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A természettan tárgyalásáról.

A társadalomnak számos úgynevezett életkérdése el volna már döntve, ha a főelvek- 
ben való megállapodás, a kérdés megoldására nézve elegendő' volna. Ámde a főnehézség nem 
az általánosságokban, hanem a részletezésben rejlik, nem az elvek kikutatásában mutatkozik a 
feladat legbajosabb része — ez akkor kezdődik, mikor az elveket alkalmazni , belőlük a kellő 
következtetéseket akarjuk vonni. A czél tisztán, szilárdan lehet kitűzve, mégis az utakra nézve 
a melyek legbiztosabban juttathatnának oda, ritkán vagyunk egy értelemben; ezeket úgy szól 
ván esetenkint kell megválasztani, és gyakran az, a ki hátat fordítva a czélnak, látszólag hátra
felé indul, hamarabb ér oda, mint a ki egyenest neki törtet. Ha a dolog nem igy állna, sok 
kérdés nem volna többé kérdés, hanem megoldott feladat. Az a számtalan elem és tényező, mely 
a társadalmat alkotja, folyton-folyvást máskép csoportosul, más meg más arányokban működik, 
úgy hogy a megállapított elveket mindig más meg más viszonyokhoz kell alkalmazni. Így tör
ténik, hogy az ezerszer megvitatott kérdés, melyet már megoldottnak véltünk , újra meg újra 
— néha változott alakban — fölszinre tolakodik.

Ily kérdés a tanítás ügye is. Ezredek óta vitatják, de azért ma is hozzáfér még a szó- 
s hozzá fog férni mindig. Nem is mondhatni, hogy az erre vonatkozó elvekben hiányt szenved
nénk : non múlta séd múltúm — le kell ereszkedni a tanulók álláspontjára — a közelesőtői kell 
haladni a távolabb esőhöz s mintegy concentrikus körökben tágítani a láthatárt — felfogást, 
ítéletet, emlékezetet egyaránt kell fejleszteni s ne egyiket a másik rovására — szoktassuk a ta
nulót önműködéshez, önálló gondolkodáshoz — ezek számtalan más elv társaságában közkézen 
forognak, úgy hogy elcsépelt közhelyekül is megjárják, s mind a mellett nem elegendők arra, 
hogy az ige testté váljék. Minél bonyolodottabb valamely szervezet, annál kényesebb a vele 
való elbánás, annál élesebb belátást, tartósabb figyelmet és szorgosabb gondot igényel fejlesz
tése — s a tanítónak csodás szervezettel, az emberrel van dolga. A tárgy , a melyet kezel, nem 
kevésbbé kényes ; a tudomány törzsöké újabb meg újabb ágakat hajt, s e hajtások évek folytá
ban törzsekké szilárdulnak s tovább hajtanak — smindegyik ágnak meg van a maga sajátsága, 
az egyiket nem lehet épen oly módon beoltani mint a másikat. De a közeg is, melyben a tanító 
működik, nem mindig s nem mindenütt ugyanaz: a társadalom műveltségi foka és szükségei, a, 
korszak uralkodó eszméi s igényei oly mellék-czélok kitűzését is sürgetik, melyeket szem elől 
téveszteni nem szabad. Azért bármennyire legyenek megállapítva az általános elvek, minden 
kor és minden társadalom föl fogja eleveníteni ezt a kérdést: hogyan tanítsunk sükeresen ? Es
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ugyanezt a kérdést fogja intézni magához saját tantárgyára nézve minden tanító, a ki gondol
kozva s lelkiismeretesen lát feladatához.

Ezt kérdeztem én is magamtól nem egyszer azon tantárgyra nézve, melynek nagy 
jelentőségét csak az újabb kor kezdi elismerni — a természettanra nézve — e kérdezősködés 
eredményei közül kivánok egyet mást megérinteni, leginkább pedig azokat, melyekről azt sej
tem, hogy nem tartoznak épen az uralkodó nézetekhez. A tantárgy fontosságát nem akarom 
feszegetni, elösmeri azt mindenki, a ki látja hogy a mostani nemzedék épen a természet törvé~ 
nyeinek megismerésével fakasztja hatalma, anyagi és szellemi gazdagsága legbővebb forrásait; 
a jelenkor embere sem vakon szolgailag alá nem veti magát a természetnek, sem nagyúrias 
fitymálással túl nem teszi magát a természeten, hanem minél szorosabb ismeretséget köt vele, 
hogy megerősödjék, emélkedjék, felszabadúljon.

A természettan oktatásánál azt a sort tartjuk, melyet e tan jelleme, fejlődési módja 
szab elénk. Első a tapasztalás, aztán következik a tünemény megmagyarázása s a törvény meg
alapítása. Ehhez képest lesz maga a physika is a legelső fokon k í s é r l e t i  t e r m é s z e t t a n ,  
utóbb t e r m é s z e t t a n  m e n n y i s é g  t a n i  a l a p o n  s végül f e l s ő  m a t h e m a t i k a i  t e r 
m é s z e t t a n ,  vagyis voltaképen erő-  és m ozg  ás-tan .

E sor ellen kifogás nem tehető. Bizonyos, hogy az oktatást, a tények megismerte
tésén, a tapasztalás által nyújtott anyagon kell kezdeni; de hogy e végre mindjár eleinte, az 
egészen avatlan ujonczokkal szemközt, kisérletekhez folyamodjunk, azt czélszerunek nem tartom. 
A kísérletben többé-kevésbbé elvész a természet jelenségeinek közvetlensége; a kisérlet a tüne
mény szabadon zajló folyamát határozott mederbe szorítja, ágakra osztja s ezeket a kitűzött 
czélhoz képest elzárja vagy megszabott irányba tereli; a kisérlet az ujoncz előtt mindig a mes
terkéltség színében fog feltűnni s gyakran nem lát benne egyebet, a tanító ügyes mesterfogá
sainál. Azonkívül a növendék figyelme is megoszlik: meg kell 'értenie az eszköz, a készülék 
szerkezetét, lesve vigyáz a tanár kezére, minden mozdulatára s aztán még meg’ kell vigyáznia 
a tüneményt. Az első helyen említett körülmények gyakran annyira lekötik figyelmét, hogy az 
utóbbira semmi sem jut vagy nagyon kevés. Minél egyszerűbb különben a kisérlet, annál ke- 
vésbbé tarthatni tőle, hogy elfödi a lényegest, a tüneményt, s azért ha már kísérletet kivánunk, 
válaszszuk legalább a legegyszerűbbet.

De úgy hiszem, jobbair cselekszünk, ha első kezdetben egyáltalában mellőzzük a kí
sérleteket; mert hiszen csak az kell, hogy a tapasztalásra támaszkodjunk, hogy megfigyelt 
dolgok szolgáljanak kiindulási pontul — ekkor pedig biztosabb alapot nyerünk, ha oly 
tapasztalásokra utalunk, melyeket a növendék már maga is megszerzett vagy szerezhetett, ha 
oly tüneményekre hivatkozunk, melyek már az ő figyelmét s érdekét is aligha nem régen föl
gerjesztették. Ezeket kell elébb nagyjából feldolgozni s tisztázni. Ennek az az előnye is van, 
hogy a tanuló úgy szólván a természet körében marad, a tüneményekkel úgy a mint minden 
emberi hozzájárulás nélkül mutatkoznak, közvetlenül megismerkedik; mig ellenben ha mindjár 
kísérletekre alapított rendszeres oktatás alá fogjuk a készületlen éretlen elmét, ez könnyen 
összetéveszti a czélt. az eszközzel, s a természettan tárgyát a laboratóriumban nem a természetben 
fogja keresni, czéljául a meglepő experimentumokat, szép mutatványokat, nem pedig a termé
szeti törvények megismerését fogja tekinteni. Amott látszólag rendszer nélkül, tüskén bokron 
keresztül, hegyen völgyön bolyongunk a növendékkel, de közvetlen érintkezésben tartjuk a
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szabad, rendezetlen természettel, honos virágok és fák között, s beérhetjük vele, ha eltud vala
mennyire igazodni köztük s kedve kerekedik az ily kirándulásokhoz; emitt azonnal a szépen 
berendezett parkban sétáltatjuk vert utón, szabályos facsoportok, ékes virág-ágyak között, a 
hol minden lépten-nyomon eddig nem látott exotikus növényekre bukkan s jó kedvében nevö- 
ket is megtanúlja. Részemről éltetőbbnek, egészségesebbnek tartom, ha a kirándulásokon kezd
jük és csak azután járjuk meg a parkot.

S van még valami, ami figyelmet érdemel. Lelki fejlődésünket megvigyázva gyakran 
tapasztaljuk, hogy az ismeret-szerzés folyamatában a végletek érintkeznek : elébb a dolgot 
egészben látjuk, megismerkedünk vele nagyjából, mintegy kivülről ; aztán felbontjuk elemeire, 
megismerkedünk a részletekkel, szerkezetük módjával; végre a részeket egybeillesztjük s a dol
got ismét egészében tekintjük, de most már számot adva, miként alakulnak elemei egy egészszé. 
S igy haladunk legbiztosabban a természet megismerésében is. Mindenik tünemény számos 
közreműködő hatónak az eredménye. A rendszeres, kísérleti természettan, hogy megmagyaráz
hassa a tüneményeket, az egyes hatók működési módját s törvényét: felbontja a tüneményeket, 
kiválasztja a lényegest s egyelőre félreveti a mellékest, kikutatja a különböző hatókat és osztá
lyozza. Ez az elemzés már elvonást igényel, melyet a gyakorlatlan kezdő aligha megbir s félő 
hogy ferde nézetekhez jut, melyektől csak nagysokára fog tán megszabadulhatni. Tanúi egy kis 
mechanikát, azután akustikát, optikát stb. s azt véli, hogy a természetben is , mint tankönyvé
ben, egymás mellett szép sorjában mintegy külön határokban működnek azok a hatók, melyek 
mozgást, fényt, hangot stb. idéznek elő. Tankönyvéhez fogja szabni a természetet, nem viszont; 
a részletek elfödik előtte az egészet, az egyes erők működése a közreműködést, s lelkében nem 
fog föltámadni a tünemények, a természetben munkálkodó erők szoros kapcsolatának sejtelme.

De hogyan fogjunk hát a dologhoz? Kezdjük azon, hogy a tüneményeket nem isolálva, 
sem készülékek által praeparálva, hanem a maguk körében s egész meztelenségükben szemlél
tetjük s vizsgálgatjuk, s válaszszuk azon tüneményeket, melyek szembeötlő, hathatós voltuknál 
fogva már a zsenge gyermeket is érdeklik. Ilyenek pedig első sorban a meteorologia körébe 
vágó jelenségek. A meleg és hideg hatása, eső és hó, napfény és felhő, szivárvány és vihar, 
villám és mennydörgés — mindez bizonyosan már sokszor magára vonta még a lassúbb eszű 
gyermek figyelmét is, sokszor foglalkoztatta képzeletét, sőt már okoskodott is fölöttük. Hasz
náljuk föl ezen jelenségeket a természettani előismeretek beoltására. Most, midőn a meteoroló
giával nem megkezdeni hanem inkább befejezni szoktuk a természettant, azon ellenvetés gördül 
elém, hogy épen ezen jelenségek megértése már a természettan ismeretét föltételezi. Az ellen
vetés igazságát elismerném, ha itt, az oktatás első fokán a jelenségek alapos megértését sürget
ném, nem pedig azt tűzném czélul, hogy a növendékkel a természetet megizleltessük. megked- 
veltessük s őt a tünemények helyes felfogására előkészítsük. S e czélra az imént említettem s 
visszásnak látszó utat tartom helyesebbnek, mely nem visz szép rendesen állomásról állomásra, 
hanem menten beleugrat a határ kellő közepébe, in médiás rés; s keresztül kasul járja. Szólunk 
például az esőről. Mi az eső? egy rakás viz-csepp, mely a felhőből leesik. De hát a felhő mi
csoda? Mindenki látta már, hogy mikor a viz fő, hát gőzölög; a melegben a viz gőzzé válik; 
azt is tapasztalta már mindenki, vagy ha nem, hát próbálja meg, hogy ha e gőzbe tartja a ke
zét, vagy a tányért, ez megnedvesedik — elébb kis gyöngyöcskék rakodnak le, ha ezek aztán 
nagyobb cseppekké folynak össze, le is esnek. A hideg tányéron tehát a viz gőze meghűlt s
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ismét csepegős vízzé vált. A ki már hegyen járt, tudja hogy odafenn hidegebb van: a vizgőzök 
odafenn meghűlnek, így támadnak a felhők s további sürűdés folytán a vízcseppek, az eső. Hát 
a vizgőz honnan kerül oda fel? A tengerből, a folyókból, melyeket a nap heve elpárologtat, 
mint a tűz heve a fazék vizét. De hisz ezt a párát nem látjuk — a mi páránkat, lehelletünket 
se látjuk nyáron, télen pedig igen, mert a vizgőz csak akkor látszik meg, ha már bizonyos 
fokig megsürűdött, s minél nagyobb a hideg, annál hamarabb éri el azt a fokot; aztán a nap 
heve nem is oly erős, mint a tüzé, a tenger vizét nem forralja fel, csak elpárologtatja. Hát to
vább a leeső cseppek hová lesznek ? Ismét részint elpárolognak, részint beiszszák a növények s 
táplálkoznak vele stb. egyrészt pedig beszivárognak a földbe. Ott aztán meggyűl — azért ha 
vizet keresünk , kutat ásunk, le a föld mélyibe — gyakran maga is talál utat kifelé p. o. hegyek 
lejtőin s igy támadnak a források. Ezekből aztán patakok, ezek összefolyásából folyamok ered
nek, melyek a tengerbe, tavakba omlanak — a nap heve alatt elpárologva a viz ismét fölszál], 
megsürűdik s visszakerül a földre. — Azt hiszem, hogy az ily fejtegetés - melyet csak főbb vo
nalaiban jeleztem — nem hogy physikai előismeretekre szorulna, de sőt nagyon alkalmas arra, 
hogy ily előismereteket szolgáltasson; azonfelül pedig képet nyújt, mely a természet csodálatos 
rendje iránt érdeket költ és bővebb ismerkedésre ingerel. De ugyanezen tünemények lánczolata 
még sok más fejtegetésre is szolgáltathat alkalmat: a leeső cseppnél megemlékezhetünk az esésről, 
a nehézségről, a felhők lebegéséről s az úszásról, vagy tekintetbe véve a csöppnek koppanását 
a kövön, színjátékét a napsugarakban, egy kis akustikai vagy optikai kirándulásra indulhatunk.

Ily módon fölgerjesztjük a növendékben azt a gondolatot, hogy az erők együtt, mint
egy társaságban működnek, hogy a tünemények egymással kapcsolatban, közösségben vannak. 
Megismerkedik sok tüneménynyel közvetlenül a természetből kikapva, nem pedig a mechanika, 
hőtan, fénytan, hangtan stb. fejezetek alá sorozva, s hozzá szokik szabadon széjjel tekinteni.

Egyébiránt nem szükséges a fent idézett jelenségekre szorítkoznunk : az elröpitett kő, 
úszó jégtábla, fellobbanó gyufa s más efféle közönségesen ismert jelenségek igen alkalmas kiin
dulási pontúi szolgálhatnak.

Ily előkészület után jöjjön aztán a rendszeres természettan, mely a tüneményeket 
csoportokra szedi, külön-külön vizsgálat alá fogja, elemzi, és lefolyásuk módját és törvényét 
kísérletekkel megalapítja, felvilágosítja. Most már nem lesz teljesen avatlanokkal dolgunk: , 
bátran elemezhetjük a tüneményeket, melyek közül sokat egészben véve már ismernek, s a kí
sérletet kevesebben fogják megbámulni, de annál többen megérteni s meggyőző erejét elismerni.

Az a követelés különben, hogy a tanuló a mit hall és tanúi mind meg is értse, hogy 
a második lépést ne tegye, mielőtt az elsőt nem tudja alaposan, teljes szigorral meg nem állhat. 
Bármily okos szép rendben kapcsolódjanak is egymáshoz a tudományban a tételek, miután a 
kapcsolat nem csupán lineáris, hanem több oldalú, valamely tételnek igazvoltát, jelentőségét, 
úgy szólván hatáskörét csak akkor foghatjuk fel teljesen, ha már a vele kapcsolatos tételeket is 
ösmerjük. De még ott is a hol a tudományos ismereteket oly egyszerűen fűzhetjük egymáshoz, 
mint a láncz szemeit, a sornak egy-egy tagját csak akkor bírom igazán, ha már az utána követ
kező tagot is megkaptam. Az előzmény megalapítja a következményt, de ez utóbbi meg felvilá
gosítja amazt. Sok, a mit az első lapon nem értünk, világossá lesz, midőn a véglapokat forgatjuk. 
Azért az ismétlés nemcsak föleleveníti a tanultakat, hanem ki is egésziti. Egyébiránt nem is 
szükséges, hogy a tanuló mindjár mindent értsen, sőt azt hiszem, a tanár jól teszi, ha oly dől-
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gokat is említ olykor-olykor, melyekről előre tudja, hogy nem fognak megértetni. Ilyen ormok, 
melyek körrajza a távol ködében elmosódik, a láthatár tágasságát éreztetik, a tudni vágyat 
ingerük, haladásra ösztönöznek, sejtelmeket gerjesztenek. A sejtelmet pedig, mely gyakran a 
hajnal hasadását megelőző szürkület, korán sem tartom az oktatás köréből kitaszítandónak. 
E tárgyra még alább vissza fogok térni.

Hibásnak tartom azt a szigort is, mely az oktatásban csupán az elemző, fejtegető, 
okoskodó, következtető értelem fegyvereivel akar élni. s azon elvet tartva, hogy minden hason
lat sántikál, lelkiösmeretesen kikerül minden képet, minden hasonlatot, s azt hiszi, hogy a tu
domány méltóságát koczkáztatja, ha népies köntöst ölt magára. Bizony pedig módjával fűsze
rezve jobb Ízűnek, emészthetőbbnek találnák a tudományt, nemcsak a serdülő ifjak, hanem az 
érettebb eszűek is. A mi névszerint a hasonlatokat illeti, nem szorulunk-e gyakran a gondolat 
megérzékitésére, s hegy azt a mi belvilágunkban történik, felvilágositsuk, nem kölcsönözünk-e 
képeket a külvilágból ? miért ne fordíthatnék meg ez eljárást, s midőn a külvilág tüneményeit 
fejtegetjük, miért ne hasonlíthatnék azokat össze emberi cselekvényekkel, képiesen miért ne 
ruházhatnék az anyagra emberi tulajdonságainkat, melyekről hanem is tiszta fogalmunk, de 
határozott érzésünk van már gyermekkorunkban is? Szólunk például a nyomásról, melyet a viz 
az edény oldalára gyakorol: erről meggyőzhet az a jelenség, hogy ha rést nyitunk az edény 
oldalán, a viz kicsordul. Az okoskodás igen egyszerű s még is azt hiszem, nem fogja eléggé 
meggyőzni a hallgatót, a ki a nyomást a súlytól, a lefelé hatástól még nem birja kellőleg elvá
lasztani. Folyamodjunk hasonlathoz: ha tömegesen, de szép csendesen álltok a szoba zárt ajtaja 
előtt, akkor ha az ajtót meg is nyitják, helyben maradtok; de ha neki dűltök az ajtónak s 
nyomjátok, mihelyt az befelé hirtelen megnyílik, be fogtok omlani. Azt tartom, hogy e kép 
a tünemény megértését nemhogy zavarná, de elősegíti s maradandóvá teszi, mert a tüneményt 
egy mindnyájoktól jól ismert eseményhez fűzi. Ha az ellenálló közeget ember-tömeghez hason
lítom, melyen át kell törtetnem, könnyen megértik, hogy ezt az akadályt annál inkább fogom 
megsínleni, minél sűrűbben állnak az emberek, s minél gyorsabban haladok. A vágy mely az 
embert az akadályok leküzdésével bizonyos czél felé hajtja, tettekre ösztönzi, és azon mértékben 
csillapodik, a mint tettekben megtestesül, szűnik ha a czél el van érve, — kedvező hasonlatul 
ajánlkozik sok esetben, midőn megakarjuk értetni a feszélyt, a hathatóságot, mely a testet moz
gásra indítja, föl akar juk derítni a mintegy lappangó vagy holt erőnek eleven erővé való átala
kulását. Különben emberi cselekvésünk, erkölcsi világunk meg a külső természet annyi para- 
lellát tűntet föl, hogy a példák halmozását fölöslegesnek tartom.

A mi a mennyiségtani megalapítást illeti, mely eleinte csak az egyszerűbb esetekre 
szorítkozik, de a felsőbb folyamban a főhelyet foglalja el, itt nézetem szerint a legnagyobb gond 
fordítandó arra, hogy a növendék helyes fogalmat szerezzen magának az egységekről, melyek 
alapúi vétetnek. Az egyenletekben kifejezett vonatkozások csak akkor fogják tisztán eléje tük- 
röztetni a törvényt, a mennyiségileg kifejezett hatók és hatások kölcsönös viszonyát csak úgy 
fogja érthetni, ha mindig szem előtt tartja, mily hatók és hatások vétetnek e mennyiségek egy
ségéül. Azért ezen egységek tisztázását minél többször megújítjuk, annál jobb. Különben, hogy 
minél több alkalom nyújtandó a kifejtett egyenletek önálló alkalmazására, az magától értetik.

Ha most azt kérdik, mivel fejezzük be az oktatást, a dán természettudóssal, 0  e r s 
te d de 1 felelek, a ki azt mondta, hogy minden tudománynak a s z ép  előadásával kell vég
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ződnie. Ide visz az egyes igazságok benső kapcsolatának belátása, a természetben uralkodó 
rendnek, összhangnak megértése. Hogy pedig ily eredményre jussunk, azt nem pusztán össze
foglaló visszapillantás által érjük el, hanem az által is, ha már útközben is gondot fordítunk e 
szépségek feltüntetésére; ha az összességből kiszakított tüneményeket visszahelyezzük a termé
szet rendjébe, kimutatva a kapcsokat, melyek az egészhez fűzik; ha megéreztetjük, hogy a 
mindenségben nincs oly parányi, melyre az összes hatással ne volna, s mely a maga részéről 
vissza ne hatna az egészre; ha be nem érjük vele, hogy a törvényt megalapítottuk , hanem a 
hol csak alkalom nyílik, alkalmazzuk a látszólag egymástól legtávolabb álló tüneményekre, a 
parányira s a nagyra, a látszólag jelentéktelenre s a szembeszökőre.

Az ily oktatás nemcsak az értelmet s Ítéletet műveli s élesíti, hanem, a mit sokan 
kevésbe vagy épen számba sem vesznek, a képzeletnek egészséges táplálékot nyújt s üditőleg 
hat a kedélyre. Ez utóbbiak elhanyagolása a természettan s általán véve az exact tudományok 
tárgyalásánál káros befolyást gyakorol az ifjú lélekre, s e befolyás nyomai a gondos vizsgáló 
figyelmét el nem kerülhetik. E tanok ferde, egyoldalú oktatás mellett bő ismereteket szolgál
tatnak, az ítéletet élesítik, de a léleknek bizonyos meddőségét, a kedélynek elsivárodását, az élet 
és világ materialistikus felfogását eredményezik. Az orvosok, gondolom, tultengésnek nevezik 
azt az állapotot, midőn egyik-másik szerv a többinek rovására túlságosan kifejlődik — semmi 
esetre sem oly állapot, mely ifjú szervezetnek egészségére válhatnék. Ez az eredmény a szóban 
forgó tanok sajátságos jelleméből meg is magyarázható.

Á tárgyat illetőleg a nyelvészet, történelem, földrajz, vallástan, bölcsészet emberi dol
gokkal, a magunk dolgával, lelkünk közvetlen termékeivel foglalkozik, s itt úgy szólván az 
otthonosság melengető érzetével forgolódunk; a természettan kifelé fordítja figyelmünket s ha nem 
értünk hozzá, hogy itt is emberi húrokat pengessünk, az ifjú fagyasztó légkörbe kerül, 
lassanként elidegenedik önmagától. Érdekét a külső világ fogja bírni s eltompúl belső világa 
iránt. Ily húrokat pengetünk már akkor is, ha az elébb már érintett hasonlatokkal, képekkel 
élünk; ha nem restellünk le-lelépni az objectivitás fensíkjáról az érzelmek hullámaiba, nem 
resteljük kifejezni, hogy e vagy ama tünemény az emberi lelket gyönyörködteti, bámulatra 
ragadja, a kedélyre jótékonyan vagy megdöbbentőkig hat; ha nem tartjuk fölöslegesnek 
ethikus és aesthetikus szempontokat jelezni ; ha nem mulasztjuk el a természet s az ember 
kölcsönös hatását egy a másra feltüntetni s figyelmeztetünk nem csupán s mindig csak 
arra, a mit értelmünk, hanem olykor-olykor arra is, a mit érzelmünk talál a természetben. 
Nem érdeméül, hanem bünéül rovom fel a tanárnak, ha odáig vitte fiatal növendékeit, hogy 
lelkesítő zene hallatára csupán a hangok rezgési számára gondolnak; ha szép festménynek nincs 
egyéb hatása reá, mint hogy a spectrum szineit, a színsugarak különböző törési viszonyait jut
tatja eszébe. Ha az ifjú lélek zománcza levakarva, képzelete szegve, kedélye kiaszalva —- mi lesz 
belőle? — talán okos ember, de harmonikus műveltségű, lelkes ember alig.

Nem csekélyebb befolyást gyakorol a fejlődésre a módszer is. A természettan a szem
mel látható, kézzel fogható tényekre támaszkodva, a tapasztalással folyvást karöltve vonja kö
vetkeztetéseit s deríti ki törvényeit, s a mennyiségtan győzelmes légiói födözik vívmányait és 
segítik hódításaiban. Az eljárás helyes, más utat nem is követhetünk okszerűen; nincs is kétség 
benne, hogy az ertelmet rendkívül fejleszti, edzi, szabályozza. De épen e nagy erejével lesz 
veszedelmes is: a hatalom elbizakodásra unszol, s az éretlen azt hiszi, hogy ily erős fegyverrel
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kezében meghódíthatja, az egész világot s neki ront még saját eszének is, meg nem gondolva 
hogy fegyverét, ez gyártotta. így keletkezik azaz imelygős faja a tudákosoknak, a kik még le 
sem fújva az iskola porát, azt vélik, hogy egy lehellettikkel az egész szellemvilágot elfujhatják ; 
a kik kicsinyléssel beszélnek a bölcsészeiről, erkölcsi rugókról, lelki életről; a kiknek szemében 
balgaság, babona, előitélet minden, a mi nem kétszer kettő, a mi nem épen megmarkolhat«' 
Hogy az elbizakodott, éretlen hadonázásnak elejét vegyük, szabjuk meg jó eleve a határt, me 
lyen belül e fegyver diadalmasan forgatható, «le a melyen túl elveszti élét; figyelmeztessünk 
arra, hogy az érzéki tapasztaláson kívül van még egy más rendű tapasztalás, nem kevésbbé 
meggyőző erejű; hogy vannak tények, melyeket az öntudat registrál s melyekre nem cseké
lyebb biztossággal támaszkodhatni, mint, a, külső természetben észrevett tényekre — hogy gon
dolkodom, hogy akarok, ezt szintoly kevéssé vonhatom kétségbe, mint azt, hogy a nap süt, a 
kő a földre esik. Mindenek fölött pedig oltsuk be a fiatal lélekbe a szerénységet, mely nélkül 
nincs igazi bölcsesség, általában igazi nagyság. Azért első sorban legyünk szerények minma- 
gunk is, bevallván, hogy az okok és okozatok lánczolatának csak a közepét bírjuk megragadni, 
de az első és végső szemekhez eszünkkel hozzá nem férhetünk ; hogy itt, az érzéki tények vilá
gában is minduntalan föltevésekre szorulunk; hogy valahányszor kiejtjük azt a szót „erő“ 
olyasmit mondunk, a minek lényegét, felfogni nem bírjuk ; hogy bármily tágas is a mező. mely 
az ismeretnek már meg van hódítva ez még mindig csak parányi része azon határnak, a, me
lyen még csak képzeletben száguldozhatunk, a melyet sejtelmekkel tudunk csak betölteni. 
S ez egy másik nyomatékos ok arra, hogy a sejtelmet az oktatásban igazolt, szükséges 
elemnek tartsam.

A tanártól méltán követeljük, hogy oda tudja, magát helyezni tanítványai álláspont
jára — ez a követelés nem csupán az értelemre, ítéletre vonatkozik, ez a követelés a felfogásra, 
érzésre, általán véve az összes lelki működésre nézve érvényes A gyermek, az ifjú tele van 
illusiókkal — ezeknek egy részét már az iskola kénytelen lerontani. Nagy rész ju t belőle a 
természettannak. A fiú megtudja, hogy az a kék ég, melyet mennyországnak tartott, a holtán 
elhalt anyja virraszt fölötte, hogy ez nem egyéb levegőnél — értelme felvilágosodott, lelke mégis 
elsötétül. A ki tudja, mennyi megnyugtató érzést, mennyi boldogító visszaemlékezést temethet 
romjai alá egy-egy megdöntött illusio, az nem fog durva kézzel belenyúlni e tündérvilágba 
az gondoskodni fog róla, hogy midőn a tündéreket elűzi, helyök üresen ne maradjon. Ne tépjük 
le a gyenge hártyát úgy, hogy vadhús nőjön alatta ,hanem iparkodjunk arra,[hogy a szervezet ép 
erőteljes bőrt növeszszen alatta — ha ez megvan, veszedelem nélk d foszthatjuk le a hártyát. 
Ne rontsuk le az illusiót, a nélkül hogy equivalenst nyújtanánk helyette, mely nálánál fénye
sebb habár nem oly kápráztató, megnyugtatóbb és szilárdabb habár nem oly andalító és elrin
gató. Ez pedig nem egyéb, mint az igazság meg az a hit mely minden emberben meggyöke
rezik , a ki elég eszes, éplelkü és szerény meggyőződni a felől, hogy a végetlent nem bírjuk 
felfogni még az időben és térben sem, hogy bölcsességünk nagyon fogyatékos azon bölcsesség
hez képest, mely a mindenségben nyilatkozik. Tudományunkkal soha sem fogunk a dolgok 
legvégire járni, bármennyire haladjunk; a hol pedig a, tudás végződik, ott kezdődik a hit. Nem 
szeretnék félreértetni: koránsem akarom, hogy physikai oktatásunkba hittani, vagy épen valami 
positiv vallástani elmélkedéseket szőjünk — ily zűrzavart a világért sem óhajtok; nézetem csak 
az : intézzük ez oktatásunkat úgy hogy az igazságnak, a természet helyes felfogásának szilárd 
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alapot szolgáltassunk, s midőn az előitéletet, a babonát irtjuk, ne tépjük ki ezzel egyetemben 
azon csirákat is, melyeket az ember mint erkölcsi lény, okszerűen nem nélkülözhet, s melyek-' 
nek kifejlését az igazi tudomány elősegíti nem hogy visszafojtaná.

S hogy sántikáló képnek keretébe foglaljam az utóbb mondottakat : tanítsuk a ter
mészettant úgy, hogy az az ifjú lelket ne csak megvilágítsa, hanem meg- is melegítse.

Befejezésül még csak annyit — a mit különben a hozzáértők ki is érezhették — 
hogy nézeteim előadásakor a középtanodai oktatás lebegett szemem előtt. Mennyiben alkalmaz
hatók ott, a hol a természettan érett hallgatóság körében, mint szorosan vett szaktudomány lép 
fel, ezúttal vitatni nem szándékom s beérem vele, ha igénytelen soraimban azok, kik e tudo
mány iránt érdeklődnek, kivált pedig pályatársaim találnak egyet-mást, a mit ha nem helyesel
nek, legalább tartósabb figyelemre, meggondolásra érdemesnek tartanak.

(ÍRKGÜSS GYULA.



Értesítés az ISO/’ -diki tanévről

„Fegyvercsörgés elnémítja a múzsákat“ kiálthat juk csaknem, ha viszszapillantunk a lefolyt iskolai 
évre: kezdetén a halál kaszájának, második felében pedig az tinnepi fegyvereknek zörgése némitotta el hol 
rövidebb hol hosszabb időre tantermeink zaját. A beírás ugyan rendes időben megkezdődött, ámde a napról 
napra jobban elmérgesedő cholera méltán keltette azt az aggodalmat, vájjon a város különböző részeiből egy 
helyiségre csödtilü ifjúság nem fogja-e a veszély csiráit az iskolai épületbe, és innen szanaszét hordani? s igy 
az iskola megnyitása bizonytalan időre elhalasztatott. Hetekig tartott e bizonytalanság — végre a járvány 
szelídülni kezdett s mi az iskolát okt. 22-dikén megnyitottuk. Csaknem két havi vesztességet kellett helyre. 
Utnünk. Nem akarván a zavart újabb zavarral tetézni s a tanévet a kiszabott határon túl terjeszteni, a mit az 
egyházi választmány sem óhajtott, oly intézkedés történt, hogy a félévi szigorlatok végkép elmaradtak s mi
helyt a tanár valamelyik tantárgyát elvégezte s átismételtette, azonnal félbeszakítás nélkül hozzá fogott 
második félévi feladatához. Ily módon sok időt megtakarítottunk s a csorbát, ha nem is egészen, mégis nagy 
részben kifenhettíik. Február hava második felében már minden tantárgyra nézve megkezdődött a második 
félév. Az első félévi osztályozás különben a félévi feleletek s ismétlések alapján annak rendje szerint 
végrehajtatott.

Ily körülmények között a törvények — az igazgatónak tettre serkentő beszéde után — csak nov. 
1-én olvastattak föl s az úrvacsorájához is a szokottnál későbben, t. i. karácsony napján járult az ifjúság.

A második — mindössze két héttel csonkított — félévet sokkal örvendetesebb, de nem kevésbbé 
zavaró események szakgatták meg. Míg amott az év elején a halál képe riasztott ki az iskolából, most a föl
serkenő országos élet mind hangosabb és ragyogóbb nyilatkozatai riasztgattak el a könyvtől. Az idő, melyet 
ez események a tanulástól tettleg elvontak, kevesebbet nyom, mint az a számítás alá nem fogható hátráltatás, 
melyet gyakorolnak az által, hogy a figyelmet szétszórják, a képzeletet izgatják , a csendes munkálkodást 
meguntatják. Ezek között, mint gondolható, legerősebb hatást gyakorolt a koronázási hét, mely azonfelül épen 
az ismétlések derekán, a szigorlatok küszöbén ért minket. Ha ily viszonyok között tanításunk eredménye nem 
is üti meg mindenben a kellő mértéket, tisztán tanári szempontból is az szól vigasztalásunkra, hogy e mérté
ket mégis lehetőleg megközelitettük, másrészt pedig hogy ez eseményekben is sok volt, a mi az ifjak lelkére 
tartós, fejlesztő benyomást gyakorolt. Az idő rövidségénél fogva a második félév végén is a közvizsgálatokat 
el kelle hagynunk, és csupán az egyes tantárgyakból megtartandó szigorlatokra szorítkoztunk, melyeknek 
ideje junius 22—28-dik napjaira tűzetett. Jun. 30-dikán fog az osztályozás kihirdeitetni s a tanév 
berekesztetni.

Lefolyt iskolai évünk általán véve bővelkedett a váratlan s jobbára kedvezőtlen meglepetésekben, 
így egyik tavaszi napon arra a megdöbbentő hírre serkentünk föl, hogy templomunk roskatag voltánál 
fogva bezáratik, s mindaddig míg ismét jó karba helyeztetik, az isteni tisztelet a gymnasium nagy termében 
fog tartatni. Ennek egyik következése az lett, hogy ez időtől fogva az ifjúság az isteni tiszteleten meg nem 
jelenhetett, miután a terem — mely azonkívül a nap teljes hevét befogadja — a híveket sem képes teljes 
számmal befogadni. Másik, sokkal szomorúbb következése pedig az, hogy egyházunk, mely kiváló gonddal,

2*
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áldozatkészséggel ápolja iskoláit, tán hosszú időre megbénul, s anyagi erejét imez égető szükség emésztvén, 
tanodánkban csakis az elkerülhetlen költségek födözésére lesz képes. Sötét színekben látnok tanodánk jövőjét, 
ha nem nyugtatna meg azon tapasztalás, hogy egyházunk tagjainak áldozat-készsége egyarányban fokozódik 
a szükséggel, s hogy a tanítás-ügye iránti részvétük és buzgalmuk nem pillanatnyi felkerülés, vagy mulékony 
hiúság szüleménye, hanem tiszta, szilárd meggyőződésnek s a közérdek tántorithatlan, lelkes fölkarolásának 
eredménye. S azért bízva bízunk, hogy iskolánk, a mostoha körülmények daczára, lassabban tán de folyton- 
folyvást gyarapodni s haladni fog azon úton, melyen néhány éve csak jó sikerrel megindúlt.

Kendkiviili volt ez év még más tekintetben is. Tanítványokat vesztettünk oly módon, mely az előbbi 
években alig fordult elő: kettejét, Z o l n a y  E l e k e t  az I. osztályból, és O s z v a l d  G y u 1 á t az V-dik osz
tályból — mindkettejét a jó tanítványok sorából és szerető szülők s testvérek köréből — a járvány ragadta 
el, mielőtt még az uj tanévet megkezdették ; hármat pedig a IV-dik osztályból — a jó erkölcs és fegyelem 
megóvása érdekében — ki kellett rekesztendők.

S ezzel el van mondva a legroszabb, a mit ez év folyamából följegyezni kötelességünk. Mondjuk el 
a jót is? A dolog természetében van, hogy ez kevésbbé kirívó, és elmondva veszít becsében nem hogy nyerne 
Ezt Ítéljék meg azok, kik iskolánk életét közelről vagy távolról részrehajlatlan figyelemmel kisérték, ítéljék 
meg azon intézetek, melyek növendékeinkkel aijövö tanévben megismerkednek.

A konfirmatióban a magyarajkú ifjak máj 12-dikén, a németajkúak jun 16-dikán részesültek.
A Jettim-féle 32 ftos ösztöndíjat ez idén is megkapta egyik tanítványunk, Z a t h u r e t z k y  

G u s z t á v ,  V-dik osztálybeli tanuló. A Glosius-féle 21—21 forintos ösztöndijat V i t é z  J ó z s e f  VI. oszt. 
és M e l c z e r  L a j o s  V. oszt. tanulók nyerték el. A Döbrentey-féle 1 aranyos pályadij — a legfelső osztály 
a z o n  növendéke számára, ki a legjobb magyar dolgozatot készíti — tavai D e u t s c h  Mór  VI. oszt. tanú 
lónak jutott.

A tanári személyzetben csak azon egy változás történt, hogy a kecskeméti lelkészszé választott 
L a u k o  K á r o l y  segédtanár helyére Ar v a y  T e ö r  e ö k Gy n 1 a, superintendentiális segéd-lelkész 
választatott.

Múzeumunk és könyvtárunk — mely új helyiségében legközelebb már teljes rendben lesz felál 
litva— részint vétel, részint adományok utján ez idén örvendetesen gyarapodott, a mint ez a következő rész
letes kimutatásból kitűnik.

A természettani szertár számára szereztetett: egy röperö-gép szokott mellékleteivel és fogaskerék
kel; egyhúrony ; galvanometer hővillanyos és galván áramok számára; hővillanyos elem.

A természetrajzi tár szaporodása : büdös banka csontváza ; egy rendkívüli nagy macska csontváza 
mocsári teknöncz spiritusban.

A növénygyűjtemény több uj példányokkal szaporíttatott, melyek közül kiemelendő egy egészei 
új Sempervivum fajta, melyet Dorner tanár Nógrádban a Diós Jenői sziklákon talált és Sempervivum Miilieri 
névvel jelelt. Margit szigetén szintén Dorner tanár által Lepidiuin graminifolium találtatott, mely Buda-Pesí 
virányára nézve uj.

Pulszky Károly egy általa s testvérei által szerzett növénygyűjteményt ajándékozott, melynek pél 
dányait Wight szigeten és London körül szedték. A csinos kis gyűjtemény Cryptogamákból, névszerint mo 
szátok, páfránok, korpafüvek, zsurlókból és phanerogamákból áll.

Az ásványgyűjtemény -néhány igen szépen kifejtett mészpátjegeczekkel (gyönyörű skalenoederekkel) 
szaporíttatott, melyek az ötöd évi tanulók által szedettek a budai begyekben. Skultéty Kálmán V. oszt. tanuló 
gyönyörű kvarczjegeczet ajándékozott.

A könyvtár következő részint megszerzett részint ajándékba kapott könyvekkel szaporodott.

1. M e g s z e r z é s  u t j á n :

A már régebben megrendelt munkák folytatásán kívül Poggendorfs ..Annalen der Physik.“ Böckh 
„Staatshaushalt der Athener.“ Curtius ..Griechische Etymologie.“ Grysar „Handbuch der lateinischen Stilistik.1 
Vischer „Aesthetik.“ Arany János összes müvei. Leunis: Naturgeschichte (füzetekben). Struve Weltgeschichte. 
Fortschritte der Physik, red. v. Joachim.
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2. A j á n d é k u l :
Gr  eg ü s s  G y u l a  úrtól : Mathematikai és természettudományi közlemények IV. kötet Szög- 

mértan, irta Corzan-Avendano Gábor. — Ma r k  P á l  úrtól : Egyetemes egyház történelem.—- A m a g y a r  
t u d o m á n y o s  a k a d e m i á t ó 1: Than : A vegyelemek paránysúlyáról (Évkönyv XI. 1). Torma : Adalék 
észak nyug. Dacia föld- és kelyir. (Évkönyv XI. 2). Ipolyi : A középkori magyar festészet emlékeiből (Évk, 
XI. 3). A m. t. akadémia 1805. ünnepélyes közülése. (Évk. XI. 5.) Hunfalvy: Reguly Autal hagyományai. 
(Évk. XII. 1). Philos, törv. és tört. Értesítő V'n.  Nyelvtudományi Értesítő 111 . Mathem. és term. Értesítő 
V  Arcbaeologiai közlemények V'/,. VI: 1 Statist, és nemzetg. közlemények 11,, IIV„. Mathem. és term, köz
lemények IV. Nyelvtudományi közlemények IV1/;,. Monumenta. Írók X. XVI. XVII. Almanach 1866-ra. A 
magyar nyelv szótára III. 4 5. 6; IV. 1. A m. t. Akadémia jegyzőkönyvei III1/». Toldy : Corpus Grammati. 
corum t. h. veterum. Brossai: Euclides elemei. Jelentés az Akad. által 1865 ben eldönt, pályázatokról. Sréter: 
Eszmék és Érzelmek. 5 péld. — A b é c s i  cs. k. a k a d é m i a i  g y m n a s i  umt ó  1: Zur Erinnerung an die 
feierliche Eröffnung des neuen k. k. ak. Gymn. in Wien, 1866. — S z e k c s ö  T a m á s  úrtól: A földirati 
fokmérések ismertetése. — V. H o r v á t h  Z si  g m o n d úrtól: Julius Caesar II. (Irta Napoleon, ford. Hor
váth). — W i c h e .1 ó z s e f úrtól: Magyar tanügyi reformjavaslat — R i e d l  S z e n d e  úrtól: Irányeszmék a 
magyarországi gymnasiumok újjászervezéséhez. — G r e g u s s  Á g o s t  úrtól: Magyar tudományos érte
kező, szerkesztikKnauz Nándor és Nagy Iván. Lkot  1—5. II. köt. 1—6. Fni/im f).lt]n£c5r JSvyyQncfétor. A ko
rán, kiadja Szokolay István 1—3. Renaniana, irta Ballagi Mór. Életszabályok világba lépő leánykák számára 
Francziából Bellaagli József. A Post-Budai hangászegyleti zenede évkönyve 1859-ről. Bölcsészettan. TI. köt. . 
Gondolkodástan, irta Warga János. Der Fortschritt der Türkei, von einem Augenzeugen. Excesse der Türken 
im Fiirslenthume Serbien von 1839 bis 1863. Néptanítók könyve, szerkeszti és kiadja Szeberényi Lajos, harm, 
fűz. Lacordairc Egyházi beszédei francziából Majer Károly 1. fűz. Magyar nyelvészet, szerkeszti Hunfalvy 
Pál I. évfoly. I. és IV. II. évfoly. 1. Jelenkorunk, irta Fényes Elek I. köt. 1. Uj magyar Museum, kiadja 
Toldy Ferenc// 1857. 2. és 6. fiiz. 1858. 1 Biz. Nevelési Emléklapok, kiadja Dr. Teicbengraeber Lajos. 1. Biz 
1846; 2, 3. és 4. fiiz. 1847; 5 fiiz. 1848. Az első egyetemes és közös magyar tanítói gyűlésnek dolgozatai, 
szerkeszti Dr. Tavasy Lajos. A magyarhoni ág. és helv. hitv. evangelicnsok szabad és nyilvános vallásgyakor
latát biztosító törvények, közrebocsátotta Székács József. Tervezet a magyarhoni ág. hitv. evang. tanodák 
czélszeríí elrendezésére, készítette Breznyik János. Az alakulandó magyar protestáns irodalmi társulat alap 
szabályainak terve. Az élet képe Kebestől, görögből ford. Toldy István. A kereszténység bölcsészeti tanulmá
nyozása, irta Nicolas Ágost, francziából Majer . 1. köt. Három fontos vélemény, ford. Torkos István. Babues : 
A gyakorlati ész. Arany könyvecske, kiadja a Szent-István-társulat. Képviselet a királyhágón inneni evang. 
ref superintendentiában, irta Gyarmathy. Szabad egyház a szabad államban, ez eredeti franczia után közli 
Matkovich Pál. A hangrendszerről és zongorák hangolásáról, irta Győri Sándor. Sárospataki füzetek Vili. 
évfolyam.!-—5 és 9 10 száll. Gyakorlati irályisme, irta Sárváry Béla. Arehaeologiai közlemények. í. köt.
Ősök emléke, székfoglaló beszéd a rnagy. tud. akadémia gyűlésén nov. 7-én 1859; tartotta Pauer János. Ueber 
die Abgrenzung der Mundarten im sächsischen Kurki eise, von Stier. A magyarhoni földtani társulat munká
latai, szerkesztő Szabó József. II. köt. A rnagy, tud. akad. munkálódásairól s pénztára mibenlétéről 1847—1858. 
1860—1863.1865— 1866. A rnagy. tud. ak. uj alapszabályai. Nemzeti képcsarnokot alakító egyesület év 
könyve. II. korszak VIII XVli-dik évig (1852-—1861.) A magyar képzőművészeti társulat évkönyve 1861 — 
1863. A magyarországi müegylct évkönyve 1864 A kecskeméti ref. egyház felelete Török Pál korrajzaira. 
Gallicismes Dialogues, franczia nyelvsajátságok, Peschier után Fekete Soma. Theorie der Taktschreibmethode 
von Josef Növényi — mit Takt-Schrift-Vorlagen. Az ütenyirás elméleti és gyakorlati tanmődja, irta Lövényi 
József. Töredék gróf Széchenyi István kiadatlan irataiból, közrebocsátja Török János. Gróf Széchenyi István 
végrendeletének fő pontjai, közrebocsátja Török János. Allighieri Dante uj élete, olaszból Császár Ferenez. 
Vallásos elmélkedések protestánsok számára, gyűjt. Fabő András. A rnagy. országgyűlés által a közös viszo
nyok tárgyában kiküldött „Hatvanhetes Bizottság“ tárgyalásai. L a m p  el  R ó b e r t  úrtól: Plato Socrates 
védelme és Critója bevezetés és jegyzetekkel ellátta V. Horváth Zsigmond. Chrestouiathia Xenophon Cyropae- 
diája. Anabasisa és Socrates nevezetességeiből magyarázó jegyzetekkel és szótárral ellátta V. Horváth Zsigm. 
— F ő t i s z t .  S z é k á e s J ó z s e f űrtől: Missioí lapok 2—5. sz. 1867. Zur Feier der wiederhergestellten
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Landesverfassung Ungarn’s von Mor. Kolbenheyer. Predigt bei der 3. März 1867 in der evang Kirche zu Neu
sohl festlich begangenen Verfassungsfeier, von Doleschal. Gradual. — Hermann : Epitome doctrinae metricae. — 
Bibliotheca Kishontiana. Pest 1816. — Isokratis opera. — Kiss Lajos: Hunnia. — S c h e i d e r  és  f i a  
könyvkiadótól: Lehrbuch der Arithmetik in Unter-Gymnasien von Villicus. — H e c k e n a s t  G u s z t á v  
könyvkereskedő úrtól: A sik- és gömb háromszögmértan, irta Liibsen, ford. Steiner Imre. Kuzgefasste Ge_ 
schichte von Ungarn von K. Vaszary. Elemi sikmértan, irta Corzán-Aveudano Gábor. Svada Romana, irta Mi
hályi Kár. első foly. 1—2 Irodalmi szemelvények I. II. k. — S á r o s p a t a k i  i g a z g a t ó s á g t ó l :  Kérészi 
és Szinnyei: „Latin mondattan.“ — G ö r g e y  I s t v á n  úrtól : Gazdátlan levelek, irta Görgey Arthur. A moóri 
csata. Történeti-kritikai tanulmány, irta P.

Az ifjúsági könyvtár számára az év folyamában vétetett 14 mü, még pedig V a s s  G e r e b e n :  A 
nemzet napszámosai. — A régi jó idők. — Nagy idők, nagy emberek. — Egy alispán. — A b o n y i  L a j o s :  
Kenyér és becsület. — B. E ö t v ö s  J ó z s e f :  A falu jegyzője. J ó s i k a M i k l ó s : A  mi késik, nem múlik. 
— J ó k a i M ó r : Az uj toldesúr. — T o m p a M i h á l y : Népregék. — P u s k i n S á n d o r :  Éjszaki fény. — 
V a j d a J á n o s :  Béla királyfi. — B a l á z s  S á n d o r :  Tükördarabok. — K ö v é r  L : Színművek. — D e g r é 
A 1 a j o s : A száműzött leánya.

Ajándékoztak összesen 10 müvet; még pedig: Bass Béla: B o u 11 y beszélyei. — Bossányi Gyula ; 
C a m p e  után, Amerika felfedezése. — Martinyi Vilmos : V a n y o 1 a i : Bimbófüzér. — Melczer Lajos: B a t i z- 
f a l v y  I s t v á n :  Történeti életrajzok. — K ö l c s e y  müvei, I ;  K i s f a l u d y  S á n d o r  müvei, I I ; — J ó k a i  
Sonkolyi Gergely. Mihala Géza : F á y  A n d r á s :  Búzavirágok és kalászok. — Ringauff Otto : Gy. D a r á z s  
J ó n á s :  Bor és Paprika. — N a g y  I g n á c :  Menny és pokol. Összesen van a könyvtárban 3S5 mü.

A tantárgyak mértékére és beosztására nézve az egyetemes gyűlés határozataihoz szabtuk magun
kat, azon kiterjesztéssel, hogy egyes tantárgyakra az egyetemes gyűlés által megszabott óránál többet fordí
tottunk hetenkint. Mily mértékben adattak elő gymnasiumunkon a tantárgyak, ez a következő részletes kimu
tatásból fog kitűnni.

L O s z t á l  y.

Vallás, hetenkint 2 óra 1. félévben az ó-szövetségi irók rövid ismertetése, — ó szövetségi történetek
II. félévben ó-szövetségi történetek folytatása, Palaestina rövid földrajza s a tiz parancsolat, a kér. hitczikkek 
és az Úr imádsága. Kézi könyv: Székács Katekismusa és Noszágh Bibliai történetek.

Latin nyaló, 6 óra. I. félévben a nomeuekről szóló általános szabályok a hozzájok tartozó gyakor
latokkal együtt. II. félévben rendes igeragozás-tan, hozzátartozó gyakorlatokkal. K. k. Szénássy.

Magyar nyal», b. 3 óra. Betű-tan, fő , mellék- és számnevek, névutók s névmások ragozása, 
szóképzés; elemzések, költemények betanulása. K k. Sáros-pataki nyelvtan, olvasókönyv Dlhányi. Hetenkint 
egy egy házi dolgozat.

Némát nyelv, h. 4 óra. A fő és melléknevek, az igék ; rövid darabok fordítása s betanulása, egy
szerű mondatok készítése. K. k. Bohm und Steinert Kleine Sprachlehre, Ballagi olvasókönyve.

Földrajz, h. 3 óra I. félévben a föld általános topographiai ismertetése, s különösebben Európáé • 
II. félévben az ausztriai császárság s különösen a magyar királyság földrajza. K. k. Batizfalvi.

'Természetrajz, h. 2. óra. Az emlősök, rovarok és pankányok ismertetése K. k. Doruer Állattan 
elemei I. és III. rész.

Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben az alapműveletek megnevezetlen s megnevezett egészekkel s 
közönséges és tizedes törtekkel. K. k. Mocnik-Szász. II. félévben lapmértan, az ^egyenes vonalak, szögek és 
háromszögek. K. k. Mocnik-Szabóky.

Összesen 23 óra.
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LI. O S Z T A L Y .

Vállán, h. 2 óra I. félévben az ó és uj szövetségi írók rövid ismertetése, uj-szövetségi történetek 
II. félévben az uj-szövetségi történetek folytatása, s a szentségek. K. k. mint az I. osztályban.

Latin nyelv, h. 6 óra I. félév. A nevek (nomina) ragozásában előforduló kivételek és rendbagyá- 
sok ; a nemigen us)-ra tartozó kivételes szabályok. A gyakorlókönyvböl a nevezett szabályokra tartozó gya
korlatok latinból magyarra, magyarból latinra fordittattak. II. félév. Az igék, igehatározók, elöljárók és kötő 
szókon átmenvén, az alaktan bevégeztetett. A gyakorló könyvből az ide tartozó gyakorlatok elemeztettek 
és fordittattak. K, k. mint az első osztályban.

Magyar nyelv, h. 2 óra. Rendes és rendhagyó igék ragozása, határozók, indulat- és kötszók egy
szerű mondat; elemzések, költemények betanulása. K. k. mint az I. osztályban. Hetenkint egy házi dolgozat.

Német nyelv, h. 4 óra. Az alaktan folytatása, mondattan az összetett mondatokig; költemények be
tanulása, összetett mondatok készítése, hosszabb darabok fordítása. K. k. mint az 1. osztályban.

Földrajz, h. 2 óra. Egyetemes földrajzból Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. K. k. mint az 
I. osztályban.

Történet, h. 3 óra. Az ó kor története a római birodalom megdüléséig. K. k. Batízfalvi.
Természetrajz, h. 2 óra. I. félévben a madarak, hüllők és halak természetrajza II. félévben a nővé 

nyi szervtan elemei s a hasznosabb növények ismertetése természetes családok szerint. K. k. Dorner Állattan 
elemei II. rész és Dorner Növénytana.

Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben a tizedes törtek, viszonyok és arányok, hármas szabály, mér
ték-isme. II. félévben a sokszögek, az egyenes vonalú idomok területe és hasonlósága. K. k. mint az 
I. osztályban.

Összesen 24 óra.

ILI. O S Z T Á L Y.

Vallás, h. 2 óra. A kér. cgyház.történet nevezetesebb eseményei, a reformatió története általában s 
hazánkban, rövid symbolika. K. k. Pálffy.

Latin nyelv, b. 6 óra. I. félév. Corn. Neposból négy vezér életrajza olvastatott : Aristides, Pausa 
nias, Thrasibulus és Pelopidas. A mondattanból a casustan egy része, t. i. a nominativus, accusativus, dativus 
és genitivus taníttatott, az ide tartozó gyakorlatokkal együtt. II. félév. Phaedrusból az első könyv olvastatott 
elemeztetett és részben emlékeltetett. A mondattanból a casustan bevégeztetett; ezenkívül az acc. c. infinitivo 
és részesülői szószerkezet is magyaráztatott s az ide tartozó példákon begyakoroltatott. Mind a két félévben 
hetenkint egy házi munka. K. k. Szénássy latin mondattan. Cornelius Nepos Teubner-féle kiadás. Phaedrus a 
Teubner-féle kiadás.

Magyar nyelv, b. 2 óra. A mondattan elemei; szóegyeztetés, szövonzat, összetett mondatok, kör 
mondatok; — elemzések, költemények betanulása, irály gyakorlatok. K. k. Sárospataki magyar nyelvtan ; 
olvasókönyv Szvorényi (III-dik k.)

Német nyelv, h. 3 óra. Az alaktan befejeztetett; elemző olvasás és fordítás mellett költemények 
emlékeltettek, irálygyakorlatok. K. k. Heyse Sprachlehre, olvasókönyv Lüben und Nacke IV.

Történet, h. 4 óra. A közép- és újkor története, az epochal is moment umok és kitünöbb jellemek 
vázlataiban előadva K. k. Batízfalvi.

Természetrajz, h. 2 óra. I. félévben az ásványok természetrajza. K. k. Dorner. II félévben bevezetés 
a természettanba s a vegytan elemei. K. k Greguss.

Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben a betűvetés, hatványok és gyökök. K. k. Mocnik-Szász. II. fél
évben mértan, a körről s néhány nevezetesebb görbe vonalról. K. k. Moenik Szabóky.

Összesen 22 óra.
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IV. Ő S Z  T Á L Y.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Székács.
Latin nyelv, h. 6 óra. I. félév. Corn. Neposból három vezér: Miltiades, Theuiistocles és Alcibiades, ol

vastatott és magyaráztatott. A mondattanból a casus-tan részletesen vétetett át s Írásbeli dolgozatokon begya~ 
koroltatott. II. félév. Ovidiusból két elegia, ezenkívül Baucis és Philemon magyaráztatott. Prosodia. Minden 
két hétben házi munka. K. k. P. Ovidius Naso válogatott költeményei, kiadta Veres Ignácz. Szénássy 
latin mondattan.

Magyar nyelv, h. 2 óra. Irály- és verstan elméletileg s gyakorlatilag. K. k. Imre Sándor és Torkos 
Költészettana, olvasókönyv Szvorényi (IV. k.j Irály gyakorlatok.

Német nyelv, h. 3 óra. Mondattan remek Írók olvasásával kapcsolatosan; válogatott költemények 
elszavalása; irálygyakorlatok. K. k. Heyse, olvasókönyv Lüben und Nacke V.

Földrajz, h. 2 óra. Magyarország részletes földrajzi ismertetése. K. k. Batizfalvi.
Történet, h. 3 óra. Magyarország története. K. k. Batizfalvi.
Természettan, h. 3 óra. Nyugalom és mozgás, hang-, fény- és hőtan, delejesség és villanyosság. 

K. k. Greguss.
Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben összetett arány, hármas-társasági-vegyitési szabály, kamatos 

kamat számítása, első fokú egyenletek egy ismeretlennel; az egybevetés elemei. II. félévben tömörmértau. K- 
k. mint a III. osztályban.

Összesen 24 óra.

V. 0  S Z T Á  L Y.

Vallás, h. 2 óra. Az ö szövetségi könyvek részletesebb ismertetése; válogatott szakaszok olvasása; 
a zsidó nép története.

Latin nyelv, h. ti. óra. I. félév. T. Liviusböl az I-sö könyvből 34 caput és a praefacio, sokrészt cm
lékelve, szó- és tárgymagyarázatokkal. A syntaxis főbb pontjainak ismétlése. Otthoni praeparatio. Hetenkinti 
írásbeli dolgozatok. — II. félév. Ovidiusból Deucalion és Pyrrha, továbbá Phaeton és a heliadák, sokrészt em
lékelve, szó- és tárgymagyarázatokkal. Otthoni praeparatio. A syntaxis bővebb ismerete. Hetenkinti írásbeli 
dolgozatok. Részletes metrika a prosodia ismétlésével. — K. k. T. Liviusból a Teubner-féle kiadás, Ovidius 
Veresstől, Szénássy latin mondattana. Metrika Horváth Zsigmond kézi könyve szerint.

Görög nyelv, h. 4 óra. I. félév. Hangtan ; ékezés, a névejtegetésből a második főejtegetés magán
hangzói törzséig. Gyakorlatok otthoni praeparálással. II. félév. Az előbbiek ismétlése. A második főejtegetés 
végig. Rendhagyó dolognevek. A tulajdonságnevek hajlitása. A személyes névmások ejtegetése. Számnevek. 
A rendes igehajlítás legszükségesb formái. Gyakorlatok, melyek közül a magyarok otthon. K. k. Horváth 
nyelvtana, Schenkl-Kiss olvasókönyve.

Magyar nyelv, h. 2 óra. Költészettan. Költészeti fajok, költői szerkezet. Költemények betanulása és 
elemzése. Irálygyakorlatok prósában és versben. K. k. Torkos költészettana.

Német nyelv, h. 3 óra. Remekírók olvasása s fejtegetése. Válogatott költemények elszavalása. Vers
tan K. k. Lüben und Nacke. V.

Történet, h. 4 óra. Ó-kori történelem, különösen a görög- és római történelem a népvándorlásig. 
K. k. Batizfalvi.

Természettudomány, h. 3 óra. I. félévben ásványtan. K. k. Dorner. II. félévben a vegytan alapvona
lai Dorner füzetei szerint.

Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben algebra; alapműveletek egészekkel, közönséges és tizedes tör
tekkel, láncztörtek. II. félévben a iapmértan K. k. Mocnik-Arensteiu.

Összesen 27 óra.
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VI. O S Z T Á L Y .

Vallás, h. 2 óra. Az iij-szövetségi könyvek részletesebb ismertetése; válogatott szakaszok olvasása. 
— Palaestina föld- és helyrajza.

Latin nyelv, h. 6 óra. I. félév. Sallustiusból Bellum Catilinarium (némi kihagyásokkal) olvastatott 
szó- és dologmagyarázattal kisérve s részben emlékeltetve. II. félév. Vergilius Aeneise második énekéből 200 
vers és az I-sö Ecloga magyaráztatott és emlékeltetett, kisérve a költői nyelv sajátságainak ismertetésével. 
Ciceróból Pro Archia poéta és a Catilina ellen tartott beszédekből az első, szó- és dologmagyarázattal kisérve. 
A syntaxisból az idő és modustan részletes tárgyalása, hetenkinti Írásbeli dolgozatokon begyakorolva. K. k* 
Sallustius, ed. Dietsch, Vergilius, ed. Jahn. Cicero, ed. Klotz. Szénássy mondattan.

Görög nyelv, h. 4 óra. I. félév. A nyelvtan ismétlése az igékig. Az w-ígék jelenidői törzse, elörag, 
összevont ige, a jelenidői és az igetörzs közötti különbség, az erős történeti múlt, a jövő idő , a gyönge tört. 
múlt, a végzett jelen, a szenvedő ige erős, a szenvedő ige gyönge törzse, igetulajdonságnevek. Fordítások ott
honi praeparatióval s a magyar pensumok, otthoni fordítással. II. félév. Az igetörzsek egybefoglalása minden 
törzsön keresztül. A /«-igék mindkét osztálya, w-hajlítás rendhagyó igéi. Pensum, otthoni praeparatio s a ma
gyar pensumok házi fordítással. K. k. mint az V. osztályban

Magyar nyelv, h. 2 óra. Szónoklattan. Szónoklati olvasmányok, elemzések és emlékelés. Irálygya- 
korlatok. K. k. Szvorényi ékesszólástana.

Német nyelv, h. 3 óra. Remekírók olvasása s fejtegetése. Válogatott költemények elszavallása. Az 
ó-német irodalom ismertetése. Irálygyakorlatok. K. k. Oltrogge. III.

Történet, h. 3 óra. A középkor történelme. K. k. Batizfalvi.
Természettudomány, h. 3 óra. I félévben állattan. K. k. Mihalka. II. félévben növénytan Dorner 

füzetei szerint.
Mennyiségtan, h. 3 óra. 1. félévben Algebra: hatvány- és gyökmennyiségek; képzelmi mennyisé

gek ; logarithmusok ; első fokú egyenletek egy és több ismeretlennel. II félévben mértan : a tömör-mértan és 
sík trigonometria. K. k. mint az V-dikben.

Összesen 26 óra.

Rajztanításban Merkl J. rajztanitó vezetése alatt, kiki 50 krnyi csekély havi dij mellett ré- 
szesülhetettt.

Az V. és VI. osztály növendékeiből alakúit önképző társulat hetenkinti gyakorlatait Torkos László 
tr. vezetése alatt tartotta. A rendkiviili viszonyoknál fogva az iskolai tanulmányok az ifjak fokozott munkás
ságát vévén igénybe, a társulat ez idén örömünnepet nem rendezett.

A tantárgyak és órák következőleg oszlottak meg a tanárok között:
Batizfalvi István, a IV. oszt. osztálytanára; történelem a II. IV. V. VI-dik, földrajz a II. és IV-dik, 

vallás a III-dik osztályban; összesen 19 óra.
Bievbrunner Gusztáv, német nyelv az I. és I ld ik  osztályban; 9 óra.*)
Dorner József, a III-dik oszt. osztálytanára s múzeumi őr; természettudomány a IV-dik osztály 

kivételével valamennyi osztályban ; azonkívül földrajz s mennyiségtan az I. osztályban ; összesen 18 óra.
Greguss Gyula, ez idő szerint igazgató; mennyiségtan az I. kivételével valamennyi osztályban; 

természettan a IV. osztályban; összesen 18 óra.

*) Rendes óra 8 ; a kezdők számára pedig- közösen a két osztályban egy óra. 
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Horváth Zsigmondi, a VI. oszt. osztálytanára; görög az V. és VI. osztályban ; latin a VI. és történet 
a III. osztályban ; összesen 18 óra.

Mauritz Rezsi!, a II. oszt. osztálytanára s a tanári tanácskozmány jegyzője; német a III. IV. V. és 
VI-dik osztályban,**) latin a II-dik osztályban; összesen 20 óra.

Szénássy Sándor, az V-ik oszt. osztálytanáras könyvtárnok; latin a III. IV. és V ik osztályban ; ösz- 
szesen 18 óra.

Torkos László, az I. oszt. osztálytanára; latin az I. és magyar valamennyi osztályban; ösz- 
szesen 19 óra.

Teöreök Gyula, vallás a III-dik kivételével valamennyi osztályban ; összesen 10 óra.

A tanárok ez idei irodalmi működését illetőleg
Batizfalvi Istvántól megjelent: A magyar királyság földrajza, népiskolák számára, III. kiadás.
Dorner Józseftől : M a g y a r o r s z á g  C u s c u t á i ,  újabb adatok által kiegészített értekezés, mely 

A s c h e r s o n ,  a berlini kir. növénygyűjtemény őre által németre fordítva legközelebb megjelenik L i n n a e a  
czimtí növénytani folyóiratban. Egy a m. t. akadémiának a burgonyabetegségről benyújtott értekezés fölötti 
terjedelmes bírálat. — Sajtó alá készül . - Ve gy t a n  e l e m e i ,  felgymnasiumok számára.

Greguss Gyulától: T e r m é s z e t t a n  középtanodák számára; a t a p a s z t a l a t i  k é p l e t e k  
e g y i k  á l t a l á n o s  a l a k j á r ó l  a m. t. akadémiában tartott,s ennek füzeteiben megjelenendő értekezés ; 
a „Világ tükre“ czimü folyóiratban . - A t a k a r é k o s s á g  e l v e  a t e r m é s z e t b e n .

Horváth Zsigmondtól: Szerkeszti a budapesti tanári egylet k ö z l ö n y é t ,  — P l a t o  A p o l ó g i á j a  
és C r i t ó j a  bevezetés és magyarázatokkal iskolák számára Lampel Róbertnál, — G ö r ö g  szó k ö t é s t a n  
Osterlamm Károlynál, — C h r e s t o m a t h i a X e n o p h o n A n a b a s i s a ,  C y r o p a e d i á j a  és S o c r a t e s  
n e v e z e t e s s é g e i b ő l  jegyzetekkel és szótárral Lampel Róbertnál, — L a t i n  p r o s o d i a  és  m e t r i c a  
iskolák számára Eggenbergernél, — sajtó alatt van : T i r o c i n i u m  p o e t i c u m  j e g y z e t e k k e l a  gymn.
III., IV. és V. osztályai számára, megjelenik Eggenbergernél.

Mauritz Rezsőtől sajtó alatt van n é m e t n y e l v t a n a  középtanodák alsó osztályai számára.
Szénássy Sándortól sajtó alatt van : T i t u s  L i v i u s  magyarázatokkal.
Teöreök Gyulától értekezések a Prot. egyh. s iskolai lapban, a Honban, Vasárnapi újságban, 

Hazánk s a külföld-ben.

A tanulók száma a tavalihoz képest ismét szaporodást mutat. Bejegyeztetett összesen 294 tanuló 
A Horváth Zsigmond tanár felügyelősége alatt álló gymnasiumi segélyegylet a jelen lefolyt tanév 

alatt örvendetesen gyarapodott. Bevétetett a tagdíjakból 186u/7-ben 106.44%, frt., a májusi ünnep kiadásaiból 
megmaradt s e czélra adott pénz 43.50 frt., a pesti magyar egyház confirmandusai által ft. Székács József su- 
perintendens ur útján 5.G0 f r t , összes bevétel 1866/7-ben 155.54‘/n frt. Ebből költségekre ment és segélyezésül 
kiadatott 35.54'/,, frt. — A megmaradt 120 frt. tőkésítve a takarékpénztárba tétetett a múlt isk. évben szin
tén tőkésített 30.84 írthoz, úgyhogy a segélyegyleti tőke jelenleg 150.84 frt.

■**) Rendes óra 12 ; a kezdők számára azonkívül kót-két osztályt összefoglalva ogy-ogy óra.
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A tanulók száma osztály és hitvallás szerint:

Osztály V a l l á s r a  n é z v e
Rendes M agánta

nuló Összesen
ág hitv. helv. hitv. róm. kath. keleti gör. Mózs. hitv.

I. 36 4 3 4 39 77 9 86

II. 23 9
1 1 17 37 7 44

III. 19 1 2 1 21 41 3 44

IV. 28 3 _ 1 14 41 5 46

V. 27 5 1 u 41 3 44

VI. 13 2 — 2 13 24 6 30

Összesen 146 17 7 9 115 261 33 294

A t a n í t v á n y  o k  n é v  s ó r a

£ I- c 3  I

•o Név, születési év, vallás Születéshely J e g y z e t e k
Jc*
o

I
1 Abeles Ármin. 1855, Mózs.
‘2 Bakonyi Emil, 3 S56, Mózs.
3 Baumann-Miksa, 185(5, Mózs.
4 Béler Jenő, 1855, ág.
51 Benedikty Pál, 1854, ág.
6 Blau Dávid, 1856, Mózs.
7; Braun Lajos, 1851, Mózs.
8 Bókay Árpád, 1856, ág.

’ 9| Bossányi Ödön, 1856, ág.
10] Buchwald Simon, 1855, Mózs.
11 Csuka Lajos, 1856, ág.
12 Deesényi Frigyes, 1856, Mózs.
13 Ehrlich Miksa, 1853, Mozs.
1+1 Eisler Béla, 1857, Mózs.
15 Fleischmanu Izidor, 1853, Mózs.
10 Eleischmann Samu, 1855, Mózs.
171 Frankendorfer Lipót, 1855, ág.
18 Friedman Simon, 1818, Mózs.
IS) Fröhlich Fiilöp, 1856, helv.
20; Frühbauer Ferenez. 1856, ág.
21 Germ Gyula, 1855, iíg.
22 Germ Sándor, 1854, ág.
23j Glatz Antal, 1856, ág.
21 Grbity György, 1851, k. gör.
25| Greguss Imre. 1855, ág.
26 Grünberger Mór, 1851, Mózs.
27 j  Götz Adolf, 1853, ág.
2Sj Grünhut Armin, 1856, Mózs.

/  O szló i; / .
Pest.
Pest.
Pest.
Pest.
Czegléd Pestm.
Pest.
Pest.
1 est.
Lontó Hontm. 
Kaposvár, Somogym. 
Pest.
Perkáta, Fehérm.
Pest.
Pest.
Szécsény, Nógrádm. 
Szécsény, Nógrádm. 
Pest.
V&g-Ujhely Nyitram. 
Pest.
Pest.
Kassa.
Kassa.
Dombegyháza Csanádm. 
Csanád, Bánság.
Zay-1 Jgrócz Nyitram. 
Miháji, Zemplénin.
Pest.
Paks, Tolnám.

Magántanuló.
i

' Tandíjmentes

I •

j Magántanuló 
Tandíj mentes

Tandíjmentes.

A II dik félévben elmaradt.

3*



Fo
ly

ó 
sz

ám
1

20

Név, születési év, vallás, Születéshely

29 Gyurikovics Bála, 1854, ág.
30 Hajduska Albert, 1856, Mózs.
31 Hajduska Emil, 1857, Mózs.
32 Herman Lajos, 1855. Mózs.
33 Heebt Sándor, 1856, Mózs.
34 Hirsch Zsigmond, 1855, Mózs.
35 Hoicsy Géza 1857, ág.
36 Holl Ernő, 1855. ág.
37 Hoffmann János, 1855, róm. kát.
38 Kahelyi Ferencz, 1856, ág.
39 Kempfner Miksa, 1855, Mózs.
40 Kis József, 1856, Mózs.
41 Kollarovich Miklós, 1856, k. gör.
42 Kohn Oszkár, 1855, Mózs.
43 Kriek Aladár, 1856, ág.
44 Lator Géza, 1857, helv.
45 Leitner Zsigmond, 1856, Mózs.
46 Lichtenstern Emil, 1856, Mózs.
47 Lippner Ede, 1854, Mózs.
48 Loisch Gyula, 1854, ág.
49 Löwensohn Zsigmond, 1856, Mózs.
50 Lufischiitz Mór, 1854, Mózs.
51 Marquier Vilmos, 1855, róm. kát.
52 Mirkovszky Géza, 1856, k. gör.
53 Miesz Gusztáv, 1856, ág.
54 Paray István, 1855, hely.
55 Peez Armin, 1856, ág.
56 Plitzner János, 1856, ág.
57 Pick Gyula, 1856. Mózs.
58 Prónay Gábor, 1857, ág.
59 Purgly Pál, 1856, ág.
60 Keiss Fülöp, 1853, Mózs.
61 Reich Emánuel, .1855, Mózs.
62 Sarkady János, 1855, helv.
63 Schönmann József, 1856. Mózs.
64 Schuszter István, 1853, ág.
65 Seyb György, 1856, ág.
66 Silberstein József, 1855, Mózs.
67 Silberstein Salamon, 1856, Mózs.
68 Slubek István, 1856, ág.
69 Starke Vilmos, 1854, ág.
70 Stein Manó, 1854, ág.
71 Steinbeck Samu, 1854, Mózs.
72 Steinitz Samu, 1857, Mózs.
73 Stern Artur, 1856, Mózs.
74 Stern Lajos, 1857, Mózs.
75 Sváb Lajos, 1856, Mózs.
76 Székács Béla, 1856, ág.
77 Sacelláry György, 1856, k. gör.
78 Sopronyi Romeo, 1854, róm. kát.
79 Szukács József, 1855, ág.
80 Virányi László, 1855, ág.
81 W eisz Henrik, 1856, Mózs.
82 Wilfinger Samu, 1856, ág.
83 Zier Keresztély, 1854, ág.
84 Zier Nándor, 1853, ág.
85 Zmeskal Mihály, 1853, ág.
86 Zolnay Elek, 1856, ág.

Pest.
Pest.
Pest.
Paks, Tolnám.
P es\
Pest.
Buda.
Pest.
Pest.
Pest.
Pest.
Pest.
Temesvár.
Pest.
Pest.
Nagy-Szöllös, Ugocsam. 
Pest.
Pest.
Pest.
Pest.
Becs.
Pest.
Pest.
Jász-Fényszarú.
Brassó, Erdélyben.
Sárd Somogyin.
Pest.
Pest.
Pest.
Pest.
Kőkút Veszprémm. 
Győr.
D. Földvár, Tolnám. 
Pócs-Megyer.
Pest.
Pest.
Pest.
Leipnik, Morvaország. 
Leipnik, Morvaország. 
Buda.
Pest.
Pest.
Pest.
Ó-Buda.
Pest.
Pest.
Pest.
Pest.
Pest.
Pest.
Aszód, Pestm.
P. Vadas, Pestm.
Pest.
Zimony.
Pest.
Pest.
N. Hala, Nógrádm. 
Miskolcz.

J e g y z e t e k

Tandíjmentes.
Magántanuló.

Magántanuló.

Tandíjmentes.

Magántanuló.

Az I.félév folytán elm. Tandíjmentes.

Tandíjmentes.

Magántanuló.

Az I. félév végén kilépett. 
Magántanuló.

Tandíjmentes.

Magántanuló.

Tandíjmentes.

Az I. félév végével kilépett. 
Tandíjmentes.

Tandíjmentesek.

1866. sept. 7. meghalt.
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Név, születési év, vallás Születés hely J e g y z e t e k

87 Ad ám József 1851. Mózs.

II. Osztály.
B. Gyarmat, Nógrádm. Az első félév folytán elmaradt.

88 Albrecht Ármin 1854. ág. Bécs. Tandíjmentes.
89 Békeffy Géza 1853, Mózs. Pest.
90 Blau Ödön 1855. Mózs. Pest.
91 Brachfeld Manó 1855. Mózs. Sz. Fehérvár.
92 Dalnoky Béla 1850. Mózs. Pest.
93 Ernest Miksa 1855. ág. Hannovera.
94 Fáik Frigyes 1855. Mózs. Pest.
95 Fináli Rafael 1856. Mózs. Pest.
96 Goldstein Izidor 1856. Mózs. Pest.
97 Goldstein Károly 1854. Mózs. Pest.
98 Gompercz Miksa 1855. Mozs. Pest.
99 Greszler László 1855. ág. Fóth Pestm.

100 Grill Riehárd. 1855. ág. Pest.
101 Gruber Lajos 1854. Mózs. Äugest Csehország. 

Szarvas Békésrn.102 Haberern Pál 1855. ág.
103 Heinrich Alajos 1855. ág Pest.
104 Hoicsy Gida 1855. ág. Micsinye Zólyomul. Magántanuló.
105 Ivánka István 1855. ág. Palást Hontm. Magántanuló.
106 Jánitz János 1853. ág. Pest. Tandíjmentes.

| 107 Jáuitz József 1852. ág. Pest. Tandíjmentes.
108 Jártnay Béla 1854. ág. Pest.
109 Jurenák István 1854. ág. Pest.
110 Jurenák László 1854. ág. Szentes Csongrádm.
111 Kornis Pál. 1855. ág. Paray Poroszország. Magántanuló.
112 König Rovi 1854. ág. Buda. Magántanuló.
113 Kriek Árpád 1855. ág. Pest.
114 Kubinyi Lajos 1855. ág. T. Sz.-Márton Pestm. Magántanuló.
115 Lichtenstern Mór 1855. Mózs. Pest.
116 Löwy József 1851. Mózs. Ócsa Pestm.
117 Lux Gyula 1854. ág. Mezö-Berény Békésm.
118 Martiny Henrik 1854. ág. Pest.
119 Mertz Károly 1853. ág. Kalaznó Tolnám.
120 Meyer Armin 1853. helv. Burgdorf Schweitz. Magántanuló.
121 Müller Gyula 1855. Mózs. Pest.
122 Neuberger Miksa 1855. Mózs. Pest.
123 Sacelláry Mihály 1855. kel. gör. Pest.

Tandíjmentes.124 Scheichel Béla 1855. ág. Pest.
125 Spiró Károly 1853. Mózs. Mezőhegyes Csauádm.
126 Szarvas Sándor 1856, Mózs. Pest.
127 Varga Pál 1854. ág. N.-Kanizsa Zalam.
128 Verdössy Lajos 1851. ág. Pest. Tandíjmentes.
129 Waisz Vilmos 1855. rom. kát. Pozsony. Az I. félév folytán elmaradt.
130 Wass Olivér 1855. helv. Czege, Erdélyben.

131 Braun Ede 1853. Mózs.

III. Osztály.
Pest.

132 Braun Frigyes 1855. Mózs. Pest.
133 Cséry Lajos 1855. ág. Pest.
134 Deutsch Gyula 1854. Mózs. Pest.
135 Fabiny Ferencz 1854. ág. Pest.
136 Finkman Vilmos 1851. róm. kát. Előszállás, Tolnám.
137 Gáspár Imre 1854. ág. N.-Csalomia, Hontm.
138 Goldschmidt Lajos 1851. Mózs. Pest.
139 Goldzieher Ede 1851. Mózs. Köpcsény, Pozsonyin. Az I. félév végén kilépett.
140 Gruber Dávid 1853. Mózs. Pest.
141 Heksch Gyula 1852. Mózs. Pest
142 Kern Róbert 1854. Mózs. Pest. Magántanuló.
143 König Lajos 1854. Mózs. Pest.
144 Koob Kálmán 1854. ág. Pest.
145 Kovács László 1855. ág. Czegléd, Pestm.
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14C
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161 
16-2
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

175
176
177
178
179
180 
181 
182 
183 
181
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 
201 
2 2 
203 
201 
205

Név, születési év, vallás

Lippner Zsigmond 1852. Mózs. 
Löwi Sámuel 1852. Mózs.
Luka László 1854. helv.
Mokry Gusztáv 1854. ág. 
Molnár Miklós 1854. ág. 
Müllner Zsigmond 1855. ág. 
Murányi Bertalan 1851. ág* 
Murmann Em il 1854. ág.
Páris Ágoston 1853. ág.
Pecz Sámuel 1854. ág. 
Pfendeszak Sándor 1851. ág. 
Polez Frigyes 1853. ág.
Purgly Sándor 1855. ág.
Rakics Vladimir 1852. kel* gör. 
Rotter Sámuel 1852. Mózs. 
Rumpelles Mihály 1852. ág. 
Schlezinger Nátán 1854. Mózs. 
Schulhof Rudolf 1852. Mózs. 
Silberstein Henrik 1853. Mózs. 
Silberstein Leo 1854. Mózs. 
Spitzer Zsigmond 1855. Mózs. 
Stauber Antal 1854. Mózs. 
Stauber József 1855. Mózs. 
Sztranyovszky László 1854. ág. 
Sziics Imre 1853. róm. kát. 
Ullmann Károly 1855. Mózs. 
Winter Lajos 1852. Mózs. 
ZolnayJenő 1854. ág. 
Zsigmondy Géza 1854. ág.

Barabás László 1855. ág. 
Benko Ágoston 1853’ ág. 
Berczeller Henrik 1S53. Mózs. 
Bobor János 1853. ág. 
Bulyovszky Aladár 1852. ág. 
Deutsch Albert 1852. Mózs. 
Feuer Artur 1853. Mózs.
Fried Adolf 1851. Mózs.
Glós Árpád 1853. ág.
Goldstein Emil 1853. Mózs. 
Grósz Sámuel 1852. Mózs. 
Grünyald Sándor 1S53. Mózs. 
Halász Gyula 1853. helv. 
Hanzély Béla 1854. ág. 
Hegyessy^ Jakab 1852. Mózs. 
Horváti) Árpád 1854. ág. 
Ivánka László 1854. ág. 
Ivanovics Milos 185'». ág. 
Karsay Béla 1853. ág.
Kilényi Béla 1853. áy. 
Kullmanu Lajos 1853. ág. 
Laffert Antal 1853. ág.
Mandl Mór 1853. Mózs.
Martin Sándor 1854. ág. 
Mihala Géza 1853. ág.
Molnár János 1852. ág.
Pácz János 18c 3. ág.
Paray Sándor 1854. helv. 
Petrovits Lajos 1852. ág.
Prém József 1851. ág.
Prónay Adorján 1851. ág.

Születéshely

Pest.
Pest.
Pest.
Kis-Stapár, Bácsm. 
N-Várad, Biharm. 
Pest.
Palást, Hontm 
Pest.
Veszprém.
Pest.
Zala-Egerszeg. 
Mramorák, Őrvidék. 
Kőkút, Veszprémin. 
Sz.-Eridre, Pestm. 
Bicske, Fehérm.
Pest. f
Vág-Újhely, Nyitram. 
Ó-Buda.
Leipnik, Morvaország. 
Leipnik, Morvaország. 
Pest.
D.-Földvár, Tolnám.
1).-Földvár, Tolnám.
T.-Földvár, Hevesm. 
Kula, Bácsm.
Pest.
Pest.
Pest.
Pest.

IY. Osztály.
Pest.
N.-Becskerek, Torontálm. 
B.-Gyarmath, Nógrádm. 
Rákos-Csaba, Pestm.
Pest.
Pest.
Pest.
Szenicz, Nyitram.
Pest.
Pest.
Pest.
Perkáta, Fehérm.
Káva, Pestm.
Pest.
Új-Pest.
Nagy-Azar, Zemplénin. 
Szemeled, Hontm.
Pest.
Győr.
Pest.
Pest.
Pest.
Holies, Nyitram.
Ó-Buda.
Pest.
Nagy-Várad, Biharm. 
Ó-Buda.
Sárd, Somogyin.
Miskolcz, Borsodin.
Pest.
Péczel, Pestm.

J e g y z e t e k

Tandíjmentes.

Magántanuló.
Magántanuló.
Az év elején kilépett.

Az I. félév vegén kilépett.
Magántanuló.
Magántanuló

Az I. félév végén kilépett.

Magántanuló.

Tandíjmentes.

Magántanuló.

A II. félévben kitiltatott. 
Tandíjmentes.
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200 Bauscher Miksa 1851. Mózs. Pest.
207 Reichenfeld Sándor 1851. Mózs. Kis-Bér, Komáromul. Az I. félév végén kilépett.
208 Rosner Ödön 1853. Mózs. Pest.
209 Ruttkay István 1851. ág. Tápió-Szele Pestm.
210 Sehüller Mór 1853. Mózs. Brünn.
211 Sichermann Antal 1853. Mózs. Pest. Deczember havában kitiItatott.
212 Stolp Ferencz 1853. ág. Pest. Az I. félév végá^ kilépett.
218 Sörös Gyula 1853. helv. Lipótfalva, Vasm.
211 Szeiverth Lajos 1851. ág. Almás, Komáromm. Tandíjmentes.
215 Toperczer Ernő 1853. ág. Dornó, Vasm. A II. félévben kitiltatott.
210 Trinkl Kálmán 1852. ág. Kis-Szállás, Bácsin.
217 Vágfy Géza 1853. ág. Gyón, Pestm.
218 Varga János 1851 ág. Győr. Az I. félév végén kilépett.
219 Velkov György, 1852. kel. gör. Pest.
220 "Wohler Erik, 1853. ág. Greifswald, Poroszország.

Y. Osztály.
221 Barabás Béla, 1852. ág. Pest.
222 Barabás Sándor, 1853. ág. Pest.
223 Bass Béla, 1853. Mózs. Pest.
224 Berczeller Miksa, 1851. Mózs. Aszód, Pestm.
225 Bielek Antal, 1853-ág. N.-Becskerek, Torontóim.
226 Bossányi Gyula, 1853. ág. Lontó, Hontm.
227 Buóez Lajos, 1852. ág. 

Csetke Béla, 1852. ág.
Kökeszi, Hontm.

228 Komárom.
229 Dalnoki Henrik, 1852. Mózs. Pest.
230 Dobák Gyula, 1852. ág. Komárom.
231 Dúzs Dániel, 1853. helv. Alsó-Nyék, Tolnám.
232 Dúzs Jenő, 1852. helv. D.-Pataj, Pestm.
233 Frint Lajos, 1850. ág. Arad.
234 Fröhlich Izidor, 1853. helv. Pest. Tandíjmentes.
235 Gally Márton, 1847. ág. Ó-Buda.
236 Grissza Kálmán, 1852. ág. Pest. Tandíjmentes.
237 Hettlényi Lajos, 1851. róm. kát. Érsekújvár, Nyitram.
238 Huszerl Ignácz, 1852. Mózs. Aszód, Pestm. -
239 Jeszenszky Sándor, 1852. ág. Losoncz, Nógrádm.
210 Kéler Kálmán, 1851. ág. Pest.
211 Ktittel István, 1851. ág. Kőszeg.
242 Lenk Lajos, 1852. ág. Tövisegyháza, Áradni.
243 Martinvi Vilmos, 1852. ág. Pest.
241 Matkovich Tivadar, 1853. ág. Aha, Fehérm. Iagántanuló.
245 Melezer Lajos, 1853. ág. Pest. Tandíjmentes.
246 Miskolczy Imre, 1853. helv. 

Novácsek Gyula, 184G. Mózs.
Álmosd, Biharm.

217 Vág-Újhely, Nyitram.
248 Oszvald Gyula, 1851. ág. Pest. Október elején meghalt.
249 Pillitz Ignácz, 1852. Mózs. Makó, Csanádm. Magántanuló.
*50 Pillitz József, 1853. Mózs. Mikó, O janiim . Magántanuló.
251 Romenthal Géza, 1851. ág. Buda.
252 Rosenthal Albert, 1850. Mózs. Arad. Az év elején kilépett.
253 Rock Géza, 1852. ág. Pest.
251 Ruttkay Albert, 1852. ág. Puszta Teres, Nógrádm. Az év elején kilépett.
-55 Sárkány Gyula, 1851. ág. Kis Körös, Pestm.
256 Sárréty Lajos, 1851. ág. B.-Újfalu, Biharm.
267 Skultéty Kálmán, 1852. ág. Temesvár.
268 Stern Mór, 1849. Mózs. Aszód, Pestm.
259 Schön Mór, 1850. Mózs. Fadd, Tolnám.
260 Schwed Jakab, 1841. Mózs. Acs-Teszér, Veszprémin.
201 Sztranyovszky Pál, 1852. ág. T.-Földvár, Hevesm.
202 Vörös Jenő, 1853. ág. Győr.
203 W ass Ármin, 1851. helv. Czege, Erdélyben.

Tandíjmentes, Jettim-ösztöndíjas.264 Zathuretzky Gusztáv, 1851. ág. Pest.
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TI. Osztály,

265 Bakó Géza, 1850. ág. Dolinka, Nógrádm.
266 Bass Gyula, 1851. Mózs. Pest.
267 Beliezay knre, 1852. ág. Pest. Az év elején kilépett.
268 Bjely Aurel, 1852 ág. ' • < Ipolyságh, Hontm.
269 Csúcs Antal, 1847. helv. Szentes, Csongrádm.
270 Dadányi Sándor, 1851. kel. gör. Gyülvész, Temesm.
271 Deutsch Simon, 1850. Mózs. Kula, Báesm. Magántanuló.
272 Glós Gyula, 1819. ág. Pest.
273 Gömöry János, 1851. ág. Licze, Gömörm.
274 Grünfeld Manó, 1848. Mózs. Verbó, Nyitram. Magántanuló.
275 Hadzsi János, 1851. kel. gör. Szentes, Csongrádm.
276 Heller Ignáez, ,1851. Mózs. Alsó-Kubin, Árvám. Magántanuló.
277 Herzog Tivadar, 1851. Mózs. Pest.
278 Ivánka Oszkár, 1852. ág. Szemeréd, Hontm. i
279 Jelűnek Artúr, 1851. Mózs. Pest.
280 Kern Tivadar, 1852. Mózs. Pest. Magántanuló.
281 Kubinyi Géza, 1851. ág. Szkáros, Gömörm.
282 Körper Fiilöp, 1848. Mózs. Verbó, Nyitram.
283 Kund Pál, 1849. ág. Pest.
284 Lemberger Sándor, 1847. Mózs. Szécsény, Nógrádm. Magántanuló.
285 Reinitz Béla, 1851. Mózs. N.-Vázsony, Veszprémin.
286 Ringi uff Ottó, 1851. ág. Pest.
287 Rock Gyula, 1851. ág. Pest.
288 Stein Gyula, 1851. Mózs. Pest.
289 Stern Armin, 1852. Mózs. Pest. I
290 Szontagh Tamás, 1851. ág. Ózd, Borsodul.
291 Vattay Dezső, 1851. helv. Pomáz, Pestm.
292 Vitéz József, 1852. ág. Orosháza, Békésm. Tandíjmentes.
293 Weiner Salamon, 1851. Mózs. Irsa, Pestm.
294 W iszkidenszky Lajos, 1851. ág. Pest. Tandíjmentes. 1

A jelen tanév nyári vizsgálatai junius 22—28 ik napjain tartatnak.
A gymnasium I. osztályába csak azon növendékek vétetnek föl, kik a IV. elemi osztályból kielé

gítő bizonyitványnyal bocsájtattak el, vagy ilyennek nem létében az elrendelt magánvizsgálatot megállják.
A jövő tanév September 2-val kezdődik, még pedig úgy, hogy az első három napon a beirások 

fölvételi és javító vizsgák fognak megtartatni, a tanítás pedig 5-kén kezdődik.
Azon tisztelt szülők, kik gyermekeiket gymnasiumunkban kívánják a tudományokban képeztetni, 

kéretnek a beiratásra kitűzött határidő pontos megtartására.
A beirások alkalmával minden tanuló köteles az egyház pénztárába fizetni beiratási dijat 2 frtot, 

első félévi tandíjat 6 frtot, összesen 8 forintot.
A második félévre a beirások februárhó 1—3 napjaira tűzetnek k i ; s e három nap alatt tartozik 

minden tanuló az egyház pénztárába gymn. könyvtári és múzeumi díjul 1 frtot, második félévi tandíjul pedig 
6 forintot, összesen 7 forintot befizetni.

Greguss Gyula,
ez idő szerint igazgató-tanár.

#


