azért tan
terve csak ezekkel foglalkozik behatóbban, míg a III—VII-ik osztály
tárgyait csak röviden összefoglalja.10 Az osztályokat Sturm módjára a leg
18 L. Rosenauer Károly: A besztercebányai ág. h. evang. gimnázium története.
Értesítő az 1874/'/s = 1. és az 187r*/o = II. isk. évről. I. 16. sk. és 20. 1.
17 L. Rosenauer i. h. I. 25. 1.
18 L. pl. a württembergi iskolák tanrendjét Ziegler Gesch. der Paedagogik
96. sk. I. és a besztercebányait i. m. I. 26. 1.
10 L. Schremmel tanrendjét Rosenauer K. i. m. 1. 29., 30. 1. táblázat alakjában
és Fraknói i. m. 329. sk. 11. Az utóbbi és Fináczy E .: „A magyarorsz. középiskolák
múltja és jelene“ 10. 1, szerint Schremmel 8 osztályt szervezett,
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felsőbbtől kezdve számítja. De már az osztályok tantárgyai nem egyez
tethetők össze, ami nem is csoda, ha tudjuk, hogy Sturm iskolája 9 vagy
10 osztályt foglalt magában, míg Schremmel csak 4 tanerővel ren
delkezett.
Az első osztályban Luther kis kátéján kívül, a római levéllel,
Trotzendorf katechesisével és Chytraeus életszabályaival foglalkoztak,
tehát már olyan tárgyakkal, melyekről Melanchthon tanrendje mit sem
tud, sőt azt mondta, hogy túlterhelők az ifjúságra nézve (pl. a római
levél)20. Azután elvégezték Melanchton nagyobb latin nyelvtanát és syntaxisát, a prosodiát, a logikát és a rhetorikát; olvasták Erasmus apophthegmatá-it, Cicero leveleit (Sturm kiadásában) és beszédjeit, Terentiust
és Vergiliust. Tanították még a számtant, a görög nyelvtant és
syntaxist Cleonardus és Varennius után, Aesopus, Lucianus, Demosthenes,
Hesiodos vagy Homeros olvasásával és végűi rendkívüli tárgynak a héber
nyelvet a zsoltárok olvasásával. A második osztály egyes tárgyakat
az elsővel közösen tanult, mint számtant, Írásbeli gyakorlatokat, zenét
s éneket. Külön tanulta a kátét, Melanchton kisebb nyelvtanát és syntaxisát
s olvasta Salamon példabeszédeit, Mosellanus dialógusait, Erasmusnak
„de civilitate morum“ című müvét s Cicero Officia-it. Fraknói ezen
tanrendben Sturm elveinek érvényesülését látja21 és Rosenauer22 is több
pontban kimutatja Sturm befolyását Schremmel iskolai szervezetében,
így Sturm elve pl. az, mikor Schremmel az iskola feladatát abban keresi,
hogy a facultas sermonis tum puri, tűm veri, tűm diserti-t nyújtsa
s azonkívül „trium iinguarum, hebraicae, graecae et latinae fundamenta“.
Ide tartozik azután az iskola tanulóinak csoportokba (decuria) való
osztása és az, hogy azoknak élére a tanulók sorából vigyázókat (decurio)
és alvigyázókat (corycaeus) állított. De ezen egyezések mellett nem
tagadható a különbség Sturm és Schremmel tanterve között, a mint
azt a tantárgyak felosztásánál már kiemeltük. Hogy ennek oka a besz
tercebányai iskola korlátolt viszonyaiban rejlik, melyekhez Schremmelnek
alkalmazkodnia kellett, ebben Rosenauernek igaza van. De oka lesz még
az iskola múltja is, mely Melanchton befolyásának teljes eltörlését nem
engedte. Meg kellett tehát elégednie Sturm elveinek a Melanchthon
Trotzendorf-féle intézkedésekkel való összekötésével.23
Schremmel után Halvepapius Pál igazgató volt még nagy befolyással
a besztercebányai iskola fejlődésére, főleg avval, hogy törvényeket adott
20 L. Breznyik i. m. I. 56. 1.
L. i. m. 177. 1.
22 Rosenauer i. h. I. 31. I.
2:1 L. i. m. I. 31. s 28. 1. és Molnár A. i. m. 116. 1.
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neki (1580.). Négy osztályban ugyanazon tárgyakat tanították, mint
Schremmel idejében,24 de azonkívül nagy súlyt helyeztek az új törvények
a kétszeri nyilvános vizsgálatokra, a vitatkozásokra, a szavalatokra és
a jutalmakra. Mindezen intézkedések Sturm elveinek érvényesülései.
Ugyancsak a reformáció idejének köszöni keletkezését a selmeci
lyceum is. Amint egy az 1528. évből való rendtartás mutatja,2526a reformáció
meghonosítása után ott nem csak egy tanító volt, mint az 1515. évből
való rendtartás tanúsága szerint20 az előtt volt, hanem alatta még
locati (osztálytanítók) és segédek is tanítottak, úgy, hogy az iskola
valószínűleg több osztályú volt. Breznyiknek bizonyára igaza van, mikor
azon nézetét kockáztatja meg, hogy a selmecieknek, mert „vallás dolgában
a némethoni atyafiakat követték s utánozták“, „az iskola alakításánál és
korkivánta berendezésénél is a némethoni evangélikus iskolák szolgáltak
példányul és útmutatóul“ ; s így iskolájuk ezen első időben oly 3 osztályú
iskola lehetett, mint Melanchton magániskolája Wittenbergben.27 Sajnos,
az iskola első századbeli igazgatóiról 1562-ig nem sokat tudunk. Azok
közül meg, kik 1562. után működtek, csak Hensel Jánosról és Schwengler
Mártonról (1572— 1575.) lehet megállapítani, hogy Wittenbergben tanúltak.
De egyikük sem hagyott oly nyomokat maga után, hogy azokról tudomást
vehetett volna az utókor. Ily nagyobb hatást azonban már fel lehetne
tételezni Schwengler utódjáról, Schremmel Ábrahámról, kivel már
Besztercebányán találkoztunk, ahonnan aztán Selmecre jött át (1575— 1579.).
De Breznyik szerint itt Schremmelnek nem volt szerencséje. „Talán
némely újításokat akart behozni s kartársainál ellenzésre talált.“ Vagy
lehet, hog/ a város vezetőségének nem voltak ínyére esetleges újításai,
elég az, hogy kollegái nem akartak neki engedelmeskedni és a városi
tanács szükségesnek találta, hogy őt nagyobb szorgalomra intse.28 Nem
is maradt sokáig Selmecen. Később Sopronban találkozunk vele.
Már távozása után pár évvel valószínűleg Haunold igazgató benyúj
totta a városi tanács felhívására az iskola tanrendjét (1587.).29 Breznyik
24 Rosenauer i. m. I. 34. sk. !.
25 L. Breznyik i. m. I. 44. sk. 11.
26 Breznyik i. m. I. 34. sk. 11.
27 Breznyik i. m. 51. 1.
28 Breznyik i. m. 343. sk. 11. Egyébként Besztercebányán sem „találkozott
paedagogiai eljárása eleintén a közönség helyeslésével“ és „a község 1571 . . . panaszt
emelt az iskola ellen, azt állitván, hogy ott rendetlenség uralkodik“. . Csakhogy
Rosenauer azt hiszi, hogy ama helytelenítés csak „eleintén“ fordult elő és a panaszok
az alsó 5 osztályra vonatkozhattak. L. i. m. I. 32. 1.
29 A tanrendet Breznyik i. m. 313. sk. 11. közli.
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meglehetősen megegyezőnek találja ezen tantervet Melanchthonéval, csak
hogy itt a tanulók négy csoportba vannak osztva és a tantárgyak közt
a görög nyelv is szerepel.30 Ha azonban összehasonlítjuk Schremmelnek
besztercebányai tanrendjével, meglepő hasonlatosságot fedezünk fel
a kettő között. Megvannak mindakettőben a gyakori templomlátogatás,
a zene és az ének órái. Az osztályok számítása Selmecen is a legfelső
vel kezdődik, az az első. Igaz, hogy a prima után Selmecen már csakhárom osztály következik és nem hat, mint Besztercebányán. De az össze
hasonlításnál számba jövő két felső osztály tantárgyai nagy mértékben
megegyeznek. A vallástanban van még tán a legnagyobb eltérés, amenynyiben Selmecen az I.-ben csak görög evangeliom fordul elő és azt is
Sturm szellemében „ad praecepta Graecae grammaticae“ kell „excutere.“
Egyébként Selmecen is Melanchthon nagyobb latin nyelvtanát használták
és a latin syntaxist, dialektikát, rhetorikát és arithmetikát tanulták és
Cicero leveleit, Vergiliust s Terentiust olvasták. A görög nyelvet is
mindakét iskolában tanították Homeros és más írók olvasásával kapcso
latban. Sőt a selmeci tanrend megjegyzi, hogy a héber nyelvet is elő
adhatják, melyet Schremmel is csak rendkívüli tantárgynak adott elő.
A II. osztályban is közös mind a két iskolában Melanchthon gramma
tikája és a syntaxis, Salamon sententiái s Erasmus : de civilitate. Szóval:
ezen összehasonlítás valószínűvé teszi, hogy Schremmelnek Selmecen
is bizonyára több befolyása volt az iskola tanítására, mint első pillan
tásra látszik és Breznyik állítja. Sőt valószínű, hogy Haunold csak írásba
foglalta a tanítási gyakorlatot Selmecen, melyre Schremmel Sturm szelle
mében nagy befolyást gyakorolt. Csakhogy itt is, tán még nagyobb
mértékben, mint Besztercebányán, kímélni kellett az iskolának Melanchthon
szellemében befolyásolt múltját és az iskola eszközeit, melyeknek csekély
sége szintén nem engedett volna gyökeres reformokat. Ez aztán az
oka, hogy Melanchthon kézi könyvei Selmecen továbbra is megmarad
tak s csak a nomenclatort, a frázisgyüjtő naplót és Cicero leveleit lehe
tett Sturm kiadásában behozni. így tehát megmaradt az iskolának a múlt
ban gyökerező Melanchthoni színezete is, amely aztán Breznyik állítá
sának szolgál alapúi.
Sturm befolyására mutat még a színdarabok előadása, melyeknek
betanításáért a tanítónak Selmecen 6 irtot fizettek.31 Breznyik azután
megemlíti még, hogy Gienger Frigyes biró az iskolának egy koronát
és Reuter Ulrik biró egy királyi pálcát ajándékozott, melyeknek felirataiL. i. 111. 316. I.
sí Breznyik i. in. I. 347., 363. I.
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ból bizton arra lehet következtetni, hogy valószínűleg Selmecen is szo
kásban volt a tanulók sorából egy rex scholasticust választani. Igaz,
hogy a rex domus hasonló tiszte megvolt már Melanchthon magán
iskolájában is,82 de leginkább Trotzendorf iskolájában fejlődött ki a tanuló
ifjúság azon szervezete, melyre ezen korona és királyi pálca utalni lát
szanak. És nem lehetetlen Breznyik azon föltevése, hogy t. i. Lugisland
és Moldner nevű selmeci ifjak, kik az 1544— 1547. évek közt Trotzendorf
intézetében tartózkodtak, hozták be ezen intézményt a selmeci
iskolába.3334Trotzendorf befolyása végül az is, hogy az alsó osztályokban
nagyobb tanulók (aliquis e grandioribus) részt vettek a tanításban,
amit szegény hazai ev. és ref. iskoláinkban a legtöbb helyen nagyban
felkaroltak.
A lőcsei iskola szintén meg volt már a reformáció idejében és egyik
hires rektora, Coxe Lénárt, angol tudós volt.84 Az iskola 1589. évi
rendtartása,35* főleg annak tanrendje nagyon hasonló az eddig ismertetett
besztercebányai és Selmecbányái iskoláéhoz. A legfelsőbb osztály itt is
az első és összesen 8 osztályt számít a rendtartás. A lőcsei ev. gimnázium
történésze, Kupec Lykurg, Melanchthonnak 1528-iki szász tantervében
látja a lőcseinek mintáját, de a haladás tért nyitott Trotzendorf befolyá
sának is a lőcsei iskola életére. Ugyanis Trotzendorfnak egy 1551-iki
leveléből kitűnik, hogy két lőcsei ifjú, Plainer Antal és Cromer Pál
akkor Qoldbergben tanultak és régebben Lüschwitz Benjamin volt lőcsei
tanító is ott járt. Platner Antal 1561 — 1567. közt az iskola rektora volt,
s előtte már 1547-ben a goldbergi születésű Windeck Erasmus viselte
e tisztet.30
A soproni iskola 1557-ben jött létre. Rektorai közül kiemelkednek
Zeitvogel Gáspár és Schremmel Ábrahám, kinek működését az iskoláéval
együtt az 1584-iki Draskovics-féle katasztrófa szüntette meg. Többet
az iskola berendezéséről nem tudunk, mint azt, hogy 4 osztálya volt,
melyben egy rektor és három collaborator körülbelül ugyanazokat
a tárgyakat adta elő, mint pl. Selmecen.37
33 L. Stromp L. i. m. 48. !.
33 Breznyik i. m. I. 361. 1.
34 L. Kupec Lykurg: A lőcsei ev. gimnázium története 1896. 7. 1.
33 Kupec i. m. 9— 16. s. 16. sk. 11.
33 L. i. m. 20. sk. 1.
37 L. Mathias Müllner: Gesch. des ev. Gymnasiums in Oedenburg 1857. 19sk. 11. és Payr S. Negyedfélszázados főiskola Sopronban 1907.
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Az eddig említett városi iskolákon kívül említi még Schmal a kassai,
körmöci, pozsonyi, késmárki, zsolnai s más iskolákat.38 De tudjuk, hogy
igen sok iskolát egyes buzgó főurak is alapítottak és fenntartottak.
Ezeknek sorából említést tesz Schmal a Perényiek sárospataki, a Thurzók
bittsei és galgóci, az lllésháziak báni és rózsahegyi, a Nádasdyak
csepregi,80 a Balassiak vágbesztercei, a Forgácsok trencséni, az Osztrosithiak
illavai, a Szunyoghyak vágujhelyi, a Berzeviczyek berzeviczei, a Görgeyek
görgői, a Szentiványiak szentiványi és grádeczi Horváth-Stansith Gergely
neéri iskolájáról.40 Ez utóbbi iskolát Horváth Gergely nemcsak alapította,
hanem mint tanítója nagy hírre is emelte. Bár tudjuk róla, hogy nem
csak Wittenbergben, hanem Strassburgban, Baselben, Genfben stb. is
felkereste az egyetemet és igyekezett mindenütt tanulni, amit csak lehetett,
mégis Luther tanainak és egyházának feltétlen híve maradt.41 Megmutatta
ő ezt akkor is, mikor iskolájához rektornak megnyerte a buzgó lutheri
Grawer Albertet. A tantárgyak sorozatából,42 melyeket ez időben a neéri
iskolában tanítottak, azt látjuk, hogy ez is olyan arányú iskola volt,
mint a melyeket eddig ismertettünk.
A reformáció mozgalma hazánkban eleinte egységes volt. Azok,
akik Wittenbergben tanultak, Luther és Melanchthon hívei voltak. De
nem telt bele fél század és Zwingli szórványos hívei helyébe nemsokára
Kálvinnak számos híve lép Magyarhonban. Ezen mindkét reformátori
irányt magába foglaló modernül szólva mondhatjuk: unió azonban még
a XVI. sz. második felében Magyarország különböző részeiben egymás
után felbomlott és mindenütt helyet adott két önálló ev. és ref. egyháznak.89
88 L. Schmal Adversaria Fabó Mon. II. 103. 1. Ezen iskolák közűi a körmöci
iskola megvolt már a XVI. sz. közepén. Szervezetéről adataink nincsenek. De egyes
tanítóiról már a korábbi időből is tudunk egyet-mást. Némelyekről halljuk, hogy
külföldi egyetemen is jártak. L. Hlatky J ó zsef: A körmöcbányai első városi prof.
gimn. tört. Értesítő 1894'5. 11., 14., 22. sk. 11. A késmárki iskolának (alapitt. 1533.)
ugyancsak „Melanchthon-féle gimnáziumi szervezete“ volt, amit egy 1575-ben itt
kiállított bizonyítvány és Melanchthon tankönyveinek használata bizonyít. L. Palcsó
István: A késmárki ev. kér. lyceum története 1893. 11. sk. 13. 1. A kassai iskoláról
Molnár A. mond el néhány dolgot (i. m. 232. 1.). Egyébként pedig reá és a zsolnai
iskolára vonatkozólag csak Fraknói adatai álltak rendelkezésemre, melyekre
elég utalni (L. i. m. 102—106. és 176. 1.). A pozsonyi iskolának keletkezése a XVII.
századba esik.
89 Azonkívül még Ujszigeten és Sárvárott is volt a Nádasdyaknak iskolájuk.
40 L. Schmal Adversaria Fabó Monum. II. 102. I.
41 L. Wéber S. Grádeczi Stansith Horváth Gergely és családja. 1896.29, sk, 46.11.
4S L, Wéber i. m. 51. 1,
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Természetes, hogy ezen történeti folyamat az iskolák életében is és pedig
később annál inkább visszatükröződik, mert a külföldi iskolalátogatást
is hatáskörébe vonta. Legjobban észlelhetni ezt a sárospataki iskola
történetében. Alapítója valószínűleg nem volt Perényi Gábor, mint eddig
általában hitték, hanem ennek fia Gábor és akkor alapítása éve sem
lehetett az 1531 -ik, hanem az 1546— 1548. évek egyike, talán az 1548-ik
év.43 De ezen esetben is bizonyos, hogy az iskola akkor még lutheránus
volt. Hiszen Perényi Gábor ( f 1567.) Luther buzgó híve volt.44 Az iskola
első igazgatója, akit ismerünk, Kopácsi István (1549. óta) Wittenbergben
végezte tanulmányait (1542.) és így eleinte bizonyára a német reformációt
követte. De már 1559-ben részt vett Nagyváradon a helvét irányú hitelvek
formulázásában és az 1562-iki tarcali zsinaton azoknak élén állott, akik
Beza hitvallását magukévá tették. Ugyanily állást foglalt el Kopácsi utóda
(1561.) Szikszai Fabricius Vazul (így nevezi Zoványi). Csakhogy a tanárok
nak ezen állásfoglalása még nem jelenti azt, hogy az iskola már
akkor református lett volna. Perényi Gábor életében erről szó sem lehet.
Zoványi is azt hiszi, hogy Kopácsi és Szikszai, „hogy a helvét irány
mellett megállva se veszítsék el a földesűr jóindulatát, egyszerűen hall
gattak az elválasztó hitnézetekről.“ így aztán „a hatvanas évek Perényi
haláláig, valamint valószínűleg az ezutáni évek is 1575-ig, vagyis míg
a szintén sacramentarius-ellenes Miksa király birtokában volt Sárospatak,
az óvatosság politikájával átmenetül szolgáltak a rögtön, azután nyíltan
és határozottan színt valló helvét irányú korszakhoz“.45 Ebben az időben
Sárospatak sok birtokos kezén ment keresztül, míg végre Lórántffy
Mihálynak (1607.) és utána Lórántffy Zsuzsánna kezével Rákóczy György
birtokába került.453
A sárospataki iskolának e századbeli szervezetéről egyébként keveset
tudunk. Az 1550-ik évben kapta első törvényeit, de róluk ma már nem
tudunk semmit. Már az 1621-iki törvényekből, melyeken az áll, hogy
azok „elődeinktől írott és most Rákóczy György kívánatára összegyűjtött
és bővített törvények“, nem lehet azokat kihámozni.40 A tanításról azt
írja Szombathy János „História scholae seu collegii ref. Sárospatakiensis“
c. művében, hogy „a XVI. században a patakiak szintén Wittenbergben
43 Ezt Zoványi I. mutatta ki a Századok 1908. évf. 806. sk. 11.
44 L. Zsilinszky Mihály: A magyar prot. egyh. története 1907. 92. 1.
45 Zoványi I.: Századok 1908. 817. 1. Az ő fejtegetésein alapúi a többi is,
amit Sárospatakról állítottunk.
45a) Molnár i. m. 403. sk. 1. és Szinnyei O .: A sárospataki ev. ref. főisk. rövid
tört. Értesítő 1894/ ő. 1., 2. 1. Zsilinszky Mihály, i. m. 275. 1.
46 L. Molnár i. m. 526. 1.
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végezvén felsőbb tanulmányaikat, az ott dívott tanítási módot hozták be
Patakra“.47 E szerint tehát „az alapos Szombatid, ki oly forrásokat is
használhatott, melyeket ma már nem lelünk“,48 Kopácsi István (f 1562.),
Balsarati Vitus János (1560— 1563.) és Szikszói Fabricius Balázs4*'4
(1563—1577.) első sárospataki tanároknak wittenbergi iskolalátogatásából
magyarázza a Melanchthon-féle iskolai szervezetnek Sárospatakon való
meghonosodását.
Sárospatak volt a reformátusoknak egyik u. n. anyaiskolája. A
másik a debreceni iskola volt. Debrecenben is eleinte Luther tanai ter
jedtek, míg Kálmáncsehi Sánta Márton (1551.) és véglegesen Melius
Juhász Péter (ki pedig Melanchthon tanítványa volt) keresztül vitték
Kálvin tanainak diadalát (végleg 1567.).r>0 Vájjon az iskolának tanítói,
kik Melius Péter előtt működtek, t. i. Dézsi András és Szegedi Gergely
még Luther hívei voltak-e vagy nem, ma már nem tudjuk.r,Ua Az iskola
iratait 1564. tűzvész pusztította el és jegyzőkönyvei megint csak az 1588.
év óta vannak. Ezek azonban már egy kész főiskola képét tárják elénk.
Egyes beiratkozott ifjak neve után ott találjuk a senior, collaborator,
contrascriba, cantor tisztségek megjelölését.''1 Ebből látható, hogy a
debreceni iskola ifjúsága már ezen korban autonom jogokkal felruházott
szervezetet, az u. n. illustrissimus vagy amplissimus coetust alkotta.52
Ezen coetus a wittenbergi magyar bursának, a sanctissimus és amplissi
mus coetusnak élete és törvényei szerint rendezkedett be.53 Ilyen közvetítés
révén aztán nagyon érthető, hogy a tanítás célját, tárgyait és módszerét
illetőleg „Debrecenben is . . . Melanchthon szelleme és befolyása volt
irányadó. Az ő . . . wittenbergi tanrendszere volt a minta, mely szerint
47
Molnár i. m. 416. 1. szerint. Szombatin művét, sajnos, nem ismerem. V. ö.
Molnár i. m. 526. 1. 62. jegyz.
18 Molnár i. m. 416. 1.
40 Sárospatak e három tanférfiára vonatkozólag 1. Fraknói i. m. 146. sk. 1.
Zoványi i. h. 814. 1., egyébként tagadja, hogy Balsarati Sárospatakon tanár volt.
60 L. Zsilinszky M. i. m. 84—86. 1. Méliusz Pétert Szegedi Kiss István nyerte
meg a lutheranismus mellöl Kálvin tanainak. L. Révész I.: Méliusz Péter emlékezete.
1873. 19. I. és Szinnyei 1. Magyar írók élete és müvei Vili. 1053.
50a) L. a debreceni ev. ref. gimnáz. tört. 182. 1.
51 A debreceni gimn. tört. Értesítő 189V5, a külső történetet 5 —40. 1. Oéresi
Kálmán, az oktatás ügyét Sinka Sándor 41—142. 1. irta. L. 41. 1. L. még Barcsa:
A debreceni kollégium és partikulái 1905. 34. 1.
63 L. Géresi K. i. m. 12. 1.
53 L. Géresi i. m. 7—9. 1., Molnár i. m. 65., 114. 1., Zsilinszky i. m. 283. I.
és Barcsa i. m. 34. 1.
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az általa annyira kedveit wittenbergi magyar coetus a 16. századi
magyar prot. tanítást megteremtette“.r>4
A debreceni iskola élén állott a scholae rector. Az ő felügyelete
alatt tanítottak az alsóbb osztályokban a felsőbb osztályt végzett öreg
deákok, az u. n. collaboratorok. A főtantárgy a vallástanon kívül a latin
nyelv volt. Ennek tanításánál Melanchthon grammatikáját, Priscianust és
Donatust meg Heyden Sebald Formulae puerilium colloquiorum-át
használták. A számtan tanításánál Frisius Aritmeticaját vették alapul.
Nagy súlyt helyeztek végül a dialektikára, a rhetorikára és a logikára,
melyeket Melanchthon könyveiből tanítottak, míg azokat a heidelbergi
befolyás alatt Keckermann könyvei ki nem szorították.56
Az anyaiskoláktól függnek az u. n. partikulák, amelyek onnan
nemcsak tanítóikat, hanem az iskola egész szervezetét s rendjét is átvették.
Azért az ilyen iskolák, mint a pápai, miskolci, losonci, kecskeméti,
szatmári, ceglédi, halasi stb. nem változtatnak semmit a ref. iskoláknak
az anyaiskolák berendezéséből nyert képén s jellegén. Erről bizonyságot
tesznek pl. a pápai iskolának az 1585. évből való terjedelmes törvényei.
Ezek a törvények és az iskolának bennük rajzolt berendezései hű képet
nyújtanak a ref. iskolák 16. (és 17.) századbeli életéről. Az iskola
igazgatása s a növendékeknek a tanításba és társaik fegyelmezésébe
való belevonása egészen olyan, mint az anyaiskolákban.50
Erdélyben a reformáció hamarább diadalmaskodott, mint Magyarországban. János király halála után Martinuzzi sem nyomhatta el s nem
akadályozhatta meg, hogy Luther tanai a szászok és magyarok közt ne
diadalmaskodjanak. Heltai Gáspár és Dávid Ferenc terjesztették azokat.
Ekkor megjelent Erdélyben Kálmáncsehi Sánta és itt is hirdette Kálvin
tanait. Melius Juhász Péter megnyerte Dávid Ferencet és Heltai Gáspárt
is a „magyar vallásnak“ (1559.). És most Erdélyben is kettéváltak
a reformáció követői. A szászok megmaradtak Luther tanai mellett, míg
a magyarok a kalvinismushoz csatlakoztak. Kevéssel később különvált
Erdélyben az unitáriusok felekezete is, melyhez szintén sokan csatlakoztak.
Ezen küzdelmek lezajlása után a prot. egyházak és iskolák békésen
fejlődhettek. Csak néha-néha zavarták meg nyugalmukat a török, a r. kath.
fejedelmek, majd Básta garázdálkodása. Mind a három felekezetnek
Erdélyben külön iskolái voltak.
m

L. Sinka S. i. m. 44, 1.

65 L. Sinka S. i. m. 44—46. 1,
60 E törvényeket egész terjedelemben közli Kis Ernő: A pápai főiskola története
1896. 15-44. 11.
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Az evangélikus szászok reformátora Honterus János volt/’7 Bécsben
tanúit, Krakkóban és Baselben is megfordult, de Wittenbergben való
színűleg nem volt.™ És mégis, mikor Brassóba hazatért (1533.), teljesen
Luther szellemében működött. Eleinte csendesen dolgozott nyomdájával,
iskolájával és tollával. Az 1542. évben kiadta „Formula reformationis
ecclesiae Coronensis ac Barcensis totius provinciáé“ c. iratát, mely
Brassónak és az egész Bárcaságnak a reformációhoz való csatlakozását
vonta maga után. Később az összes erdélyi szászok viszonyaira alkal
mazva újból kiadta amaz iratát (1547.) és akkor az egész szászság
elfogadta és egy egységes ev. egyházban tömörült. így lett Honterus az
erdélyi szászok reformátora. De újjá alkotta ő az iskolaügyet is. Az
1543-ik évben benyújtotta a brassói városi tanácshoz „Constitutio scholae
Coronensis“ c. müvét,™3 amelyet a tanács magáévá tett. És így lett
Honterus egyúttal a szászok iskolaügyének megteremtője is. Mikor azután
Brassó öreg lelkésze nyugalomba vonúlt, ő lett a város lelkésze és
most már külsőleg is vitte szülővárosában azt a szerepet, melyet munkás
ságával már addig is kezében tartott.
Honterus iskolai rendtartása négy részből áll. Az első a tanrendet,
a második az iskolai törvényeket foglalja magában, a harmadik a tanulók
coetusának szervezéséről szól, míg a negyedik rész a coetus hivatalnokai
nak esküjét írja elő. Honterus gimnáziumát két részre osztja. A kisebb
iskola az írás, olvasás, vallástan, latin nyelv, számtan és kevés történet
tanításán át a poesisig halad. A nagy iskola a rhetorikától kezdve
logikát, physikát, theologiát, történetet, földrajzot, zenét s a latin és
a görög grammatikát nyújtja növendékeinek. Az iskola élén áll a rector
scholae, a felsőbb osztályokban tanítottak a synergi rectoris vagy lectores,
az alsóbbakban nagyobb tanulók a collegae vagy paedotribae. Szavalatok
és vitatkozások, iskolai kirándulások és játékok az iskolai élethez tartoznak.
A tanuló ifjúság önkormányzati jellegű coetust alkot, mely húsz dekaszra
és két centuriára oszlik. A dekaszok élén állanak a dekuriók és
a centuriák élén a centuriók. Az egész ifjúság élén áll a rex adolescentum.
Azonkívül vannak még más tisztviselők is, mint a két censor, a praefectus,67
67 L. Herzog reálencykl. 8 köt. 333. sk. 11. G. D. Teutsch : Honterus und
Kronstadt 1876. és Gesch. der Siebenbürger Sachsen 1899. 220. sk. II. Dr. O. Netoliczka:
Johannes Honterus 1898. és F. Teutsch: Die siebenbiirg.-sächs. Schulordnungen.
(Monum. Germaniae paedagog. VI. köt.) 1888. VIII. sk. 11. és a XIV. 1. a többi
irodalmat.
58 L. Teutsch: Honterus u. Kronstadt 10. sk. I. H. R. E. 8. köt. 334. 1.
D8a) L. Honterus ezen iratainak szövegét Teutsch Fr. Schulordnungen 3., 4., 5.
s 6 - 1 2 . 1.
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orator, secretarius, musicus, aedilis és a praeco. Ezek felügyeltek az
iskolai rendre és egyúttal visszavarázsolták az iskolai életben a régi
római állam képét.59 Hontems iskolai törvényei megegyeznek a nürnbergi
Sebaldus-iskola rektorának, Heiden Sebaldus ( f 1561.) törvényeivel.00
De Honterus sok tekintetben úttörő is volt, pl. a földrajznak és szám
tannak behatóbb tanításával vagy a testgyakorlásról való gondoskodásával
és havi kirándulásaival stb. Nem csoda, ha az ő iskolai rendtartása
a többi erdélyi szász intézetnek szervezésénél is irányadó lett.
A nagyszebeni iskola, mely 1543-ban lett evangélikussá, az 1598.
évben új rendtartást kapott, mely egészen hasonló Honteruséhoz. Ez is
sokban emlékeztet Sturmra és Trotzendorfra, de tőlük el is tér. Az iskolai
coetusnak az utóbbira emlékeztető szervezete tán csak a szász nép alkot
mányának utánzata és a rendtartás didaktikai része a történelem és
a mathematika tanításával Sturm rendszerén is túlmegy, melylyel egyébként
sokban megegyezik.01 Úgyszintén hasonló Honterus e rendtartásához
a besztercei gimnázium 1596. évi rendtartása. Ezen iskola a XVI. sz. végén
szép virágzásnak örvendett. És ebben nagy része volt Teutsch Ádám rektor
mellett épen e rendtartás szerzőjének: Rohrmann Gallus igazgatónak
(1593—1598.). Egy felső és több alsó osztályban tanítottak itt vallástant,
főleg Luther kis kátéját, azután dialektikát és rhetorikát a prímában;
grammatikát, Cicero leveleit, szép- és helyesírást s zenét az alsóbb
osztályokban. A latin nyelvnek szóban és írásban való elsajátítására
a gyakori stilus és vitatkozási gyakorlatok szolgáltak.02 Itt is találkozunk
az ifjúság felvigyázóival (decuriones v. corycaei). A nagyobb diákok az
iskolában laknak és szervezett egészet alkotnak, melynek élén a decuriones,
aztán az oeconomi és exactores állanak.08 A törvények kirándulásokról
s iskolai ünnepekről is tesznek említést.04 A tanárok a rektor, a kántor
és a lectores vagy collaboratores.05601*4
60 L. Netoliczka i. m. 26—30. 1. Molnár i. in. 577. sk. 1. s Fraknói i. m. 27. sk. 1.
60 Netoliczka i. m. 28. 1. s Fr. Teutsch: Bilder aus der vaterländ. Gesch.
1899. 11. 189. 1.
61 L. Fraknói i. m. 28. sk. 1. C. Albrich: Gesch. des ev. Gymnasiums A. B.
in Herrmannstadt. Értesítő 189®/6. 11. sk. 11. 179. sk. 11. és Teutsch Schulordnungen
XLVII1. sk. 1. A rendtartást közli 48—61. 1.
02 L. G. Fischer: Gesch. des Bistritzer ev. Gym;i. A. B. Értesítő 1895/o. 25. 1.
A rendtartást közli Teutsch Fr. i. m. 38—47. 1., 1. XL111. sk. 11. is.
03 L. G. Fischer i. m. 27. 1.
64 L. ugyanezen mü 28. 1.
® L. ugyanezen mű 26. 1. A segesvári iskola XVI. századbeli életére nézve 1.
Schuller R. Gesch. des Schässburger Gymn. 12—26. 1.
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Az erdélyi református iskolák közűi a XVl. században keletkezett
a kolozsvári, a gyulafehérvári és a marosvásárhelyi. A kolozsvári iskola
már a reformáció előtt fennállott és a XVI. sz. 40-es éveiben evangélikussá,
majd Heltai Gáspár áttérésével reformátussá lett. Az 1556. évben elha
tározták az erdélyi rendek, hogy az ifjúság képzésére a kolozsvári és
vásárhelyi kolostorokban felsőbb iskolákat kell felállítani. Ezen határo
zatukat 1557-ben megújították. Erre aztán elhatározta Kolozsvár városa
(1558.), hogy a nagyobb deákok a zárdába menjenek, míg a többiekkel
a rektor az iskola régi helyén maradt. Az iskola rektorai sorából ki
emelendő Molnár Gergely, egy latin nyelvtan írója, Dávid Ferenc, míg
unitáriussá nem lett és Károli Péter, egy görög nyelvtan szerkesztője.
János Zsigmond az iskolát az unitáriusoknak adta át (1566.) s a refor
mátusok a XVÍI. sz. elején megint új gimnáziumot nyitottak.'50
A másik erdélyi ref. gimnázium ez időben a marosvásárhelyi volt.
János Zsigmond uralkodása alatt keletkezett és a XVl., meg a XVII.
században kisebb jelentőségű maradt.07 Úgyszintén később lett csak
jelentékenynyé a gyulafehérvári iskola is. Körülbelül 1557-ben keletkezett,
már 10 év múlva unitáriussá és 1579-ben a jezsuiták birtoka lesz. Mikor
aztán megint reformátussá lett, 1599-ben a háborús időknek áldozatúl
esett. Jeles tanárai Ilosvai Benedek (1580— 1590.) és Kassai Dávid
Zsigmond voltak.08 Ilosvai szerkesztette valószínűleg az iskolának leg
régibb törvényeit „a wittenbergi bursa törvényeiből“. Már itt is elénk
tárul a későbbi sajátos iskolai élet, mint Debrecenben.083
Az erdélyi unitárius iskolák közül láttuk a kolozsvárinak és a gyula
fehérvárinak keletkezését. Ezek úgy jöttek létre, hogy a ref. iskola az
unitáriusok kezébe került. A kolozsvári iskola igazgatói sorában ott
találjuk Dávid Ferencet, Sommer Jánost, a jeles nyelvészt és Paläolog
Jakabot.09 Ezeken kívül még Tordán volt az unitáriusoknak iskolájuk,
mely a XVI. században keletkezett.70 Egyébként pedig az unitárius
iskolák szervezete és tanítása olyan maradt, mint a ref. iskoláké.703
*
*
*
00 L. Molnár i. m. 588. sk. 1. s Fraknói i. m. 113. sk. 1.
07 Molnár i. in. 593. 1. Fraknói i. ni. 125. I.
00 Molnár i. ni. 581. 1. Fraknói i. ni. 98. 1. és P. Szathniáry K.: A gyulafehérvár—
nagyenyedi Bethlen-fötanoda története 1868. 31. 1.
08a) L. Váró Ferenc: Bethlen Gábor kollégiuma kézirat 1903. 98. 1. Közli
a törvényeket 98—102. 1.
00 Fraknói i. m. 115. 1.
7Ü Fraknói i. m. 167. sk. 1.
7üa) L. Zsilinszky i. ni, 286. 1,
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Ha visszatekintünk a magyar prot. iskoláknak XVI. századbeli
életére, amint azt vázoltuk, lehetetlen észre nem venni, mily híven vissza
tükrözi a reformáció hazája, Németország, paedagogiai mozgalmainak
képét. Mindjárt a reformáció után legelsőnek és az egész századon át
leghatalmasabban feltűnik Melanchthon befolyása. Azt észleltük nemcsak
Bártfán és a tőle ez időben függő iskolákban, köztük főleg Eperjesen, azután
nagy valószínűséggel Selmecen és Besztercebányán, ha mindjárt Neuenburg-Zweibrücken közvetítésével is. Uralkodott az bizonyára a többi ev.
iskolákban is. Sőt bizonyosnak vehető, hogy a református iskolákban,
mint Sárospatakon és Debrecenben meg Erdélyben, pl. Gyulafehérvárott
is Melanchthon szelleme uralkodott, ahol az főleg a coetus szervezetében
nyilvánult és a wittenbergi magyar bursa révén foglalt tért.
És Hogy Melanchthon befolyása ennyire érvényesült hazai iskoláink
ban, ennek oka a külföldi iskolalátogatás. Magyarország prot. iskoláinak
tanítói ezen században részben külföldiek, legnagyobbrészt azonban
külföldi egyetemeken járt magyarok voltak, vagy azoknak tanítványai.
Itthon nem volt alkalmuk a szükséges ismereteket megszerezni.
A veszprémi és pécsi egyetemről keveset tudunk. Az utóbbira a mohácsi
vész mért halálos csapást, ha 1543-ig még fenn is állott.71 A pozsonyi
főiskola alig négy évig virágzott és a budai főiskola, melynek tanárai
sorát a reformáció két híve, Grynaeus Simon és Vindsheimi Vitus díszítik,
szintén nem állott fenn sokáig.72 Tanulni vágyó ifjaink tehát külföldre
kényszerűitek menni. És itt most Pádua, Bécs és Krakkó mellé különösen
Wittenberg lépett. A mohácsi vészig terjedő néhány évben 12 magyar
honi tanuló iratkozott be annak egyetemén.7''1 Azután még többen láto
gatták ott Luther és Melanchthon előadásait. Csak Melanchthon lábainál
442 magyar ifjú ült.74 A század második felében Krakkó egészen
elveszíti varázshatását, míg Wittenbergben vagy 800 magyar ifjú meg
fordult.75*Az eperjesi iskola rektorai (a Tübingában járt Wagner Jakabon
és a külföldet nem látogatott, tudós Sculteti Severinen kívül) Géléi
Zsigmonddal együtt mind, úgyszintén conrectorai is wittenbergi tanulók
voltak.70 Besztercebánya tanférfiai közül Siegler János rektorról és
Schwengler Márton (1561—1565.) tanárról tudjuk, hogy a wittenbergi
71 Szilágyi: A magyar nemz. tört. V. köt. 200. 1.
72 Ugyané mű IV. köt. 560. sk. 1.
73 Fraknói i. m. 288. 296. 1. Szilágyi i. m. IV. köt. 560. 1.
74 Stromp i. ni. 54. 1.
75 Szilágyi i. ni. V. köt. 482. 1.
73 L. Hörk 1. i. m. 332. sk. és 363. 1,
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egyetemen tanultak.77 Freundt igazgatóról csak azt tudjuk, hogy Teschenből jött Besztercebányára. Hogy miképen jutott a neuburg-zweibrückeni
tanrendhez, nem lehetett megállapítani. Lehetséges, hogy elődei útján
meghonosodott Besztercebányán a Melanchthon-féle iskolarendszer és
mikor a város nevében a lelkész tőle annak írásban foglalását kívánta,
ő a neuburg-zweibrückeni tantervet, mely annak „igen kevésben módo
sított másolata“, lemásolta.78 Selmecbánya tanárai közül Hensel János és
a Besztercebányán volt Schwengler Márton jártak Wittenbergben.79
Azt már láttuk, hogy Sárospataknak első döntő befolyású rektorai
Wittenbergben végezték tanulmányaikat é^ onnan hozták magukkal a
tanítás rendjét és módját.80 Debrecennek első irányadó rektora Melius
Péter szintén Wittenbergben tanult81 és ott a magyar bursa 6. seniora
is volt.82 A többi tanár közül pl. Gyulai János, Félegyházi István,
Debreceni Tarack János és Décsi István tanultak még Wittenbergben.823
Wittenbergi tanuló volt még Wágner Bálint, a brassói iskolának Honterus
korabeli rektora,83 azután Raidel Mihály és Scharveder Bálint besztercei
igazgatók.84 A nagyszebeni rektorok közül Calvus Márton, Hehler
Mátyás és Unglerus rektor jártak a wittenbergi egyetemen.843 A kolozs
vári ref. iskola két leghíresebb tanára: Molnár Gergely és Károlyi Péter,
úgyszintén a gyulafehérvári rektor, Ilosvai Benedek és a marosvásárhelyi
Laskai Csókás Péter és Decsi Cziinor János is Wittenbergben voltak.80
Itt jártak még az egyetemre Szigeti Imre és Szegedi Kis István tolnai
iskolaigazgatók, Batizi András és Gálszécsi István kassai, meg Erdősi
Sylvester János újszigeti és Sibolti Demeter csepregi tanítók.80
Látjuk tehát, hogy azon iskolák tanítói, melyek Melanchthon be
folyása alatt voltak, mind Wittenbergben tanultak. így külföldi iskola
77 L. Rosenauer i. m. 1. 20., 27. 1.
78 L. Rosenauer i. m. I. 25. 1.
711 Breznyik i. m. I. 334., 343. i.
83 L. fent 1. 47., 48., 49. jzet.
81 Fraknói i. ni. 86. I.
82 Géresi K. i. ni. 7. 1. jzet és Révész Imre : Méliusz Péter emlékezete 1873. 8. 1.
82a) Szinnyei i. m. IV. 142. III. 325. II. 711. és 726. I.
83 Fraknói i. m. 82. 1.
84 Fischer i. in. 12. 1. A szász „tanítók többnyire külföldön nyerték kiképeztetésüket“ Zsilinszky M. i. m. 271. I.
wa) Albrich K. i. ni. 8., 10. 1.
a-7 Molnár A. i. in. 589. 1. Váró F. i. ni. 98.1. s Szinnyei i. ni. VII. 798. II. 728. sk. 1.
80 Mindezekre nézve 1. Zsilinszky Mih. i. ni. megfelelő helyein.
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látogatásuk alkalmával jöttek létre azon kötelékek, melyek hazánk prot.
iskoláit a reformáció bölcsőjéhez és itt Melanchthon személyéhez fűzték.
Melanchthon után csakhamar feltűnnek tanítványai, Trotzendorf és
azután Sturm befolyásának nyomai is. Trotzendorf Melanchthonnak
„nemcsak hallgatója, de minden szaván csüngő egyik legbuzgóbb tanít
ványa“ volt.87 Amiben kitűnt, az iskola szervezésében és igazgatásában
már Melanchthon iskolája elüljárt. Azért az ő befolyása Melanchthonétól
sokszor csak nehezen különböztethető meg. Sőt egyenesen kérdéses,
vájjon a Trotzendorf szellemét elárulni látszó intézmények, különösen
a református és az erdélyi szász iskolákban, mint a coetus szervezete,
önkormányzata tanuló tisztviselőivel az élén és egész sajátos életével,
tényleg Trotzendorf közvetlen vagy csak közvetett befolyására vezetendők-e
vissza. Legalább a református iskolák sajátos életének megértéséhez
elegendő magyarázatot nyújtanak (mint láttuk) a wittenbergi bursa
törvényei és élete. És Honterus iskolai törvényeinek azonossága
a nürnbergi Sebaldus iskola törvényeivel szintén más irányba mutat,
mint Goldbergbe, míg a brassói coetus szervezete, amely Trotzendorf
berendezéséhez ugyan hasonló, a szász nép demokratikus alkotmányának
utánzata is lehet. Legalább a Trotzendorftól való egyenes függést
kimutatni nem lehet.873 Ugyanezt kell mondanunk a nagyszebeni iskola
rendtartásáról és szervezetéről is, annak ellenére, hogy azt Breslacus
rektor (1578.), ki a sziléziai Fürstenbergből származott, Trotzendorf
sziléziai iskolájából is magával hozhatta volna. De erre alig volt szükség,
hiszen Honterus már pár évtizeddel korábban meghonosította volt azt
Erdélyben.87b Még a besztercebányai, körmöcbányai stb. iskolák intéz
ményeiben fellelhető Trotzendorf-féle elemekkel szemben is felmerülhet
a kétség, vájjon Goldbergből származnak-e ? Lehetséges, hogy azok úgy
ott, mint itt Melanchthonra, a mesterre, azaz a közös forrásra, melyből
Trotzendorf is merített és nem erre magára mennek vissza. De bármikép
is Ítéljünk ezen kérdésben, Trotzendorfnak közvetlen befolyását mégis
csak el kell ismernünk, legalább ott, ahol a közvetlen érintkezés szálai
még felismerhetők. És ez az eset leginkább az ország északi, Sziléziához
közel fekvő részein forog fenn. Bizonyítja ezt Lőcse, melynek iskolájában
Windeck Erasmus goldbergi születésű ember, azután még Lüschwitz
Benjamin és Plainer Antal goldbergi tanulók működtek mint igazgatók.
Azután valószínűnek ismertük el azt a feltevést, hogy Selmecre is
87 Molnár A. i. m. 107. 1.
87a) L. Teutsch Fr. Schulordnungen XXI. 1. v. ö. XUX. 1,

87b) L. A lbrigh K, i, ni, 10., 23. 1.
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a városnak azon fiai, kik Goidbergben tanultak, hozták azon Trotzendorfféle szokásokat, melyek ott valószínűleg divatban voltak. Szóval ezen
esetekben is, melyekben Trotzendorf befolyását hazai ev. iskoláinkban
el kell ismernünk, a külföldi iskolalátogatás volt azon csatorna, melyen
e befolyás hozzánk jött.
Végűi láttuk, hogy Sturmnak eszméi is még a XVI. században
gyökeret vertek hazánkban. Ezt legelőször Besztercebányán ismertük fel,
ahol Schremmel, strassburgi születésű iskolaigazgató honosította meg
azokat. Ugyanő emelte érvényre Sturm elveit még Selmecen és való
színűleg Sopronban is, ahol utoljára találkoztunk vele. A tanrendek össze
hasonlítása valószínűvé teszi, hogy Lőcsén is érvényesült Sturm befolyása
legalább a didaktika terén. Míg Schremmel megalapította Sturm befolyását
Besztercebányán és másutt, addig Halvepapius az oderai Frankfurtban
lévő egyetem volt hallgatója megerősítette azt. Ő behozza a nyilvános
vizsgálatokat, vitatkozásokat, szavalásokat és a jutalmakat. Meghagyja
a tananyagot, melyet Schremmel tanrendje előírt, de úgy osztja be, mint
a württembergi iskolai szervezet előírja.88 Már pedig ez Sturm elveiből
igen sokat vett fel, valószínűleg Toxites, Sturm tanítványa közvetítésével.89
A nagyszebeni iskola egyik rektora, Deidrich György 1588—89. volt
Strassburgban, épen azon időben, mikor Sturm meghalt. És miután
Sturm már 1581-ben elhagyta hivatalát, személyes tanítványa alig
lehetett.90 De azért eszméinek híve lehetett és azokat meg is honosíthatta
Nagyszebenben s ez annál valószínűbb, mert tudjuk, hogy a nyilvános
vitatkozásokat és szónoki előadásokat gimnáziumában ő hozta szokásba.91
A besztercei tanárok közül Rohrmann Gallus rektor kereste fel (Baselén
kívül) Strassburgot és hozhatta magával Sturm elveit, melyeket aztán
1596-ban szerkesztett rendtartásában megvalósított.
A külföldi iskolalátogatás (a külföldről származó Schremmel
mellett) közvetítette tehát Sturm elveinek térfoglalását is hazánkban.
Persze tisztán hazánk protestáns iskoláiban a XVI. században még nem
valósultak meg. Ahhoz hiányoztak az anyagi eszközök. De azt iskoláink
hagyománya, Melanchthon uralkodó befolyása sem engedte meg. A későbbi
rendszerek hívei kénytelenek voltak evvel számolni és az új eszméket
a régi hagyományokkal összekötni. Erre a legszebb példát Besztercebányán,
8H Rosenauer i. m. I. 41. 1.
so L. Ziegler i. in.'95. sk. 1.
90 Mint a Bilder aus der vaterlend. Gesell. 190.1. állítja. L. Albrich K. i. m. is 11.1.
91 L. Frakfiói i. in. 159.1. Ezt mutatja az is, hogy Sturm képe Erasmusé mellett
ott volt az iskola kápolnájában (Albrich K. i. m. 23. 1.).
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Selmecen láttuk Schremmel működésében. Hozzájárul ehhez még az is,
hogy ez időben, mikor az igazgatók személyétől úgyszólván az egész
iskola szelleme, munkája, sorsa függött, az iskola vezetői gyorsan
váltakoztak és ritkán dolgoztak ugyanazon szellemben, bizony gyakran
megtörtént, hogy az egyik ilyen, a másik olyan elvehet honosított meg.
Sőt sokszor ugyanazon egy rektor többféle rendszerből hozott haza
eszméket és intézményeket ugyanazon iskolához. így fejlődött ki „tan
intézeteinkben bizonyos didaktikai eklekticismus“,92 amely az ismertetett
okokból szintén a külföldi iskolalátogatásnak eredménye.

MÁSODIK RÉSZ.

A külföldi iskolalátogatás befolyása hazai protestáns
nevelésügyünk fejlődésére a XVII-ik században.
(1606- 1711.)

A reformáció hazánkban még a XVI. században vert gyökeret, de
egyházzá önállóan nem szervezkedhetett még mindenütt. Sok helyütt
megtörtént ugyan ez is, sőt tudjuk, hogy az evang. és a ref. egyház
elkülönítve helyezkednek el. De sokhelyütt a reformáció egyháza még
együtt él a pápás egyházzal egy templomban és egy egyházi főhatóság
alatt. Máskép lesz ez a bécsi békével, illetőleg annak törvénybeiktatásával
(1608.). E nevezetes jogalkotás, mely egyházunk önállóságának és
szabadságának írott törvénybeli alapja hazánkban, adja csak meg a
módot arra, hogy egyházunk az egész országban megalakűljon és önállóan
szervezkedjék. Azért nem véletlen, hogy a XVI. századbeli kisebb zsinatok
után most üléseznek a zsolnai, szepesváraljai zsinatok, melyek egyházunk
nak megadják a külső jogi szervezetet. Egyik-másik egyházközség is
csak most léphet ki a nyilvánosság színe elé és némely iskola most
keletkezik vagy jut nagyobb jelentőségre.
De sajnos, most sem következett még a nyugodalmas fejlődés kora.
A hatalom birtokosai nem tisztelték a protestánsok kivívott jogait és
a protestánsoknak fegyverrel kellett azokat megvédeniük. És miként egykor
Izrael népe egyik kezében a kardot tartotta, a másikkal pedig a falat
építette, úgy védekeztek és alkottak a protestánsok is e korban. Különösen
iskoláik emelkedtek minden zaklatás ellenére a legszebb virágzás
tetőfokára. így lett ez a kor (1606— 1671.) egyrészt a prot. egyház93
93 L. Molnár A. i, m, 115., 116. 1,
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szabadságharcainak ideje és egyúttal iskoláinak virágkora.03* Bethlen,
Bocskay és Rákóczy György fegyvereinek ez is egyik eredménye volt.
Amint azonban fegyveres erő volt eddig a protestánsok jogainak védője,
úgy lett azután, mikor ezen erő aláhanyatlott, az ellenfél részéről az
erőszak e jogoknak eltiprója. I. Lipót hosszú uralkodása, illetőleg
kormányának rendszere adja meg ezen időszaknak sajátos jellegét.
A gyászos évtized úgyszólván mindenütt véget vet az egyházak szabad
ságával az iskolák tanításának is és mikor az 1681. és 1687. ország
gyűléseknek a protestánsok jogait megszorító határozatai is csak a
jogfosztó királyi rendeleteknek és az azokat megelőző és követő üldözéseknek
és zaklatásoknak látszólagos jogalapjaiéi kénytelenek szolgálni, képzelhetni,
hogy az iskolák is csak tengethették életüket. Avval, hogy a protestánsokat
kivetik a városok tanácsaiból s helyükbe r. katolikusokat tesznek és
megtiltják, hogy a városok hozzájáruljanak a prot. iskolák fenntartásához,
megfosztják azokat eddigi jövedelmi forrásaiktól. A főúri iskolák nagy
része meg uraik katholizálásával természetesen megszűnik prot. iskola
lenni. Amely iskolák pedig megmaradnak, azok ily körülmények közt
teljesen egyházi gondozásba és autonom kezelésbe mennek át és ily
módon fenntartásuk egyházi autonómiánk egyik alkotó részévé lesz.
Tengődésüknek, elnyomott helyzetüknek csak Thököli Imre és II. Rákóczy
Ferenc diadalai vetettek ideig-óráig véget és szereztek nekik szabadságot
nagyobb és mélyebbre ható munkásságra, meg alkalmat a szebb, jobb
napok visszavarázsolására.
Ezen korszakban jött létre a pozsonyi ev. gyülekezettel együtt
annak iskolája is, amely oly jellegzetesen mutatja e korszak iskoláinak
szervezetét és szellemét, hogy első helyen foglalkozunk vele.94 A városi
tanács még az 1606. évben kért Lauingenből tanítót, hogy alakítandó
iskolájuk vezetője legyen. így lett Kilger Dávid a pozsonyi iskola első
rektora. A neki küldött instruktióból látjuk, hogy a pozsonyiak azt
kívánták, hogy iskolájukban a tiszta evangéliomi tan mellett a gramma
tikát, dialektikát, rhetorikát, arithmetikát és musicát, a görög és latin
nyelvet tanítsák, sőt a rektor „theologicam lectionem“ is tartson ; szóval
olyan'iskolát akartak, amelyben az osztályok körülbelül úgy volnának
berendezve, mint a lauingeni iskolában.05
03 L. Molnár A. i. m. 310. 1.
1)4 A pozsonyi iskolára vonatkozólag alapvető jelentőségű Markusovszky S.
m űve: A pozsonyi ág. h. ev. lyceum története 1896. és ennek kivonata a pozsonyi
egyház történetében. L. Zsilinszky M. i. ni. 267. sk. 1. is.
96 L. Markusovszky i. m. 12., 13. 1.
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Az iskola szép virágzásnak indult. De ennek nagyon sokáig nem
örvendhetett. Az 1672. év julius 18-án Kollonich Lipót elvette az
evangélikusok templomait és iskoláját; lelkészeit és tanítóit pedig elfogatta
és száműzte. Hogy milyen volt az első időben a pozsonyi iskola szervezete,
azt Kilger instruktiójából tudjuk meg, ha meggondoljuk, hogy a lauingeni
iskolát maga Sturm szervezte strassburgi iskolája mintájára.00 Öe meg
ismerhetjük Seyfried János rektornak egy 1660. május 19-én kelt s az
iskola állapotát bíráló emlékiratából is.97 Eszerint az iskolában az
osztályok száma már 8 volt és azokat felülről lefelé haladva számították.
Egyes osztályoknak a következő nevük volt: classis grammatica, syntactica,
poetica, rhetorica és logica. Tanítottak tehát dialektikát, rhetorikát, poétikát,
grammatikát, azután arithmetikát, zenét, római irodalmat és történelmet.
A legfelső osztályban a rektor theologiai és philosophiai tárgyakat, görög
és héber nyelvet adott elő és vezette a vitatkozásokat. Az isten igéjének,
az evangeliomi hitnek tanítására és a vallásos élet ápolására (templom
látogatás, úrvacsorához való járulás), nagy gondot fordítottak. A tan
könyvek közt Comenius Januája, melynek helyébe az emlékirat az Orbis
pictust ajánlja, és Finckius Vademecumja voltak. A „Spruchbüchleint“
Seyfried ki akarja küszöbölni. Az alsó két osztályban a tannyelv a német,
a többiekben a latin volt. A magyar tanulók számára külön két osztályú
párhuzamos iskola létezett 1672-ig.
Az előadás ügyességének megszerzésére szavalati és vitatkozási
gyakorlatokat, aztán színielőadásokat is rendeztek. Az iskola épületében
e célra külön színjátszó terem volt, melynek színpadját hétszer lehetett
átváltoztatni.98 És egy 1663-ból való leltár felsorolja a szükséges színpadi
öltözékeket és egyéb kellékeket.09 Az intézet élén állott a rektor, helyet
tese a conrektor, aki egyúttal a secunda (classis) tanítója. A többi
osztályban docentes vagy praeceptores tanítottak.
Az iskola törvényei, melyek ezen időből ránk maradtak, előírják
a fegyelmi szabályokat.100 Azután elrendelik, hogy évenként négyszer
legyenek szónoklási előadások és kétszer nyilvános vizsgálatok.
A vázolt iskolai szervezetből azt látjuk, hogy a pozsonyi iskola ezen idő
ben már nem a lauingeni iskola szerint volt szervezve, mint megalakúlásakor,
hanem mindinkább Sturm strassburgi iskolájához lett hasonlóvá.90
90 L. Ziegler i. m. 87. 1.
97 Markusovszky i. m. 56. skk. 1. Molnár A. i. m. 357. 1.
98 L. Reinmundo Rimando Pressburger Kirchen und Schulverlust 21. 1.
00 Markusovszky i. m. 53., 54. 1.
io° Ugyanezen mű 61. sk. 11.
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A gyászos évtized és üldözéseinek lezajlása után a pozsonyiak igénybe
vették az 1681. soproni országgyűlés határozatainak engedelmét és a kül
városban megint berendezték iskolájukat, amelyet nemsokára sikerült a régi
színvonalra emelniük, amint azt egy 1694-ből való tanterv is mutatja. Csak
hogy nemsokára hanyatlásnak indűlt az iskola, mert a pestis pusztított
a városban (1713.), úgy hogy 1714-ben csak 40 tanuló iratkozott be.
Az 1694-iki tanterv szerint az iskolának 9 osztálya volt. Ezekben
tanultak 1. logikát, ethikát, héber nyelvet, 2. rhetorikát, szónoklattant
Cicero leveleinek olvasásával, történetet, Dietericus nagyobb kátéját és
fordították a görög evangeliomokat. A 3. osztály tárgyai voltak a prosodia,
metrica és a poétika Ovidius és Vergilius olvasásával, a 4. osztályéi:
a syntaxis és prosodia Cicerónak és Corn. Neposnak anyanyelvre való
fordításával, görög nyelv és Dietericus kisebb kátéja. Az 5. osztályban
Dietericus kisebb kátéjával, latin grammatikával és Cicero leveleivel
foglalkoztak, a 6. osztályban Rhenius Donatusa szerint a declinatioval
és a conjugatioval, katekismussal és számtannal. A 7—9. osztályok
elemiek voltak.101 Szóval most is még „az egész tantervben Sturm János
tanítási módszere lelhető fel“, amely különösen még a vetélkedésnek
tanítási eszközül való felhasználásában is jelentkezik.102103 De ezen tanterv
már Sturmtól való eltérést is mutat. Ha a mathematika tanítása tán nem is
számítható ide, de ide tartozik az egyetemes történelemnek behozatala108
és az anyanyelv tekintetbe vétele (ha még csak a fordításnál is a IV-ben).
A legszebb és legmagasabb fejlődést e korszakban az eperjesi
iskola érte el. Már Dürner Sámuel rektor idejében oly magas szín
vonalra emelkedett, hogy a 30 éves háború miatt megközelíthetlen
Németország látogatását feleslegessé tette.104105* Mivel ezen virágzás idejében
a tanulók a régi iskolai épületben már el nem fértek, a dicsvágyó Bayer János
igazgató egy új iskolai épület emelését és az egész iskola újjászervezését
tervezte. Tervezetet dolgozott ki, melyben a leendő főiskola szervezetét, óra
rendjét, kormányzatát leírja10“ (1664.). „Egyetem név nélkül, olyan kis egye
temet kíván, a melyen majdnem minden egyetemi tudomány röviden, velősen
és rendszeren előadassék. Egyetemet kíván „egyetemi zaj“ nélkül“.100
101 Markusovczky i. ni. 118—124. I.
102 Markusovszky i. ni. 125. 1.
103 L. Markusovszky i. ni. 126. !.
104 L. Hörk i. ni. I. 60.1. és e művön kívül az iskola XVII. századbeli történetére
vonatkozólag Zsilinszky i. m. 265. sk. II.
105 L. Hörk i. m. okmánytárát IV—XXV111. 1.
100 L. ugyanezen mű II. 5. 1.

28

Az öt szab. kir. város esperessége és Eperjes városa magáévá tette
az eszmét; a felvidék társadalma meg összejött 1665. nov. 18. Kassán
és kimondta a főiskola pártfogóságának szervezését. Szelepcsényi intelme,
majd I. Lipót tilalma ellenére is felépítették a collegiumot és megállapí
tották az iskola szervezetét (1667.). E szerint az új iskolában 10 osztályt
létesítettek.
Az első osztályban (alphabetarii) a növendékek sorából választott
praeceptorok olvasni s írni tanították a gyermekeket. A 2. osztály
(principisták) Rhenius Donatusát, Comenius Vestibulumát és Luther kis
kátéját tanulta egy a növendékek sorából vett olyan tanító vezetése alatt,
akinek „okvetlenül tiszta született magyarnak kellett lennie, hogy a ma
gyar kiejtést és nyelvet kora ifjúságukban helyesen tanúlják meg az
ifjak“.107 A 3. osztály (grammatisták) tanítójának szintén magyarnak kellett
lennie. Tanította Rhenius compendiumát, Comenius Januáját, Dietrich
epitome catecheticáját s a görög nyelv elemeit, melyet aztán minden
osztályban folytattak. A 4. osztály (syntaxisták) tanítója még a tanulók
sorából került ki és kívánták, hogy jól tudjon németül és magyarúl,
esetleg legyen született német, „nehogy a fiúk a német beszédben való
gyakorlatokkal alább hagyjanak, sőt ezen osztályban az legyen a feladatuk,
magukat a német nyelvben jól kiképezni“.108 Itt tanulták Rhenius nagy
grammatikáját, Dieterich epitome catecheticáját és olvasták Corn. Nepost.
Az 5. osztály (poéták) tanára már nem lehetett deák. Itt tanították
a Gieseni „poeticát“, Horatiust, Vergiliust és Dieterich Institutiones catecheticaeját, meg számtant. A 6. osztály (rhetorok és oratorok) tanára
Dieterich rhetorikáját tanítja s szabályait Cicero szónoklatainak magyarázata
kapcsán gyakorolja, előadja Dieterich Institutioit és Sleidanus egyetemes
világtörténetét. A 7. osztály (logikusok) tanulói a logikát, a görög nyelvet,
Wendeler gyakorlati bölcsészetét, Nothnagel Principiae Sphaericae-jét és
a theologia polemicát tanúlják. A 8. osztályban (philosophi practici)
Wendeler könyve alapján gyakorolják magukat a gyakorlati philosophiában,
folytatják a theologia polemicát és Sleidanus történetét, meg Nothnagel
földrajzát. A 9. osztály (physikusok és metaphysikusok) Sperling physikáját,
Calov metaphysikáját és a theologia polemikát tárgyalja. A 10. osztályban
(theologusok) a theologiát ex professo tanítják a keleti nyelvekkel együtt,
még pedig a hébert Tross alapján, a többit a gimnázium főigazgatójá
nak belátása szerint választott könyv szerint.
Ha ezen tanrendet összehasonlítjuk a pozsonyival az 1694. évből
mi L. Hörk I. i. ni. II. 16. I.
108 L. ugyanott II. 16. 1.
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(m égpedig: pozsonyi 7—9 = eperjesi 1, 6—2, 5 = 3 , 4 = 4 , 3 5, 2 = 6 ,
1 7), azt találjuk, hogy lényegben megegyeznek egymással legtöbbször
még a kézikönyvek használatában is. Ha tehát a pozsonyi tanrend
elárulta Sturm paedagogiájának befolyását, nem kevésbé Sturm rendszerű
az 1667. évi eperjesi tanterv sem, a mely a pozsonyi prímában tanított
bölcsészeti és theol. tantárgyaknak 3 osztályra való felosztása által még
inkább közeledik Sturm strassburgi gimnáziumához s akadémiájához
vagy az ő befolyása alatt álló északnémetországi akadémiai gimnáziumok
hoz.1011 Azért volt Eperjesen 6 rendes tanár szükséges, míg másutt, még
Pozsonyban is csak három tanár működött, a rektor, a conrektor és
a subrektor.110
A kollégiumot 1667. okt. 18-án fényes ünnepély keretében meg
nyitották s a tanítást is mindjárt megkezdték. Élénken folytak az iskolában
a disputációk, fényesek voltak az ünnepélyes vizsgálatok és díszes közönség
előtt mutatták be ez alkalommal a tanárok által írt színdarabokat. De
e ragyogó fényes napok nem tartottak sokáig. Már 1671. május 23-án
Spankau tábornok lefoglalta az iskolai épületet és a collegium kénytelen
volt megint a régi iskolai épületben meghúzódni. És 1687. után 18 évig
egészen templom és iskola nélkül voltak az eperjesi evangélikusok.
Az üldözések ez idejében csak Thököli és 11. Rákóczy Ferenc fegyverei
adták vissza az evangélikusoknak az iskolát és mégis mindannyiszor
a körülményekhez képest élénk tudományos élet fejlődött ki az iskola
falai közt. Hisz oly jeles paedagogusok, mint Ladivér Illés (1682— 1686.)
és Rezik János (1705—1710.) álltak az iskola élén. Rezik korában 1707.
körül érvényben volt egy tanrend, melyet még Ladivér szerkesztett. Ez
egy kis bepillantást nyújt az iskolának ezen korbeli életébe. Lényegében
megegyezik az 1667. évi tantervvel ;m csak az osztályok számát szállítja
le négyre, bizonyára azért, mert csak 3 tanár állott most rendelkezésükre.
A két tanterv két első osztálya egészen megfelel egymásnak. De a mostani
harmadik osztályban össze van vonva a régi 3. és 4. osztály, s ezért most
a grammatisták és syntaxisták osztályának nevezik. Itt megmaradnak
a régi kézikönyvek is, csak az a különbség, hogy Comenius Januája és
Corn. Napos kimaradnak és helyette Cicero leveleit és Ovidius Tristia-ját
olvassák, aztán fellép Curtius R., mely a 4. osztályban is található.
Ebben az osztályban össze vannak vonva a régi 5—7. osztályok. Dieterich
megfelelő kézi könyvei itt is megmaradnak. És folytatják Ovidiust,10
100 L. Molnár A. i. m. 343. 1.
110 L. Molnár A. i. m. 336. 1.
111 E tantervét Hörk i. ni. II. 391. 1. közli.
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Curtiust s olvassák Cicero beszédjeit és végül, úgy látszik, a számtan,
Sleidanus világtörténete és Nothnagel földrajza az új tantervben elmarad
nak. Ugyanígy a régi 8—10. osztályok tárgyait is alig tudták pótolni.
A tantervben a görög nyelv tanítása sem szerepel. Pedig alig ejtették
azt el egészen, mert Reziknek órarendje azt mutatja,112 hogy nemcsak
rhetorikát s történetet tanított, Cicero leveleit, Vergilius Aeneisének
imitatióját s Liviust tárgyalta, hanem Weller görög nyelvtanát is magya
rázta és a szent írásra alkalmazta. Szóval Eperjesen is még mindig
Sturm iskolai rendszerével van dolgunk. De nem ismerhetjük félre sem
az 1667-iki, sem az 1707-iki tanrenden az új szellem hatását. Míg Sturm
a nemzeti nyelveket teljesen háttérbe szorítja,118 már az 1667-iki tanterv
hangsúlyozza a magyar és német nyelv megtanúlása kedvéért, hogy
a 2. és 3. osztály tanítója született magyar, a 4-iké pedig született német
legyen, mert a magyar nyelv kiejtését és helyes megtanúlását, valamint
a németnek folytonos gyakorlását és az abban való kiképzést fontosnak
tartja. És Ladivér tanterve szerint este az imádság után a német és tót
fiúk kötelesek voltak magyar nyelvi gyakorlatokra megjelenni. „Ilyenkor
alaposan oktattattak a magyar nyelvben, — a magyar nyelvű levelek,
üdvözletek, beszédek, prédikációk és imádságok készítésében — és
a magyar történetben.“114 Ide tartozik azután még különösen az 1667. évi
tanrendben a számtanon kívül az egyetemes történetnek és a földrajznak
tanítása, melyek közül az 1707. tantervből azonban a földrajz hiányzik,
míg Rezik történettel foglalkozott.
A selmeci iskola története a 17. században a hanyatlás képét mutatja.
Egyes rektorai s tanítói ellen folytonos panaszok hallatszanak. Stephani
Tóbiás igazgatósága alatt Rulich Bálint lelkész készített új iskolai törvé
nyeket, melyeket 1652. kihirdettek.115 Az előbbi század tanrendjétől az új
alig különbözik; csakhogy négy osztály helyett hat osztályba osztja fel
a tananyagot. (Régi l.oszt. == új 1. oszt., 2. = 2. 3, 3. = 4. 5, 4 = 6.)110
Sturm hatása tehát még mindig élt Selmecen, még pedig Comenius
könyvei használatától eltekintve, elég tisztán, hiszen a történet, a földrajz
és a nemzeti nyelv még egyáltalán nem érvényesülnek. Sőt ha az új
törvények intézkedései közt találkozunk olyanokkal is, mint pl. az, hogy
a rektor tartson közvizsgákat és adasson elő évenként 1—2 színművet,
na L. Hörk i. m. II. 393. I.
ii2 L. Ziegler i. m. 82. sk. 1.
in Hörk i. m. II. 391. 1.
ns L. Breznyik i. m. II. 83—89. 1.
n° L. a tantervet Breznyik i. m. II. 86. 1.
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vagy hogy az osztálytanítók ismételjenek gyakran s fordítsanak gondot
a stílusgyakorlatokra, a tanulókat a választékos szólamokra figyelmez
tessék és a fegyelem fentartására állítsanak dekuriókat; vagy ha látjuk,
hogy azok a tanulóktól azt követelik, hogy latinul társalogjanak és egy
közülök mint oeconomus az iskolaépületre s a rendre felügyeljen: akkor
nyilvánvaló Sturm iskolarendszerének befolyása.
Ezen új törvények sem bírtak a Selmecbányái iskolába új életet
önteni, mely azután sem tudott hanyatlásából felemelkedni, míg 1673-ban
be nem zárták. Thököli és Rákóczy győzelmei rövid időre visszaadták
a selmeci evangélikusoknak iskolájukat, de e korszakban már nem jutott
virágzásra.
A soproni iskola a bécsi béke után 2 osztálylyal nyílt meg. Foko
zatosan emelkedett, Schwanshoffer rektor alatt 6 osztályúvá fejlődött (1633.)
és oly híres lett, hogy messze földről jöttek tanítványai. És mikor Nádasdy
Ferenc katholikussá lett (1645.) és a csepregi iskolát megszüntette, ma
gyar iskolát is létesítettek (1659.), úgy hogy az evangélikusoknak ezen
időben két virágzó gimnáziumuk volt, míg a gyászos évtizedben mindakettőt
be nem zárták (1674.). A soproniak e szomorú időben több engedmény
fejében legalább két lelkészt tarthattak meg maguknak és 1681. után
jogaikban megrövidítve ugyan, de szabadon gyakorolhatták hitüket. Végre
1682-ben megnyithatták megint iskolájukat is, amely azután Friedelius
János rektor vezetése alatt szép fejlődésnek indúlt.
A XVII. századból a soproni iskolának két órarendje maradt ránk.
Az egyik Schwanshoffer Kristóf igazgató idejéből való és a két felső
osztály tantárgyait tartalmazza.117 E szerint tanították itt Melanchthon
grammatikáját, syntaxisát és prosodiáját, Lossius rhetorikáját és dialekti
káját, olvasták Cicero leveleit, Officia-it s Vergilius Eclogait, tanultak
görög nyelvtant már nem Melanchthon, hanem a strassburgi Golius
könyvéből118 és olvasták Plutarchost. Súlyt helyeztek a stilus- és egyéb
írásbeli gyakorlatokra. Aztán tartottak hetenként szónoklatokat s évenként
kétszer színielőadásokat a közvizsgák alkalmával, melyek jutalmak kiosztá
sával is össze voltak kapcsolva. Ha már ezen tanrendben egészen határo
zottan észrevehetjük Sturm befolyását, úgy még nagyobb mértékben
érvényesült az a másik tanrendben, melyet Friedelius adott az iskolának.
Egy soproni tanuló ifjú, Röschel János Wittenbergből hazaérkezve, a városi
tanács kérésére az iskola szervezésére javaslatot dolgozott ki119 (1689.).
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Ebből készített azután Fríedelíus tantervet (1693), melyben csak az
ajánlott kézikönyvek közül válogatott, különben pedig megmaradt Röschel
tantárgyai mellett.120 Az 5. osztályban német, magyar és latin olvasást,
írást és latin szavakat tanultak. A 4. osztály Rhenius Donatusa vagy
Alvarez Principia és Comenius Orbis pictusa szerint tanulta a deklinációt
és a konjugációt. A 3. osztály pensuma a grammatika szabályai voltak,
jó autorok magyarázásával kapcsolatban; a kezdők Prasch gyűjteményéből
erkölcsi mondásokat fordítottak magyarra, vagy németre, míg az előre
haladottak Terentius és Aesopus meséivel próbálkoztak meg. Azonkívül
kívánták, hogy lehetőleg az anyanyelv és a számtan számára is maradjon
idő. A tankönyvek Rhenius nyelvtana, a Libellus sententiarum moralium
és az Orbis pictus voltak. A 2. osztályban a syntaxist és a poétikát
végezték Cornelius Nepost, Cicero leveleit és Ovidiust olvasták. A szebb
szólásokat s helyeket a tanulóknak meg kellett jegyezniük, mert az ily
példák utánzása volt az írásbeli dolgozatoknak legfőbb feladata. Ezen
osztályban Röschel szerint geometriát is kellett tanítani. Kézikönyvül
Rhenius, vagy Melanchthon syntaxisát, Weller görög nyelvtanát és
Fabricius história sacraját használták. Az első osztályban a rektor feladata
az volt, hogy megnyissa a tanulók előtt az ékesszólás forrásait; érdeklődés
felkeltésére használja fel az astronomiát, földrajzot és világtörténetet és
taníthat végül logikát is. A kézikönyvek itt Voss, vagy Schwanengel
rhetorikai kompendiuma, Scharff logikája, bármily világtörténeti könyv és
Horatius, Vergilius meg Isokrates voltak. A tanítónak első gondja legyen,
hogy az istenfélelemre és jó erkölcsökre tanítson. Erre szolgál a katechetikai
oktatás, a bibliaolvasás és a prédikációk ismétlése. A vallástanítás kézi
könyvei a 4. osztályban Luther kátéja s a többi osztályban (a biblia
olvasása mellett) Dieterich Institutiones catecheticae voltak. Ezeken kívül
Röschel még Calovius Catechismus Dantiscusát és Spener tabulae
catecheticae-jét is ajánlotta volt.
Ezen tanterv — mint már mondtuk — Sturm iskolájára vall. De
már nem mutatja annak iskolai rendszerét úgy, mint a 30-as évekből
való, a maga tisztaságában, hanem más elemekkel keverve. Comenius
könyveinek használatán kívül ilyenek az anyanyelv ápolása (a 3. osztályban),
azután a számtanon kívül a geometria, astronomia, földrajz és világtörténelem tanítása.
A körmöcbányai iskola érdekes módon jutott ezen korban első,
előttünk ismeretes tanrendjéhez. Az 1640. évben igazgatónak meghívták
a pozsonyi születésű Pihringer (v. Büringer) Jánost. Ez önhatalmúlag
120 Müllner i. 64. sk. 1,
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megváltoztatta a régi tanmódszert s ezért panaszt emeltek ellene. Mikor
aztán módszerét írásban is megvédte, a selmeci rektor, Leonhardi Péter
a régit célszerűbbnek találta. Büringer nemsokára Besztercebányára
távozott, a városi tanács meg Raksányi Máté (1644— 1665.) igazgatósága
idejében új leckerendet és iskolai törvényeket állapított meg (1649.).
A tanterv 5 osztályú iskolát tételez fel és kézikönyveivel, meg az iskolai
törvényekkel együtt megegyezik e korszak többi iskoláinak tanterveivel
és törvényeivel.121 A gyászos évtizedben a körmöcbányai iskolát is
bezárták s bár Thököli és Rákóczy fegyverei rövid időre megnyitották
Körmöcbányán is az iskola ajtóit, de azután régi színvonalára többé fel
nem emelkedhetett, sőt idővel teljesen meg is szűnt.
Besztercebányán az üldözések és zaklatások ellenére is virágzott
az iskola a XVII. század végén. Ez Burius János igazgató és Pilarik
János jeles tanár idejében volt, mikor Bél Mátyás is volt az iskola
növendéke. Mivel azonban a kormány a jezsuiták áskálódásai folytán
a grammatikai tárgyak tanításáig szorította le az iskolát, a tantervet ehhez
a rendelethez kellett alkalmazni. így készültek az 1699. évben a négy tanár
leckerendjei, melyek közűi csak Buriusé a legfelsőbb osztályról és
Egyedi Istváné a legalsó osztályról maradt meg. Az alsó grammatikai
osztály bibliai mondatokat, kis kátét és Donatust tanult Comenius Orbis
pictusa, Aesopus meséi és Cató erkölcsi mondatai alapján. Ez alapon
a felső grammatikai osztályban tovább építettek. A syntaktikai osztályban
délelőtt Pilarik tanított, délután pedig Burius fordítási gyakorlatokat
készíttetett Seybold nyelvtana szerint és olvastatta Cicero leveleit, Ovidiust,
Horatiust, vagy Senecát, azután gyakorolta a syntaxis variábilist és
ismételte a mondattant. Végűi a rhetorikai osztályban délután Pilarik,
délelőtt Burius tanított s elvégezte Dietericus kátéját, a szónoklattant
s költészettant Ovidius, Vergilius és Horatius olvasásával; lustinust, is
magyarázta logikai elemezéssel és végül Schickhard-Trost után héber
nyelvet adott elő.123
Burius után Pilárik, majd Bél Mátyás lett az iskola igazgatója.
Bél munkásságának javarésze Pozsonyra esik, azért csak ott foglal
kozunk vele.
Végül szólunk még a lőcsei iskoláról. Rektora Röser Jakab új
tantervet szerkesztett (1670.). Nyolc osztályban olvasást, írást, kátét,
Dieterich catechesise és compendiuma szerint vallást, számtant, Rhenius
Donatusa, Cato distichonjai, Comenius Vestibuluma s Orbis pictusa
isi L. Hlatky I. i. m. 4 4 -6 5 , különösen 52. sk. 54. sk. 11.

122 L. Rose auer K, i, ni. II. 16—21. I,
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s Helvicus colloquiái alapján latin nyelvet, poétikát, prosodiát, a 2. osztályban
Vergilius Aeneise és Georgiconja, Horatius ódái, Terentius vígjátékai
s Cicero leveleinek olvasása alapján rhetorikát és végűi az 1. osztályban
Cicero beszédjei mellett logicát, loci theologicit és theol. vitakérdéseket
tanítottak. Tehát Lőcsén is az eddigiekhez teljesen hasonló tanrenddel
van dolgunk.123
A hazai református iskolák közűi megint csak az anyaiskolákkal és
itt első sorban a sárospataki kollégiummal foglalkozunk. Tudjuk, hogy
Sárospatak 1. Rákóczy György birtokába jutott feleségével, Lórántffy
Zsuzsannával. Rákóczy maecehási érdemei a mívelődás és a ref. egyház
körűi ismeretesek. Nagy vágya volt, hogy a pataki iskolát is oly hírre
emelje, amilyennek a gyulafehérvári Bethlen-kollegium örvendett. Azért
megkezdte itt a szervezés munkáját. Törvényeket készíttetett (1621.),
melyekbe „az elődeinktől irott“ régiek (1550-ből) is belekerültek.124
Anyagilag is gondoskodott az iskoláról. Mikor a pestis 1621-ben
valamennyi tanárt elragadott, Rákóczy rektorul Tolnai Istvánt állította az
iskola élére és maga díjazta az iskola három, majd négy tanárát.125
A „classisokban“ primárius deákok (az u. n. köztanítók) tanítottak.120
Segítségükre néha collaboratorokat rendeltek.
Ugyanaz a Szombatin, kitől tudjuk, milyen volt a sárospataki
iskola tanrendszere a XVI. században, megírja azt is, hogy a sáros
patakiak „1592 óta Heidelbergbe jártak“127 és „az ott és általában
a palatinatusban használt tanrendet és módot hozták haza és gyakorolták
Patakon is“.128 Az 1621-iki törvényekbe egész szakaszokat vettek át
szószerint a heidelbergi tanrendből.129 Ezen törvények szerint „a theologia
és bölcsészet nemcsak tételeik vitatásával, de rendszerökben magyarázandók
*
123 L. Rupee L. i. ni. 2 8 -2 9 . 1.
124 Molnár A. i. ni. 526. I.
125 Molnár A. i. m. 405. sk. 1.
126 Ezek ily módon és még esetleg 2—3 évi vidéki tanítóskodással megszerezték
maguknak a pénzt arra, hogy külföldi egyetemekre mehessenek, ha ugyan nem
mentek ki mindjárt vagy az iskola alapítványainak vagy egyes bőkezű urak segítségével.
Rákóczy és felesége, Lórántffy Zsuzsanna rendesen 10—12 ily ifjút taníttattak külföldön
(L. Molnár A. i. m. 405. 1.). Ezek aztán visszatérve, itthon mint a gimnáziumok
rektorai vagy lelkészek működtek.
137 Ekkor (1592) kellett azoknak Wittenbergből távozni, akik a Form. Conc.-t
nem akarták aláírni.
128 Molnár A. i. m. 416. 1. szerint.
129 L, Molnár A. i. m. 526, 1,
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áz egyházi és politikai életben való használatra; továbbá tanítandók az
instrumentális tantárgyak, mint latin, görög, grammatika s a héber nyelv
elemei, költészet, rhetorika, logika; valamint a görög és latin classicai
szerzők, szónokok és költők, névszerint Demosthenes, Isokrates, Plutarchus,
Cicero, Homerus, Hesiodus, Virgilius, Horatius, Ovidius stb. E tanul
mányok művelendők írásbeli és szóbeli s szavalati gyakorlatokkal is.
Minden második hónapban nyilvános vitatkozások tartandók a theologiából
és bölcsészeiből szabályszerűen, ellenzőkkel és felelőkkel“.130 Szilágyi
Benjamin pataki tanár meg a szatmár-németii zsinat (1646.) történetében
megírta, hogy a zsinat előtt Sárospatakon a következő könyveket
használták: Molnár Gergely „Elementa grammaticae“ c. könyvét és
Melanchthon nagyobb nyelvtanát, Károli Péter görög nyelvtanát, Péczeli
Imre bevezetését a rhetórikába s Keckermann rhetorikáját, Melanchthon
bevezető dialektikája után Losius és Keckermann logikáját, Magirus
physiologiáját vagy Keckermann Sysíema physicumát, Alsted és Keckermann
metaphysikáját s végre Melanchthon közhelyei után a heidelbergi kátét,
Ursinus, Treleasius és Keckermann Systema theologicumát, valamint
Wollebius és Vendelini compendiumát.131
Az 1621-iki törvények hangsúlyozzák a heti kétszeres ismétléseket.
Tartottak azután Patakon is, rendesen aratás előtt, ünnepélyes köz
vizsgálatokat, melyeken nem egyszer Rákóczy György fejedelem vagy
fia, Zsigmond elnököltek.13213 Valószínűleg nem hiányoztak a színielő
adások sem.
Mikor Rákóczyt Erdély fejedelmévé választották (1639.), kevesebbet
foglalkozhatott Sárospatak ügyeivel. Annál nagyobb buzgósággal tette
ezt neje, Lórántffy Zsuzsánna, ki férje halála után (1649.) Patakra
költözködött és egészen iskolájának szentelte életét. Anyagi szükségleteiről
fejedelmileg gondoskodott,183 de szellemileg is mindenképen emelte.
Az iskola rektorátusába hazahozta Angliából Tolnai Dáli Jánost, a puritanismus szigorú képviselőjét. Ez Amesius szerint tanította a theologiát
és a Heidelbergből hozott Keckermann-féle logikát Ramus dialektikájával
cserélte fel. Ezen eljárása és merev álláspontja nemsokára az iskolában
és azon kívül személye körül egyenetlenséget szított. Tolnai otthagyta
iskolai állását, lelkész, majd esperes lett. S bár ezen hivatalától is
130 Az 1621. törvényeket — sajnos — nem ismerem; azért Molnár A. i. ni.
417. 1. szerint idézem.
131 Molnár A. i. m. 417. sk. 1. szerint idézem, mert Szilágyi kéziratos művét
nem ismerem.
132 L. Molnár A. i. m. 406. s 422. 1.
133 L. Molnár A. i. m. 406. 1.
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felfüggesztették és a szatmár-németíi zsinaton (1646.) irányát elítélték,
Lórántffy Zsuzsánna férje halála után megint a sárospataki iskola
igazgatójává tette. Az ő tanácsára hívták meg azután Comenius Amos
Jánost is Sárospatakra (1650.), akinek működése alatt a kollégium
virágzása tetőfokát elérte.
Comenius Sárospatakon nagy tervek megvalósításához fogott.
Nemcsak szebb latinság, több tudomány tanítását és jobb tanítási
módszert akart behozni, hanem schola pansophicáját is itt akarta meg
valósítani. Az teljes főiskola lett volna hét nagyobb osztálylyal, melyben
latin nyelvet történettel és földrajzzal, azután philosophiát, logikát,
politikát és theologiát tanítottak volna. De sajnos, a három latin osztálynál
több sohasem létesült. Comenius négy év múlva eltávozott Sárospatakról
és az illustris Patakinae scholae idea tényleg csak idea maradt.134
Lórántffy Zsuzsánna és fia, II. Rákóczy György halála (1660.) után
Báthori Zsófia behozta a várba a jezsuitákat és fiával II. Rákóczy Ferenccel
elfoglalta a kollégiumot, tanárait pedig elűzte (1671.). A kollégium két
tanárjával Pósaházi Jánossal és Buzinkai Mihálylyal az élén kénytelen volt
elbújdosni Debrecenbe, majd Gyulafehérvárra (1672.). Thököli felkelése
alkalmával visszakerült a kollégium (1681— 1687.). Mikor aztán megint
elveszett, a tanulók Tsétsi János tanár vezetése alatt Gönczön, majd Kassán
folytatták az iskolát. II. Rákóczy Ferenc egyik tábornoka 1703-ban megint
visszaadta a kollégiumot s Tsétsi is visszatéri oda (1705.). Mikor Tsétsi
meghalt, Simándi István lett a rektor. Ezután már nem foglalták le többé
a kollégiumot, mert Rákóczy ügyének hanyatlása után is megtiltotta
I. József, hogy az iskolát háborgassák (1711.).
Még röviden reámutatunk a pataki iskola sajátos belső életére.
A kollégium tanárai és tanulói alkották az u. n. coetust, mely felett
a földesúr, majd a pártfogóság állott. Belső ügyeit választott tisztviselőivel
önállóan intézte. Az igazgató a törvények őre és az intézet felügyelője.
Az ifjúság első tisztviselője a senior. Ennek ellenőrizője a contrascriba.
Az oeconomusok az ifjúság életére felügyeltek. Fegyelmi ügyekben első
fokon a primarius deákok alkotta primaria sedes, azután a tanárok belevonásával alakúit amplissima sedes és végűi a pártfogósági gyűlés
határozott. Az iskola vagyonát is az ifjúság kezelte, földjeit is mívelte és
borait is kimérte.135
m L. Ziegler i. ni. 163. 1.
135 A ref. iskolák belső életének és egyéb sajátosságainak (legatio, collatio stb.)
behatóbb és részletesebb leírásától eltekinthetünk, amint az ev. iskolák alumneumairól
stb. sem emlékeztünk meg, mert feladatunk körétől távol esik azoknak jellemzése.
L. erre Zsilinszky M. i. in. 426—431. I. s 433. 1. Molnár A. i. in. 426—431., 424. sk. 1,
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A debreceni kollégiumot a bécsi béke utáni időben az erdélyi
fejedelmek gazdag adományokkal halmozták el.1:50 De az első évtizedekben
az iskola élete nem felelt meg ezen gondos támogatásnak. Az ifjúságot
kiváltságos szabadsága túlcsapongásokra, sőt zavargásokra ragadta. És
mikor aztán azt a túlságos szabadságot megnyirbálták, sokan otthagyták
az iskolát.137 Akkor jött Debrecenbe a török által elfoglalt Nagyváradról
több tanuló kíséretében az ottani iskola rektora, Martonfalvi György, aki
a rendet ismét helyreállította, sőt az iskolát a virágzás magas fokára is
emelte. Ugyancsak akkor foglalták el az Eszterházyak a pápai ref. iskolát
és 1671-ben űzték el a pataki iskola tanárait és tanulóit. Ezen iskolák
tanulói most nagyrészt Debrecenbe jöttek, ahová Lipót kormányának
üldözései el nem értek. Ily módon lett az itteni kollégium egy időre a ref.
egyház „schola universalisa“.138
Egyes zsinatoknak ide tartozó határozatain kívül csak az 1657.
évből vannak a debreceni iskolára vonatkozó törvényeink, melyek az
1648. és következő évek zendüléseinek véget vetettek. Ezen törvények
a rektorról és a tanulók tanúlmányairól az 1621. sárospataki törvény szavaival
szólnak. Elrendelik a heti kétszeres ismétléseket. A latin beszédre és
stílusra, valamint a szavalásra nagy súlyt helyeznek, míg a nemzeti nyelv
használatát megtiltják. A köztanítókat a rektor jelöli ki. Azután voltak
privati praeceptores, oeconomusok, a coetus első diák tisztviselője
a senior, azután a contrascriba és még más tisztviselők, végre megvolt
a kettős fokú iskolaszék, úgy mint Sárospatakon.139
A tanítás rendjére vonatkozólag ezen egész korból alig maradt
ránk adat. Sem az 1657-iki, sem az 1704. törvények nem tartalmaznak
erre vonatkozó rendeleteket. De ismerjük ez idő jelesebb tanárait és
ezeknek munkásságából lehet az iskola szellemére virágzása ezen korában
következtetni.
Erdélyben a Báthoriak és Rudolf uralkodása után ref. nemzeti
fejedelmek uralkodtak, akik a bevett vallásfelekezetek szabadságát bizto
sították. Sőt a ref. intézetek itt most ugyanazon állami gondviselést élvezték,
melynek Magyarországon a r. katli. iskolák örvendeztek. Mikor pedig
a kis ország sorsa megint az anyaország királyainak kezébe került, elsőjük,
Lipót 1691-ben kiadott diplomájával az ország szabadságát és így a vallás130
130 L. Molnár A. i. ni. 466. I. s Zsilinszky M. i. m. 278. 1.
137 L. Géresi K. i. m. 17—20. I. Molnár A. i. ni. 482—485. 1. Zsilinszky M.
i. m. 282. 1.
138 L. Molnár A. i. ni. 468—470. 1. Zsilinszky M. i. ni. 279. 1.
138 L, Sinka i, ni. 52. sk. II. Molnár A, i. m. 485—494. 1,
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szabad gyakorlását is biztosította. Ezért nem éreztek az erdélyi iskolák
semmit e korban abból a sok zaklatásból, szenvedésből, becsukásból,
mely alatt a magyarországi prot. iskolák Lipót uralkodása alatt nyögtek.
Csak egyes esetekben szenvedtek az erdélyi iskolák is a háborúk viszon
tagságai miatt, így különösen a törökök részéről (pl. Gyulafehérvár) és
Rákóczy kurucfelkelésében (pl. Enyed stb.).
Az erdélyi ev. szászok iskolái ezen század első felében alig haladtak.
A múlt századbeli brassói, nagyszebeni, segesvári és besztercei iskolákhoz
járulnak most még a medgyesi (1621.) és szászsebesi iskolák.
A brassói és a nagyszebeni iskolák ez időben megállapodtak. Annak
rektorai közül kiemelkednek Albelius Simon, Mederus Péter, Albrich
Márton, Honterus János és Greissing Bálint.1'*0 Az 1644. évben újból
kihirdették Honterus rendtartását. De azért az újjászervezés munkáját
feleslegessé nem tették. Sőt az mindinkább égető szükséggé vált. Több
rektor, mint Mederus, Wermerus és Albrich, meg is próbálkozott vele, de
h iáb a; célt nem értek. Csak a XVIII. század elején, miután még tűzvész
és más bajok is nagy hanyatlásra juttatták a brassói iskolát, igyekezett
FroniusMárk városi lelkész híres javaslataival az iskola állapotán segíteni.140a)
A nagyszebeni iskola szervezésében sem történt semmi említésre
méltó lépés ezen időben.140b> A gimnázium vezetői közül Besodner Péter,
Deidrich András, Schnitzler Jakab, Dr. Pancratius Mihály és Zabanius
Izsák válnak ki.140c)
A besztercei iskolában is érvényesülnek még e században az 1596-iki
törvények. A tanerők gyors változása az iskolának nagy kárára volt, míg
a század közepén megint fel nem éledt. Különösen fellendült az iskola
Frank János (1683— 1688.) és Schuller András (1689— 1694.) rektorátusa
alatt. Az utóbbinak idejéből fennmaradt egy tanrend, mely szerint három
osztályban latin nyelven tanították a szokásos tárgyakat a logikáig, csak
a kátét és a theologiát tanították németül. Figyelemre méltó csak az, hogy
számtant és görög nyelvet is tanítottak mind a három osztályban.141
Csak a segesvári iskolának kellett most pótolnia, amit a múlt
században mulasztott. A gimnázium restaurátora volt e században Hart
mann Simon rektor,142 aki 1620-ban szervezte az iskolát. Ő négy osztályra
140 L. Teutsch Q. D.
140a) L. Teutsch Fr.
Fronii consilium de schola
141*) L. Albrich K. i.

i. m. 504. I.
Schulordnungen LXIX. sk. II. és ugyanott 107—130. 1.
(1704—1705.).
in. 23., 32. 1.

14°c) L. Teutsch Q. D. i. m. 504. 1.
141 Fischer Q. Gesch. des Bistritzer ev. Gymn. Értesítő 189-Vo. 33 sk. 87—90 1.
442 L. Schuller R. i. ni. 29. 1.
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osztotta az összes tanulókat. A három alsó osztály látogatói a pueri, míg
tanítói a collaborator quartus, tertius s secundus. A kántor az I. osztályban
Cicero leveleit magyarázza és az I. és II. osztály növendékeit zenére
oktatja. A prima tanulói a studiosi, adolescentes, togati; tanáruk a rektor.
A 4. osztály feladata a latin s görög deklináció s conjugació, a 3. osztály
Catot és a görög új testamentomot olvasta, a 2. osztály Cicerót, Terentiust
s Eobanus Hess Psalteriumát végzi, míg az 1. osztály tárgyai: theologia,
görög evangeliom, ének, poéta Latinus s poétikai gyakorlatok, Cicero
levelei, arithmetika, rhetorika, astrologia és német írásbeli dolgozat.
A törvények pontosan szabályozzák a tanulók életét az iskola falain belül.
Az érintkezés nyelve a latin; a tanulók állama élén áll a decurio és
az oeconomus.148 Meg van a judicium scholasticum stb. is.144 Az 1620-iki
törvények azután mérvadók maradtak a segesvári iskolában az újabb
időkig, csak Seraphin György rektor 1675-ben kiegészítette a vizsgálatokra,
a translocatio s a disputatiókra vonatkozó törvényekkel145 Utódjai Ladivér Illés
(1678— 1682.)és Kelp Márton (1684—1687.)alatt az iskola szépen felvirúlt.
Az erdélyi ref. iskolák közül a gyulafehérvári a XVII. század elején
Bethlen Gábor különös fejedelmi kegyének és támogatásának örvendett.
Anyagilag a fejedelem bőkezűen látta e l; halála esetére pedig vég
rendeletében is gondoskodott róia.14fi Bethlennek az volt a szándéka, hogy
a kollégiumot akadémiává vagy egyetemmé fejleszti. De sajnos, nem
valósította meg tervét.
Az iskola tanáraiúl a derék Keresztúri Pálon és a jeles Géléi Katona
Istvánon kívül külföldről is ide tudta édesgetni a leghíresebbeket. Opitz
Márton költő, Crell bölcsész, Alsted Henrik, Comenius tanítója és „korának
egyik leghíresebb tanítója“,147 Bisterfeld János Henrik,148 Piscator Lajos
és Crispinus János mint külföldi eredetű tanárok mind a gyulafehérvári
iskolában működtek. Bethlen halála után I. Rákóczy György lépett helyébe
az iskola gondozásában. Ő alatta érte el fejlődése tetőpontját, amely még
II. Rákóczy György idejében is tartott. Ez hívta meg az iskolához a volt
angol udvari papot, Basirius Izsákot, majd 1653-ban az Utrechtből haza
tért Apácai Cseri Jánost. A kettő között a presbyteriánus elvek fölött
nemsokára éles ellentét fejlődött ki, melynek az lett a vége, hogy Apácait
143 L. Schuller R. Gesell, des Schässburger Gymnasiums 35—38. 1. ésT eutsch
Fr. i. m. 64—83. I. a rendtartást.
144 L. ugyané mű 34. 1.
145 Schuller R. i. m. 44. sk. 1.
140 Molnár A. i. m. 582. I. P. Szathmáry K. i. m. 34—36 1.
147 Herzog-féle reálencykl. 3. kiad. I. köt. 391. 1.
148 L. Kvacsala János: Bisterfeld János Henrik életrajza 1891.
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a fejedelem Kolozsvárra helyezte át. Evvel kezdődik az iskola hanyatlása,
amelyhez azután még a városnak a tatárok által való feldúlása járult,
mely alkalommal a kollégium is teljesen a lángok martalékává lett (1658.).
Ezek után az iskola egy ideig Kolozsvárott talált menedéket, míg I. Apafi
Mihály fejedelem Nagyenyedre át nem helyezte (1662.).
Bethlen Gábor annyira szivén viselte a gyulafehérvári iskola sorsát,
hogy utasítást adott neki, mely a kollégium rektorának, tanítóinak és
tanulóinak egyaránt szólt.140 Ezt később Alsted és tanártársai a fejedelem
akarata szerint az iskola régi törvényeivel együtt új törvényekké feldolgozták
és ezeket a főiskola tervezetével együtt Brandenburgi Katalin fejedelem
asszonyhoz beterjesztették (1630.)150 Előírják az iskola gondnoka, rektora,
különböző tanárai, tanítói, tanulói s különböző tisztviselői számára való
utasításokon kiviil a theol., philos. s philolog. tanárok előadásait és az
öt osztály tantárgyait. Az első osztályban (felülről számítva) tanították
a logikát, a rhetorikát, a görög nyelvtant s olvastak görög és latin írókat.
A 2. osztály tárgyai voltak: a logika, rhetorika s a görög nyelv elemei,
a latin nyelvtan ismétlése, Cicero de offic., Horatius s a görög új testamentom olvasása. A 3. osztály tárgyai: latin nyelvtan s költészet, görög
deklináció s conjugáció s Terentius. A 4. osztályban tanúltak latin
nyelvtant s szavakat és Terentiust. Az 5. osztályban írást s olvasást
a latin declinatiót s conjugatiót és szavakat tanították. Minden osztályban
természetesen volt káté, írásbeli dolgozatok, számtan és zene. A latin
nyelvet a köznapi társalgásban is szorgalmazták. Azután sürgetik még
a törvények a gyakori ismétlést, a nyilvános szónoklatokat s vitatkozásokat
és végűi évnegyedenként a vizsgálatokat. Az egyik theol. tanár az ó- és
új szövetséget magyarázta és a theol. vitás tételeket ismertette, a másik a
közhelyeket tanította s mindketten vitatkozásokat s szavalati órákat tartottak
s előadták a héber nyelvet. A philosophia tanára logikát, metaphysikát,
physikát s mathesist, a philologia professora pedig görög nyelvet és
gyakorlati philosophiát adott elő. Itt is vitatkozási és gyakorlati órák voltak.
A német tanárok közűi Alsted tanította a philosophiát, Piscator
a theologiát és Bisterfeld a mathematikát és természettant.151
140 Közli Váró F eren c: „Bethlen Gábor kollégiuma“ kézirat helyett kiadott
művében 104—108. I.
150 Ök maguk mondják, hogy „a heidelbergi akadémia, a herborni főiskola és
ezen mi fehérvári kollégiumunk anyakönyveiből egybeszerkesztették“. L. Váró i. m.
110. 1. és Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollég. múltja (Értesítő 189Vs.)
545. 1. A törvényeket mindkét mű közli.
161 L. P. Szathmáry K. A gyulafehérvár—nagyenyedi Bethlen főtanoda tört.
1868. 38. 1,
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Nagyenyeden is nemsokára hasonló ellentét fejlődött ki az itteni és
a gyulafehérvári tanárok között, mint Fehérvárott (és Patakon). Itt Dézsi
Márton és Csernátoni Pál tanítottak a philosophiában Cartesius és
a theologiában Coccejus szerint. A Patakból Gyulafehérvárra menekült
Pósaházi és Buzinkai meg védelmére keltek az aristotelesi philosophiának
és Voethius theologiájának. Ebből megint éles harc kerekedett, melynek
avval vetettek véget, hogy zsinatilag elítélték a coccejanismust és kimondták,
hogy „oly philosophiát tanítsanak, mely ancilláljon a theologiának és
vele consonáljon“.152
Ezen időben működött Enyeden legjelesebb tanára Pápai Páriz
Ferenc, a nagy szótáríró, aki mint igazgató az iskolát a legpéldásabb
rendben tartotta és minden módon gondját viselte.153 Neki át kellett élnie
az iskola újabb pusztulását a Rákóczy-féle felkelés idejében. Az 1704.
évben az iskola a várossal együtt az ellenség pusztításának áldozatul esett
és 1707-ben már megint kirabolták.
Nagyenyeden szerényebb keretekben kellett a kollégiumot szervezni.
Az iskola régi törvényeit az idő követelményeihez képest átalakították.154
De azért e törvények tanúsága szerint az iskola belső élete most is azon
önálló szervezet kereteiben mozgott, mint azelőtt. Az ifjúság élén ott
találjuk a seniort, az ellenőrt, a kiosztót, az oeconomust s a vigileket.
A kollégium tanárai az 1662. évben „privilégiumot“ kaptak, melynek
1. pontja szerint „in dispositione classium, methodo docendi, aliisque rebus
ad profectum docentium simul et discentium nemo ipsis praescribere
praesummito“.165 Ennek alapján előadtak bölcsészeti és theol. tudományokat.
A gimnáziumi két alsó osztályt összevonták és 6. osztályúi a logikait
állították fel, melyben a logikán kívül latin s görög nyelvet, történelmet
és földrajzot tanítottak. Az osztályok sorrendje a következő volt: logika,
poétika, rhetorika (e kettőt felcserélték) syntaktika, etymologica és declinista
meg conjugista osztály. A négy alsó osztályt végzett diákokra bízták, míg
a két felső osztály vezetésére tanárt alkalmaztak. Évenként kétszer tartottak
közvizsgákat.150
A kolozsvári iskolát Bethlen Gábor, majd I. Rákóczy György bő
kezűen támogatták. De jelentőségre és kollégiumi rangra csak akkor132*
132 Molnár A. i. m. 587. 1. P. Szathmáry i. ni. 91—96. 1. Zsilinszky M. i. ni.
274. sk. 1.
153 L. róla P. Szathmáry i. m. 97—108. 1. és Váró i. m. 51. sk. 1.
154 E törvényeket is Váró F. i. ni. 118—128. 1. idézi.
133 Szathmáry i. m. 78. 1.
150 Szathmáry i. m. 119—121. I.
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emelkedett, mikor Apácai Cseri János jött ide Fehérvárról (1656.). Tanít
ványai közül sokan követték és az iskola az ő vezetése alatt csakhamar
felvirágzott.157
Apácai Cseri János158 már gyulafehérvári beköszöntő beszédjében
kifejezte elveit, hogy a tanításban a nemzeti nyelvet kell használni és
a reáltárgyakat előadni. Ezen elvei megvalósítását műveivel, különösen
Magyar encyklopaediájával is szolgálta. Hollandia példájának követésére
buzdítja nemzetét, hogy nemzeti mívelődést s így boldogulást szerezzen.
Ezért olyan iskolák kellenek, melyekben nemzeti tanítók nemzeti szellemben
tanítanak. „Mint Zrínyi az idegen hadvezérektől, Apáczai az idegenből
behozott tanároktól akarta a magyarságot megszabadítani“.159160*2 A deák
iskola mellett az anyanyelvi iskola jelentőségét is felismerte s minden
községben kívánna ilyeneket felállítani fiúk és leányok tanítására. A jó
latin iskolának hét osztálya legyen, melyben a latin nyelvet és a grammatikát,
rhetorikát, logikát, mathematikát, fizikát és theologiát tanítják. Megkívánja
a tanítótól a példás életet és a tanítványai iránti szeretetet, hogy így
viszontszeretetet ébresszen azoknak szívében.100 „Egy időben csak egy
dolgot tanítson és azt is peniglen gyakran, úgy, hogy addig békét ne
adjon neki, míg a tanítványok jól meg nem fogták. Csak azokat tanítsa,
melyek szükségesek . . . Okossággal éljen tanítványaihoz, elméjükből
minden unodalmat kivévén; amit egyszer tanított, elkérdje tőlük; őket
gyakran egymás között a hallott dolgokról disputáltassa. Az erkölcsteleneket
megfeddje, de módjával való fenyítékkel és a vétekre való alkalmatosságot
elhárítsa. Adjon a tanítványainak pihenésre elég időt“.101 Hangsúlyozza
a valláserkölcsi nevelést, a biblia olvasását, a hallott prédikációról vagy
katechizacióról való beszámolást. Az idegen nyelvek tanításában a nyelv
tani szabályok magoltatása helyett egy-egy író olvasását, magyarra
fordítását, majd aztán megint visszafordítását követeli és figyelmeztet arra,
hogy „a nyelvekkel együtt a nyelvekben foglaltatott tudományokat is
tanúlják“.102
Mikor Kolozsvárra jött, itt megmutatta szervező erejét is. Csakhamar
teljes kollégiumot létesített, melyben theologiát s philosophiát is tanítottak.
157 Molnár A. i. m. 590. 1.
168 L. Stromp L. alapos művét Apáczai Cs. Jánosról Athenaeum 1897. és
1898. aztán külön is.
160 Acsády a Szilágyi-féle magy. nemz. tört. VII. köt. 385. 1.
100 L. Zsilinszky Mill. i. ni. 291. sk. 1.
101 Zsilinszky Mih. i. m. 293. 1.
162 Ugyané mű 294. 1.
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Iskolamegnyitó beszédjében szólt az iskola szükségéről és itt már nem
csak a népiskola fontosságát hangoztatja a latin iskola mellett, hanem az
akadémia nélkülözhetetlenségét is. Egyedül nemzeti egyetem teszi csak
feleslegessé a külföldre menést és az nemcsak a nemzeti tudománynak,
hanem egyúttal a nemzeti jólétnek is elengedhetlen előfeltétele. Mikor
a tatárok elszélesztették az enyedi iskolát s ennek tanulói részben Kolozsvárra
jöttek, „a megsemmisült kollégium romjaiból „a magyar nemzetben immár
elvégtére egy Académia felállításának“ alapjait akarná lerakni“.103 Emlék
iratot terjeszt Barcsay Ákos fejedelem elé s ebben kifejti terveit, ajánlatait
egy teljes egyetem felállítására vonatkozólag. Sajnos, a fejedelem megöletése és Apáczai korai halála (1660.) tervét is majdnem 200 évre
eltemette.
Apácai halála után egy, majd két, később három tanár tanított
Kolozsvárott. De Apácai korabeli virágzását a XVII. században már nem
érte el többé.
A marosvásárhelyi iskola a mi korszakunkban még partikula volt.
Jeles rektora volt Fogarasi Mátyás (1662—1665.), aki az elhanyagolt latin
nyelvtanítást ismét talpra állította és a négy (felső) osztályban rhetorikát,
logikát, sőt Amesius theologiáját is tanította és tanítványaival az ó testamentomot héber nyelven olvasta. Vasárnap délután általános katechizatiót
tartott. „A mester müve meglátszik a tanítványon i s : Fogarasi az Apáczai
iskolájából került ki“.104
*
*
*
Hazai protestáns iskoláinkban a XVI. században már észlelhettük
Sturm iskolarendszerének első hatásait. A XVII. században ez:n hatás
természetesen fokozódik és tisztább alakot is ölt. De mindvégig az egész
században nem marad meg teljes tisztaságában. Ez különben nem is csoda.
Hiszen a XVII. században már Németországban is Sturm elveinek részben
hátrálniok kellett más befolyások elől. Még Strassburgban is csak 1604-ig
ragaszkodtak teljesen az ő iskolai szervezetéhez; azután már kezdődnek
a változtatások és a javítások. Sőt 1623-ban már új tantervet is készítenek,
amelyben lemondanak az elegantia loquendi követelményéről és meg
elégszenek a nyelvtani korrektséggel, sőt az olvasmányok terén is
leszállítják a követelményeket. Miután még a tanításban az alkalmazkodást
„ad captum discipulorum“ és a könnyebbtől a nehezebbhez való haladást
is hangsúlyozták, kétséget alig szenved, hogy már Ratke befolyásával is
103 Váró Ferenc i. m. 47. 1.
104 Koncz József: A marosvásárhelyi
189V,.) 568. sk. 1.
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van dolgunk, valamint a mathematika alaposabb tanításában is egy új kor
bekövetkezését kell látnunk.105* Ha ez Strassburgban már 1623-ban, majd
1634. és 1637-ben még folytatólagosan is megtörtént, képzelhetjük, hogy
másutt Ratke és Comenius fellépése után mikép siettek a javításokkal,
a reformokkal, melyek főleg az anyanyelv jogaira, a tárgyi ismeretekre és
azok elsajátításának természetes módjára s így egyúttal a reáltárgyak
tanításának bevezetésére vonatkoztak. A weimari (1619.) és agothai (1642.)
iskolai rendtartások főleg Ratke befolyását árulják el, mig más iskolák
mellett főleg Magdeburgban (1658.) Comenius didaktikája foglalt tért.
De legtöbbnyire „promiscue használták az iskolai rendtartások készítői
Ratichiust és Comeniust és különbséget köztük nem csináltak és nem
ismertek.“100
Ezen történeti fejlődés hazai iskoláinkban is visszatükröződik. Itt is
kimutathattuk a Sturm-féle alapelemet az iskolák szervezetében. De
amellett úgyszólván mindenütt ott találjuk az új szellem hódításának
nyomait is.
Pozsonyban — láttuk — a lauingeni iskola berendezését honosították
meg. Később Sturmnak befolyása megmarad ugyan, csakhogy már 1660-ban
az eredeti tervtől eltérőleg nyolc osztálylyal találkozunk s ez azt mutatja,
hogy a lauingeni iskola helyett maga a strassburgi lett mindinkább
a pozsonyi iskola mintája. Ez meg bizonyára avval függ össze, hogy Kilger
(1606—1627.) után az iskola rektorai közül a híres vitatkozó Helgenmaier
Jakab János, kinek két évtizedre terjedő munkássága (1633—1653.) nagy
hírnévre emelte az iskolát,107 a tanárok sorából pedig Binner Hilarius
Ernő (1627— 1630.) Strassburgból jöttek Pozsonyba, később pedig Moher
János Dániel, aki csak rövid ideig működött, Lipcse és Wittenberg
mellett Strassburgban is megfordúlt. Tehát a külföldi iskolalátogatás
közvetítette Sturm strassburgi befolyását.
Ámde láttuk azt is, hogy a pozsonyi iskolában már az 1660-iki
iskolai szervezetben Comenius Januájának és Orbisának bevezetése és
a történelem tanítása, szintúgy az 1694-ikiben a mathematika és a történelem
tekintetbe vétele, valamint az anyanyelv felhasználása a fordítási gyakor
latoknál és Comenius könyvei már új irányra mutatnak. És ez is a külföldi
iskolalátogatás útján jött be ide. Hiszen az iskola tanerői majdnem mind
külföldi egyetemeket látogattak. Tiefenbacher Dániel (1627—1633.) Wittenbergben, Böhm Kristóf (1654—1655.) és Seyfried János (1656—1660.)
105 Ziegler i. m. 132. 1.
íoo Ziegler i. m. 166. 1.
107 Markusovszky i. m. 66. I.
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Wittenbergben és Jénában, Pürínger Keresztély pedig Wittenbergben,
Altdorfban és Giessenben tanultak. Csak Püringer János és Thomae Illés
rektorokról nem tudjuk, vájjon külföldön végezték-e tanulmányaikat
vagy nem.
Az eperjesi kollégium a XVII. században szintén Sturm iskolarendszere szerint szervezkedett. De már az 1667-iki tanrendben itt is
megnyilvánul az eltérés annak rendszerétől. A magyar és a német nyelvet
a 2., 3. és 4. osztályban gondosan ápolták és a számtanon kívül egyetemes
világtörténelmet s földrajzot is tanítottak. Ugyancsak fontosnak tartották
a magyar nyelvet később Ladivér és Rezik idejében is, csak a reáltárgyak
közül kimaradt a földrajz és talán a történelem is; ez azonban valószínűleg
csak a tanerők hiánya miatt történt. Comenius tankönyveit mindig
használták Eperjesen, csak Januáját küszöbölték ki későbben. Mindezt
csakhamar megértjük, ha tekintetbe vesszük, hogy az iskola tanárai majd
nem mind külföldön végezték tanulmányaikat. Az új kollégium első
főigazgatója Dr. Pomarius Sámuel (1667—1673.) külföldi (sziléziai) ember
volt, aki Boroszlóban, Frankfurtban, Wittenbergben és Thornban végezte
tanulmányait. Észak-Németország pedig és különösen Thorn meg Danzig
Sturm elveinek (ha talán Strassburg módjára reformált alakjában is)
valóságos melegágyai voltak.1073) Már korábban megfordultak még Thorn
ban Dürner Sámuel rektor (1641— 1648.) és Sartorius Schneider János,
meg Johannides Vencel tanárok; Königsbergben pedig Dürner Sámuel és
Matheides János (1651— 1654.) igazgatók, továbbá Curiani György, Wolf
gang György, Sartorius Schneider János és Johannides Vencel tanárok
voltak. Matheides János még Danzigban is volt. Binner Ernő rektor
(1639— 1641.) és Spreitz András tanár (1612— 1617.) meg Strassburgban
jártak. Szinte magától értetődik, hogy Wittenbergben is igen sokan
végezték tanulmányaikat. Ilyenek pl. a tekintélyes Ledwesch Kristóf
(1618—1625.), azután Horváth András (1655— 1662.), Bayer János
(1662— 1666.), Dr. Pongrácz Mihály (1667.) és Dr. Pomarius Sámuel
rektorok és a tanárok közül Nagy Márton, a jeles Zabanius Izsák, Röser
Jakab, Schnatzinger János, Lázy Ádárn és Ladivér Illés.108 Az iskola
bezáratása után Ladivér elment Thornba és Danzigba, ahonnan aztán
107a) Thornra nézve 1. Molnár A. i. m. 105. I. Danzigra nézve Tholuck Das
akademische Leben des 17. Jahrhunderts 1853/ 2. köt. 149. sk. 1.
188 Molnár A. i. m. 338. 1. jzete szerint Ladivér Sárospatakon több évig
Comenius tanítványa, majd híve is volt. De ezen sárospataki tartózkodásnak sem
Hörknél (i. ni. II. 335. 1.), sem Szinnyeinél (Magyar írók élete és művei VII. köt.
630. 1.), ki szerint pedig szintén Comeniusnak befolyása volt reá, nem találtam
nyomát, de időt sem, melyben Sárospatokon, pláne „több évig“ tanúit volna.
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visszatért a Collegium Thökölíanum rektorátusába (1682— 1686.). Rezik
János pedig a Collegium Rákóczianum rektora (1705— 1710.) eperjesi
tanulmányai betetőzésére ment a thorni iskolába. És mikor a Collegium
Thökölíanum, melyben mint tanár működött, megszűnt, megint visszatért
Thornba. Hogy mennyire becsülték őt ott is, meglátszik abból, hogy
egyetemi tanárrá tették. Ezen állásából került azután a Collegium Rákóczia
num élére. Természetes, hogy e két vezető férfiú, valamint Rezik tanítványa
és utódja, a greifswaldi egyetemen járt Mathaeidesz Sámuel (1710—1721.)
is Eperjesen a külföldön uralkodó eszmék szellemében működtek. El nem
vitatható tehát, hogy Eperjesen is a rektorok és a tanárok külföldi tanul
mányozása révén honosodtak meg Sturmnak, valamint a későbbi paedagógiai reformereknek elvei.
Selmecen a Rulich-féle tanterv (1652.) Sturm iskolarendszerét elég
tisztán mutatja. Csak sajnos, hogy a terv készítőjéről nem tudunk sem
mit.109 Az iskola rektorai és tanítói közül is csak Stephani Kristóf és Schön
Gáspárról tudjuk, hogy Wittenbergben, Parchitiusról, hogy Wittenbergben
és Rostockban és Mosóci Institoris Jánosról, hogy Königsbergben
tanultak.
Sopronban a Friedelius-féle tanterv már nem oly tiszta Sturmirányú, mint Schwanshofferé. Helyet foglalnak benne Comenius tankönyvei,
ápolják szerinte az anyanyelvet és tanították a számtant, astromoniát,
földrajzot és a történelmet. Röschel még a geometria tanítását is kívánta.
Abból, hogy Röschel Spener tabulae catecheticaeját ajánlotta, tán már
a pietismus befolyására is szabad következtetni. A soproni iskola vezetői
legnagyobb részt szintén külföldi iskolát látogattak. Frank István Strassburgban, Abermann Henrik Tübingenben, Seelmann, Konrád és Hentschel
Samu Wittenbergben végezték tan ílmányaikat, míg Sarnichhausen Henriket
Königsbergből hívták Sopronba. Voltak köztük azután külföldi származá
súak is, mint Frank, Seelmann, vagy pedig a két földi: Schwanshoffer
Kristóf és Hausmauer Kristóf, kik Regensburgból származtak. Ilyen módon
érthető Sturm elveinek és a rajtuk később eszközölt reformoknak tér
foglalása Sopronban. Már kézzel fogható a külföldi befolyás a Röschel
javaslata alapján készített Friedelius-féle tantervben.
A lőcsei iskola tanrendje arról tanúskodik, hogy ott még 1670-ben
is elég tisztán élt Sturm szelleme. A lőcsei ev. iskola történetírója ugyan
azt hiszi, hogy Röser igazgató Sondershausenben születvén, alkalmasint
a szülővárosához közel lévő gothai iskolát látogatta és innen Ratke befolyását
109 Rulichról csak azt tudjuk, hogy Templinben, Németországban született és
1627—1657, selmeci lelkész és esperes volt. L. Klein Nachrichten III. 371. sk, 11,
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hozta volna Lőcsére.170 De ennek ellentmond az, hogy Rüser később
Jenában és Giessenben tanúit és Wittenbergben is járt171 és tantervében
épen az anyanyelvnek, amelyre pedig Ratke oly nagy súlyt helyezett,172
de még a történelem, földrajz és természettudománynak sem jut semmi
szerepe. Ellenben érvényesül benne azon versengés, melyet a tanító egy
osztály két csoportja közt rendezett;173 ez azonban Sturm rendszerének
egyik ismertető jele.174175*
A körmöcbányai iskola Büringer eltávozása után hozott tanrendjének
megalkotása, mint láttuk, tulajdonkép reakció volt annak újításai ellen.
Ha a tanrendet nézzük és a földrajz, történelem, természettan hiányát
látjuk és törvényeiben az ismétlés, a nyilvános díszvizsgálatok, a színi
előadások, a jutalmazások s kitüntetések hangsúlyozását, valamint a latin
nyelv kizárólagos használatának elrendelését olvassuk,170 meggyőződünk
arról, hogy Körmöcön Sturm rendszerét elég tisztán állították megint
helyre. És ez bizonyára részben abból is magyarázható, hogy Raksányi
Máté rektor (1644— 1665.), aki alatt a régi tanítási módot megint helyre
állították, valamint Schmalvogel Jakab és Schommacher Endre tanárok
is Königsbergben tanúltak. — De miben állott akkor Büringer reformja ?
Abban, hogy az idegen nyelvek tanításánál kiindult az anyanyelvből és
ezért használta Comenius könyveit is. Ez abból is kitűnik, hogy Büringer
panaszt emelt a városi tanács előtt a jegyző ellen, mert a behozott
Vestibulumot Prostibulumnak csúfolta és az ő nagy ábécés falitáblájukat
párisi ördögkeréknek nevezi170. Eszerint azt lehetne hinni, hogy Büringer
tán Comenius híve volt. De 1642-ben a tanács előtt avval védi magát
és új módszerét, hogy azt nem ő találta ki, hanem több mint 20 év
előtt („vor etlich und zwanzig Jahren“) tudós és híres tanítómesterek
Németországban.177 Comenius azonban csak 1627. és 1628. adta ki
Didactica magnaját178 s így ő reá nem gondolhat Büringer. De Ratke
170 Kupec Lycurg: A lőcsei ev. gimn. története (a lőcsei áll. reálisk. történetében
1896.) 27. 1.
ui L. Hörk i. ni. II. 365. 1.
172 Ziegler i. ni. 148. 1.
173 L. Kupec L. i. ni. 30 1.
174 L. Markusovszky S. i. m. 125. I.
175 L. Hlatky I. A körmöcbányai prot. gimn. tört. (Körmöcbányái áll. föreálisk.
értesítője 1894/s.) 54—64. 1.
170 Hlatky i. m. 48. 1. 2. jzet.
177 Hlatky i. m. 48. 1. 1. jzet.
178 Ziegler i. m. 155. I.

48

1612-ben lépett fel és 1618-ban reformálta a cöthenl iskolát;*79 míg
híve, Kromeyer meg 1619-ben szerkesztette a weimari iskolai rend
tartást.180 Büringer tehát bizonyára Ratkéra és követőire célozott és azoknak
elveit akarta Körmöcön meghonosítani.181 De reformja csak epizód volt.
Sajnos, hogy Büringer külföldi tanulmányairól nem tudunk semmit.182
De enélkül is saját szavaiból tudjuk, hogy ő módszerét Németországból
kapta. Csak azt nem mondhatjuk, vájjon közvetlenül vagy közvetve
jutott-e hozzá.
Végül a besztercebányai iskola tanítói közül Peucker György
Wittenbergben és Burius János Boroszlóban meg Lipcsében jártak. Az
utóbbi esetleg már itt, ahol Rechenberg, Spener veje 1680, illetőleg 1699.
óta és Olearius János, Anton apósa, 1664 illetőleg 1677 óta működtek
a pietismus szellemében1823) megismerkedhetett evvel a kegyes irányzattal,
melyet azután a rózsahegyi zsinaton védelmezett. De lehetséges az is,
hogy Besztercebánya lelkésze Simonides János ( f 1708), ki tót kátéjában
Spenert követi, nyerte meg ezen irány számára.183 Azért ha abból lehet
valamire következtetni, hogy tanrendje szerint Seyboldnak német nyelvű
latin nyelvtanát használta,184 inkább a pietismusnak, mint a góthai
iskolának185 befolyására lehet gondolni.
Az erdélyi ev. iskolák fejlődése e században hasonló volt a magyarországiakéhoz, csakhogy természetesen a Honterustól átvett hagyományu
kat az iskola életében (melyre nézve a ref. iskolákhoz annyira hasonlók)
megőrizték. A segesvári iskolában a Hartmann-féle törvények — mint
láttuk — fenntartották azt. De megmaradt a tanulóknak ezen testületi
élete és önkormányzata saját tisztviselőinek vezetése alatt az összes erdélyi
ev. iskolákban úgy, mint az előbbi században volt.180 Ami meg a tanul
mányokat illeti, azt látjuk, hogy pl. a segesvári iskolában is megvoltak
a vizsgálatok, disputációk, a latin nyelvnek előtérbe helyezése és az170
170 Ziegler i. ni. 147. 1.
iso Ziegler i. m. 152. 1.
isi így vélekedik Hlatky is i. ni. 50. 1., de nem bizonyítja.
183
L. Markusovszky i. m. 73. 1. és Hörk i. m. II. 334. 1. Mindkettő szerint
Büringer Eperjesen nem tudott megfelelni hivatásának.
i82a) L. Tholuck i. m. II. 93. sk. 1.
183 L. Payr Sándor cikksorozatát a Theol. Szaklap V. és IV. évfolyamában,
VI. évf. 88. 1.
184 Markusovszky i. ni. 169. 1. szerint Bél is anyanyelvű latin nyelvtant hozott be.
185 Ezt hiszi Rosenauer i. m. II. 20. 1.
185 L. Teutsch i. ni. 507. s 508. 1.

anyanyelv használatának megtiltása stb. És az iskola négy osztályában
vagy Beszterce három osztályában is lényegében ugyanazokat a tárgya
kat adták elő, mint a magyarországi, Sturm rendszerére felépített iskolák
ban. De mint Magyarországon, itt is Sturm elvei össze vannak kötve
az újabb kor modern paedagogiai reformjaival, amint az pl. az arithmetika
s az astrologia tanítása mellett a német nyelvi írásbeli dolgozatokban
vagy Besztercén a theologiának német nyelven való tanításában is
nyilvánul. Froniusnak a brassói iskola javítására vonatkozó javaslatai
egészen Comenius szellemében vannak megírva; és még előbb működött
itt Greissing Bálint, aki „Kinder-Donat“-jában (1693.) hasonló elveket
vallott.1803* Szóval elmondhatjuk Schuller Richarddal, hogy „Hontems
Trotzendorffal és Sturmmal uralkodik még mindig a tanterven. Kegyesség,
ismeretek s ékesszólás az iskolai tanítás céljai“,187 s virágoznak még
a latin szavalatok, beszédek és vitatkozások. De azért a szász iskolák
már bizonyos sokoldalúság által tűnnek ki ezen időben, amennyiben
a theologia, a philosophia és a nyelvek mellett ápolásban részesülnek
a történelem, főleg a hazai történelem, meg a mathematika is. Comenius
könyvei még sárospataki tartózkodása előtt elterjedtek a szászok közt.
A „Januát“, mely 1631. jelent meg, már 1637-ben használják és 1638-ban
Brassóban újra nyomatják.188
Hogy az iskolák fejlődése Erdélyben is a külföldi iskolalátogatással
függött össze, abból következik, hogy a szá:zok is tömegesen látogatták
a külföldi egyetemeket. Az 1689. és 1690. években csak Besztercéről
tízen mentek a külföldre és Ladivér működése alatt 19 ifjú ment egyetemre.
Az 1654. évben Wittenbergben 35 szász ifjú tanúit; azonkívül megfordúltak Strassburgban, Heidelbergben, Jénában, Lipcsében; sőt Königsbergbe és Németalföldre is eljutottak.181' A brassói iskola igazgatói közül
Méderus Péterről és Greissing Bálintról tudjuk, hogy külföldön jártak.
Az utóbbi Wittenbergben és Stettinben tanított is. Fronius Márk lelkész
is Wittenberg, Lipcse, Helmstádt, Jena és Erfurt egyetemeit látogatta.18íla)
A nagyszebeni rektorok közül Besodner Péter az oderai Frankfurtban,
Mallendorf Mátyás (1603—1605.) és Mihály (1626—1631.) Schnitzler
Jakab Wittenbergben, Oltard András (1637— 1638.) Königsbergben,
18°a) L. Teutsch Fr. i. ni. LXXI. 1. és ugyanott a k. II. Oreissing Donátusának
néhány jellemző pontját.
187 Schuller R. Gesell, des Schässburger Gymnasiums 30. 1,
188 Schuller R. i. m. 30. s 31. I.
18a L. Teutsch i. m. 506. 1.
lts°a) T eutsch; Schulord. LXlX. sk. I,
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SÓ
Pancratius Mihály több egyetemed, végűi Rostockban is megfordult.100
Krempes János (1687— 1691.) Wittenbergben és Hollandiában, Gröningen
Utrecht s Leydában Lang Mihály (1691— 1692.) meg Jénában és Strassburgban tanúit.1903) A segesvári rektorok sorából Seraphin György
(1667—1677.) később is szívesen visszaemlékezik külföldi útazásaira.101
Ladivért, az iskola jeles igazgatóját, Eperjesről ismerjük mint külföldön
(Danzig, Königsberg s Thorn) járt férfiút.102 Utódja Kelp Márton Witten
bergben és Lipcsében, majd Haner György szintén Wittenbergben tanúit.193
A besztercei iskolának azon rektora, aki új tanrendet adott neki, Schuller
András, 4 évig volt Wittenbergben.194
Eddigi fejtegetéseink eredményeképen állíthatjuk tehát, hogy a XVII.
századbeli magyar ev. tanügy szintén a németországi paedagogiai moz
galmak befolyása alatt fejlődött. És majdnem mindenütt ki lehetett
mutatni, ahol pedig ki nem mutatható, ott bátran feltételezhető, hogy
a külföldi iskolalátogatás volt az a közvetítő kapocs, amelynek révén
az a befolyás hazánkba átjöhetett.
Míg a XVI. században az ev. és ref. iskoláknak úgyszólván egy
alma materük volt a külföldön, Wittenberg s így jóformán azonos módon
is fejlődtek és csak a hitvallás tekintetében különböztek egymástól,
addig a ref. iskolák most más hatás alá kerültek s így fejlődésükben
némileg más képet is mutatnak, mint az ev. iskolák. Ezért kell róluk
külön szólanunk.
A ref. ifjúság 1592 óta nem látogatta többé a wittenbergi egyetemet,
hanem eleinte Heidelbergbe ment. Itt a reformáció II. frigyes pfalzi
választófejedelem idejében kezdett szabadon terjedni. A fejedelem Heidelberg
városa és iskolája reformálására Fagius Pál lelkészt és a strassburgi
iskola tanárát hívta meg (1546.), akinek révén úgy Heidelbergben, mint
az egész Palatinatusban Sturm elvei honosodtak meg. És mikor III. Frigyes
választófejedelem diadalra vitte a kalvinizmust (1560.), Heidelberg egészen
természetszerűleg Wittenberg helyére léphetett hazánk ref. ifjúságának
külföldi iskolalátogatásában. Itt nemcsak Kálvin tanaiban erősödhettek
meg, hanem megtalálták Sturm iskolarendszerét is, melyet már eddig is
becsültek és itt továbbra is megbecsülni tanúltak. Mint Szombathitól
i»° Teutsch i. m. 504. sk. 1. s. Albrich K. i. m. 32. 34. 1.
iMa) Albrich K. i. m. 43. 45. 1. Teutsch Schulord LXXXIX. sk. 1.
191 Schuller R. i. m. 43. 1.
!93 Schuller i. m. 55. 1.
193 Schuller i. m. 58. 60. 1.

194 F isch er i. m. 33, I,
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tudjuk, heidelbergi alakjában be is hozták azt hazánk ref. iskoláiba.
Erről meg is győződhetünk, ha pillantást vetünk a ref. iskolák tanítására
s iskolai életére a XVII. század elején. Megtaláljuk pl. Sárospatakon
ugyanazon felsőbb tanulmányi szakokat, azután a gimnáziumi tárgyakat,
mint az ev. iskolákban. Az iskolai könyvek s az olvasott klasszikus írók
nagyjában megegyeznek.190 Azután megtaláljuk Patakon, Debrecenben és
Gyulafehérvárott az ismétlések sürgetését, a közvizsgálatokat, a vitatko
zásokat, a latin nyelvnek mint társalgási és tanítási nyelvnek elrendelését
és sok helyütt a színi előadásokat is. Csak az iskola belső élete volt
a ref. iskolákban inkább a XVI. századból átvett hagyomány, mint Sturm
befolyásának eredménye.
Heidelberg befolyásának bizonysága Keckermann könyveinek nagy
elterjedése,180 melyeket Géléi Katona szerint Heidelbergből hoztak be,
ahol szintén használták.197 Megnyilvánul a befolyás továbbá a sáros
pataki 1621-iki törvényekben, melyeknek egész szakaszai a heidelbergi
vagy pfalzi tanrendszerből származnak198 és a gyulafehérvári 1630-iki
törvényekben, melyeket részben szintén „a heidelbergi akadémia“ (továbbá
a herborni főiskola és ezen mi fehérvári kollégiumunk) anyakönyveiből
szerkesztettek egybe.199 Hogy a heidelbergi egyetem befolyása az iskolalátogatás következinényeképen jött át hazánkba, könnyen belátjuk, ha
meggondoljuk, hogy ref. ifjúságunk e század elején nagy számban
kereste fel Heidelberget. Az 1607. évben 125 beiratkozó közt 5 magyar,
az 1608. évben pedig 157 között 11 hazánkfia volt.199*) A debreceni
tanárok sorából Debreceni Taraczk János (1592—1594.) járt Wittenbergben,
de 1593 óta a heidelbergi egyetemen is megfordult. Ugyancsak Decsi István
(1599—1601.) és Kárászteleki Pirites Mihály (1612— 1621.) mindakét
egyetem hallgatója volt, míg pl. Milotai Nyilas István (1603— 1604.) csak
Heidelbergben tanúit.1993) A marosvásárhelyi iskola híres rektora, Bojthi
Veres Gábor (1622.) is már Heidelbergben fejezte be tanulmányait.19911)
105 L. Zsilinszky Mill. i. ni. 280. I.
11)0 Sárospatakon használták rhetorikáját, logikáját, systema pliysicumát, metaphysicaját s systema theologicumát. L. Molnár A. i. ni. 417. sk. L s e termékeny
philosophusra vonatkozólag Tholuck i. m. 11. 226. k. e.
107 Molnár A. i. m. 416. 1.
108 Molnár A. 526. 416. 1. A debreceni 1657-iki törvények megint a sárospataki
1621-dikieket használták fel. L. fent 40. 1.
ion L. fent 40. 1. 150. jzet.
io o x )

L. Tholuck i. m. II. 269. I.

iooa) Szinnyei I. i. m. II. 711. 716. V. 1017. VIII. 1064. I.
íoob) Szinnyei I, i. m. I. 1179. I. s Váró Ferenc i. m. I. sk. II,
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A gyulafehérvári iskola tanárai közül Keresztúri Pál járt Heidelbergben és
Angliában, Géléi Katona István 1615-től fogva két évet töltött az előbbi
helyen.200 A külföldiek közül Opitz Márton is járt ott s azonkívül az oderai
Frankfurtban, továbbá Heidelbergben tanultak Piscator és Bisterfeld.201
Kvacsala szerint Bisterfeld a herborni iskola tanítványa volt, ahol
Alsted volt tanára, aki maga is az iskola neveltje volt.202 Hat osztályú
gimnáziumához négy fakultás csatlakozott. Ezen iskola idővel „a szigorú
ref. hitnek lett bástyája. Oly férfiak foglalták el a theol. tanszékeket, kik
Calvin szoros követői voltak“.203 Alsted még ezen kor embere volt.
Ö ismerte ugyan már Ramust és Raymundus Lullust is, de ezeket Aristotelessel még kiegyezteti s a három bölcsészt egybehangzónak tartja.
Alapjában persze még Aristoteles híve volt.204 Azon tanterv is, melyet
1630-ban a fejedelemasszony elé terjesztettek és a vele kapcsolatos
törvények, még teljesen a Sturm-féle iskola keretében mozognak.
Már Alsted tanítványának, Bisterfeldnek „látóköréta herborni akadémia
és termékeny, hívő tanítója Alsted nem korlátozhatták az ő szelleműk
körére“.206 Megfordúlt Angliában, Svájcban és valószínű, hogy ott meg
ismerkedett Baco philosophiájával. A németországi paedagogiai mozgalmak,
Andreae, Ratich, Comenius stb. törekvései sem maradhattak előtte isme
retlenek.200 Comeniussal jó barátságban volt s Januáját nagyrabecsűlte.
1643-ban Vestibulumát is behozták Gyulafehérvárott és a nyelvtanításban
érvényesítették elveit.207 Mikor Zsigmond herceg egyszer tanácsot kért
Bisterfeldtől, az mint az újabb philosophiai áramlat főembereit Bacot,
Campanellát és Comeniust ajánlotta neki.208 És a presbyteriánok küzdel
meiben ezeknek pártját fogta.209
Azonban Gyulafehérvárott már Keresztúri Pál egyengette a paedagógia
új szellemének útját. A philosophiában ugyan még Aristoteles híve volt
és azt Keckermann szerint, a katechesist pedig Ursinus szerint tanította.
200 Szinnyei: Magyar írók élete és művei VI. köt. 91. 1. és V. köt. 1190. 1.
201 P. Szathmáry i. m. 72. 73. s 69. 1.
202 Kvacsala 1. Bisterfeld I. H. életrajza 5. 1.
203 Kvacsala i. m. 5. 1. L. erre még Tholuck i. m. II. 304. skk. I.
204 Ugyanezen mű 6. 11. 1. Szathmáry i. m. 38. sk. 1. szerint A. „még nem
meri áttörni a hitcikkelyek sorompóit.“
205 Kvacsala i. m. 8. 1.
206 Kvacsala i. m. 9. 1.
207 Kvacsala i. m. 30. 1.
208 Ugyanezen mű 37. 1,
sós Kvacsala i. m. 36. 1. P. Szathmáry i. m. 70. 1. szerint Bisterfeld „a pfesbyterianismusnak, kivált eleinte, határozott ellensége“ volt.
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De aulicum collegiumában a tanítás alapjául már az anyanyelvet vette,
írni s olvasni egyszerre tanított s a nyelvtanításban az elmélet helyett
a gyakorlatra helyezte a súlyt.210
A régivel szemben az igazi újítók a ref. iskolákban a puritánok
voltak. Küzdelmeik Sárospatakon Tolnai Dáli István meghívásával vették
kezdetöket. Ez a philosophiában Ramusnak, Aristoteles heves ellenzőjének,
a követője volt.210a) A theologiában meg a puritán Amesiust követte, aki
a scholastikával szemben hangsúlyozta a bibliai keresztyénstfaG.211 Tolnai
tanítványait pii és impiikre osztotta. Behozta a gyakorlati theclogia és
a homiletika előadását, a latin zsoltáréneklést a magyarral cserélte fel és
elhanyagolta az írásbeli és szavalati gyakorlatokat; ez pedig annak a jele,
hogy Sturm eszméi már elvesztik hatásukat. Nem véletlenség, hogy
Comeniusnak Sárospatakra való hivatását épen ő szorgalmazta és vitte
keresztül. Sajnos, hogy ezen nagy paedagogus szelleme vele együtt
kivonult az országból. „Később . . . sem iskolája nem alakúit, sem iránya
hazai szellemben nem fejlesztetett s irodalmilag sem műveltetett“.212 Az
általa képviselt új irány a történelem és földrajz tanításában éreztette hatását.
Azután pedig id. Tsétsi felkarolta a magyar nyelvtant és az ethikát,
Simándi István meg a kísérleti physikát, a nemzetközi és az észjogot.
Debrecenben ugyanezen „újabb tudományos irány“213 küzdelem
nélkül honosodott meg. Képviselői itt a legjelesebb tanárok voltak, mint
Komáromi Csipkés György, a jeles bibliafordító s Mártonfalvy György
rektor. Ez is Amesiust s Vendeliust követte a theologiában és Ramust
a logikában. Latin nyelvű könyvek mellett magyar nyelvűeket is adott
ki214 s állítólag mértani is tanított. Szilágyi Tönkő Márton Cartesius
híve volt215216 s philosophiai kézikönyvében a physikát is tárgyalja és
kifejezi sajnálatát, hogy kísérleteket nem végezhet.210 Végül említendő
210 P. Szathmáry i. m. 43—45. 1. Szerinte „Apácai fellépése nem volt egyéb
mint Keresztúri modorának általánosabb alkalmazása és iskolai rendszerbe olvasztása.“
Szinnyei (Magy. írók élete VI. köt. 9. 1.) szerint methodusa „lényegében megegyez
a Locke-Rafich-Comenius-féle iránnyal.“
210a) Ramus philosophiájának térfoglalására nézve 1. Tholuck i. m. II. 3. skk. I.
211 Herzog-féle reálencykl. 3. kiadás. 1. köt. 448. I.
212 Molnár A. i. m. 117. I.
213 így nevezik Molnár A. i. m. 472. 1. és Sinka S. i. ni. 58. 1.
214 Molnár A. i. m. 471. k. 1. jzet.
215 Ennek, valamint Gyulafehérvárott Csernátoninak cartesianismusa ellene szól
Molnár A. i. m. 472. 1. állításának, hogy „még a XV11I. század második felében
sem hatolnak be hozzánk Descartes s az akkor újabb angol bölcselők,“

216 L, Sinka i, m, 58. 1,
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Lisznyai K. Pál, aki világ- és magyar történelmet meg földrajzot tanított
s Debrecenben meghonosította a térkép használatát, melyet Amsterdamból
hozott.217 Arról, hogy Sárospatakon Rákóczy még Comenius idejében
meghozatta Mercator atlaszát, nincs tudomása, úgy hogy alkalmasint akkor
már nem használták, mikor Sárospatakon iskolába járt (1663.).
Sárospatakon és Gyulafehérvárott a régi iránynak is voltak még
hívei. Itt Basire Izsák volt az, akinek sikerűit a puritán gondolkodású
Apáczait kiszorítani. Sárospatakon meg Pósaházi és Buzinkai voltak
a puritanismus ellenfelei, kik az enyedi iskola két tanárával Dézsivel és
Csernátonival kerültek vitába. Ezek a philosophiában Cartesiust,
a theologiában (Amesius tanítványát) Coccejust követték, aki ugyancsak
a scholastikával szemben súlyt helyezett a szt. írásra (foederaltheologia)
és inkább gyakorlati irányt követett.218
A ref. iskolák tehát párhuzamos fejlődést mutatnak az ev. iskolákkal.
A század elején még Heidelberg (és Herborn) révén a XVI. században
elterjeded régi szellem dívott, mire aztán a theologiában a puritanismussal
Amesius és Coccejus tanaival, a philosophiában és paedagogiában pedig
Ramus és Cartesius bölcsészetével új, modern eszmék lépnek fel. És
ezen fejlődés itt is a külföldi iskolalátogatás útján kezdődött és meg
gyökerezett, akkor, mikor a ref. ifjúság a harminc éves háború miatt
hozzáférhetlen Németország helyett Hollandiába és Angolor^zágba kezdett
járni. Láttuk, hogy már Bisterfeld bizonyára angliai tartózkodásának
köszönhette, hogy álláspontja Alsted látókörén túl terjeded. És bizony
nem véletlen dolog, hogy Tolnai Dáli István, a sárospataki puritán
rektor Franekerben (1632.) és Gröningenben tanúit s azután Londonba
ment, ahol megismerkedett a szigorú puritanismus híveivel és teljes
szívvel csatlakozott irányukhoz. A debreceni kollégium tanárai közül
Komáromi Csipkés György (1653.)219 és Szilágyi Tönkő Márton Utrechtben
tanúltak és lettek doktorokká oly időben, mikor ott éppen Coccejus
tanárkodott (1650— 1669.).220 Mártonfalvy György meg Hollandiában
Franekerben tanúit, tehát azon főiskolán, ahol azelőtt Amesius és tanítványa
Coccejus tanítottak. Itt szerezte meg magának a doctorátust is (1659.).
Végül Lisznyai K. Pál rektor Gröningenben és Leydenben végezte
tanúlmányait. „Saját vallomása szerint leginkább Maresius Sámuelt
217 Sinka S. i. m. 59. 1. Molnár A. i. m. 473. 1.
218 L. Herzog-féle reálencyklopaedia IV. köt. 186. sk. 11. és Tholuck i. m. II.
226. skk. I.
219 Szinnyei i. m. II. köt. 380. I.
220 l , Herzog-féle reálencyklopaedia IV. köt, 186. sk, 11,
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hallgatta s a földrajzot Bertlingius Jánostól tanúlta“.221 A többi debreceni
tanár közűi Nádudvari K. András (1634.) Kisfalvi Tamás (1638.) és
Mányoki István (1648.) Franekerben járt, Medgyesi Pál (1631—1634.) az
oderai Frankfurtban, Leydában és Angliában, Nógrádi Mátyás (1649—1650.)
Leydában és Angliában. Lippai Sámuel (1659.) Utrechtben, Franekerben
és Leydában, Debreceni János (1660— 1665.) Franekerben és Utrechtben
végezte be tanúlmányait. Végül Diószegi Kis István (1666— 1668.)
Belgiumban és Angliában volt és Franekerben szerezte meg magának
a doktori fokozatot.2213) Az enyedi kollégium tanárai közül Dézsi Márton
Leydában Coccejus személyes tanítványa volt, Csernátoni Pál pedig
Heidelbergben, Utrechtben s Leydában tanúit szintén azon időben, mikor
Coccejus még javában működött és nagy utazásai közben azután Angliában
is megfordult. Kívülük még Vásárhelyi Péter és Kolozsvári István
cartesianus philosophus Hollandiábn és Angliában, Nadányi jános
Utrechtben s Leydában, Enyedi Sámuel Utrechtben és Páriz-Pápai Ferenc
Lipcse, Frankfurt, Marburg, Heidelberg és Basel egyetemein fordultak
meg. A marosvásárhelyi iskola tanárai közül pl. Rozgonyi v. Sutoris
János (1640—1643.) és Felfalusi |ózsef (1691—1692.) Franekerben végezték
tanulmányaikat.2210)
Az új irány ellenfelei Buzinkai Mihály és Pósaházy János mind
ketten Utrechtben végezték tanúlmányaikat, ahol ez időben (1648—1661.)
Voetius Gisbert tanított, akiben a ref. scholastika tetőfokát érte el.222
Különösen Pósaházy csatlakozott hozzá és hü maradt irányához később
is, mikor Franekerben és Angolországban is megfordúlt.223 Basire Izsák
Rotterdamban és Leydában tanúit. Sőt a legnemzetibb és ezen időben
bizonyára legönállóbb magyar paedagogus Apácai Cseri János is Utrecht
ben végezte tanúlmányait. S bár tudjuk, hogy ő már Keresztúri Pál és
Bisterfeld tanítványa volt s csak az előbbinek irányát helyezte szélesebb
alapra, mégis ismeretes az is, mily nagy befolyással volt külföldi tartóz
kodása buzgósága fokozására, tervei megérlelésére. Tehát még ő is élő
példája és a többi tanférfiakkal egyetemben szóló bizonyítéka annak,
hogy a XVII. század ref. iskoláiban mily döntő befolyást gyakorolt
a külföldi iskolalátogatás hazai nevelésügyünk fejlődésére.
221 Molnár A. i. m. 472. sk. 1. jzet.
‘■aia) Szinnyei I. i. m. IX. 516. VI. 430. Vili. 524. 967. sk. IX. 1082. VII. 1264.
II. 701. 887. 1.
221b) Szinnyei I. i. m. XI. 1278. III. 338. 1.
222 Luthardt Kompendium der Dogmatik. 8. kiadás 54. 1., Tholuck i. m. II. 214.
skk. 1. és Herzogféle reálencyklopédia 3. kiad. 20. köt. 717. skk. I.
223 L. Szinnyei i. m. XI, köt. 66. 1,
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HARMADIK RÉSZ.

A külföldi iskolalátogatás befolyása hazu« protestáns
nevelésügyünk fejlődésére a XVIII-ik században.
( 1711-

1790.)

Ezen korszakban tovább folyik a Lipót alatt megkezdett rendeletekkel
való uralkodás és vele lépést tart a protestánsok jogainak megnyirbálása.
A Károly-féle resolutio, a Lipót-féle explanationak ezen korszerű mása,
mértékadó e korszak elején a kormányhatalom tényeire nézve. Magyarországot róm. kath. államnak tekintik és e rzerint bánnak az egész
időszak nagyobb részében a más vallásúakkal: hol erőszakkal, hol az
édesgetés vagy a kitüntetések csábításaival, míg aztán József császár —
ugyancsak rendelettel — nem ugyan a törvénynek és a jognak, hanem
a türelemnek álláspontjára helyezkedik velük szemben.
Az egyháznak ezen szomorú sorsában osztozkodtak iskoláink is.
Az 1715. évi 74. t.-c. az iskola ügyét államüggyé tette, mikor kimondta
a királynak mindennemű tanintézetek feletti felügyeleti és vizsgálási jogát.
Az 1722/23. országgyűlés pedig felállította a helytartótanácsot és 70-ik
t.-cikkében kiterjesztette a király legfelsőbb felügyeleti jogát az alapít
ványokra is. De az alapítványok elrendelt megvizsgálása már nehezen
ment. A jezsuiták is igyekeztek magukat alóla kivonni.224 A protestánsok
pedig gyanúval és aggódással fogadták az államnak mindennemű be
avatkozását ügyeikbe.
A Károly-féle resolutio (1731.) a protestánsok iskolaügyében nem
intézkedett. De egy miniszteri értekezlet kimondta, hogy az a katholikusoknak az artikuláris helyeken a grammatikáig terjedő iskolák fenntartása
meg van engedve, azonban felsőbb iskoláikat, ha nincsen azokra királyi
szabadalmuk, be kell szüntetniük. Ha pedig ilyenek felállításához királyi
engedélyért folyamodnak, arra kell ügyelni, vájjon van-e elegendő alapjuk,
hogy minden gyűjtés és a lakosok megterhelése nélkül fenntarthassák
azokat.225* Bár „ez a királyi elhatározás már az 1681. XXVI. t.-c. meg
szorításain is túl megy s mint ilyen törvénytelen“,220 mégis ennek alapján
történt meg 1733-tól fogva s főleg Mária Therézia alatt az a jogtalanság,
224 L. Fináczy E rnő: A magyarországi közoktatás története Mária Therézia
korában I. köt. 7. sk. 1.
225 Molnár A. i. ni. 283. I. s Fináczy E. i. ni, 31. 1,

320 Fináczy E. i. m. 31. 1,
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hogy a legtöbb ev. és ref. iskolát a grammatikáig leszorították vagy
egészen meg is szüntették.227
A másik csapás, mely a prot. iskolaügyet Mária Therézia alatt érte,
a külföldi iskolák látogatásának megnehezítése, sőt megakadályozása
volt.228 Nem akarták ugyanis, hogy az ott szerzett tudomány képessé
tegye a protestánsokat hitük védelmezésére, féltek tőle, hogy állam
veszélyes tanokat hoznak be, sőt sajnálták a pénzt, melyet más orszá
gokba kivisznek.229 Azért 1725-ben úgy intézkedtek, hogy csak útlevéllel
lehet az országból kimenni. Már 1748-ban csak nemeseket és olyanokat
engedtek külföldre, akik igazolták, hogy elegendő pénzük van az útra.
A hét éves háború idejében 1756—1759 közt senkit sem eresztettek ki,
azután pedig csak a dinasztiával szövetséges államokba állott nyitva az út.
Hogy csak theologusokat kelljen kibocsátani, megengedték a protestán
soknak a nagyszombati egyetemen a jog hallgatását. És hogy a külföld
meglátogatását teljesen feleslegessé tegye, Mária Therézia szívesen meg
engedte volna azt is, hogy a protestánsok Erdélyben egyetemet állítsanak.
Csakhogy ezek nem kértek belőle.230 A helytartótanács unszolására az
1763-ik évben a királyné megint beszüntette három évre az útlevelek
kiadását. Azután pedig még sokféleképpen zaklatták a külföldre menőket,
illetőleg az onnan visszatérőket, főleg a censura által, amelynek kezelői
nem egyszer elszedték vagy csak sok évi vizsgálat után adták vissza
azoknak a külföldről magukkal hozott könyveit.231 Mindezen kicsinyes
akadékoskodások és brutális üldözések nem tántorították el elődeinket
a külföld látogatásától. „Mentek ki az ifjak nyíltan útlevéllel, vagy ha
ilyent nem kaphattak, titokban, kereskedőknek, íródeákoknak, katonáknak,
vándorlegényeknek öltözve, minden képzelhető zaklatást bátran eltűrve,
nem ritkán gyalogszerrel útazva be fél országokat, koplalva és fázva,
de égve a lelkesedés füzétől“.232
A külföldi iskolalátogatás megakadályozásával összefüggött a prot.
227 L. ennek részleteit Fináczy E. i. m. I. 32. 1. s. r. ö. a követk. lapokat i s ;
továbbá Molnár A. i. m. 284. I. Zsilinszky M. i. ni. 472—475. 1.
228 L. erre vonatkozólag Zsilinszky M. i. ni. 492. sk. 11. Fináczy E. i. ni. I. 48.
sk. 11. különösen 54—59. 1.
229 L. Fináczy i. m. I. 53. 1. Zsilinszky M. i. ni. 494. 1. A vallásbizottság
szerint 19 éven át volt 210,000 forintot veszített az ország.
230 Zsilinszky M. i. ni. 496. sk. 1.
231 L. a könyvrevisióról Fináczy E. i. ni. I. 64. sk. 11. és Zsilinszky M. i. in.
499. sk. 11.
232 Fináczy E. i..m . I. 51. 1. V. ö. Molnár A. i. m. 324. Az 1744. s 1745.
években 68, 1741—1761 pedig 700 ifjú ment ki külföldre. Fináczy E. i. m. 1, 52. sk. 1.
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iskolák megvizsgálása. Ugyanis megakarták tudni, vájjon a protestánsok
főiskolái nem volnának-e elégségesek theologusaik teljes kiképzésére;
azért elrendelték iskoláiknak országszerte való nyomozását. Ez azután
az 1763— 1766. években meg is történt. Az ev. iskolák készségesen
eleget tettek a rendeletnek, de a reformátusok tiltakoztak az ellen, hogy
ők oly bizottságoknak számoljanak be, melyeknek rendes tagjai közt a róm.
kath. dioecesanusok is helyet foglalnak. A helytartótanács szigort és
kényszert javasolt ezen ellenállással szemben, míg a bécsi államtanács
elismerte a r. kath. papok szereplésének törvénytelen voltát. És ebben
már fel lehet ismerni egy lassan bekövetkező új időnek szellemét,
melynek melegágya Bécsben az államtanács mellett szervezett udvari
tanulmányi bizottságban volt.
Ezen új, szabadabb szellem egyik nagy sikere volt a Jézustársaság
rendjének eltörlése (1773.). A rendnek kezében igen sok iskola volt
s most ezeknek helyettesítéséről kellett gondoskodni. így megindult ama
nevezetes tanügyi reform, melynek ügyét Mária Therézia a bécsi tanúlmányi
bizottság kezébe tette le. Magyarországon Örményi József és segítő társa
Trsztyánszky Dániel végezték e korszakalkotó munkát, melynek gyümölcse
a „Ratio educations“ neve alatt ismert és 1777. aug. 22-én rendeletileg
életbeléptetett tanügyi szervezet volt.233234 Az új tanúlmányi rendnek jelen
tősége a protestánsokra nézve abban állott, hogy mint az 1715. 74. t.-c.
végrehajtása az ő iskoláikat is nem csak királyi felügyelet, hanem rendel
kezés alá is helyezte, mikor rájuk is kiterjesztette a kilenc róm. kath.
főigazgató fennhatóságát és igazgatóikat nekik mint felebbvalóknak
alárendelte, kiknek bizonyos jelentéseket tartoznak beküldeni és mikor
elrendelte az iktató- s jegyzőkönyvek, tanúlmányi naplók s minősítő
táblázatok behozatalát. Azután megfosztotta tanúlmányi önállóságuktól,
mikor a tantervet és vele a német tannyelvet előírta. Lehettek a Rationak
egyébként békülékeny szándékai és rendelkezései, melyek az új idők
szellemének kifejezői voltak, sőt tartalmazhatott az oly intézkedéseket is,
melyeket a protestánsok már régen meghonosítottak iskoláikban,284 azért
az új tanügyi szervezet szerint felállítandó állami iskolák csak róm. kath.
iskolák voltak, melyekkel nem volt egyforma nyilvánossági joguk
a protestáns iskoláknak. Azonkívül sérelmesek voltak a Rationak a nép
iskolákra vonatkozó intézkedései, úgy hogy a protestánsok, kiknek régi
törvényeken alapúló iskoláikra vonatkozó jogait gyökerükben megsértette
233 L. az Educatió bővebb ismertetését Fináczy i. m. 11. 95—99. 179. sk. II.
főleg 234—275. 1. és Markusovszky i. m. 221. sk. 11.
234 L. Fináczy E. i. ni. II. 234. sk. II. különösen 251. sk, II.
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az új tanúlmányi rend, nem sokáig várakoztak tiltakozásukkal, még Mária
Therézia életében kétszer fordultak folyamodványukkal az egész szervezet
ellen.255
József császár idejében megszűnt a protestánsok elnyomása. Sőt
ami eddig a Ratio educationisban megsérthette őket, a r. kath. állam eszméjét
elejti és kimondja, hogy nem csak a protestánsok látogathatnak róm.
kath. iskolákat, hanem viszont is s kinevezett prot. tanárokat és főigazgatókat.
De azért a protestánsok iskolái még továbbra is megmaradtak a Ratio
educationis államosító hatalma alatt. Sőt József ezt még azzal tetézi, hogy
az ő állama az egységes birodalom volt, melynek nyelvét, a németet,
minden iskolában a tanítás nyelvévé rendelte. Azért a protestánsok az
ő iskolaügyi tervei ellen is ellenállást fejtettek ki,250 míg az 179%. évi
26. t.-c. törvényes jogaikat az iskolaügy terén is visszaállította.
Ha most szemünket megint az egyes iskolák felé fordítjuk, első
tekintetre a pozsonyi gimnázium ötlik szemünkbe. Ennek XVII. századbeli
hanyatlása után életrekeltője, újjászervezője támadt a nagy paedagogusban,
Bél Mátyásban.235*237 Mikor itthon elvégezte tanúlmányait, 1704-ben kiment
Németországba a híres hallei egyetemre. Itt nem csak szorgalmas
hallgatója volt a pietismus egyik vezérének, Francke Ágost Árminnak,
hanem nemsokára árvaházi tanintézetének tanítója, sőt fiának nevelője is
lett. Négy évi tanulmány és rövid külföldi működés után 1708-ban
hazajött a besztercebányai iskolához rektornak. Az 1714. évben meghívta
őt a pozsonyi egyház iskolájához igazgatónak. Bél azonnal hozzálátott az
újjászervezés munkájához és bemutatta az egyház közgyűlésének tan
tervét, melyet követni akart.238 Szerinte minden jól szervezett iskolának
hat osztályúnak kell lennie s minden osztály élén egy-egy tanítónak
kell állania. Az első osztály vezetője a rektor, a másodiké a conrektor,
a tertiában a subrektor tanít, mig a többi osztály élén egy-egy docens áll.
Minden osztályban minden tárgy tanításához meghatározott kézikönyvek
szükségesek és bizonyos megállapított módszert kell a tanításban követni.
I. A vallástanban Luther német kis kátéja mellett főleg szentírási helyek
235 L. Fináczy i. ni. II. 182—234, 385—401. 1. Markusovszky i. m. 288. sk. II.
230 L. Fináczy: A magyarországi középiskolák múltja s jelene 54. sk. 11.
Markusovszky i. m. 289. sk. II. Zsilinszky M. i. m. 542. 1.
237 Bél M.-ra vonatkozólag 1. Haan L.: Bél M. Markusovszky i. m. 127. sk.
II. Molnár A. i. m. 360. sk. 11. Zsilinszky M. i. m. 486. 1. Zsilinszky M. i. m. 486. 1.
238 Ezen tantervet Markusovszky i. m. 165. sk. 11. közlései alapján adjuk.
Molnár A. i. m. 369. sk. 1. más forrásokból (az Ephemeridesből) keveset (főleg
a kézikönyvekben) eltérő tantervet állított össze, mely szerint a pri-nában és
a sekundában már 1714. francia nyelvet is tanítottak (L. i. m. 373. I.).
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egész készletét kell a gyermekekkel elsajátíttatni, azután Luther kátéját
latin nyelven. Majd Dietericus nagyobb kátéja következik és a szentírásnak
német és latin, az új szövetségnek pedig görög nyelven való olvasása.
A legfelsőbb osztály theologia theticával és polemicával és a szentírás
olvasásával foglalkozott s ennek egyes szakaszai fölött disputációkat
tartottak. 2. A latin nyelv a német, esetleg a tót nyelv után a tanítás
nyelve lett. Tanításánál a cél nem a klassikus ó-kor szellemébe való
behatolás, hanem a helyes, szép és előkelő latin beszéd volt. Kézikönyvül
a latin nyelven írt Rhenius és Donatus helyett Cellariusnak német
nyelvű latin nyelvtanát használták. Ennek segítségével már a sextában
kezdték a latin nyelvtannak és a „Liber memorialis“-ból a latin szavaknak
tanulását. A quintában még hozzájöttek Castalio colloquiumai, a quartában
Rhenius tirociniuma; a tertia Cornelius Nepost olvasta; a secundában
poesist tanultak Hugón Pia desideria-i és rhetorikát Vossius-Mitternacht
praecepta-i alapján és olvasták Caesart, Cicero leveleit s végűi stílus
gyakorlatokkal foglalkoztak. A prímában Cicero beszédeit magyarázták;
azután foglalkoztak itt még a theologián kívül 3. a görög nyelvvel,
melyet már a tertiában kezdtek, a secundában a „Nucleus grammaticae
Graecae“ és a görög új testamentom olvasása alapján folytattak és
a prímában Macarius homiliái és Eulropius história Romanájának tárgya
lásával befejeztek. 4. Azok, akik theologusok akartak lenni, a secundában
és a prímában héber nyelvet is tanúltak Langii „Nucleus grammaticae
Hebreae“ c. könyve segítségével. 5. Végűi tanultak még a prímában
philosophiát még pedig Scharf, Saurius vagy Grosser könyve szerint
logica vulgárist és Buddeus szerint philosophia instrumentalist és
philosophia theoreticat meg practicat. 5. Tanúltak még a három alsó
osztályban számtant és szépírást, a három felsőben általános és hazai
történelmet és végűi földrajzot, melyet Bél vezetett be új tárgyképen.
Ezek után Bél a tanítás módszerével is foglalkozik. Megállapította
az órarendet és kívánja, hogy az egész iskolában egységes módszert
kövessenek, hogy a tanítás a gyermek értelméhez alkalmazkodjék és az
egész osztálynak, nem pedig az egyeseknek szóljon. Mindent a táblára
kell felírni és úgy megmagyarázni. Idegen nyelvek tanításánál az anya
nyelvből kell kiindúlni. Az egyes tárgyak tanításához még részletesebb
útasításokat is ad és végül szól a fegyelemről, melynek fenntartásához
külön iskolai törvények szükségesek. Ilyeneket Bél később szintén
készített s bennük igen behatóan körülírta a rektor, a konrektor, a tanulók,
az alumnusok és a paedagogusok kötelességeit. A tanároktól megkívánja,
hogy úgy, mint a rektor is, a hét végén írják be az elvégzett anyagot
egy külön könyvbe; az u. n. Ephemeris vagy Hebdomadariumba.
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Behozta a heti módszeres értekezleteket, melyeknek tanácskozásait és
határozatait a Hebdomadarium 2. felében „Consultationes“ cím alatt
feljegyezték. A tanulók bejegyzésére külön anyakönyvet vezetett be,
melybe képességükre és későbbi sorsukra vonatkozó jegyzeteket is írt.
Minden évben egyszer nyilvános vizsgálatokat tartottak. Utánuk
szünet volt s azután következett a felsőbb osztályba való fellépés
(translocatio). Évenként háromszor szokták a felügyelő és a lelkészek
az iskolát megvizsgálni (lustratio). A tanulóknak a templomot nemcsak
vasár- és ünnepnapokon, hanem hétköznapokon is meg kellett látogatniok
s évenként háromszor az úrvacsorához járulniok. A templomi prédikáció
tartalmáról az iskolában be kellett számolniok.
Bél Mátyást a pozsonyiak öt évi tanároskodás után lelkésszé
választották (1719.). De az ő szelleme még azután is élt az iskolában
és az iskola híre, melyet az ő neve kölcsönzött neki, még sokáig meg
maradt.239
Ha Bélnek iskolai rendszerét összehasonlítjuk Francke hallei isko
láinak tantervével,240 azt látjuk, hogy lényegükben megegyeznek egy
mással.241 És az nem is csoda, hiszen ő is szívvel-lélekkel pietista volt.
A pietista befolyások valószínűleg már korán érvényesültek életében.
Mikor még a besztercebányai iskola tanulója volt, az ottani városi lelkész,
Simonides János és az egyik tanár, Burius János (a későbbi rektor)
pietisták voltak. Pozsonyban is Reiser Antal lelkész még a gyászos
évtized előtt volt Spener híve és Büttner Lajos rektorról (1705—1707.)
is tudjuk, hogy pietista volt.242 De akár voltak e férfiak hatással Bélre,
akár nem, bizonyos, hogy hallei tartózkodása döntő befolyással volt reá.
Itt szorosan csatlakozott Franckehoz és Breithaupthoz és paedagogiai
képzettségét a Francke-féle intézetekben nyerte. Nem csoda tehát, hogy
a pietisták paedagogiai realismusának testestül-lelkestül híve lett, kézi
könyveit is legnagyobb részt Haliéból hozta Pozsonyba és később leginkább
pietista kézikönyveket alkalmazott hazai viszonyainkhoz. A külföldi iskolalátogatás befolyása tehát a pietista paedagogia meghonosításánál kétségbe
nem vonható.230
230 Bél irodalmi működésére nézve, mely tudományossága hírét a bel- és
a külföldön még csak öregbítette L. Markusovszky i. m. 143— 149. 150. sk. 11. Az
iskola számára írt sok kézikönyvét felsorolja Molnár A. i. m. 375. sk. 1.
240 L. Franckera nézve pl. Ziegler i, m. 186. sk. 1.
241 Markusovszky i. m. 164. I. szerint Bél tanterve „általánosságban a haliéi
iskolák tantervének másolata.“

242 L. Payr S. Thcol. Szaklap (V. és) VI. évf. 88. és 90. 1.

Tudjuk, hogy Bél utódjai, Marth Mátyás (1719— 1721.), Beer Vilmoá
(1721 —1747.) és Tomka-Szászky János (1747— 1760.) tovább ápolták
a pozsonyi iskolában Bél Mátyás szellemét. Ez azonban nem zárja ki azt,
hogy szükség esetén változtatásokat nem tettek volna. Sőt nem sokára,
már Beer alatt a megváltozott viszonyok miatt ketté választották a hatodik
osztályt (1729.). Beer még egy fali olvasótáblát kért a kis és nagy
betűkkel, a melynek segítségével 24 óra alatt meg lehetett tanulni az
ábécét, amihez addig egy év kellett. Majd elkészítette az alsóbb osztályok
tanítása módszerét és már egy év múlva készen van a felsőbb osztályok
új tantervével is (1724.). Lényegében természetesen nem változtat Bél
tantervén, legfeljebb egy néhány új tankönyvet hoz be (pl. Freyer
rhetorikáját és poétikáját), a szépírást és a számtant a tertiáig felviszi,
a földrajzot már a quartában kezdi és a prímában bifurkációt hoz be,
úgy, hogy a közös tárgyakon kívül a theologusok is mást (pl. prédikáció
készítését) s a világi pályára készülők is mást (pl. tiszta mennyiségtant)
tanúltak. Végül behozta még rendkívüli tantárgyúi a francia nyelvet.
E tanterv sokáig érvényben maradt; csak csekély változtatásokat
tettek rajta. így még bővebben tanították a földrajzot, Tomka-Szászky
előadja a szekundában Magyarország történelmét és 1736-ban magyar nyelvi
tanfolyamot rendeztek be. Amint az 176%. évi tanterv mutatja,243 változás
még ez időben sem állott be. Az egész korszakban a Bél Mátyás behozta
pietista nevelés szelleme uralkodik, ami alig is gondolható máskép,
mikor Marth, Beer és Tomka-Szászky, az utóbbi már mint a győri
Torkos tanítványa, pietisták voltak.244 Marth Halléban Langenél lakott
és Franckeval meg Freylinghausennel is érintkezett; Jénában meg külö
nösen a híres pietista generális Buddeus Ferenc János volt reá nagy
hatással, úgy hogy belső átalakúlása itt vette kezdetét. Beer és TomkaSzászky szintén Jénában tanúltak, mikor ott Buddeuson kívül még
a pietista Frötsch Mihály tanított.245 A tanárok közűi Bohnradt Mátyás,
Kubán György és Peskó Mihály szintén hallei (az utóbbi jénai is)
hallgatók voltak és Roessler János Keresztély (1740 óta) több éven át
lénában tanúit.240 Kétségtelen tehát, hogy a pietista nevelés Pozsonyban
243 L. ennek összeállítását Fináczy i. m. I. 202. sk. 1. az elveszettnek hitt, de
a magyar nemz. múzeumban feltalált 1755— 1775. évi Ephemerides alapján. V. ö.
Markusovszky i. m. 209. 1.
244 L. Payr S. i. h. 91. 1.
246
L. Frank G. Die Jenairsche Theologie in ihrer, gesch. Entwickl. 1858.
60. sk. 11.
240 L. Markusovszky i. m. 357. 1. s Haan Je -.a Hungarica 59. 1,

63
Bél utódai alatt is a külföldi iskolalátogatás befolyása alatt fejlődött és
meggyökeresedett.
A helytartótanács már 1727-ben kifogásolta a pozsonyi ev. iskolák
fejlesztését és mivel a pozsonyiaknak felsőbb iskola fenntartására királyi
engedélyük nem volt, 1733. a Károly-féle resolutio értelmében a gramma
tikáig szorította le főiskolájukat. Akkor egyenesen a királyhoz fordultak
a pozsonyiak a királyi engedély megadásáért, amelyet már 1734. jan. 8.
meg is kaptak.247 A század közepén az iskola, főleg fegyelemtartása
nagyon hanyatlott és Benczúr József, késmárki tudós rektor (1760—1770.)
megválasztása meg az 1769. évi pesti értekezlet sem segítettek a bajon.
A ratio educationis értelmében, de főleg azért is, mivel a külföldi
egyetemek meglátogatását nagyon megnehezítették, az egyház elhatározta
iskolája tantervének megváltoztatását. Azért 1786. még egy tanárt, Fábry
Istvánt, választottak a szekunda számára, amelyből tiszta philosophiai
és rhetorikai tanfolyam lett, míg a prímát theol. tanfolyammá alakították
át, melyben a lelkészek, Ribini János, Crudy Dániel és Institoris-Mossóczy
Mihály is segítettek a tanításban. A sextából négy évi elemi iskolai tan
folyam lett két tanítóval és a latin iskola a grammatisták és syntaxisták
osztályaira oszlott. Az iskola vezetése ezen nehéz időben Stretskó János
György rektor kezében volt (1771—1796.), aki tudós ember hírében
állott, a pozsonyi iskolát a század végén megint felvirágoztatta és
a protestáns iskolák közt az első rangra emelte.248
Hogy a pozsonyi iskolában a XVIII. század második felében mily
szellem uralkodott, azt talán ki lehet mutatni. így tudjuk, hogy akkor,
mikor Benczúr Jénában és Halléban tanúit (1750—1755.), letűnt már
a pietismus ideje és elkezdett terjedni a rationalismus. És hogy Benczúr
ennek szellemét hazahozta a külföldről és itthon képviselte is, kitűnik
abból, hogy ő egyik munkájában a jus piaceti megújításának helyességét
vitatja, a másikban pedig József császárnak a papi javak tárgyában
kibocsátott rendeletéit igazolja.249 Azután tudjuk, hogy Werner Jakab
tanár s későbbi pozsonyi lelkész Lipcsében, Zollikoffer befolyása alatt
a rationalismus híve lett, amint ő is vezette be a Diterich-féle rationalista
vallástani kézikönyvet: „Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre
Jesu“.250 Rationalista volt az iskolában segédkező lelkészek közűi Crudy
Dániel, aki 1758-ban (Altdorf után) Jénában és 1759-ben Lipcsében
247 Zsilinszky M. i. m. 235 1.
248 L. Markusovszky i. m. 362. sk. 1.
249 Beöthy Zs.: A magy. Írod. tört. 2. (képes) kiadás 796. !.
250 L. Schmidt K.I.
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végezte tanulmányait.251 A másik rektor ezen korban Stretskó János
György (1771— 1796.), az iskola felvirágoztatója, talán az új humanismus
paedagogiai irányának képviselője volt. Iskolai munkásságából alig
hozhatunk fel ugyan adatot e feltevés igazolására, mert nem tudunk
sokat annak részleteiről. Hisz azon tény, hogy „kivált a rhetorika
tanításában tűnt ki“ és „a latin klassikusokat pl. Cicero beszédjeit
nemcsak könyv nélkül tanúitatta meg tanítványaival, hanem az egyes
fejezeteket a kathedráról el is szavaltatta velők és így képezte őket
jeles szónokokká“,252 nem elég annak igazolására, hogy Stretskó az új
humanista irány követője volt s legfelebb csak amellett szól, hogy
kellőleg tudta méltányolni a klasszikus írókat és érdeklődést birt kelteni
irántuk, életet önteni tanításukba. Ámde épen ezt az újhumanismus
alapítójának, Gesner Mátyásnak köszönhette, aki mint a klasszikus
nyelvek s a paedagogia tanára Göttingában már javában (1734 óta)
működött,253 mikor Stretskó 1648-ban odajött, hogy theologiai s philologiai
tanúlmányait négy év alatt elvégezze. És ha adatokkal nem is bizonyítható,
hogy itt az újhumanismus paedagogiai irányát magáévá tette, úgy nem
lehetetlen, sőt bízvást feltehető, hogy oly határozott egyéniség, mint
Gesner, kit Stretskónak a klasszika philologiában hallgatnia kellett,
maradandó befolyást gyakorolt reá és paedagogiájának is megnyerte,
amely aztán a pozsonyi iskolában elért sikereit is magyarázná. Stretskó
után járt Göttingában tanártársa Kern Mihály is,264 aki alkalmasint
ugyancsak az újhumanismus képviselőjévé lett ott. De bármikép is álljon
a dolog, a pozsonyi rektorok és tanárok nagy része ezen időben is
külföldi egyetemeken tanúit és ily módon hazahozta onnan az ott divatozó
paedagogiai s theologiai irányeszméket, legyen az akár a rationalismus
vagy pedig az újhumanismus vagy mindakettő.
A soproni iskolában is szerencsésen választottak e korszak elején,
mikor az öreg Friedelius helyébe a tudós Deccard Kristófot hozták haza
Wittenbergből (1712.). Az egyház tanácsának új elnöke Dobner Ferdinand
a lelkészek kíséretében meglátogatta az iskolát és mert a conrektor
osztályával nem lehettek megelégedve, az egyház az 1. és II. osztály
közé még egy osztályt állított, melynek vezetésére a jeles Haynóczy
Dánielt hívták meg Wittenbergből. Emiatt és azért is, mert más változ
n i L. Schmidt K. I. i. h. 20. 1.
ns Markusovszky i. m. 363. 364. 1.
n3 L. Weimer Qesch. der. Paedag. 1904. 107.1. Gesnerre vonatkozólag 1. még
Ziegler i. m. 247. sk. 11. s Baumann: Einführung in die Paedagog. 35. sk. 11.

254 Markusovszky i. m. 361. 1.
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tatások is szükségeseknek bizonyultak, új tanterv készítése vált szükségessé,
melyet az új iskolai törvényekkel együtt Deccard készített (1718.). Ebben
„egészen megvan tartva Röschel-Friedelius rendszere és iránya, csakhogy
a tantárgyak hat osztályra vannak beosztva, a klasszikái olvasmányok
szaporításával és a legfelsőbb osztályban történtek bővítések. Jelesen
a kiválóan klasszikái műveltségű Deccard új leckerendje szerint: pénteken
délelőtt görög írókat, Aeliant, Hesiodot és Honiért magyarázza, délután
latin költőket fejteget; továbbá mint különösen szükséges tárgyakat veszi
föl a metaphysikát s önállóbból mint elébb, a logikát, ezeket hétfőn
délelőtt és délután adván elő ; kedden egész napon latin fczónokokat és
történetírókat magyaráz; szerdán és szombaton délelőtt vallástant ad
elő . . . tankönyvül véve Dietericus institutióit és a Pozsonyban is használt
König theologia positivaját.-55 Csütörtökön délelőtt Itter Antal ethikája
nyomán erkölcstant ad elő, délután ismét latin költőket magyaráz“.-50
Az előző osztályokban a történelem és a mathematika tanítására is
helyeztek súlyt. Az alsó három osztályban heti 30, a felsőkben heti
25 órában folyt a tanítás.25*257
A soproni iskolának egyik előnye az volt, hogy a következő időben
zavartalanúl fejlődhetett. Nagy érdeme volt ebben az iskola két kitűnő
tanárának, Deccardnak és Haynóczynak, kik szép egyetértésben dolgoztak
egymás mellett 1740-ig. Csak a Károly-féle resolutio hozott sok zaklatást
és sérelmet Sopron részére is.258 Deccard 1740-ben kénytelen volt állását
elhagyni25” és akkor Haynóczy lett az igazgató, aki mindjárt megbízást
kapott egy új tanterv készítésére (1741.). Ezen új tanterv már jelentékeny
módon eltér az eddigiektől. „Az első vagyis a rektor osztályában három
évi tanfolyam alatt előadandók voltak a theologiai s bölcsészeti tanúlmányok, a történelem s földrajz, a latin s görög irodalom s a héber
nyelv; ez utolsó azonban csak magánórákban a theologiára készülők
számára. A második vagy a conrector osztálya két évi tanfolyam alatt
a szónoklattal s költészettel, összekötve stilgyakorlatokkal, továbbá
Ciceróval, Horatiussal, a görög nyelvvel, történelemmel s földrajzzal
foglalkozott. Kézikönyvül ajánltattak e két osztályban : Walch : introductio
255 Miillner i. m. 78. I. szerint legtöbbnyire Schmid compend. theologiaejét
használta.
258 Miillner i. ni. 78. 1. után Molnár A. i. ni. 389. sk. 1.
257 Müllner i. ni. 78. I.
258 L. erről bővebben Müllner i. ni. 81. 1.
240 Ennek okát 1. Müllner i. m. 83. sk. I. Molnár A. i. ni. 394. sk. 1. Zsilinszky
M. i. m. 484. 1.
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in philosophiam vagy Heineccii pliilosophia rationalis et morális vagy
Baumeisíeri insíiíutiones philosophiae rationalis methodo Wolfiana conscriptae; König s Dieterich már fennebb említett theologiai kézi könyvei;
Hübner geographiája; Zopf Einleitung in die Universalhistorie, mely
1773-ig tizenhat kiadástért; Mitternacht: elementa rhetorices Vossianae;
olvasmányul pedig a régi klasszikusok mellett Pufendorí munkája de
officio hominis et cívis. A harmadik osztályban, melynek tanfolyama,
mint a többi alsóbb osztályoké is, másfél évre lett határozva, a syntaxis
és prosodia, Cornelius Nepos és Ovidius, stílusgyakorlatok, történelem,
földrajz, szám- és mértan s a görög nyelv elemei. A negyedik osztályban
Rhenius grammatikájának etymologiai része, Cato disticha moralia,
etymologice s prospdice fejtegetve s magyarázva, fordítások latinból
magyarra,» németre s számtan.- Az ötödik osztályban a grammatikai
paradigmákat gyakorolták be, összekötve szavak s phrasisok megtanulásával
Cellarius szerint; számtanra is fordiítatott hetenkint csekély idő. A hatodik
még mindig vegyes osztályban, most is csak a régi szerint a magyar s latin
nyelv elemeivel foglalkoztak a gimnáziumra készülők, csakhogy a számtanra
ebben sokkal több idő lön fordítva, mint a többiben, A vallástanra
minden osztályban a szerdai és szombati délelőtti órák szenteltettek“.200
Ugyanakkor új iskolai törvényeket is hoztak, melyek elrendelték,
hogy az öt latin osztály ezentúl reggel tanítás előtt közös ájtatosságra
jöjjön össze a legnagyobb osztályteremben. A felolvasott bibliai szakaszt
az egyes osztályokban meg kellett magyarázni és alkalmazni. A délutáni
órákat is imával kellett meg kezdeni és este az alumnusok és stipendiátusok
az alumneum étkező termében külön imádságra jöttek össze. A tanárok
évnegyedenként közös tanácskozásra tartoznak összejönni és átnyújtani
az igazgatónak azon tárgyak jegyzékét, melyeket előadtak. A magyar
nyelvet minden osztályban szorgalmasan ápolni kell és csak a legszük
ségesebb latin vagy görög szabályokat szabad könyv nélkül tanúitatni.
A tamilok vezessenek naplót és a vasárnapi prédikáció feloszlását írják
fel, maguknak. Az úrvacsorától egy tanulónak sem szabad elmaradnia.
Az iskolai -évet szeptember elejével kell megkezdeni, ugyanakkor történnek
a fellépések a felsőbb osztályokba, az alsóbb osztályokban azonkívül
még májusban is.201
Már Röschelnél észrevehető volt a pietista befolyás.202 Deccard
és Haynóczy tantervei ezt szinte oly mértékben mutatják már, mint Bél
200 Miillner i. ni. 85. sk. 1. Molnár i. ni. 395. sk. 1.
201 Müllner i. ni. 85—93, 1. s utána Molnár i. ni. 396—398. 1.
sea L. fent 31. sk. 46. 1.
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és Beer tantervei. Ha Összehasonlítjuk a pozsonyi és a soproni iskolák
iskolarendszerét 6—6 osztályával, továbbá előadott tárgyait és használt
kézikönyveit, messzemenő megegyezést találunk. Már Deccardnál előtérbe
lép a mathematika és történelem, tankönyvei közül pedig Dieterich
institutiói, König theologia positivaja, Schmid compend. theologiaeje és
Itterus ethicaja közösek a pozsonyi iskoláéival. Haynóczy tanrendje még
jobban, majdnem teljesen megegyezik Bélnek és Beernek pozsonyi
tanterveivel. Előírja a számtant a 6. 5. és 4. osztályban, a történelmet
az 1., 2. és 3-ban és még a földrajzot is ugyanezen osztályokban.
Azonkívül megegyezik a két iskola ez időben abban is, hogy az
I. osztályban theologiát, philosophiát és héber nyelvet, a II. osztályban
rhetorikát, poétikát, görög nyelvet, a III. osztályban syntaxist, Cornelius
Nepost s görög nyelvet, IV-ben grammatikát, az V-ben a deklinációt
s a conjugációt tanították. A kézikönyvek közül megegyeznek Haynóczynál
és Pozsonyban : König és Dieterich vallástam könyvei, Mitternacht-Voss
rhetorikája, Zopf történelme és Rhenius grammatikája. Ha ehhez még
hozzáveszszük a Haynóczy alatt bevezetett közös áhítatossági és imádságos
órákat, a Pozsonyban is szokásos tanári konferenciákat s az elvégzett
tananyagnak akár csak negyedévenkénti feljegyzését is, lehetetlen észre nem
vennünk Pozsony és Sopron iskolájának ezen időben való nagy rokonságát.
Ha pedig még azt is tudjuk, hogy különösen a Dunán túl volt a pietismus
ezen időben elterjedve, igazat kell adnunk Payr Sándornak, akinek nézete
szerint Sopronban sem lehetett más, mint phietista a szellem.-03 És hogy
ez a szellem, a németországi egyetemek látogatása útján honosodott
meg, azt abból következtetjük, hogy nem csak Röschel volt már wittenbergi
tanúló és tanár, hanem Deccard és Haynóczy is ott végezték tanúlmányaikat.
Haynóczy tanterve több mint 40 évig maradt érvényben. A soproni
gimnázium az ő igazgatása alatt egyike lett az ország első iskoláinak.
Utódja lett a híres egyháztörténetíró, Ribini János (1747— 1758), akinek
alapos tanítása igen sok tanúlót, különösen theologust, vonzott Sopronba.
De mivel sok baja volt a két lelkészszel, kik heterodoxiával vádolták,
Lőcsére ment lelkésznek. Farkas Ádám igazgatósága (1758—1785) vége
felé tervezték — valószínűleg a ratio educationis következtében — az
iskola újjászervezését. Addig Gamauf Sámuel és Rackwitz Károly lelkészek
tanították volt a theologiai tárgyakat. De most a két felső osztályt három
külön akadémiai szakra akarták osztani külön tanárokkal, míg a négy
alsó osztály a klasszikus nyelvi ismereteket nyújtotta volna ezen lyceumra
Payr S. i. h. 192. 1.
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való előkészítésül. Majd megint abbanhagyták e tervet és új tanerőket
hívtak és más terveket szőttek az iskola újjászervezésére. De mindezen
törekvések, valamint a legjelesebb tanárok alkalmazása, milyen pl.
Schwartner Márton, a későbbi pesti egyetemi tanár is volt, nem bírta
már az iskola hanyatlását feltartóztatni.204 A soproni iskola ily állapotban
ment át az új időbe, mely a vallásszabadságnak törvényben való elisme
résével következett be.
Korszakunk végén Sopronban is tért foglalt a felvilágosodás és
a rationalismus. Az egyik lelkész Gamauf Sámuel, aki egyúttal az iskolának
theol. tanára is volt, szerkesztette (1784.) az új énekeskönyvet, „melyben
épen egyházunk főénekei (Kernlieder) vagy egészen hiányoznak, vagy
annyira meg vannak változtatva, hogy nehéz rájuk ismerni.“205 Ezen
rationalista énekeskönyvet természetesen csak a gyülekezet ellenzése
dacára lehetett bevezetni.200 Hogy a liturgiát megváltoztatták és a templomi
zenét is beszüntették (1787), szintén a józan rationalismus térfoglalásának
jele.207 Ugyanezen jelenségekhez tartozik már az iskolaügy terén az,
hogy az 1785. évi nagy iskolai bizottság más reformot nem tudott
létesíteni, mint hogy az eddig használt „Fragbüchlein“ és „Spruchbuch“
helyébe a Diterich-féle rationalista „Unterweisung zu Glückseligkeit nach
der Lehre Jesu“ c. tankönyvet hozta be. Ez már biztos jele annak, hogy
a soproni iskolában is uralomra jutott a rationalismus.208 És jellemző,
hogy minden reformtörekvései ellenére sem bírta az iskola hanyatlását
megakadályozni. Hogy ezen rationalista szellem térfoglalása a soproni
iskolában a külföldi iskolalátogatás befolyására vezetendő vissza, kitetszik
abból is, hogy a soproni rektorok és tanárok, úgymint Ribini János
(1744.), Farkas Ádám (1751.), Gamauf Sámuel (1753.), Wietoris Jonathan
(1760.), Staniszlaidesz Dániel (1782.) és Raics Péter (1785.), mindnyájan
a jénai egyetem hallgatói voltak.219 Csak Schwartner Márton tanúit
Göttingában.270 Pedig Jénában akkor már Walch János György, a „herrnhuti
20,1 L. Müllner M. i. in. 89. sk. 11. és 99. sk. 11.
265 Müllner i. ni. 71. 1.
a« Müllner i. ni. 100. 1.
207 Ugyanott.

208 Wietoris rektorról azt írja volt tanítványa Gamauf Theofil, soproni lelkész,
hogy közönyössége minden iránt, ami a vallásban positiv, sok meggondolatlan nyilat
kozatra ragadta. (L. Müllner i. m. 112. 1. jzet.) A tanárokat 1793. felszólították, hogy
szigorúan a symbolikus könyvekhez tartsák magukat és az újításoktól tartózkodjanak.
(Müllner i. m. 106. sk. 1. jzet.)
200 L. Haan : Jena Hungarica, 62. 67. 68. 70. 94. 95. I.
270 L. Palcsó J. A. késmárki ág. h. ev. lyceum története 37. 1.

69

sekta“ ellensége (1717— 1775.) és Hallbauer András, a gyakorlati theologia
tanára (1740—1750.) működtek-71 és Wolff philosophiája, az új szellem
szülője már el volt terjedve (Carpov, Köhler és különösen Daries).271272
És Danovius Ernő Jakab, „az új idő első tanúságtevője Jéna theologiai
tanszékén“ épen ez időben kezdte meg működését (1744— 1782.).273
ü t hallgatta még Wietoris, sőt Stanislaides is, aki azonban már Griesbach,
Döderlein és Eichhorn tanítványa is lehetett. Ezeknek valamint Blasche
hallgatója lehetett Raics is.274
Eperjesen a kollégium Rákóczyval együtt újból elbukott. Az épületet
a jezsuiták kapták, az evangélikusok pedig megvonúlhattak a külvárosban.
Itt is sokféle zaklatásnak voltak kitéve, míg végre 1715-ben 111. Károly
megtiltotta, hogy tovább háborgassák őket. A béke élvezetében Matthaeides
Sámuel (1710— 1721.) és Toperczer Péter Pál (1721 — 1726.) rektorsága
alatt még szerény viszonyok között is feléledt az iskola. Az 1742. évben
Ambrózy György superintendens meglátogatta Eperjest és az ő buzdítá
sára a környék pártfogósága ismét felkarolta az intézetet. Azután sürgette
a gömöri iskolai törvények átvételét, melyeknek értelmében elrendelte
a félévi vizsgáknak és a módszeres értekezleteknek megtartását és meg
kívánta, hogy egy lelkész és a felügyelő hetenként meglátogassák az
iskolát.275 Ugyanakkor a következő tanrend szerint tanítottak Eperjesen:
a három osztály közül az elsőben bibliaolvasást és König270 theologiáját,
Saur logikáját, Weiss metaphysikáját és ékesszólástanát, Dietrich rhetorikáját,
görög nyelvet, latin stílusgyakorlatokat és a császárok történetét tanították.
A 2. osztály pensuma volt: a bibliaolvasás és Dietrich katechesise,
a syntaxís, Corn. Nepos olvasása és az anyanyelvre való fordítása,
Hübner földrajza és esetleg poesis meg görög nyelv. A 3. osztály
a névszó- és igeragozást meg a körmondatok átalakítását tanúlta,
a bibliát olvasta és gyakorolta a szavalást. Fábry Gergely rektor alatt
az iskola ismét felvirúlt. A helytartótanács a grammatikáig akarta leszorítani
(1749.), csakhogy az eperjesi evangélikusok magához a királynőhöz
fordúltak és kieszközölték Mária Therézia engedélyét, hogy bölcsészeti
és theologiai osztályokat is fenntarthassanak (1750. jun. 30.). Már 1756-ban
újra rendezték az iskolát. Meghatározták, hogy évenként 3-szor tartsanak
271 L. Frank G. Die Jenaische Theologie. 71. sk. különösen 73. s 77. 1.
272 L. Frank G. i. ni. 68. sk. 1.
273 Frank G. i. m. 86. 1.
2« L. Frank G. i. ni. 88. sk. II.
273 Hörk i. ni. II. 100—102. I.
270 Hörk i. in. II. 394. I. valószínűleg tévesen Höniget ír.
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vizsgálatot és az ifjúság magaviseletére vonatkozó új törvényeket hoztak be.
És mikor két év múlva Fischer Illés superintendens jött Eperjesre,
a kerületivé tett iskola számára megint új törvényeket alkottak és hét
osztályra osztották. A 6. és 7. osztály elemi osztályok voltak; az 5-ik
osztály vallástant, Donatust, Colloquia Langii et exercitia és arithmetikát
tanúit; a 4. osztály vallástant, grammatikát s exercitiát, arithmetikát és
helyesírást; a 3. osztály tárgyai voltak a vallástan, a poesis és syntaxis,
Vergilius, Corn. Nepos s Ovidius, arithmetika és földrajz; a 2. osztályban
vallástant, római s görög régiségeket, oratoriát, Valerius Maximust,
Cicerót, arithmetikát, geográfiát, geometriát és magyar történelmet meg
irodalmat tanítottak; az 1. osztályban pedig theologiát, héber és görög
nyelvet, latin stílust, logikát, metaphysikát, jus naturae et gentium,
egyetemes történelmet, mathesist és physikát adtak elő. Azután elrendelték
a német, magyar és tót nyelv tanítását és a tanulók diariumának vezetését.
Már ezen tanrend sokkal közelebb áll e korszak többi ev. iskoláinak
színvonalához s benne a paedagogiai realismus hatása nyilvánvaló,
amennyiben az arithmetika minden osztályban érvényesül s mellette
a földrajznak, az egyetemes és hazai történelemnek meg irodalomnak,
a geometriának és a fizikának is jut hely. Azután kezd már az első
osztályban a theologia és a philosophia mellett a jog is jelentkezni. Végre
nem kerülheti el figyelmünket, hogy az anyanyelv joga is előtérbe lép.
Szóval ezen tanterv arról tanúskodik, hogy az eperjesi iskola megint
közeljutott dicső múltjához. Mikor 1766-ban országszerte folyt az iskolavizsgálás, Eperjesen az 1758-iki tanterv szerint tanítottak. A használt
kézikönyvek pedig ugyanazok voltak, mint Pozsonyban és Sopronban:
Rhenius, Langius, Musellius és Castellio az alsó osztályokban és pl.
Freyer rhetorikája a felsőbbekben.-77 A pártfogóság 1768-ban elhatározta
a német nyelvnek a tantárgyak közé való felvételét és 1773-ban a mathesisnek és a fizikának bővebb tanítását. A jezsuita rend eltörlése (1773.) után
csak majdnem egy évtizeddel később vásárolhatták vissza régi kollégiumi
épületüket (1782.) és csak az 1785/«. iskolai évet kezdhették meg benne.
Az eperjesieket tehát épen hogy ősi kollégiumukban találta a törvényes
vallásszabadság visszaállítása.
Ezen korszakban az iskola szervezete és tanítása Eperjesen, amenynyire azt csak a viszonyok megengedték, hasonló volt a soproni és
pozsonyiéhoz. Vájjon a szellem is ugyanaz volt-e, azt legfeljebb a kézi
könyvek azonosságából következtethetjük. Az iskola rektorairól és tanárairól
ez irányban nem mondhatunk sokat. Csak Miletz conrektorról, aki
577 L. Fináczy E. i. m. 1. 200. sk. I,
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Jénában tanúit, tudjuk, hogy határozottan pietista volt.278 Úgyszintén
nem tudjuk azt sem, vájjon a korszak vége felé nem működtek-e itt
rationalisták vagy újhumanisták. Csak az bizonyos, hogy tanárai majdnem
mind németországi egyetemeken végezték tanúlmányaikat és így haza
hozhatták az ottani iskolák paedagogiájának szellemét. Matthaeides
Sámuel rektor (1710—21.) Greifswaldban, Toperczer Péter Pál (1721—26.)
Wittenbergben és Halléban, Ihnáthy György (1726—30.) Tübingában
tanúit. Sartorius Dániel (1731—32.) és Longay János (1732—48.) rektorok
Wittenbergben, Fábry Gergely (1748—66.) pedig Jénában és Erlangenben
végezte tanúlmányait.270 Abban az időben azonban nemcsak' Toperczer
kerülhetett Halléban a pietismus befolyása alá, hanem Ihnáthy is Tübingában280 és Sartorius meg Longay Wittenbergben, ahol Joch (1726— 1731.)
és Haferung (1726—1744.) hozták be az orthodoxia utolsó várába a hallei
ellenfél szellemét.281 Ellenben Fábry Gergelynek (úgy mint Ribininek)
jénai tartózkodása már a rationalismus idejébe esett.28?
A selmeci iskola igazgatóiról e korszak elején nem tudunk sokat.283
Csak Turcsányi Dávidról (1737— 1746.) halljuk, hogy anyakönyvet vezetett
tanítványairól és tanártársaitól hetenként bekívánta, valamint ő is megírta
annak jegyzékét, amit a héten át végeztek. Ezen feljegyzésekből tudjuk,
hogy Sehnecen ugyanoly tanterv szerint tanítottak ez időben, mint a többi
ev. iskolákban. Előtérbe lépnek a reáltantárgyak: a történelem, á földrajz.
A görög nyelvből a nyelvtanra s az új szövetség olvasására szorítkoztak;
a latin nyelvből meg a beszéd, a szóbőség a fődolog. A klasszikusokból
Corn. Nepos és Cicero levelei vannak a középpontban, azonkívül előfordúl
Horatius és Ovidius is. Előadnak még színdarabokat is. A kézikönyvek
legnagyobb részt azok, melyek a vázolt iskolákban szerepeltek: logica
Rcuschii, oratoria Heinecciano-Freyeriana, catechetica Dieterici, históriauniversalis Zopfii.
Turcsányi utódja Gazsúr Sámuel volt (1746— 1755.). Alatta az 1-ső
osztályban vallástant, rhetorikát, logikát, történelmet, földrajzot s szám
tant tanúltak és latin klasszikusokat olvastak, de már a 2., 3. és 4-ik
osztályban csak vallástant s latint tanítottak. Az 5. és 6. osztály a német
és tót tanulók nemzetisége szerint különbözött egymástól. Az 1746. évben
I.. Schmidt K. I. i. ni. 98. 1.
2^ L. Hörk i. m. II. 340—342. I.
28<> Tholuck i. ni. 138-140. I.
-S1 L. Tholuck*: Der Geist der Iuth. Theologen Wittenbergs 1852. 290. I.
282 L. Haan Jena Hungarica 62. 1. és fent 68. I.
28i! V. 5. a következőkhöz Breznyik I. i. ni. II. 205. sk. II.
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az a csapás érte az iskolát, hogy a grammatikáig lefokozták. Csak
1777-ben engedték meg megint, hogy a felső osztályokat is megnyissák.
A csonka iskola igazgatását Gazsúr után Severini János vállalta el
(1755—1789.). Nem tudjuk, mikép szervezte Severini az iskolát, mikor
az megint teljes lett. Még az 1766. évi iskolalátogatás alkalmával beadott
series lectionum szerint Severini nem terjeszkedett a grammatikán túl,
de tanított még történelmet, földrajzot és számtant. A ratio educationis
következtében 1784-ben lefolyt főigazgatói iskolalátogatás alkalmával felvett
jelentésből megtudjuk, hogy az iskolának akkor már hét osztálya s öt
tanára volt. A két alsó osztály megint csak nyelv szerint oszlott meg és
egy kézben volt. Az 5. osztályban (donatisták) Seiler kátéját, a latin és
német nyelvet Cellarius és Lange szerint, a számtant, a magyar történelmet,
a földrajzot, a szép- és helyesírást tanulták. A 4. osztályban vallástant,
Rhenius szerint latin s Gottsched szerint német nyelvet, egyetemes és
hazai történelmet, természetrajzot, földrajzot és számtant tanítottak.
A 3. osztály tárgyai: vallástan, természetjog, latin s német nyelvtan,
számtan, természetrajz, egyetemes és hazai történelem s földrajz, ez
utóbbi kettő német nyelven, azután még rendkívüli tárgyképen: görög
és héber nyelv. A 2. és 1. osztály megint a rektor kezében együtt volt.
Az tanított itt theologiát, egyháztörténelmet, logikát, metaphysikát, természetjogot, physikát, polgári s hazai történelmet, rhetorikát, természetrajzot,
földrajzot és mythologiát régiségekkel.
A latin nyelv tehát megmaradt a tanítás nyelve, de fellép a német
is és pedig nem csak mint tantárgy, hanem mint a tanítás nyelve is.
A magyar nyelv azonban még nem szerepel a tanrendben. Úgylátszik,
hogy klasszikusokat sem olvastak már és a görög meg a héber nyelv
csak rendkívüli tárgyak. A theologia és a philosophia mellett előtérbe
lépnek a reájtárgyak: a számtan, az egyetemes és hazai történelem,
a természetrajz és a földrajz. Breznyik szerint ez a sok tantárgy is arra
utal, hogy „a felvilágosodás kora tájékozottságot kívánt mindenkitől az
emberi ismeret mennél több ágában s ezt szolgáltatni az iskolának volt
feladata.“2*4 És hogy igaza van, mikor a felvilágosodás uralmát látja
ez időben a selmeci iskolában, kitűnik különösen a vallás tanításából
is, melynél „Luther kátéja helyett Seileré adatott elő“ és a rationalista
„Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu“ c. könyvet meg
a tanárok által szerkesztett füzeteket használtak285 „nem az egyház hitét
Breznyik i. m. II. 239. I.
285 Ezeket Severini és Szladkay írta. Severini sok kézi könyvet írt, melyeket
Selmecen és másutt is használtak. Ő a rationalismus tankönyvírója hazánkban,
mint Bél M. a pietismusé volt. Müveit felsorolja Breznyik i. m. II. 228. sk. II. jzet.
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hirdetve, hanem magok nézetét oltva az ifjak szívébe, amabból legfeljebb
azt tartva meg, amit vallásos nézeteikkel megegyezőnek találtak, főnyomatékot nem a hitre, hanem az erkölcsre fektettek.“280*Vájjon a rationalismus
ezen térfoglalása előtt Selmecen a pietismus is otthonra talált-e, a tanrend
és különösen a használt kézikönyvek után ítélve nem lehetetlen, de ki
nem mutatható. Blázy János rektor (1735— 1749.) mint volt wittenbergi
tanuló és erős polemikus287 aligha volt pietista, ámbár akkor, mikor ott járt,
már Wittenberg is meghódolt a pietismus előtt.288* Turcsányi felől meg
azt halljuk Ribinitől, ki őt meg Blázyt, volt tanárait nem tudja eléggé
dicsérni, hogy Wolf követője volt.2811 Hogy külföldön járt-e, nem tudjuk.
De már Gazsúr Sámuel Jénában (1743.)290 járt a rationalismus idejében,291
Severini pedig Tübingában végezte tanulmányait, míg Járosy Mihály
conrektor szintén Jénában járt, még pedig a rationalismus virágzásának
korában (1782.).292 Severini azonkívül még Jénában (1754.),293 Göttingában,
Helmstedt, Wittenberg, Halle és Lipcse egyetemein is hospitált és
„mindenütt sok tudós férfiúval (Göttingában Mosheimmal, Helmstedtben
Carpzovval, Halléban Wolffal) ismerkedett meg, kikkel később levelezésben
állott“.294 Tehát a rationalismus térfoglalása Selmecen bizonyára a kül
földi iskolalátogatás hatása volt.
Késmárkon a XVIII. században Bohuss György működött (1711-1722.)
hasonló szellemben s különösen a történelmet és a földrajzot karolta
fel, mint Bél Mátyás Pozsonyban, akinek figyelmét történeti munkáival
is magára vonta. Vájjon pietista volt-e, nem bizonyos, mert tanulmányait
az orthodox Wittenbergben végezte295 akkor (1708.), mikor ott Löscher
és Deutschmann, a pietismus ellenfelei tanítottak.290 Ambrózy püspök
kánoni látogatása alkalmával mint Eperjesen, itt is új iskolarendet és
törvényeket állapított meg (1742.), melyeket Fischer superintendens
kibővített és megerősített (1755.). Természetes, hogy ezek lényegükben
280 Breznyik i. m. 240. 1.
287 Breznyik i. ni. II. 203. 1. szöveg és jzet.
2«« L. fent. 71. 1. s a 281. jzetet.
280 Breznyik i. m. II. 393. I.
200 Haan Jena Hungarica 61. 1.
2°i L. fent a 61. 1.
292 Haan i. ni. 91. I.
2113 Haan i. ni. 65. 1.
294 Breznyik i. m. II. 227. I.
293 Palcsó i. ni. 18. 1.
sió Fabó Monumenta I. 156. sk. jzet Szinnyei i. ni. I. 1175. I.
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megegyeznek az eperjesi és a többi ev. iskola e korbeli hasonló intéz
kedéseivel.208 Ugyanazon hívő, (tán pietista) szellem uralkodik azon
leckerendben, mely 1765—1770. volt érvényben Késmárkon200 és azon
törvényekben, melyeket 1767-ben hoztak az iskola számára. Ezek meg
követelik a tanároktól, hogy „igazhitű (orthodox) ág. h. ev. keresztyének
legyenek“ s az ifjúságot „ne csak vallási és világi tudományokban oktassák,
hanem kiváltképen isteni félelemre, alázatos és tisztességes magaviseletre
neveljék.“ Elrendelik a heti konferenciákat és az atyai humánus bánás
módot, a rektornak meg az anyakönyv bevezetését.000 Ezek csupa olyan
intézkedések, melyek a pietismus paedagogiájának uralmával lettek
általánosakká az iskolákban. A törvényeket Fischer Illés püspök és
Dezsőffy Tamás elnöklete alatt egy pártfogósági gyűlésen alkották.301
Azért bizonyára nagy része van szerkesztésükben a superintendensnek
vagy a rektornak vagy mindkettőnek. Fischer Illés Rezik tanítványa és
a wittenbergi egyetem hallgatója volt (1709.),302 azért az ő részéről
inkább orthodox, mint pietista befolyással van dolgunk. A rektor,
Karlovszky János meg a hallei és göttingeni egyetem hallgatója volt,303
amikor a pietismus ott is már bizonyára hanyatlásban volt. Valószínűleg
ő sem volt tehát a theologiában pietista, legfelebb a paedagógiában tán
a superintendenssel együtt a pietista realismusnak követője. Azzá pedig
mindaketten a külföldi iskolalátogatás befolyása alatt lehettek.
A külföldön végezték még tanulmányaikat Buchholz György, a jeles
természettudós, aki Greifswaldban (1709— 17.) és a szász egyetemeken
volt,301 Sartoris György volt wittenbergi hallgató, azután Benczúr József,
ki Jénát és Hallét látogatta305 és Kriebel János, a későbbi híres eperjesi
lelkész, aki Halléban járt és ott az árvaház lakója volt.300 Lehetséges
ezért, de nem bizonyos, hogy pietista volt, mert a hallei egyetem tanárai
(Michaelis, Baumgarten, Semler) akkor már nem voltak pietisták és az árva
ház vezetője a nagy Francke kis fia volt.307 A század vége felé Podkoniczky
L. Palcsó i. ni. 22. sk. 11.
201) Palcsó i. m. 31. sk. 1.
300 Palcsó i. in. 31—34. 1.
301 Palcsó i. in. 32. 1.
302 Szinnyei i. m. III. 523. 1.
303 Szinnyei i. ni. II. 10 1.
304 Szinnyei i. in. I. 1373.
303 L. fent 63. 1. és Palcsó i. in. 19 1.
300 Palcsó i. ni. 20. 1.
3<n L. Payr S. i. h. 84. 1.
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Ádám volt a rektor, aki a jénai egyetemen tanúit (1772.),308 mikor ott
a rationalismus már virágzott. A tanárok közül Slezák János Lipcsében,
Czieser Jakab Greifswaldban és Schwartner Márton Göttingában tanultak308309
és közvetíthették ily módon a külföldi paedagogia befolyását hazánkra.
Lőcsén is mozgalom volt a pietismus miatt. Dubovszky Márton
rektor távozása után Treitmann J. stomfai tanítót akarták meghívni, de
panaszt adtak be ellene a pietismusa miatt. A vád nem bizonyult igaznak,
de rektor még sem ő, hanem Weinert András,319 majd két év múlva
Simonides János lett. Ez utóbbi 1730-ban egy iskolai tervezetet vezetett
be, amely Ambrózy superintendens látogatása alkalmával (1743.) még
lényegében érvényben volt.311 Mint a későbbi (1741.) soproni törvények,
ez is súlyt helyez a naponkénti reggeli ájtatosságra és a délutáni hálaadó
imádságra, a fegyelmezés szelídségére és hat osztály számára készült
tantervében, valamint az abban ajánlott kézikönyvek dolgában is a többi
ev. iskola e korbeli tantervéhez egészen hasonló.312 Simonides még az
osztálykönyvek vezetését is (Bél módjára) megindította, amit utódja
Schwarz Godofréd János vitt keresztül.213314 Simonides tanterve tehát
a pietista paedagogia szellemére vall. Ésiő is mint a híres besztercebányai
pietista lelkésznek unokája, meg a pozsonyi Marth és* Beer tanítványa
pietista lehetett volna. De ez még sem látszik valószínűnek, mert
akkor miért nem ment Haliéba, hanem az orthodox Lipcsébe (1724.),
ahol Clausingius, Pfeiffer és Carpzov tanítványa volt,311 kik közül Pfeiffer
ugyan pietista,310 Clausingius és Carpzov azonban orthodox, sőt az
utóbbi a pietismus erős ellenfele volt.310*Valószínű, hogy ő is theologiailag
orthodox volt, de a paedagógiában már mint a pozsonyi iskolának
tanítványa megtanúlta becsülni a pietismus realismusát. Ha tehát az
ő külföldi iskolalátogatásának hatása a lőcsei iskolára közvetlenül ki sem
mutatható, úgy bizonyára mégis csak megvolt az a befolyás. Ugyanezt
mondhatjuk Schwarz János rektorról, aki Jénában még a pietismus
korában végezte tanúlmányait (1726.)317
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A XVIII. század második felében Bogsch Jakab rektor új tan- és
órarendet ajánlott az iskola számára, de már két év múlva eltávozott.
Utódja Chrastina Illés, a jeles természettúdós lett. A ratio educationis
értelmében félévenként a főigazgatónak küldött jelentések szerint (az
1777—1787. évekből) Lőcsén ugyanazokat a tárgyakat tanították, mint
más ev. gimnáziumokban.318 Csak az az érdekes, hogy már Bogsch
idejében nem követelték többé oly szigorúan a naponkénti templom
látogatást, mint azelőtt. Ez is épúgy, mint a tanterv, annak a jele, hogy
a lőcsei iskolába is behatolt a felvilágosodás szelleme. És alig tévedünk,
ha azt mondjuk, hogy ennek térfoglalásához nagyban hozzájárúlt Chrastina
rektor (és másoknak) külföldi iskolalátogatása, aki Jenának és Aldorfnak
hallgatója volt oly időben (1763.), mikor ott a rationalismus már javában
cl volt terjedve.319
Az ev. iskolákban tehát a XVIII. század elején az előző században
itt-ott jelentkező pietismus hatalommá lesz. Határozottan és tudatosan
fellépett Pozsonyban. De érvényesült a többi ev. iskolákban is; tanrend
szerük és tankönyveik mindenütt elárúlták befolyását. A század második
felében, különösen annak vége felé azután a rationalismussal és avval
karöltve a paedagogiai realismus terjeszkedésével találkozunk, amely főleg
a természettudományok felkarolásában is jelentkezik. És ha nem csalódtunk,
megvolt hazánkban az újhumanismus paedagogiai iránya is. A rationalismus
képviselőit felismertük Pozsonyban, Sopronban és Selmecen és befolyása
a többi iskolákban is a legnagyobb valószínűséggel feltételezhető. Az
újhumanismus képviselőjét Magyarországon legalább a pozsonyi Stretskó
Jánosban véltük felismerhetni. Ha meggondoljuk, hogy e férfiak, kik
ezen irányokat nálunk képviselték, legnagyobbrészt külföldi egyetemeken
végezték tanúlmányaikat, még pedig oly helyeken, ahol ezen irányok
épen virágoztak, világos, hogy azok a külföldi iskolalátogatás révén
honosodtak meg hazánk ev. iskoláiban.
Az erdélyi evangélikusoknak a szatmári béke után még jó időre
volt szükségük, hogy a kurucháborúban szenvedett sebeiket kiheverjék
és elszegényedett, megtizedelt népük megint magához térhessen. Ezért
a XVIII. század elején iskoláik az általános hanyatlás képét mutatták.
De az áldásthozó békét ezután sem élvezhették teljesen, mert most meg
kezdődtek Erdélyben is az ellenreformáció zaklatásai, azután a külföldre
menés megtiltása. Végül II. József uniformáló törekvései az ő intézményeiket
is fenyegették és különösen iskoláikat támadták meg létükben.
318 V. ö. Kupec. L. i. ni. 45. i.
319 Szinnyei i. ni. II. 61. 1. Haan i. ni. 73. 1.
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Erdélyben is a pietismus lelkesítette a XV1I1. század elején a tan
férfiakat s képviselői Nagyszebenben léptek fel legelőször. Mikor ugyanis
itt jobb karba akarták hozni az iskolát, Obel Márton rektor mellé
Németországból két tanárt, Voigt Kristófot és Habermann Jánost hívták
(1711.). Az új tanárok mindenekelőtt megjavították a tanításnak addig
dívott módját és új módszerükről írásbeli jelentést küldtek a városi
tanácsnak. (E jelentés, sajnos, elveszett.) Ily módon nekik tényleg nem
sokára sikerült is a gimnáziumot nagyobb látogatottságra emelni. De
működésük nem tartott sokáig. Bevádolták őket pietismusuk miatt,
amelynek Németországból való behurcolása ellen az erdélyi ev. egyház
több zsinatán állást foglalt (1711., 1726.).820 És bár a kiküldött bizottság
a tanárok ellen emelt vádat tárgytalannak találta, Steinville gr. generális,
a császár képviselőjé mégis elrendelte rögtöni eltávolíttatásukat (1713.).320321
Hogy ezen intézkedés az iskola látogatottságának meg ne ártson,
a város tanácsa az iskolát újjá akarta szervezni. Többször is próbáltak
intézkedni ez ügyben, de mindig eredmény nélkül.322 Az 1744. évben
berendezték a Baussnern-féle konviktust. De siker csak akkor koronázta
az újjászervezésre irányuló törekvéseket, mikor az iskola élére Schunn
Andrást állították (1750—1758.). Az új rektor és az ő segítőtársa, Felmer
Márton 1756-ban hozzáláttak a dologhoz és már jun. 13. felolvashatták
az egybegyűlt tanulóifjúság előtt főbb vonásaiban az új iskolai rend
tartást.323 Ehhez csatlakoztak már 1758-ban Felmer iskolai törvényei,
melyek az 1598-ikiak alapján készültek.324
A rendtartás új tanrendet és tanítási útasításokat is tartalmaz.
E szerint az iskola n'égy alsó és hat felső osztályból áll. A legalsó
osztályban (classis minorum) a kis káté szerint vallástant, olvasni, írni
és a számokat tanították. A rudimentisták osztályában vallástanon kívül
Donatus és Lang coiloquiumai alapján a latin declinatiót, conjugatiót
és comparatiót, írást és a számtanból az összeadást és kivonást tanúlták.
Azon tanulók, akik nem akartak tovább tanulni, most az u. n. classis
tentonicába mentek át, ahol vallástanon kívül írással s számtannal,
üzleti ügyiratok készítésével és kevés földrajzzal foglalkoztak. A gramniatisták osztálya tovább folytatta a vallástant, Muzelius és Comenius Orbisa
320 L. erre Teutsch Fr. Schulordnungen XXVIII. XCV. sk. 131. 142. sk. 11.
321 Albrich K. i. m. 48—58. Teutsch Schulord. CIV. sk. 1. Schuller i. m. 62. I.
322 E kísérletekre vonatkozólag v. ö. Teutsch Schulord. XV. sk. I.
323 A rendtartást közli Teutsch: Schulord. 176—223. 1. Albrich i. n i.65.sk. II.
824 Felmer iskolai törvényeit közli Teutsch i. in. 224—241. 1. s Albrich i, ni.
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alapján a latin nyelvet, a számtant a négy alapmívelet elvégzéséig és
a földrajzot is tanulta. Végül a syntaxisták osztálya Dieterici catechesis
szerint vallástant tanúit, Jänichen Variationsbüchleinje szerint Corn.
Nepos fordítása s Comenius Orbisa alapján elvégezte a latin syntaxist
és a Corn. Neposban előforduló reáliákat. A görög nyelvből, melyet
már az előző esztályban kezdtek, a hallei nyelvtan szerint elvégezték az
első két declinatiót, a számtanból -a hármas szabályt és a földrajzból az
országokat, fővárosaikkal, határaikkal, folyóikkal s uralkodóikkal. A fő
gimnázium osztályai Voltak a syntaxis major, a poesis inferior, a poesis
superior, a rhetorica, a rhetorica selecta és a logica. Ezeknek tárgyait
már nem osztályonként, hanem egyenként veszi elő a rendtartás. De
reánk maradt az iskolának egy series lectionum-ja is az 1767. évből.825
Ebből megtudjuk, hogy a legtöbb tárgyat osztályösszevonással a követ
kezőképpen adták elő. A syntaxis major tárgyai: a syntaxis superior és
az etymologia, míg a theologia minor még- a következő három és
a philologia inferior a következő négy osztálylyal közös. A poesis
inferiorban hozzájön még a philologia superior/ mely aztán végig elő
fordul minden osztálybarí; míg a poesis inferior és superior a következő
osztálylyal, a poesis superiorral közös. Itt csak a mathesis jön még hozzá,
a mely aztán a két rheforikai osztályban is megmarad. E két osztályban
közös tárgyak a rhetorica és a rhetorica selecta, meg a hermeneutika
és a homiletika. A rhetorica selectában már nincs többé theologia minor,
de helyére lép a theologia dogmatica, a jus naturale és a philosophia
morális, melyeket megint mind a logikai osztálylyal közösen hallgattak.
A logikai osztály magában hallgatta a logikát, a metaphysikát, a theologia
moralist és a theologia polemicát. Valamennyi osztály jelen volt a história
universalis előadásán. '
Az egyes tárgyak közül a latin nyelvben a tanítás célja a jó stilus
és az ügyes prózai meg költői előadás s a régiségek ismerete volt.
Kézikönyvül szolgáltak egy latin nyelvtan, Cellarii Antiquitates, Freyeri
tabulae oratoriae, Giesseni poetica és a klassikus írók közül Corn. Nepos,
Cicero levelei s beszédei, Ovidii Tristia, Vergilius, Horatius, Ovidius,
Caesar, Plinius s Eutropius. A rhetorikában és a poétikában a német
nyelvet is tanították, német beszédeket és verseket is szavaltak. Az írók
közül Gellert és Haller meg Mosheim-mal foglalkoztak. A philologiai
órákon a görög és a héber nyelvet tanulták, azt a hallei nyelvtan s az
új-testamentom, ezt Danz grammatikája s az ó-testamentom szerint.
A theologiai tárgyak tanításánál használták Freylinghausen „Kurzer
32r’ Ezt Teutsch Schulord. 242. 1. közli.
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Begriff“ és „Grundlage der Theologie“ c. könyveit, zur Linden „Institutiones hermeneuticae“ Schubert „Anweisung zur geistlichen Beredsamkeit“
és Reusch vagy Walch Moral c. könyveit. Említésre méltó még, hogy
az új rendtartás katechetikai gyakorlatokat is hozott be az iskolába.
A philosophiai tárgyak közül a logikát és a metaphysikát Baumeister
kézikönyveiből, a természetjogot és a moralphilosophiát Daries vagy az
utóbbit Wolf könyvéből tanították. A történelem kézikönyve Freyer
Universalhistorie s 1773 után a „Berliner Lehrbuch der Universalhistorie“
volt, a mathematikáé pedig Wolf munkája.
Az új iskolai törvényeknek fontos intézkedése volt, hogy behozta
a tanárok heti konferenciáját s elrendelte az évi vizsgákat és promotiokat.
A coetus tisztviselői, mint a praefectus, orator, rex, az aediles, decuriók
és secretarii most is megmaradtak, úgyszintén a judicium is. Mindezeknek
kötelességeit a törvények részletesen előírják.
Amint az új rendtartás tanrendjéből, kézikönyveiből és törvényeiből
látható, a nagyszebeni iskola reformja a hallei pietismus hatása alatt
állott. Maga Felmer naplójában meg is mondja, hogy ő az alsó osztályok
tanrendjének és módszerének előírásánál a hallei árvaház módszere
szerint járt el.320 És az egészen természetes is. Már Schunn elődje
Bruckner János rektor (1746— 1750.) a hallei paedagogiumban tanító
volt (1732—1736.) és csak azután tanúit még Wittenbergben is. Bizonyára
ott szerezte meg azt a tudományosságot és ügyességet a tanításban,
melynek kedvéért megválasztották.327 Schunn András maga Jénában és
azután szintén Halléban végezte tanúlmányait.328 Felmer Márton pedig,
aki 1758—1763. volt rektor, Halléban Schmeizel Márton tanárnak, híres
honfitársának volt a tanítványa.329 Ők itt ismerkedtek meg a pietismus
paedagogiájával és hozták haza a szebeni iskolába, ahol aztán amaz
első kudarca után az iskola felvirágoztatásának nagy tényezője lett.
A medgyesi iskolát 1762-ben egészen a nagyszebeni iskola rend
tartása szerint rendezték. Az iskola törvényei ugyan sajátos jellegűek, de
azért újat mégsem tartalmaznak, hanem csak a régi berendezéseket
kodifikálják. A tanítás rendje és módszere azonban semmi egyéb,
mint a nagyszebeninek a másolata, a megfelelő intézményeknek a helyi
szükségletekhez való alkalmazásával. Ez megint könnyen érthető,
ha tudjuk, hogy Schunn András, nagyszebeni rektor, medgyesi lelkész
3211 L. Teutsch Scliulord. CVIII. 1. s. Albrich K. i. ni. 65. 81. I.
Albrich K. i. in. 59. I.
328 Teutsch Scliulord. CVI1. 1. s Albrich i. ni. 64. 1.
320 Teutsch Scliulord. CV1I. 1. s Albrich i. m. 81. 1.
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lett és így természetesen magával hozta a nagyszebeni iskola új rend
tartását.330
Még a nagyszebeni iskola újjászervezésénél is hamarább történt
a besztercei iskola reformálásának kísérlete. Ennek XVII. századbeli
hanyatlása szintén átnyúlt még a XVIII. századba is addig, míg Schaller
András rektor (1748— 1761.) korszerű reformokat nem hozott be (1754.).331
Schaller hét alsó osztályt tervezett, az I.-II1. napi négy, a IV. öt és az
V.-V1I. osztály napi hat órával, tényleg azonban csak hat osztályt szerveztek
napi 6—6 órával. Az első két osztály elemi volt, a III.-VI. osztályok
megfeleltek a mi algimnáziumunknak, melynek utolsó, VI. osztályában
poétikát, héber nyelvet és logikát is tanúltak. Ezen osztályokban minden
órára pontosan előírt pensumot végezve felsőbb osztálybeli tanúlók
tanítottak. A felső osztályt négy SA éves cursusban három akadémiai
képzettségű tanár tanította napi 4 órában. Ezen tanárok felváltva napi
egy órában előkészítették még azon diákokat, kik az alsó osztályokban
tanítottak és meglátogatták ezeknek óráit is. A tapasztalatokat és hiányokat,
a módszert és a fegyelmet heti konferenciákon beszélték meg. Ilyen
módon tanították az alsó osztályokban az olvasást és az írást, a vallástant
és a theologiát, a latin, görög és héber nyelvet, a számtant, a hazai és
egyetemes történetet, a poétikát és a logikát, míg. a felsőbb osztály
három év alatt oratoriát, dogmatikai s polemikai theologiát, theologiai
morált s ethikát, metaphysikát, természetjogot és hazai jogot vagy
oeconomiát, tiszta és alkalmazott mathematikát meg fizikát végzett és
folyton írásbeli dolgozatokban gyakorolta magát. Az „Auskunft“ (1. a331.jzet)
szerint a vallástanban Hübner bibliai történetét és Schubert theologiáját
használták kézikönyvül, a földrajzban Hedrich és a történelemben Cellarius
könyvét.332 Schaller még egy német osztálynak felállítását és a magyar
nyelvnek a tantárgyak közé való felvételét is könnyen ker'esztűlvihetőnek
tartotta. Ha még hozzávesszük a tan- és szemléltető eszközöknek bevezetését
(pl. egy glóbusz, falitáblák, mathematikai eszközök egy dobozban),
a könyvtár gondozását és tudjuk, hogy Schaller négy évig volt a hallei
egyetemnek szorgalmas hallgatója, igazat adunk Fischernek, hogy ezen
reform szintén a hallei árvaház mintája után készült333 és így arról
33° Teutsch Schulord. CXI. !.
331 Magának Schallernek a reformra vonatkozó tervezetét és emlékiratát közli
Fischer i. ni. 91—98. 1. De reformjáról tanúskodik „Der Bistritzer Schulaufseher
A uskunft...“ 1755. c. írat is, mely Teutsch Schulord. 165—176. 1. található.
332 L. Teutsch Schulord. 167. 168. 1.
333 Fischer i. m. 38. 1.
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tanúskodik, hogy a pietista nevelés Erdélyben is a külföldi iskolalátogatás
révén terjedt el.334
Sajnos, Schaller rektorságának végével megszüntették az ő reform
jait is és visszaállították megint a régi állapotot. Ezt feltünteti egy Haner
püspök látogatása alkalmával készített táblázat, mely szerint a négy osztályban
tanították a szokásos tantárgyakat, általános történelemmel és arithmetikával.
Azonban hiányzik a földrajz, a logika, a héber nyelv és a poesis.33536
A tanulóság szervezete tisztviselőivel (a praefectus, orator, rex) az élén
még továbbra is fennállott.330
A szász ev. iskolák történetében forduló pontot jelent a konsistoriumnak, mint legfelsőbb egyházi hatóságnak szervezése (1754.). Ez által az
iskolaügy is szellemi központot nyert, melynek munkája a gimnáziumokra
is áldást árasztott.337 Mikor Mária Therézia kormánya a külföldi egyetemek
látogatását vizsgálattól (útlevéltől és a szükséges pénz kimutatásától)
tette függővé, a konsistorium elrendelte a vizsgálatok megtartását és még
1753. április 5. tartott gyűlésén kimondta, hogy minden gimnáziumban,
minden tárgyban egyforma autores és methodus docendi-t kell bevezetni.
Ilyen szerzőkul ajánlja Danz héber nyelvtanát és a hallei görög grammatikát,
Baumeister philosophiáját, Freyer rhetorikáját és poétikáját, Muzelius
latin nyelvtanát, Dietericus catechetica minorját s Lang colloquiumait,
továbbá Corn. Nepost, Curtiust, Pliniust s Cicerót.338*A morális, a jus
naturae és a theologia Latina tankönyveit nem nevezi meg. Hasonló
határozatokat hozott az 1753. évi október 3-án tartott zsinat is, amely
szintén kézikönyveket is ajánlott, még pedig a következőket: Baier vagy
Schubert theologiáját és Freylinghausen Grundlegung-ját, a philosophia-,
logika- és metaphysikában Baumeister könyveit, Danz héber és Schulz
görög nyelvtanát (melyet rendesen halleinek neveznek) Heineccii fundamenta
stili, Freyer: orator. Tabellen, Mucellii colloquia, Hübner: biblische
Historien és Ovidiust meg Corn. Nepost.33i) A tankönyveknek mind e két
sorozata legnagyobb részt pietista vagy épen hallei könyveket sorol fel
és így ékes bizonysága annak, hogy ezen eleinte oly annyira rettegett
irány Erdélyben is mily nagy mértékben bírt az iskolákba és az egyházba
befészkelődni.
334 Fischer i. in. 37—40. 1. s Teutsch Schulord. Cili. 1.
335 Fischer i. ni. 42, 100—102. 1.
336 Fischer i. m. 43. 1.
337 Teutsch Schulord. C. sk. 11.
338 Teutsch Schulord. 162. sk. 1.
330 Teutsch Schulord. 163. sk. I. Schuller i. m. 80. sk. 1.
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A konsistorium üdvös működése azt eredményezte, hogy az erdélyi
ev. gimnáziumoknak a XVIII. század közepén megindúlt felvirúlása tovább
tartott. Brassóban Preidt György rektor (1767— 1768.) és későbbi brassói
lelkész, majd Roth Pál rektor (1771 — 1780), a „praeceptor Barciae“
a virágzásnak rég nem látott fokára emelték az iskolát.340
Az előbbinek bizonyára nagy része van azon tanrend szerkesztésében,
mely az ő igazgatása idejéből 1768. jul. havából ránk maradt.341 Ebben
a három alsó (abecedarii, syllabizantes és legentes) és a négy felső osztály
közűi az elementaria, grammatica és syntactica classis tantervével talál
kozunk. Az alsó három osztály megfelel a nagyszebeni 1756. tanterv minores
osztályának, az elementaria a rudinentisták osztályának stb. Ott tanultak
német s latin olvasást és írást, kis kátét, Hübnertöl bibliai történeteket,
bibliai verseket és a legentes még grammatikát s az egyszeregyet.
Az elementaria classisban az új testamentumot és Seidel kátéját olvasták,
azután tanulták a latin nyelv 1. cursusát Comenius Orbisa alapján,
a görög nyelvet, a helyesírást és a számtant. A grammatikai osztály
tananyaga a latin nyelv 2. cursusa Phaedrus olvasásával, a görög
declinatio és conjugatio a cselekvő alakban, Fresnoy földrajza és számtan.
A syntaktikai osztály Freylinghausen könyvei szerint vallástant tanúit,
a latin nyelv 3. cursusát végezte s Corn. Nepost olvasta, a görög nyelvből
elvégezte az alaktant és Freyer szerint történelmet, Fresnoy szerint föld
rajzot és végűi számtant tanúit. Minden osztályban tanúltak azután még
latin szavakat Cellarius könyvéből és mint Nagyszebenben, itt is a tertia
helyett egy külön classis Teutonica volt, a mely tanítványait főleg
a helyes- és szépírásra, levél fogalmazására és földrajzra, meg számtanra
tanította. Ezen tanterv szerint Brassóban hasonlóan tanítottak, mint
Nagyszebenben és így lényegében még a pietista paedagogia utóhatásával
van dolgunk. És ha Preidt volt a tanrend szerkesztője, akkor ő a pietismus
paedagogiáját már nem hozta be ujságképen; mert a mikor Jenában
végezte tanúlmányait (1748.),342 a pietismus napja már leáldozóban volt.
Ugyanezt kell mondanunk Roth Pál rektorról is, a ki 1751-től fogva
3 évet töltött Jénában.343 De ha adatokkal ki sem mutathatjuk, mégis
valószínűnek kell tartanunk azt, hogy mindketten, főleg az utóbbi, kül
földi iskolalátogatásuk alkalmával nyertek ösztönzést, melyet aztán a brassói
iskolában érvényesítettek s azt ily módon szépen felvirágoztatták.
340 Teutsch Schulord. CV1I. 1. Schuller i. m. 79. 1.
341 Teutsch Schulord. 313—326. I. közli.
342 Szinnyei i. m. XI. 122. 1.
343 Szinnyei i. in. XI. 1244. sk. 1.
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a kicsinyek, rudimentisták, grammatisták és syntaxisták osztályára oszlott.
Azok számára, akik iparos pályára készültek, külön német reáliskolai
osztály volt. A reáliák tanítását a többi osztályban is eléggé ápolták.
A főgimnázium osztályait (syntaxis superior, poetica, rhetorica inferior
és superior) egy előkészítő osztály (seminarium) előzte meg olyanok
számára, kik falusi iskolából jöttek. A főgimnáziumban tanítottak még
philosophiát, tlieologiát (dogmatikát, moraltheologiát s paedagogiát), görög
és héber nyelvet, homiletikát, mathematikát, természetrajzot, természettant,
földrajzot és általános meg hazai történelmet. A magyar nyelv tanulásáról
is gondoskodtak. A poétikát és a rhetorikát német nyelvű kézikönyvek
szerint és latin meg német irodalmi müvekkel kapcsolatban tanúlták.
Fontos, hogy az írók műveit nagyobbrészt cursorikus és csak kisebb
részben statarikus módon olvasták. A poétika tanításával és a rhetorika
előadásával főleg az ízlés nemesítését akarták elérni, valamint a római
irodalom tanításától is azt várták, hogy a. tanulókat megismerteti az ókori
világ finom műveltségével. Mindezen vonások kapcsolatban az életre
hasznos ismereteknek a tantervben való hangsúlyozásával (pl. a föld
rajzban az ipar, a művészet és a kereskedelem megismertetése) az
újhumanismus paedagogiai irányának jellemző sajátságaival megegyez
nek.352 A nagyszebeni iskolában tehát ez időben bizonyára otthonos
volt ezen irány. És ha most még azt halljuk, hogy Müller Jakab Aurél
Jénában végezte tanulmányait,858 természetes dolog az a következtetés,
hogy ő a külföldi iskolalátogatás útján lett ezen irány híve és aztán
a nagyszebeni iskolában való meghonosítója. Úgyszintén elődjei, Filtsch
Dániel és Arz Mihály is, akik a fizika és a természetrajz tanítása körül
szereztek maguknak érdemeket, Jénában hallgatták és kedvelték meg
(a theologia és a philosophia mellett) a természettudományokat.354 Arz
különben azért is ment Jénába, hogy ott Wolff philosophiájának híres
képviselőjét, Dariest hallgathassa.855 Filtsch János, a jeles tanár, pedig,
aki Müller alatt szolgálta az iskolát (1781 — 1784.), Erlangenben
és Göttingenben végezte tanúlmányait és hazatérőben Dessauban meg
látogatta Basedownak híres (philanthropin) nevelőintézetét, a melynek
tanítójává is szerették volna megnyerni.850 Szóval Nagyszebenben az új
humanismus előtt találkozunk a rationalismussal is, mely épen Wolff
M2 l . Ziegler i. m. 248. 250. 251. I.
353 Szinnyei i. m. IX. 456. 1.
354 Albrich K. i. in. 84. 1.
855 Albrich i. m. 86. 1.
383 Albrich K. i. m. 117. 1.
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A segesvári iskola fellendülése csak a XVIII. század vége felé
következett be és különösen három igazgatója nevéhez fűződik. Ezek
Schenker János (1772—1774.), Mild János és Müller György. Schenker
különösen avval szerzett magának érdemeket, hogy az iskolának új
törvényeket adott,344 melyeknek ethikai szelleme hivatva volt az iskola
ifjúságának eldurvúlt erkölcseit megjavítani. Úgy látszik, hogy Schenker,
mint „szigorúan Ítélő Cato“345346 már a szigorúan morális rationalismus
képviselője volt. Ő 1770.- előtt volt Jénában,340 a hol a rationalismus
akkor kezdett virágozni s így onnan hazahozhatta. Elődjéről, Bayer Jakabról
tudjuk, hogy rationalista volt, a ki a theologia igazságait syllogismusokban
akarta demonstrálni.347*Tanítványát, a későbbi rektort, Mild Jánost ezen
racionalismus az ő kettős igazságával már ki nem elégítette. Több erdélyi
iskola látogatása után Tübingába került. Itt nagy belső küzdelmeken
ment keresztül, melyek a supranaturalismus, rationalismus és pietismus
közt ide-oda hányták-vetették s végül a rationalismuson túl vezették
s az új humanismus képviselőjévé avatták.343 Tehát itt is megvolt a külföldi
iskolalátogatásnak a maga hatása az új-humanismus meghonosításában.
Még egy pillantást kell vetnünk a nagyszebeni iskolára századunk
2-ik felében. Itt meg kell említenünk Filtsch Dániel rektort (1763— 1767.),
aki később mint városi lelkész Arz Márton rektor (1772—1776.) idejében
behozta a fizika és a természetrajz tanítását az iskolába, természetrajzi
gyűjteményt alapított és a fizikai szerek gyűjteményét gyarapította (1772.).349
Ugyanezen időben kért a kormány felvilágosítást az iskolának állapotáról.
Arz rektor akkor egy kimutatást készített, mely szerint ugyanazon tárgyakat
tanították, mint 1756-ban, csak a história naturális jött még hozzá
és néhány könyvet változtattak.350 Még egyszer kértek azután Müller Jakab
Aurél rektor (1776—1785.) idejében kimerítő jelentést a nagyszebeni
iskoláról, melyet a rektor fel is terjesztett (1782.).351 Ezen jelentés
kiterjeszkedik az iskola egész életére és érdekes bepillantást nyújt a tanítás
módszerébe és a fegyelem kezelésébe. Az algimnázium 4 osztályra,
344 Ezen törvényeket Teutsch Schulord. 333—337. közli és Schuller i. m.
88—91. 1. ismerteti.
345 Schuller i. m. 87. 1.
346 Schuller i. m. 86. 1,
347 Schuller i. m. 93. 1.
343 Schuller i. m. 94—96. 1.
349 Albrich K. i. m. 84. 86 1.
350 Albrich K. i. ni. 87. sk. 1.
334 Albrich K. i. m. 99—108. 1.
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philosophiájának térfoglalásával terjedt el, sőt miután más elvű paedagogust
bajosan próbált volna a dessaui philantropin tanítójává megnyerni, tán
Filtsch Jánosban a philanthropinismus egy képviselőjével is. És a mint
láttuk, mindnyájan külföldön jártak tanulmányaik befejezése végett s így
a külföldi iskolalátogatás volt mindezen általuk képviselt paedagogiai
irányoknak közvetítője.
Az erdélyi iskolák tehát épúgy, mint a magyarhoniak megnyíltak
a pietismus előtt. Eleinte az egyház ugyan elzárkózott előle és korlátozni
próbálta a hallei pgyetem látogatását, mert jól tudta, hogy ez egyetem
látogatása egyik főtényezője ama irány elterjedésének. De nemsokára
maga az egyház vezetősége is megbékűlt és megbarátkozott vele. Mint
másutt, itt is előkészítette a pietismus a rationalismus útját s a század
második felében már Erdélyben is lábrakapott az és meghonosodott az
újhumanismussal együtt. Legalább mind a kettőnek képviselőivel talál
koztunk és azt is láttuk, e különböző irányok térfoglalása bizony a külföldi
iskolalátogatásnak volt a következménye.
*
*
*
A magyarországi és erdélyi ref iskolákat a XVIII. században
együttesen vizsgálhatjuk. A sárospataki iskolának e században két tanárja
volt. Az 1711. évben megválasztották Fiileki Andrást és 1713-ban
ifj. Tsétsi Jánost. Ezek tanították a theologiát és a philosophiát, míg
a gimnáziumi osztályokat köztanítók látták el. A szatmári béke utáni
zaklatásoknak véget vetett 111. Károly király rendelete. De akkor belső
viszályok támadtak; Tsétsi nem bírt megférni Fülekivel, míg az utóbbit
el nem távolították. De a helyébe választott Nagymihályi Szomoló Gergely
miatt is lázadást szított Tsétsi az iskolában, úgy hogy végre Károly király
maga vetett véget a háborúskodásnak s mind a két tanárt elmozdította
hivatalától (1734.).:,r>7 Helyükbe Szatmári Paksi Mihályt és Sárkány Dávidot
választották. Ezután megint a helytartó-tanács zaklatta az iskolát (1732.),
majd különféle vizsgálatokat rendelt el benne (1763. 1765. 1766.), de
ezeken az iskola szerencsésen túlesett; az 1790. év aztán meghozta
a teljes szabadságot.
Tsétsi János sok mindenféle tudományt adott elő. Ápolta Cartesius
philosophiáját s előadta a természetes theologiát, héber ó-testamentomot
magyarázott és tanította a mathesist, a természettant, Magyarország föld
rajzát, az egyetemes és hazai történetet és a római régiségeket. Tanársága
ideje alatt 16 különböző tárgyat adott elő.:,:,H És ezt oly szellemben tette,357*
357 Molnár A. i. m. 450. sk. II. Zsilinszky M. i. m. 485 1.
:#8 Molnár A. i. in. 450. 418. 1.

86
hogy Füleki András „a philosophia némely tételeinek a theologia és
orthodoxia ellen felállítása“ miatt keveredett vele harcba. A pártfogóság
akkor megtiltotta „az oly tanítást, melynek következtében a theologiával
a bölcsészet összeütköznék“ (1715.). Ellenfelei „socinianistikus elvekkel,
rationalismussal“ vádolták. És az ügyében tartott consistorium meghagyta
neki, „hogy az orthodoxiával ellenkező tanokat a bölcsészeiben se
tanítson se nyíltan, se alattomban“.3™
Érthető, hogy az iskolában dúló harcok miatt a tanítás is szenvedett
s panaszok merültek föl ellene. Különösen a latin nyelv tanításával
nincsenek megelégedve. Azért meghívták tanárokul Bányai Istvánt
a rhetorikának és Lebo Istvánt a syntaxisnak tanszékére. És hogy az
egész tanítást rendezhessék, az 1744. évben megállapítottak egy új
tanrendet. Bessenyei György szerint, aki 1750— 1755. tanúit Patakon,
három tanár volt akkor. Az egyik theologiát adott elő, a másik észjogot,
nemzetközi jogot (Vitrianus szerint), egyetemes történetet és földrajzot
(Tomka-Szászky szerint) tanított, a harmadiknak tárgyai voltak a logika,
az ethika (Heineccius szerint), a metaphysika (Wolff szerint), a geometria
(Weidler szerint) és a görög régiségek.300 Az 1766. évi iskolavizsgálat
szerint Patakon akkor hat alsó osztály v o lt: az alphabetisták, rudimentisták, grammatisták, syntaxisták, poéták és rhetorok osztálya.™1 A „deákok“
philosophiát és theologiát hallgattak négy osztályban. Az első háromban
négy éven át tanulták a philosophiai tárgyakat és a jogot, a 4-ik osztályba
jártak a theologusok.302
Az osztályok és a tantárgyak beosztása a régi maradt és hasonló
az ev. iskolákéhoz, úgyszintén sok tankönyv is közös. így használták
pl. a ref. iskolák is Cellarius, Langius és Castellio könyveit a latin
nyelvből és Corn. Nepost, Cicero leveleit, Ovidiust s Vergiliust a remek
írók közül. A logika, metaphysika s ethika tanításánál Wolff és Heineccius
könyveit használták.™3 A latin nyelv uralma megmaradt s a magyar
nyelv használata még mindig tilos volt.304 De, mint láttuk, érvényesülnek359
359 Molnár A. i. ni. 450. 451. 1.
390 Molnár A. i. in. 419. 1. Ugyancsak Bessenyei jellemzi „Holmi“-jában az iskola
kitűnő fegyelmét, aztán tanulmányi rendszerét és tanítási módját. De ezek ellen
különösen nemzeti szempontból egyúttal nyomós kifogásokat is emel. L. Molnár A.
i. m. 426. sk. 1. Zsilinszky M. i. m. 487. 489. sk. 1. fináczy E. i. m. 1. 221. sk. 1.
301 Fináczy E. i. m. I. 213. 1.
302 Fináczy E. i. m. I. 214. 1.
303 Fináczy E. i. ni. I. 218. 1.
304 Fináczy E. i. in. I, 223. 1,
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lassan a reáltantárgyak is. Az iskolai coetus szervezete és önkormányzata
megmaradt a réginek.305
A paedagogiai reálismus azonban Sárospatakon is hódított a XVIlI-ik
század második felében és végén. Az 1776-iki tanterv óta a nemzeti és
hazai elemnek már több helyet biztosítottak a tanításban, felvették
Magyarország és Erdély földrajzát meg történelmét és behoztak magyar
kézikönyveket. A magyar történelem tanításánál használták Losonczi kis
tükrét. Azután tanították a magyar fogalmazást is és a poétikai osztályban
tárgyaltak magyar és latin verseket (mint a szászoknál német és latinokat)
és végre írattak még magyar dolgozatokat.300
A debreceni iskola a XVIII. század elején hanyatlásnak indult.
Rendesen hét osztályban tanítottak és azokat legfontosabb tantárgyuk
után nevezték el. Fölülről lefelé haladva volt classis logica, poetica,
syntactica, grammatistarum, conjugistarum (vagy rudimentistarum maior)
declinistarum (vagy rudimentistarum minor) és elementistarum (vagy
lectores).307 A tanítás rendjét a tanárok kara állapította meg 1782-ig.308
Annak intézkedéseit azonban a városi tanácsnak jóvá kellett hagynia,
így történt 1741-ben is, a mely évből Debrecennek első írott tanrendje
maradt ránk. Az 1738-ik évben választották meg Maróthy Györgyöt
23 éves korában a számtan, történelem és irodalom tanárának, akinek
a nevéhez az egész iskolának és így tanrendjének reformja is fűződik.
Amint Domokos Márton városi főbíróhoz intézett levelei mutatják, az
iskola ügyei gondoskodásának állandó tárgyai voltak. Erről tanúskodik
„Opiniones de promovenda pietate ac re literaria in ecclesia et schola
Debreciniensi“ név alatt ránk maradt munkálata is, melyben reform
eszméit Domokossal közli. Ebben kívánja 1., hogy egy schola vernaculaban
a növendékeket csak anyanyelvükön tanítsák meg írni és olvasni. És csak
innen menjenek a fiúk a latin iskolába. 2. A fiútanulók menjenek hetenként
4-szer a reggeli órákban a templom ba; ünnep előtti napokon és vasár
napokon pedig az összes osztályok jelenjenek m eg; „vasárnapokon
a reggeli és délutáni órákon, szerda és szombat délután katechisáljanak
és a zsoltárokat gyakorolják“.800 3. Súlyt helyez az imádságok tanítására,
805 Fináczy E. i. ni. I. 224—229. I.
300 Ez utóbbira nézve 1. Szinnyei G erzson: A sárospataki ev. ref. főiskola
értesítője 1894 23. 1. Sajnos, az iskola története itt oly vázlatos, hogy alig nyújtott
új másutt nem talált adatokat.
307 Sinka Sándor i. m. 62. 1.
sós Molnár A. i. m. 495. I.
a«» Sinka S. i. m. 79. 80. I.
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a bibliának és más anyanyelven írt vallásos könyveknek olvasására.
4. A gimnáziumnak hét osztályra való eddigi felosztását megtartja és
minden osztály elvégzésére bizonyos időt kíván szánni. 5. Azt kívánja,
hogy a tárgyak és olvasmányok sorrendjét állapítsák meg és a könnyebbeket
meg alapvetőket bocsássák előre. A nyelv tanulása előtt ne kényszerítsenek
senkit latin beszédre. Azután megállapítja, mily remekírókat olvassanak
és mily kézikönyveket használjanak és meghatározza az egyes osztályok
tananyagát. Ebben még a számtan, fizika, történet, földrajz teljesen
hiányzik s a magyar nyelv tanításáról sincsen szó. E helyett Maróthi is
a tiszta latin nyelv elsajátítására helyezi a súlyt és sürgeti a fordított
klasszikusok ptánzását szóval és írásban való gyakorlatokban s a frázisok
gyűjtését. 6. A földrajz, mathesis és a római régiségek tanítását a három
éves felső pjiilosophiai tanfolyamra bízta, a cartesianus bölcsészeire
s a természettanra Sylvanust ( = Szilágyi Tönkő Márton),370 az optikára
Sturmot és az egyetemes történetre Sleidanust ajánlotta. Végűi még
a magyar, német és francia nyelv előadását is sürgette.371
Ezen „Opinio“ alapján jött létre Maróthinak egy gimnáziumi tan
tervjavaslata, melyet a városi tanács úgyszólván egészen magáévá tett.
E szerint a debreceni tanrend a következő volt: 1. A sexta gyakorolta
a magyar olvasást s írást és primitivum vocabulum-okat tanúit Cellariusból.
2. A quintában a Vestibulum helyett Cellarius könyvéből szavakat és
egy magyar nyelven írandó grammatikából a deklinációt tanúlták.
3. A quarta a conjugatiót tanúlta tabellák szerint és Cellariusból szavakat.
A latin praecepta morum helyébe hasonló magyar könyv került. 4. Míg
magyar grammatikát írtak, a grammatisták a régit használták; Comenii
Janua és Vestibulum helyébe Corderii colloquia kerültek. 5. A syntaxisták
a nyelvtanból a syntaxist tanúlták és azonkívül Corn. Nepost és Cicero
leveleit olvasták. 6. A classis poetica csak Phaedrust és Ovidiust olvasta,
Vergilius elmaradt. 7. Ramus logikája helyébe mást, Piscator rhetorikája
helyébe Vossiust vezették be s a levélirást latin és magyar nyelven
szorgalmazták, Justinust pro manuali és Cicero leveleit privatim végezték.
8. Az arithmetikát a sextától fogva minden osztályban tanították. Végül
9. szükséges a gyermekeket a sextától fogva a katechesisben gyakorolni
és nekik a közönségesebb kontroversiákat megmagyarázni.
Debrecennek ezen első írott tanterve tehát Maróthi müve, amely
„Opiniones“-ével szemben a magyar nyelv hangsúlyozása és a számtan
felkarolása által válik ki. Egyébként pedig megmaradt benne a vallásosság
370 Sinka S. i. ni. 85. sk. I. Molnár A. i. in. 478. 1.-val szemben.

371 Sinka S. i, m, 79—87. 1. Molnár A. i. m. 497—500. 1.
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hatásos ápolásán kívül, melyet már az Opiniones hangsúlyoztak, a latin
nyelvnek központi helyzete.
Ezentúl a XVIII. században Maróthi szelleme uralkodott a ref.
iskolákban.37- A debreceni kollégium tanári karának 1749 óta vezetett
jegyzőkönyvei mutatják, mily nagy és tartós volt hatása ezen iskolában.
Az 1763—65. évben az állami iskolalátogatások alkalmával a királyi biztosok
számára készült jelentések is az iskola olyan képét mutatják, amilyen
az Maróthi idejében volt. Az 1765. évi Sinaytól származó relatió szerint
hét osztály volt: az abecedariusok, a deklinisták, a conjugisták, a grammatisták, a syntaxisták, a poéták, a rhetorok és logikusok osztálya.378
A latin nyelvi tárgyakon kívül most is vallástant és arithmetikát adtak
elő.32*374
7 A felsőbb tanfolyam is megvan még és pedig három csoportra osztva.
Az elsőben az u. n. metaphysikusok logikát, metaphysikát, számtant,
egyetemes történelmet, földrajzot, görög nyelvet, ékesszólástant és
a theologia elemeit tanúlták egy évig, a másodikban a philosophusok már
három éven keresztül philosophiával, niathesissel, történettel, philologiával
és görög meg latin régiségekkel foglalkoztak. Végűi a harmadik csoportban
a theologusok voltak, akik három évig theologiát, héber nyelvet és
régiségeket tanúltak.375
A debreceni kollégiumnak első nyomtatásban is megjelent tanterve
az 1770. évi methodus (quam in cellegio reformatorum helv. cenfessionis
omnes scholas inferioris docentes inde ab infima elementariorum classe
usque ad oratórium et logicam sequuntur). Ebben is Maróthi tanterve
domborodik ki s így az ő hatása érvényesül benne. Ezen tanterv is
kiemeli a vallásos nevelést, a tanulóknak templomba járását, a biblia
olvasását, az éneklést, az imádságok tanúlását, a katechisáiást és az
úrvacsorához való járulást. Azután óv a tanulók emlékezetének meg
terhelésétől s kívánja, hogy gyakorolják inkább az ítélőképességet. Addig
ne menjen a tanár tovább, míg az elvégzett részt a tanulók meg nem
értették. Különösen pedig azt ajánlja, hogy a tanulók figyelmét felkeltsék
és ébren tartsák. Végül közli a hét osztály tantervét, amely csak abban
különbözik Maróthiétól, hogy a magyar nyelv mívelése és a számtan
372
Sinka S. i. ni. 95. 1. jegyzete szerint az erdélyi literaria comniissionak
(I. lent 90. k. 1.) 1769-iki tanterve készítésénél is Maróthi 1741-iki szervezkedése lebegett
valószínűleg szeme előtt.
873 Fináczy E. i. ni. i. 213. I. szerint az 1766. évben találkozunk Debrecenben
ezen osztályokkal.
374 Sinka S. i. ni. 95. 1.
375 Fináczy E. i. ni. I. 214. 1.
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mellett a reáltárgyak közül főleg a földrajz meg az egyetemes és a magyar
történelem is előtérbe lépnek.870
Valószínűleg a ratio educationis hatása alatt kértek a debreceni
tanároktól véleményt a tanrend változtatására nézve. A tanárok felelete
Sinay tollából a tanítás eddigi rendje és módja mellett foglalt állást
(1778.) A ref. egyház tiszai kerülete azonban a debreceni tanárok ellenzése
ellenére is új ordo studiorumot állapított meg (1782.), amely azonban
csak a felsőbb tanfolyamra vonatkozott. Érdemleges intézkedéseket azután
már csak az 1791. évben tettek.377
Az erdélyi ref. iskolák közűi Nagyenyedet mindjárt e kor elején
a kurucháború csapásai után két tanárának, Enyedi Istvánnak és PárizPápai Ferencnek halála sújtotta. Helyökbe új erők léptek. De az iskola
haladását főleg anyagi helyzetének romlása megakadályozta. Az iskola
tanárai sorából különösen Ajtai Abód Mihály, Borosnyai Nagy Zsigmond,
Kovács József, Vásárhelyi Töke István és Bodola János váltak ki. Váró
Ferenc azt hiszi, hogy az első az 1769-iki marosvásárhelyi ref. tanügyi
bizottság (litteraria commissio) munkálata java részének szerzője.378
Annyi bizonyos, hogy sok előkelő tag370 és a vásárhelyi meg a kolozsvári
tanárok mellett ő is részt vett ezen bizottságban. De nem kevésbé
hangsúlyozzák mások, pl. a kolozsváriak is, hogy „a kolozsvári tanároknak
jelentékeny részök volt a tantervek és utasítások elkészítésében.“380
A bizottság egységes tantervet állapított meg az erdélyi ref. iskolák
részére. Az első osztályban (abecedarii) írni s olvasni tanúltak egyszerre.
A második osztály tanulói (declinisták és comparatisták) Bél Mátyás
Cellariana grammatikája szerint latin nyelvet, a mathesis elemeit és
Hübner bibliai történeteit tanúlták. A harmadik osztály (conjugistae)
tárgyai Cellarius nyelvtana, Langius kolloquiumai, Eutropius első két
könyve és földrajz. A negyedik osztály (grammatisták) Cellarius nyelvtanát
s liber memorialisát, számtant s Európa földrajzát tanúlta és Phaedrust,
Eutropiust olvasta. Az ötödik osztály (syntaxisták) tárgyai Cellarius
nyelvtana s liber memorialisa, földrajz, számtan, Corn. Nepos és Cicero
levelei. Ezeket magyarra és megint visszafordították és Cicero mintája
után magyar s latin leveleket írtak. A hatodik osztály (rhetorok és oratorok)
370 L. e tantervet Sinka S. i. m. 98. sk. 1. és Molrár A. i. in. 500—502. 1.
377 Sinka S. i. ni. 105. sk. 1.
378 Váró Ferenc i. m. 53.
379 Ezeket felsorolja Konc József A marosvásárhelyi ev. ref. kolleg. múltja 572. I.
380 Török István a kolozsvári kollégium történetének ismertetésében. Értesítő
190%. X. 1.
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Freyer oratoriáját, Cicero leveleit és beszédjeit és Justinust végezte,
aztán földrajzot és Wolff szerint aritm etikát tanúit. A hetedik osztály
(poéták) a poesisen kívül Ovidiussal, Vergiliussal s Horatiussal foglal
kozott. A nyolcadik osztály (Graeca) újonnan állíttatott fel s főtárgya
a görög nyelv (a Goleriano-Waleriana grammatica szerint) az új testamentom, Lucianus és Wolff számtana volt. A kilencedik osztályban (logikusok)
Baumeister logikáját s ontológiáját és a m atem atikát tanították. Végül
még a felsőbb tudományokat tanuló diákokat három tanár tanította.
1. A philologia tanára egyetemes történetet, héber és görög nyelvtant, római,
görög s zsidó régiségeket és hazai történetet adott elő. 2. A philosophia
tanára logikát, metaphysikát, tiszta mathematikát, arithmetikát, geometriát,
trigonometriát, kísérleti fizikát, gyakorlati philosophiát s alkalmazott
mathesist azaz: astronomiát, földrajzot és chronologiát tanított. 3. Atheologia
tanárának tárgyai voltak: theologia dogmaticoelenchtica, catechetica
s morális, egyháztörténet és szónoklási módszertan.381
Ezen ta'nterv érvényes volt Erdély összes ref. iskoláiban. Azért
találkozunk vele a marosvásárhelyi kollégiumban is. Tudjuk, hogy a sáros
pataki iskolának földönfutóvá lett tanárai és tanulói a gyulafehérvári
üres kollégiumot foglalták el (1672.). De 1716-ban innen is el kellett
bujdosniok azoknak, akik még nem tértek volt vissza Patakra. Vagy
harmincán elmentek Marosvásárhelyre, ahol III. Károly bekebelezte őket
a régi vásárhelyi iskolába, amely ily módon kollégiummá lett (1718.).
A kolozsvári kollégiumban egymás után felállították a harmadik,
majd 1733 után a negyedik tanári állást, ez utóbbit a jogi és a politikai
tudományok előadására. Ezen tanszékre megválasztották a híres tanárt
Huszti Andrást. A többi tanárok közül az egyik theologiáí, a másik
philosophiát és a harmadik történelmet adott elő. A litteraria ccmmissio
tanterve természetesen itt is érvényesült és pedig abban is, hogy a jogi
tanár számára előírta a polgári és hazai jognak, a hazai történelemnek
és a természeti jognak tanítását.382
Ha a magyarországi és az erdélyi ref. iskolák XVIII. századbeli
fejlődését nézzük, azt találjuk, hogy a paedagogiai realismus itt is
terjedett, de a humanistikus paedagogiai irány makacsabbúl és tisztábban
tartotta magát bennük, mint az ev. iskolákban. Az evangélikusoknál
a pietismus mégis csak jelentékeny lépést jelentett a paedagogiai realismus
útján és ezen irányzat a század vége felé a rationalismus befolyása alatt
még jellegzetesebb alakot öltött, különösen a természettudományok fel381 p Szathrnáry K. i. m. 182—188. 1. és Koncz I. i. m. 572. sk. II.
P. Szathrnáry K. i. m. 188. 1.

92

karolásával és a nemzeti nyelveknek mindnagyobb körű érvényesülésével.
A ref. iskolákban a latin nyelv uralma még mindig szilárdan áll, hiszen
Maróthi reformja is főleg épen a latin nyelv tanításának színvonalát
akarta emelni. Tsétsi tanított ugyan sok reál tantárgyat is, de már
Maróthi „Opiniones“-éből szinte teljesen hiányoznak azok és egyesek
csak a felső tanfolyamban fordulnak elő. Tantervében is csak kevés
a haladás ezen irányban. Egyébként pedig a latin nyelvnek anyanyelven
írt nyelvtanból való tanítása, valamint több tankönyv közössége és
a vallásos nevelés hangsúlyozása a pietismussal rokonnak tüntetik fel
az ő tanrendszerét.
Amint az ev. iskolákban a pietismus a XVIII. században lényegében
megmaradt a tanrendszer alapja, de úgy, hogy realismusát a század
folyamán mindinkább tovább fejlesztették, épenúgy megmaradt Maróthi
szelleme is az uralkodó alap a ref. iskolákban, amely azonban a magyar
nyelv gondosabb ápolásával és a reáltantárgyak felvételével bővült.
Ennyiben kénytelenek voltak a ref. iskolák is hódolni a kor változó
szellemének. De hogy ők még a század 2-ik felében is az ev. iskoláknál
sokkal jobban ragaszkodtak a humanista paedagogiai alapirányhoz,
különösen akkor derül ki, ha mindkét egyház iskolarendszerét össze
hasonlítjuk a ratio educationissal.383 Az ev. iskolák sokszor nagyon
megközelítik és sokban megelőzték a ratio leckerendjét s ez nem is
csoda, hiszen a ratio megalkotásánál épen az ev. iskolák szolgáltak sok
tekintetben mintáid.384 De a ref. iskolák tantervei, úgy a debreceni
methodus, mint a litteraria commissio tanrendje, majdnem tiszta humanista
irányukkal már sokkal szembetűnőbben különböznek a ratiotól.
Ha ennek okát keressük, abban találjuk, hogy a ref. iskolák tanárai
ezen században is más külföldi egyetemeket kerestek fel, mint az
evangélikus tanférfiak. Ők most is kevés kivétellel (mikor Marburgot
vagy az oderai Frankfurtot keresték fel) Hollandia és Anglia egyetemeire
mentek tanúlmányaik befejezése végett. így tudjuk azt a sárospataki
iskola tanárai közűi ifj. Tstétsi Jánosról385 és Füleki Andrásról, aki
383 A ratio educationis tantervét igen átnézetesen Markusovszky S. i. m.
284. sk. 1. adja. L. még Fináczy i. m. II. 202. sk. I. és P. Szatbmáry K. i. m.
197. sk. I.
384 Ezt Fináczy E. i. m. II. 251. sk. 11. igen szépen és meggyőző érvekkel
mutatta ki Trsztyánszky Dánielnek, a ratio educationis valószinüleges szerzőjének
életéből. Tr. ugyanis (r. kath. létére) a lőcsei és pozsonyi ev. iskolákban és az
altorfi meg erlangeni ev. egyetemeken tanúit és itt szerezte meg azon ismereteket,
melyek munkájához szükségesek voltak.
385 Molnár A. i. m. 449. 1.
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Leydában volt.380 Szathmári Paksi Mihály Franekerában s Utrechtben
tanúit,887 Bányai István Franekerában és Leydában.3863738838901245*7 A későbbiek közül
megemlítjük Ősi Filep Gábort, aki Franekerában, Gröningában, Utrechtben,
Leydában és Angolországban is megfordult.380 A debreceni iskola nagy
mestere, Maróthi György hét évet töltött Zürichben, Baselben s Bernben,
de megfordult ezen idő alatt Hollandiában, különösen Gröningában is.300
Előtte működött már Komáromi H. Mihály (1718— 1721.), aki Utrechtben
s Franekerában tanúit.301 Maróthi tanártársa és müvének folytatója
Szilágyi Sámuel szintén külföldön járt, még pedig Leydában s Bernben
(1735—1741.)302 Maróthi halála után is több kiváló tanár működött még
Debrecenben, mint Szathmári Paksi István (1747— 1790.), Hatvani István
a természettan és a mértan tanára (1749—1786.), Csákvári Varjas István
(1752—1786.) és Sinai Miklós (1760—1790.). Ök megtartották az iskolát
azon a színvonalon, a melyre Maróthi azt emelte. És mind a négyen
külföldi iskolát is látogattak. Paksi oderai Frankfurtban és Franekerában,303
Hatvani Baselben és Leydában járt.304 Varjas Zürichben és Utrechtben,
Sinai meg Gröningában, Franekerában és Oxfordban végezte tanul
mányait.305 Az enyedi ref. kollégium tanárai közül Szigeti Gyula István
(1713—1737) Frankfurtban és Franekerában volt,300 Ajtai Abód Mihály
(1738—1774.) a litteraria commissio tagja Franekerában végzett,307
Borosnyai Nagy Zsigmond (1738—1774) Leydában, Utrechtben és
Franekerában tanúit,308 Galambos Mihály (1778— 1789.) oderai Frank
furtban végezte tanúlmányait,300 Nemegyi János Bernben és Hollandiában400
386 Szinnyei 1. i. m. Ili. 863. 1.
387 Szinnyei I. i. m. X. 125. sk. 1.
388 Szinnyei I. i. m. I. 534. I.
389 Szinnyei 1. i. ni. Ili. 864. sk. 1.
390 Molnár A. i. m. 476. 1.
391 Szinnyei I. i. in. VI. 828. I.
392 Molnár A. i. m. 475. 1.
393 Szinnyei i. ni. X. 121. I.
394 Szinnyei I. i. ni. IV. 503. sk. I.
395 Gulyás István
1894/ ö. 177. 1.

(A debreceni kollégium) nevezetesebb tanárai. Értesítő

390 P. Szathmáry K. i. ni. 315. 1.
397 Szinnyei I. i. m. I. 93. 1.
398 P. Szathmáry K. i. m. 302. 1.
399 Szinnyei I. i. m. III. 949. 1.
400 P. Szathmáry K. i. in. 311. 1.
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s Bodola János Leydábam járt.401 A marosvásárhelyi kollégium tanárai
közül Köpeczi K. Mihály (1718— 1719.) Frankfurtban és Franekerában,402403
Nádudvari Sámuel (1740— 1746.) Franekerában4011 tanúit. A litteraria
commissio tagjai voltak Incze István (1749—1776.) s Kovásznai Tóth
Sándor (1761 — 1792.), akik Leydában jártak.404 Benkő Mihály (1757—97.)
meg Utrechtben végezte tanulmányait.405* A kolozsvári kollégium tanárai
közül Bodoki Józsefet, a litteraria commissio tagját és Huszti Andrást
emeljük ki. Az előbbi Leydában járt,400 míg Huszti oderai Frankfurtban
Heineccius hallgatója volt.407
Ha még az 1670-ben gimnáziumi rangra emelt székelyudvarhelyi
kollégium tanárain a XVIII. században végig tekintünk,408 a legtöbbnél
[Körmöndi György (1721 —1723.) Dézsi Zsigmond (1723— 1728.) Körösi
József (1751 — 1763.) Bodola Sámuel (1787—1796.)] azt találjuk, hogy
Hollandiában jártak Borosnyai Lukács János (1735—1751.) Frankfurt és
Leyda, Kovács József (1763— 1767.) Basel, Kis Gergely (1768— 1787.
Basel és Bern egyetemein voltak, Csernátoni W. Sámuel (1780— 1785.)
pedig Hollandiában és Göttingenben tanúit.
Míg tehát az evang. iskolák tanítói legnagyobbrészt Németország
egyetemeire jártak, addig a ref. tanférfiak leginkább Hollandia és Anglia
egyetemein fejezték be tanúlmányaikat. Már pedig Hollandia a XVII.
század végén és a XVIII. század elején a klassikus tanúlmányok igazi
hazája volt, míg azoknak ápolása Németországban ugyanakkor nagyon
el volt hanyagolva. És mikor Hollandiának ezen a téren vezető szerepéről
le kellett mondania, akkor Bentley Richárd Anglia számára szerezte meg
ezen dicsőséget.409 Innen van aztán az, hogy a Hollandia és Anglia
egyetemeit felkereső ref. ifjúság is a humanista irányhoz ragaszkodott és
annak a ref. iskolákban is érvényt szerzett.
Másrészt persze az angol és hollandiai egyetemeken a kor szelleme
mégis alapjában csak az volt, mint Németországban. Ezt természetesen
401 P. Szathmáry K. i. m. 301. 1.
402 Szinnyei I. i. m. VII. 79. sk. 1.
403 Szinnyei I. i. m. IX. 520. 1.
404 Szinnyei I. i. m. V. 109. 1. VI. 1420. sk. 1.
405 Szinnyei i. m. I. 868. 1.
400 Szinnyei I. i. m. I. 1144. I.
407 Molnár A. i. ni. 591. 1.
408 Gönczi L ajos: A székelyudvarhelyi ev. ref. kolleg. múltja s jelene. Értesítő
1894, a. 11-43. 1.
409 Ziegler i. m. 247. 1.
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hazahozták a ref. iskolák tanférfiai is s így e tekintetben az ev. és a ref.
iskolák a XVIII. század vége felé meg is egyeztek. Még a század elején
a ref. iskolákban mindenfelé találkozunk a coccejanusokkal; ilyen volt
pl. Sárospatakon Szathmári Paksi Mihály is.410 Azután el volt terjedve
Cartesius bölcseleté. Tudjuk, hogy ennek a híve volt pl. ifjabb Tsétsi
János411 és Maróthi György is. De később találunk már adatokat arra
is, hogy Wolff (Leibnitz) philosophiája is gyökeret vert a ref. iskolákban.
Sárospatakon használatban volt Heineccius mellett Wolff logikája,412
Debrecenben pedig a század közepe tájától Leibnitz-Wolff bölcsészeti
irányát követték.“413 Marosvásárhelyen B. Incze István volt a Wolff
philosophiájának híve,414 míg Székelyudvarhelyen Kovács József honosította
azt meg.41f’ Nagyenyeden Galambos Mihály a felvilágosodás híve lehetett,
mert ő fordította le Coloredonak pásztorlevelét, a mely ama iránynak egyik
terméke volt.410* És hogy Sárospatakon már Tsétsi mennyire hódolt a kor
rationalista szellemének, kitűnik (még akkor is, ha a polémia túlzásait
levonjuk) abból, hogy ellenfelei socinianismust és rationalisinust vetettek
szemére.417
Szóval akármelyik oldalát is tekintjük azon szellemnek, mely a XVlII-ik
században a ref. iskolákban uralkodott, akár a humanistikus irányt,
akár pedig a rationalismust, azt látjuk, hogy annak térfoglalása a külföldi
iskolalátogatással szoros összefüggésben áll. Tehát a ref. iskolák XVUI-ik
századbeli fejlődése is a külföldi iskolalátogatás elhatározó befolyása
alatt állott.

Befejezés.
Végig mentünk hazánk prot. iskoláinak három százados történetén.
Láttuk, mint keletkeztek sorban a reformáció nyomában és mikép teljesí
tették nemes hivatásukat a virágzás és üldözések napjaiban egyaránt.
Ámde figyelmünket iskoláinknak külső története csak annyiban kötötte
le, amennyiban az elkerülhetetlen és belső történetüknek, tanrendszerük
nek és tanítási módszerüknek megértéséhez szükséges volt. Fejtegetéseink
410 Szinnyei I. i. m. X. 126. 1.
414 Molnár A. i. ni. 450. !.
412 Fináczy E. i. m. I. 218. I.
413 Molnár A. i. m. 505. 1.
444 Szinnyei I. i. ni. V. 109. 1.
445 Gönczi Lajos i. m. 19. 1.
440 Beöthy Zs. A magyar írod. története (képes) 2. kiad. II. 797. 1.
447 Molnár A. i. m. 450. sk. 1.
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súlypontja iskoláink ezen belső életének vázolásán nyugodott. Mert ebben
tükröződik vissza hazai prot. nevelésügyünk fejlődése, melynek össze
függését a külföldi iskolalátogatással épen meg kellett vizsgálnunk.
Természetes, hogy ezen célból nagy súlyt kellett még helyeznünk arra
is, hogy iskoláink tanerőinek külföldi iskolalátogatására és azon paedagogiai
irányokra és eszmékre vonatkozólag, melyeket ennek révén a különböző
időkben hazahozhattak, az adatokat összegyüjtsük. Csak így hasonlíthattuk
aztán össze ezen paedagogiai vagy másnemű szellemi irányzatokat,
melyek a tanárok iskolalátogatása alkalmával a külföldön el voltak
terjedve, a mi iskoláink belső életével és szellemével, hogy összefüggésüket
megállapíthassuk.
Azt hisszük, hogy ily módon sikerült kimutatnunk, hogy a XVI-ik
században a wittenbergi egyetem látogatása következtében Magyarország
ev. és ref. iskoláiban Melanchthon befolyása érvényesült. Részben kül
földi tanárok alkalmazása, részben Strassburg vagy más külföldi iskola
meglátogatása behozta aztán még Sturm és Trotzendorf iskolarendszerét.
Ezen befolyást a XVII. századbeli iskolalátogatás az ev. iskolákban
megerősítette, valamint a reformátusoknál is Heidelberg látogatása
ugyancsak Sturm befolyását öregbítette. A század folyamán érvényre
emelkedtek aztán a külföldi iskolalátogatás útján a paedagogiai reformtörekvések (Ratke, Comenius) is, melyeknek megfelelőleg a reformátusok
Hollandiából és Angliából Ramus és Amesius, majd Cartesius és Coccejus
tanításait hozták be iskoláikba. Ugyanezen szellemet, valamint LeibnizWolff tanát és a rationálismust a reformátusok ugyanonnan hozták be
a XVIII-ik században is, míg az evangélikusok ezen korban előbb
a pietismust, majd a rationalismust és végre az újhumanismust is
átplántálták külföldi tanúlmányaik színhelyéről hazai iskoláinkba. Ezen
a ratio educationis kibocsátása sem változtatott semmit.418419 Hiszen az
maga is a külföldről bejött felvilágosodás befolyásának köszöni létrejöttét.
Azután szerzője, Trsztyánszky Dániel útján inkább az ev. iskolák voltak
befolyással a ratio keletkezésére,41“ mint maga a Ratio az ev. és ref.
iskolák ügyének fejlődésére. Sőt tudjuk, hogy ezen állami iskolai rendszer
rájuk kényszerítése ellen erélyesen tiltakoztak és befolyásának a lehetőség
szerint ellenállottak. Hazánk összes prot. iskoláinak XVI., XVII. és XVIII.
századbeli története tehát arról tanúskodik, hogy hazai prot. nevelés418 Molnár A. i. m. 25. 1. úgy látszik azt hiszi, hogy a külföldi befolyás csak
a ratio educationis keletkezéséig tartott.
419 L. fent 92. 1. 384. jzet, ahol már említettük, hogy ezt Fináczy E. i. m. II.
251. sk. II. mutatta ki.
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ügyünk ezen egész idő alatt az iskolalátogatás közvetítése folytán a kül
földi nevelésügy befolyása alatt fejlődött annyira, hogy hazai nevelés
ügyünk ennek visszhangja vagy „a külföldön feltűnt paedagogiai különféle
irányoknak és eszmeáramlatoknak néha töredékes besugárzása“.420
Persze a külföldtől való ezen függésnek az volt a következménye,
hogy önálló, sajátos magyar paedagogia ki nem fejlődhetett. Azon
tanférfiak, kik a külföldről hazajöttek, sokszor nem folytatták elődeik
megkezdett munkáját azon szellemben, amelyben azok azt megkezdték.
Az egyszer letett alapot nem fejlesztették tovább sajátos, nemzeti
irányban.421 Csakhogy találkozunk ám olyan iskolákkal is, melyekben
a megvetett alapon tovább építettek. Ott van a XVI. század ev. iskoláiban
Melanchthon szelleme vagy az erdélyi szászoknál Honterus befolyása,
mely hosszú ideig él és uralkodik és később is mint életteljes hagyomány
érezteti még hatását. Pozsonyban a XVII. században az iskola alapításakor
megvetett Sturm-féle alapot nem igen hagyták el, valamint a XVIII-ik
században Bél Mátyás és utódai is jó ideig ápolták és fejlesztették
a pietismus paedagogiáját. Róluk mondhatjuk azt is, hogy a paedagogia
és a kultúra nemzeti irányban való fejlesztésére is eleget tettek, aminek
bizonyságául elég az ő iskolai működésükre és főleg Bél Mátyásnak
meg Tomka-Szászkynak irodalmi munkásságára is hivatkozni. Még
kevésbé lehet a ref. iskoláktól eltagadni, hogy a wittenbergi bursa
mintájára vetett alapon a mi három századunkon keresztül sajátos módon
tovább építettek.
Nevelésügyünknek a külföldtől való függése még azt hozta magával,
hogy a magyar nemzeti szellem és nyelv nálunk sem érvényesülhetett
az iskolákban. „Hiába keressük ekkortájt Debrecenben vagy Patakon
a magyar szellem lüktetését is . . . . A nemzeti érzés még a lelkek
mélyébe temetve aludta hosszú álmát . . . . Az eredetére és faji jellegére
romlatlan, igazi magyar deák édes honi nyelvének bájait s a hatalmat,
mely a nemzeti nyelvben lakozik, még csak nem is sejtette. Szigorú
törvények tiltották el a magyar szót“.422 Mindenütt csak a latin nyelv
uralkodott. De a nemzeti nyelvnek és szellemnek ápolásával is oly korán
találkozunk a prot. iskolákban, amint csak várni lehet. Elég itt csak az
1671-ig fennálló pozsonyi és az 1659-ben létesített soproni magyar
iskolákra, az eperjesi 1667-iki tantervre és Ladivér esteli magyar nyelvi
gyakorlataira, a Pozsonyban 1735. s Eperjesen 1758. szervezett magyar
«o Molnár A. i. m. 27. 1.
421 Molnár A. i. ni. 24. 25. s 27. 1.
422 Fináczy E. i. ni. I. 223. 1.
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tanfolyamokra, azután a XVIII. században az ev. és ref. iskolákban
érvényesülő hazai történet és földrajz tanítására és oly tanférfiakra, mint
id. Tsétsi és Apácai Cseri János, hivatkozni. Még az erdélyi szászoknál
is találkozunk a német nyelven kívül a magyar nyelv ápolásával, mint
pl. Besztercén Schaller (1754.) és Brassóban Müller Jakab Aurél igazgató
idejében (1782.). Ha ennél még sokkal többet várnánk ezen időben,
azon hibába esnénk, hogy a múltat, melynek szelleme ezen tekintetben
— nem csak nálunk, de az egész világon — más volt, modern mérték
szerint ítéljük meg és így természetesen igazságtalanok lennénk. A kornak
a maitól elütő szelleme bizonyára még akkor is magával ragadta volna
a magyar paedagogiát, ha nevelésügyünk önállóan is fejlődött volna.
Ami pedig a magyar nevelésügy önálló fejlődését illeti, nem szabad
elfelejteni, hogy a kulturközösség, a hatalmasabb külföldi paedagogiai
mozgalmak befolyása elől menekülni a múltban alig lehetett volna.
A nemzetek kölcsönhatása és bizonyos eszmékben és irányzatokban
való megegyezése bizonyos nagyobb területeken (mint pl. Európában)
meg volt és ma is megvan. Hogy ebben a kulturmunkában a magyar
a múltban (s így a mi három századunkban is) inkább csak befogadó
volt, ebben a kölcsönhatásban receptív szerepet játszott, az szintén
megérthető. Hiszen a török ellen és a hatalom elnyomási kísérleteivel
szemben vívott állandó harcok közepette, az iskolák bizonytalan helyze
tében, a folytonos üldözések, lefoglalások s a tanárok gyakori száműzése
idejében a paedagogia önálló fejlődése lehetetlenség volt.123 Azért örül
hetünk, hogy hazánk ezen akadályok ellenére legalább a nyugati fejlődés
mögött teljesen el nem maradt, hanem — amint iskoláink története is
mutatja — a nyugati paedagogiai fejlődéssel és civilizációval állandó
összeköttetésben maradt. Ez pedig épen a külföldi iskolalátogatásnak
volt az érdeme. Épen ezért azt kell mondanunk, hogy tanulóifjúságunk
százados külföldi iskolalátogatása hazánk nevelésügyének és kultúrájának
javára szolgált. Az adott viszonyok közt egyenesen azt eredményezte,
hogy hazánk a nyugattal és kultúrájával a legélénkebb érintkezésben
maradt. Így aztán akkor, mikor kedvezőbb körülmények közé került, meg
voltak adva a feltételek arra, hogy ráléphessen az önálló nemzeti
haladás útjára.
Dr. DAXER GYÖRGY.

423 Molnár A. i. m. 25. 1.

II.

Tanulmányi kirándulás.
Főgim názium unk tanári kara még az 1907/s-iki iskolai
évben elhatározta, hogy a m ost elmúlt iskolai évben nagyobb
szabású tanulmányi kirándulást rendez, hogy ifjúságunk
tapasztalatait növelje és látókörét szélesbítse.
Ezen cél elérése végett elhatároztuk, hogy a „M agas
T á trá b a “ megyünk, hogy tanulóinknak alkalm at nyújtsunk,
hazánk ezen gyönyörű vidékének m egism erésére.
A kirándulás sikerét Báthory Andor, a késmárki ág. hitv.
ev. főgim názium tanára biztosította, aki levélbeli m egkeresé
sünkre teljesen kész program m ot bocsátott rendelkezésünkre.
Lehetetlen, hogy e helyen m indnyájunk részéről hálás köszö
netét ne mondjak szíves fáradozásáért.
Az ellátási- és útiköltség 45 koronában volt m egállapítva.
Ezt az összeget havi részletekben szedtük be a kirándulásban
résztvevő tanulóktól, hogy a szülőnek is könnyebbségére legyen
a költség előterem tése.
A tanulm ányi kirándulásra 37 tanuló jelentkezett. A kereskedemi miniszter úrnak 185561 1908. sz. intézkedése folytán
pedig, mely szerint ifjúsági tanulm ányutazásnál minden m eg
kezdett tíz tanuló után egy tanuló ingyen utazhatik, m ég
három szegényebb sorsú és jó magaviseletü tanulót szem el
tünk ki úgy, hogy összesen 40 tanuló vett részt a kirándulás
ban három tanár vezetése mellett, u. m. Laurovics Ferenc,
M ockovcsák János és e sorok írója.
Elutazásunk napja szeptem ber 12-re volt kitűzve, am ikor
is szám os szülő kísérete mellett kivonúltunk a pályaudvarra.
A sok szép látnivaló már előre is fokozta bennünk a kíváncsi
ságot és ha lehetett volna, m adárszárnyra kaptunk volna,
hogy minél ham arább ott legyünk, ahol lelkünk a term észet
7*
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szépségében lépten-nyom on gyönyörködhetik. Végre m egérke
zett a vonatunk s m iután a m egjelent szülőtől szívélyes búcsút
vettünk, felszálltunk Szemere K álm án állomásfőnök úr szíves
kalauzolása m ellett az általa m ár előre m egrendelt két III. oszt.
kocsiba. A város határában még egy „Isten veletek“ búcsú
szót küldtünk szeretteinknek s kellem es csevegés közt, a látni
valón feletti elm élkedés és m agyar dalok édes-bús dallam a
m ellett m egérkeztünk Szolnokra.
A hatvani vonat indulásáig levő időt uzsonnával és az
újonnan épülő vasúti állomás m egszem lélésével töltöttük e l ;
egyúttal sürgöny útján gondoskodtunk, hogy a hatvani
állom áson vacsorát kapjunk.
A borúit idő és a permetező eső azonban komor han g u 
latba hozta lelkünket! Attól féltünk, hogy tartós eső lesz,
m ely szép kirándulásunkat m egzavarja. Aggodalm unk nem is
volt alaptalan, m ert folytonosan szakadó eső között érkeztünk
H atvanba (este V 28 órakor).
Miután az itteni vasúti vendéglőben m egvacsoráztunk
(borjúpörkölt, 1 K.), tíz óra felé felszálltunk vonatunkra.
El is helyezkedtünk. Hogy testünk m inél ruganyosabb legyen,
intettük az ifjúságot, hogy éjjeli pihenésükben egym ást ne
zavarják. Jól esett látnunk a szófogadó engedelm ességet, de
főleg az ifjú lélek benső m egnyilatkozását am a sóhajokban,
m elyekben T erem tőjétől a további útra jó időt kért.
Hogy a vasúti kocsi kemény padjain, padlóján és podgyásztartóin, ahová néhány kisebb diák húzódott meg, nem valami
kellem es fekvés esett, nem nehéz elképzelni. Nehezen is vártuk,
hogy „az édes álom pillangó képében szem ünkre szálljon“ !
De végre sikerült elaludni és édeskés szendergésünk
talán tartósabb is volt volna, ha m eg nem szűnt volna a vasúti
kerekek m ár m egszokott dübörgése a miskolci állom áson
töltött várakozási idő alatt. A ném a éjjeli csend ébresztőleg
hatott reánk és a kíváncsiság ki is csalt bennünket a kocsiból,
hogy legalább a város vasúti állom ását láthassuk. A friss idő,
m ásrészt a kalauz „beszállani“ kiáltása visszaterelt bennünket
a kocsiba. Ettől fogva a legtöbben m ár csak szundikáltak;
igazi alvásról szó sem lehetett.
Alig hogy virradni kezdett, m egérkeztünk (szept. 14-én
reggel 5 órakor) K assára, ahol a vasúti állomáson Beniács
Ján o s főreáliskolai tanár várt reánk. M iután az állom áson
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rendbehoztuk magunkat, nevezett tanár szíves vezetése m ellett
a „SzéchenyM igeten“ keresztül először is reggelizni m entünk,
de csak sietve, hogy minél többet láthassunk.
M inthogy m egállapított útitervünktől eltérni nem akartunk,
csak egy rövidke délelőttet szentelhettünk Felső-M agyarország
eme legszebb városának m egtekintésére. Amit e rövid idő alatt
láttunk, m éltán lekötötte figyelm ünket!
Most beigazolva láttuk azt, am it a földrajzban tanúltunk,
hogy Kassa a felvidék m űvelődési központja. Híres épületei
közül m egtekintettük először a Szt. Erzsébetről cím zett kath.
püspöki székesegyházat, hazánk legnevezetesebb gótikus é p ít
ményét. A templom építése Nagy Lajos idejére esik, restaulása
1877-ben történt. A tem plom tömve volt ájtatos hívekkel,
több oltáron miséztek, de azért legfőbb vágyunk, hogy
II. Rákóczy György és hozzátartozóinak kriptáját láthassuk,
mégis teljesülésbe ment.
Néma csend és benső m egilletődés honolt szívünkben,
midőn e nagy em bereink remek m árványkoporsóit körülállottuk. Szívünk mély érzését és keblünk csendes d o b b an ását
úgy látszik a m agyarázattal szolgáló őr is észrevette rajtunk,
m ert csak nézett és várt, hogy megszólaljunk.
A hatás azonban egy időre elném ította ajkunkat. De becses
is volt ez az é rz é s ! Végre az őr hozzáfogott a m agyarázathoz
és elm ondta, hogy melyik szarkofágban ki alussza örök álm át.
Tájékoztatás végett álljon itt rajzban az egyes kőkoporsók
elhelyezése. A tem plom alatt levő kápolnaszerü helység
bejáratától balra három m árvány-szarkofág áll és b en n e:
II.
Galanthai és Frak: ói
Eszlerházy Antal gr.
brigadéros hamvai.

III.
A fejedelem,
édes anyja és fia:
József hamvai.

Óvári Sibrik Miklós
udvarmester
hamvai.

Jobbra két szarkofág áll s pedig :
IV.

V.
Székesi
[ Bercsényi Miklós
gróf hamvai.

]

üresen hagyva Bercsényi László részére, akinek ham vait azonban
egy m árkiné, a Bercsényi család egyetlen élő tagja, nem
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engedi idehozni. A magyarázó szavai szerint azonban nevezett
márkiné halála után bizonyára sikerülni fog a Bercsényi család
nak még idegenben nyugvó tagját hazai földön örök nyugalom ba
helyezni.
A székesegyház megtekintése után m egnéztük a közelében
levő és a XIII. században épült M ihály kápolnát és az Orbán
tornyot. A székesegyházhoz közel áll a honvédszobor, melyben
m agasztos gondolat nyer kifejezést azzal, hogy a búskomor,
a haza sorsán bánkódó honvédet egy kuruc lelkesíti. M indkét
alak igen é le th ű ; az em ber szinte hallja, mint buzdítja a harcias
kuruc az elcsüggedt honvédet.
Ezután m egnéztük a színházi épületet, a felsőm agyar
országi m úzeum ot és a javító intézetet. Ha nagyobb volna
a keretünk, körülm ényesebben is m egem lékeznénk arról a sok
drágaságról, történelm i emlékről és a sok műtárgyról, amelyet
a múzeum ban láttunk és am a nagyszabású berendezésről,
melyet az állam a javító intézetben eszközölt. M indenütt
bám ultuk az em beri szellem alkotásait és el voltunk ragad
tatva e kedves felvidéki város kulturális fejlődésétől.
Az idő azonban sebesen halad t előre, am iért is ebédelni
siettünk, hogy a P oprád-Felka felé induló vonatról le ne
m aradjunk. Az Ízléses ebéd (egy szem élynek P 6 0 K.) új erőt
ad o tt a járástól kissé elfáradt tagjainknak és ebéd után friss
erővel kisiettünk a vasúti állom ásra. Rövid várakozás után
felszálltunk vonatunkra.
P oprád-F elkáig rendkívül ham ar múlt el az idő. Könnyen
is múlhatott, hisz volt bőven anyagunk a társalgásra. Újra végigvonúlt lelkűnkben és em lékezetünkben m indaz, am it Kassán
láttunk.
Egyesek jegyzeteket csináltak a látottakról, hogy annál
könnyebben szám ot adhassanak otthon, m ások a vonat ablakai
m ellett állottak és gyönyörűséggel nézték a vidéket és a Hernád
kacskaringós útját. Az aránylag kicsiny folyó elég akadály
volt e vonalszakasz kiépítésében. A folyón körülbelül 15 híd
vezet keresztül.
Minél m ag asab b ra mentünk, annál inkább nőtt bennünk
a kíváncsiság csak messziről is láthatni a T átrát. De sajnos!
Sürü és nehéz felhők nehezedtek rája, melyeket az erős szél
könnyű szerrel tovaröpített és csak néha tűnt elő egy-egy
csúcs, az is csak rövid időre.
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Délután Vl>5 órakor eljutottunk P oprád-Felkára. Innét
rövid várakozás után a poprádvölgyi vasúttal Késmárkra indul
tunk, ahol szeptem ber 13-án délután V26 felé érkeztünk meg.
Rendkívül jól esett a szíves figyelem, m elyben Báthory Andor,
Bancik Samu dr. és Bruckner Károly késmárki tanárok
részesítettek azzal, hogy fogadtatásunkra a pályaudvarra
kifáradtak. Vezetésük m ellett bevonultunk a városon keresztül
az ág. hitv. ev. régi gim názium épületébe, ahol szállást kap
tunk. Nem m ulaszthatjuk el, hogy e helyen is kifejezést ne
adjunk köszönetünknek am a vendégszerető ellátásért, melyben
az alunmeum helységében részesültünk. A b arátságos és szívélyes
egyi'utlétet, melyet a tanári kar társaságában töltöttünk, kedves
emlékként őrizzük meg szivünkben.
M ásnap reggel (szeptem ber 14-én) esőre ébredve, elég
korán keltünk és felfrissülve a szokatlan hideg víztől és élesebb
levegőtől, a város és nevezetességeinek m egtekintésére indultunk.
Báthory A ndor tanár vezetése m ellett először is m eg
néztük a XVII. században teljesen fából épült evangélikus
templomot, melyet állítólag svéd hajósok építettek. A tem plom
oszlopai tiszafából készültek, amely azo n b an e vidéken már
teljesen kiveszett egynek a kivételével, mely Ozvald G yörgy
lyceumi felügyelő kertjében díszük. El is m entünk e valóban
ritka fa m egtekintésére. Persze, lehetetlen volt, egy-két gályát
emlékül el nem h o z n i!
Miután lelkünk e régi templom m egszem lélésével betelt,
átm entünk a H ansen terve szerint épült új evangélikus tem plom ba,
amely nagy méreteivel a m aga egyszerűségében vonzó és áhítattal
tölti el a szemlélő lelkét.
Mint Kassán a D óm ban, úgy itt e tem plom ban is volt
alkalm unk hazafias érzelm eink ápolására. O tt álltunk Thököly
Imre ideiglenesen elhelyezett hamvainál. M integy varázsütésre
lelki szemünk előtt lebegett a régi m agyar vitézség, keblünk
ben felébredt a honszerelem és önkénytelenül is felcsendült
lelkűnkben a „S zózat“ , mert bebizonyúltnak láttuk, amit a költő
mond a hazáról, hogy „bölcsőd az és m ajdan sírod is“ .
Sajnos, hogy nem láthattuk teljesen elkészülve a tem plom 
mal szoros kapcsolatban épült kápolnaszerü helységet, ahol
a Thököly ham vait tartalm azó érckoporsó a már készen levő
szarkofággal együtt elhelyezést nyer.
Igen érdekes a kápolna falába erősített márványtábla,
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melyen Thököly életére vonatkozó adatok olvashatók. A vezető
szavai szerint e sírfelirat a M árvány-tenger kisázsiai partján
levő Iszmid-ből került ide, ahova a karlovici béke után
Thökölyt internálták, ahol m eghalt és el is temették.
Ezután T hököly várát néztük meg. Az idő vasfoga ugyan
csak meglátszik r a jta ! Külsejének egy részét a város renoyáltatta, az udvar belsejében pedig jelenleg him zőgyár működik.
Igen érdekes a még teljes épségben levő T hököly kápolna,
melyben Zrínyi Ilonának mozaikkal kirakott antik széke lát
ható, a teljesen kézzel faragott fa-oltár és mellette egy élet
nagyságé egy d a ra b fából faragott angyal. A kápolna falán
több kép látható, melyek az akkori idők em lékét és egyes
vitézi tetteket ábrázolnak.
Mielőtt szállásunkra m entünk volna, m egnéztük a város
temetőjét, m elynek berendezése valóban g y ö n y ö rű ! A szépen
gondozott sírok, melyeknek hantjai alatt sok derék egyén
hamvai pihennek, a m egboldogultak iránt való kegyeletről
tanúskodnak.
A tem etőből egyenesen szállásunkra siettünk és miután
m ég egy kis ennivalóval elláttuk m agunkat, felszedtük a sátorfát
és búcsút véve a kedves tanári kartól, kiindultunk a vasúti
állomásra.
Az idő m ég mindig kellem etlen, az eget m ég mindig
sűrű felhők takarják, de a fokozódó szélroham segítségünkre
van és elűzi a felhőket. A jó Isten m eghallgatta kérésünket
és midőn a „ T a rp a ta k “ állom ásra értünk, sorban egym ásután
kibontakoztak a M agas-T átra hófedte csúcsai. Vagy másfélórai
várakozás után berobogott a vonat és gyönyörű n ap su g aras
időben vagy V:>2-kor m egérkeztünk T átra-L om nicra, melyet
azonban m ár teljesen elhagyatva találtunk. V endég m ár nem
volt sehol, m ert a kellemetlen időjárás miatt mindenki haza indúlt.
A tiszta levegő, egyes fenyőcsoportok üdítő illata új erőt
adott tüdőnknek és könnyű szerrel, fáradságot nem érezve
bejártuk a telepet. M indenütt szemmel látható fejlődést mutat
a telep. Sok stilszerü m agánnyaraló épült, de valam ennyi
épület közül nem csak szép fekvésénél, de építkezésénél fogva
is legjobban kitűnik a nagyszabású „Palace-H otel“ , mely
a T átra legszebb és legfényesebb épülete. Sajnos, hogy csak
kívülről láthattuk az épületet és nem gyönyörködhettünk
a fényes berendezésben is.
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A friss hegyi levegő azonban nem csak tüdőnkre volt jó
hatással, de éreztük, hogy étvágyunkat is fokozza és minthogy
szinte beleéltük m agunkat a turista életbe, első gondunk volt
felkeresni a „ T u rista “ házat, ahol a szám unkra előre m eg
rendelt ebéd (1 személy 1 60 K) m ár készen volt. Úgy
emlékszem , hogy az Ízletes ebédhez nem kellett senkinek sem
jó étvágyat kívánni, mert gyors egym ásutánban elfogyott minden
az utolsó m orzsáig.
Ebéd után gyalog elm entünk a tarpataki vízeséshez és
innen Ó -T átrafüredre. Vezetőnk a fehér szín. A vízesésig
könnyen tettük m eg a különben jól gondozott utat.
A tarpataki vízesések ritka szép látványt n y ú jta n a k !
A m agasból alázuhanó és szikla köveken m egtört víz perm etező
m ódjára messze szórja harm atát a körülötte levő növényzetre,
u. m. páfrányra, harangvirágra, áfonyabokrokra s tb .; a fák
lom bja az alázuhanó víztömegtől okozta szellőben ide-oda
hajlongva kellem es suttogással tölti be a levegőt, a fák
árnyékában pedig zöld és azúrkék színben elég mély m edencék
ben csendesen pihen meg a kristálytiszta víz, hogy némi
nyugalom után tovább folytassa útját.
Délután Ú25 óra lehetett, midőn ezen összhangzó tájék
szépségétől elragadtatva tovább indúltunk Ó -T átrafüredre,
éjjeli pihenő helyünkre. Egy kellem etlen körülmény, illetve
véletlen azonban m indinkább aggodalom m al töltötte el lelkünket.
M iután ugyanis rendes htunkról letértünk abban a hitben,
hogy ugyancsak fehér színt követve, ham arább érünk éjjeli
szállásunkra: észrevettük, hogy bizony a hosszabbik és egyúttal
a rosszabb útat választottuk.
Az éj m indinkább feketébb leplet borított reánk, az erdő
sűrűjében és sötétségében az útat jelző színeket nem láthattuk
és nincs mit tagadni, m indjobban félni kezdtünk. Mit csinál
ju n k ? Toldi m ódjára zsom békra hajtsuk-e fejünket, vagy
őrtüzet gyújtva ügyeljünk eg y m ásra?
Nem volt rá szükség, mert őrködött felettünk az, akinek
akarata nélkül egy hajszál sem görbül meg. Az isteni G o n d 
viselés volt a legjobb vezetőnk és m iután a messze távolban
gyenge fényt vettünk észre, lelkünk rem énye éledni kezdett,
lépéseinket m eggyorsítottuk és végre fáradságos gyaloglás
után este 7 :>9 -kor m agunk előtt láttuk a villanyfényben úszó
Ó -T átrafüredet.
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A fürdő-igazgatóságnál tett jelentkezés után a „T ü n d érlakba“ vonultunk éjjeli szállásra. M iután podgyászunkat leraktuk,
átm entünk a „G rand-H otel“-be, hogy előre bejelentett vacsorán
kat (bélszín, 1 adag 1.40 K) elfogyasszuk.
A szálloda (115 szobával) igen fényes; m inden bútor,
az egész berendezés a m agyar ipar remeke. A többi szálloda
is igen szépen van berendezve. A telepen levő szám os épület
közül m egem lítem a C sászka Györgytől épített rom. kath.
tem plom ot, Klotild főhercegné palotáját, O descalchi G éza
herceg palotáját. A fürdőtelep kitűnő vízvezetékkel van ellátva,
van hidegvíz gyógymód, ásványos, törpefenyő- és szénsavas
fürdők; tej-gyógym ód, O ertlkúra, testgyakorlat, m assage. Az ég
hajlat enyhe, a levegő tiszta és üde. Megjegyzem, hogy ittlétünk
alkalmával a téli idényre m ár m inden hely el volt foglalva.
V acsora után nyugodni tértünk. Tiindéri álm ok nem igen
vonultak át lelkűnkön, mert testünk sokkal fáradtabb volt, de
jól aludtunk.
M ásnap (szeptem ber 15-én) verőfényes reggelre ébredtünk
és miután m egreggeliztünk és további útunkra vezetőről is
gondoskodtunk, (Ó -T átrafüred, Felső-H ági, Osztervá, Poprádi-tó,
Békás tavak, T engerszem -csúcs : 20 K.) felszedtük a sátorfát
és Ú j-T átrafüreden és T átra-S zéplakon keresztül menve
11 órakor m egérkeztünk F első-H ágiba, ahol 1'50 koronáért
úgy m inőség, mint m ennyiség dolgában igen jó és Ízléses
ebédet kaptunk. A 10 kilométernyi útat énekszó mellett elég
könnyen tettük meg. Lelkünket felüdítette a kellemes levegő,
szom júságunkat pedig az út m entén talált áfonyával és erdei
málnával enyhítettük.
A fenyőerdőtől körülvett telepen (1085. m. a tenger színe
felett) ugyan nem soká tartózkodtunk, de igen jól éreztük
m agunkat. Nein is lehetett soká itt maradni, m ert hogy az
Gszterván át m ég este eljussunk a Poprádi-tóhoz, ugyancsak
időre és kitartásra volt szükség. ;r Vezetőnk délután 1 órakor
m egadta a jelt az indúlásra. Ő a rövidebb útat választotta
és keskeny, de folyton em elkedő hegyi ösvényen többnyire
olvadó hóban járva, 7 2 5 óra felé felértünk az Osztervá tetejére
(1984 m. a t. sz. f.). Elgondolható, hogy az ilyen úthoz hozzá
nem szokott alföldi fiúnak mennyi fáradságába került ezen út!
De ifjaink, úgy látszik, kitartóak és az élvezet, melyet a term é
szet a m aga változatosságával e vidéken nyújt, még a leg-
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fárasztóbb utat is m egkönnyítette. A remek szép táj, mely
előttünk és alattunk elterült, csakham ar elfeledtette az átélt
szenvedéseket.
Az Osztervá tetején kipihentük m agunkat és m íg a m agunk
kal hozott uzsonnát elfogyasztottuk, értelmes vezetőnk a M agasT átrán ak egyes csúcsairól tartott magyarázatot.
A kilátás az Oszterváról valóban g y ö n y ö rű ! Végig láthat
az em ber a M enguszfalvi- és T örm elékvöigybe; nyugaton
látni a hárm as Bástyát, a Kopkit, a V askaput, T átra-csúcsot,
M ártha-csúcsot, a T engerszem -csúcsot, távolabb nyugatnak
a C sorba tavat. M iután kissé kipihentünk m agunkat, tovább
indúltunk, hogy a Poprádi tóhoz eljussunk.
Alig, hogy az O sztervá tetejét elhagytuk, m egpillantottuk
a tó zöld tükrét (1513. m. a t. sz. f.). Ilyen gyönyörű és
felséges természeti kép m ég nem tárult e lé n k !
M intha valaki „állj“-t kiáltott volna, vagy m intha lábunk
gyökeret vert volna, oly hirtelen megái lőttünk s lehetetlen
volt az arcokon meg nem látni a hatást, m elyet a természeti
kép 471 m. m agasságból nézve, reánk gyakorolt. Lelkünk
méla csendben em elkedett Terem tőjéhez és a csodálat egy
ideig nem engedett szóhoz jutni.
A sötétzöld fenyőkeret közt elterülő és körülbelül 25 m.
mély tó tükörsim a vizét m indinkább nagyobbodó vízgyürük
zavarják meg, melyeket a fel- és alábukkanó pisztrángok
pajzán játéka idéz elő. K ésőbb estefelé, a tó vize m egpihent
csendesen és m ozdulatlanul, mint egy alvó gyerm ek.
Alkonyatfelé az elég veszedelm es és sikam lós szerpentinúton libasorban haladva, lejutottunk a hegyről és bem entünk
a tó mellett épült u. n. „M enedékház“-ba, ahol érkezésünk
m ár előre be volt jelentve. M iután m egvacsoráztunk, nyugalom ra
tértünk, hogy m ásnap friss erővel rendelkezzünk.
M ásnap (szeptem ber 16-án) korán keltünk és miután
sebtében m egreggeliztünk, l/-íl órakor felkerekedtünk, hogy
feljussunk a „B ékás-tavakhoz“ (1920 m. a t. sz. f.) és ismét
a „T engerszem -csúcsra“ (2509 m. a t. sz. f.).
A m eredek út az éjjeli fagy folytán elég síkos volt, de
akadályt nem ismerve jég és hó hátán, hűségesen és kitartóan
követtük vezetőnket és Pa9 órakor felértünk a „B ékás-tavakhoz“ .
Ekkorára a nap is előbújt m ár a hegyek mögül és aranyos
sugaraival jótékony m eleget árasztott a tájékra.
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M indenütt kopár sziklák, hegyekről lezuhant óriási kövek,
hóval fedett szakadékok, rajtunk kívül sehol élő lény, csak
a messze távolban, szédítő m agasságban egy zerge!
T anakodtunk is, hogy m iért jöttünk ide s miért járunk
hegyeken, holott sík földön kényelm esebb és biztosabb is
a járás! De csak tűnődtünk. Lelkünk újabb táplálékot nyert,
tapasztalatunk bővült, midőn ezen vadregényes tájt és óriási
hegyalakulásokat bámultuk.
Eközben vezetőnk a „T engerszem csúcs“ felé mutatott.
Rettenetes m ag asság , melyre csak kézzel-lábbal kapaszkodva
lehet felju tn i!
Most m ár egyeseknek csakugyan inába szállt a bátorsága
és a társaság két részre oszlott. A nagyobb fele a vezetővel
nekiindult a szédítő m agasba, a kissebbik pedig a „B ékástó“hoz indult, hogy bevárja a m erész vállalkozókat.
És míg a tó körül, sziklaköveken heverészve gyönyör
ködtünk a tó tiszta vizében, s közbe-közbe messzelátón
keresztül néztük társainkat, m int kapaszkodnak a térdig érő
hóban felfelé: egyszerre csak eltűntek szem ünk elől és mi
aggódva vártuk visszaérkezésüket.
De hála Istennek, vagy két órai várakozás után ismét
m egpillantottuk őket, amint a vezető útm utatása szerint részint
fekve, részint ülve a havon, lefelé csúsztak. P ersze! nagy
mértékben kifejezték sajnálkozásukat, hogy nem tartottunk
velük s viszont mi is sajnáltuk, hogy nem gyönyörködhettünk
am a szép p anorám ában, mely elbeszélésük szerint a 2509 m.
tengerfeletti m agasságban szem ük elé tárult.
Rövid p ih en és után ugyanazon az úton, csakhogy a
reggelhez képest, m ost már teljesen felolvadt hóvízben ismét
lementünk a P oprádi tóhoz, ahol átöltözködtünk s miután
jóízűen m egebédeltünk, délután két órakor elhagytuk a kedves
helyet és szépen gondozott erdei úton átm entünk a gyönyörű
fekvésű „ C so rb a tó “-hoz (1387 m. a t. sz. f.).
Vendég m ár itt sem volt; a szép nyaralók és szállodák
már üresen álltak, csak egynéhány alkalm azott sürgölődött
a legutóbb eltávozott nyaraló-közönség lakosztályainak rendbe
hozásával.
A tó vidéke igen szép ; hátterében az egész M agasT átra látható. A sűrű és üde fenyőfák valóban ózondússá
teszik az am úgy is üde és porm entes levegőt.
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Miután búcsút vettünk jólelkü vezetőnktől és még egy
felejthetetlen pillantást vetettünk a látott szép vidékre, a
fogaskerekű vasút m entében, melyen a közlekedés m ár szünetelt,
ökölnyi nagyságú köveken gyalog lementünk a csorbái állom ásra
és vasúton P oprád-Felkára utaztunk. Itt Payer G usztáv „Nemzeti
szálloda“ cimü vendéglőjébe szálltunk, ahol igen szívélyes
fogadtatásban és kitűnő ellátásban részesültünk.
Elképzelhető, hogy a sok és legtöbbször fárasztó gyalogolás
után mily édesen aludtunk! Míg testünk csendesen megpihent,
lélekben egyre csak bérceken és csendes völgyekben jártunk,
egyesek pedig a dobsinai jégbarlanghoz tervbevett kirándulásról
álm odtak és előre érezvén a hideg levegőt, m élyebbre húzódtak
takarójuk alá. M ásnap reggel (szept. 17.) 8 órakor bérkocsikon
és om nibuszokon kényelm esen elhelyezkedve, átrándultunk
a páratlan szépségű stracenai völgyben fekvő, dobsinai jég 
barlanghoz. Az út elég hosszú volt, de nagyon jókarban tartott.
Jobbra-balra gyönyörű fenyvesek zöldéinek, az út mentében
épült nagyarányú fa-fürésztelepek a felvidék virágzó erdei
iparáról tanúskodnak, a „ V irá g v ö lg y in ek szép nyaralói jó
ízlésre vallanak.
M inthogy — mint m ár említettem — Poprád-Felkától
a barlanghoz vezető út hosszú, Vernár községben (Göm ör- és
Kis-Hontm egye) közel egy órai pihenőt tartottunk. Az időt
uzsonnával és társalgással töltöttük el és igazán szánakoztunk
eme község szegénysorsú, tótajkú népén és csodáltuk a kő
alapon nyugvó, de különben teljesen fából épült, végtelen
egyszerű viskókat.
Végre kocsira ültünk és még délelőtt m eg is érkeztünk
a jégbarlanghoz közel épült vendéglőbe, ahol a szám unkra
m egrendelt ebédhez ültünk. Ebéd után vagy félórai gyaloglás
után a barlanghoz értünk. M iután lefizettük az egy korona
belépti dijat, a kirendelt vezetővel bem entünk a barlangba,
melynek hűvös levegője m indjárt a bejáratnál érezhető volt.
A kiváncsi utas itt azonnal meglátja a hegyoldalba erősített
kőtáblát, mely jelzi, hogy a barlangot 1870. junius 15-én
Ruffiny Jenő, M éga Endre és Láng G usztáv fedezték fel.
A barlang 8874 □ - m é te r kiterjedésű és villanyvilágítással
vagy petróleum -lám pákkal világítják. A barlang boltozata csupa
zuzm óra és óriási ívben húzódik végig, mely Dam ocles kardja
ként függ a szemlélő feje felett.
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Először is megnéztük az egyes jégalakzatokat, melyeknek
egyike-m ásika valóban elragadóan szép, mint pl. az u. n.
„K arácsonyfa“ , a „Sírkövek“ , az „O rgona“ nevüek, melyek
m agnesium -fény mellett valóban tündériek. Ezen alakzatok
term észetesen a felülről beszivárgó csepegés folytán évrőlévre változnak, összesürüsödnek és lassankint alaktalan jég
tömeggé alakulnak, viszont újak létesülnek úgy, hogy mindig
van valami rendkívüli látnivaló.
Szép, nagykiterjedésű az u. n. „N agyterem “ , amelynek
sima jegén a nyári vendégek korcsolyázni szoktak. Diákjaink
is felhasználták az alkalm at és örömmel csúszkáltak.
A barlangban levő pallókon és karfákkal ellátott lépcsőkön
kényelmes já rá s esik, de ezek a tél folyamán a barlang
boltozatáról lehulló zuzm óra és vízcsepegés folytán vastag
jégkéreggel vonódnak be, m elyet a látogatási idény előtt
(május 15.— október 1.) csákánnyal távolítanak el.
Igen érdekes a barlang mélyében levő körülbelül száz
méter vastagságú jégfalba vágott helység, melyet „K ápolna“nak neveznek. C sak világítás m ellett lehet ide bejutni. Érdekessé
teszi a m egszám lálhatatlan névjegy, melyet az egyes látogatók
itt letesznek. Persze, mi is hódoltunk e szokásnak, s akinek
nem volt névjegye, az pap írlap ra írta nevét, hogy későbbi és
esetleg ism erős látogatók kirándulásunkról tudom ást vegyenek.
Az idő azonban haladt s mi kénytelenek voltunk ezt
az érdekes helyet is elhagyni. Felszálltunk tehát kocsinkra és
este hét óra után szerencsésen megérkeztünk P oprád-Felkára.
M indjárt vacsorához ültünk, m elyet kellemes csevegés között
fogyasztottunk el és egyúttal m egállapodtunk, hogy a két
éjjelen át való utazás elkerülése végett a kassa— oderbergi
vasút vonalán Ruttkáig és innét Körmöcbányán keresztül
Zólyomig, illetőleg haza indulunk. Így is volt.
M ásnap (szeptem ber 18.) reggel, miután derék és elő
zékeny szállodatulajdonosunktól szívélyes búcsút vettünk, 8 óra
12 perckor felszálltunk vonatunkra és mindvégig gyönyörködve
a páratlan szép vidékben, dél felé Ruttkára érkeztünk.
Itt a vasúti állom áson m egebédeltünk. M inthogy Ill-ad
osztályú kocsikat nem csatolnak gyorsvonathoz, megfizettük
a különbséget és délután 3 órakor az állomásfőnök szívélyes
intézkedése folytán I. és II. osztályú kocsikban kényelm esen
elhelyezkedve: K örmöcbányán, Zólyomon és H atvanon át,
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bám ulva m indenütt a szép vidéket, szeptem ber 19-én hajnali
fél 5 órakor Isten segítségével, minden baj nélkül, jó egészség
ben m egérkeztünk B ékéscsabára, ahol aggódó kedveseink ölelő
karokkal fogadtak bennünket.
M időn m ár most képzeletben újra végigjárok a be
kalandozott területen és szám baveszem m indazt, am it láttunk
és hallottunk és azt, hogy kivel érin tk eztü n k : lehetetlen be
nem látni azt a végtelen hasznot, mellyel paedagógiai szem 
pontból véve ilyen tanulm ányi kirándulás jár.
M időn közvetlen szem léletből bővíthetjük ism eretkörünket
és gazdagíthatjuk lelki kincstárunkat, akkor áll igazán m ódunk
ban lelki gazdagságunkkal m ásokat is g a z d a g íta n i; midőn
továbbá szem élyes érintkezés útján ism erhetjük m eg másoknak
lelkületét, gondolkozásm ódját és modorát, akkor tudunk igazán
egybevetést tenni m agunk és mások között, vájjon több-e
az erkölcsi értékünk mint m ásoké. Sok szépre és jóra oktatunk
így m ásokat, de végtelen sokat tanulunk is.
Meg vagyok győződve, hogy ezen tanulm ányúton szerzett
tapasztalatok mélyen bevésődtek ifjaink leikébe és habár
a feledhetetlen útra kitűzött napok gyorsan elteltek és mi
nehéz szívvel búcsúztunk el em e örökszép v id é k tő l: a fogékony
ifjúlélek m eg fogja őrizni em lékében azt a sok szépet, melyet
hazánk e vidéke nyújt.
Szolgáljon ezen tanulm ányi kirándulás ifjaink tapasztalatai
nak bővítésére, a T erem tő csodás alkotásainak m agasztalására
és a hazaszeretet érzelm ének fo k o zására!
BAB1C1I PÁL
tanár.

III.

Adatok az 1908-9. iskolai év történetéhez.
1. Bukovszky János jubileuma.
Emlékezetes napja volt főgimnáziumunknak f. é. junius 9 -e : ekkor
ünnepelte meg tanári karunk igazgatónk, Bukovszky János tanári műkö
désének negyedszázados évfordulóját. Az ünnep az iránta megnyilvánult
érdeklődésnél s a benne résztvevők nagy számánál fogva túlnőtt iskolánk
keretén s valósággal a helyi társadalom ünnepe volt, mely megható
módon beigazolta azt, hogy társadalmunk megbecsüli a komoly munka
értékét. S intézetünk örömében részt vettek a volt tanítványok, Békéscsaba
összes iskolái, a hivatalok s a tisztikar képviselői s a békési ref. és
a gyulai r. kát. főgimnáziumok küldöttségei is.
Bukovszky négyszázad óta áll intézetünk szolgálatában; egyetlen
működő tagja a régibb, jónevű csabai tanári gárdának; tanúja azoknak
a válságos pillanatoknak, amelyeken iskolánk algimnáziumi korában
ment át. S ebben a körülményben van egy igen jellemző mozzanata
egyéniségének: mind a 25 esztendő alatt hű maradt a csabai gimnázium
hoz ; nem engedett a csábító szónak sem, mely biztosabb s jövedelmezőbb
állással kecsegtette. Hogy egyéniségének más vonásait legalább vázlatosan
összeállítsam, szabad legyen kivonatosan idéznem a tanári kar szószóló
jának beszédéből a következő részletet:
„De a mai ünneppel egyéniségednek is tartozunk, mely az itt elvégzett
munkánál s jellemvonásainál fogva megérdemli, hogy elaprózott, a köz
előtt netán világosan nem látott körvonalaiból kibontakozzék s tisztán
álljon kivált tanítványaid előtt, hogy belőle tanúságot, ösztönzést merít
hessenek. Pályádon mindenekelőtt a munkaszeretet vezérel. A munka
a te közeged ; csak állandóan dolgozva érzed jól magadat. Feltűnés nélkül,
zajtalanúl szeretsz dolgozni; de ami tiszted s amit magadra vállalsz, azzal
teljes lelkedböl és erődből foglalkozol. Munkád elvégzésében kerülöd
a felszínességet; alapos, gondos s az aprólékosságig pontos vagy és
minden cselekedetedben a rend szeretete vezérel . . . Míg kezedet
8
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a munkaszeretet, lépteidet a törvénytisztelet irányítja, mely egyéniségednek
legjellemzőbb vonása. Része van tán benne annak a tudománynak is,
amelyet lelkes kedvvel és igaz készséggel hirdetsz az ifjúság előtt;
mindegy: lényed nem lehet el nélküle . . . E kettőn kívül komoly szerény
ség és jóindulat jellemez, a léleknek e két olyan tulajdona, mely a tanításnak
megadja színét, illatát. Amaz könnyen, emez a legnehezebben fölfedezhető
jellemvonásod, mert nem természeted az emberekkel való barátkozás;
„nehezen melegszel“, ahogy szokás mondani. De jószívűségednek, miként
a felhők közűi elő-előtörő napsugárnak, sokan érezték már áldó melegét“.
Végűi: „Hogy erős láncként összetartunk, hogy a mi körünkből száműzve
a súrlódás, a viszály sötétlelkű angyala, abban neked, a te példádnak
van főrésze“.
Nem csodálhatjuk az elmondottak után, hogy igazgatónk jubileumának
hírére egészen megtelt tornatermünk, hol az ünnepet tartottuk. Pontban tíz
órakor Majoros József tanár emelkedett szólásra, a tanári kar nevében üdvö
zölte a jelenlévőket s fölkérte dr. Sailer Vilmos főgimn. biz. tagot, Babich
Pál tanárt és Zsilinszky Sándor jegyzőt, hívják meg az ünnepre a jubilánst.
Mikor Bukovszky megjelent a teremben, rendkívül meleg ovációban része
sítették a jelenlevők. Az éljenzés lecsillapulta után Szeberényi Lajos Zs.,
a főgimn. bizottság egyh. elnöke üdvözölte őt a bizottság nevében, majd
dr. Rell Lajos szólott a tanári kar, Donner Lajos áll. fels. leányiskolái igazgató
a csabai iskolák, dr. Ursziny János ügyvéd a volt, Szondi Lajos Vili. o.
tanuló a jelenlegi tanítványok megbízásából. Ez utóbbiak igen szép ezüst
írókészlettel is kedveskedtek igazgatójuknak. Az üdvözlőbeszédek elhangzása
után lelke mélyéig meghatva, az ünnepelt válaszolt s visszapillantva a főgimn.
küzdelmes éveire, levonta a küzdelmekből nyerhető tanulságokat s köszö
netét mondott a kitüntetésért. Az ünnepet a Szózat fejezte be, melynek
elhangzása után a jelenlévők körülvették a jubilánst s elhalmozták szeretetük és jókívánataik kifejezésével.
A jubileum második része a Széchenyi-ligetben folyt le, hol Csaba
társadalma közvacsorát rendezett Bukovszky tiszteletére. A közvacsorán
legalább 170-en vettek részt s a jelenlévők ez alkalmat is felhasználták,
hogy melegen tüntessenek az ünnepelt mellett. A felköszöntők sorát Korosy
László, városi főjegyző nyitotta meg s a város közönsége nevében üdvözölte
a jubilánst, kit Linder Károly ev. és Koppányi Gyula ref. lelkész is éltettek.
Szavaikra az ünnepelt válaszolt. Majd Majoros József a jubiláns édes anyjára,
dr. Ursziny János családjára s dr. Rell Lajos a jelenlevő hölgyekre ürített
poharat, végűi megköszönte a csabai társadalomnak meleg érdeklődését
s fölolvasta a nagyszámban érkezett üdvözlő táviratok és levelek egyrészét.
Az üdvözlők közül kiemeljük a következőket: Scholtz Gusztáv püspök,
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Zsilinszky Mihály kér. felügyelő, dr. Meskó László államtitkár és Gömöry
János igazgató az Orsz. Ág. H. Ev. Tanáregyes, nevében, Benka Gyula,
dr. Fábry Sándor, Wallentinyi Aladár stb .; az ev. főgimnáziumok tanári
karai közül a besztercebányai, az eperjesi, a pozsonyi, a rozsnyói, a Selmec
bányái s a szarvasi küldtek üdvözletét.
Adja Isten, hogy a jubileumon elhangzott sok jókívánság valóra váljon
s maga az ünnep oly kedves és feledhetetlen emléke legyen az ünnepednek,
amilyen nekünk, kollégáinak volt.
Dr. RELL LAJOS.

2. Az iskolai év története.
Az iskolai év a szeptember 12—19-ig terjedő napok kivételével,
amikor 39 tanulónk 3 tanár vezetése mellett a Magas Tátrába tanulmányi
kirándulást tett, zavartalan munkásságban folyt le.
Az elmúlt isk. évnek legkimagaslóbb eseménye a szerződés revíziója.
Az évről-évre szaporodó kiadások, melyek kivált a fűtőanyag meg
drágulásából, az épület tatarozásából s a munkadíjak felszökkenéséből
eredtek, abba a kényszerhelyzetbe hozták a főgimnáziumi felügyelő
bizottságot, hogy a szerződés revíziójáért, illetőleg az államsegély föl
emeléséért folyamodjék. Kérelmünk jogosultságát valamennyi egyházi
fórumunk elismerte s teljesítését a nagyin, vallás- és közoktatásügyi
miniszter úrnak ajánlotta.
Ezzel egyidejűleg az iránt is folyamodtunk, hogy az építkezési
államsegélyből kifolyólag az országos tanári nyugdíjintézettel szemben
elvállalt kötelezettségünk fedezhetése végett az eddig kapott 6960 K
rendkívüli államsegély élvezetében a fölemelt államsegély teljes kiutalvá
nyozásáig részesüljünk.
A nagyin, vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az államsegély
fölemeléséért felterjesztett kérvényünket figyelmére méltatta s 42936—1909.
számú leiratával dr. Vass Bertalan, nagyváradi tankerületi kir. főigazgató
urat megbízta, hogy viszonyainkat a helyszínén tanúlmányozza s a fenn
tartó testülettel közvetlenül érintkezzék. A rendkívüli államsegélyért
benyújtott kérvényünkre a miniszter úr kijelentette, hogy ezt a segélyt
fedezet hiányában tovább nem folyósíthatja.
A miniszteri biztos úr, miután előzetesen a főgimnázium számadásait
áttekintette, május hó 24-én tárgyalásba bocsátkozott a főgimnáziumi
bizottság kiküldöttjeivel. Előre is jelezte, hogy a kért 6000 K többlet
keretén túl nincs meghatalmazása, de tekintettel arra, hogy a rendkívüli
államsegélytől elesik az intézet, hajlandó olyan előterjesztést tenni
8*

a miniszter úrnak, hogy rögtön egész Összegében állíttassák be a jövő
évi országos költségvetésbe a 6000 K-val fölemelt államsegély.
A bizottság köszönettel fogadta a miniszteri biztos úr kijelentését.
Ezután összeállította az új normális költségvetést s megszövegezte
a szerződést.
A kért 6000 K többlettel, vagyis összesen 38.000 K évi állam
segélylel még hét esztendőn át, tehát az 1915—16. iskolai év végéig,
a legnagyobb takarékossággal kell bánnunk, hogy az építkezési állam
segély után még ennyi éven át fizetendő 6960 K évi járulékunkat az
orsz. tanári nyugdíjintézetre pontosan törleszthessük.
A nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1908. évi december
25-én 6022. ein. szám alatt kelt leiratával köszönetét fejezte ki a londoni
magyar kiállítás kulturális osztályában való sikeres közreműködésünkért;
a kiállítás igazgatósága pedig ugyanezért „Diplome d’honneur“-t küldött
intézetünk részére.
Szept. 19-én, Kossuth Lajos születésének évfordulóján, az ifjúság
a tanári kar jelenlétében koszorút helyezett Kossuth szobrára, ugyanilyen
módon fejezte ki háláját március 15-én is.
Okt. 6-án az Önképző-kör ülésének keretében a vértanúk emléké
nek áldoztunk.
Okt. 12-én, a bonyhádi ág. h. ev. főgimnázium új épületének fel
avatásán üdvözlő sürgönyt küldtünk az igazgatóság címére.
Dec. 1-én üdvözlő sürgönyt intéztünk Petrovics Soma esperes úrhoz
40 éves lelkészi jubileuma alkalmából, aki mint a magyarnyelvű isten
tiszteletek hitszónoka, 11 éven át egyúttal rendes tanára volt intézetünknek.
Főtiszteletű Erőss Lajos, a tiszántúli ref. egyházkerület püspöke,
a békéscsabai ref. egyházközség látogatása alkalmával, május hó 8-án,
küldöttségeket fogadott s a tisztelgők sorában a tanári kart is szívesen
látta. Az igazgató-tanár üdvözlő szavaira szépen ecsetelte a magyar
tanárság fontos kulturális és nemzeti misszióját.
Miután nagyközségünkben a múlt év folyamán ref. egyház alakúit
meg, a lefolyt iskolai évben a ref. tanulók különváltak az ágost. hitv.
evangélikusoktól s Koppányi Gyula lelkészük vezetése mellett heti 8 órán
tanúlták vallástanukat. Koppányi Gyula lelkészt a nagym. vallás- és
közoktatásügyi miniszter úr 132,461—4908. sz. a. kelt leiratával a közép
iskolai törvény 9-dik §-a alapján ref. hitoktatónak elfogadta s részére
a lefolyt isk. évre 400 K jutalomdíjat engedélyezett.
Dr. Schweiger Albert távozásával az izr. hitközség Rosenfeld Károly,
képesített rabbit és okleveles tanítót, választotta meg hitoktatónak, akit
a miniszter úr is 136,040—908. sz. a. kelt leiratával izr. hitoktatóul elfogadott.
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A tornacsarnok deszkapadlójának gerendái a folytonos súrolás miatt
elrothattak. Miután a deszkapadló nem vált be, mert a hozzá szükséges
matracok valóságos porfészkek, a főgimnáziumi bizottság a tanári kar
ajánlatára elhatározta, hogy a deszkapadlót felszedeti s helyette a homok
ból, fürészporból és marhasóból álló, sok év óta kipróbált puha talajt
alkalmazza. Miután a betonalapot vastagabbra készíttettük, mint ahogy
eleinte terveztetett, az egész átalakítás 1300 K-ba került. Az új padló
jónak mutatkozik s nem fertőzted meg a tornaterem levegőjét.
A folyton fokozódó drágaság miatt a főgimnáziumi bizottság négy
tanárának lakáspénzét — egyelőre csak az 1908—9-ik iskolai évre —
480 K-ról 600 K-ra emelte fel s kilátásba helyezte, hogy az idősebb
tanárok 600 koronás lakáspénzét is lehetőség szerint megnagyobbítja.

Az iskolai év kezdete, javító-, felvételi-, pótlóés magánvizsgálatok.
A szeptember 1—3. napjaira kitűzött rendes beíratást megelőzőleg
augusztus 26—28. napjain a békéscsabai illetőségű tanulók fölvétele
ment végbe.
Alakuló értekezletünket augusztus 29-én tartottuk meg s szeptember
4-én vette kezdetét a rendes tanítás. Szeptember 5-ikére esett a fegyelmi
szabályok felolvasása és megmagyarázása, mely alkalommal a vallás
tanár kezdő- és befejező imát mondott s az igazgató-tanár buzdító
beszédet intézett az ifjúsághoz s Isten áldását kérte az intézet működésére.
Az aug. 31-én tartott javító vizsgálaton egy tantárgyból javítottak:
Hegyessy Árpád I. o. t. a latinból, Nagy Béla I. o. t. a magyarból,
Staszenka Elek 1. o. t. a latinból, Szentgyörgyi Dezső I. o. t. a magyarból;
Barna Lajos II. o. t. a mennyiségtanból, Leszich László II. o. t. a földrajzból;
Botyánszky Mihály III. o. t. a latinból, Czepó Pál III. o. t. a mennyiségtanból, Gálik Mátyás III. o. t. a latinból, Sarkadi Elek III. o. t. a német
ből, Ternyey Géza 111. o. t. a németből; Govrik László IV. o. t.
a latinból, Kabós Tibor IV. o. t. a latinból, Kovács Tibor IV. o. t.
a latinból, Nagy László IV. o. t. a latinból, Udvardy Guido IV. o. t.
a latinból; Fodor József V. o. t. a mennyiségtanból, György Elemér
V. o. t. a történelemből, Kliment Z. Pál V. o. t. a mennyiségtanból;
Bukta József VI. o. t. a latinból, Fejér József VI. o. t. a latinból, Fejér
László VI. o. t. a latinból, Kis Ferenc VI. o. t. a latinból, Vajda Gyula
VI. o. t. a történelemből; Bőhm Jenő VII. o. t. a mennyiségtanból,
Lenhardt János VII. o. t. a mennyiségtanból, Szilágyi Péter VII. o. t.
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a németből. Megjelentek, de nem javítottak: Rauch Lajos I. o. t.
a mennyiségtanból, Chrenka Gyula V. o. t. a történelemből és Duma
Salamon VII. o. t. a természettanból.
Egyházi főhatóságunk engedélyével két tantárgyból javítottak Deutsch
Zoltán I. o. t. a magyarból és latinból: Ferencz József II. o. t. a föld
rajzból és mennyiségtanból; Gulyás János V. o. t. a történelemből és
mennyiségtanból; Ábrahám Lajos VI. o. t. a latinból és németből, Bíró
László VI. o. t. a németből és mennyiségtanból, Kováts Lajos VI. o. t.
a latinból és ném etből; Beinschrot Dániel VII. o. t. a természettanból
és mennyiségtanból, Lukács Endre VÍI. o. t. a természettanból és mennyiségtanból. Megjelentek, de csak részben vagy egyáltalán nem javítottak:
Hódi Péter II. o. t. a földrajzból és mennyiségtanból elégtelen, Kovács Illés
V. o. t. történelemből és mennyiségtanból elégtelen, Bottá Miklós VII.
o. t. a latinból elégséges, a mennyiségtanból elégtelen, Kiss István VII.
o. t. a történelemből elégséges, a természettanból elégtelen.
E szerint a javító vizsgálatra jelentkezett 42 tanulóból 7 (16’6°/o)
osztályismétlésre utasíttatott.
Az iskolai év elején egyházi főhatóságunk engedélyével magán
vizsgálatot tettek: Kató Gergely V. o. és Hollóssy Ernő VII. o. t. elég
séges eredménnyel, Rosenthal Andor VII. o. t. jó eredménnyel, Lele István
VII. o. t. a görögp. irod. olvasmányokból elégtelen eredménnyel. Ezt az
elégtelen jegyét az engedélyezett javító vizsgálaton elégségesre javította.
Fölvételi vizsgálatot tettek az iskolai év elején : Eisenberger Bertalan,
a polg. iskola IV. osztályát végzett tanuló, elégséges és Fülöp József,
a polg. iskola VI. osztályát végzett tanuló, elégtelen eredménnyel.

Egészségi állapot.
Dr. Szondi Lajos iskolaorvosunk jelentése a lefolyt iskolai évről
a következő:
„Főgimnáziumunk egészségi állapotáról és viszonyairól, a tanulók
egészsége körűi szerzett tapasztalataimról az 1908—909. tanévről — évköz
ben történt följegyzéseim alapján — következőkben számolok:
A főgimnázium épülete a közegészségi követelményeknek teljesen
megfelel, mert a tantermek köbtartalma a tanulók számához viszonyítva
elegendő; a tantermek világosak, tiszták, jól szellőztethetők s a legutóbbi
eléggé szigorú télen Meidinger-féle kályhákkal jól voltak füthetők; ajtók,
ablakok, padok és padozat a célnak igen jól megfelelők.
A főgimnázium tágas és mindenkor tiszta udvara alkalmas játszóhely.
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A tornacsarnok egészségi szempontból mintaszerű, mert az eddigi
deszka padozat még a nyári szünidő alatt távolíttatott el és közegészségi
szempontból a tornacsarnokba ez időszerint legmegfelelőbb, úgynevezett
szombathelyi keverékből álló padozattal lett pótolva. Ezen padozat alsó
rétege betonból készült, felső rétege fűrészpor, homok és só keverékéből
áll s artézi vízzel való megfelelő locsolás mellett teljesen pormentes és
eléggé ruganyos, ezért céljának megfelelő.
A tornászás alól szervi megbetegedés és testi fogyatkozás miatt az
egész tanévre felmentendőnek véleményeztem 40, műlékony ok miatt
1—3 hóra 19 tanulót.
Beiratkozáskor egy tanulónál a tüdő csúcsait oly mérvben találtam
megbetegedetteknek, hogy ezen tanulónak baja az iskolában rosszabbodott
volna s az osztálytársaira sem lett volna közönyös ezen tanuló betegsége
s mindezek alapján ezen tanulónak a magántanulást ajánlottam.
A tanév kezdetén az összes tanulókat megvizsgálva, 322 tanuló
között 20 rövidlátót találtam. A rövidlátókat kioktattam arra nézve, hogy
rövidlátásuk ne fokozódjék. Négy rövidlátónál a látás javítása céljából
szemüveget rendeltem. Rendes látással bírt 299 tanuló, három pedig
túllátó volt s ezeknek is megfelelő szemüveget rendeltem.
Trachomát egy Kassáról jött tanulónál találtam és ezen tanulót
mindaddig az intézettől távoltartandónak véleményeztem, amig baja
fertőző volt s rendszeres kezeléséről gondoskodtam.
Rajzolás alól három, ének alól egy tanulót kellett fölmentésre ajánlanom.
Súlyosabb jellegű fiilbaja három tanulónak volt, mindeniknél az
egyik fülre szorítkozva. Kitartó kezelés mellett mind a háromnak állapota
javúlt. Teljesen nehéz hallású tanuló egysem volt.
Megvizsgáltam a tanulók fogait s a száj- és fogbántalomban szenve
dőknek számtalanszor adtam tanácsot arra nézve, hogy fogaikat miképen
kell ápolniok.
Az első félévben tudtommal előfordult 350 betegedési eset, melyből
341 volt könnyű, kilenc pedig súlyosabb jellegű. Ezek közül két tanuló
oly formán szerzett magának hasihagymázat, hogy a szomszéd városba
átrándulva, ott gyanús vizet ittak; egy 11-ik osztályú tanuló pedig szüreti
szünidő idején biharmegyei rokonaihoz ment látogatóba és visszatérte
után csakhamar vörheny lépett fel nálla. A fertőző betegség terjedését
megfelelő óvó intézkedéssel sikerült korlátozni annyira, hogy az első
félévben fertőző betegség miatt Csak 5 tanuló mulasztott. Ezek csak
a betegség teljes elmúlta, kellő fertőtlenítés eszközlése után bocsáttattak
ismét az intézetbe. A fertőtlenítést többnyire személyesen ellenőriztem.
Az első félévben valamennyi betegedés gyógyulással végződött. Baleset
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egy tanulónál fordult elő olyformán, hogy a lépcsőn megbotlott és
leesve, könyökét ficamította ki, mely azonban szerencsésen meggyógyult.
A második félévben az általános egészségi állapot javult annyiban,
amennyiben a betegedések száma kevesbbedett, mert az összes időszak
alatt tudtommal 310 megbetegedés fordult elő, ezek közül 298 volt
könnyű, 12 pedig súlyos. Általában azon tapasztalást szereztem, hogy
a súlyos eset többnyire olyan tanulónál fordult elő, ki a zordon télen
szüleihez utazott, például temetésre. Távozásakor egészséges volt a tanuló
s visszajövetele után azonnal súlyos beteg lett. Legtöbb volt a betegedési
eset a VI. és VII. osztályban. Ez utóbbi osztályból Száv János tanuló
szüleinek gondos ápolása dacára március hó 23-án odahaza, Oláhszentmiklóson meghalt.
Fertőző betegség miatt a második félévben csupán 4 tanuló mulasztott
ideiglenesen és pedig 2 vörheny, 2 roncsoló-toroklob miatt.
Május hó 12-én a délutáni játékóra előtt egy III-ik osztálybeli
tanulót magasugrás közben baleset ért s oly szerencsétlenül esett a földre,
hogy baloldali alsókarja eltörött. Gyógyulása nagyon simán halad és
előreláthatólag minden utókövetkezmény nélkül meg fog gyógyulni.
Az egész tanév alatt figyelemmel voltam a tanulóifjúság táplálkozására
és ezért gyakran váratlanéi meglátogattam az alumneumi helyiséget, meg
vizsgáltam az evőeszközöket, az ivóvíz tisztaságát, az ételeket, azok
ízletességét, minőségét, mennyiségét és változatosságát. Az ételeket a tanuló
ifjúság testi gyarapodásához megfelelőknek találtam. Igen gyakran meg
vizsgáltam a kenyeret s ha legkisebb fogyatkozást észleltem, azonnal
megfelelő eljárást véleményeztem a hiányok megszüntetése céljából.
Az ivóvíz bevezetése az intézet udvarába a Kossuth-téri artézi
kútról zárt vascsőben történik s az egészségi szempontból teljesen ki
fogástalan. Elegendő tiszta zománcozott edény minden időben a tanulóifjúság számára rendelkezésre áll.
Vidékről való tanulók oly családoknál kaptak lakást, hol az egészségi
és erkölcsi állapot kifogástalan.
A tanév végén ismét megvizsgáltam az egész tanulóifjúság szemét
s ekkor azon eredményre jutottam, hogy a rövidlátók száma nem szaporodott
s az egyetlen trachomás is a teljes gyógyuláshoz közel áll.
Általában iskolaorvosi működésemben sohasem intézkedtem függet
lenül, hanem mindig csak az igazgató úr útján és az ő beleegyezésével
s minden véleményezésemnél mindenkor csupán a közérdek java lebegett
előttem és sohasem volt célom a szülőknek alkalmatlanságot szerezni.
Az iskolaorvos jelentésének kiegészítésére szolgálnak a következő
adatok: A tanulók egészségi állapota az első félévben általában kielégítő
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volt. A betegségi esetek száma 472-rc rúgott, amelyekből 12 súlyosai)
természetű volt, 5 pedig fertőző. Az utóbbi 17 eset is minden utóbaj
nélkül múlt el, de igen sok óramulasztást okozott. Folytonosan hangoztatott
figyelmeztetésünk, hogy a tanulók testük edzésére nagyobb gondot fordítsa
nak s hogy csekélyebb baj miatt ne mulasszanak, sok tanulónknál hiába
való volt. így történt, hogy az igazolt mulasztások száma az első félévben
5517 órára rúgott, nem igazolt 13 órára; 97 tanuló nem mulasztott,
5 tanuló igazolatlanúl mulasztott.
A tanulók egészségi állapota a második félévben kedvező volt.
Az elöfordúlt betegségi esetek száma 577, még pedig 560 könnyű,
17 súlyosabb természetű. Igazolt mulasztás 5459 óra, nem igazolt 3 óra.
Száv János, VII. oszt. tanulónk átél folyamán elkezdett betegeskedni
s súlyos bajával haza kívánkozott szüleihez, Oláhszentmiklósra. De a leg
gondosabb ápolás mellett is életereje folyton fogyott s március 23-án
kiszenvedett. A korán letört ifjúban jó és törekvő növendéket veszített
intézetünk. A tanári kar részvéttáviratot küldött a megszomorodott szülőknek,
osztálytársai is sürgönyileg fejezték ki részvétüket s koszorút küldtek
jó barátjuk sírhalmára. Nyugodjék békében!
Helyettesítésről az első félév folyamán aránylag elég sokszor kellett
gondoskodnunk. Betegség miatt mulasztott 8 tanár 10 esetben 52 órát,
tanulmányi kirándulás miatt 3 tanár 1 esetben 48 órát, hivatalos kiküldetés
miatt 2 tanár 4 esetben 29 órát, családi ügy miatt 4 tanár 4 esetben
21 órát és egyéb ok miatt 5 tanár 7 esetben 20 órát.
A második félévben betegség miatt mulasztott 6 tanár 10 esetben
53 órát, hivatalos kiküldetés miatt 3 tanár 2 esetben 8 órát, más ok miatt
3 tanár 4 esetben 10 órát.
A távollevő kartársak lehetőleg szakszerű helyettesítéséről minden
alkalommal idejekorán gondoskodtunk.
Vidéki tanulóink szállását a lefolyt iskolai évben is szemmel tartottuk.
E törekvésünkben az iskolaorvos is segítségünkre volt, aki nemcsak az
iskola falain belül, hanem azokon kívül is a tanulók egészségi viszonyai
iránt élénk érdeklődést tanúsított.

Vallás-erkölcsi állapot.
Az ev. tanulók a téli hónapok kivételével, minden ünnepnapon
a főgimnázium épületéből tanárok vezetése mellett indultak templomba
s a hiányzókat mindjárt a következő napon mulasztásuk igazolására
hívták fel az osztálytanárok. Más vallású tanulóink is rendesen látogatták
az istentiszteletet s teljesítették vallási kötelességeiket.
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Sajnos, hogy a hosszú és kemény tél miatt igen sok istentiszteletről
elmaradt a tanulóifjúság. A téli hónapokban a templomlátogatást kötelezővé
nem tehettük, hanem csak ajánlottuk s inkább a szülőkre és gondozókra
bíztuk, hogy megfelelő ruhában télen is küldjék templomba a tanulókat,
ha teljesen egészségesek. Miután a templomlátogatásnak hosszabb ideig
tartó szünetelése a valláserkölcsi nevelés szempontjából helytelen, a főgim
náziumi bizottság újból egyházközségünk képviselő testületéhez fordúlt,
hogy fííttesse tél idején a templomot. A képviselő testület azonban ezt
az óhajunkat a mutatkozó nagy költség miatt teljesíthetőnek nem találta.
A reformáció emléknapján iskolai ünnepet rendeztünk a következő
m űsorral:
1.
Egyházi ének. 2. Kozma Andor: Az ördögűző tenta. Szavalta
Lenhardt János Vili. o. t. 3. Emlékbeszéd. Mondta dr. Daxer György
vallástanár. 4. Csengey Gusztáv: A budai párbaj. Szavalta Szegedi Lajos
VIII. o. t. 5. Egyházi ének.
Az iskolai ünnep után részt vettünk az istentiszteleten.
Október 17-én és május 1-én deprekációt tartottunk. Mindkét alkalom
mal a tanári kar nevében dr. Daxer György vallástanár válaszolt az ifjúság
szószólójának (első esetben Szondi Lajos VIII. o., második esetben Jancsik
Mihály VII. o. tanulónak) Isten segedelmét kérve az ifjúság komoly
fogadalmára. Deprekáció után az Úr asztalához járúltunk.
A tizenkettedik életévüket betöltött tanulók a konfirmációra gondos
előkészületben részesültek s pünkösd második napján, a szokásos vizsgálat
letétele után felvették az úrvacsorát.
A tanulók magaviseletét, szükség esetén, a rendes havi értekezleteken
is tárgyaltuk, minden egyes tanuló magaviseletével az ellenőrző és osztályozó
konferenciákon foglalkoztunk. Az első ellenőrző értekezletből (dec. 4.)
kifolyólag 23 tanuló szüleit írásbelileg figyelmeztettük, hogy a maguk
részéről is komolyabb magatartásra buzdítsák fiaikat.
Jó magaviseletét tanúsított az első félév folyamán 249 tanuló (78‘5%),
szabályszerűt 62 (19'5%), kevésbé szabályszerűt 5 (1'5%), rossz maga
viseletű jegyet kapott egy tanuló (0’5° o). Az öt kevésbé szabályszerű jegy
részben igazolatlan mulasztások következménye, részben pedig azoknak
jutott osztályrészül, akik rendetlenkedésükkel zavarták a tanítást vagy
egymást bántalmazták; a rossz jeggyel egy tanulót kellett sújtanunk, aki
a véletlenül kezébe került osztálynaplóból a nevét kitörölte s osztálytanárá
nak többszöri felszólítására, hogy a tettes jelentkezzék, nem engedelmes
kedett. Tettét később megbánta s azóta megfelelő magaviseletét tanúsított.
A második ellenőrző értekezletünkön (márc. 26.) már csak 22 tanuló
kapott megintést a magaviseletből.
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Az egész évre vonatkozó adatokkal a statisztikai kimutatás
szolgál.
A tanári kar a tanulóknak az iskolán kívül való foglalkozására és
életmódjára is gondot fordított. A vidéki tanulók szállásait szemmel tartotta,
utasításokat adott az egészség megóvására, az erkölcsrontó helyek láto
gatásától pedig távol tartotta a tanulókat. Ez utóbbi törekvésében a hatóság
támogatta, amelynek a magas kormány is kötelességévé tette, hogy figyel
meztesse a nem tanulóknak való helyek tulajdonosait, miszerint tanulóknak
látszó fiatalságot helyiségeikben meg ne tűrjenek. Ha pedig bárhonnan
följelentés érkezett, hogy fegyelemsértés támadt, a nyomozást és kihallgatást
azonnal megindítottuk. Az erkölcsi mételytől való óvakodástól az iskolában
is minden adott alkalommal figyelmeztettük tanulóinkat.

Tanulmányi állapot.
A tanítás az országos tanterv és a hozzáfűzött utasítások szerint
történt.
Rendtartásunk értelmében az iskolaévet két félévre osztottuk; az első
félévet január hó 30-án fejeztük be, amely napon kiosztottuk az Értesítőket
s kiadtuk az előírt szünetet.
A tanítás és nevelés egyöntetűségének előmozdítása céljából, valamint
a kiszabott tananyagnak kellő feldolgozása s az írásbeli dolgozatok
számának és íratásuk idejének megállapítása végett két módszeres érte
kezletet tartottunk, még pedig szeptember 25-én és február 26-án.
Mindkét alkalommal a Rendtartás idevágó intézkedésének megfelelően
a szaktanárok írásba foglalva terjesztették be a részükről ajánlott tan
menetet, amely tervezetek közös megbeszélés tárgyává tétettek.
A tanulók magaviseletének, szorgalmának és előmenetelének meg
állapítása végett két ellenőrző (december 4-én és március 26-án) és három
osztályozó (január 28-án, május 14-én és junius 18-án) tanácskozást
tartottunk, de a szükséghez képest a rendes havi értekezleteken is
figyelemmel kísértük a tanulók erkölcsi és tanulmányi állapotát.
Az első félév végén osztályozás alá került 317 tanuló; nem
osztályoztatott 2 tanuló. Minden tantárgyból legalább elégséges osztály
zatot nyert 220 tanuló (69’5% ), megbukott 97 (305°/o); még pedig
egy tárgyból 39 (12'3°/o), kettőből 23 (7’2 % ); több tárgyból 35(11‘0% ).
Ha tantárgyanként tekintjük az első félév végén az elégtelen jegyek
számát, feltűnő százalékra sehol sem akadunk. Legtöbben a természettanból kaptak elégtelen osztályzatot ( 2 2 -2 °/o), ezután a földrajzból (2 0 '0 ° /o ),
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a rajz. mértanból (13*4%), a latinból (13’00/o), a németből (12'3%),
a mennyiségtanból (11 0%), a történelemből (8'8%), a magyarból (6'6%),
a görögből (6'5°/o), a görögp. rajzból (1'2%).
A december hó 4-én tartott ellenőrző értekezleten 146 tanuló
részesült megintésben ki nem elégítő tanulása miatt. Ezekből tehát
49 javított.
Az első félév tanulmányi eredményéhez képest visszaesést mutat
a március 26-án tartott ellenőrző értekezlet, amely alkalommal 134 tanuló
kapott írásbeli megintést hanyagsága és csekély előmenetele miatt.
A tanuló otthonának az iskola munkakörébe való bevonása céljából
nyomtatott felhívást intéztünk a szülőkhöz, hogy gyakrabban és lehetőleg
személyesen tudakozódjanak fiuk magaviseletéről és előmeneteléről. Adják
tudtunkra mindazokat az okokat, amelyek miatt egy vagy más tekintetben
hátramaradás tapasztalható, hogy közös megbeszélés alapján hárítsuk
el, vagy legalább csökkentsük a gátló körülményeket. Felhívásunknak
volt is foganatja, amennyiben a lefolyt iskolaévekben sokkal több szülő
és több ízben kereste fel intézetünket, mint a múlt évben. A kölcsönös
felvilágosításoknak nem maradt el az üdvös következménye. Bár valamennyi
szülő megszívlelte volna a tanári kar eme törekvését! Az óhajtott célt,
hogy képzett és erőteljes nemzedéket neveljünk, csak úgy érhetjük el,
ha a szülői ház is segítségünkre lesz, tanácsainkat követi s viszont
a tanárnak is szüksége van arra, hogy tanítványát minden oldalról ismerje,
mert csak így lehetséges, hogy egyénileg nevelje.
Az iskolai év végén elért eredményről felvilágosítást nyújt a statisztikai
táblázat.

Iskolalátogatás.
A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 116.984/908. sz.
leirata alapján dr. Vass Bertalan, nagyváradi tankerületi főigazgató úr,
mint miniszteri biztos április hó 20., 21. és 22. napjain hivatalos látogatást
végzett intézetünkben s miután hoszpidálásait befejezte, megtekintette
a tanulók írásbeli dolgozatait és rajzait, úgyszintén a könyvtárakat
és szertárakat s megvizsgálta az igazgatói ügyvitelt, a tanári kar értekezletén
előterjesztvén tapasztalatait, elismerőleg nyilatkozott intézetünk működéséről
s további lelkes munkára buzdította a tanári kart. Az igazgató erre hálás
köszönetét mondott a főigazgató úrnak azért a jóakaratért, amelyben
intézetünket részesítette s anyagi viszonyainak rendezésében a múlt évben
is s ez idén is a magas kormánynál támogatta.
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Iskolai ünnepek.
A szabadság napjának emlékére, március 15-én, hazafias ünnepet
rendeztünk a következő m űsorral:
1. Kálmán Farkas: Recrudescunt . . . Énekelte a főgimnáziumi
daloskör.
2. Heller János VI. o. t . : Petőfi. Szavalta Rovács István VII. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Mondta Laurovics Ferenc tanár.
4. Lavotta Szerenádja. Kvartett, hegedűn előadták : Rosenthal József
Vili., Kocziszky László VI., Bőhm Jenő VIII., Soltész József VII. o. t.
5. Március 15-e és a mai ifjúság. Irta Szegedy Lajos Vili. o. t.
6. Farkas Imre: Az utolsó honvéd. Szavalta Kliment Pál VI. o. t.
7. Huber Károly: Nemzeti zászló. Énekelte a főgimnáziumi daloskor.
A 48-as törvények szentesítésének emlékére, április 3-án rendezett
iskolai ünnep műsora a következő:
1. Mosonyi: Szentelt hantok. Énekelte a főgimn. énekkar.
2. Dingha: A zobori oltár. Szavalta György Elemér VI. o. t.
3. Ünnepi beszéd, Balázs Ádám tanártól.
4. Farkas: Rákóczi-induló. Szavalta Langfelder Emil VI. o. t.
5. Huber: Nemzeti zászló. Énekelte a főgimn. énekkar.

Jótékonyság, adakozás.
A főgimnáziumi bizottság február 13-án tartott ülésén a következő
tanulókat részesítette tandíjelengedésben: Bielik Sándor I. o. t. 30 K,
Gajdács Mihály I. o. t. 30 K, Molnár Árpád I. o. t. 24 K, Pólya Ferenc
I. o. t. 48 K, Rovács Andor 1. o. t. 25 K, Wilim Gábor I. o. t. GO K,
Winkler Károly I. o. t. 20 K ; — Korber Béla II. o. t. 30 K, Kurilla
Mihály II. o. t. 60 K, Kvasz Béla II. o. t. 30 K, Kvasz Jenő II. o. t.
30 K, Machács
LajosII. o. t.36 K, Roósz JózsefII. o. t. 30 K,
Wilhelm Ferenc II. o. t. 15 K; — Galli László 111. o. t. 30 K, Rapos
Mihály 111. o. t. 60 K, Richtseit Sándor III. o. t. 15 K, Szende Pál
III. o. t. 30 K, Tüske László III. o. t. 30 K, Varga Gyula 111. o. t. 60 K,
Wilim Tibor III. o. t. 60 K ; — Földes Irén IV. o. magánt. 30 K,
Jordán Sándor IV.o. t. 30 K,
Kvasz György IV. o. t. 60 K, Marik
Mihály IV. o. t. 60 K,Petz Gyula IV. o. t. 40 K,Sándor Lajos IV.
o. t. 15 K, Taniássy Emil IV. o. t. 30 K ; — Balázs László V. o. t.
54 K, Deutsch Béla V. o. t. 20 K, Galli Mihály V. o. t. 50 K, Kabós
Tibor V. o. t. 60 K, Pongrácz István V. o. t. 20 K ; — Bagyinka Béla
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VI. o. t. 25 K, Bauko András VI. o. t. 60 K, Galli Miklós VI. o. t. 60 K,
Loyko Béla VI. o. t. 40 K, Tollas Béla VI. o. t. 60 K; — Havas Gyula
VII. o. t. 30 K, Jancsik Mihály VII. o. t. 60 K, Jurányi Lajos VII. o. t.
30 K, Rovács István VII. o. t. 30 K, Sándor Mihály VII. o. t. 30 K; —
Bánszky György VIII. o. t. 30 K, Gulyás Sándor VIII. o. t. 60 K,
Marik András VIII. o. t. 20 K, Szegedi Lajos VIII. o. t. 60 K. Összesen:
1817 K. Április 17-én tartott ülésen a következők részesültek tandíjelengedésben : Sáfár Pál II. o. t. 30 K, Kiszely János III. o. t. 30 K,
Paulovics Gyula III. o. t. 30 K, Zsilinszky Emil III. o. t. 15 K, Botyánszky
János V. o. t. 60 K, Barna Jenő VII. o. t. 50 K és Herczegh Dezső VIII. o.
magánt. 60 K s végűi a május 17-én tartott ülésen: Földes Irén IV.
még 30 K és Marosán Jusztin VIII. o. magánt. 60 K. Az egész elengedett
összeg: 2182 K.
Az alumneumi díjak elengedéséről az eforus jelentése számol be.
Egyházi főhatóságunk 1909. évi márc. 17-én 1387. szám alatt kelt
felhívása folytán a Szanatórium-Egyesület alapja javára rendezett ifjúsági
gyűjtés eredménye 18 K 02 f. Rendeltetése helyére juttattuk.
Az Orsz. Gyermekvédő Liga alapja javára április elején rendezett
gyűjtésünk eredményét: 19 K 65 f-t, azzal az összeggel együtt (34 K 80 f.),
amelyet az Uránia színház ifjúsági előadására jelentkezett tanulóktól
belépő-díjak gyanánt beszedtünk, a helyi bizottság pénztárába be
szolgáltattuk.
Kossuth szobrának két alkalommal (szept. 19-én és márc. 15-én)
történt megkoszorúzására rendezett gyűjtésekből a maradékokat, összesen
16 K 36 f.-t a Torna-kör alapja javára fordítottuk.
Miután több helyről gyűjtőívek érkeztek hazafias és emberbaráti
célokra, a tanári kar elhatározta, hogy eme célok érdekében általános
gyűjtést rendez s a befolyó összeget a jelentkezők közt szétosztja.
A gyűjtés eredménye 24 K 25 f. Ebből az összegből 8 K-t a Petőfi
Háznak juttattunk, 4 K-t a vakokat gyámolító országos egyletnek, 3 K-t
a siketnémák kolozsvári országos intézetének, 3 K-t a siketnémák szegedi
intézetének, 3 K-t a siketnémák ungvári intézetének és 3 K 25 f-t
a hülyéket és gyengeeiméjűeket segélyző bizottságnak.

Osztály vizsgálatok, ösztöndíjazás.
A VIII. osztály nyilvános tanulói az írásbeli érettségit megelőzőleg
osztályvizsgálatot tettek, még pedig május 10— 14. napjain; a magán
tanulók május 13— 15. napjain.
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A többi osztály vizsgálatai junius 10— 18. napjain folytak le
a meghívóban közölt sorrendben. Junius 14. és 15-én írásbeli, 16-án
és 19-én szóbeli magánvizsgálatokat tartottunk.
Az osztály vizsgálatokra és az ösztöndíjazás tárgyában tartott bizottsági
ülésre a békéscsabai Casino-egyesület, mint a Kazinczy-féle ösztöndíj
alapítója, Haan Béla és Korosy László urakat küldte ki.
Junius 19-én igazgatói záró-szó volt a tornacsarnokban az ösztön
díjak kiosztásával, utána az osztályokban a bizonyítványok kiosztása.
Ösztöndíjban részesültek:
1. A Gróf Teleky Róth Johanna-féle alapítványból az egyetemes
egyház pénzügyi és ösztöndíjosztó bizottságának 1909. évi május hó
12-én tartott ülésén hozott határozata alapján: Pfeiffer Sándor és Szondi
Lajos Vili. o. t. 70—70 K.
2. A Németh István tábornok alapítványából: Bauko András VI.
0. t. 84 K.
3. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 400 koronás adományából
a püspök úr Öméltóságának 2754. sz. jóváhagyásával: Bielik Sándor 1. o. t.
10 K, Czepo János I. o. t. 10 K, Maros Dezső 1. o. t. 10 K, Pólya Ferenc
1. o. t. 10 K, Szeberényi Lajos I. o. t. 15 K, Réthy István II. o. t.
20 K, Jeszenszky Pál III. o. t. 40 K, Rapos Mihály III. o. t. 40 K,
Szeberényi János III. o. t. 15 K, Wilim Tibor III. o. t. 50 K, Maros
Jenő IV. o. t. 50 K, Petz Gyula IV. o. t. 40 K, Botyánszky János V. o. t.
50 K, Loyko Béla VI. o. t. 40 K.
4. A Kazinczy-alapítványból: Friedmann László II. o. t. 10 K, Kurilla
Mihály 11. o. t. 25 K, Wilhelm Ferenc 11. o. t. 10 K, Richtseit Sándor
III. o. t. 10 K, Tollas Béla VI. o. t. 10 K.
5. A Ruttkay—Jancsovics-alapitványból: Varga Gyula 111. o. t. 60 K,
Kvasz György IV. o. t. 40 K.
6. A Molnár Miklós-alapitványból: Gulyás Sándor Vili. o. t. 50 K.
7. Az Ifjúsági alapítványból: Rosenthal József VIII. o. t. 20 K.
8. A Haan Antal-alapítványból: Hegedűs Károly IV. o. t. 10 K.
9. A Krcsmárik-alapítványból: Marik Mihály IV. o. t. 10 K.
10. A Jókai-alapítványból: Ritter Dávid VI. o. t. 10 K.
11. A Kossuth-alapítványból: Pfeiffer István 1. o. t. 8 K.
12. A Haan Lajos-alapitványból: Sailer Ferenc IV. o. t. 10 K.
13. A Schreyer-alapitványból; Tevan Rezső VI. o. t. 10 K.
14. A Kán-alapítványból: Rosenthal Andor Vili. o. t. 10 K.
15. A Klein-alapitványból: Tevan Ferenc Vili. o. t. 10 K.
16. A Tevan-alapítványból: Lőwy Pál V. o. t. 10 K.
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17. A Békés-Csabai takarékpénztár egyesület alapítványából: Molnár
Árpád I. o. t. 15 K.
18. A Kliment Z. János-alapitványból: Vidovszky Géza II. o. t. 5 K.
Miután oly evangélikus szegény tanulónk, aki minden osztályban
általános jeles osztályzatot nyert volna, a lefolyt iskolai évben nem volt,
a Breznyik-féle ösztöndíj ez idén sem kerülhetett kiosztásra.
Megjegyzendő, hogy Bodó Imre VIII. o. t. a nagyváradi 1. sz. káptalan
által adományozott s a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által
25.661 — 1903. szám alatt kiutalt 420 koronás ösztöndíjban a lefolyt
iskolai évben is részesült.

IV.

Főgimnáziumi bizottság.
Elnök: Szeberényi Lajos Zs., igazgató-lelkész.
Jegyző: Dr. Rell Lajos, tanár.
Pénztáros: Such Albert, takarékpénztári igazgatóhelyettes.
Gondnok: Uhrin András, ipartestületi pénztáros.
Tagok a községi képviselet részéről: Haan Béla, ügyvéd. Varságh
Béla, gyógyszerész.
Az egyház részéről: Achim Gusztáv, mérnök; Csepregi György,
esperes; Knyihár Károly, lelkész; Kocziszky Mihály, földbirtokos; Koren
Pál, lelkész; Korosy László, első jegyző; Linder Károly, lelkész; Németh
Lajos, nyug. igazgató-tanító; Dr. Sailer Vilmos, ügyvéd ; Sztraka György,
nyugalmazott főszolgabíró; Dr. Ursziny János ügyvéd; Zsíros András
földbirtokos.
A tanárok részéről: Babich Pál, ephorus; Bukovszky János, igazgató
tanár ; Dr. Rell Lajos, tanár.
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1907.
— szept. V allástan 1— Vili.
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1908.
— szept. V allástan 1— V ili.
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1906.
febr. V allástan 1— Vili.
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1908.
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12.

12
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Iskolaorvos:

Szondi Lajos dr.,
já rá s o rv o s
J e g y z e t . A 18 ó rán felül vá H alt ó rá k é rt rülön d íja z á s já rt.

A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület 1907. évi közgyűlése
jegyzőkönyvének 105-ik pontjában elhatározta, hogy „az évi értesítők
a középiskolai tanárok egyházi, társadalmi és irodalmi tevékenységéről
is számoljanak be“.
Eme felhívás folytán itt következnek a kívánt adatok:
Babich Pál: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület tagja, a Békés
csabai Múzeum-Egyesület pártoló tagja, a Békéscsabai Casinó-egylet
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és a békéscsabai alsófokú kereskedelmi tanonciskola felügyelő bizottságá
nak tagja.
Balázs Ádám: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület választmányi
tagja, a Luther-Társaság, a Békéscsabai Múzeum-Egyesület s a Békés
csabai Casinó-egylet tagja.
Bukovszky Ján o s: az arad-békési ág. hitv. ev. egyházmegye iskola
székének, számvevőszékének, számadásokat vizsgáló bizottságának és
építészeti bizottságának tagja; a Kir. Magy. Természettudományi Társulat,
a Mathem. és Physikai Társulat, az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület,
a D. M. K. E. tagja; a Békéscsabai Múzeum-Egyesület s a Békéscsabai
Casinó-egylet választmányi tagja.
Dr. Daxer György: az arad-békési espercsség jegyzője; az Országos
Ág. H. Ev. Tanáregyesület tagja; a Luther-Társaság pártoló tagja;
a Békéscsabai Múzeum-Egyesület pártoló tagja; a Theol. Szaklap,
Theolog. Zeitblatt és a Theolog. Literaturblatt munkatársa.
Fest László: a Békéscsabai Casinó-egylet, a Vereskereszt-egylet
és az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület tagja.
Groó Vilmos: az Országos Középiskolai Tanáregyesület s a Békés
csabai Múzeum-Egyesület tagja.
Jéger József : az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, a Kir. Magy.
Természettudományi Társulat tagja; a Békéscsabai Casinó-egylet választ
mányi tagja; a Békéscsabai Múzeum-Egyesület könyvtárosa; a Veres
kereszt-egylet békéscsabai fiókjának pénztárosa.
Laurovics Ferenc: a békéscsabai Nőegylet pártoló tagja, a József
Kir. Herceg Szanatórium békéscsabai bizottságának titkára; az Országom
Ág. H. Ev. Tanáregyesület tagja.
Majoros József: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület, a Békés
csabai Casinó-egylet, a Békéscsabai Iparos Olvasókör, a Békéscsabai
Iparos Daloskor tagja.
Mockovcsák János: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület tagja.
Dr. Rell Lajos: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület jegyzője,
a Békéscsabai Múzeum-Egyesület titkára, a Békéscsabai Nőegylet jegyzője,
a Békéscsabai Márc.-bizottság-Tulip.-egyes, egyik elnöke; a Budapesti
Phil. Társaság, a Gyermektanulmányi Társaság, a Békéscsabai Casinóegylet, a Békéscsabai Vereskereszt-egylet tagja; a Békéscsabai munkás
gimnázium igazgatója; a Békésmegyei Függetlenség felelősszerkesztője.
Székely Vilmos: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület tagja;
a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület békéscsabai bizottságának
alelnöke; a Békéscsabai Casinó-egylet tagja; a Békéscsabai Nőegylet
titkára; a Vereskereszt-egylet tagja; a Békéscsabai Sport-club titkára;
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a Békéscsabai izr. leány ki házasító Egyesület tagja; a Békéscsabai
Tulipán-szövetség jegyzője; a Békéscsabai Gyermekvédő Liga ellenőre.
Zvarínyi Lajos: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület tagja,
a Magy. Amatőrök Országos Szövetsége vidéki bizottságának, a Soproni
Ág. H. Ev. Főgimn. Gyorsirókörének tiszteletbeli tagja.
Achim Károly: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület tagja,
a Tornatanárok orsz. Egyesületének választmányi tagja; a Békéscsabai
Sport-club művezetője; a Békéscsabai Casinó-egylet könyvtárosa;
a Békéscsabai Dalos-kör működő tagja.
A tanári karból a következők tartottak Békéscsabán szabad előadást
az elmúlt év folyamán a Békésvármegyei Közművelődési Bizottság nép
szerű előadásainak keretében: Groó Vilmos dec. 6. és 13-án: A vízről;
Jéger József jan. 10-én: Az állatok színéről és alakjáról; Laurovics
Ferenc jan. 2 4 -én : A balkán államokról; dr. Rell Lajos nov. 22., 30.
és febr. 7 -én : Petőfiről és A földrengésről, azonkívül Újkígyóson is
tartott dec. 13. és jan. 10-én két előadást.

VI.

Az elvégzett tananyag és heti óraszám kimutatása
osztályonkint és tantárgyankint.
a)

Rendes tárgyak.
I. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órában. Ó-testámentomi bibliai történetek
a teremtéstől a babyloni fogságból való visszatérésig. A 10 parancsolat.
Kézikönyv: Bereczky S .: Bibliai ismertetés bibliai történetekkel. (3. kiad.)
Tanár: dr. Daxer György.
M agyar nyelv, hetenkint 5 órában. Olvasmányok. Elbeszélő
szemelvények a hűn és magyar nemzeti mondából s az Árpádok törté
netéből ; rajzok a magyar földről és népének életéből; válogatott darabok
a klasszikus hősi mithosz köréből. Nyelvtan. Mondattani alapon: a hang
tan elemei; az egyszerű mondat és részei; a fő- és mellékmondat
megkülönböztetése ; helyesírás. Arany, Petőfi, Tompa és Gyulai könnyebb
leíró és elbeszélő költeményei. Az olvasmányok nyelvi és tartalmi meg
beszélése, meg szabad elmondása ; költemények tanulása. Havonkint két
iskolai dolgozat a nyelvtan és helyesírás begyakorlására. Kézikönyvek:
Szinnyei J .: Magyar nyelvtan. I. r. (12. kiadás.) Császár E. és Váczy 1.
Magyar olvasókönyv. I. r. Tanár: Majoros József.
Latin nyelv, hetenkint 6 órában. A) Nyelvtan. Olvasás, nemek.
Névragozás, görög szók ragozása. Hiányos és bővelkedő névszók.
Fokozás, adverbium. Elüljárók. Névmások. Számnevek. Sum és a négy
mintaige cselekvő ragozása. B) Az olvasókönyvből 24 latin és 23 magyar
gyakorlat fordítása. Kézikönyvek: Pirchala J . : Latin nyelvtan és Latin
olvasó és gyakorlókönyv. I. r. Tanár: Balázs Ádám.
Földrajz, hetenkint 3 órában. Tájékozódás a földgömbön és tér
képen ; térképolvasás. Földrajzi alapismeretek. Magyarország hegységeinek,
síkságainak, vizeinek, éghajlatának, terményeinek és főbb helyiségeinek
ismertetése, kapcsolatban a lakosság foglalkozásával és életmódjával.
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Térkép-vázlatok készítése. Kézikönyvek: Lasz S .: Földrajz I. k., Kogutovitz
M .: Atlasz. Tanár: Laurovics Ferenc.
T erm észetrajz, hetenkint 2 órában. A fontosabb gyümölcsformák.
A házi állatok. A fenyők. A ház körül, az erdőn és mezőn élő emlős
állatok. Néhány közönséges, könnyen elemezhető tavaszi virágos növény.
A házi szárnyasok. Kézikönyv: Paszlavszky | . : Kis természetrajz. 1. rész.
Tanár: Jéger József.
M ennyiségtan, hetenkint 4 órában. A számok írása és olvasása.
Az összeadás, a kivonás fejben és írásban; a nyereség és veszteség
kiszámítása. A sokszorozás. Az osztás és mértékrendszerek; a pénzrendszer. A tizedes törtek fogalma. Alapműveletek tizedes számokkal.
Időszámítás. A törtszámokra vonatkozó műveletek. A közönséges tört
fogalma, áltört és vegyes szám. Oszthatóság. A legnagyobb közös osztó
a legkisebb közös többes. Alapműveletek a közönséges törtekkel. Iskolai
közös munka és házi dolgozatok. Havonkint egy iskolai írásbeli dolgozat
az elvégzett anyag köréből. Kézikönyv: Szuppán—P éch : Számtan.
Tanár: dr. Rell Lajos.
Rajzoló m é rtan , hetenkint 3 órában. Bevezetésül a rajzszerek
ismertetése és használatukra vonatkozó útasítások. A) Planimetriai alaktan:
a pontok, vonalak és szögek. Műveletek távolságokkal és szögekkel.
Az idomok bemutatása testeken, osztályozása, főbb tulajdonságai, kerülete
és területe, egybevágósága, hasonlósága és symmetriája. B) Rajz: a fen
tebbiek rajzoltatásán kívül egyszerű görög maeanderek és csillag idomok
rajzoltatása s az ügyesebbekkel azok egyszerű színeztetése. Kézikönyv:
dr. Gerevich E. és Király L .: Rajzoló geometria, I. rész: Planimetria.
Tanár: Zvarínyi Lajos.
Szépírás, hetenkint 1 órában. A magyar kis és nagy betűk. Kézi
könyv: Vajda P . : Szépírási minták. Tanár: Laurovics Ferenc.
T estgyakorlás, hetenkint 2 órában. Katonai rendgyakorlatok: állás,
igazodás, fordulatok, szakasz alakítás, szakadozás, menetelés arc- és
oldalsorban, fordulás menet közben, megállás, visszakozás, kettősrendek
helyben, kanyarodás oldalsorban és kettősrendekben. Sorbontások; négy
nyitott sorban előre és hátra, fejlődések előre-hátra 2—6-os sorokba
egyenként és egyszerre, kanyarodással balra és jobbra. Szabadgyakorlatok:
lépő, terpesz, guggoló, támadó, védő állások, törzshajlítás és forgatás, kar
ütések, lendítések, hajlítások, összekötve a lábgyakorlatokkal mint könnyebb
összetett gyakorlatok kettő s később négy ütemig. Légzési gyakorlatok.
Futás: 60 m.-es pályán s kitartó futás 4 percig. Ugrás: magasba 50
cm.-től fokozva a magasságot. Mászórúd: előgyakorlatok, függések,
átfordulás, mászás rúdon után- és túlfogással, verseny mászás. Nyújtó:
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függések és függés cserék, átfordulások, lefüggés, térd fellendülések,
leugrások az alacsony nyújtón. Korlát: (alacsony) támasz, támlázás,
felülések és üléscserék, lengés, függések. Kopás támfa: felugrás támaszba,
kanyarlati lovag ülések, feltérdelések, leugrások, egyenoldalú ívfeszítések
előre, támaszok. Játék: Farkas és bárány. Kotló és kánya. Futó róta.
Kalapos dominó. Üsd a harmadikat. Hosszú méta. Füleslabda. Torna
tanár: Achim Károly.
11. OSZTÁLY.
V allástan, hetenkint 2 órában. Az új-szövetségi bibliai történet:
Jézus élete, az apostoli kor története Pál apostol római fogságáig. Az újszövetségi bibliai könyvek áttekintése. Az apostoli hitvallás. Kézikönyv:
Bereczky S .: Bibliaismertetés bibliai történetekkel. (3. kiadás.) Tanár:
dr. Daxer György.
M agyar nyelv, hetenkint 5 órában. Az első osztály anyagának
átismétlése után a rágós határozók, a mellé- és alárendelt mondatok,
az idézet, a többtagú összetett mondat, a szórend, a szóösszetétel.
A nyelvtanban és olvasókönyvben előforduló olvasmányoknak alaki és
tartalmi magyarázása, tartalmuk elmondása. Mondattani elemzés. Költe
mények betanulása és elszavalása. Havonkint két iskolai írásbeli dolgozat.
Kézikönyvek: Szinnyei J . : Magyar nyelvtan II. r., Lehr-Riedl: Olvasó
könyv, II. r. Tanár: Székely Vilmos.
Latin nyelv, hetenkint 6 órában. 1. Olvasmányok: De adventu
Hunnorum, De Attiláé aedibus; De hello Troiano 3 olvasni.; De exercitu
Romano; De erroribus Ulixi 8 olvasni.; De Tarquinio Prisco, De Servio
Tullio 2 olvasni.; De Tarquinio Superbo, De regibus expulsis, De
supplicio filiorum Bruti, De Gn. Marcio Coriolano; a megfelelő magyar
gyakorlatok szenielvényesen ; retroverziók ; közmondások. 2. Nyelvtan :
az I-ső osztály anyagának átismétlése után, az olvasmányok alapján
a szenvedő, álszenvedő, félig álszenvedő, rendhagyó, hiányos, személytelen
igék ; a körülírt igeragozás; a szóképzés és a szó-összetétel; igecsoportok,
szinonimák; az elemzés folytonos gyakorlása; beszélgetések. 3. Könyv
ijeikül több latin olvasmány és közmondások. Kéthetenkint írásbeli
dolgozat az elvégzett anyag köréből. Kézikönyvek: Pirchala J . : Latin
Olvasó- és Gyakorlókönyv, Latin Nyelvtan. Tanár: dr. Rell Lajos.
F öldrajz, hetenkint 3 órában. Európa államainak részletes leírása.
Ázsia és Afrika általában, a fontosabb államok részletesebben. Térképvázlatok. Kézikönyv: Lasz S .: Földrajz. 11. k. Tanár: Jéger József.
T erm észetrajz, hetenkint 2 órában. Néhány ősszel virágzó növény
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leírása. A majmok, tengeri emlősök, erszényesek. A ház környékén,
a mezőn, az erdőn tartózkodó és vízi madarak közül a nevezetesebbek.
Csuszó-mászók, kétéltűek, halak, csigák, kagylók. Az Ízeltlábúak főbb
csoportjainak egy-egy képviselője. A földi giliszta. Néhány tavaszi
növény. Gyümölcsfáink, erdei fáink és bokraink közül a legközönségesebbek.
Kézikönyv: Paszlavszky J.: Kis természetrajz. II. k. Tanár: Jéger József.
M ennyiségtan, hetenkint 4 órában. Az I. oszt. anyagának átismétlése
közben a számításban kínálkozó előnyök. A közönséges és tizedes törtek
kölcsönös átváltoztatása. Rövidített szorzás és osztás s ezzel kapcsolatban
a régi és új mértékek. Az arányosság. A következtetések; az olasz
gyakorlat. Arányok és aránypárok; a hármasszabály. A százalék- és
ezrelékszámítás. Iskolai közös munka és házi dolgozatok. Havonkint egy
iskolai zárthelyi dolgozat. Kézikönyv: Szuppán—Péch : Számtan. T anár:
Groó Vilmos.
Rajzoló g eo m etria , hetenkint 3 órában. A) A stereomeiriai alaktan.
A geometriai testek: a kocka, hasáb, gúla, szabályos testek, kúp, henger,
gömb leírása, tulajdonságai, felszíne, köbtartalma, összeillősége, hasonló
sága, egyenlősége, symmetriája és symmetrikus fekvése. A szögletes
testek tárgyalásánál azok élei, lap-, él- és testszögei számának meg
határozása határoló lapjainak oldalaiból, illetőleg szögeiből. A térbeli
pontok, egyenesek és síkok relativ helyzetei. B) Rajz: az ismertetett
testek nagyobb részének s a kocka és hasábokból összetett néhány
egyszerű testnek (kereszt, lépcső stb.) axonometrikus rajzoltatása, azoknak
famintákon való szemléltetése után. Az egyszerűbb testeknek lemez
papírból való készítése. Kézikönyv: Dr. Gerevich E. és Király L .:
Rajzoló geometria, II. rész. Tanár: Zvarínyi Lajos.
Szépírás, hetenkint 1 órában. A német kis és nagy betűk. Kézi
könyv: Vajda P . : Szépírási minták. Tanár: Mockovcsák János.
T estgyakorlás, hetenkint 2 órában, mint az I. osztályban. Torna
tanár: Achim Károly.
111. OSZTÁLY.
Vallástan, hetenkint 2 órában. A keresztyén egyház története az
egyház alapításától a jelen korig. A hazai evang. egyház története. Kézi
könyv : Bereczky S .: A keresztyén egyház rövid története. (4. kiadás.)
T anár: dr. Daxer György.
M agyar nyelv, hetenkint 4 órában. Olvasmányok alapján a hang
tan, szótan, mondattan. Olvasmányok tartalmának elmondása. Költemények
ismertetése, elszavalása. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Kézikönyvek:

139

Szinnyei J . : Rendszeres magyar nyelvtan. Lehr-Riedl: Magyar olvasó
könyv. III. r. Tanár: Babich Pál.
Latin nyelv, hetenkint 6 órában. 1. Olvasmányok: A) Cornelii
Nepotis Vitae: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Alcibiades;
B) Phaedrus meséiből: Lupus et agnus. Ranae regem petierunt, Canis
per fluvium carnem ferens, Lupus et gruis, Cervus ad fontem. 2. Nyelv
ta n : az 1—II. oszt. anyagának átismétlése; az olvasókönyv 15 magyar
szövegű gyakorlata alapján az egyszerű mondatról szóló mondattani
rész tárgyalása; retroverziók. Kéthetenkint egy iskolai írásbeli dolgozat.
Kézikönyvek: Pirchala J . : Latin olvasókönyv. I. és II. k. Latin nyelvtan.
Tanár: Babich Pál.
Német nyelv, hetenkint 4 órában. A német kis- és nagybetűk
írása és olvasása. A névelő, a főnév ejtegetése és az igeragozás cselekvő
alakja. A praepositiók. Névmások. A szórend. Mindezt a kézikönyv
beszédgyakorlatainak és olvasmányainak alapján, szótanulással kapcsolatban
végeztük. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Schuster A .: Német
nyelvtan direkt módszer alapján 1. r. (3. kiadás.) Tanár: dr. Daxer György.
T örténelem , hetenkint 3 órában. Hazánk története 1526-ig.
A fontosabb évszámok chronologikus összeállítása. Kézikönyv: Dr.
Szigethy L .: A magyarok története. I. r. Tanár: Balázs Ádám.
Földrajz, hetenkint 2 órában. Amerika és Ausztrália fekvése,
tagoltsága, hegy- és vízrajza, lakói, államai és gyarmatai. A föld szárazulata,
vize és légköre. A föld belseje: tűzhányók, földrengések. A föld mint
világtest. Kézikönyv: Lasz S .: Földrajz II. k. és Dr. Schmidt L .: Fizikai
és mathematikai földrajz. Tanár: Laurovics Ferenc.
M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. Összetett feladatok megoldása
következtetésekkel, továbbá az egyszerű és összetett hármas szabály
alapján. Az egyszerű kamatszámítás esetei. Értékpapirszámítás, váltódiskontálás. Az arányos osztáshoz tartozó feladatok megfejtése. Keverésre
vonatkozó számítások. Arany- és ezüstöntvények. A hazai arany- és
ezüstpénzek ismertetése után nehány legfontosabb külföldi érme. A lánc
szabály, mint a következtetések egyik gyakorlati formája. Havonkint egy
iskolai dolgozat. Kézikönyv: Suppán—Péch: Számtan. II. füzet. (7. kiadás.)
Tanár: Bukovszky János.
Rajzoló m értan, hetenkint 2 órában. A) Constructiv planimetria:
merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, távolságok egyenlő
részekre való osztása s más alapvető planimetriai szerkesztések. A három
szögek, négyszögek és sokszögek tulajdonságai, szerkesztése, összeillősége, symmetriája, hasonlósága, egyenlősége. Az idomok átalakítása,
nagyságuk megtartásával, (alkalmazva Pythagoras tételének levezetésénél).
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B) Rajz: Síkdiszítmények rajzolása és egyszerű színezése. Várdai és
mások fali s kézi lapmintái után. Kézikönyv: Horti H .: Rajzoló geometria.
III. r. Tanár: Zvarínyi Lajos.
T estgyakorlás, hetenkint 2 órában. Katonai rendgyakorlatok:
sorakozás, szakasz alakítás, kettős rendek helyben, kanyarodás oldal
sorban és kettősrendekben. Sorbontás: négy nyitott sorba, kanyarodással,
fejlődésekkel, ellenvonulással. Szabadgyakorlatok: két és négy ütemes
egyszerű összetett szabadgyakorlatok kar- és lábmozgással egyenoldaluan,
füzérgyakorlatok. Légzési gyakorlatok. F utás: 60 m.-es pályán s kitartó
futás 3—6 percig. Ugrás: magasba 60 cm.-tői fokozatosan, távolugrás.
Mászórúd: átfordulások, függések, mászás egy rúdon után- és túlfogással,
vándormászás, versenymászás. N yú jtó : (alacsony és félmagas) térd
fellendülések, forgások, átfordulások, kelep felvetődés s húzódás, lengések.
Korlát: (alacsony) támlázás, ülések és üléscserék, átugrások, ollózás,
egyenoldalú lábfeszítések, lengés. Ló: támasz, ívfeszitések, lovagülések,
üléscserék, felguggolások és térdelések, átugrások és leugrások. Játék:
Futó róta. Üsd a harmadikat. Labdakergető. Labdahajsza. Hosszú méta.
Füleslabda. Tornatanár: Achim Károly.
IV. OSZTÁLY.
V allástan, hetenkint 2 órában. Luther kis kátéjának magyarázata;
a tíz parancsolat, az apostoli hitvallás, a rniatyánk, a keresztség és az
úrvacsora szentsége. Kézikönyv: Koren P . : Dr. Luther Márton kis kátéjának
magyarázata. (3. kiadás.) Tanár: dr. Daxer György.
M agyar nyelv, hetenkint 4 órában. A) Arany Toldija. A költemény
tárgyi, nyelvtani, poétikai és verstani elemzése; az egyes énekek tar
talmi összefoglalása írásban is ; könyvnélkül az Előhang és I—IV. ének.
B) A stilisztikai olvasókönyv olvasmányainak nyomán a stílus törvé
nyeinek ismertetése. C) Verstan. D) Polgári ügyiratok. Két hetenkint isk.
írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Góbi I . : Stilisztika és verstan; Arany
János Toldija, magyarázta Lehr A. Tanár: Majoros József.
Latin nyelv, hetenkint 6 órában. 1. Olvasmányok: A) C. Julii
Caesaris Commentarii de bello Gallico: Gallia felosztása: A helvetiusok
vándorlása; A gallok szokásai. B) P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon
lib ri: A világ négy kora; Deucalion és Pyrrha; Daedalus és Icarus;
Philemon és Bancis. 2. Caesar és Ovidius életrajza. 3. Régiségek a római
hadsereg s a mithologia köréből. 4. Nyelvtan : az egyszerű mondatról szóló
mondattani rész átismétlése : a gyakorlókönyv olvasmányai alapján a mellé
rendelt és alárendelt mondatok s ezekkel kapcsolatban a consecutio
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temporuin az oratio recta et obliqua, a szórend. 5. Verstani alapfogalmak;
a hexameter. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat, összefüggésben a tárgyalt
nyelvtani szakaszokkal. Kézikönyvek: Pirchala I .: Latin olvasókönyv.
I—II. k .; Pirchala I.: Latin nyelvtan. Tanár: Mockovcsák János.
N ém et nyelv, hetenkint 3 órában. A harmadik osztály tananyagának
tüzetes ismétlése és az alaktani ismeretek kiegészítése. Az ige teljes
ragozása a cselekvő és szenvedő alakban, az igenév használata. Az öszszetett, személytelen, visszaható igék; a módbeli segédigék. A praepositiók. Szórend. A gyakorlókönyv beszédgyakorlatainak elvégzése és
válogatott olvasmányainak fordítása. Költemények betanulása, figyelemmel
a kiejtés helyességére. Havonkint két írásbeli dolgozat. Kézikönyv:
Schuster A .: Német nyelvtan II. rész. T an ár: Fest László.
T örténelem , hetenkint 3 órában. A magyarok története a mohácsi
veszedelemtől a legújabb korig. A magyar birodalom általános ismer
tetése, tekintettel a közös ügyekre és Ausztriára. Kézikönyv : Dr. Szigethy
L .: Magyarok története. II. r. Kogutovicz M .: Történelmi atlasz. T an ár:
Laurovics Ferenc.
T erm észetrajz, hetenkint 3 órában. A virágos növények tagjai,
néhány őszi növény leírása alapján. Chemiai előismeretek : a levegő és
víz vizsgálatából kiindulva, a főbb elemek és fontosabb vegyületeik.
A növények belső szerkezete. A növények táplálkozása. A növények
szaporodása. A növekedés és mozgástünemények. A növények osztályozása.
A főbb rendek és azon fajok, melyek alaktanilag feltűnők, vagy pedig
ipari, gazdasági és orvosi szempontból fontosak. A növények földrajzi
elterjedése. Kézikönyv: Dr. Róth-Tőkés: Növénytan. T anár: Jéger József.
M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A természetes számok össze
adása, kivonása, szorzása, hatványozása és osztása. Ellentett mennyiségek.
A relatív számok s az algebrai összegek összevonása, szorzása, hatvá
nyozása és osztása. A számok oszthatósága. A legnagyobb közös osztó
és a törtek egyszerűsítése. A legkisebb közös többszörös és az egyenlő
nevezőjű törtek. Műveletek törtszámokkal. Elsőfokú egyenletek egy isme
retlennel, kiterjeszkedve az arányok tanára. Havonkint egy iskolai dol
gozat. Kézikönyv: Dr. Sárkány L .: Algebra. Tanár: Groó Vilmos.
Rajzoló m értan, hetenkint 2 órában. A) Constructs planimetria:
A körre vonatkozó egyszerű szerkesztések. Az ellipsis, parabola és
hyperbola és azok érintőinek szerkesztése. B) R a jz : Sík díszítmények
rajzolása és egyszerű színezése Várdai mások fali s kézi lapmintái után.
Kézikönyv: Horti H .: Rajzoló geometria IV. r. Tanár: Zvarínyi Lajos.
T estgyakorlás, hetenkint 2 órában, mint a III. osztályban. Torna
tanár : Achim Károly.
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V. OSZTÁLY.
Vallástan, hetenkint 2 órában. Bibliai ismertetés: az ó- és új
szövetség történeti, oktató és prófétai könyveinek ismertetése, részint
egyes fontosabb részek olvasása, részint tartalmi áttekintések alapján.
Kézikönyv: Schmidt K .: Keresztyén vallástan (2. kiadás) és Adorján—
Hetvényi—Jausz: Bibliai olvasókönyv. Tanár: dr. Daxer György.
M agyar nyelv, hetenkint 3 órában. A retorika ismertetése. I. Szerkesz
téstan. Olvasmányok: Herman Ottó: Vipera cerastes, Petényi: A kakuk,
Plinius levele a Vezúv kitöréséről; A gyém ánt; Petőfi: A Hortobágy.
Ezek alapján 1. az anyaggyűjtés (invenció): a tárgy, az alapeszme; az
anyaggyűjtés forrásai és segédeszközei; 2. az elrendezés (diszpozíció):
az anyag kritikája, elrendezése; az egység, a továbbhaladás, az egybefüggés (kapcsolatosság), az arányosság és a teljesség elve; a szerkezet
és hármas tagoltsága. 3. Az előadás általános formái. II. A prózai írás
művek elmélete. 1. A történetírás. Olvasmányok: Anonymusból szemelv.,
Márk krón.: Salamon kir. bujdosása, T inódi: Szondi históriája, Székely
István krónikájából: Mátyás királyról, H eltai: Bécs megvétele, Cserei:
Zrínyi összeesküvése és halála, Zrínyi Ilona Munkácson; Bethlen Miklós:
Zrínyi halála; Apor Métám. Transilv. c. művéből a vendégségről, ebéd
ről, táncról szóló részletek; Salamon: Hunyady János, Zrínyi Miklós
ifjúsága; Pauler: Zrínyi, a költő utolsó évei; Tollius: Látogatás Zrínyi
Miklósnál; szemelvények az újabb történetírókból. Az olvasmányok nyomán
a történetírás elmélete ; forrásai, segédtudományai, kapcsolatban a fontosabb
ásatások s a nevezetesebb gyűjtemények (könyvtár, levéltár, múzeum)
ismertetésével; a csabai múzeum, megfelelő képek bemutatása. A történetírás fajai és fejlődése. 2. A beszéd. Olvasmányok: Kossuth Lajos beszéde
a haderő megajánlása ügyében (1844. jut. 11.), Deák első felirati beszéde;
szemelvények a régibb magyar szónokokból: Rákóczy b. a gyömrei
táborban, Felsőbüki Nagy Pál, Kölcsey, Eötvös beszédeiből; Gyulai
beszéde Arany Jánosról, Mirabeau beszéde a rendkívüli adóról. Az olvas
mányok alapján a beszéd elmélete, fajai, története. 3. Az értekezés.
Olvasmányok: Greguss Gyula: Egy csésze kávé, Tyndall: Mi a harmat?
Széchenyi önmagáról, Kölcsey Parainesiséből, Csengery: Deák Ferenc,
A rany: Szász Gerő költeményei, H. Victor: Az elszabadúlt ágyú, Platon
Gorgiasából: A bünhödés szükségessége: Az értekezés elmélete, fajai,
formái. 4. A levél a következő olvasmányok alapján: Mikes leveleiből,
Kazinczy, Deák, Petőfi Úti leveleiből, Cicero lev. Gn. Pompeiushoz.
Magánolvasmányok. Könyvnélkű! Kossuth és Deák beszédeinek bevezetése
és befejezése, részletek a Parainesisből. Tartalmi kivonatok. Havonkint
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egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: dr. Riedl F .: Retorika. Tanár: dr.
Rell Lajos.
Latin nyelv, hetenkint 6 órában. A) Olvasmányok: 1. M. T.
Ciceronis: a) De imperio Gn. Pompei oratio XVI. fejezet; b) Pro A.
Licinio Arcliia nehány fejezet. 2. P. Ovidius Naso „Fasti“-jából; Janus;
Hercules legyőzi Cacust; a Lupercalia eredete; Róma alapítása; Remus
halála; Romulus halála; Terminalia; a Fabiusok. 3. Stílusgyakorlatok:
Ovidius élete és művei; M. Tullius Cicero élete. B) Irodalomtörténet:
Cicero élete, az olvasott beszéd rhetorikai méltatása, tart. összefoglalása,
szerkezete; Ovidius élete és müvei. C) Régiségtanból az olvasmányokkal
kapcsolatos részek. Kéthetenkint isk. írásbeli dolgozat. Kézikönyvek:
M. T. Ciceronis: De imp. Gn. Pomp, magyarázta: Dr. Kont I.; M. T.
Ciceronis: Pro A. Licinio Arcliia poéta oratio, magyarázta: Kapossy L .;
Szemelvények P. Ovidius Naso műveiből, magyarázta: Dr. Cserép J.;
Cserny—Dávid: Latin stílusgyakorlatok. 1. r. Tanár: Mockovcsák János.
Görög nyelv, hetenkint 5 órában. A) Nyelvtan: Betűk, hehezet,
hangjelzés, névragozás. Fokozás, névmás, számnév. Igeragozás. A magánés mássalhangzós tövű igék ragozása a — mi végű igékig. B) Olvas
mányok: Az olvasókönyvből gyakorlatok fordítása. A régi hellén világ
társadalmi s műveltségi állapotai. Kézikönyvek: Maywald J .: Görög
nyelvtan és Görög gyakorló- és olvasókönyv. I. r. T an ár: Mockovcsák János.
G örögpótló irodalm i olvasm ányok, hetenkint 3 órában. 1. Homeros
!Hasa és Odysseiája. Homeros élete, eposzainak története és jellemzése.
A homerosi kérdés. A trójai mondakör. A görög mitológia elemei.
II. Magyar irodalmi olvasmányok. Tinódi Sebestyén: Buda veszéséről
s Terek Bálint fogságáról. Gyöngyösi István: Porábul megéledett Phoenix
avagy Kemény János emlékezete. Arany Ján o s: Buda halála. Heltai
Gáspár: 11. Lajos király és a mohácsi viadalom. Kemény János: Bethlen
Gábor. Bethlen Miklós g ró f: Zrínyi Miklós halála. Cserei Mihály :
A magyarországi bujdosók Erdélyben; Teleki Mihály politikája. Apafi
halála; a zernyeszti ütközet. Apor Péter báró : A vendégségről és mulat
ságokról. A régi erdélyiek köntöseiről. A régi erdélyiek nyájasságairól.
Irodalomtörténeti magyarázatok. Félévenkint egy írásbeli dolgozat. Kézi
könyvek : Dr. Csengeri J . : Homeros Iliasa. Dr. Gyomay G y.: Homeros
Odysseiája. Dr. Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. I. kötet. Tanár:
Székely Vilmos.
G örögpótló rajz, hetenkint 2 órában. Fából készült egyszerű
stereometriai testeknek és ezek összetételeinek (kereszt, lépcső stb.)
szemlélet alapján való rajzolása árnyékolással. Ó-kori jellegzetes mű
alkotások bemutatása. Tanár: Zvarínyi Lajos.
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Német nyelv, hetenkint 3 órában. Az alaktan ismétlése és kiegé
szítése. Szórend. A magyartól eltérő mondattani jelenségek. A szóbőség
fejlesztése. Olvasmány: 9 prózai és 3 költemény könyv nélkül is;
stílusgyakorlatok. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján és a minden
napi élet köréből. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Kemény
F .: Rendszeres német nyelvtan. Tímár P .: Német olvasókönyv II. r.
Endrei Á .: Német stílusgyakorlatok. Tanár: Babich Pál.
T örténelem , hetenkint 3 órában. Az ó-kor története a nyugat
római császárság bukásáig. Kézikönyv: Dr. Szigethy L .: Egyetemes
történet I. r. Kogutovicz: Történelmi atlasz. Tanár: Laurovics Ferenc.
T erm észetrajz, hetenkint 3 órában. Az állat életműködései általá
ban ; az állatok és növények közti különbség. A szervek. A fő állattypusok. A kültakaró. Az izomrendszer és a helyváltoztatás. Az idegrendszer. Az érzékszervek. A táplálkozás és vérkeringés szerve. A lélekzés
szervei és a hangképzés. A kiválasztás szervei. Az állati test melege.
A szaporodás és nemei. Az állatok fejlődése, átalakulása. A gerincesek
és rovarok részletesebben, a többi csoportok általános jellemzése a fon
tosabb fajok felemlítésével. Kézikönyv: Dr. Róth S .: Állattan. Tanár:
Jéger József.
M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A) Algebra. Az alapműveletek
átismétlése után az elsőfokú egyenletek két és több ismeretlennel.
Négyzetgyök és a másodfokú egyenlet megoldása, kapcsolatban a geomet
riában előforduló számításokkal. Az irracionális és imaginárius számok.
Köbgyök. Számolás gyökmennyiségekkel. B) Geometria. Az egyenesek
kölcsönös helyzete. Az összeillő és hasonló háromszögek és sokszögek.
A terület kiszámítása és átalakítása. A kör. Havonkint egy iskolai dolgozat.
Kézikönyvek: Dr. Sárkány L .: Algebra és Dr. Sárkány L .: Mértan.
(2. kiadás.) Tanár: Bukovszky János.
T estg y ak o rlás, hetenkint 2 órában. Katonai rendgyakorlatok:
sorakozás, szakasz, alakítás, kettős rendek helyben s menet alatt,
kanyarodás arc- és oldalsorban, húzódás. Sorbontás: négy nyitott sorba,
kanyarodással, fejlődéssel, szögvonúlással, ellenvonúlással. Szabadgyakorlatok: 2—8 ütemes összetett szabadgyakorlatok botokkal és
súlyzókkal is, füzérgyakorlatok, társasgyakorlatok, gúlák, füzérek. Futás:
80— 100 m.-es rövid távfutás gyakorlása, testtartás futás közben, startolás
gyakorlása, kitartó futás 4—8 percig. Ugrás: 70 cm.-től magasba foko
zatosan és távolugrás földről. Mászás: rúdon és kötélen, páros rúd,
mászás, később a függeszkedés gyakorlása. N yújtó: (alacsony és magas)
lengés, térdfellendülések és forgások, kelepbillenések. Korlát: (alacsony
és magas) be- és kiugrások, lábfeszítések és csúsztatások, ülések és
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üléscserék, billenések gyakorlása, átugrások. Ló: ülések és üléscserék,
elölengés, ívfeszítések, körzések egy lábbal, ollózások, átugrások. Súly
dobás: négyzetből 7'A kgrmos golyóval. Játék: Hosszú méta. Füles
labda. Határvédő. Futó róta. Tornatanár: Achim Károly.

VI. OSZTÁIY.
V allástan, hetenkint 2 órában. A keresztyén egyház egyetemes
története, az egyház alapításától a legújabb időig. Kézikönyv : Bereczky
S .: A keresztyén egyház története. T an ár: dr. Daxer György.
M agyar nyelv, hetenkint 3 órában. A poétika ismertetése. A) A művé
szetek fogalma, felosztása; képek alapján a művészetek fejlődésének
rövid ismertetése. A szép és fajai. B) Olvasmányok alapján a költői
műfajok ismertetése és történeti fejlődése, főtekintettel a magyar iroda
lomra. Iskolai olvasmányok: az olvasókönyv példái, kiegészítve a köl
tészet kincsesházából vett szemelvényekkel ; a Zrinyiász; Shakspere
Coriolanusa; Kisfaludy Károly Csalódásai; Petőfi leíró költeményei;
részben Jókainak Uj földesura is. Magánolvasmányú! több mű. Havonkint
egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Dr. Riedl F .: Poétika; segédkönyvek :
Endrődi: A magyar költ. kincsesháza. T an ár: Fest László.
Latin nyelv, hetenkint 6 órában. A) Olvasmányok: Titi Livii Ab
űrbe condita lib. XXL cap. 1— 11.; 15—21.; 31—36.; 52—54.; 57.;
XXII. 1—5 .; 6. és 7. P. Vergilii Maronis Aeneidos lib. I. 1—180;
II. 1—620. B) Irodalomtörténet: Livius élete és müve, a mű szerk.,
stílusa, forrásai. Vergilius élete és müvei; az Aen. I—V. én. tartalma.
C) Régiségtan: Liviussal kapcsolatban a róm. katonaság, fegyverei,
tábor ; várvívás és várvédelem ; fetiales ; decemv. libr. insp. — Vergiliussal kapcsolatban vallásos régiségek. D) Stílusgyakorlatok: A II. pún
háború okai és kezdete, az Aen. I. II. 111. én. tartalma cím alatt lévő
fejezetek. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat. E) A mondattan ismét
lése : az összetett mondat. Kézikönyvek: Bartal—M almosi: Livius Ab
űrbe cond. lib. XXL, XXII. ; Pirchala: P. Vergilii Maronis Aeneidos,
lib. XII. 1. köt., a megfelelő jegyzetek; dr. Cserép J . : Római régiségek;
Cserny—Dávid: Latin stílusgyakorlatok. Tanár: Babich Pál.
G örög nyelv, hetenkint 5 órában. A) Nyelvtan: a—mi végű
s a rendhagyó igék. Szóképzés. A mondattan főbb jelenségei az olvas
mánnyal kapcsolatban s összehasonlításban a latin nyelvvel. B) Olvas
mányok: az olvasókönyv gyakorlatainak magyarra, illetve görögre fordí
tása ; szemelvények Xenophon Anabasisából és Apomnemoneumata-iból;
10
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görög lyrai szemelvények. C) Dolgozatok minden két hétben egy, öszszesen 15. Kézikönyvek: Mayvald J. : Görög nyelvtan és görög olvasó
könyv. II. rész. T a n á r: Balázs Ádám.
G örögpótló irod. olvasm ányok, hetenkint 3 órában. AJ A görög
lírai költészet: Szemelvények Kallinos, Tyrtaios, Solon, Xenophanes,
Theognis, Mimnermos és Jón elegiai töredékeiből. Az aeol lira Alkaios,
Sappho, Anakreon és az anakreoni dalok nyomán. A dór karének
költészet Bakchylidesnek Thesusa és Pindarosnak a rhodosi Diagoras
cimű költeménye alapján. Az epigramma a keosi Simonides és az
Anthologia epigrammái nyomán. Sophokles Oedipus királya. Oedipus
Kolonosban. Antigone. Oedipus mondája. Antigone tragikuma. A görög
dráma története. B) A magyar klasszikus líra Erdősi János, Ráday Gedeon
gróf, Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós, Rajnis József, Bacsányi János,
Dayka Gábor, Verseghy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Virág Benedek,
Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Károly és Vörösmarty
Mihálytól vett szemelvények alapján. Félévenkint egy-egy írásbeli dolgozat.
Kézikönyvek: Dr. Badics F .: Magyar irodalmi olvasmányok. II. kötet.
Sophokljes Antigone, fordította Csiky G. T an ár: Majoros József.
G örögpótló rajz, hetenkint 2 órában. Testcsoportok és egyszerűbb
használati tárgyak rajzolása valóság után. Középkori jellegzetes műalko
tások bemutatása. T a n á r: Zvarínyi Lajos.
Német nyelv, hetenkint 3 órában. Prózai olvasmányok, stílusgyakorlatok és Goethe, Schiller, Uhland és Lenau válogatott balladái.
Az olvasmányok alapján beszédgyakorlatok. A költemények könyvnélküli
betanulása és a fordított rész tartalma német nyelven. Nyelvtani és
mondattani ismétlések. Havonkint két írásbeli dolgozat. Kézikönyvek:
Tímár P .: Német olvasókönyv. II. r. Endrei Á .: Stílusgyakorlatok.
(3. kiadás.) T a n á r: Fest László.
T örténelem , hetenkint 3 órában. Egyetemes történet a nyugat
római birodalom bukásától, a magyar nemzet történetével kapcsolatban,
a westfáliai békéig. Kézikönyv: Dr. Szigethy L .: Egyetemes történet.
II. rész. Középkor. Újkor (1648-ig). Kogutovicz: Történelmi atlasz.
T an ár: Balázs Ádám.
T erm észetrajz, hetenkint 3 órában. Chemiai és ásványtani alap
fogalmak néhány közönségesebb ásvány tulajdonságai alapján: elem,
keverék, elegy, vegyület; sav, bázis, só ; iparilag vagy egyéb tekintetből
fontos vegyületek; kristályok és kristályrendszerek. Az ásványok közűi
azok, melyek iparilag, kőzettanilag, vagy más szempontból fontosak.
Egyszerű és összetett kőzetek. A föld belső melege és belsejének álla
pota, a víz és szél működése, mint a Föld kérgének megváltoztatásában

147

résztvevő tényezők. A Föld története korszak szerint. Kézikönyv: Dr.
Rótli—Hankó—Melczer: Ásványtan és chemia. T an ár: Jéger József.
M ennyiségtan, hetenkint 4 órában. A) Algebra. A hatványozás
általánosítása. A szám rendszerek. A logaritmus. A közönséges loga
ritmusok. A kitevős egyenletek. Az aritmetikai és véges geometriai
haladvány. B) Geometria. A húr- és érintősokszögek. A kör és a körív
hosszúsága, a kör területe. A körtan összefoglalása. Síkháromszögtan :
a hegyes szög függvényei, kapcsolatban a derékszögű háromszög, az
egyenlőszárú háromszög és a szabályos sokszög megoldásával. A szög
függvények általános értelmezése. A szögfüggvények kölcsönös össze
függése. A szögfüggvények értékének kiszámítása. A sinus-cosinus- és
tangens-tétel s alkalmazásuk az általános háromszög meghatározására.
Néhány egyszerűbb földmérési és magasságmérési feladat megoldása.
Havonkint egy iskolai dolgozat. Kézikönyvek: Dr. Sárkány L .: Algebra.
Dr. Sárkány L .: Mértan. (2. kiadás.) és Dr. Sárkány L .: Négyszámjegyű
logaritmus táblák. Tanár: Groó Vilmos.
T estgyakorlás, hetenkint 2 órában, mint az V. osztályban. Torna
tanár : Achim Károly.

VII. OSZTÁLY.
V allástan, hetenkint 2 órában. A magyarhoni evang. és ref. egy
házak története. Kézikönyv: Bereczky S .: A magyar prot. egyház
története. Tanár: dr. Daxer György.
M agyar nyelv, hetenkint 3 órában. A magyar nemzeti irodalom
fejlődésének történeti ismertetése Kisfaludy Károlyig. Bevezetőül: az
irodalom fogalma és tényezői, az irodalomtörténet fogalma és segédtudományai. Pogánykorunk keretében : nemzetünk és nyelvünk rokonsága;
ősi vallásunk és művelődésünk; irodalmi maradványaink. Művelődéstörténeti alapon nemzeti irodalmunk fejlődésének korszakok szerint való
ismertetése 1820-ig, főtekintette! a magyar nemzeti szellem kiváló
képviselőire s azok fontosabb irodalmi müveire, amelyeket jobbadán
együtt olvastunk. Nyelvrokonság, nyelvérintkezés, nyelvújítás. Magánolvasmányok. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Góbi I .:
A magyar nemzeti irodalom története, 1. kötet. Dr. Szinnyei J .: A magyar
nyelv. Segédkönyvek: Beöthy képes irodalomtörténete; Szépprózája; az
Iskolai könyvtár, a Jelesírók isk. tára, az Olcsókönyvtár, a Magyar
könyvtár, a Segédkönyvek a magyar irod. tanításához c. gyűjtemények
megfelelő füzetei; Vende E .: Szemléltető képek. Tanár: dr. Rell Lajos.
10*
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Latin nyelv, hetenkínt 5 órában. 1. Olvasmányok: a) P. Vergilius
Maró Aeneisének VI. éneke teljesen; szemelvények niás énekekből ■
b) M. Tullió Ciceronis in Catilinam oratio I . ; c) C. Sallustius Crispus
De bello Iugurthino 1—20 fejezet. 2. Irodalomtörténet: Vergilius élete
és müvei, az Aeneas-monda, az Aeneis tartalma és költői m éltatása;
Cicero élete, bevezetés a Catilina elleni beszédekhez; Sallustius élete
és müvei. 3. Régiségtan: az olvasmányokkal kapcsolatos szakaszok,
kivált a következők, részben ismételve: Latium és a latinok, Róma
keletkezése, nevezetességei; a polgári jo g ; patricii et plebeii, patroni et
clientes, Servius Tullius alkotmánya; ordines, nobilitas; a comitiák;
a senatus; a magistratusok; Italia kormányzása; az istentiszteletek, papok
és papi testületek. 4. A nyelvtani ismeretek ébrentartása. Könyvnélküliek
az olvasmányokból. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat. Kézikönyvek:
Pirchala J .: P. Vergilb Maronis Aeneides I—XII.; Köpesdy: Ciceronis
in Catilinam Orationes IV.; dr. Hittrich : Sallustii Bellum Iugurthinum;
dr. Cserép: Római régiségek és irodalomtörténet; Cserny D ávid: Latin
stílusgyakorlatok III. Tanár: dr. Rell Lajos.
Görög nyelv, hetenkint 5 órában. Homeros előtti költészet. A Homeros
eposzaival összefüggő irodalmi és történeti kérdések. Az Iliasból
I. 1—365., 413—527., III. 1—382, XVIII. 468—617, XXII. 273—384.
XXIV. 478—502, XXIV. 704—804. sorainak fordítása. Herodotos müvei
és élete. Herodotos szövegéből a következő szemelvények: Kroisos
és Solon. Polykrates története. Dareios Skythiában. A marathoni ütközet.
A thermopylaei ütközet. Az attikai s ión nyelvjárás folytonos egybevetése.
Havonkint egy dolgozat. Kézikönyvek: Maywald J . : Görög nyelvtan.
Kempf: Szemelvények az Iliasból. David J . : Szemelvények Herodotos
műveiből. Tanár: Székely Vilmos.
Görögpótló iro d alm i olvasm ányok, hetenkint 3 órában. Szemel
vények Thukydides műveiből. Thukydides módszere és méltatása. Demos
thenes élete és szereplése, olynthosi beszédei és philippikái. Az olvasmányok
kapcsán az illető kornak és állami régiségeknek ismertetése. Az ó-kori görög
irodalom történetének áttekintése. II. A magyar történetírás és szónoklás
története. Olvasmányok: Kazinczy F .: Pályám emlékezete. Gróf Teleki
József: A vaskapui diadal. Horváth M .: A Pragmatika Sanctió története.
Szalay L.: Magyar néposztályok I. István idejében. Salamon F .: A török
hódoltság Magyarországon. Kölcsey és Wesselényi Miklós beszéde a magyar
nyelv ügyében. Gróf Széchenyi István beszéde a szólásszabadságról és
a közteherviselésről. Kossuth Lajos: Erdély és az unió, beszéde az ország
gyűlési teendőkről. Deák Ferenc húsvéti cikke. Az egyes írók és szónokok
élete és jellemzése. Félévenkint egy házi írásbeli dolgozat. Kézikönyvek:
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Dr. Szilasi M.: Szemelvények Thukydidesből. Dr. Földi J . : Demosthenes
válogatott beszédei. Badics F .: Magyar irodalmi olvasmányok. III. kötet.
Schill S .: Görög irodalomtörténet. Schill S .: Görög régiségek. Tanár:
Majoros József.
G örögpótló rajz, hetenkint 2 órában. Használati tárgyak rajzolása
valóság után. (Az ügyesebb tanulók lepkéket, madarakat, emlősöket
festettek.) Újkori jellegzetes műalkotások bemutatása. Tanár: Zvarínyi Lajos.
N ém et nyelv, hetenkint 3 órában. A) Irodalomtörténet: az irodalomtörténet felosztása; a német nyelv eredete és rokonai; a középkori virágzás
okai és irányai; az udvari epika. Artus-, Grál- és Károlymonda; a hős
monda ; a Nibelungének; a második virágzás áttekintése; Lessing élete
és irod. működése. Mindezek németül. B) Olvasmányok: Az irodalomtörténet tárgyalásával kapcsolatos prózai és költői olvasmányok. Összefüggő
olvasmány: Goethe: Hermann und Dorothea, 2 ének. Stílusgyakorlatok.
Beszédgyakorlatok és a nyelvtan folytonos ismétlése. Havonkint egy
írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Heinrich G .: Német tan-és olvasókönyv.
111. r. Wéber R .: Goethe Hermann u. Dorothea. Endrei Á .: Német
stílusgyakorlatok. Tgnár: Fest László.
Történelem , hetenkint 3 órában. Az újkor története 1648-tól
napjainkig, tekintettel a legújabb kor politikai és társadalmi alakulásaira.
Ezenkívül az európai s amerikai államok mai állapotának ismertetése.
Kézikönyv: Dr. Szigethy L.: Egyetemes történet. III. r. Tanár: Laurovics
Ferenc.
M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A) Algebra. A kamatos kamatés járadékszámítás; a kölcsönök törlesztése, az államkölcsönök. A végtelen
geometriai haladvány, kapcsolatban a szakaszos tizedes törtekkel; a végtelen
sorokról általában. A másodfokú egyenlet elmélete. A redukálható felső
fokú egyenletek; a reciprok egyenletek. Két egyenlet közös gyöke. A másod
fokú függvény szélső értékei. A complex számok elmélete és a gyök
többértékűsége. — B) Geometria. A stereometria legfontosabb tételei.
A geometriai testek tulajdonságai. Felszín és köbtartalom számolás. Össze
foglaló ismétlésül: a derékszögű és sark-coordinata-rendszer. Két pont
távolságának kiszámítása. Az egyenes egyenlete. Havonkint egy iskolai
dolgozat. Kézikönyv: Dr. Sárkány L .: Algebra, Dr. Sárkány L .: Mértan.
(2. kiadás.) Dr. Sárkány L .: Négyszénjegyű Logaritmus Táblák. Tanár:
Bukovszky János.
T erm észettan, heti 4 órában. Erőműtan, hangtan és fénytan.
Kézikönyv: Fehér—Szekeres: Kísérleti természettan. Tanár: üroó Vilmos.
T estgyakorlás, hetenkint 2 órában. Katonai rendgyakorlatok:
szakasz és kettős rendek alakítása helyben és menet közben, kanyarodás
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arc- és oldalárba húzódás. Sorbontás; négy nyitott sorba, kanyarodással,
szögvonúlással, fejlődésekkel és ellenvonúlásokkal. Szabadgyakorlatok:
2—8 ütemes egyszerű és összetett szabadgyakorlatok egyoldalú és ellen
tétes kar- és lábmozgással, botokkal és súlyzókkal, társasgyakorlatok,
gúlák. Futás: 100 m.-es rövid távfutás rendszeres gyakorlása, törzs- és
karmozgás, gátfutás, startolás, kitartó futás 5— 10 percig. Ugrás: magasba
80 cm.-től fokozatosan, távolugrás és rúdugrás a földről. Mászás: egy és
páros rúdon, kötélen, függeszkedés. N yújtó: (alacsony és magas) térdfel
lendülések, áfülések, átugrások, forgások, kelep, lendülések, billenések.
Korlát: (alacsony és magas) be- és kiugrások, átugrások, ülések és ülés
cserék, billenések, hengerek. L ó : felülések és üléscserék, ívfeszítések, egy
és páros lábkörzések, előlengés, csavarfelülések, ollózások, átugrások.
Súlydobás: V j\ kgrmos golyóval négyzetből. Játék: Futó róta. Hosszú
méta. Füleslabda. Tornatanár: Achim Károly.

Vili. OSZTÁLY.
V allástan, hetenkint 2 órában. Keresztyén hit- és erkölcstan.
Kézikönyv. Schmidt K. F .: Keresztyén vallástan. (2. kiadás). Tanár:
dr. Daxer György.
M agyar nyelv, hetenkint 3 órában. A magyar nemzeti irodalom
történeti ismertetése Kisfaludy Károlytól napjainkig, főtekintettel a magyar
nemzeti szellem kiválóbb képviselőire. Az ismertetés mindig a tárgyalt
író müveinek bemutatása vagy felelevenítése alapján történik. A magyar
irodalomnak műfajok szerint való átnézete. Magánolvasmányok; tárgyalás
alkalmával a nagyobb műveknek tartalmi ismertetését magánolvasmány
alapján a tanulók adták. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv:
Góbi 1.: A magyar nemzeti irodalom története; Dr. Szinnyei J . : Magyar
nyelv. Segédkönyvek: Beöthy Z s.: A magyar nemzeti irodalom története
(képes díszmunka); Vende E .: Szemléltető képek. Tanár: Fest László.
Latin nyelv, hetenkint 4 órában. A) Olvasmányok: Horatius élete,
müvei, korának irodalmi s társadalmi állapotai. Carm. I. 1., 2., 3., 4.,
6., 8., 9., 10., 12., 14., 20., 22., 37. Carm. II. 3., 8., 10., 14., 15., 17.,
20. Carm. III. 1., 2., 3., 6., 30. IV. 3., 7., 15. Carmen saeculare. Epodos
2. Sat. I. 1., 9. Epist. I. 6. Az Ars poeticából szemelvényesen mintegy
370 sor fordítása. P. Corn. Tacitus élete, müvei s kora társadalmának
ismertetése. Az Annales I. liberéből 1— 15. §§., valamint más szemel
vények úgy ebből, mint Horátius műveiből (ex non lectis). fí) A nyelvtan
folytonos ismétlése. C) Állam- és magánéleti régiségek. D) A római
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irodalom fejlődése, az eddig tárgyalt írók összefüggő ismertetése, tekintettel
s folytonos összehasonlítással a hellén irodalommal. E) Dolgozatok:
fölváltva latin és magyar szöveg fordítása: Kézikönyvek: Bartal—
Malmosi—Csengeri: Horati Opera I. et II. Dr. Schmidt A .: Szemelvények
Tacitus Annaleseből. Cserny Dávid : Latin stílusgyakorlatok. III. r. Cserép
J . : Római régiségek és irodalomtörténet. Pirchala J . : Latin nyelvtan.
Tanár: Székely Vilmos.
G örög n y e l v , hetenkint 4 órában. A nyelvtan folytonos ismétlése
mellett Homeros Odysseiájából I. 1—2 8 5 ., II. 1 — 1 1 4 ., VI. 1 —3 3 1 .,
IX. 1 7 7 — 5 6 6 ., XI. 1 — 2 2 4 ., XXL 4 0 4 — 4 3 5 . sorának fordítása. A homerosi
reáliák. Platon Sokrates Apológiájából 1— 1 6 . §§. fordítása. A görög
irodalom történetének vázlata. A görög bölcsészet, művészet, állami és
magánrégiségek. Kézikönyvek: Maywald J . : Görög nyelvtan. Kempf J . :
Homeros Odysseiája. Simon J . : Szemelvények Platon műveiből. T an á r:
Székely Vilmos.
G örögpótló írod. olvasm ányok, hetenkint 2 órában. Olvasmányok:
Platon: Apologia, Kriton, Állam. Irodalomtörténet: a görög bölcselet és
fejlődése, kivált Sokrates, Platon és Aristoteles. Művészet-történet: a görög
építészet, szobrászat és festészet történeti ismertetése szemlélés alapján.
Kézikönyvek : Alexander B .: Szemelvények Platon és Aristoteles műveiből.
Schill S .: Görög irodalomtörténet, görög régiségek és a görög művészet
története. T anár: Majoros József.
G örögpótló rajz, hetenkint 2 órában. A) Szabadkézi rajz: Hasz
nálati tárgyak és állatok rajzolása és festése valóság után. B) Magyar
jellegzetes műalkotások bemutatása. Tanár: Zvarínyi Lajos.
Német nyelv, hetenkint 3 órában. A német irodalom fénykora:
Goethe és Schiller élete, irodalmi működése, műveinek jellemzése és
tartalmuk német nyelven. Prózai és költői olvasmányok fordítása és rövid
tartalmuk német nyelven, ezekkel kapcsolatosan német beszédgyakorlatok
a nyelv gyakorlati elsajátítása végett. A XIX. századbeli költők közül
Heine, Uhland, Lenau és Grillparcer. Összefüggő olvasmány Schillertől
„Willi. Teli“, ennek tartalma és jellemzése német nyelven. Ford. az I-ső
felvonás egészen, a másodikból az 1. és 2. jelenet. Goethe: Dichtung
u. Wahrheit c. művéből szemelvények. Havonkint egy írásbeli dolgozat
részben házi, részben iskolai. Kézikönyvek: Heinrich G .: Német tanés olvasókönyv. 4. köt. Heinrich G .: Wilh. Teli (5-ik kiadás). Goethe:
Dichtung u. Wahrheit, magy.: Tibor Ágost. (Német könyvtár). Tanár:
Fest László.
Történelem , hetenkint 3 órában. Magyaroszág története, össze
függésben az egyetemes történelemmel, a legrégibb időktől napjainkig.
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Hazánk jelen korának politikai, gazdasági s műveltségi állapotai, össze
hasonlításban a külfölddel. Kézikönyv: Dr. Szigethy L .: A magyar nemzet
története. Tanár: Laurovics Ferenc.
T erm észettan , hetenkint 4 órában. Hőtan. Mágnesség, elektromosság.
Kézikönyv: Fehér-Szekeres: Kísérleti természettan. Tanár: Groó Vilmos.
M ennyiségtan, hetenkint 2 órában. A) Algebra. A kapcsolástan.
A kéttagúnk positiv egész hatványai és a binomiális coefficiensek tulaj
donságai. Az algebra összefoglaló áttekintése. B) Geometria. A gömb
háromszögtan sinustétele, cosinustétele és alkalmazása a geográfiái helyek
távolságának meghatározására. A geometria összefoglaló áttekintése. Havonkint egy iskolai dolgozat. Kézikönyvek : Dr. Wagner A.: Algebra (9. kiadás).
Dr. Sárkány L.: Mértan (2 kiadás). Dr. Sárkány L .: Négyszámjegyű
Logaritmus-Táblák. Tanár: Groó Vilmos.
Bölcsészeti előtan, hetenkint 3 órában. A) Lélektan. Az emberi
érzékszervek ismertetése. A megismerés, érzés, akarás jelenségei. A lelki
élet betegségei. B) Logika. A fogalom, ítélet, következtetés, inductio.
Meghatározás, felosztás és bizonyítás. Módszerek. Tudományok áttekintése.
Kézikönyv: Szitnyai E .: Lélektan és Logika. (3 kiadás.) T an ár: Jéger
József.
T estg y ak o rlás, hetenkint 2 óra, mint a VII. osztályban. Tornatanár:
Achim Károly.

Magyar írásbeli dolgozatok az 19089. iskolai évben.
V. O sztály.
Élményeim a vakációban. — Szondi György hősi halála (Tinódi
alapján). — A diák ősszel. — Az állatok alkalmazkodása. — Micsoda
körülmények között lett Zrínyi Miklós hadvezérré és íróvá? (A Zrínyiről
szóló olvasmányok alapján). — Miért kellett a magyar országgyűlésnek
1848. július 11-én elfogadnia a Kossuth indítványát? — Megjött a tavasz.
— Magyarország önálló állam (Deák beszéde alapján). „Hazaszeretet
egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek.“ (Beszéd.)
VI. osztály.
A költészet felosztása. -—A dal. — Vörösmarty „Szózat“ című költemé
nyének poétikai fejtegetése.—A gondolati költészetről általában.— „A derék
nem fél az idők mohától“. —Aballada. —Menenius Agrippa jelleme Shakspere
Coriolánusban, — „Csak az erénynek nyisd meg szíved ajtaját.“
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VII. osztály.
Mondaköltészetünk a pogány korban. — Miről zengett líránk a közép
korban? — Balassi Bálint költői jelentősége. — A reformáció hatása
irodalmunkra. — A találmányok hatása. — Miről szólt a kuruc költészet?
— Az „emelő“ gyakorlati alkalmazása. — Őrizd meg tenmagadat! —
Mely olvasmányom hatott rám legjobban ez iskolai év folyamán?
Vili. osztály.
„Bánk bán“ jellemei. — Vörösmarty lírája. — Bajza József irodalomtörténeti jelentősége. — Báró Eötvös József egyénisége. — Az Alföld
Petőfi költészetében. — Tompa lírája. — A reform kor.

b)

Rendkívüli tárgyak.

1. Ének. I. osztály. Hetenkint 1 órában. A hangról általában.
A hangok elnevezése. Egész, fél, negyed, nyolcad, tizenhatod, harmincketted hangjegyek és ezeknek megfelelő szűnjelek ismertetése és írása.
A kulcsok. A vonalrendszer. Ütem. Hangtávolság, hangköz. Hangeltalálási
gyakorlatok egy nyolcadköz terjedelemben. Kötőív, pont a hangjegy után.
Ismétlő jel. A „c“ kemény hangsor. Megfelelő dalocskák.
Az evangélikus tanulók 1—IV. osztályai kétcsoportban hetenkint
1—1 órában a békéscsabai énekeskönyv 127 dallamát tanulták. Ezenkívül
egynéhány 2 és 3 szólamú éneket.
A „Daloskor“ — mely 41, V—Vili. oszt. tanulóból alakúit, hetenkint
1— 1 órában a következő karokat tanulta és az ünnepélyeken előadta:
Nemzeti zászló. Recrudescunt. Szentelt hantok. Három népdal.
Megjegyzendő, hogy intézetünkben az ének tanulása minden ág.
hit. ev. tanulóra kötelező. Galli János énektanító.
2. F ran cia nyelv. I. csoport (haladók). Avoir, étre s a négy
mintaige teljes ragozása. Pronoms, comparaison, numéraux, article partitif.
Szenvedő igeragozás. Megfelelő olvasmányok fordítása. A második fél
évben ez a tanfolyam — az órák hiányos látogatása miatt — elmaradt.
Kézikönyv: Ploetz—Nagy: Elemi francia nyelvtan. II. csoport (haladók).
Seribe et Delavigne „Le Diplomate“ c. Comédievaudeville-je első föl
vonásának fordítása.
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Mind a két csoport heti 1-—1 órában tanult. Tandíj egész évre
10 K. A következő tanulók vettek részt:
/. csoportban:
1 Bankó András
VI. oszt.
Bácsi Géza
VI. „
Heller János
VI. „
Herke László
VI. „
5 Papp László
VI. „
Réthy Béla
VI. „
Ritter Dávid
VI. „
Weisz István
VI. „
9 Schäffer László VII. „

II. csoportban:
1 Bácsi Elek
VIII. oszt.
Gulyás Sándor VIII. „
Rosenthá! József VIII. „
Schröder György VIII. „
5 Sztojanovics L. VIII. „
6 Weisz Ferenc
VIII. „
Előadó tanár:
BALÁZS ÁDÁM

3. S zabadkézi rajz. Heti 2 órában. Beiratkozott a tanév folyamán
összesen 47 tanuló.
I. osztály.
1 Áchim Mihály
Bíró Béla
Csicsely György
Fekete Kálmán
5 Kirschbaum Jenő
Kolozsi Pál
Lőrinczy Stachó Lóránt
Nicsovics Emil n. o.
Ökrös Géza n. o.
10 Podsztrelen Endre
Rovács Andor
Szilágyi István n. o.

1
1
1
3
2
3
3

1
2

II. osztály.
Áchim András
Kalmár Miklós
15 Kliment Endre n. o.
Korber Béla
Kvasz Jenő
Nagy Béla
Propper István
20 Vidovszky Géza
Sztaszenka Elek

1
2
2
1
3
2
1
1

III. osztály.
Dubraucsik Pál
Geiszler Gyula
Kun Jenő n. o.
25 Molnár István
Wagner Dániel
Wilim Tibor
Kiszely Pál, kimaradt
Najmányi Béla n. o.
IV. osztály.
30 Botyánszky Mihály
Hegedűs Károly
Hursán János
Jordán Sándor n. o.
Kliment György n. o.
35 Petz Gyula
Ternyey Géza
Sailer Ferenc
Szabó Árpád n. o.
Vámos Sándor n. o.
V. osztály.
40 Kapronczay Dezső
Nagy László

2
1
2
2
2

1
1
1

1
1
1

2
3

155

VI. osztály.

VII. osztály.

Galli Miklós n. o.
Herke László
Tollas Béla

45 Bayer Sándor n. o.
Jurányi Lajos n. o.
Sebők Béla n. o.

Rajz- és festmény-kiállítás.
A múlt és az idei tanévben készített rajzokból és festményekből
a két pünkösdi ünnepen, azaz május hó 30. és 31-én kiállítást rendeztünk.
A rajzok, illetőleg festmények osztályonként voltak csoportosítva. Az ejső
osztály egyszerű görög díszítményeket, csillag-idomokat, a II. osztály
mértani testeket, a III. és IV. osztálybeliek pedig mértani szerkesztéseken
kívül különféle stílű díszítményeket rajzoltak, illetőleg festettek. Külön
voltak csoportosítva az V—VIII. osztálybeli görögpótlósoknak természet
után készített rajzai és festményei.
Kiállítottuk azon rajzokat és festményeket is, melyeket a tanulók
a magán-rajzórákon készítettek (az alsóbb osztálybeliek tájkép-, virág-,
állat-másolatait, a felsőbb osztálybelieknek természet után készített rajzait,
festményeit), és azon aquarell- és olajfestményeket, melyeket a tanulók
magán-szorgalomból minták és természet után festettek. Ilyenek festé
sével leginkább Hursán János, Hegedűs Károly, Botyúnszky Mihály,
Ternyei Géza, Petz Gyula IV., Tollas Béla, Herke László VI., Irányi Jenő,
Bíró László V1L, Lenhardt János és Gulyás Sándor VIII. o. tanulók
foglalkoztak. Ez utóbbi kizárólag természet után festett főképen tájképeket,
de megpróbálkozott arckép festéssel is (társait és önmagát festette).
Gulyásnak képeit küldtük volt fel a múlt tanévben a londoni kiállításra
R.ehák Jánosnak (természet után készített gyümölcs-, zsáner- és tájkép)
festményeivel együtt.
E festményekkel megnyertük a Dl loma o f Honour-t és az arany
érmet. — Az aranyérem megváltására a tanulók a kiállításon eladott
képeiknek 10 százalékát ajánlották fel.— E címen begyült 20.82 korona.
E célra a kiállítást látogató közönség is adakozott. — Wagner Ferenc
adott 5 koronát, Réthy Béla 3 K, özv. Tokayné Borbély Gizella, Dr.
Sailer Vilmosné, özv. Beliczey Rezsőné, Beliczey Tibor, Havran Pál,
Székely Vilmos 2—2 K, Dr. Rell Lajosné, Dr. Zsilinszky Endréné, Donner
Lajosné, Belenta Mihályné, Kintzig Jánosné (Arad), özv. Stojanovits
Gyuláné, Neumann Henrik, Laurovics Ferenc, Petz József, Kelecsényi
György, Kvasz János, Remenár Adolf, Badics Elek, ifj. Kocizky Mihály,
Pongrácz István 1— 1 koronát. (Összesen begyült 37 K).
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Székely Vilmos főgimn. tanár 20 korona ösztöndíjat adott Gulyás
Sándor Vili., Kliment Endre tanító 10 koronát Kvasz György IV.,
Dr. Fáy Samu ügyvéd 10 koronát Geiszler Gyula III., Zvarínyi Lajos
főgimn. tanár 10 koronát Biró Béla I., 20 koronát Kvasz Jenő II. és
20 koronát Gulyás Sándor VIII. o. tanulónak.
Az iskolai Haan Antal-féle alapítványból Hegedűs Károly IV. o. t.
10 koronát kapott.
A kiállított képek közűi mintegy 64 darab aquarell és olajfestmény
talált vevőre. — Nagyobb összegekért vásároltak: Réthy Béla (31 K),
Kintzig Jánosné (Arad, 20 K), Stojanovits Lajos VIII. o. t. (36 K), Jasztrabszky
Lónyay Sándor (36 K), Mázor Pál (12 K), Wagner Ferenc (8 K), Gomba
Károly (12 K), Sebők Béla VIII. o. t. (10 K), Nőegylet (40 K), Dúsbaba
Vilmos (15 K) stb.
Az eladott képek vételára összesen 288'20 K. — Ez összegbe vannak
számítva azok az ösztöndíjak, melyekért a jutalmazottak képeket adtak
az ösztöndíjakat adományozóknak és a nőegylet 4 koronája, mely összegek
után az aranyérem megváltása cimén a fentemlített 10 százalék nem lett
kiróva.
A nagyközönségnek a kiállítás iránt tanúsított nagyfokú érdeklődé
séért és a szives adományokért ez úton is köszönetét mond a tanári
kar és az ifjúság nevében
Z V A R Í N YI LAJOS,
főgimn. rajztanár.

4. G y o rsírás, hetenkint egy órában. A levelező gyorsírás. Tankönyv:
Bódogh J.: A magyar gyorsírás kimerítő tankönyve. I. r. Tandíj egész
évre 8 korona. (A név után az n. o. = nem osztályoztatott.)
V. osztály.
Ferenczi Zoltán
Govrik László
Pető Sándor
Pongrácz István
Wagner Ferenc

VI. osztály.
3
3
3
3
3

Kató Gergely n. o.
Tollas Béla

1

VII. osztály.
Pető Ernő
Tanár:
MOCKOVCSÁK JÁNOS.

2

VII.

Tornaügyek.
1. A tanulók eröpontjai.
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Az crőpontok osztályonkénti táblázatos kimutatása:
száma

Erőpontok

Osztály

Tanulók
az év elején

az év végén

az év elején

az év végén

V.

32

32

1062

1418

VI.

27

26

1713

2120

VII.

27

26

1646

2136

Vili.

32

33

2417

2952

Ossz.

118

117

6838

8626

Kötelező játékórái voltak az I—II. osztálynak pénteken, a III—IV.
osztálynak kedden, az V—VIII. osztálynak hétfőn délután.
A tornázás alól fel volt mentve iskolaorvosi bizonyítvány alapján
a II-ban 2, a Ill-ban 5, a IV-ben 1, az V-ben 3, a VI-ban 4, a Vll-ben 6,
a VIII-ban 5, összesen: 26 tanuló.
A tanári kar elhatározta, hogy még ez iskolai évben, a VII. és Vili.
osztályban behozza kötelezően a céllövés gyakorlását s az ezzel kapcsolatos
gyakorlati és elméleti katonai kiképzést, melyet a főgimn. bizottsága is
helyeslőleg vett tudomásul. Ez ügyben még szept. hó folyamán felírt
a honv. miniszterhez, aki csakhamar a gyulai honvédgyalogezred egyik
kiváló tisztjét, Obrincsák István százados urat bízta meg az előmunkálatok
megkezdésével s aki több gyakorlati és elméleti órát tartott a tanári kar
kebeléből önként vállalkozó Groó Vilmos, Laurovits Ferenc, Székely Vilmos
és Achim Károly tanárok részvételével, mely órákon a tanulók nagy
kedvvel és ambícióval foglalkoztak. Felterjesztettük a katonai kiképzés
és céllövészet egész évi munkaprogrammját, amely a kellő javításokkal
és jóváhagyással ellátva nemsokára le is érkezett a hadügyminisztertől.
Mivel azonban egyrészt Obrincsák István százados urat Gyuláról
áthelyezvén, más vezető tiszt kiküldetéséről intézkedés nem történt és
a kiképzéshez szükséges fegyverek és egyébb kellékek is csak február hó
folyamán érkeztek meg, a megkezdett munkát kénytelenek voltunk egyelőre
abbahagyni. A tanári kar újbóli sürgető feliratára a hadügyminiszter csak
április hóban rendelte ki a békéscsabai 101. gyalogezred egyik tisztjét,
Barray Jenő főhadnagy urat a tanfolyam vezetésére.

170

A tanári kar elhatározta, hogy tekintettel a tanév előrehaladottságára
s a VIII. osztálynak már május hó elején megkezdődő vizsgáira, ez iskolai
évben a katonai kiképzéstől eláll s azt csak a jövő tanév kezdetével
óhajtja életbe léptetni, miről a békéscsabai állomás parancsnokságot is
értesítette. Az előmunkálatokban részt vett Obrincsák István honvéd
őrnagy, Barray Jenő 101. gyalogezredbeli főhadnagy uraknak, nemkülönben
a tanári kar résztvevő tagjainak szíves közreműködésükért ez úton mond
az iskola hálás köszönetét.

2. A Tornakor működése.
A főgimnáziumi Tornakor 1908. november hó 2-án alakúit meg
s rendes gyakorló óráit november 4-én kezdte meg. A tanári kartól kikül
dött elnökön kívül tisztikarát a következőkben választotta meg. Alelnök:
Marék Endre Vili., titkár: Torkos Kálmán VIII., pénztáros: Bayer Sándor VII.,
zászlótartó: Móga Oktáv Vili., előtornázók: Bige Gyula, Donner Iván VIII.,
Hegyesi Gergely, Szulyovszky Tivadar VII., választmányi tagok: Offra
Gergely, Reiner Miksa VIII., Bíró László, Irányi Jenő VII., Bácsi Géza,
Kliment Pál, Tevan Rezső VI., Pártos József, Símig Rezső, Tinea Kornél
V. oszt. tanulók.
Hetenként 2 gyakorló órát tartottunk, szerdán és szombaton délután
5—6-ig. A tanév folyamán 40 gyakorló óra volt, melyen összesen 1600,
átlag pedig egy órán 41 tag jelent meg.
Volt a körnek az V-ben 29 rendes, a VI-ban 25 rendes, a VI 1-ben
23 rendes, 3 pártoló, a VIII-ban 33 rendes, 2 pártoló, összesen 110 rendes
és 5 pártoló tagja. Tagdíj fizetés alól a választmány 8 rendes tagot
mentett fel s két eltávozottnak a 2. félévi tagdíját törölte. Tartott a kör
a tanév folyamán 5 választmányi és 2 közgyűlést.
Február hó 28-án, vasárnap délután 4 órakor tartotta a Tornakor
szokásos félévi dísztornáját a tornateremben 60 filléres belépő-díj mellett
nagyszámú közönség jelenlétében a következő programmal:
1. Felvonulás és szabadgyakorlatok.
2. Kötélmászás és függeszkedés.
3. Csapattornázás magas nyújtón.
4. Társas fabot gyakorlatok.
5. Csapattornázás hosszú lovon.
6. Buzogány gyakorlatok zenekísérettel.
7. Csapattornázás korláton.
8. Gúlák.
9. Díjosztás és elvonulás.
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A Rákóczi hangjai mellett 46 tornász vonult fel s 6-os sorokba
fejlődve tetszetős és pontosan végzett szabadgyakorlatot mutattak be.
A kötélmászásban az V-ben 8 versenyző közül 1. Tinea Kornél,
2. Maros Tibor, 3. Becher Imre, 4. Pártos József.
A VI-ban 8 versenyző közül 1. Szelezsán János, 2. Kocziszky
László, 3. Eresei István.
Függeszkedésben a VII-ben 8 versenyző közül 1. Bottá Miklós és
Jurányi Lajos holt versenyben, 2. Hegyesi Gergely.
A VlII-ban 8 versenyző közül 1. Móga Oktáv, 2. Vaska Tivadar,
3. Marék Endre.
A magas nyújtó csapattornázásban részt vettek 2—2 szabadon
választott gyakorlattal (akadémia) : Donner L, Marék E., Offra S.,
Reiner M., Bige Gy. Vili., Bíró L., Hegyesi G. VII., Kliment P., Tevan R.
VI., Tinea K. V.
A társas fabot gyakorlatokat a kör 21 tagja igen pontos kivitelben
mutatta be.
A hosszú lovon a III., IV. osztálynak 12 tagú csapata végzett ütemre
12 fokozatos gyakorlatot, melynek végeztével egy pontos gyorsasággal
összeállított gúlában csoportosultak.
Buzogány gyakorlatokat mutatott be azután egy 20 tagú csapat
a Varázskeringő dallamára.
A korlát csapattornázásban részt vettek 2—2 szabadon választott
gyakorlattal (akadémia): Donner I., Bige Gy., Iványi M., Leucucia K.,
Marék E., Offra S., Reiner M. Vili., Hegyesi G. VII., Kliment P. VI.
A gúlákat gyors és ügyes felépítéssel végezte az V. VI. VII. Vili.
oszt. egy-egy csapata, mindenik 3—3 gúlát mutatván be.
A dísztorna befejeztével Bukovszky János igazgató intézett lelkes,
buzdító beszédet az ifjúsághoz, megköszönve a nagyközönség szíves
érdeklődését s osztotta ki a versenyben győzteseknek díjaikat, a főgimn.
ezüst- és bronzérmeit.
Az évzáró közös tornaversenyt ez idén a békési ref. főgimnázium
rendezte, amelyen részt vett a gyulai róni. kath. főgimnázium is. Iskolánk
64 tagú csapata a gyulai főgimnázium csapatával együtt '/■>2 órakor indult
el a Kossuth-térről külön motorral. A békési főgimn. udvaráról :,M órakor
indult el a három iskola a versenytérre, ahol már ekkor a békési és
békéscsabai közönség százai foglaltak helyet. Az elmaradt országos verseny
közös szabadgyakorlatainak bemutatása után megkezdődtek a versenyek,
melyekből következő tanulóink kerültek ki győztesekként:
Gátfutásban (100 m. 3 gáttal) 1. Bayer Sándor VII. 2. Marék
Endre VIII,
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Síkfutásban (100 m.) 2. Maros Tibor V. oszt. 3. Kliment Pál VI. oszt.
Magasugrásban IV. oszt. 2. Deutsch Jenő (130 cm.) V. oszt. 2.
Maros Tibor (130 cm.). VI. oszt. 1. (holt versenyben) Faragó László
(140 cm.).
Súlydobásban 2. Donner Iván VIII. (9.14 m.). 3. Machács Pál VI.
(8.92 m.)
Távolugrásban 1. Marék Endre VIII. (5.10 m.). 2. Bayer Sándor
VII. (4.90 ni.). 3. Szeberényi Gusztáv VII. (4.80 m.).
Szertorna verseny 3. Marék Endre VIII.
Végül füleslabda mérkőzés volt a békési és békéscsabai főgimn.
csapatai között, melyet iskolánk csapata nyert meg 2 :0 arányban s így
az ezüst serleg örökös vándordíj ez idén negyedszer egymásután került
ismét birtokunkba.
A versenyek bevégeztével Körber Tivadar igazgató intézett buzdító
beszédet az ifjúsághoz s kiosztotta a győzteseknek éremdijaikat.
A Tornakor évi pénztári számadása a következő:
Folyó tanévi összes bevétel: 619'98 K
Folyó tanévi összes kiadás: 449’64 K
Maradvány: 170-34 K
Ezen számadást, mely tételenként a pénztári naplóban foglaltatik,
az elnök, alelnök és titkár átvizsgálván, mindenben megegyezőnek és
helyesnek találták s a kör tisztviselőit a junius 7-én megtartott köz
gyűlés felmentette.
ACH1M KÁROLY
tornatanár, a Tornakor elnöke.

Vili.

A tanulók.
Szám

M agaviselet

Előmenetel

1

jeles

jo

2

jó

szabályszerű

3

elégséges

kevésbé szabályszerű

4

elégtelen

rossz

A rövidítések magyarázata.
Akinél nincs jelezve a vallás, az ág. h itv. evangélikus, ref.
reform átu s; r. katli.
kath oliku s; g. kel.

róm ai k a th o lik u s; g. kath. =
g ö r ö g keleti; izr. =

ism étlő ; fm. =

felm en tve ; r. =

görög

izra elita ; ism.
ré szt vett.
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Abaffy V ladim ir
Achim M ihály
Benjamin M árton izr.
Bielik S ándor
Bíró Béla ref.
Bubtye János g. kel.
Csícsely K. György
Czepó János
Fekete Kálmán r. kath.
Fekete Lajos ref.
Filipinyi Lajos
Filipinyi János ism.
Fodor Sándor izr.
Freyberger Jenő izr.
Fülöp Péter r. kath.
G ajdács M ihály
G rem sperger Pál r. kath.
Hangodi M áté r. kath.
írsa István r. kath.
Juhász Lajos r. kath.
Kallós Imre izr.
Kádas Ferenc r. kath.
Kirschbaum Jenő izr.
Kolozsi Pál ref.
Kovács Ottó r. kath.
Krausz Győző izr.
Krnács M ihály
Lehoczky János
Linder Pál ism.
Lőrinczy-Stacho Loránd r. kath.
Maros Dezső ism.
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Molnár Á rpád ref.
Molnár Béla izr.
Németh Jenő
Nicsovics Emil g. kel.
Osgyán Béla
Ökrös G éza ref.
Pap Pál g. kel.
Pataj A ndrás
Pfeiffer István
Pfitzner A lbert
Podsztrelen Endre
Pólya Ferenc
Racskó János ism.
Rauch Lajos r. kath., ism.
Rovács A ndor ref.
Szeberényi Lajos
Szilágyi István ref.
Sztaricskai Ferenc ism.
Urban S ándor r. kath.
Wilim G ábor
W inkler Károly r. kath.
Weisz László izr.

Földrajz

A tanuló neve és vallása

Vallástan
Magyar ny. 1
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Achim A ndrás
Baksy E rnő ref.
Berger D ezső izr.
Csath A ndrás ref. ism.
Csernus G ásp ás r. kath.
Csernus János r. kath.
D eutsch László izr.
Fábry Károly
Friedm an László izr.
G ajdács László
G utm ann Adolf izr.
Hegyessy Á rpád ref.
Hursan G yörgy
Kalmár M iklós izr.
Kliment Endre
Korber Béla r. kath.
Kurilla M ihály r. kath.
Kvasz Béla
Kvasz Jenő
Liker Pál
M achács Lajos
Nagy Béla r. kath.
Pethes Béla r. kath.
Petrovszki György r. kath.
Piszk A ndrás izr.
Propper István r. kath.
Reisz E ndre izr.
Réthy István
Ritter S ándor izr.
Roósz József
Sáfár Pál ref.
Staszenka Elek r. kath.
Szentgyörgyi Dezső r. kath.
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Székely Gyula r. kath.
35 Székely Imre izr.
T ajthy Á rpád r. kath.
Ujhelly Imre izr.
Vidovszky Géza
W ilhelm Ferenc r. kath.
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Német ny.

5

B arát Pál r. kath.
Barna Lajos r. kath.
Brhlik Pál
Csörföly A ndor
D eutsch Imre izr.
D ubravcsik Pál
Francziszczi Lajos
Galli László
G eiszler G yula r. kath.
Govrik István r. kath.
György Jenő r. kath., ism.
H erczberger József
H rabovszky Mihály
H ursan G yörgy
Járosi Pál
Jeszenszky Pál
Kádas M ihály r. kath.
Kálmán H enrik izr.
Kertész József
Kiszely János
Kiszely Pál
Kolényi Cyrill
Kovács G yula
Kuhn Jenő izr.
Kun Sám uel
Leszich László
Luca Ján o s g. kel.
M aczák Ádám
M agyar László ref.
M olnár István izr.
N ajm ányi Béla r. kath.
O rbán Emil ref.
Papp Ján o s g. kel.
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Paulovics Gyula
35 Pfitzner G usztáv
Popescu Sándor g. kel.
Rapos M ihály
Richtseit Sándor izr.
Schw eiger Sándor izr.
40 Simon Jenő r. kath.
Szabó János ref.
Szeberényi János
Szende Pál
Szilágyi László ref.
45 T üske László r. kath.
Varga G yula
W agner Béla r. kath.
W agner Dániel
W ilim T ib o r
50 Zsilinszky Emil ism.
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Botyánszky Mihály
Böhm Pál izr.
Czepó Pál
D eutsch Jenő izr.
Dobozi Zoltán izr.
Dolga Flórián g. kel.
Gálik M átyás
G ruber József izr.
H egedűs Károly
Horváth Károly
Hursan János
Jordán S án d o r r. kath., ism.
Kiss M. János ref., ism.
Klein Ferenc izr.
Kliment Z. György
Kvasz G yörgy
Langfelder Alfréd izr.
Marik M ihály
M aros Jenő
M oldvay Lajos r. kath.
Nagy Elek ref.
Nagy K álm án ref.
Ostyáni Ferenc r. kath.
Petz G yula
Popovics Imre g. kel.
Puskás Béla r. kath.
Réthy Károly
Rozner István izr.
Sailer Ferenc
Sarkadi Elek izr.
Sándor Lajos ref.
Szabó Á rpád r. kath., ism.
Szarnék Lajos izr.
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1 3 3

V allástan

Latin nyelv

Székely Elek r. kath.
35 Szimonidesz G usztáv
T am ássy Emil r. kath.
Ternyey G éza r. kath.
Torkos Béla
Vámos Sándor ref.
40 W eisz Sándor izr.

■ M agyar ny.

A tanuló neve és vallása

1 1 1 2 2 1 1__
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3 3
1 3
2 3
1 2
1 3
1

1

3 3
1

1
1
2
2
3
2
1
1
1

2
1
1
2
3
3
1
2
1
3
4
4
4
4

3
2
2
2
2
2
2
3
2
2

1
1
1
2
2
2
1
1
1
3 2

3
3
3
3
3
3
3 3 1 3
3 3 3 3

— —
1 — — 1 1

k i m
1 1 2 —
2 3 3 —
1 3 3 —
2 2 2 2
1 1 2 1
1 3 3 3
2 3 3 —
3 2 3 3
2 3 4 —
2 3 3 —
2 3 3 —
1 3 3 —
1 1 3 3
2 3 3 —

r 1
— 1

r 1
— 1

r 1
— 1
— 1
— 2

r 2

— 1
fm — 1
fm — 1

3 r
3 —

1
1

2 — 1

— 1
—
2
1
1 1 fm — 1

a r a d t
1 2 2 1 1 3
3 3 3 3 3 4
3 2 3 2 1 3
— — 2 1 3 3
— — 2 1 1 2
— — 3 3 2 2
2 2 2 2 2 3
— — 3 2 1 3
3 3 4 3 3 3
3 2 3 3 2 3
3 3 3 2 2 3
3 3 3 3 3 3
— — 3 2 1 3
2 3 3 3 1 3

t

Magaviselet

2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3 2
2 3
3 3
3 2
2 2

Történelem

Görögp. rajz
Német ny.

Görög ny.

j Görögp. ir.

Latin nyelv

1 __
—
1
1 1
2 — —
— 3 2
3 -- —
1 — —
1 — —
—
1
3 — 3 2
3 — 3 2
3 4 ——
4 — 3 3
4 3 ——
3 3 — —
3 — 3 2
2
1
2
2
3
2
1
2
2

Testgyakorl.
Ének

15

1
1
1
2
2
2
1
3
2
2
1 2
1 2

Mennyiségt.

10

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

Természetr.

5

Balázs László
Becher Imre izr.
Botyánszky János
Csatlós B alázs r. kath.
Csícsel János
Csörföly T ib o r
D eutsch B éla izr.
Ferenczi Zoltán izr.
Galli M ihály
Govrik László r. kath.
lile R om ulus g. kel., ism.
Kabós T ib o r ref.
Kapronczay Dezső r. kath.
Kolényi M laden
Kovács T ib o r r. kath.
Kurták A rtúr izr.
Linder László
Lőwy Pál izr.
Leucutia István g. kel.
Maros T ib o r
Nagy László ref.
Pártos József r. kath.
Pető S án d o r izr.
Pfeiffer M iklós
Pongrácz István
Rajz G áb o r izr.
Reisz Béla izr.
Sailer László ism.
Simig Rezső r. kath.
Such G usztáv
Szilárd G yula
Tinea Kornél g. kel., ism.
Udvardy G uido r. kath.

Magyar ny.

A tanuló neve és vallása

Vallástan

V. O S Z T Á L Y .

3

í r 1
2 — 2
1 r 1
3 — 1
3 r 2
3 r 1
3 — 1
3 r 1
fm — 2
1 — 2
3 — 1
3 — 2
1 — 1
3 r 2

2
í 3 2 2 í
1 2 —
1 1 í
—
2
2
3 2 í
3
—
—
1 1 í
1 1
—

—

£

“

c

c

| ex,

U

Magaviselet

2
1
2
1

Görög ny.

í
í
í
í

>>
ÖL
C3

C

j Ének

* Történelem 1
i Természetr.l

I
Görögp. rajz

Görögp. ir.

1
1
£

Latin nyelv

Ujhelly György izr.
Vértes
István izr.
35
W agner Ferenc r. kath.
W eisz Sándor izr.

í Vallástan

A tanuló neve és vallása

c
Vre

3 3 - 1
2 3 -1 1
3 j3 r 1
1
2 3

M a g á n ta n u ló k :

Fischer Erzsébet izr.
Révész Irén izr.

vi zs g ál at ot n e m t e t t
1 1 2 2
2 1 1 2 - -1-
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2

3 3
2 3
2 3 3
2 4 3
2 3 3
1 3 3
1 1 1
1 2 3
1 3 3
1 2 3
2 3 3
1 3 3
2 2 2
1 1 2
1 2 1
2 3 3
2 2 3
1 1 1
1 2 1
k i
1 1 1
2 3 3
1 1 1
2 3 3
1 2 2
1 2 2
1 2 3
2 2 2
2

2

3 3

í

3 3 —
1 fm —
2 1 —
3 1 —

1

í

í

2

2

2

3
4
3
3
3
3

3 2
3 3 4 2 —
3 3 3 2 r
3 3 3 3 —
2 2 3 1 r
3 2 3 3 —
1 1 3 3 —
3 2 3 3 —
2 1 3 fm —
2 2 3 í —
3 3 3 2 —
2 1 3 2 —
3 1 3 1 r
1 1 2 2 r
1 1 2 3 —
3 1 4 1 r
3 2 4 3 —
1 1 1 2 —
1 1 3 3 —
d t
1 1 1 fm —
3 2 3 1—
1 1 ■
It 1 —
3 3 4 fm —
2 1 2 2 —
2 2 4 2 r
3 2 3 2 —
3 1 2 1 r

2

3
3
3
3
3
1
2

1
3
3
1
1
a
1
3
1
2
2
2
3
1

5H3
(A
*>
cS
ö/j
s
j

Ének

2

2

Mennyiségi. |

í

——
—2 3
—3 3
—3 3
—3 3
3 ——
—3 2
—2 2
1 ——
—2 1
3 ——
—2 2
—4 3
—2 1
—3 2
— 1 1
—2 2
—3 3
—2 2
1 ——
—2 3
m a r
—1 1
— 3 3
1 ——
—3 3
— 1 1
— 2 2
—3 3
2 ——
1

T estgyakorlJ;

2

1

d
bJO
:C
i— :0
s—
:0 :G
o O

T ern iészetr.l

3

1

Német ny. 1

2

í

T örténelem 1

í

V«
c

GörÖgp. rajzi

Latin nyelv 1

5

Bagyinka Béla
Bavko A ndrás
Bácsi G éza ref.
Ercsey István ref.
Faragó László r. kath.
Földes Kálmán r. kath.
Frentiu Péter g . kath.
Galli M iklós ism.
György Elem ér r. kath.
Heller János r. kath.
Herke László r. kath.
Kató G ergely ref.
Kliment Z. Pál
Kocziszky László
Kohn Sám uel izr.
Langfelder Emil izr.
Loyko Béla
Löwenstein Gusztáv izr.
M achács Pál
Nagy István r. kath.
Pap László ref.
Réthy Béla
Richtseit A ndor izr.
Ritter Dávid izr.
Salagian János g. kel.
Tevan Rezső izr.
Tihanyi Lajos r. kath.
T ollas Béla
Volentír G yula g. kel.
W einberger László izr.
W eisz István izr.

M agyar ny. 1

A tanuló neve és vallása

Vallástan

VI. O S Z T Á L Y .

1
1
2
1
2
1

1
2

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2

1
2
1
2
1
2
1
1
2
1

M a g á n ta n u ló k :

Eisenberger Bertalan izr. 1 1 3 — 3 3 1 1 2 2 — — —
Fodor József r. kath.
vi zs g ál at ot
n e m
te tt
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Magaviselet|

I1

Ének

Mennyiségi. 1

Testgyakorl.ji

Természett. 1

Német ny. 1

Történelem 1

Görögp. rajzi

Görögp. ir. II

Görög ny.

A tanuló neve és vallása

Vallástan
Magyar ny. 1
Latin nyelv 1

V II. O S Z T Á L Y .
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Abaffy Dániel
Ackerm ann Mihály r. k.
Bayer Sándor r. katli.
Bíró László ref.
Bottá Miklós g. ke!., isin.
Bukta József r. katli.
C sák József ref.
D eutsch Artúr izr.
Fejér József ref.
Havas Gyula ref.
Hegyessy Gergely ref.
Horváth Gyula r. katli.
Irányi Jenő g. kel.
Jancsik Mihály
Jurányi Lajos
Kallós Sándor izr.
Kis Ferenc izr.
Kolényi Gusztáv
Kolpaszky László r. katli.
Kovács Lajos ref.
Perszina Géza r. katli.
Pető Ernő izr.
Rovács István ref.
Sándor Mihály ref.
Schaffer László izr.
Schw artz Imre izr.
Sebők Béla izr.
Soltész József izr.
Sonnenfeld Dezső izr.
Szabó Sándor
Száv János g. kel.
Szeberényi G usztáv isin.
Szulyovszky T ivadar r. k.

i
2

4

3

1 2
1

3

2

4

2 3
1 2

2
1
1
1
1
1
1
1

3
3
1
2
2
3

2
2
1 2
2 3

1 3
1 3
1 2
1 2
1 2
1 2
1 1
2

3

1 1
2 3
1 1
1 2
1 3

3 __ 3 3 3
— 3 3 2 3 3
— 3 3 3 3 3
— 3 1 3 3 4
3 — — 3 3 3
— 3 3 3 Q
O 3
2 3 3
3 —
— 3 3 2 2 3
— 3 2 3 3 4
1 —— 1 1 1
2 — — 1 2 2
3 — — 3 2 3
— 2 1 4 2 3
2 2 — — 2 1 3
3 — 1 2 2 1 2
3 —2 3 2 2 2
4 — 2 3 4 3 3
k i ni a r a d
3 —1 3 3 3 3
3 —3 3 4 3 3
3 —2 2 3 3 3
3 3 —— 3 1 3
2 2 —— 3 1 2
2 2 —— 2 1 2
1 1 —— 1 1 2
3 3 —— 2 3 3
1—1 3 2 1 2
3 —3 2 3 3 3
2 2 —— 2 1 3
3 — 1 3 2 2 3
ni e g h a 1
4 2 3
3 3 —
k i m a r a d

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3

4 fm __ 2
Q fm — 1
J

k

3

2 —

1

4 1 — 2
3 2 — 1
4 fm — 1

3

2 —

1

3 3 — 1
3 2 — 2
1 3 — 1
3 1— 1
2 3 — 2
3 1— 2
3 2 — 1
3 2 r 1
3 2 — 1
3 1—2
t
3 3 — 1
4 3 —2
3 3 r 2
3 2 — 1
2 2 — 1
3 1— 1
2 3 —1
3 3 — 1
2 fm — 1

3 fm— 1
3 2 — 1
3 3 — 1
t
3 2 r 1
t

J*O
ez
>.
3f
Te
<D

É n ek

Q.
Ö/j
:0u
:0
o

í M a g a v ise le t!

u

G ö rö g p . rajzi
N ém et ny. 1
T ö rté n e le m I
T e rm é sz e ti. 1
M e n n y isé g tJ

M ag y ar ny. 1
1 L atin nyelv 1
G ö rö g ny. 1

A tanuló neve és vallása

V allástan
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_ 2 2 3 1 2 2 3 _ í
Török D ezső r. kath.
í 2 3
35 V árady-Szakm áryA risztid í 3 3 — 2 2 3 3 3 3 fm — í

M a g á n ta n u ló k :

Barna Jenő
Duma Salam on g. kel., ism.
Galli B oriska
Kiss István r. kath., ism.
Nagy László ref.
Rosenthal Rózsi izr.
Varga Antal ref.

3 3 3 — 3 3 3 4
vi zs g ál at ot
n
1 2 2
1 2 1 1
2 3 3
4 3 4 3
2 2 3 3 — — 4 1
—

—

1 1 1 1—

—

vi zs g ál at ot

3 4
e m te tt
2 2 — —
3 3— —
4 3 — — —
—

1 1 1 1—

— —

n e m

te tt
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Bácsi Elek ref.
Bánszky György
B einschrot Dániel
Bige Gyula ref.
Bodó Imre r. katli.
Böhm Jenő izr.
D onner Iván
E rdős Jenő izr.
Fried Mihály izr.
G ulyás Sándor r. kath.
Hollósy Ernő r. kath.
Iványi M anó izr.
Kreznerits Gyula r. kath.
Lenhardt János
Leucutia Kornél g. kel.
Lukács Endre r. kath.
M arik András
M oga Oktáv g. kel.
Offra Sándor ref.
P app Traján g. kel.
Pfeiffer Sándor
Pfitzner Rezső
Reiner Miksa izr.
Rosenthal Andor izr.
Rosenthal József izr.
Schröder György r. kath.
Stojanovits Lajos g. kel.
Szabó András
Szegedi Lajos
Székely József izr.
Szilágyi Péter ref.
Szondi Lajos
Tevan Ferenc izr.

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
t

1
1

1
1

1
1
1
2
1

1
1

1

3
3
3
2
2
2
3
2
2
1
2
1
2
3
3
2
3
2
2
3

1
3
3
3
2
3
3
3
2
1
3
2
1
3
3
3
3
3
2
3
1 1
2 1
3 3
1 1
1 1
1 2
1 1

.N
'cő*

>ci
tL
:0
—
:0
o

1_
— 2 1
3 ——
— 2 2
2 — —
3 ——
— 2 2
— 1 3
2 ——
— 1 1
— 1 3
2 ——
1 ——
—2 1
3 —
3 ——
— 2 2
— 2 3
2 ——
— 1 3
1——
— 1 3
3 ——
1 —
1—
— 2
1 —

1 3 3 —
1 2 2 2
1 2 2 3
1 3 3 3
1 1 1 —
1 1 1 1

3

Német ny.
Történelem
Természett.
Mennyiségi.
Bölcsészet
, Testgyakorl.
Ének
Magaviselet

tanuló neve és vallása

Vallástan
Magyar ny.
Latin nyelv
Görög ny.
í Görögp. ir.

V ili. O S Z T Á L Y .

1
3
3
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
3
3
2
2
2
1
2
1
1
3
— 1 1
— 1 1
3 2 1
— 2 1
3

— —
— —
— —

3
2
3
3
1
3
3
3
1
1
3
1
2
3
3
3
3
3
1
3
1
3
3

3

3

2
2
3 2
1 1 1 1
— — 1 1
3

3

1
3
3
3
1
3
3
3
2
1
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
1
2
3

3
3
3
3
1
3
3
3
2
1
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
1
1
3

2
2
3
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
3
3
2
2
2

2 r
fm r
fm r
1—
3 —
3 —
1—
3 r
3 r
3 r
2 r
1 r
1 r
2 —
1—
2 r
1 r
1—
1—
2 r
1 fin r
1 2 r
3 1 r

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
—
fm
1 1 1
1
1 1 1 2 r 1
2 1 2 fm — 1
2 2 1 2— 1
3 3 3 2 — 1
3 3 3 fin — 1
3 3 2 2 r 1
3 3 3 1 — 1
1 1 1 2 r 1
1 1 1 1 — 1

03

£

Tim isan Miron g. kel. í 3 2
í 3 3
35 Torkos Kálmán
Vaska T ivadar g. kel. í 2 2
í 1 2
W eisz Ferenc izr.
W eisz Jenő izr.
2 3 3

Görögp. ir. 1
Görögp. raj zj
Német ny. |
Történelem |
Természeti. 1
Mennyiségi. 1
Bölcsészet |
Testgyakorl.J

c
Jc>3>
51

Latin nyelv |

A tanuló neve és vallása

Vallástan
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c
w>
:0
•—
:C
O

_ 3
3
— 2 3 3
— 3 2 2
— 1 1 1
3 3 3

3 3 2
2 3 3
2 3 3
1 2 2
2 3 3

ju
oV)
>
4<*D 5L
C
‘W £
03
03

2 2 _ 1
3 1 r 1
1 1 r 1
1 2— 1
3 2— 1

M a g á n ta n u ló k :

Herczegh D ezső ref.
Jasztrabszky-Lónyay S. r. k.
M orosan Jusztin g. kel.
Osváth N ándor r. kath.
Zsilák Mihály

1
1
vi
1
3

3
3
zs
3
3

3
3
g
3
3

— 3 3
— 3 3
ál at ot
3 ——
—
3

3 3
3 3
n
3 3
3 3

4 3
3 3
e m
3 3
3 3

3 —
3 —
t e
3 —
3 —_

—
—
tt
—
—

189

Statisztikai kimutatás.

A tan u ló k

a
E
*cö
N
c

n

OJ

(/)
'C3

f n y e lv ism e re te : |j a n y a n y e lv e :

ZZ
t

felvétetett
vizsgálatot tett
nyilvános
magán
haladó
ismétlő
ágost. liitv. evangélikus
református
római katholikus
görög keleti
görög katholikus
izraelita
magyar
német
tót
román
más nyelvű
magyar
magyar-német
magyar-tót
magyar-román
magyar-német-tót
magyar-német-francia____

sz ü lein e k polg. á llá s a :

2

őster
melő

iparos

_i

■n3

n ag y b irt. é s b é rlő
k ö z é p - no
é s k isb irt.
s b é rlő

C
:0
alkalmozott

=
c

nagyiparos
kisiparos

az
111. IV. V. VI. Vll. Vili.
os ztá lyban

í. 1 ii.

42
37
32
1 2 1 1 1 1 5
4 5 39 48 36 34 30 35
1 2
3
6 2| 2 3
41 5 2
41 5 0
39i 49

41
39
38

39
37
36

33
31
30

211 12 2 7

15
5

13

8

2
8
2

5
7

55
51
50

7
12
3

4
9
3

4
14
—

-- -8 11

—

8
2
—

9

12

40

40

34

2
1

1

7
3

35
1
2
1

25
2
20
4

22
5
11
3

37
1
10
2

24
3
10
2

24
11
11
1

48

43
42
38
4
42

346
328
312
16
309
— 19
11 1 1 4
5 41
9 76

2 2 6
1 —
8 10 11

—

7

7
9
9

31

37

Ö ssz e se n

B)

20
1
76

40 305

1
1
2

2
21
3
3
3
1

27
5
4
1
—

2

13
9

24 204
7 27
5 74
4 20
1
2
1
1
1

3

4

10

11

5

10

5

2

56

1

2

3

—

—

1

—

10

—

2

1 —
2

5

2
24

alkalmazott
kereske-j
nagykereskedő
dő és ‘g kiskereskedő
vállal- :°
alkalmazott
kozó

15
35
17

A tanulók

1.

II.

III.

a Z
IV. V.

]
VI.

VII. Vili.

o s z t á 1y b a n
c3
CO
-C 3

‘CÖ

tis z t-

á lla m i v .

h a tó sá g i

v is e lő

m agán v.

tá r s u la ti

5
1

5
1

4
1

—

4
1

8
2

3
5

34
13

10
1

8

11

6

6

10

7
1
4

12
1
7

1
70
3
45

11
23
13
3
1

10
18
10
3

—

—

—
—

—
—

—

3
2

2
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o
c

_GJ
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m á s é r te i m is é g i!
sz e m . s z o lg á la tb ó l
m agánzó
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9 . é le t é v é t

'C3

Ó
oo
3

5
05
•—
'"Ö3

■(X
*0
JV

c
Q.
03

1
10

k a to n a

10.
11.
12.
13.
14.
1 •
16.
17.
18.
19.
20.
21
4- 1 •
22.

é lő

n y u g d íj a s

55

55

»
é s tö b b

h e ly b e li
m e g y e b e li
m á s m e g y e b e li

35
<u
>
OJÖ

03

fe r tő z ő

13
22
11
3
1

—

—

—

3

9

3

—

—

—

—

—

—

30
9
12

22
6
13

24
9
17

17
11
11

21
6
10

83
10
2

91
2

6 8 1 0 7 1 9 8 2 7 0 1 3 2 1015
1
4 —
6
2 27
—
1 —
4 __
7
1 —
1

38
1

38
11

—

28
8

—

—

—

—

eset

66
2

„

„

—

sz a b á ly s z e r ű

11
33
44
42
43
36
31
33
28
18
6
2
1

10
15
10
1
1

b e te g s.

jó
sz a b á ly s z e r ű
rossz

_

7
18
11
1
2

—

m e g h a lt

k ev ésb é

_

—

—

—

—

—

—

—

7
12
6
3
3

—

—

7
13
9
8

—

16
5
10

12
9
16

18 1 6 0
8 63
16 1 0 5
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„

s ú ly o s
<75
CO
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d)

9

b e tö ltö tte

„

könnyű

—

35
14
1

38

21
8
1

11
15
7
6
2
1

23
9

—
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—

—
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az

A tanulók

11. 111. IV. V.

1.

VI.

mulasztásjl fegyelmi esetek
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Érettségi vizsgálatok.
Az érettségi vizsgálat írásbeli része május hó 17. 18. és 19.
napjain folyt le.
Ezekre a vizsgálatokra a bányakerületi püspök úr a követ
kező tételeket tűzte k i :
1. A m agyar irodalom k ö ré b ő l:
A klasszikái eposz története.
2. Fordítás latinból m a g y arra :
Vergilius A eneis: V. 485— 512.
3. Az algebra és geometria k ö ré b ő l:
a) Valaki 20 éven át évenkint utólagos félévi részletekben
2 0 0 0 koronát tőkésít 4°/o-al. A 2 0 -d ik év után m egszünteti
a befizetést s m inden évben 8 éven át előleges félévi részletek
ben 1000 koronát kivesz pénzéből. Mennyi pénze m aradt
m ég m eg?
b) Valamely három szög egyik oldala a =
5 7 3 m.,
a m ásik oldala b
6'94 m., a harm adik oldala c
4 3 5 m.
H a e három szöget az a) oldal körül, m int tengely körül m eg
forgatjuk, mi az így keletkezett forgási test felülete és köb
ta rta lm a ?

A szóbeli érettségi vizsgálatok C sepregi György esperes
úr elnöklete mellett, R a f f a y S ándor volt theol. akadém iai tanár,
budapesti ev. lelkész úr, mint korm ányképviselő jelenlétében
jú n iu s 21— 26. napjain folytak le. A főgimnáziumi bizottságot
ezeken a vizsgálatokon K orosy László és N ém eth Lajos urak
képviselték.

lflí

Jelesen érettek : G ulyás Sándor (praem aturus), Pfeiffer
Sándor (praem aturus), Pfitzner Rezső (praem aturus), Rosenthal
Andor, Rosenthal József (praem aturus), T evan Ferenc (prae
maturus).
J ó l é rettek : Bácsi Elek, Bodó Imre, Fried Mihály, Iványi
M anó, Kreznerits Gyula, Offra Sándor, Schröder György,
Sztojanovits Lajos, Szondi Lajos, W eisz Ferenc.
E gyszerű en érettek : Bánszky György, Beinschroth Dániel,
Bige Gyula, Böhm Jenő, D onner Iván, Erdős Jenő, Hollósy
Ernő, Huszka Béla, Jasztrábszky-Lónyay Sándor, Lukács Endre,
Marik A ndrás, M óga Oktáv, P app T raján, Reiner Miksa, Székely
József, Tim isan Miron, T orkos Kálmán, Vaska Tivadar, W eisz
Jenő, Zsilák Mihály.
A szeptem beri javító vizsgálatra utasíttattak a következők:
Lenhardt János a term észettanból, Leucutia Kornél a mennyiségtanból, Ozsváth N ándor a történelem ből, Szabó András
a term észettanból, Szilágyi Péter a term észettanból.
Ozsváth Nándor, Pfeiffer Sándor és Rosenthal József
szóbeli érettségi vizsgálatot tettek a görög nyelvből.
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Megjegyzendő, hogy a bányakeriileti püspök úr 1909. junius 21-én 3033. szám alatt kelt leiratával
úgy intézkedett, hogy az őszi pótló- és javító érettségi vizsgálatok ez idén a budapesti ág. hitv. ev. gimnázium
ban lesznek, még pedig az írásbeliek szept. 2., 3. és 4-én, a szóbeliek szept. 7-én.

X.

A könyvtárak és szertárak gyarapodása
és állománya.
A) K ö n y v t á r a k .
a ) TANÁRI KÖNYVTÁR.
Folyóiratok: 1. Akadémiai Értesítő. 2. Állattani közlemények. 3. Archaelogiai Értesítő. 4. Archaelogiai Közlemények. 5. A rajz. 6. A Természet.
7. Athenaeum. 8. Budapesti Szemle. 9. Egyetemes Pliilologiai Közlöny.
10. Emlékbeszédek (M. Tud. Akad.). 11. Evang. Családi lap. 12. Evang.
Örálló. 13. (M. Tud. Akadémiai): Értekezések a társadalmi, a történeti,
nyelv- és széptudományok köréből. 14. Értesítő az Erdélyi MúzeumEgylet orvosi természettud. szakosztályából (Kolozsvár). 15. Eöldrajzi
Közlemények. 16. Gyakorlati Paedagógia. 17. Herkules. 18. Hivatalos
Közlöny (kiadja a Vallás- és közoktatási minisztérium). 19. Irodalom
történeti közlemények. 20. Középisk. Matern. Lapok. 21. Magyar
Chémiai Folyóirat. 22. Magyar Philos. Társ. Közleményei. 23. Magyar
írók élete és müvei. 24. Magyar Nyelv. 25. Magyar Nyelvőr. 26. Magyar
Paedagógia. 27. Mathem. és Physikai Lapok. 28. Mathem. és Természettud.
Értesítő. 29. Mathem. és Természettud. közlemények. 30. Művészet.
31. Nemzeti Sport. 32. Népművelés. 33. Növénytani Közlemények. 34. Orsz.
Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 35. Rovartani Lapok. 36. Századok.
37. Természeti. Közlöny. 38. Theologiai Szaklap. 39. Tornaügy. 40. Uránia.
41. Zoológiái Lapok. 42. Néptanítók Lapja (a V. és K. Minisztérium
ajándéka). 43. Magyar Társadalomtudom. Szemle.
A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA 1909. MÁJUS 31-ÉN.
I. A. Hittudomány. Egyháztörténet.
II. B. Magyar nyelv és irodalom.
III. C. Classica philologia.

165 mű 197 kötetben.
354 „ 542
„
184 „ 250
„
13*

196

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

D. Modern nyelvek s irodalmak.
E. Történet. Művészet.
F. Földrajz. Etnográfia. Utazások.
G. Természetrajz.
H. Fizika. Vegytan.
I. Mennyiségtan. Mértan.
K. Iskola. Nevelés.
L. Bölcsészet. Esztétika.
M. Folyóiratok.
N. Jogtudomány. Politika.
0. Vegyesek.
Összesen

162
358
125
114
99
32
148
109
51
101
109
2111 mű
11

11

11

11

11

'fi

11

11

11

ff

ff

423 kötetben.
612
170
158
125
34
231
150
504
172
188
3756 kötetben.
11

11

11

fi

11

11

fi

11

11

11

A könyvtár szaporodása (1908. junius 1-től 1909. május 31-ig):
a) Ajándék útján.
1. Vallás- és közoktatási Minisztérium : A középiskolák testgyakorlat
tárgyában tartott értekezletének jegyzőkönyve. — 2. Az eperjesi vértanúk
emlékműve. — 3. Berkes Sándor d r.: Békésvármegye közkórháza
1907-ben. — 4. Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium : A közoktatásügy
Magyarországon. — 5. Aczél László: Ugyocsamegye népoktatásügye
1880—1902. — 6. Dr. Perepatits J . : A budapesti V. kerületi állami
főgimnázium félszázados története. — 7. Balkányi K .: Garibaldi. —
8. Dr. Zsilinszky Mihály: Miről van szó ? — 9. Dr. Réthy L .: Adatok
a Réthy-család történetéhez. — 10. Varjú Elemér: A Bánffy-család
története.
b) Vétel útján.
1. Beöthy Leo: Nemzetiét. — 2. Dr. Cselőtei L .: Svéd torna. —
3. Beöthy Z solt: Emlékkönyv. — 4. Wichelhaus—Pfeifer J . : Előadások
a chémiai technológia köréből. — 5. Abraham—Szíjártó: Fizikai
kísérletek 2 kt. — 6. A műveltség könyvtára (A társadalom). —
7. Gyulai P á l: Kritikai dolgozatok. — 8. Vogüé : Az orosz regény 2 kt. —
9. Krohn G y.: A finnugor népek pogány istentisztelete. — 10. Liebermann—
Bugarszky: Chemia. — 11. Porzsolt Kálmán: Reform-politika. —
12. Berzeviczy A .: A Cinquecento. — 13. Király János : Magyar alkotmányés jogtörténet. — 14. Boccaccio: Decameron (Ford. Bokor J. dr.) —
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15. Dr. Márkus D .M a g y a r (1907. évi) törvények. — 16. Dr. Márkus
D .: Magyar (1908. évi) törvények. — 17. Vikár Béla: Kalevala. —
18. Poincaré—Szilárd: Tudomány és föltevés. — 19. Chwolson—Pflaum:
Lehrbuch der Physik. 4 kt. — 20. Freund W .: Triennium Philologicum
3 kötet. — 21. Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története. —
22. Hermann O ttó: A magyarok nagy ősfoglalkozása. — 23. Weiss B .:
Biblische Theologie. — 24. Schlatter A .: Glaube im neuen Testament.
— 25. Feine P .: Evangelium des Paulus. — 26. Beyschlag W .:
Neutestam. Theologie. — 27. Nösgen: Neutestam. Offenbarung. —
28. Wernle P .: Anfänge unserer Religion. — 29. Barth F r.: Einleitung
in’s neue Testament. — 30. Mikszáth Kálmán: Munkái 20 kötet. —
31. Dr. Fabó B .: A magyar népdal zenei fejlődése. — 32. Dr. Révai
J . : Commodianus élete, művei és kora. — 33. Payr Sándor: Negyedfélszázados főiskola Sopronban. — 34. Küküllei Ján o s: Nagy Lajos viselt
dolgairól. Fordította dr. Dékáni K. — 35. Dr. Karácson L: Evlia Cselebi
Magyarországi utazásai 1664— 1666. 2-ik kt. — 36. Dr. Veress E .:
Básta György Levelezése. — 37. Dr. Pintér 1.: A magyar irodalom
története. 2 kt. — 38. Finot—Zalai B .: A fajok problémája. — 39. Dr.
Dienes Valéria: Berkeley. — 40. Reinhardt L .: Der Mensch zur Eiszeit
in Europa. — 41. Dr. Szelényi Ö .: írói arcképek. — 42. Thaly Kálmán:
De Saussure Czézár Törökországi levelei és följegyzései. — 43. Amicus
Juventutis: Pályamutató.
Szaporodás: a) Ajándék útján 10 mű 10 kötetben; b) Vétel útján
43 mű 72 kötetben; összesen 53 mű 82 kötetben és 726 70 K értékben.
A folyóiratokkal és kötéssel együtt: 873 K értékben.
BALÁZS ÁDÁM
könyvtáros.

198

b) IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR.
I. CSOPORT.
A négy alsó osztály könyvtára.
A könyvtár heti négy órában, szeptember közepétől május végéig,
négy csoportban állott a tanulók rendelkezésére. Az alsó négy osztály
181 tanulója 2476 esetben vette igénybe a könyvtárt. Ez a nagy látoga
tottság éveken keresztül nagyon megviselte a könyvtárt. Sok könyvet
kikellett selejteznünk s újakkal pótolnunk. Ezt a pótlást az idén kezdtük
meg a következő könyvek pótlásával: Tábori R .: A becsületszó. Pajeken:
Messze nyugaton. Gaál M .: Hurkás Márton viszontagságai Budapesten.
Baráti L.: A hajótöröttek kalandjai. Gaál M.: A prágai rab. A furfangos
diák. A király szeme. Gaál M.: gf. Benyovszky Móric élete és viszontagságai.
Bánfi—Solymosy: Kegyetlen büntetés. Az ingovány vár. Szerelemhegyi:
A fekete sereg pusztulása. A bős varga. Gaál M.: Szondi két apródja.
Zoárd jóslata. Gaál M.: A fekete ember. Aki bírja, marja. A musányi
tolvajcsorda. Verne: Cascabel Caesar. Verne: Servadac Hector. Hoffmann:
A barátság áldozata. A bűn rabja. Rózsa: A prémvadász. Verne: Senki
fia. Grant kapitány gyermekei. Mikszáth Kálmán: A két koldúsdiák.
Jókai: Sonkoly Gergely. A török és magyar világból. Kis Dekameron.
A magyar nép élce szép hegedüszóban. A rózsák szigete. Csengery G.:
A mocsarak királya. Mikszáth: Magyarország lovagvárai. A kis prímás.
Monton: Congourdan Marius. Gaál: Kegyelemkenyér. Daudet: Tasasconi
Tartasin kalandjai.
A könytár a következő új művekkel szaporodott: May: A datolya
honából. Madzsar: Legjobb otthon. Székely: Mesemondó. May: A szkipetások földjén. Tóth: A magyar szabadság atyja. Mayer: Aranybánya.
Burnett: A kis lord. Donássy: Arany szalamandra. Az új szaporulattal
a könyvtár állománya 924 kötet.
MOCKOVCSÁK JÁNOS, SZÉKELY VILMOS
könyvtárosok.
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I!. CSOPORT.
A felsőbb osztályok könyvtára.
Könyvtárunk 1908. szeptember közepétől 1609. május közepéig
hetenként egyszer állott nyitva, külön minden felsőbb osztály számára.
A kivétel tartama 1, meghosszabbítással 2 hét. Egy tanuló csak egy
könyvet vehet ki egyszerre; ha azonban valamely kérdéssel (például
önképzőköri felolvasások alkalmával) tüzetesebben foglalkozik, a felügyelő
tanár beleegyezése mellett hosszabb használatra több könyvet is kaphat.
A köteles olvasmányok jegyzékét az idén is kifüggesztettük a négy
felsőbb osztályban ; ezenkívül úgy tanításközben, mint a könyvtári órákon
többször rátereltük a tanulók figyelmét a nekik való könyvekre.
A könyvtár ez évi forgalmát feltüntetik a következő adatok: Használta :
az V. osztályból 34 tanuló 76 esetben
132
30 „
a VI.
V
34 „
252
a VII.
V
234
a Vili.
36
„
V
V
az V—VIII. oszt. 134 „
694 esetben.
Könyvtárunk vétel útján a következő müvekkel gyarapodott:
Alexander: Művészet, a művészet értékéről; Bethlen Gábor-kör:
Emlékkönyv; Dante: Paradicsom, Purgatórium (Cs. Papp fordít.);
Eichhorst: Az egészséges és beteg szív; Ewald : Az ép és beteg gyomor,
bél, máj és vese; Forel: Az idegek és a szellem egészségtana; Grawitz:
A mindennapi élet egészségtana; H anw ay: Az aradi tizenhárom ; Damjanich
János; Hankó: Universum IV. 2 p d .; Jaerschky: Testápolás tornázással,
fénnyel és levegővel; Kemény: A forradalom után, Még egy szó a f. u .;
Magyar Regényírók 5., 6., 7. (Nagy Ignác: M. T .); 31. (Beöthy László:
A kék m.); 56. (Herczeg: Fenn és lenn); Mika: Történ, olvasni. 1—IV.
kötet; Neumayer: Az orr, garat és gége egészségtana; P o rt: A fogak
és a száj egészségtana; Schrötter: Az ép és beteg tüdő egészségtana;
Sicherer: A szem egészségtana; Szitnyai: Tanulmányok; Vörösmarty
összes müvei; Walkó: Budapesttől Velencéig; dr. Wichelhaus—Pfeiffer:
Népszerű előadások a chémiai technológia köréből.
Az előző évben a könyvtár állománya 1796 mű 1875 kötet volt; idei
gyarapodás 29 mű 31 kötet; a könyvtár állománya 1825 mű 1906 kötet.
Könyvtárunknak nyomtatott katalógusa van, külön az V., a VI. s
a VII—Vili. osztály számára.
Az ifjúsági könyvtárra (I. és II. csoport) fordított összeg: 428 K.
Dr. RELL LAJOS, FEST LÁSZLÓ
könyvtárosok.
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B)

Szertárak.

a) Természettani szertár.
Ezen iskolai évben vétel útján beszerzett természettani szerek és
felszerelési tárgyak a következők: Egy gazometer, egy 9 palackos leydeni
telep, egy 500
átmérőjű parabolikus tükör, egy Kípp-féle hidrogén
fejlesztő készülék, egy szénsav-fejlesztő készülék, továbbá üvegcsövek,
tölcsérek, dróthálók összesen 521 korona értékben.
A szertár állománya az iskolai év végén 588 darab.
G r o o V il m o s
a természettani szertár őre.

b) Természetrajzi szertár.
Ajándék: Achim Fr. András úrtól: juh koponya, Gajdács Mihály
úrtól Luscinia rubicola, Rosenthal Adolf úrtól: Colymbus arcticus, ifj.
Koren Pál lelkész úrtól: több darab, a Tiszából Törökbecse táján
kifogott mammut-csont, Varságh Béla úrtól: egy kitömött dámvad-fej.
Vétel: Az e célra szánt összeget a múlt években előre rendelt
tárgyak kifizetésére, részben pedig 22 db színes biológiai kép beszerzésére
fordítottuk. Ö sszeg: 462 K.
Állomány az iskolai év végén: Állattanhoz fali táblákban 42,
állatokban és ismertető alkatrészekben 1121 ; növénytanhoz fali képekben
65, utánzatokban 31, szárított növénygyűjteményben 1600; ásványtanhoz
mintákban és fali képekben 323, ásványokban 1912, niikr. készítményben
42; vegyes apróságokban 2670.
JÉGER JÓZSEF
a szertár őre.

c) Vegytani szertár.
Állomány az iskolai év végén: Vegyi szerekben 87, eszközök
ben 320.
JÉGER JÓZSEF
a szertár őre.

201

d) Történelem-földrajzi szertár.
Ajándék: A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1 darab
Oroszország politikai térképet, dr. Koltai Ármin 1 drb III. Károly korabeli
ezüst pénzt, Pfitzner Gusztáv III. osztályú tanuló 1 darab I. Lipót
korabeli ezüst tallért ajándékozott.
Állomány az iskolai év végén: 79 térkép, 4 földgömb; 2600 arany-,
ezüst-, réz- és papírpénz; 538 pecsét-lenyomat; 85 néprajzi, 18 őskori,
1 népvándorlás korabeli eredeti, 65 utánzóit tárgy; 50 gipsz, 55 bronz,
1 ezüst emlékérem, 1 gipsz mellszobor, 3 gipsz dombormű, 180
sztereoszkop-kép.
LAUROV1CS FERENC
a történelem-földrajzi szertár őre.

e) Classica—philologiai Könyvtár és képtár.
Az ezen szakba vágó s a folyó iskolai évben szerzett könyvek
a „Tanári Könyvtáriban vannak részletesen feltüntetve.
Állomány: a) Görög irodalmi termékek: 44 mű 67 kötetben
és 212 K 40 fill, értékben. — b) Latin művek: 53 mű 93 kötetben
és 367 K 70 fill, értékben. — c) Képtár: 78 drb kép 124 K 80 fill,
értékben. Összesen: 97 mű 160 kötetben s a képekkel együtt 704 K
90 fill, értékben.
BALÁZS ÁDÁM,
a class, phil. gyűjtemény őre.

f) Rajzszertár.
Szaporodás vétel útján: Dr. Térey: Modern festők 1907. évfolyam
11. és 12. füzete. Lyka K.: Művészet 1908. évfolyam 5., 6. füzete, az
1909. évfolyam 1., 2. füzete; 18 drb gipszminta (stilizált dombormüvek,
mellszobrok). Összeg: 201 K.
Állomány az iskolai év végén: 81 kötet, illetőleg füzet szakbavágó
mű, 2366 drb rajzminta, 368 drb modell a szabadkézi rajzoláshoz;
463 drb mértani rajzminta, 38 drb modell, 5 drb rajzeszköz a mértani
rajzhoz; 4 drb virágtartó a szabadkézi rajzhoz és 40 drb falikép
a művészeti oktatáshoz.
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g) Tornaszertár.
Szaporodás vétel útján: 1 drb céllövéshez szolgáló golyófogó,
1 drb fegyvertartó állvány 80 rekesszel és 1 töltényszekrény. Összeg:
256 K.
Állomány az iskolai év végén a tornateremben: 319 drb, a játékhoz:
115 drb, összesen: 434 drb.
ACHIM KÁROLY
a szertár őre.

h) Zeneszertár.
Állomány az iskolai év végén: 28 drb partitúra, 12 drb kettős és
2 drb egyes hangjegy-állvány, 1 nagybőgő, 1 kisbőgő, 1 brács-hegedíí
tokkal, 1 ütempálca, 1 síp, 1 partitúra könyv.
ACHIM KÁROLY
a szertár őre.

X I.

Gyámintézet.
Főgimnáziumunk ifjúsági gyámintézete az elmúlt iskolai évben is
igyekezett kivenni a maga részét az egyházunkat építő munkásságból.
Alakúló közgyűlését 1908. okt. 8. tartotta, mikor az egyesület jegyzőjévé
Jancsik Mihály VII. oszt. tanulót választotta meg. Az egyes osztályok
megválasztották pénztárosaikat a következőkben: I. oszt. Czepó János,
II. oszt. Vidovszky Géza, III. oszt. Varga Gyula és Jeszenszky Pál, IV.
oszt. Maros Jenő, V. oszt. Botyánszky János, VI. oszt. Baukó András,
VII. oszt. Jurányi Lajos és VIII. oszt. Szondi Lajos. Rendes tagokúi a legtöbb
ev. és ref. tanuló beiratkozott, ámbár voltak olyanok is, akik az egyesület
nemes munkájától távol maradtak.
Az
I. osztályban volt 22 rendes és 2 rendkívüli tag,
a II.
12
2
a III.
27
18
a IV.
2
15
az V.
24
13
a VI.
11
11
a VII.
9
5
a VIII.
10
14
ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Összesen volt 119 rendes és 78 rendkívüli tag.
A tagsági díjakból és egyeseknek adományaiból a következő összegek
gyűltek össze:
az
a
a
a

I. osztályban 18.04
11.72
II.
*
31.93
III.
„
16.60

ív.

„

K
K
K
K
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az
a
a
a

V. osztályban 20.88 K
VI. „
11.— K
VII. „
9.— K
VIII. „
9.50 K

Összesen egybegyűlt tehát 128.67
kevesebb, mint az előző évben.

korona, 9.21 koronával

Ehhez hozzájárul az Aradi Ipar- és Népbankban elhelyezett pénz
kamatja fejében 4'06 K. Levonandó azonban 1’52 K portóköltség, amelyet
a múlt évben megszavazott adományok elküldésére fordítottunk. A fel
osztásra kerülő összeg tehát 131'21 K volt.
A május 28-án egybegyűlt gyámintézeti tagok határozata alapján
ezen összeget a következő módon osztottuk szét: egy negyed részét,
azaz 32'80 K-t alapszabályaink 9. §-a értelmében megküldöttük az egyház
kerületi gyámintézet útján az egyetemes gyámintézetnek. A hátralevő
összeg, vagyis 98'41 K felett szabadon rendelkeztünk. Kiindulva azon
elvből, hogy addig, míg segélyre szorulnak és mi megtehetjük, azon
intézményeket és gyülekezeteket segítsük, melyeknek már eddig is juttattunk,
hogy így tehetségünkhöz képest igazán segítsünk rajtuk, az idén is
a következő célokra adtunk:
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

20
20

pozsonyi diakonissaház építésére , ...
pogány missióra ... ... ... __ ... ...
barcsi ev. gyülekezetnek ... __..........
tisza-szt.-miklósi ev. gyülekezetnek ...
békéscsabai ev. ref. gyülekezetnek ...
„Missiói Lapok“ előfizetésére... ... ...
pancsovai ev. gyülekezetnek ... ...
silingyiai ev. iskola építésére . ... ...
torzsai ev. konfirmandusok otthonának
cselfalvai templom helyreállítására

K-t
J)

n
ff

Ehhez hozzájön:
Pusztaföldvár ... ... ... ... ... ... ...
Szekszárd ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Babarét... ... ... ... . . . ___________...
Urmia (Örményország) ____ ... ... ...

ft

Összesen:

96 — K.
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Az alapszabályok által előírt és megszavazott adományok összege
tehát 128.80 K. Ha ezt a rendelkezésünkre álló 131 '21 K-ból levonjuk,
marad még 2‘41 K. Ezen összeget az előző évről maradt 64'02 K-nyi
tőkéhez csatoltuk, úgy, hogy az most 66 43 K-t képvisel.
Gyámintézetünknek ez iskolai évben kifejtett munkássága nemcsak
a gyámintézeti pénz gyűjtésére és kiosztására szorítkozott, hanem gyám
intézeti vallásos összejöveteleket is tartott. A Kegyelem Istene áldja meg
ifjúsági gyámintézetünk ezen szerény munkásságát is.
DR. DAXER GYÖRGY,
vallástanár, elnök.

XII.

Segítő-egyesület.
Egyesületünk a lefolyt iskolai évben is azon fáradozott, hogy a szegény
sorsban lévő tanulókat tanulmányaik folytatásában tőle telhető módon
segíthesse. E végből 92 (az I. osztályból 19, a 11. o. 9. a 111. 13, a IV.
o. 8, az V. o. 11, a VI. o. 9, a Vll. o. 10, a Vili. o. 11 nyilvános és
2 (Vll. o. 1, Vili. o. 1) magántanulónak adott iskolai könyveket; négy
tanulót (Kiszely János 111. oszt. 5, Tüske László 111. o. 10, Nagy Kálmán
IV. o. 18, Rovács István Vll. o. 10 K erejéig) tandíj-segélyben, egyet
(Jancsik Mihály, Vll. o.) 6 K alümneumi-díj segélyben részesített; többeknek
füzeteket és rajzeszközöket nyújtott; tíz helybeli tót anyanyelvű elemi
iskolába járó fiút egy-egy használt, 1. osztályú magyar olvasókönyvvel
látott el, hogy a magyar nyelvben Nt. Koren Pál lelkész úr vezérlete
mellett előre haladhassanak.
Amennyiben az idén iskolai könyveket többen kértek, mint tavaly,
különösen az 1. osztály tanulóinak száma csaknem megkétszereződött,
a Vili. osztályból is a tavalyinál hárommal többen jelentkeztek, és mert
sok (225) hasznavehetetlen könyvet kellett kiselejteznünk, a lefolyt iskolai
évben tehát több pénzt kellett könyvekre fordítanunk, mint a múlt évben.
E kiadás-többletet megbírtuk a tavaly megtakarított összeggel,
különben hozzá kellett volna nyúlnuk az évi kamatokhoz, ami eddig
évenkint bennmaradt, mert az idén a tagok száma csökkent, az adományok
nagyon leapadtak s egyes jövedelemtől is elesett az egyesület.
Ami a tagokat illeti, arra kérjük a jobbmódú szülőket, szíveskedjenek
fiaikat arra serkenteni, hogy az egyesületbe belépjenek; hiszen senkisem
tudja, nem-e kamatozó tőkét nyújt a jelenben a jövőnek.
Ezzel kapcsolatban tiszteletteljesen kérjük intézetünknek nagyrabecsűlt pártfogóit, kegyeskedjenek a jövőben is becses adományaikkal
támogatni egyesületünket, mert még mindig nem fejthet ki ezen intéz
ményünk akkora jótékonyságot, mint amilyen kívánatos volna.
A szíves közreműködők becses támogatását is kérjük a jövőre.
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Az osztályfő urak az idén is serényen búzgolkodtak a tag-gyűjtésen
és adományszerzésen, miért is hálás köszönetét fejezi ki az egyesület.
Szintén köszönetét nyilvánítja egyesületünk a szíves adományo
zóknak is.
Pénzt adományoztak: Fábry Károly 2 K, Friedmann László 40 f.,
Gremsperger József 10 K, Havas Gyula, Hegyessy Gergely 1—1 K, Kis
M. Sándor 40 f., Molnár N-né 80 f., Nicsovics Emil 60 f., Pethő Endre
40 f., Rovács István 1 K, Rosenthal Andor 8 K, Tajthy Árpád 3 K,
Wágner Béla 3 K, Wágner Ferenc 3 K, N. N. 5 K. Összesen: 33 K 60 f.
Könyveket adományoztak: az Athenaeum irod. és nyomdai r. társulat
10— 10 drb. 1. és 11. oszt. magyar olvasókönyvet, Lauffer Vilmos könyv
kiadóhivatal 5 drb 1. oszt. rajzológeometriát, ugyanilyen iskolai könyvből
6 tiszteletpéldányt adományozott Zvarinyi Lajos rajz-tanár úr, iskolai
könyveket adtak még: Fábry Károly 11. o. 3 darab, Geisler Gyula,
Pfitzner Gusztáv és Wagner Béla 111. o. 3—3 drb., Nagy Elek IV. o. t.
1 drb., Csatlós Balázs és Pártos József V. o. t. 2—2 drb., Jancsik Mihály
és Tollas Béla 2—2 drb., Ackermann Mihály és Duma Salamon Vll.
o. t. 3—3 drb., Bánszky György, lványi Jenő, Móga Oktáv, Papp Traján,
Weisz Jenő Vili. o. t . ; Rosenthal Andor csaknem az összes Vll. o. könyveit
az egyesületnek adományozta.
Milyen helyesen cselekednének azon tanulók, akik ahelyett, hogy
elfecsérlik egy néhány fillérért használt könyveiket, az egyesületnek
adományoznák azokat! . . . Az ilyen nemesérzésű tanulók hathatósan
segítenék szegény tanulótársaikat.
Fortuna szekerén okosan ülj! mondja Faludy. A jelenben segítő
lehet a jövőben segített.
Segítették az egyesületet a jótékonyság gyakorlásában a tagok is.
Rendes tagok az I. osztályból: Fekete Lajos, Fekete Kálmán, Juhász
Lajos, Kolosi Pál, Krausz Győyő, Krnács Mihály, Linder Pál, LőrinczySztahó Lóránd, Molnár Árpád, Ostyán Béla, Papp Pál, Pfitzner Albert,
Podsztrelen Endre, Pólya Ferenc, Racskó Pál, Rovács Andor, Hangodi Máté.
II. oszt.: Berger Dezső, Deutsch László, Fábry Károly, Gajdács
László, Hegyessy Árpád, Hursán György, Kohn Béla, Kvasz Jenő, Machács
Gyula, Nagy Béla, Propper István, Reisz Endre, Réthy Istváu, Roósz
József, Sáfár Pál, Szentgyörgyi Dezső, Tajthy Árpád, Újhelyi Imre, Wilhelm
Ferenc.
III. oszt.: Barát Pál, Barna Lajos, Brhlik Pál, Deutsch Imre,
Dubravtsik Pál, Galli László, Geiszler Gyula, Govrik István, Györy Jenó,
Hrabovszky Mihály, Hursán György, Kiszely János, Kolényi Cirill, Papp
János, Paulovics Gyula, Pfitzner Gusztáv.
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IV. oszt.: Deutsch Jenő, Gálik Mátyás, Horvát Károly, Jordán Sándor,
Klein Ferenc, Langfelder Alfréd, Moldvay Lajos, Ostjani Ferenc, Petz
Gyula, oRopovits Imre, Puskás Béla, Réthy Károly, Sándor Lajos, Sarkady
Elek, Simonides Gusztáv, Tamássy Emil, Torkos Béla, Vámos Sándor,
Weisz Sándor.
V. oszt.: Becher . Imre, Botyánszky János, Csörföly Tibor, Galli
Mihály,1Govrik László, Kabós Tibor, Kolényi Aladár, Kurták Artúr, Pártos
József, Pongrácz István, Udvardy Guidó, Újhelyi György, Vértes István,
Wágner Ferenc.
VI. oszt.: Bagyinka Béla, Baukó András, Galli Miklós, György Elemér,
Herke László, Kliment Z. Pál, Langfelder Emil, Lővenstein Gusztáv,
Loykó Béla, Machács Pál, Papp László, Réthy Béla, Salagián János,
Tollas Béla, Volentir Gyula, Weisz István.
VII. oszt.: ■ Havas Gyula, Hegyessy Gergely, Jancsik Mihály,
Rovács István, Sándor Mihály, Soltész József, Száv János, Török
Dezső.
.•
Vili. oszt.: Bácsi Elek, Bánszky György, Bige Gyula, Erdős Jenő,
Gulyás Sándor, Iványi Emánuel, Lenhardt János, Lukács Endre, Marék
Endre, Móga Oktáv, Papp Traján, Rosenthál Andor, Rosenthal József.
Összesen: 122.
Pártoló tagok az I. osztályból: Áchim Mihály, Benjamin Márton,
Czepó János, Fodor Sándor, Molnár Árpád, Ökrös Géza;
II. oszt.: Áchim András, Baksy Ernő, Pethes Béla, Pisk András,
Székely Gyula;
III. oszt.: Magyar László, Orbán Emil;
IV. oszt.: —
V. oszt.: Csatlós Balázs, Símig Rezső, Rajz Gábor, Weisz Sándor;
VI. oszt.: Faragó László, Kocziszky László, Kohn Sámuel;
VII. oszt.: Bayer Sándor, Fejér József, Kis Ferenc, Kolpaszky
László, Persina Géza, Sebők Béla, Schwarz Imre, Várady-Szakmáry
Arisztid;
VIII. oszt.: —.
Összesen: 28.
A rendes tagok 2, a pártolók 1 koronát fizettek. Értesítő-másolat
díját fizette Francziszczi Lajos, III. o. t.
A leltározásnál, a könyvek beszerzésénél, kiosztásánál és beszedésénél,
továbbá a könyvtár rendezésénél heteken át az idén is segítséget nyújtott
három tanuló, akiknek köszönetét fejezi ki az elnökség.
Az 1909. évi junius hó 2-án tételről-tételre átvizsgált és nyugtákkal
igazolt számadás a következő eredményt tünteti fel:

B e v é te l:

149
272
36
125

Tavalyi maradék
Tagsági díjak
Adományok
Kamat
Értesítő-díj

K
„
„
„

09
60
58

f
„
„
„

Összesen: 585 K 27 f
Kiadás:
125 K 58 f
Benhagyött kamat
Könyvek
279 11 02 11
18 11 90 11
Könyvkötés
12 ii — 11
Füzetek
48 11 — 11
Tandíj-segély
6 11 — 11
Alumneumi-díj segély
— n 80 11
Levelezés
Összesen: 490 K 30 f
Egyenleg:

585 K 27 f
490 „ 30 „
94 K 97 f

összes bevétel
„ kiadás
idei maradék.

Az egyesület vagyona a bemutatott takarékpénztári könyvecske szerint
3062 K 50 f; idei szaporodás 125 K 58 f.
MAJOROS JÓZSEF
elnök.

XIII.

Önképzőkör.
Önképzőkörünk életének tizedik évét a következőkben vázolhatom:
Az önképzőkör megalakításával és szervezésével az idén is az
alulírottat bízta meg a tanári kar. Az alakuló gyűléstől, 1908. szeptember
19-től kezdődőleg, <az iskolai szünetek kivételével, minden hét szombat
délutánján összegyülekezve folytatták munkájukat a tagok egészen a húsvéti
szünetekig; zárógyülésünket junius 18-án tartottuk. A jeleztem időn belül
17 rendes s egy ünnepi ülést tartott a kör. A rendes üléseket a tagok
szavalatai, munkái, ezeknek írásban és szóban való megbírálása s a folyó
ügyek elintézése töltötték be. Működése az idén nem volt nyilvános,
bár a március 15-iki ünnep tárgysorozatát önképzőkörünk tagjainak
szavalatai és munkái alkották. Március 15-én kívül a magunk körében
megültük még október 6-ának évfordulóját. Ez alkalomkor vendégeinkül
tisztelhettük a tanári kar több tagját s Bukovszky János igazgató úr az
idén is, miként eddig minden évben, többször jelét adta munkánk iránt
való rokonszenvének és élénk érdeklődésének.
A kör ez évi munkálkodásának vázlata a következő:
a) volt 35 szavalat,
b) 4 szabad előadás,
c) 2 beszéd,
d) 5 értekezés,
e) 10 költemény és szépprózai mű,
f) minden műhöz bírálat.
Ezeken kívül minden szavalatot, felolvasott müvet és bírálatot szóval
is megbírálták a tagok az üléseken s a vélemények elágazása nem
egyszer érdekes eszmecserére adott alkalmat, amely azonban személyes
kedéssé vagy botrányhajhászássá soha sem fajúit.
Ha működésünk eredményét a tavalyival összehasonlítjuk, azt
találjuk, hogy a kör munkássága 1 szabadelöadással s 3 értekezéssel
volt szegényebb, de 18 szavalattal és 8 költeménynyel, illetőleg szépprózai
művel gazdagabb.
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Pályázatot csak egyszer hirdettünk a lefolyt iskolai évben és pedig
március 15-e alkalmából. A pályázatra ugyan 3 mű érkezett be, azonban
a bíráló-bizottság s ennek alapján a kör egyet sem tartott jutalomra
méltónak s a március 15-iki iskolai ünnepen felolvasandó mű megírására
a titkárt kérte föl, aki igen szépen felelt meg a bizalomnak.
Sajnos, hogy az önképzőkör ezidei működése nem volt oly élénk,
mint reméltük, bár az elnök s a titkár többször figyelmeztették a tagokat
önként vállalt kötelezettségük teljesítésére s az elnök mindjárt az iskolai
év elején mintegy 150 tételt tűzött ki a tudomány különböző ágaiból
a feldolgozásra. Mégis voltak olyanok, akik buzgó működést fejtettek ki
s ezek közül Szegedy Lajos titkárt, Pfeiffer Sándor, Bácsi Elek, Böhm
Jenő Vili. o. tanulókat, ezeket az ügyes előadókat kell kiemelnem.
A szavalok közül Szegedy Lajos Vili., Rovács István VII., Kliment Z. Pál,
Langfelder Emil és Weisz István VI. o. t. váltak ki.
A kör tagjainak száma: 77 működő, 28 pártoló, összesen 105 tag.
Pénztárunk forgalma a következő volt:
Múlt évi maradvány
Idei bevétel
Maradvány

221 74 K
88'50 „
31CL24 K

Az önképzőkör az önképzés munkájának segédeszközéül olvasótermet
tart fenn, melyben a következő folyóiratok állanak a tagok rendelkezésére:
Vasárnapi Újság, Új Idők, Természettudományi Közlöny, A Kor, Magyar
Nyelvőr, Mathematikai Lapok; azonkívül 2 darab sakktáblája is van.
Olvasó-óra 3 volt hetcnkint: vasárnap délelőtt, szerdán és szombaton
délután.
Az önképzőkör tisztviselői a következők voltak:
Elnök: Dr. Rell Lajos tanár.
Titkár: Szegedy Lajos Vili. o. t.
Jegyzők: Gulyás Sándor Vili. és Rovács István Vll. o. t.
Pénztáros: Csák József VII. o. t.
Ellenőr: Lenhardt János Vili: o. t.
Levéltáros: Szondi Lajos Vili. o. t.
Laptárosok: Schröder György Vili., Jurányi Lajos VIL, Galli Miklós
és Kliment Pál VI. o. t.
Legyen szabad végül a kör összes tagjainak nevében köszönetét
mondanom mindazoknak, akik munkánk iránt érdeklődést tanúsítottak
s támogattak bennünket céljaink elérésében.
Dr. RELL LAJOS
elnök.
14*

XIV.

Alumneum.
A lefolyt 1908/o. iskolai évben 83 tanuló részesült élelmezésben.
Az élelmezési dij a jövő iskolai évben ebédért és vacsoráért 10 hónapra
150 K lesz, csak ebédért 90 K. A vacsora dijat — 10 hónapra 60 K —
minden tanuló tartozik lefizetni; ebéd-díjelengedésért folyamodni lehet.
Az iskolai év folyamán az alumneum számára a következők
adakoztak: 1'. a beiratáskor: a) Gremsperger József (Csorvás) 10 K-t;
b) Wágner Ferenc 15 K-t; c) dr. Szarnék Ignác 5 K-t; 2. dr. Koltai
Armand 10 K-t; 3. Egy valaki 1 zsák répát; 4. a „Vörös-kereszt
egyesület“ helybeli fiókjától 3 alumnista segélyezésére 150 K-t; 5. a
„Polgári kör“ 30 K-t; 6. Réthy Béla gyógyszerész 40‘46 K értékű
gyógyszereket szegénysorsú alumnisták számára; 7. Félix István 7 lit.
paszúlyt és paradicsomot; 8. a „Békéscsabai takarékpénztár egyesület“ 100
K-t; 9. a „Békéscsabavárosi takarékpénztár részvénytársaság“ 50 K-t;
10. Haraszti Sándorné 1 zsák 7-es számú lisztet; 11. az izraelita hit
község az 1908/o. iskolai évre 50 K-t; 12. az ág. liitv. ev. egyház
2 mm. paszúlyt; 13. Pláger Mór az iskolai éven szükségelt száraz
zsemléket.
A múlt évi szupplikáció eredménye:
___ 190842 K
Összegyűlt _______ ___ ___
Leszámítva a szupplikánsok jutalékát ___ 672-65 K
Maradvány: 1235-47 K,
mely összeget az alumneumi kiadások fedezésére fordítottuk.
Az elmúlt iskolai évben a következő tanulók részesültek alumneumi
díj elengedésben:
Az I. osztályból: Rovács Andor 20 K; a II. osztályból: Csernus
János 20 K, Roósz József 16 K, Sáfár Pál 16 K; a III. osztályból:
Kolényi Cyrill 32 K, Paulovits Gyula 32 K, Rapos Mihály 20 K, Szende
Pál 16 K; a IV. osztályból Marik Mihály a) az alumneum pénztárából
22 K, b) a „Vörös-kereszt“ egyesület adományából 50 K, összesen:
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72 K; Tamássy Emil 20 K; a VII. osztályból: Jancsik Mihály a) az
alumneumi pénztárából 22 K, b) a „Vörös-kereszt“ egyesület adományá
ból 50 K, összesen: 72 K ; Rovács István 20 K ; Sándor Mihály 40 K ;
a Vili. osztályból: Gulyás Sándor a) az alumneum pénztárából 22 K,
b) a „Vörös-kereszt“ egyesület adományából 50 K, összesen 72 K ;
Szegedi Lajos: d) múlt évi hátrálék 19 K, b) a mostani iskolai évre
64 K, összesen: 83 K.
Az alumneum vagyoni helyzete a következő:
1. Ki van kölcsönözve ... _ ... ... 15420-— K
2. A takarékpénztárban
... 5725-56 K
Összes vagyon: 21145’56 K.
Midőn e helyen hálás köszönetét mondunk úgy a helybeli m. t.
adakozóknak intézetünk iránt tanúsított áldozatkészségükért, valamint
a vidéki m. t. közönségnek is, kik részint szíves adományukkal, részint
szupplikánsaink ellátásával és szíves adományukkal intézetünk ügyét és
célját előmozdították: egyúttal kérjük is a nagyérdemű közönséget, hogy
a jövőben se vonja meg tőlünk szíves pártfogását!
BABICH PÁL
tanár, eforus.

XV.

Pénzbeli segélyek és adományok.
a)

A nm. vallás és közoktatásügyi miniszter úr 1908. évi december
11-én 140,106. számú leiratával 6960 K rendkívüli államsegélyt engedé
lyezett, hogy főgimnáziumunk fenntartói az orsz. tanári nyugdíjintézettel
szemben elvállalt anyagi kötelezettségüket teljesíthessék. Az 1909. évre
eső fenntartási államsegélyt ez idén is valószínűleg csak julius hó elején
kapjuk meg.
B)
Békéscsaba nagyközség 1909-re: 10,000 K.
C)
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 1908. évi közgyűlése ösztön
díjakra : 400 K.
D)
A békéscsabai ágostai hitv. evang. egyházközség a vallásoktatás
céljaira: 150 K.
E)
A „Békés-Csabai takarékpénztár egyesület“ az 1908. évben tett
200 K ösztöndíj-alapítványának gyarapítására 1909. évi február 8-án
200 koronát adományozott.
Az alumneumra, a segítő-egyesületre, rajzkiállításra stb. befolyt
adományokról kimutatást közölnek a megfelelő fejezetek.
Fogadják a nemesszívű pártfogók és adakozók e helyen is intézetünk
hálás köszönetét.

XVI.

Kézikönyvek az 1909 1910. iskolai évre.
I. OSZTÁLY.
Bereczky S.: Bibliaismertetés bibliai történetekkel. (Csak 4. kiadás.)
Kókai L. 120 fill.
Szinnyei J.: Iskolai magyar nyelvtan I. (14. kiadás.) Hornyánszky.
120 fillér.
Császár E. és Váczy J . : Magyar olvasókönyv. I. (2. kiadás.)
Athenaeum. 240 fill.
Schuster A .: Elemi latin nyelvtan 1. Athenaeum. 240 fill.
Lasz S .: Földrajz 1. (2. kiadás.) Lampel. ISO fill.
Paszlavszky J . : Kis természetrajz. 1. r. Athenaeum. 220 fill.
Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. I. rész. (4. kiadás.)
Kogutovicz és Társa. 200 fill.
Számtan (függőben maradt).
Dr. Gerevich E. és Király L .: Rajzoló geometria. I. r. Planimetria.
Lauffer. 180 fill.
Vajda P .: Szépírási minták. 40 fill.

II. OSZTÁLY.
Bereczky S .: Bibliaismertetés bibliai történetekkel. (Csak 4. kiadás.)
Kókai. 120 fill.
Szinnyei J . : Iskolai magyar nyelvtan 11. (9. kiadás.) Hornyánszky. 80 f.
Császár E. és Váczy J .: Magyar olvasókönyv. II. Athenaeum. 250 f.
Pirchala I .: Latin nyelvtan. (11. kiadás.) Athenaeum. 180 fill.
Pirchala I. : Latin olvasó- és gyakorlókönyv. (8. kiadás.) Athenaeum.
200 fillér.
Lasz S .: Földrajz. (2. kiadás.) a II. és III. osztály számára.
Lampel. 350 fill.
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Paszlavszky J . : Kis természetrajz II. r. Athenaeum.
Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. II. rész. Kogutovicz
és Társa. 240 fill.
Szuppán—P é c h : Számtan II. r. (7. kiadás.) Athenaeum. 200 fill.
Dr. Gerevich E. és Király L .: Rajzoló geometria. II. rész:
Stereometria. Lauffer. 200 fill.
Vajda P . : Szépírási minták. 40 fill.

III. OSZTÁLY.
Bereczky S . : A keresztyén egyház rövid története. (4. kiadás.)
Kókai. 80 fill.
Szinnyei J . : Rendszeres magyar nyelvtan. (11. kiadás.) Hornyánszky.
120 fillér.
Lehr—R iedl: Magyar olvasókönyv. III. (3. kiadás.) FranklinTársulat. 290 fill.
Pirchala I.: Latin nyelvtan. (11. kiadás.) Athenaeum. 180 fill.
Pirchala I . : Latin olvasókönyv a gimnázium III. és IV. osztálya
számára. Athenaeum. (5. kiadás.) 270 fill. II. (5. kiadás.) 270 fill.
Segédkönyv: dr. Hittrich Ö .: Latin szókönyv. Franklin-Társulat.
100 fillér.
Schuster A .: Német nyelvtan. I. rész. (3. kiadás.) Athenaeum.
240 fillér.
Kelemen B .: Magyar-német és német-magyar zsebszótár. (5. kiadás.)
1. és II. rész. (Athenaeum. 400 fill.)
Dr. Schmidt A.: Fizikai és mathematikai földrajz. (10. kiadás.)
Lam pel. 120 fill.
Lasz S .: Földrajz (2-ik kiadás.) a II. és III. osztály számára.
Lampel. 350 fill.
Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. II. rész. Kogutovicz
és Társa. 240 fill.
Dr. Szigethy L .: Magyarok története. 1. rész. Singer és Wolfner
200 fillér.
Kogutovicz M .: 10 térkép a hazai történelem tanításához. Kogutovicz
és Társa. 200 fill.
Szuppán— P é c h : Számtan. Il-ik rész. (7-ik kiadás.) Athenaeum.
200 fillér.
Dr. Horti (Hornischek) H .: Rajzoló geometria. III. rész. (2. kiadás.)
240 fillér.
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IV. OSZTÁLY.
í

\

Koren P .: Dr. Luther M. kiskátéjának magyarázata. (Csak 3. kiadás.)
Békéscsaba. Corvina könyvkereskedés. 50 fill.
Góbi I .: Stilisztika és verstan. (5. kiadás.) Franklin-Társulat. 200 f.
Arany J . : Toldi. Magyarázta Lehr A. (11. kiadás.) FranklinTársulat. 160 fill.
Pirchala I.: Latin nyelv. (11. kiadás.) Stampfel. 180 fill.
Pirchala L: Latin olvasókönyv a 111. és IV. osztály számára.
Stampfel I. kötet. 270 fill., (5. kiadás.) II. kötet. (5. kiadás.) 270 fill.
Schuster A .: Német nyelvtan. 11. r. (2. vagy 3. kiadás.) Athenaeum.
200 fillér.
Kelemen B .: Magyar- és német zsebszótár. (5. kiadás.) I. és 11. rész.
Athenaeum. 400 fill.
Dr. Szigethy L .: Magyarok története. 11. rész a IV. osztály számára.
Singer és Wolfner. 200 fill.
Kogutovicz M .: 10 térkép a hazai történelem tanításához. Kogutovicz
és Társa. 200 fill.
Róth—Tőkés: A növénytan alapvonalai. (6. kiadás.) FranklinTársulat. 320 fill.
Dr. Sárkány L.: Algebra. (2. kiadás.) Athenaeum. 400 fill.
Dr. Horti H .: Rajzoló geometria IV. oszt. 240 fill.

V. OSZTÁLY.
Schmidt K .: Keresztyén vallástan. (2. kiadás.) Kókai. 100 fill.
Hetvényi—Jausz—Adorján : Bibliai olvasókönyv. Hornyánszky. 240 f.
Riedl F .: Rhetorika. (5. kiadás.) Lampel. 260 fill.
Kossuth Lajos július 11. beszéde. Magyar Könyvi. 36. sz. 30 fill.
Pirchala I.: Latin nyelvtan. (9. kiadás.) Stampfel. 180 fill.
Dr. Cserép J . : Szemelvények Ovidius müveiből. Lampel. 160 fill.
Cicero Pro Licinio Archia Poéta. Magyarázta Kapossy L. (2. kiadás.)
Franklin-Társulat. 60 fill.
M. Tullii Ciceronis De imperio Gnaei Pompeii oratio ad Quirites.
Magyarázta Dr. Kont 1. Athenaeum. 100 fill.
Cserny—Dávid: Latin stílusgyakorlatok. 1. rész. (6-ik kiadás.)
Stampfel. 200 fill.
Dr. Cserép J .: Római régiségek. (4. kiadás.) Franklin-Társulat. 320 f.
Schmidt: Latin-magyar; magyar-latin szótár. Athenaeum. 400 fill.
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Dr. Maywald J . : Görög nyelvtan. (4. kiadás.) Kókai. 280 fill.
Dr. Maywald J . : Görög gyakorló és olvasókönyv. I. r. (3. kiadás.)
Kókai. 180 fill.
Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. I. k. (3. kiadás.) Athenaeum.
220 fillér.
Ajánlatos segédkönyv: Schill S . : Görög régiségek és művészet
történet. (2. kiadás.) Franklin-Társulat. 280 fill.
Homeros Odysseiája, ford. Dr. Gyomlay Gy. Athenaeum. 280 fill.
Homeros lliasa, ford. Dr. Csenged J . : Athenaeum. 280 fill.
Dr. Geréb J . : Szemelvények Herodotos müvéből. Franklin-Társulat.
150 fillér.
Kemény F .: Rendszeres német nyelvtan. Lampel. 200 fill.
Tímár P .: Német olvasókönyv. II. r. Singer és Wolfner. 350 fill.
Endrei Á .: Német stílusgyakorlatok. (4. kiadás.) Lampel. 240 fill.
Kelemen B .: Magyar és német zsebszótár. (6. kiadás.) I. és II. rész.
Athenaeum. 400 fill.
Dr. Szigethy L .: Egyetemes történet. 1. rész. Ó-kor. Singer és
Wolfner. 240 fill.
Ajánlatos segédkönyv: Kogutovicz M. Történelmi iskolai atlasz.
Róth-Vángel: Állattan alapvonalai. (5. kiadás.) Franklin-Társulat.
400 fillér.
Dr. Sárkány L .: Algebra. (2. kiadás.) Athenaeum. 400 fill.
Dr. Sárkány L .: Mértan. (2. kiadás.) Athenaeum. 460 fill.

VI. OSZTÁLY.
Bereczky S .: A keresztyén egyház története. Kókai. 250 fill.
Riedl F .: Poétika és poétikai olvasókönyv. (6. kiadás.) Lampel.
300 fillér.
Segédkönyvek: Shakspeie: Coriolanus, Petőfi S. fordításában,
magyarázta Szigetvári I. Franklin-Társulat. 120 fitt.
Ziinyi M .: Szigeti veszedelem. Olcsó könyvtár 937—940. FranklinTársulat. 80 fii!.
Katona J . : Bánk-Bán. Magyar könyvtár. 1. szám. 30 fill.
Kisfaludy K .: Csalódások. Jeles írók isk. iára. XXVI. (2. kiadás.)
Franklin-Táisulat. 60 fill.
Pirchala J . : Latin nyelvtan. (9. kiadás.) Stampfel. 180 fill.
P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII., I. kötet, magyarázta Pirchala
I. (5. kiadás.) Athenaeum. 140 fill.
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Pirchala I .: |egyzetek Vergilius Aeneisének I—XII. énekéhez.
(2. kiadás.) Athenaeum. 160 fill.
Bartal—Malmosi: Titi Livii Ab űrbe condita, liber XXL, XXII.
(4. kiadás.) Athenaeum. 180 fill.
Dr. Cserép J .: Római régiségek a római történet vázlatával. (5-ik
kiadás.) Franklin-Társulat. 320 fill.
Cserny—Dávid: Latin stílusgyakorlatok. 11. rész. (6. kiadás.)
Stampfel. 320 fill.
Dr. Maywald J .: Görög nyelvtan. (5. kiadás.) Kókai. 280 fill.
Dr. Maywald J .: Görög gyakorló és olvasókönyv. 11. r. (4. kiadás.)
Kókai. 250 fill.
Sophokles Antigone, fordította Csiky G. Franklin-Társulat. 100 f.
Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. II. kötet. (3. v. 4. kiadás.)
Athenaeum. 180 fill.
Ajánlatos segédkönyv: Schill S.: Görög régiségek és művészet
történet. (3. kiadás.) Franklin-Társulat. 280 fill.
Kemény F .: Rendszeres német nyelvtan. Lampel. 200 fill.
Timár Pál: Német olvasókönyv. II. r. Singer és Wolfner. 350 fill.
Endrei Á .: Német stílusgyakorlatok. (4. kiadás.) Lampel. 240 fill.
Dr. Szigethy L.: Egyetemes történet. II. rész. Középkor. Újkor.
(1648.) Singer és Wolfner. 300 fill.
Ajánlatos segédkönyv: Kogutovicz M .: Történeti iskolai atlasz.
600 fillér.
Róth—Hankó—Melczer: Ásványtan és chemia. Franklin-Társulat.
320 fillér.
Dr. Sárkány L .: Algebra. (2. kiadás.) Athenaeum. 400 fill.
Dr. Sárkány L .: Mértan. (2. kiadás.) Athenaeum. 460 fill.
Dr. Sárkány L .: Négyszámjegyü logaritmus-táblák. Athenaeum.
150 fillér.
VII. OSZTÁLY.
Bereczky S .: A magyar protestáns egyház története. Kókai. 200 f.
Góbi 1.: A magyar nemzeti irodalom története. 1. rész. (2. kiadás.)
Franklin-Társulat. 400 fill.
Dr. Szinnyei J . : A magyar nyelv. Hornyánszky. 100 fill.
Ajánlatos segédkönyvek: Koltai: Az okt. mese és szemelv. a magyar
meseiróktól. Athenaeum. 140 fill. — Berzsenyi válog. művei. Athenaeum.
140 fill. — Csokonai válog. műveiből. 160 fill. — A kuruc költészet.
30 fill. Magyar könyvtár.
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Pirchala I.: Latin nyelvtan. (9. kiadás.) Stampfel. 180 fill.
M. Tulii Ciceronis ln. L., Sergium Catilinam orationes quatuor.
Magyarázta: Köpesdy S. (3. kiadás.) Franklin-Társulat. 120 fill.
Sallusti C .: Bellum Jugurthinum. Magyarázta Dr. Hittrich Ö. FranklinTársulat. 100 fill.
P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII. Magyarázta Pirchala I.
I. kötet. (5. kiadás.) Athenaeum. 140 fill.
Pirchala I .: Jegyzetek Vergilius Aeneisének I—XII. énekéhez.
(6. kiadás.) Athenaeum. 160 fill.
Cserny—D ávid: Latin stílusgyakorlatok. III. rész a VII. és VIII.
osztály számára. (5. kiadas.) Stampfel. 270 fill.
Dr. Cserép J.: Római régiségek. (6. kiadás.) Franklin-Társulat. 320 fill.
Ajánlatos segédkönyvek: Burián J . : Magyar-latin iskolai szótár.
Franklin-Társulat. 400 fill. — Pirchala I . : Latin-magyar szótár. Stampfel.
500 fillér.
Dr. Maywald J . : Görög nyelvtan. (4. kiadás.) Kókai. 280 fill.
Ajánlatos segédkönyvek: Lévai—Vida: Görög-magyar és magyar
görög szótár. Lampel. 400 fill. — Elischer-Fröhlich: Szótár Homeros
két eposzához. Lauffer.
Kempf J . : Szemelvények Homeros Iliasából. Franklin-Társulat.
280 fillér.
Dávid J . : Szemelvények Herodotos müveiből. (3. kiadás.) Lampel.
180 fillér.
Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. 111. kötet. (4. kiadás.)
Athenaeum. 300 fill.
Dr. Szilasi M .: Szemelvények Thukydidesből. (2. kiadás.) Lampel.
280 fillér.
Demosthenes válogatott beszédei. Dr. Földi J. Lampel. 120 fill.
Schill S .: Görög irodalom-történet. Franklin-Társulat. 280 fill.
Ajánlatos segédkönyv: Sch ill'S .: Görög régiségek és művészet
története. (3. kiadás.) Franklin-Társulat. 280 fill.
Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv. 111. kötet. (9. kiadás.)
Lampel. 240 fill.
Goethe: Hermann und Dorothea. Magyarázta Wéber R. (6. kiadás.)
Franklin-Társulat. 60 fill.
Lessing: Minna von Barnhehn. Magyarázta Dr. Teisz Gy. Lampel.
70 fillér.
Endrei Á .: Német stílusgyakorlatok. (6. kiadás.) Lampel. 240 fill.
Dr. Szigethy L .: Egyetemes történet. III. rész. Új-kor. Singer és
Wolfner. 320 fill.
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Dr. Sárkány L : Algebra. (2. kiadás.) Athenaeum. 400 fill.
Dr. Sárkány L.: Mértan. (2. kiadás.) Athenaeum 440 fill.
Dr. Sárkány L .: Négyszámjegyü logaritmus táblák. Athenaeum.
150 fillér.
Fehér-Szekeres: Kísérleti fizika. (10. kiadás.) Franklin-Társulat.
550 fillér.
Vili. OSZTÁLY.
Schmidt K .: Keresztyén vallástan. (2. kiadás.) Kókai. 100 fill.
Góbi 1.: A magyar nemzeti irodalom története. II. rész. FranklinTársulat.
Dr. Szárnyéi J . : A magyar nyelv. Hornyánszky. 100 fill.
Ajánlott segédkönyvek: Katona Bánk-bánja. Athenaeum. 180 fill.
Petőfi válog. Urai költ. 100., válog. elbeszélő költ. Athenaeum. 100 f.
Madách: Az ember tragédiája. Athenaeum. 300 fill.
Horatii Opera 1., II. rész. Bartal—Malmosi. Átdolgozta: Csengeri.
Athenaeum. 180 fill, és 160 fill.
Dr. Schmidt Attila : Szemelvények Tacitus müveiből. FranklinTársulat.
Pirchala I.: Latin nyelvtan. (9. kiadás.) Stampfel. 180 fill.
Cserny—Dávid: Latin Stílusgyakorlatok. 111. rész. (3. kiadás.)
Stampfel. 260 fill.
Dr. Cserép J .: Római régiségek. (3. kiadás.) Franklin-Társulat.
320 fillér.
Kempf J . : Szemelvények Homeros Odysseiájából. Franklin-Társulat.
240 fillér.
Simon J .: Platon szemelvények. Franklin-Társulat. 200 fill.
Schill S .: Görög régiségek és művészet története. (3. kiadás.)
Franklin-Társulat. 280 fill.
Schill S .: Görög irod. történet. (3. kiadás.) Franklin-Társulat. 280 f.
Alexander B .: Szemelvények Platon és Aristoteles műveiből.
Franklin-Társulat. 300 fill.
Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv. IV. kötet. (7. javított
kiadás.) Lampel. 240 fill.
G oethe: Dichtung und Wahrheit. M agy.: Tiber Á. Lampel. 70 fill.
Heine, Uhland, Lenau költeményeiből. Dr. Kolbach B.-től. Lampel.
70 fillér.
Schiller: Wilhelm Tell. Magyarázta Heinrich G. Franklin-Társulat.
120 fillér.
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Dr. Szigethy L .: A magyar nemzet története. Kókai. 320 fill.
Fehér—Szekeres: Kísérleti fizika. (9. kiadás.) Franklin-Társulat.
550 fillér.
Szitnyai E .: Lélektan és logika. (2. kiadás.) Franklin-Társulat. 280 f.
Dr. Sárkány L .: Algebra. (2. kiadás.) Atheneaum. 400 fill.
Dr. Sárkány L .: Mértan. (2. kiadás.) Athenaeum. 440 fill.
Dr. Sárkány L .: Négyszámjegyű logaritmus-táblák. Athenaeum.
150 fillér.
*
*
*
Az előírt tankönyveken kívül az ág. hitv. ev. tanulók kötelesek még
a „Békéscsabai Énekeskönyv“-et is beszerezni s minden egyházi jellegű
iskolai ünnepre (reformáció, deprekáció) s minden istentiszteletre maguk
kal elhozni.
Más vallásfelekezethez tartozó tanulók, vallásuk tankönyveit illetőleg,
hitoktatóik utasításához alkálmázkodjanak.

Beszerzendő rajzeszközök.
Egy darab negyedívős rajztábla, beletolható rajz-sínnel és rajztáb.latartóval. — Egy 60 fokú és egy 45 fokú háromszög. — 10— 12
darab rajzszeg, egy puha és kemény radirgummi. — Egy rajzeszköz,
körző és kihúzó tollal. — Egy darab kettes és egy darab hármas számú
jó minőségű irón. — Egy kis üveg oldott tus. — A mértani rajzokhoz
„A békéscsabai ág. hiiv. ev. Rudolf-főgimnázium“ felírással és kerettel
ellátott rajzpapir használandó, mig a görögpótló- és magánrajzokhoz
keret és felírásnélküli fiumei papirt is lehet használni. — Vízfesték,
festő-pohár és ecsetek a tanév folyamán szerzendők be a szaktanár
útasításai szerint.

XVII.

A jövő iskolai évre szóló figyelmeztetés.
A javító és pótló vizsgálatok augusztus hó 31-én lesznek, délelőtt
8 és délután 2 órától kezdve a kijelölt tantermekben. írásbeli magánés fölvételi vizsgálatok szeptember 1-én délelőtt 8 órakor kezdődnek,
a szóbeliek szeptember 2-án és 3-án délután 4 órakor. Javító vizsgálatra
csak az az egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatú tanuló bocsáttatik, akit a tanári testület, illetőleg egyházunk főhatósága a javításra
feljogosított; pótló vizsgálatra csak az a tanuló bocsáttatik, kinek avizsgálatról
való elmaradását a tanári testület eléggé megokoltnak találja. Az egyházi
főhatóság engedélyét a két tantárgyból elégtelen osztályzatú tanuló folya
modás útján keresse. Az ide vonatkozó s Méltóságos és Főtisztelendő
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök úrhoz címzett folyamodványokat
július hó 6-ig az igazgatósághoz kell benyújtani. Az itt kitűzött időben
javító s illetőleg pótvizsgára jelentkezők ingyen vizsgáltatnak m eg;
az itt kijelölt idő előtt vagy után jelentkezők tárgyankint 10 koronát
fizetnek.
Az 1909—910. iskolai évre szóló beíratás szeptember 1., 2. és 3-án
lesz az igazgatóság hivatalos helyiségében, ezután az osztálytanároknál
a kijelölt helyiségekben. Békéscsabai illetőségű tanulók, vallásfelekezeti
különbség nélkül, már augusztus hó 26-ikától 28-ikáig jelentkezzenek
végleges fölvételre; más illetőségű tanulók ezeken a napokon csak elő
jegyeztetnek.
A t. szülők és gyámok tájékozására megjegyzendők a következő
feltételek:
A)
A fölvételnél minden tanuló tartozik személyesen szülője, gyámja
vagy ezek megbízottja kíséretében az igazgatónál és az osztálytanárnál
megjelenni és utolsó iskolai bizonyítványát, születési bizonyítványát, továbbá
orvosi bizonyítványt arról, hogy mikor volt utólszor beoltva s mily
eredménnyel, előmutatni. Azok a szülők vagy gyámok, kik nem laknak
Békéscsabán, gyermekük vagy gyámoltjuk beiratásakor alkalmas helyettest
tartoznak bejelenteni, kire a házi felügyeletet bízzák.
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B) A főgimnázium első osztályába csak oly növendékek vétetnek
föl, kik életük 9-ik évét már betöltötték és vagy szabályszerű iskolai
bizonyítvánnyal, vagy ha magánúton készültek, vizsgálat útján kimutatják,
hogy az elemi negyedik osztály tantárgyait sikerrel tanulták.
C) Felsőbb osztályba legalább is elégséges gimnáziumi bizonyít
vánnyal léphet fel a tanuló, amiből következik, hogy saját tanítványaink
is tartoznak felvételük alkalmával az előző évről szóló bizonyítványukat
(úgyszintén születési bizonyítványukat is) felmutatni.
A reáliskolából vagy polgári iskolából gimnáziumba átlépni kívánó
tanuló, az elhagyott iskola és a gimnázium tantervei közt mutatkozó
lényeges különbözetből (I. a rovatos kimutatást) fölvételi vizsgát tesz,
amely vizsga ügyében a tanári karhoz címzett s minden osztályról való
bizonyítvánnyal felszerelt kérvényét augusztus 20-ig nyújtsa be az igaz
gatóságnál.
Az elutasított vagy rossz erkölcsi fokozattal jövő tanuló nem vétetik föl.
D) A főgimnázium V. osztályába jelentkező tanulónak szülője, illetőleg
gyámja a beiratás alkalmával köteles kijelenteni,, vájjon a fia, illetőleg
gyámoltja a görög nyelvet vagy az 1890. évi XXX. törvénycikkben meg
szabott tantárgyakat fogja-e tanulni?
Az a tanuló, aki a nyelvekben már a IV. osztályban jobb elő
menetelt tanúsított, mint a reáliákban, válassza a jövő évre a görög
nyelvet; az pedig, ki nagyobb tehetséget és hajlamot érez és tanúsít
a reáliák, mint a nyelvek iránt, a görögöt helyettesítő tárgyakat válassza
(8579—1891. sz. min. rendelet).
Aki pedig akár a görög nyelvet, akár az azt helyettesítő tárgyakat
meg akarná változtatni, azt csak kellőleg indokolt esetben, a tanári karhoz
beadott folyamodványra és a szabályszerű fölvételi vizsgálat kötelezettsége
mellett teheti meg (54,833—1894. sz. min. rendelet.). Ennek a vizsgálatnak
díja: 20 K.
E) A tanuló egész évi fizetni valója: tandíj fejében 60 K, járulék
az orsz. tanári nyugdíj- és gyámintézet alapja javára 6 K és 2 K 30 f.
bizonyítványdíj. A tandíj első fele a nyugdíjjárulékkal és bizonyítvány
díjjal együtt, tehát 38 K 30 f. a beíratáskor, a tandíj második fele —
30 K — február hó első hetében fizetendő. Tandíjelengedésért az
igazgatóság által megszabott határidőn belül a főgimnáziumi bizottsághoz
kell folyamodni.
Vidéki református tanulók a tandíjon kívül 5 K, a gör. kel. vallásúak
5 K és az izraeliták — kivétel nélkül — 8 K hitoktatási díjat fizetnek.
A ref. és gör. keleti vallású tanulók csak abban az esetben, ha
a miniszter úr jutalomdíjat nem engedélyezne a hitoktatók részére.
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F) Szállást, ellátást csak oly helyeken szabad fogadni, amelyeket
erre a célra az igazgatóságnak bejelentettek s amelyek megfelelőknek
találtatván, tulajdonosuk „Jelentkező-lap“-ot kapott. A szállásra vagy
teljes ellátásra nézve szívesen ad felvilágosítást az igazgatóság.
G) A gimnáziumi tápintézetben az egész iskolai évi (tíz havi) étkezés
(ebéd, vacsoia) díja 150 K, ebédért 90 K. Ezek az összegek félévenkint
előre fizetendők, kivételes és indokolt esetekben havi részletekben is
törleszthetők.
A tápintézetbe fizető tagnak fölvétetik a gimnázium bármely növendéke.
Az alumneumi díj elengedésében csak kifogástalan magaviseletéi s nagyon
szegény tanulók részesülhetnek. Megjegyzendő, hogy a vacsoráért járó
60 K díj fizetése alól senkit sem menthetünk fel s hogy a tápdíjnak
legalább egy részét mindjárt a jelentkezés alkalmával mindenkinek meg
kell fizetni. Az ebédért járó díjnak elengedését kérő s a főgimnáziumi
bizottsághoz címzett folyamodások szeptember 10-ig nyújtandók be az
igazgatóságnál.
H) Használt tankönyvekből is tanulhat a tanuló, de ilyenek bevá
sárlásánál óvatosan járjanak el a szülők, mert rongyos, piszkos, vagy
régi kiadású tankönyveket nem szabad használni.
I) A módosabb szülőket felkérjük, hogy a beírás alkalmával az
osztályfőnöknél az e célra készen tartott ívre bármily csekély összeget
jegyezzenek a szegény tanulókat gyámolító főgimnáziumi Segítő-egyesület
javára; megjegyezvén, hogy 2 K hozzájárulással a tanuló rendes tagja
lesz az egyesületnek.
J) Izraelita tanulóknak a szombati és más ünnepnapi írás és rajzolás
alól való fölmentés tárgyában az 55711—1882. számú miniszteri rendelet
intézkedik, amely rendelet értelmében a fölmentést az igazgató adja meg,
még pedig „a szülőnek ez aláírására nézve hatóságilag igazolt írásbeli
kél vénye alapján.“
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