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A mértan ineakedvdtctéséről a tanítás első fokán.

Midőn örvendetes jelenségnek vette a magyar közönség azon tény t, miszerint 
ötvenkét magyar születésű tanuló látogatja a zürichi műegyetemet, elismerte a természettudo
mányoknak, tehát a mathesisnek is nagy fontosságát. Mert tudjuk, hogy a mathesis azon 
alapkő, melyen a természettudományok nyugszanak, vagy ha egy képpel akarunk élni: a 
mathesis hasonlít egy épületnek képzeletünkben létező tervéhez, a természettudományok a 
mathesis alkalmazása által mintegy építenek és ékítenek ott, hová a mathesis rideg vonalokat 
rajzolt. Azonban én ezen jelenségben semmi kielégítőt nem látok, egy részt azért, minthogy 
ezen szám, hozzávetvén még azok számát is, kik a budai műegyetemen, a pesti tudományegyetemen 
abécsiés másikülföldi egyetemeken mathesissel foglalkoznak, nagyon kedvezőtlen viszonyban 
van azok számához, kik más, leginkább a jogi pályára lépnek, vagy kiksennnihatározottéletpályát 
nem választanak; pedig a mathesisnek, mint minden természettudomány nélkülözhetlen 
segédtudományának a mai korban, midőn kétségtelenné vált, hogy azon nemzet örvend a 
legnagyobb jólétnek, a mi után gyakran vad rohammal törekedünk, mely megismervén a 
természettörvényeit, annak kiaknázása által gyarapítja anyagi és ez által szellemi gazdagságát 
is, legtöbb, vagy — a magyar nemzet történelmi fejlődése — és politikai viszonyainál fogva — 
legalább annyi művelővel kellene bírnia, mint bírnak a jogi és politikai tudományok; más 
részt pedig azért nem mondhatni örvendetesnek ama jelenséget, minthogy azon örömünk 
kifejezése által, hogy külföldön tanulnak ifjaink, elismertük azt, miszerint itthon nem talál
nák azt, a mi után ők vágyódnak. Ez utóbbi bajon könnyű volna segíteni, ehhez csak amaz 
ismert három dolog, t. i. pénz és pénz és ismét pénz kell, azonkivííl annak belátása, hogy a 
magyar tanuló ifjú nem követne el sarkalatos vétséget, ha itthon is idegen nyelven, idegen 
tanártól — a mit külföldön most is kénytelen megtenni — tanulná a mathesist addig, mig 
azon derék férfiaink, kikkel már is bírunk, a magyar nemzet kebeléből kellő számú társakat 
nyernének, kikkel együtt mind számra, mind belértékre nézve méitóan képviselhetnék a 
mathesist Magyarországon.

Azonban, nemde oktalannak tartanók azon kereskedőt, ki valamely áruczikkből a 
kereslethez képest túlságos nagy készletet tartanaV Nagyon különösnek fog tetszeni, ha 
kimondom, hogy ezen állítást a tudományra, nevezetesen a mathesisre akarom hasonlatképen 
alkalmazni. Pedig úgy van, vétkeznénk, ha sok oly tanerőt fizetnénk, melyeket igen csekély 
számú tanuló , vagy talán épen egy sem keres meg. Es valamint a sokáig tarto tt készlet 
elavul, úgy a legbuzgóbb tanár is ellankad, elkedvetlenedik, ha észre veszi, hogy tárgya
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iránt alig egy két ember érdeklődik. Nem tökéletes ugyan e hasonlat, mert meg vagyok 
győződve, hogy nagyobb számú tanulóság adná magát a mathesisre, különösen az alkalma
zottra, ha egyrészről a tanerőket szaporitanók az egyetemeken, másrészről, ha meglévő 
tanárainkat oly állapotba helyeznők, hogy minden más gondtól menten teljesen a tudomány
nak élhetnének, és ha a többnyire drága segédeszközöket rendelkezésökre bocsátanók, hogy 
nagyobb érdekeltséget költhessenek a természettudományok és ezek által azon tudomány 
iránt is, melyet a görögök kizárólag „tudományinak neveztek; a mit pesti egyetemünk 
anyagi helyzeténél fogva bízvást réménylünk.

íme kimondám tehát, hol a baj, hogy csekély azok száma Magyarországon, kik 
mathesissel foglalkoznak: nem tudunk a tudomány iránt kellő érdekeltséget és szeretetet 
felkölteni az ifjú lelkekben. Ez az egyedüli baj. Látom ugyan, mint rázza fejét egy más kétel
kedő és némely a maga tudatlanságát mentegetni akaró, állitván ők, hogy a magyar nem 
született speculativ tudományokra. Ezek tehát az agy minőségétől függővé teszik az egyik 
vagy másik tudomány iránt való hajlamot és tehetséget. Részben igazok is van. Magam is 
megengedem, hogy az agy nagysága, az agyszálak te kérvényeinek száma és egymáshoz való 
helyezkedésétől függnek az ember tehetségei; de kétségtelen, hogy az agyat, mint az emberi 
test részét épen úgy lehet fejleszteni és erősbiteni folytonos gyakorlat által, mint testünk 
bármely részét, és igy hiúvá lesz azon állítás, mintha a mathesisre születni kellene. Valamint 
minden ép és egészséges eszű ember a történelmet magáévá teheti és a bölcsész eszejárását 
követheti, azaz rendszerét felfoghatja és gyönyörködhetik rajta, ép ugyT élvezetet találhat a 
mathesisen, különösen ennek alkalmazott részein. Röviden mondva: az ép elme minden tudo
mány iránt egyaránt fogékony, a miből következik, hogy äz ép magyar elme a mathesis 
iránt ép oly fogékony lehet, mint bármely más tudomány iránt. A teremtő szellemek, igaz, 
csudálatos módon állanak elő, a mit úgy fejezünk ki, hogy „születnek“ ; de ez minden tudo
mányra nézve áll. És váljon azon nemzet között, mely ezer év óta folyton keveredik a nyu- 
got-europai népekkel, nem teremhetett-e egy egy mathematikai lángész? Miért nem? Csak 
hogy a láng talán fel nem lobbanhatott, hanem a körülmények által elnyomva szunnyad, 
mig teljesen el nem alszik. Azt megengedem, hogy csekély lehet ezen lángeszek száma, mert 
a természet is nevelőleg hat ránk; már pedig a síkság a maga hiú délibábjával ábrándozásra, 
költészetre nevel leginkább; illusiókat költ fel bennünk. De a ki meg fontolja, hogy a könnyű 
vérű, sőt, a mint már megszoktuk elnevezni, könnyelmű természetű franczia nemzet a mathe
sis terén számos teremtő szellemmel dicsekszik, meg fogja engedni, hogy a sok tekintetben 
hasonló véralkatú, de meg némelyben sokkal higgadtabb magyar nemzet között is megfelelő 
számú mathematikai lángész nem kapván a kellő és alkalmas tápot más irányban fecsérli és 
talán egészen eredménytelenül erejét.

Ha csak felületesen is vizsgáljuk azon okokat, melyeknél fogva a magyar és pedig 
a szorosabb értelemben vett magyar ifjúság légink ább a jogi pályára lép, azonnal át fogjuk 
látni, hogy az érdekeltség visszi őket erre a térre, nem pedig mintha a magyar ember 
született jogász vagy politikus volna, sőt ellenkezőleg azt merem állítani, hogy ha 
a magyar politikára született volna és eddig is helyesen politizált volna, bizonyára 
mai nap nem volna szüksége annyit politizálni. Az alföld a legújabb időkig semminemű 
gyárral nem birt, iparához is igen kevés természettudomány, annyival kevesebb mathesis 
kellett ; a sikság egyformasága, a föld minőségében mutatkozó csekély változatosság
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nem költliette fel az ottani lakónak figyelmét a természet iránt; a természet mélyebben 
gyökerező törvényeinek kifürkészése nem állott érdekében; a természet mintegy elzárva volt 
előle: de nyitva állottak előtte a gyűlések termei, az ár oda ragadta őt, oda, a hol szelleme 
azonnal tért talált a munkálkodásra. Mert az emberi szellem, ha még oly tétlennek is lát
szik, folyton akar munkálkodni, folyton munkálkodik is.

De épen azért, minthogy cselekedni szeret a szellem, cselekszik gyakran oly téren, 
melyre hivatva nincsen, cselekszik azon a téren, melyre a véletlen sodorta; sodorni fogja 
pedig a véletlen mindenkor, ha jó idején az alkalmas, neki való tért ki nem mutatjuk. És 
ebben találom annak okát is, hogy, az alkalom könnyű szerrel, gyakran kevés, felüleletes 
isméretekkel feltűnhetni és cselekedhetni hivatottat és hivatlant egyaránt ragadván a legtöbb 
egyénnél eltévesztett pályára t. i. a politika és úgynevezett közélet pályájára, a magyar 
nemzet tudomány tekintetében általában, aránylag is nem áll a többi európai nemzetekkel 
egy fokon, mert a hívatlan nem hogy használna az ügynek, hanem zavart okoz, melyet a 
hivatottnak tisztázni kell, sőt gyakran háttérbe is szorittatik ez, miből a kár világos; nem 
pedig abban, mint némelyek vélik — pedig vannak számosán, kik ily balvéleményben van
nak —, mintha a magyar már természeténél fogva nem volna képes a tudomány terén 
nagyot mívelni. Ha mai viszonyainkra egy futólagos pillantást vetünk, meg fogunk győ
ződni ez állítás igazságáról. Az egyiknek a lantot kellene pengetnie, a másiknak a szerteszét 
barangoló lantosokat az igaz útra kellene térítenie kritikája ostorával, a harmadik arra volna 
hivatva, miszerint regényeiben az emberi lélek sajátságait élőnkbe tükrözze, a negyediknek 
határozott tehetségeinél fogva határozott kötelessége volna nem az ember és nemzet, hanem 
a nyelv törvényeit kutatni: és mind az ár által sodorva teljesen eltévesztett pályán működik. 
Ki vészit, mind ez által ? A tudomány.

Egy ellenvetést tehetnének még a sötétlelkű pessimisták, t. i. azt, hogy sokan fel
nőtt ifjaink közűi semmi komolyabb tudományt nem tíznek, hanem a háznál, vagy néha egy 
magán és ritkán nyilvános tanintézetnél nyert nevelés és oktatás után bele ülnek őseik birto
kába és gazdálkodnak, mint őseink száz meg két száz év előtt gazdálkodtak, szántanak, vet
nek, aratnak, a nélkül, hogy ismernék azon földnek tulajdonságait, mely őket táplálja, a 
nélkül hogy sejtelmük volna az eső és harmat, hó és dér közötti viszonyról, egy szóval a 
természet törvényeiről. Hogy ezen tény mit sem bizonyit, azt tudjuk igen jól, mert ezek is 
nem szók tattat ván a nekik való tápszerhez, ahhoz nyúlnak, am i kezök ügyében van, cselekesz- 
nek ott, a hol számukra tér nyílott,.

Bátran kimondhatjuk tehát, miszerint nem az emberi szellemben van a hiba, hanem azon 
módban, melyen őt tápláljuk, azon körülményekben, melyek között cselekvésre indittatik: ezeket 
kell tehát megváltoztatnunk, hogy a kívánt eredményhez jussunk, hogy a tudománynak, jelesen 
a mathesisnek harczosokat szerezzünk. Ha azon ország tanférfiai is. melynek légköre is már át 
van járva a tudománytól, azon tapasztalat folytán, miszerint számos tanítványaik vannak, kik a 
nyelvekben, vagy bölcsészeiben kitünően haladnak, a mathesisben azonban a középszerűségen 
alig emelkednek túl, folyton folyvást azon munkálkodnak, miszerint a matbesisre nézve 
a legjobb módszert találják ki, mennyivel inkább kell nekünk, kiket igen kevés tényező 
ösztönöz komoly tanulmányozásra, különösen a matbesisre, a módszer megválasztásában 
óvatosaknak lennünk!
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A mathesis, mint tudomány, — akár progressive, akár regressive — szoros logikai 
egymásutánvalóságban tartozik igazságait kifejteni, nem törődve a megérthetés nehézségével 
vagy a közel fekvő alkalmazhatással" mondja T ellkampf, de a m a t h e s i s  t a n í t á s á n á l  szám
talan körülményre kell tekintettel lennünk. Valamint minden tudomány tanításánál subjective 
kell eljárnunk, úgy főképen a máthesisről áll ez. A tanárnak azon kivűl, hogy a tárgyat objec
tive, lényegileg bírnia kell, meg kell tudnia határozni a viszonyt, melyben ez a tanuló felfogási 
képességéhez áll, más szóval kell, hogy bele tudja magát képzelni a tanuló gondolkodósi 
körébe, mert csak igy lesz képes kiválasztani az illető tárgyat és azt a tanulókkal megértetni. 
A tanárnak tehát, főképen a mathesis tanárának, nem csak teljesen bírnia kell a tudományt, 
hanem a legnagyobb lélekbúvárnak is kell lennie, mert a tanulók felfogási képessége, látköre 
folyton folyvást változik és a tanárnak is képzeletében át kell mennie ezen változásokon. És 
épen ezen folytonos változás teszi szükségessé, hogy a mathesis tanításánál a tanuló snbjectiv 
természetéhez képest minduntalan változtassuk a módszert. Valamint a test különböző stádiu
mokban más-más tápszert megkíván és megbir, és valamint azon étel iránt, mely után más 
korban vágyódnék, nem alkalmas időben élvezve azt, undorral telik el; úgy a szellem is 
undorral fordulhat el attól most, mit máskor gyönyörrel élvezne. A hasonlatot még tovább 
folytathatjuk. Vannak ételek, melyek a gyermek testének fejlődésére ép oly jótékony hatással 
vannak, mint a kifejlett emberére, de az alak, melyben azokat a gyermeknek nyújtjuk, több
nyire más, mint a minőben azokat a felnőtt ember megkivánja. A gyermek szellemét is 
más, vagy legalább más alakú táppal fogjuk fejleszteni , mint a felnőtt ifjúét. És itt ismét 
Tellkampffal mondhatjuk; „Der Streit über die verschiedenen Methoden des mathematischen 
Unterrichts, insofern die eine oder die andere als die absolut richtige und allgemein angemes
sene betrachtet vird, erscheint ziemlich unfruchtbar, denn hier, sowie in vielen andern Fällen 
schickt sich nicht eins für alle.«

Azonban, ha a mathesis tanításánál a módszert folyvást változtatni vagyunk is 
kénytelenek, egyben meg kell egyezni valamennyinek: mindenkor szem előtt kell tartani a 
mathesis szigorú logikáját, a mely főerénye és a mely miatt oly nagy jelentőséggel bir a tan
tárgyak között. Rendkívül óvatosan kell bármely módszer alkalmazásánál haladnunk, mindig 
tekintettel kell lennünk arra, a mi következni fog, a miért is ennek alapját jól meg kell vetni 
a tanulók elméjében, a régi dolgokat minduntalan fel kell eleveníteni, hogy a tanultak összege 
mindig mint egész legyen meg a tanulók elméjében. Ekként haladva sem a pedantéria, sem a 
felületesség hibájába nem fogunk esni.

A tanuló bizonyos elégültséget fog érezni, ha a tanult anyagnak teljesen ura, ha azt 
minden oldalról helyesen felfogta és világosan érti s mintegy kincskint lerakta leikébe, honnan 
azt minden pillanatban előveheti és alkalmazhatja. Ezen elégültséget pedig csak szigorú követ
kezetesség által szerezhetjük meg a tanulóknak, mert mihelyt engedékenységből származott 
következetlenség által a tanulót bizonytalanságban, homályban hagyjuk, azonnal nyugtalan, 
kedvetlen lesz a következő tár gyak magyarázásánál és az ily tanuló többé nem talál élveze
tet a mathesisben.

Látnivaló tehát, hogy egyatalán nem kivánom a mathesist kivetköztetni főerényéből, 
szigorú rendjéből, csak azt óhajtom, vajha a rideg szigor mellé némi vidorságot is tudnánk 
elegyíteni!
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Ezen általános fejtegetések előrebocsátása után menjünk egy lépéssel előbbre és 
vizsgáljuk meg, mely módon lehetne mind a szigorárendet megtartani, mind pedig életet önteni 
a száraz váznak tetsző mathesisbe, főképen a tanítás első stádiumán.

A mathesis egy nagyszerű épülethez hasonlit, a melynek alapja ha gyenge, az 
egész összedől, vagy a melynek egy alkatrésze ha hiányzik, vagy nem elég erős, az épület a 
hiányzó vagy gyenge alkatrésztől fölfelé csak hamar bomladozni fog. Valamint az épitész 
főgondját az alap helyes megvetésére forditja, úgy nekünk is a mathesisnek jó alapot kell 
vetnünk; de nem kevesebb gonddal kell lennünk az építés folyamában, nehogy a tárgy tel
jes meg nem értése által a tanuló elméjében a mathesis épületének valamely része hiányos 
maradjon. Az alapra jelenleg nem forditunk elegendő gondot, ezt bizonyltja azon tapasztalás, 
hogy a mathesisből csak igen kevés tanuló dicsekedhetik teljesen kielégítő osztályzattal. 
Pedig újra ismételjük, hogy a közép tanodákban előadatni szokott mennyiségtani tárgyakat 
minden középszerű elme teljesen felfoghatja és megbirhatja és ismételve visszautasítjuk azon 
állítást, mintha a mennyiségtan felfogásához külön alkotásu agy kellene. A ki az ókor nyel
veiben szép sikerrel haladni képes, az a helyes módszer alkalmazása és a tanuló részéről kellő 
szorgalom mellett a mennyiségtanban is éjjen oly szép előmenetelt tehet. Világos tehát, hogy 
az alapot nem fektetjük helyesen. De vájjon a tanitórendet okozzuk ebben? Nem volna 
tehát a sok között egy is, ki a maga tárgyát egész lényegében birván és ki meggyőződve 
lévén a tanitás magasztos hivatásáról, buzgó lelkének teljes tüzével lángra nem gyulasztaná a 
tanuló szunnyadó szellemét ? Nem kételkedem, hogy nem volnának a mathesisnek ily 
buzgó apostolai; de azt is merem állítani, miszerint nagy részben a tanitórendben is kell a 
hibát keresnünk. Valljuk be, nagy része tanárainknak csak is kényteleuségből vagy véletlen- 
ségből tanít mennyiségtant, mert nagy része csak kényteleuségből lett tanárrá, minthogy a 
tudományos pályák között ez az, melyre legkevesebb költséggel lehet jutni — igaz, bogy 
aztán nem is fizeti busásan vissza a csekély költséget sem— ; már pedig miképen gyulasszon 
lángra azon szellem, mely a kedvetlenség, avatatlanság és földi gond hamvától elnyomva 
maga sem ég? De legjobbjaink is hibáznak, még pedig két tekintetben: egy részt kicsinyük a 
legelemibb dolgokkal való foglalkozást és a legfontosabb ügyet, az alap megvetését avatatla
nokra bizzák; más részt nem elég szigorúan járnak el; megelégszenek a sejtéssel, gyakran a 
puszta mechanismussal a tanulók részéről, különösen az első fokon, ug y vélekedvén, hogy 
későbben majd meg fogják érteni a tárgyat, és félvén, nehogy a szigorúság által tökéletesen 
elriasszák, elkedvelenitsék a tanulókat a mennyiségtantól. Ez engedékenység is nagy hiba 
mert nem szigorúság, hanem a felületesség,bizonytalanságban hagyás által kedvetlenitjíik el 
a szellemet: ellenkezőleg a szigorúság által fejlesztjük a kedvet, mert a kinek csak egy csepp 
érzéke van a szép rend irán t, gyönyörködni fog a mathesisen, ezen rendet pedig felületes 
ismeretekkel nem vagyunk képesek felfogni.

A tanitórendben is felfedezhetni tehát hibát, azonban a főbaj az egész rendszerben 
fekszik, különösen nálunk Magyarországon, hol, a kevés kivételt tekintetbe nem véve, az 
elemi tanítás többnyii’e csak az emlékező tehetség némi gyakorlásában á ll , hol az elemi 
tanodát végzett tanuló nagyon kevéssé szoktattatott gondolkodáshoz, szellemi munkálkodás
hoz, melynek oka szintén nem a tanitórendben, hanem a körülményekben keresendő és fő
képen a mértan az, melyre észrevételeim vonatkoznak.
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A mint feljebb is már érintém, az emberi szellem cselekvésben nyilatkozik.
A szellem legelső nyilatkozata is már cselekvés. Minden benyomás, melyet a kül

világ reánk tesz, lég- és aetherrezgésekben áll — igy fejti ezt ki a nevelés és oktatás egyik 
buzgó apostola, és kiről későbben meg fogok emlékezni — , ezek idegrendszerünkre 
hatnak, hanem ott csudálatos módon, nem mint mechanikus rezgések vétetnek észre, hanem a 
hang, szin képzeleteivé és tisztán tárgyi képzeletekké változnak át. Miután pedig az egész 
folyamatban a külvilágról jövő benyomások — a rezgések nem változnak, kell tehát az ember 
testében valaminek lakozni, a mi ezeket átváltoztatja, ezen valami — nevezzük szellemnek — 
tehát a cselekvő. Es igy bátran állíthatjuk, hogy a szellem mindaddig cselekvő, mig a külvi
lág benyomásainak ki van téve. Mert elvonni, gondolkodni, Ítélni mind csak különböző 
kifejezései a szellemi működésnek. De a cselekvéssel szoros kapcsolatban van a szemlélet, sőt 
egyik a másik nélkül nem történhetik. Miképen vonjon el a szellem, ha nincs képzelete arról, 
a miről elvonjon? Miképen Ítéljen, ha nincs képzelete arról, a mi felett Ítéljen? Egyidejűleg 
szemlélünk és cselekszünk; a szellemi munkálkodás pedig az akarat dolga. És igy az lesz a 
legjobb tanitási módszer, mely által az akarat cselekvésre indíttatik. Az akaratra azonban 
sokféleképen lehet hatni. Sokat tesz a szigorúság. Ha következetesen egy mulasztást sem 
bocsátunk meg a tanulónak, hozzá fog szokni kötelességeinek teljesítéséhez, hozzá fog szokni 
a figyeléshez és ha neki alkalmas eledelt kellő formában nyújtunk, meg fogja azt emészteni, 
bírni fogja a tárgyat, szelleme munkálkodni fog, de a legtöbb esetben csak a büntetéstől való 
félelem miatt. Kevés lesz azok száma, kiket ekként önkénytes cselekvéshez fogunk szoktatni. 
A legtöbben, habár lehet, hogy örömük lesz a megtanult tárgyon, mindig iszonynyal fognak 
új anyag tanulásához fogni, emlékezvén a nagy kínokra, melyek között az eddigiek ismere
téhez jutottak.

A francziák azt hiszik, hogy föltalálták az igaz módszert, midőn jutalmak és kitün
tetések által buzdítják a tanulók szellemét cselekvésre. Hogy ez sem a helyes mód, mondanom 
sem k e ll; mert ez által elrontjuk az akaratot lényegében, kapzsivá, hiúvá tesszük az embert 
már zsenge korában. De ezen módszernek egy más hibáját el nem hallgathatom. Megeshetik 
ugyanis, hogy nem épen a legkitűnőbb tehetségű és szorgalmú nyeri a jutalmat, különösen a 
nyilvános versenyzések alkalmával megtörténik, hogy nem a tanulónak tudománya, hanem 
bátorsága szerzi meg neki a jutalmat és kitüntetést. Ezt azonban a legy őzött jobb tehetségűek 
és nagyobb szorgalmúak nem birják még megitélni, hanem valóban derekabbnak hiszik győz
tes ellenfelüket, mi által azok a verseny és igy a tudomány iránt is elkedvetlenednek.

Ezen mód által tehát szintén nem hatunk az akaratra úgy, mint történnie kell 
mert az akaratnak szabadon kell cselekednie. Fog pedig önkényt cselekedni, ha az előadott 
tárgy iránt érdekeltséget fog érezni, ha örömet fog találni abban, a mit neki tanítunk. Az 
emberi szellem pedig általában mindenben gyönyörködik, a minek szép rendjét szemlélheti 
és czélját megérti. Ha tehát az akaratot önkénytes munkálkodásra akarjuk indítani, akkor 
„minden szellemi működésnél, melyet a tanulóktól kívánunk, mindenkor feli kell tüntetnünk 
a czélt, melyet elérni akarunk.“ Más szóval érdeket kell tudnunk gerjeszteni a tárgy iránt. 
Érdeket azonban csak azon tárgy iránt gerjeszthetünk, melyet tisztán szemlél a tanuló.

Ezen fejtegetésből kiviláglik, miszerint a szellem szabad akaratból folyó cselekvé
séhez tiszta szemlélet és érdek kívántatik, és mind ez a mértanra nézve kiváltképen áll. A
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miért is hozzátehetjük mostan, hogy az lesz a legjobb tanitási módszer, mely szemlélet és a 
tárgy iránti érdekeltség felébresztése által hat a tanulók akaratára. Már pedig világos, hogy 
a gyermek nem szemlélheti tisztán azt, a mit a felnőtt ifjú, vagy férfi világosan á tlá t: hogy 
más tárgy érdekli az embert 6, más 12, 18 esztendős korában. így  világos az is, hogy a 
tanított tárgyak a kor szerint változni, terjedelemben növekedni fognak és hogy a módszer is 
változásnak lesz alávetve, a mennyiben a tanuló szemlélő képessége is fejlődik.

Mind ezek, a miket eddig elmondottam, oly közel fekvő dolgok; a bölcsészet régen 
kifejtette ezen elveket általánosságban, az alkalmazás pedig könnyebb az elméletnél és bá
mulnunk kell, hogy az alkalmazás meg nem történt, hogy a legújabb időkig Euklid elemei 
vagy legalább azon módszer, a melyen azok tárgyalva vannak, szolgált a legelső geometriai 
tanításnál alapul ! Maga Keppler is az említett könyvet a legjobb synthetikus módszerrel 
birónak tartja*, Angolhonban még mai napig a legtöbb iskolában tankönyvül használják; 
Kästner pedig ekként védelmezi: Mindazon tankönny vek, úgymond, melyek az Euklid mód
szerétől eltérnek, annál rosszabbak, mennél távolabb állnak Euklidtől. Azonban nagyon 
talpra esetten felel Raumer: „Waren denn Euklids Elemente ursprünglich ein Lehrbuch für 
Anfänger? Sollen wir etwa die gelehrten Mathematiker, welche aus allen Ländern nach 
Alexandrien kamen, um sich da unter Leitung von Euklid, Eratosthenes, Hipparch in ihrer 
Wissenschaft zu vervollkommnen, mit sechzehnjährigen Gymnasiasten vergleichen? Euklid 
schrieb seine Elemente für Männer, die schon ausgerüstet mit mathematischen Erfahrungen, 
Kenntnissen und Uebungen zu ihm kamen.“ Ha annak helytelenségét, hogy Euklid elemei a 
legelső mértani tanitás alapjául vétetnek, vagy azon eljárás egyoldalúságát, hogy szigorúan 
az Euklid módszeréhez ragaszkodunk, be akarnám bizonyítani, igazán üx*es szalmát csépel
nék. Hogy pedig Angolországban még most is a legelterjedtebb tankönyv, azt abból magya
rázhatjuk, hogy az angolok roppant nehezen válnak el a régitől, megszokottól; nehezen 
engedik meg az újítást még akkor is, ha világos ennek haszna, előnye 1 e még általában az 
ókor szellemei oly roppant fölényt gyakorolnak rajtunk, hogy nem csak a mathesis, de főleg 
a bölcsészet és művészet terén is folyton mintegy hozzájuk fordulunk és kikérjük jóslatukat 
vagy is jóváhagyásukat.

Németországon régen belátták, hogy Euklid elemeivel és általában se > mi nemű rend
szeres mértannal nem lehet kezdeni a mértan tanítását. A szellemet elő kell késziteni, mintegy 
kiváncsivá tenni arra a tárgyra, melyet vele szemléltetni akarunk; rendszert szemlélni azon
nal, ezt még a férfi szelleme is csak nagy ritkán képes, annyival kevésbé a zsenge ifjúé. A 
mint azon ételhez, melyet nem ismerünk, elsőben csak ízlelve nyúlunk, úgy a szellemmel is 
előbb meg kell izleltetni a neki való eledelt. De nem elég, hogy meg legyünk győződve az 
étel jóságáról, étvágyunknak is kell lenni, hogy akár a legizletesbet is élvezettel elköltsük; 
úgy a szellemben is előbb étvágyat kell ébresztenünk, hogy eledel után sóvárogjon. Ily izlel- 
tető és étvágygerjesztőnek kellene lenni a mértani alaktannak (geometrische Formenlehre), és 
valóban szerencséseknek kell mondanunk azon tanulókat, kik ügyes tanitó vezérlete alatt 
alaktan tanulása által előkészíttetnek a térbeli viszonyok szemléléséhez és száraz elvonáshoz. 
Falke Jakab megtámadja ugyan az alaktant a maga „ l’ropaedeutik der Geometrie“ czimtí 
munkájának első részében, a roppant éles logikával irt „Grundsätze der Propaedeutik“ben 
azt állitván, hogy az alaktanban csak a szemlélet elve vétetik figyelembe és a szemléltetés is
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hibásan kezeltetik, mert, úgymond, a helyett, hogy szemléltetne, elvont definitiókkal tölti 
meg a tanulók elméjét, önműködéshez nem szoktatja, nem készteti őket. Ezen vádra felelni 
szükségtelennek tartom, mert már megtette ezt Erler a berlini 1868-dik é i Zeitschrift für 
das Gymnasialwesen 240-dik lapján. Hogy Falke kicsinylőleg nyilatkozik az alaktanról, azt 
csak úgy magyarázhatjuk meg, hogy ő épen semmi készet sem akar adni a tanulónak, úgy 
akarja őt vezetni, miszerint minden definitiót maga állítson fel, egy szóval: a legnagyobb 
súlyt fekteti az önműködésre. Azonban meg leszünk elégedve az eredménynyel, ha a alaktan 
tanításánál soha meg nem feledkezünk arról, miszerint nem elegendő a térbeli alakokat szem
léltetni, hanem hogy a rajz is igen fontos szerepet játszik. Névszerint nem elég minták után 
rajzoltatni, másoltatni; ellenkezőleg csak akkor lesznek képesek a tanulók a térbeli viszonyo
kat biztosan és gyorsan szemlélni, ha hozzá szoktatjuk rajz által előállítani, a mit élő szóval 
előttük mintegy construálunk. Ez által kettőt érünk el, egy részt folytonos figyeléshez szok
tatjuk őket, más részt elő lesznek készítve a m agántanulásra, a mi minden középtanodai 
tanításnak végczélja.

Nagy résiben kielégítő eredményt várhatunk tehát az alaktan helyes kezelésétől. 
Azonban vessünk egy pillantást viszonyainkra. Ujjainkon tudnék elszámlálni azon elemi 
tanodákat, melyek oly szerencsés helyzetben vannak, hogy a mértani alaktan is felvétethetik 
az elemi tanítás tantárgyai közé és bátran állíthatjuk, hogy általában csak a középtanodák
ban élvezik a tanulók a legelső mértani oktatást. Kezdjük pedig ebbe , ré zesíteni az ugv 
nevezett mértani nézlettan (geometrische Anschauungslehre) tanítása által. Ha a kézen forgó 
mértani nézlettanok egyszerű és világos előadását tekintjük, úgy fogunk azokról Ítélni, mi
szerint ezektől kielégítő eredményt várhatni. Pedig a tények az ellenkezőt bizonyítják. Ha a 
tizeneg éves tanulók 20 százaléka nem képes magától kitalálni, hogy a szabályos sokszög 
körűletét megkaphatjuk, ha egy oldal nagyságát ismerjük, azt csak nem mondhatjuk kielé
gítő eredménynek. A tanító egészen ügyesen járhat el a nézlettanok szellemében, és mégis 
mindenkor fog ily szomoritó tudatlanságra akadni. Valljon hol rejlik a tudatlanság oka? em 
másutt, mint hogy, például a felhozott esetben, a tanulóknak nincs tiszta képzele ök a 
a szabályos sokszögről. Nem elengendő tehát a szabályos sokszöget meghatározni, hogy annak 
minden oldala és szöge egyenlő. Concret esetből kell kiindulni, több rendbeli szabályos sok 
szöget kell rajzoltatni a tanulókkal, leméretvén általuk pontosan az oldalakat és szögeket, igy 
fognak aztán a szabályos sokszögről világos fogalmat szerezni, mely el nem fog mosódni 
lelkökben, mint az egyszer adott és a legtöbbnél az egyik fülön bement, a másikon kijött 
definitio. Mellékesen legyen megérintve, hogy az ilyen tanítás mellett természetesen fogunk 
haladni, de a mint feljebb kifejtém, a lassú haladás egyik főfeltétele a mértani tanítás 
biztos sikerének, mert itt nem lehet hézagot hagyni, minden tanulónak világosan kell értenie 
és teljesen bírnia az egész anyagot. A lassú haladás feltételezi azonban azt, hogy bizonyos 
osztályra sigoruan meghatározott pensum ki ne legyen szabva: a tanító lelkiisméretességére 
kell a mennyiséget bízni. Mennél lassabban haladunk eleinte, annál gyorsabb léptekkel fo
gunk későbben a biztos czél felé törekedhetni.

Definitióvál mit sem kezdeni, ez a főelv a mértan tanításának első stádiumán; a ta 
nuló kényszerittessék, nem mi általunk, hanem saját akaratja által mindent maga magának 
meghatározni, mi csak útmutatásainkat adjuk, hogy annál gyorsabban, még mielőtt kifáradna
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czélkoz jusson, az az, mit oly sokszor más-más alakban kifejeztem: a tanuló indittassék saját 
érdeke által a definitio felállítására, a feladvány megfejtésére; a tanuló szelleme működjék ki
felé hatólag, nem pedig csupán befogadólag. Már pedig a nézlettanok rendesen definitiókkal, 
névszei’in t : a pont, vonal stb. magyarázatával kezdik tanításaikat; tanítják a tanulót ennek 
meg annak szerkesztésére,röviden mondva: egészen dogmatice járnak el.Ha aztán a tanító a 
dogmaticai módszertől meg nem tud szabadulni, ha a tábla elé áll és sétáltatja a pontot és 
nyomokat hagyat vele maga után, hogy vonal támadjon, ha egy óra hosszat folyvást beszél 
és megengedem igen értelmesen, a tanulók felfogási képességéhez mérten beszél és ha az óra 
végén megmutatja a könyvben a megmagyarázott pensumot, kérdem már most, mi részt vett 
ezen tanítás illetőleg tanulás alatt a tanulók akaratja? Mit bánják ők, hogy egyenközűek 
közötti egyenközűek egyenlők, vagy hogy két pont között az egyenes vonal a legrövidebb 
minden vonalok között,ha semmi érdek sem ösztönzi arra, hogy ezt tudja? Hozzá járúl azután 
még, különösen a vagyonasabb tanulóknál, épen azoknál, kiknek anyagi helyzete megengedi 
sőt parancsolja, miszerint a tudománynak szenteljék magokat, hogy házi tanító áll a hátuk 
mögött, ki még egyszer megrágja nekik a szellemi eledelt, csak hogy annál könnyebben csúzs- 
Szék, mi által a tanulók figyelmetlenségre, általában szellemi szolgaságra szolctattatnak, minek 
következménye természetesen az, hogy későbben egészen eliszonyodnak a mélyebb gondolko
dástól, mert nem képesek magukban mire sem menni. Hogy ezen másodszori, más által tartott 
magyarázat legveszedelmesebb a mathesisnél, mondanom sem kell, miután itt minden tekintet
ben a legnagyobb következetesség, rendszeresség szükséges.

Azonban vannak tanítóink, kik kitalálják az igazat és a tanítás első stádiumán a 
tiszta genetikai módszert alkalmazzák, mely által minden eddig ismeretes módszer között 
leginkább vagyunk képesek a tanulók figyelmét a tárgyhoz kötni és a szellemet önműködésre 
késztetni. De mi haszna, ha még a genitikai módszer által sem hatunk az akaratra úgy, mint 
kellene? mert nem belülről, hanem kívülről jövő okok indítják a tanulót működésre. Néme
lyek meg a genetekai módszer alkalmazása mellett is abban hibáznak, hogy megelégszenek 
avval, ha a tanuló élőszóval feloldja a föladatot és a rajz általi előadást nem követelik tőle. 
Történik pedig ez leginkább azon tanodákban, melyeknek tanúlói épen a tudomány kép vi
selői,-hordozóivá szeretnék magokat kiképezni : a gymnasiumokban. Miután a dogmatikai 
módszer absolute helytelen a mértani tanítás első stúdiumán és miután az előadásnál követett 
genetikai módszer mellett dogmatikai vezérfonalat a tanulók kezébe adni szintén nem tanácsos, 
mit tegyünk tehát? készítsünk genetikai vezérfonalat ? Ezek egyrészt igen terjedelmesek vol
nának, más részt a genetikai módszer is azonnal dogmatikaivá lesz, mihelyt leirjuk azon gon
dolatokat, melyekre a tanulónak kell jönni. Akezdő kezébe tehát alakitási és számolási felad
ványokat tartalmazó gyűjteménynél egyéb könyv nem való. Különben is oly tárgy a ma- 
thesis, hogy a már tanult anyag a következőknél minduntalan ismétlődik, a miért is mindig 
az egészet kell birnunk.

A genetikai módszernek rajzzal egybekötött helyes alkalmazása által e szerint 
majdnem biztos sikert reményihetünk in theoria, hogy azonban tettleg nem dicsekedhetünk 
fényes eredménynyel, az késztetett engem a gondolkodásra, valljon mily módon lehetne a ta 
nulók szellemét legjobban úgy vezérelni, hogy mintegy magokból, önkényt, szabad akaratból
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és gyönyörrel teremtsék magoknak a tudományt? Midőn magántanitó koromban a földrajz 
legelső elemeit tanitottam, azon általánosan helyesnek ismert módon jártam el, hogy a kert
nek egy részét lerajzoltattam tanítványommal és igy tovább. Arajzoltatás közben észrevettem, 
hogy tanítványomnak szüksége van térbeli fogalmakra; ezeket közbeközbe megmagyaráztam- 
neki, úgy hogy az én földrajzi tanításom nem volt egyéb mértani tanításnál* Már akkor be
láttam, hogy a legbiztosabb úton haladunk, ha geometriával, azaz földméréssel kezdjük a ma- 
thesis tanítását, ha rajzolással, méréssel, eszközök készítésével folyton feszült figyelemben 
tartjuk a tanulók szellemét és önműködésre ébresztjük. Soká hordoztam magamban ezen esz
mét, mig jelenleg nyilvánosan is tanítván a nézlettant, még többet foglalkoztam a módszerei, 
úgy hogy m ár kezdtem magamban jelölgetni az utat, melyen haladnunk kell, ha a mértan 
legelső oktatását a földmérésre alapítani akarjuk. Kutatván pedig, valljon a német tudósok, 
mint minden módszer teremtői, egyikében sem támadt volnahasonló gondolat, már jelen ér
tekezésem Írása közben kezeimhez jutott a már említett könyv, Falke Jakab „Propaedeutik- 
der Geometrie"-je; ez pedig oly éles logikával fejtegeti a mértani propaedeutika alapelveit 
és, szerény véleményem szerint, oly ügyesen mutatja ki, miként kell a tanítás első stádiumán 
a geometriának valóban geometriának, azaz földmérésnek lenni, úgy hogy nekem egyéb nem 
marad hátra, mint mindazoknak, kik a mértan elemeit tanitják, emlitett könyvet a legmele
gebben ajánlani. Csak egy hibája van ezen módszernek, ki van ez mutatva Erler által a ber
lini Zeitschrift für das Gymnasialwesen emlitett helyén; áll pedig ezen hiba abban, hogy sok 
anulóval biró iskolában a tanár részéről szerfelett sok fáradsággal jár. Ugyanis a szabadban 
tartott tanításokban legfeljebb 18 tanuló vehet részt, úgy hogy a tanulókat több csoportra 
kellene osztani. De kérdem, akármely módszer mellett nem kivántatik-e, hogy a tanító min
den erejét és minden idejét a tanításnak szentelje? Nem értem, hogy reggeltől estig mi mást 
se tegyen mint tanítson ellenkezőleg legyenek szabad órái is, a midőn egy részt a fejlődő tu 
dományt figyelemmel kisérhesse, más részt pedig azon mód felett elmélkedhessék, mely által 
tanítványaival a tudományt legjobban megkedveltethetné. Ha Falke módszere összehason- 
lithatlanul több fáradsággal járna is , mint bármely más, mégis kellene alkalmazni, különösen 
kisebb helyeken és magántanitásnál, mert a siker biztos, az eredmény fényes; elismeri ezt 
Erler is , és Falke joggal hivatkozhatik tapasztalataira.

Azonban bármely módszer szerint tanítsuk is a mértan elemeit, egy dolog mindegyik 
mellett szükséges,ha amathesist ifjainkkal megkedveltetni akarjuk, t.i. az, hogy tudjuk őket 
úgy vezetni, miszerint gyönyört találjanak a munkán, miszerint belülről indítsa őket valami 
a tanulásra, miszerint mintegy éhezzenek a tudomány után. Ha ekként már gyermek koruk
ban mintegy mindennapi szükségletökké vált a tudomány, bátran adhatjuk nekik aztán ifjú 
korukban kemény dióhéjba burkoltan is a szellemi tápot, a héj keménysége nem fogja őket 
visszariasztani, mert jól tudják ők, mily élvezetes gyümölcs rejlik alatta.

MAURITZ REZSŐ.
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Értesítés az 1867/8-diki tanévről.
A lefolyt tanév rendes körülmények között September 4-dikén kezdődött s a templomban buzgó imával 

nyittatott meg, az iskolai törvények pedig ugyancsak September 18-dikán olvastattak fel az egybegyült ifjúság 
előtt, mely míveletet Greguss Gyula igazgatónak tettre serkentő lelkes beszéde előzte meg s akkor még nem sej
tettük, hogy e buzgó férfiú igazgatói s tanári teendőiben betegség által huzamosb időre meg fog akadályoztatni. 
Addig dolgozott, addig működött szakadatlanul, míg az november 15-dikétŐl fogva lehetetlenné vált. Szünetelése 
alatt az első félév végéig, mely január havával végződött, tárgyait tanártársai osztották fel egymás között. A má
sodik félév kezdetekor látszólag felüdülve ismét elfoglálá tevékenysége színhelyét, azonban az igazgatói teendőket 
most sem végezhetvén, helyettes igazgatóvá az egyh. választmány által a jövő isk. év elejéig Horváth Zsigmond 
választatott meg, ki az igazgatót az első félévi betegsége alatt is helyettesítette. Az egészséges lélek azonban is
mét kénytelen volt engedni a beteg testnek s Greguss Gyula martius havától kezdve hetenkénti 18 helyett 
csak 6 órai terhet viselhetett. Ekkor pótló tanerő kellett, mely feltaláltatott Haberern Jonathan theol. tanár és 
magy. akadamiai tagban, ki szíves volt az isk. év bezártáig a felgymnasium osztályaiban hetenként 10 órát pótolni. 
Szerencséjére volt a gymnasiumnak, hogy a pótolásra ezen szakértő és ügybuzgó férfiú megnyerethetett. — A má
sodik félévi szigorlatok és kövizsgák junius 27-ikén fejeztettek be s a hónap három utolsó napja a magánvizsgákra 
és a zártanácskozásokra fordíttatott.

A tanári személyzetben azon változás történt, hogy két pótló tanár helyére, kik együttvéve hetenként 
19 órában tanítottak, az egyházi választmány által Heinrich Gusztáv bölcsészettudor hivatott meg helyettes tanár
nak. Az általa helyettesített pótló tanárok egyike árvái Teöreök Gyula, superint. segédlelkész volt, ki egy rövid 
ideig tartott hagymáz áldozatává esvén julius 12-dikén kisértetett az egyház és iskola közrészvéte közepette örök 
nyugalma helyére. A boldogult kitűnő ember és jeles tudós volt, ki hivatását mindenütt és mindenkor sikerdús ügy
szeretettel végezte, legyen neki a föld könnyű!—A pótló tanárok másika, t. i.Bierbruner Gusztáv, pesti esp. német 
ségédlelkész, kis-kéri lelkészszé választatott meg.

A tanulók sorából a kérlelhetlen halál a lefolyt isk. év alatt Murányi Bertalan IV. oszt. jeles tanú - 
lónkat ragadta el.

A confirmatiói oktatásban a gymn. tanulókat ft. Székács József bányakerületi superintendens úr
részesítette.

A Jettim-féle 32-frtos ösztöndíjat ez idén is megkapta Záthureczky Gusztáv VL oszt.' tanulónk. A Glo- 
sius-féle 21—21 frtos ösztöndíjat Melczer Lajos YI. oszt. és Benkó Ágost V. oszt. tanulók nyerték el. A Döbrentei- 
féle egy aranyos pályadij a legfelső osztály azon növendéke számára, ki a legjobb magyar dolgozatot készíti — az 
1866/7 isk. évben Bass Gyula VI. oszt. tanulónak, az imént lefolyt isk. évben pedig (megtoldva a tanárok által 
egy aranynyal) Záthureczky Gusztáv YI. oszt. tanulónak jutott. — A Torkos László tanár vezetése allatt álló ma
gyar önképzőkör Arany költeményeit tűzvén ki jutalmul azon körbeli tag részére, ki legjobb költeményt készít az 
erre tartott pályázatkor, e jutalmat Kullman Lajos V. oszt. tanuló nyerte el.

Gyűjteményeink a lefolyt isk. év alatt is szépen szaporodtak, mint az alantabbi részletezésből kitűnik. 
Könyvtárunk rendkvíüli szaporodásnak indult azáltal, hogy boldog emlékű Szentiványi Bogumér úr több ezerre menő 
és gonddal összeállított könyvtárát gymnasiumunknak hagyományozd, mely gyűjteménynek a szünidő alatt Pestre 
való szállításával egyházunk Szénassy Sándor könyvtárnokunkat bízta meg, megjegyzendő, hogy egyházunk mint 
mindenben, úgy e tárgyban is a kitelhető legnagyobb áldozatoktól sem riad vissza e nagy könyvtár szállítási és el
helyezési költségeitől.

Az iskolai könyvtár a lefolyt iskolai évben következő részint megszerzett részint ajándékba kapott köny
vekkel szaporodott:



14

1. Megszerzés utján :
Priscae latinitatis monumenta epigraphica(Gorpus inscriptionum Latin arum),ediditFridericus Ritschelius 

1862. — Fortschritte des Unterrichtswesens von. Ad. Beer und Franz Hochegger. — Practischer Gebrauch d. lat. 
Sprache von Soldan.— Protestáns főiskoláink és a tanszababság, irta Imre Sándor.—Zeitschrift für die ösztr. Gym
nasien. Neunzehnter Jahrgang, 1868. — Poggendorff’s „Annalen der Physik und Chemie.“ Band 133, 1868. 
Sárospataki fűzetek, szerkeszti Heiszier József, XII. évfolyam, 1868.—Budapesti szemle, szerkeszti és kiadja Csen- 
gery Antal, 1868. folyam. — Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen. Herausgegeben von E. Jakobs und Dr. P. Bühle. 
Zweiter Jahrgang, Berlin 1868. — Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt über wichtige neue 
Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann, 1868.

2. Ajándékul:
A  magyar tudományos akadémiától'. Magyar akadémiai értesítő, a mathematikai és természettudományi 

osztályok közlönye, szerkeszti: Györy Sándor, VI. kötet 1—2 füzet, 1866. Értekezések a természettudományi 
osztály köréből 1—-3. szám 1867. — Jellemző adatok Magyarország faunájához. Frivaldszky Imrétől, 1866. — A 
képzőmfítétek (operationes plasticae). Eléadta Balassa János, 1867. — Archaeologiai közlemények VI. kötet (uj 
folyam IV. köt.) 2. füzet, 1866. — A magyar tud. akad. jegyzőkönyvei, 1866. 1—2 füzet. — M. tudom, akadémiai
almanach 1867-re. —• A magyar tudományos akadémia értesítője. Szerkeszti Eónay Jaczint 1—10 sz. 1867.  
Hazánk közlekedési eszközeiről, irta Hunfalvy János 1867, 1—5 szám (mindenik más-más tartalommal).— Magyar 
történelmi emlékek. Második osztály: irók XIII és XVIII kötet, 1866. — Fejér György Magyarországi okmánytá
rának hetürendü tárgymutatója. Készítette Czinár Mór, 1866. — Statistikai és nemzetgazdasági közlemények. Szer
keszti Hunfalvy János, Ill-dik köt. 1— 2 füzet, 1867/—Philosophiai, törvény- és történettuodmányi osztályok köz
lönye. Szerkeszti Hunfalvy János Y-dik kötet, 3 füzet, 1868. Értekezések a törvénytudományi osztály kö
réből és Értekezések a philosophiai osztály köréből. Szerk. Hunfalvy János 1—3. sz. 1867. — Lampel 
Bobért könyvkiadó úr ajándéka : Caesar de hello Gallico. Jegyzetekkel ellátta Gyurits Antal. — Német 
olvasókönyv szó-és tárgymagyarázattal. Szerkesztette Dr. Császár Károly — M. Tulli Ciceronis orationes 
selectae, Halm Károly nyomán értelmezi Gyurits Antal,1. füzet. — Irálypéldák és föladványok tana, irta Környei 
János 1. r. 1868. A  vallás és közoktatásügyi m. kir. ministerium ajándéka : Néptanítók Lapja.—Katalog der öster
reichischen Abtheilung der internationalen Austeilung zu Paris 1867. — Kilian György könyvkiadó úr ajándéka: 
A magyar költészet és szónoklat kézi könyve, közrebocsátá Zsilinszky Mihály 1, füzet 1—4 ív, 1867. — Bellmann 
prágai könyvkiadó úr ajándéka: Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Gymnasien 3. Band, von Dr. 
Maurus Pfannerer, Prag, 1868. — Toperczer úr ajándéka : Mineralogia magúi principatus Transilvaniae a Joanne 
Fridvalszky 1767. — Brassai Sámuel földirata, kolozsvártt, 1866. Szerző ajándéka. — Csakugyan a zsidók feszí
tették föl Jésust? Irta Ppilippson Lajos tudor, ford, H. J. és R. F, Pest, 1866. Szerzők ajándéka.—A ragály azonos
ságtana (Identitätslehre) a bujakórban, irta Finaly Zsigmond. Szerző úr ajándéka. — Mértan, irta Abel Károly 
1867, két kötet. Szerző ajándéka. — Tanügyi füzetek, Szerkeszti Dr. Császár Károly I—IV. füzet. Heinrich Gusz
táv tanár úr ajándéka. — Hétfői Lap, az irodalom és tanügy számára. Fefelős szerkesztő : Dr. Császár Károly. 
Heinrich Gusztáv tanár úr ajándéka. — Heckmast Gusztáv könyvkiadó úr ajándéka: A magyarok története, ké
zikönyvül a középiskolák használatára, irta Horváth Mihály, Pest, 1867. — Betüszámtani példatár, gyűjtötte Cor- 
zan-Aveudauo Gábor, Pest, 1868. — A nézleti mértan elemei. Vezérkönyvűl a mértani tárgyak szemléleti felfogása 
s szabadkézi rajzolásában. Irta Szabó Ignácz, 1. füzet, Pest, 1868. — Príma grammaticae latinae palaestra ado- 
lescentibus Huugaris literarum studiosis exercemla. Irta Milályi Károly, Pest, 1868.— Magyar és német beszélge
tések zsebkönyve, irta Czanyuga József. Lampel Robert könyvkiadó úr ajándéka. — Die Cuscuten der ungarischen 
Flora. Vortrag gehalten in der IX. Versammlung ungarischer Naturforscher zu Pest 1863 von Josef v. Börner, 
Külön lenyomat a ,Linnaea‘ czimü folyóirat 35-dik köt. 2. füzetéből. — Heinrich Gusztáv tanár úr ajándéka: 
Herodoti Halicarnassei historiarum libri IX. Ex optimis exemplaribus emendavit ac notas criticas adiecit Godjfr. 
Henr. Schaefer, Lipsiae, 1800. Három kötetben.—Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms, von Dr. Georg 
Benedict Winer, sechste Auflage, Leipzig, 1855. — Sophocles erklärt von F. W. Sclmeidewiu, zweites Bändchen: 
Oedipus tyrannus, 4. Auflage Berlin, 1861. — Über Aussprache, Vocalismus und Betonung der lat. Sprache von 
W. Corssen, 1. B. Leipzig 1858. — Lehrbuch der Arithmetik für Realschulen und zum Selbstunterrichte von Jo- 
sef Beskiba, dritte Auflage, Wien, 1858.
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A természetrajzi tár szaporodása: Ásványgyiitemény, Pettkó János bányatanácsos ur Selmeczen 39 
ásványfajból álló gyűjteményt ajándékozott; Huffner Vilmos magy. kir. bányatiszt néhány igen érdekes sópéldá
nyokat ajándékozott az erdélyi sóbányákból. Növénygyűjtemény, t. ez. Zsigmondy Pál úr egy óriási fagombát 
ajándékozott. Allatgyiljtemény, a múzeumi segélypénzen szereztetett egy gatyás örvöly, két farkaskoponya; a 
VI. osztály növendékei (az V-dikbŐl Pulszky hozzájárulása mellett) egy csinosan kidolgozott kigyócsontvázat 
szereztek.

Az ifjúsági könyvtár, részére ajándékoztak B á s s  Béla: „Die sieben Todsünden“, 10 kötet; „Die Ge
heimnisse des Kopfkisens,“ 3 k .; Lisznyai k. „Madárliangok;“Kempelen Győző „Hét hét Józefstadtban;“ W ö h 1 e r 
Erich „Don Quichote“. — Vétettek; „Egy magyar Nábob,“ 4, k .; „Kárpáthi Zoltán,“ 3k .; „Politikai divatok“, 
4 k.; „Regegyöngyök“ ; „Sziklarozsa“, 4 k.; „A karthausi“; „Az egyetem palota“, 3 k.; „Az ábrándozók“ 2 k .; 
„Sirály“ ; „Két év egy ügyvéd életéből“, 2 k .; „Tigrisvadászat Indiában. “

A tantárgyak beosztásánál az egyetemes gyűlés határozataihoz szabta magát a gymnasium azon elté
réssel, hogy némely tantárgyra hetenként több tanóra fordíttatott, mint a mennyi azokra az egyetemes egyház 
szabott. íme következik a részletezés :

I. O S Z T Á L Y .

Vallás, h. 2 óra. Az ószövetségi irók rövid ismertetése, az ószövetségi történetek, — Palaestina föld
rajza, a tíz parancsolat s a III hitezikk. K. k. Székács kátéja és Noszágh. „Bibliai történetek.“

Latin nyelv h. 6 óra. I. félévben a nomenekről szóló átalános szabályok a hozzájok tartózó gya
korlatokkal együtt. II. félévben rendes igeragozástan, hozzátartozó gyakorlattokkal. K. k. Szénássy.

Magyar nyelv, h .3 óra. Betü-tan, fő-mellék-és számnevek, névutók s névmások ragozása, szóképzés, 
elemzések, költemények betanulása, házi dolgozatok. K. k. a S árospataki nyelvtan, olvasó k. Dlhányi.

Német nyelv, h. 4 óra. Az alaktan bevégeztetett; a mondattanból az egyszerű mondat tana átvétetett 
s írásbeli dolgozatokkal begyakoroltatott. Elemzések, elbeszélések és költemények betanulása. K. k. Mauritz nyelv
tana s Ballagi olvasókönyve.

Földrajz, h. 3 óra. I félévben: a föld általános topograpliiai ismertetése s különösebben Európáé. Ma
gyarország részletes földrajza; II félévben: az Ausztriai császárság és az európai államok részletesb leírása. K. k. 
Batizfalvi.

Természetrajz, h. 2 óra. I félévben az emlősök; II félévben a rovarok ismertetése; K. k. Dorner Állat
tan elemei I és III rész

Mennyiségtan, h. 3 óra. I félévben: az alapműveletek megnevezetten és megnevezett egészekkel, közönséges 
ás tizedes törtekkel. K. k. Mocnik-Szász számtana ;II félévben: Lapmértan, egyenes vonalok, szögek, háromszögek 
négyszögek. K. k. Mocnik-Szabóky mértani nézlettana. Összesen 23 óra.

II. O S Z T Á L Y.
•

Vallás, h. 2 óra. Az újszövetségi irók rövid ismertetése, az újszövetségi történetek, a kér. hitezikkek, 
az Ur imádsága és a szentségek. K. k. mint az I. osztályban.

Latin nyelv, h. 6 óra, Az I. félévben a nevek(nomina)ragozásában előforduló kivételek s rendhagyások; 
a nem(genus)re tartozó kivételes szabályok. A gyakorlókönyvből a nevezett szabályokra tartozó gyakorlatok latinból 
magyarra, magyarból latinra fordíttattak. A II. félévben az igék, igehatározók, elöljárók és kötőszókon átmenvén, 
az alaktan bevégeztetett. A gyakorlókönyvből az idetartozó gyakorlatok elemeztettek és fordítattak. K. k . mint az 
első osztályban.

Magyar nyelv, h. 2 óra. Nyelvtan elméletileg és gyakorlatilagi; írásbeli dolgozatok, elemzések, költe
mények emlékelése és prósai darabok után-elbeszélése. K. k. mint az I. osztályban.

Német nyelv, h. 4 óra. Az alaktan, minden rendhagyásokkal, ismételtetett. Mondattan az öszzetett mon
datokig és az előjárók használata. Különben mint az első osztályban K. k. mint az első osztályban
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Történet, li. 3 óra. Az ókor történetei a római birodalom megdőléséig. K. k. Batizfalvi.
Földrajz,, h. 2 óra. Egyetemes földrajzból: zsia, Afrika, Amerika és Australia. K.k. mint az I. osztályban.
Természetrajz, b. 2 óra. I. félévben: Allatan, madarak, hüllők és halak; II. félévben Növénytan a nö

vényi szervtan elemei s a hasznosabb növények ismertetése természetes családok szerint, k. k. Dorner Állattan ele
mei II. rész és Dorner Növénytana.

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

Összesen 24 óra.

III. O S Z T Á L Y .

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyháztörténet nevezetesebb eseményei, a reformátio története átalában 
s hazánkban, rövid symbolika. K. k. Pálffy.

Latin nyelv, h. 6. óra. I. félév. Corn. Neposból négy vezér életrrajza olvastatott: Lysander, Tímoleon, 
Agesilaus és Hannibal. A mondattanból a casustan egy része t. i. a nominativus, accusativns, dativus és genitivus 
taníttatott az ide tartozó gyakorlatokkal együtt. — II. félév. A Horváth-Sibelis-féle Tirocinium Poeticum-ból a 
Phaedrusból választott mesék olvastattak, elemeztettek és emlékeltettek. A mondattanból a casustan bevégeztetett; 
ezenkívül az acc. c. infinitivo és részesülői szószerkezett is magyaráztatott s az ide tartozó példákon begyakorol
tatott. K. k. a Teubner-féle Cornelius, Tirocinium Poeticum és Szénássy latin mondattana.

Magyar nyelv, h. 2 óra. A mondattan elemei szóegyeztetés, szóvonzat, összetett mondatok, körmondatok, 
— elemzések, költemények betanulása, irálygyakorlatok. K. k. Sárospataki magyar nyelvtan, olvasókönyv Szvorényi 
(III-dik k.)

Német nyelv, h. 3 óra. Az alaktan befejeztetett. Az egyszerű mondat részletesen, az összetett mondat 
általában; a szórend; elemző olvasás és fordítás mellett költemények emlékeltettek és olvasmányok szabadon elbe
széltettek ; irályozások ; k. k. Mauritz Sprachlehre és Lüben und Nacke Lesebuch IV.

Történet és földrajz, h. 4 óra. A közép-és újkor története, az epochalis momentumok és kitünőbb jel
lemek vázlataiban előadva. K. k. Batizfalvi.

Természetrajz, h. 2 óra. I. félévben ásványtan; k. k. Dorner ásványtan elemei; II. félévben ter
mészettan; a testek általános tulajdonságairól, a részecserők hatásairól, a melegről, különösen a hő hatásai és for- 
ásairól. K. k. Greguss Gyula természettana.

Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben a betűvetés, hatványok és gyökök; k. k. Mocnik-Szász. II. félévben 
mértan, a körről s n éhány nevezetesebb görbe vonalról, k. k. Mocnik-Szaboky.

Öszesen 24 óra.

IV. 0  S Z T Á L Y.

Vallás, h. 2 óra. Első félévben hittan; második félévben erkölcstan. K. k. Székács kátéja.
Latin nyelv, h. 6. óra. I. félév. Jul. Caesar „De bello Gallico“ czimii müvéből az 1. könyv. A mondat

tanból a casustan részletesen vétetett át s írásbeli dolgozatokon begyakoroltatott. — II. félév. Ugyancsak Caesar 
említett müvéből a II. könyv olvastatott. A Tiro cinium Poeticumból: „Az idő hatalma. A tavasz, A évszakok és 
az életkorok“ — czimii Ovidiusból vett darabokolvastattak s rajtok a prosodia begyakoroltatott. K. k. C. Julii Cae- 
saris commentarii „De bello Gallico.“ Magyarázta Gyurits Antal. Tirocinium Poeticum. Magyarázta Horváth 
Zsigmond. Prosodia, irta Horváth Zsigmond.

Magyar nyelv, h. 2 óra. Első félévben irálytan Imre Sándor kézi, könyve szerint. Második félévben vers. 
tan Torkos László kézikönyve szerint. Költemények betanulása, —- házi dolgozatok.

Német nyelv, h. 3 óra A hangtan, a szóképzéstan és a mondattan befejeztetett. Költemények emléke
lése és olvasmányok elbeszélése mint a III. osztályban; irálygyakorlatok. K. k. Mauritz Sprachlehre és Lüben und 
Nacke Lesebuch V.

Történet, h. 3 óra. Magyarország története. K. k. Batizfalvi.
Földrajz, h. 2 óra. Magyarország részletes földrajzi ismertetése. K. k. Batizfalvi.
Természettan, h. 3 óra. Nyugalom és mozgás, hang-fény-és hőtan, delejesség és villanyosság. b. k. Greguss.
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Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben összetett hármas-szabály, társaság-vegyités-láncz-szabály, kamatos 
kamatszámitás; első fokú egyenletek egy ismeretlennel. II. Tömörmértan. K. k. mint a III. osztályban.

Összesen 24 óra.
V . O S Z T Á L  Y.

Vallás, h. 2 óra. Az ó szövetségi könyvek részletesebb ismertetése; válogatott szakaszok olvasása; a 
zsidó nép története. K. k. Zsarnay.

Latin nyelv, h. 6 óra. I. félév. T. Livius I. könyvéből 26 fejezet, sok része emlékelve, szó-és tárgyma
gyarázatokkal. A syntaxis ismétlése, otthoni praeparatio, hetenkinti Írásbeli dolgozatok. Ali. félévben Ovidiusi da
rabok otthoni praeparatio és emlékelések. Hetenkinti írásbeli dolgozatok. Részletes metrica aprosodia ismétlésével. 
K. k. T. Livius Szénassy kiadása, Szénássy lat. mondattana, Tirocinium Poeticum és a metrica Horváth Zsigmond kéz 
könyvei szerint.

Görög nyelv, h. 4. óra. I. félév. Hangtan ; ékezés, a névejtegetésből a második főejtegetés magánhangzói 
törzséig. Gyakorlatok otthoni praeparálással; Írásbeli fordítások görögre. II. félév. Az előbbiek ismétlése. A máso
dik főejtegetés végig. Rendhagyó dolognevek. Tulajdonságnevek és ezeknek rendes és rendhagyó fokozása. Sze
mélyes névmások. Az igehájlitás legsziikségesb formái. Gyakorlatok mint az első félévben. K. k. Horváth Zsigm ond 
nyelvtana, Schenkl-Kiss olvasókönyve.

Magyar nyelv, h. 2 óra. költészettan. A költészeti fajok, Költemények elemzése, és betanulása. Havon 
ként két házidolgozat. K. k. Torkos költészettana. Olvasó könyv Kiircz Antal.

Német nyelv, h. 3. óra. Remekirók különösen Schiller költeményeinek olvasása s fejtegetése. Válogatott 
költemények emlékelése s elszavalása. Újabb költők életrajza s jellemzése. Verstan. Irálygyakorlatok. K. k. Lüben 
und Nacke VI. Schiller.

Történet és Földrajz, h. 4 óra. Ó-kori történelem, különösen a görög és római történelem a népván
dorlásig, kapcsolatban az ó-kori földrajzzal. K. k. Batizfalvi. »

Természettudomány, h. 3 óra. I. félévben Ásványtan, k. k. Dorner Ásványtana felsőbb tanodák szá
mára; II. félévben a vegytan elemei Dorner füzetei szerint.

Mennyiségtan, li. 3 óra, I. félévben algebra; alapműveletek egészekkel, közönséges és tizedes törtek
kel, láncz és közelítő törtek; viszonyok, és arányok. II. felévben a lapmértau k. k. Mocnik-Arenstein.

Összesen 27 óra.
V I . O S Z T A  L Y.

Vallás, h. 2 óra. Az új szöveiségi könyvek részletesebb ismertetése ; válogatott szakaszok olvasása. — 
K. k. Zsarnay.

Latin nyelv, h. 6 óra. 1. félév. C. Sallustiusból a Bellum Catilinarium olvastatott szó-és tárgybeli ma
gyarázat kíséretében. Catilina, Caesar és Cato beszédjeit könyvnélkül tanulták meg a tanítványok. — A mondat
tanból a conjunctivust vonzó kötőszók adattak elé s a gyakorlókönyvben levő példák latinra forditattak át.—II. fél
év. Vergilius Aeneiséből az első ének, Ciceróból a Catilina elleu tartott négy beszédnek elseje olvastatott. A mon
dattanból a fóltételes mondatok, oratio recta et obliqua vétetett át s az ide tartozó gyakorlatok latinra forditattak.

Görög nyelv, h. 4 óra. I. félév. A nyelvtan ismétlése az igékig. Az «-igék az erős törzsekig. Fordítások 
otthoni praeparatioval és magyar ponsumok görögre való otthoni forditással. II. félév. A nyelvtan többi része a szük
séges /« formákkal és gyakrabban előjövő rendhagyó igetörzsekkel együtt. Gyakorlatok mint az I. félévben. K. k. 
mint az V. osztályban.

Magyar nyelv, h. 2 óra. Szónoklattan. Szónoklati olvasmányok, elemzések és emlékelés. Irályozások. 
K. k. Szvorénvi ékesszólástana és Toldy olvasókönyve.

Német nyelv, h. 3 óra. Remekirók különösen Schiller költeményeinek olvasása s fejtegetése kiváló te
kintettel a szóképzésre; válogatott költemények emlékelése és elszavalása, újabb költők életrajza ésjelemzése. 
Irálygyakorlatok. K. k. Lüben und Nacke VI. és Schiller.

Történet és földrajz, h. 3 óra. A középkor történelme. K. k. Batizfalvi.
Természettudomány, h. 3 óra. I. félévben: Állattan : II. félévben : Növénytan, mindkettő Dorner füze

tei szerint.
3



18

Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félév. Hatvány- és gyökmennyiségek, logarithmusok, első fokú egyenletek egy 
és több ismeretlennel II. félév. Tömörmértan, sík trigonometria K. k. mint az Y. osztályban.

Összesen 26 óra.

A rajztanításban, Merkl J. községi rajztanító vezetése alatt kiki 50 krnyi csekély havi díj mellet ré
szesülhetett.

Afranczia nyelvben, a tanulóságDöbrentei melléktanító úr előadásaiban igen csekély mértékű díj mel
lett részesült.

A gyorsírászatot Balogh Andor úr igen szép sikkerrel tanította, a tornászatban való részesülést pedig a 
tornaegylet díj leszállítás által tette tanulóink számára könnyen hozzáférhetővé.

A Horváth Zsigmond felügyelete alatt álló gymnasiumi segélyegylet a múlt iskolai év végén kimutatott 
150-84 frt tőkéről 250-00 írtra szaporodott.

A Torkos László vezetése mellett működő önképzői társulat hetenkinti összejöveteleiben az ifjúság az 
imént lefolyt isk. évben is buzgóan részt vette s az önképzői könyvtár is meglehetősen gyarapodott.
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A kötelezett tantárgyak tanárai és az általuk előadott tantárgyak rendje.

A tanár neve Tantárgy és osztály Hetenkénti
óraszám Jegyzetek

G r e g u s s  Gy u l a  

rendes tanár.

Mennyiségtan : III. IV. V. VI. 
Természettan : IV.
Földrajz : IV.

17
Ez idei igazgató.
A természettani gyűjte

mény őrje.

B a t i z f a l v i  I s t ván 

rendes tanár.

Vallástan : III. V. VI. 

Történet : III. IV. V. VI.
20 A III-dik osztály főneke.

D o r n e r  J ó z s e f  

rendes tanár.

Természetrajz : I. II. III. V. VI. 
Földrajz : I.
Mennyiségtan : I.

18 A természetrajzi gyűjte
mények őrje.

V. H o r v á t l i  Z s i g m o n d  

rendes tanár.

Latin nyelv : V.
Görög nyelv : V. VI. 
Magyar nyelv : II. VI.

18

Az V-dik osztályfőneke. 
A segélyegylet felügye

lője. Novemb. 18-től 
helyettes igazgató.

Sz é ná s  sy S á n d o r  

rendes tanár.
Latin nyelv : III. IV. VI. 18

A VI-dik oszt. főnöke. 
A gymnas. könyvtár

noka.

Tor kos  L á s z l ó  

rendes tanár.

Vallástan : I. II. IV.
Magyar nyelv : I. III. IV. V. 
Történet : 11.

18
A IV-dik oszt. főnöke, i 
Az önképző kör fel

ügyelője.

M au r i t z  Rezs ő  

hely. tanár.

Német nyelv : III. IV. V. VI. 
Számtan : II.
Földrajz : II.

19
A II-dik oszt. főnöke. 
Az első félévben a ta

nári kar jegyzője.

Dr. He i n r i c h  Gus z t áv  

hely. tanár.

Latin nyelv : I. II. 
Német nyelv : I. II.

21
Az I-ső oszt. főnöke. 
A 2-dik félévben a ta

nári kar jegyzője.

J e g y z e t  : Greguss Gyula igazgató 18G7. novemb. 15-dikétől beteges állapota folytán csak hetenkénti 6 órában 
mfködött s az igazgatói teendők végzése alól is felmentetett. A miként történt pótlás az értesítés ele
jén előadatott.
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Hogy a tanári kar tagjai a lefolyt isk. évben is a tanirodalom körül tevékenységet fejtettek ki, mutatja 
a következő kimutatás. Megjelent ugyanis az isk. év folyama alatt :

Greguss Gyulától: a) A népiesség elvéről a természettudományban; b) Félrepillantások a tantervs ta
nárok ügyére (mind kettő az orsz. tanáregylet 1868-diki közlönyében); c) A meteorologia haladásáról (előadatott 
a természettudományi társulat 1868 május 6-diki gyűlésén) ; d) Határkérdések a szép- és természettud ományok 
között (székfoglaló értekezés a Kisfaludy-társaságban); e) Természettan a középtanodák alsó osztályai számára; át
vizsgált 2-dik kiadás; f) Szerkesztette a m. t. Akadémia természettudományi szakosztályának értekezéseit.

Batizfalvi Istvántól: A földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda alsóbb osztályai számára, h e 
t e d i k ,  az újabb politikai változásokhoz alkalmazott kiadás.

Domer Józseftől : a) Magyarország cuscutái németre fordítva megjelent a L i n n a e a  czimű folyóira 
1867 évi folyamában.

V. Horváth Zsigmondtól: a) Szerkesztette az országos középtanodai ianáregylet közlönyét az 1868-dik 
évvégéig; b) Tirocinium poeticum jegyzetekkel a gymnasium HI, IV és V osztályai számára, megjelent Eggen- 
bergernél.

Torkos Lászlótól: 1. Eiedl kisebb magyar nyelvtanának birálata í A budapesti tanár-egylet
2. ) A lélektan mint a bölcsészet alapja 1867-iki közlönyében
3. ) A legújabb magyar költői nemzedék. —A „Pesti hetilap“ ban
4. ) Magyar nyelvtan (alak-mondat-és verstan) sajtó alatt.
5. ) Kisebb dolgozatok különbféle lapokban.

A tanulók száma, osztály és hitvallás szerint:

Osztály
V a l l á s r a  n é z v e Összesen

ág. hitv. | helv. hitv. róm. kath. kel. gör. Mózs. hitv.

I. 32 i 1 2 4 27 66

II. 24 6 1 3 25 59

III. 19 3 1 1 14 c
o

0
0

IV. 19 2 2 2 17 42

V. 18 3 — i 12 34

VI. 20 2 — — 9 31

Összesen : 132 17 6 i i 104 270
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A tanulok száma, osztály és hitvallás szerint.

Fo
ly

ó 
sz

ám

Név, születési év, vallás Születéshely J e g y z e t e k

I. Osztály.
k

1 Abel Jenő, 1857, róm. katk. Pest.
2 Adler Mihály, 1857, Mózs. Pest.
3 Balassa János, 1855, ágost. Edelény, Borsodm.
4 Bauer Ferencz, 1855, ágost. Pest.
5 Baumgarten Egmont, 1859, ágost. Béca. Magántanuló.
G Beck Arnold, 1857, Mózs. Kassa, Abaujm.
7 Benkő Henrik, 1857, ágost. Körmend, Vasm. Tandíjmentes.
8 Bischitz Arthur, 1858, Mózs. D.-Földvár, Tolnám.
9 Bobor Károly, 1855, ágost. Makó, Csanádm. Tandíjmentes.

10 Bóka,v János, 1858, ágost. Pest.
11 Braun Lajos, 1856, Mózs. I).'-Földvár, Tolnám. Magántanuló.
12 Conrád Mór, 1856, ágost. Kőhalom, Erdélyben.
13 Demel Károly, 1857. ágost. Pest.
14 Ebeczkv Géza, 1858, ágost. Pest.
15 Ehrlich Miksa, 1853, Mózs. Pest. Ismétlő,
16 Eisler Adolf, 1858, Mózs. Arad.
17 Erős József, 1856, ágost. Pest. Tandíjmentes.
18 Faber Fülöp, 1855, ágost. Cservenka, Bácsm.
19 Fiedler Jenő, 1857, ágost. Pest.
20 Glauber Samu, 1858, Móz3. Munkács. Magántanuló.
21 Goldstein Gyula, 1857, Mózs. Pest.
22 Groszmann Ferencz, 1856, ágost. Pest. Az I-ső félévben kimaradt
23 Guttman Lajos, 1857, Mózs. Pest.
24 Hanzély Márton, 1857, ágost. Pest.
25 Heinrich Károly, 1856, ágost. Pest.
26 Herrmann Antal, 1857, Mózs. Paks, Tolnám.
27 Hirsch Sándor. 1857, Mózs. Pest.
28 Höchl János, 1854, ágost. Pest.
29 Hösz Mihály, 1855, ágost. E. Keresztúr, Pestm.
30 Jaukovits Endre, 1857, k. gör. 

Jármay Gusztáv, 1857, ágost. 
Jeszenszky Károly, 1854, ágost.

Pest.
31
32

Pest.
Ó-Pazua, Végvidék. Tandíjmentes.

33 Jonasz Bertalan, 1857, Mózs. Pest.
34 Kann Sándor, 1857, Mózs. Pest,
35 Kohu Lipót. 1856, Mózs. Ó-Kér, Bácsm.
36 Kollarovics Pál, 1857, k. gör. Temesvár.
37 Kövy Alfonz, 1858, ágost. Pest. Magántanuló.
38 Likavecz Péter, 1855, ágost. Nagy Lak. Magántanuló.
39 Lövy Ignácz, 1857, Mózs. Balkány, Szabolcsm.
40 Mannaberg Miksa, 1857, Mózs. Pest.
41 Marschalko Kichárd, 1857, ágost. Pest.
42 Mocskonyi Gusztáv, 1855, ágost. Tápio-Szele, Pestm. Tandíjmentes.
43 Petersilka Sándor, 1856, Mózs. Pest.
44 Petrovich István, 1856, ágost. Pest.
45 Kau Géza, 1855, ágost. Bikács, Tolnám. Tandíjmentes.
46 liózsavölgyi Manó, 1857, Mózs. Pest.
47 Bosenzweig Armin, 1856, Mózs. Pest.
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Név, születési év, vallás

48 Sift Gyula, 1853, helv.
49 Singer Sándor, 1857, Mózs.
50 Schmidt Sándor, 1856, ágost.
51 Schmidlinger Miksa, 1855, Mózs.
52 Schnell Sándor, 1855, ágost.
53 Starke Vilmos, 1854, ágost.
54 Stefan Antal, 1854, ágost.
55 Steiner Béla, 1857, Mózs.
56 Sternfeld Adolf, 1855, Mózs.
57 Schvartz Gyula, 1856, Mózs.
58 Tar Béla, 1858, ágost.
59 Túry Ferencz, 1858, ágost.
60 Ullmann Adolf, 1857, Mózs.
61 Virányi László, 1855, ágost.
62 Waszilievies István, 1855, k. gör.
63 Waszilievics János, 1857, k. gör.
64 Wittman Béla, 1855, ágost.
65 Wodianer Kezső, 1858 r. kath.
66 Wolffner József, 1857, Mózs.

Születéshely

Piskolt.
Pest.
Pest.
V.-Sz.-László, Pestm. 
Péteri, Pestm.
Pest.
Domony, Pestm.
Irsa, Pestm. 
Szegszárd, Tolnám. 
Teuyőd, Tolnám. 
Pest.
Pest.
Pest.
P. Vadas, Pestm. 
Pest.
Pest.
Újvidék, Bácsm.
Pest.
Arad.

J  eg y  z e t e k

Az I-ső félévben kilépett.

Tandíjmentes.
A II-dik félévben kilépett.

Ismétlő.
Tandíjmentes.

Magántanuló.

Ismétlő.

Tandíjmentes.
Magántanuló.

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Abeles Simon, 1855, Mózs. 
Bakonyi Emil, 1856, Mózs. 
Baumann Miksa, 1856, Mózs. 
Béler Jenő, 1855, ágost. 
Benedikty Pál, 1855, ágost.
Bókay Árpád, 1856, ágost. 
Bossányi Ödön, 1856, ágost. 
Braun Lajos, 1854, Mózs. 
Csengery Loránd, 1856, belv. 
Csuka Lajos, 1856, ágost. 
Decsényi Frigyes, 1856, Mózs. 
Eisler Béla, 1857, Mózs. 
Fleischmann Izidor, 1853, Mózs. 
Fleiscbmann Samu, 1855, Mózs. 
Formáty Szilárd, 1854, k. gör. 
Frankendorfer Lipót, 1855, ágost. 
Fröhlich Fíilöpp, 1856, helv. 
Frühhauer Ferencz, 1856, ágost. 
Germ Gyula, 1855, ágost.
Germ Sándor, 1854, ágost. 
Greguss Imre, 1855, ágost. 
Greszler László, 1855. ágost. 
Gyurikovics Béla, 1854, ágost. 
Hajduska Emil, 1857, Mózs. 
Herrmann Lajos, 1856, Mózs. 
Hirsch Zsigmond, 1855, Mózs. 
Hojcsy Géza, 1857, ágost.
Holl Ernő, 1855, ágost.
Kahelyi Ferencz, 1856, ágost. 
Karlovszky Endre, 1856, ágost.

II. Osztály.

Pest.
Pest.
Pest.
Pest.
Czegléd, Pestm.
Pest.
Lontó, Hontm.
Pest.
Pest.
Pest.
Perkáta, Fehérm. 
Pest.
Szécsény, Nográdm. 
Szécsény, Nográdm. 
Verseez, Bánság.
Pest.
Pest.
Pest.
Kassa.
Kassa.
Zay-Ugrócz, Nyitram. 
Fót, Pestm.
Pest.
Pest.
Paks, Tolnám.
Pest.
Buda.
Pest.
Pest.
Munkács, Beregm.

Magántanuló.

Tandíjmentes.

Tandíjmentes.

Magántanuló.

Tandíjmentes.

Ismétlő.
Tandíjmentes.

Magántanuló.

Tandíjmentes.
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Név, születési év, vallás Születéshely J e g y z e t e k

971 Kempfuer Miksa, 1855. Mózs. Pest.
98 Kollárovics Miklós, 1856, k. gör. Temesvár.
99 Kriek Aladár, 1856, ágost. Pest.

100 Lator Géza, 1857, helvét. N.-Szollös, Ugocsam.
101 Leitner Zsigmond, 1856, Mózs. Pest. Magántanuló.
102 Lichtenstera Emil, 1856, Mózs. Pest.
103 Lövényi Zsigmond, 1856, Mózs. Bécs.
104 Marquier Vilmos, 1855, r. kath. Pest.
105 Mirkovszky Géza, 1856, k. gör. Jászfénys zaru.
106 Molnár József, 1855, helv. Ó-Buda.
107 Paray Istvány, 1855, helv. Sárd, Somogym.
108 Peez Armin, 1856, ágost. Pest.
109 Pfitzner János, 1856, ágost. Pest. Tandíjmentes.
110 Pick Gyula, 1856, Mózs. Pest. Elküldetett.
111 Prónay Gábor, 1857, ágost. Pest. Magántanuló.
112 Rácz Béla, 1857, helv. Pest.
113 Silberstein József, 1855, Mózs. Leipnik, Morva orsz.
114 Silberstein Salamon, 1856, Mózs. Leipnik, Morva orsz.
115 Slubek István, 1856, ágost. Pest.
116 Steinbeck Sámuel, 1854, Mózs. Pest.
117 Steinitz Sámuel, 1857, Mózs. Ó-Buda.
118 Stern Arthur, 1856, Mózs. Pest.
119 Stern Lajos, 1857, Mózs. Pest.
120 Székács Béla, 1856, ágost. Pest. Tandíjmentes.
121 Szukács József, 1855, ágost. Aszód, Pestm. Tandíjmentes.
122 Sváb Lajos, 1856, Mózs. Pest.
123 Wecbselmann Ede, 1855, Mózs. Pest.
124 Weiss Ignácz, 1855, Mózs. Pest.
125 Wilfinger Samu, 1856, ágost. Zimony.

III. Osztály.
126 Albrecht Annin, 1854, ágost. Bécs. Tandíjmentes.
127 Blau Ödön, 1855, Mózs. Pest.
128 Brachfeld Manó, 1855, Mózs. Székesfej érvár.
129 Békeffy Géza, 1855, Mózs. Pest.
130 Dalnoky Béla, 1856, Mózs. Pest.
131 Dukesz Bertalan, 1854, Mózs. Pest. Janiiar 25-ig a Pesti kir.
132 Egert József, 1855, r. kath. Tokaj, Zemplinm. gymnasiumba járt, mint
133 Fáik Frigyes, 1855, Mózs. Pest. rendes tanuló, s onnan
134 Ferenczv Béla, 1855, helv. Erdőbénye, Zemplénin. felvehetési engedély mel-
135 Grill Richárd, 1856, ágost. Pest. lett bocsáttatott el.
136 Goldstein Isidor, 1856, Mózs. Pest.
137 Goldstein Károly, 1854, Mózs. Pest.
138 Gomperz Miksa, 1855, Mózs. Pest.
139 Haberern Pál, 1855, ágost. Szarvas.
140 Heinrich Alajos, 1855, ágost. Pest.
141 Ivánka István, 1855, ágost. Palást, Hontm. Magántanuló.
142 Janitz János, 1853, ágost. Pest. Tandíjmentes.
143 Janitz József, 1852, ágost. Pest. Tandíjmentes.
144 Jármay Béla, 1854, ágost, Pest.
145 Jurenák István, 1854, ágost. Pest.
146 Jureuák László, 1854, ágost. Szentes, Csongrádm.
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1471 König Rovi, 1854. ágost. Buda. Magántanuló.
148 Kubinyi Lajos, 1855, ágost. Tapió Sz.-Márton, Pestm. Magántanuló.
1491 Kriek Árpád, 1855, ágost. Pest.
150 Löwy József, 1851, Mózs. Oesa, Pestm.
151 Mercz Károly, 1853, ágost. Kalásznó, Tolnám.
152 Müller Gyula, 1855, Mózs. Pest.
153 Neuberger Miksa, 1855, Mózs. Pest.
154 Pecz Vilmos, 1856, ágost. Győr.
155 Podbradszky Emil, 1855, ágost. Agárd, Nógrádm.
156 Rácz István, 1855, helv. Pest.
157 Sacellary Mihály, 1855, k. gór. Pest.
158 Szarvas (Hürsch) Sándor, 1856, Mózs. Pest.
159 Scheiehel Béla, 1855, ágost. Pest. Tandíjmentes.
160 Spiró Károly, 1854, Mózs. Al.-Hegyes, Csanádm.
161 Varga Pál, 1854, ágost. N.-Kanizsa, Zalam.
162 Verdőssy Lajos, 1851, ágost. Pest. Tandíjmentes.
163 Wass Olivér, 1855, helv. Czege, Dobokam. Erdély.

IV. Osztály.

164 Braun Frigyes, 1855, Mózs. Pest.
165 Cse'ry Lajos, 1855, ágost. Pest.
166 Deutsch Gyula, 1854, Mózs. Pest.
167 Pabiny Perencz, 1854, ágost. Pest.
168 Finkmaun Vilmos, 1851, r. kath. Előszállás, Tolnám. Magántanuló.
169 Gáspár Imre, 1854, ágost. Nagy-Csalonya, Hontm.
170 Goldschmidt Lajos, 1854, Mózs. Pest.
171 Gruber Dávid, 1853, Mózs. Pest.
172 Heksch Gyula, 1852, Mózs. Pest.
173 Kern Robert, 1854, Mózs. Pest.
174 Koob Kálmán, 1854, ágost. Pest.
175 Kovács László, 1855, ágost. Czegléd, Pestm.
176 König Lajos, 1854, Mózs. Pest.
177 Krekács Daniel, 1851, ágost. Pest.
178 Löwy Sámuel, 1852, Mózs. Pest. Kilépett az I-ső félévben.
179 Luka László, 1854, helv. Pest. Tandíjmentes.
180 Mokry Gusztáv, 1854, ágost. Kis-Stapár, Bácsm.
181 Molnár János, 1852, ágost. N.-Varad. Ismétlő.
182 Murányi Bertalan, 1851, ágost. Palást, Hontm. Meghalt az I-ső félévben.
183 Miillner Zsigmond, 1855, ágost. Pest.
184 Ocsovszky Aurél Oszkár, 1853, ágost. Becs.
185 Páris Ágost, 1853: ágost. Veszprém.
186 Pfeiffer Emanuel, 1845, Mozs. Priekopa, Turóczm. Magántanuló.
187 Pecz Samu, 1854, ágost. Pest.
188 Petrich Zoltán, 1852, ágost. Paks, Tolnám.
189 Pfendeszák (Pósfai) Sándor, 1854. ág. Zala, Egerszeg.
190 Popovics Duzsán, 1854, k. gör. Ada, Bácsm. Ismétlő.
191 Purgly Sándor, 1855, ágost. Kőkút, Veszprémm.
192 Rakits Vladimir, 1852, k. gör. Sz.-Endre, Izbégh, Pestm.
193 Rumpelles Mihály, 1852, ágost. Pest.
194 Schulhoff Rudolf, 1852, Mózs. Ó-Buda.
195 Silberstein Henrik, 1853, Mózs. Leipnik, Morvaorsz.
196 Silberstein Leo, 1854, Mózs. Leipnik, Morvaorsz.



2
Fo

ly
ó 

sz
ám

Név, születési év, vallás Szülei éslrely J e g y z e t e k

197 Schlesinger Nátán, 1854, Mózs. Vág-Ujhely, Nyitram.
198 Spitzer Zxigraond, 1855, Mózs. Pest.
199 Stauber Antal, 1854, Mózs. D.-Földvár, Tolnám.
200 Stauber József, 1855, Mózs. D.-Füldvár, Tolnám.
201 Szíícs Imre, 1853, r. katli. Kula, Bácsm.
202 Ullmanu Károly, 1855, Mózs. Pest.
203 Zeyk Kálmán, 1852, helv. Kolosvár, Erdély.
204 Zolnay Jenő, 1854, ágost. Pest.
205 Zsigmondy Géza, 1854, ágost. Pest.
200 Winter Lajos, 1852, Mózs. Pest.

V.  Osztály.
207 Barabás László, 1855, ágost. Pest.
208 Benedek József, 1852, Mózs. Gyón, Pestm. Kilépett.
209 Benkó Ágoston, 1853, ágost. N.-Becskerek. Torontóim.
210 Bobor János, 1853, ágost. B.-Csaba, Pestm. Magántanuló.
211 Bogdanovics József, 1851, k. gör. Karlovicz, Őrvidék.
212 Feuer Arthur, 1853, Mózs. Pest.
213 Fischer Wilmos, 1847, Mózs. Vágujjhely, Nyitram.
214 Glós Árpád, 1852, ágost. Pest.
215 Grosz Samu, 1852, Mózs. Pest.
216 Grün Miksa, 1852, Mózs. Hévíz-Győrk, Pestm.
217 Grünvald Sándor, 1853, Mózs. Perkata, Fejérm.
218 Hanzély Béla, 1854, ágost. Pest.
219 Hegyessy Jakab, 1852, Mózs. j Uj-Pest.
220 Horváth Árpád, 1854, ágost. Nagy-Azar, Zemplénm.
221 Ivanovics Milos, 1850, ágost. Pest. Tandíjmentes.
222 Kilényi Béla. 1853, ágost. Pest.
223 Kovács István, 1854, helv. Pécs. Tandíjmentes.
224 Kullmann Lajos, 1853, ágost. Pest.
225 B. Laliért, Antal, 1853, ágost. Pest. Magántannló.
22C Martin Sándor, 1854, ágost. Ó-Buda.
227 Mihala Géza, 1853, ágost. Pest.
228 Neumann Martin, 1853, Mózs. Aszód, Pestm.
22£ Patz János, 1853, ágost. Ó-Buda.
23C Parav Sándor, 1854, helv. Sárd, Somogym. ,
231 Pfeiffer Emmanuel, 1845, Mózs. Priekopa, Turóczm. Magántanuló.
232 Pillitz József, 1853, Mózs. Makó, Csanádm.
23S Prónay Adóiján, 1851, ágost. Peizet, Pestm.
234 Pulszky Károly, 1853, ágost. London.
235 Kauscher Miksa, 1851, Mózs. Pest. Szeptemberben kilépett.
23£ Rosner Ödön, 1853, Mózs. Pest.
231 Ruttkay István, 1851, ágost. Tápio-Szele, Pestm.
238 Sörös Gyula, 1853, helv. Lipótfalva, Vasm.
23£ Trinkl Kálmán, 1852, ágost. Kis-Szállás, Bácsm.
241 Wőhler Erik, 1853, ágost. Greifswald, Porosz orsz.
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241 Barabás Béla, 1858, ágost.

V I  Osztály.

Pest. , .

242 Barabás Sándor, 1853, ágost. Pest. .

243 Bass Béla, 1853, Mózs. Pest.
244 Bauer Manó, 1847, Mózs. Brvenyistye, Trencsénm. Az I-so félévben kilépett.
245 Bielek Antal, 1853, ágost. N.-Becskerek, Torontálm.
24(5 Bossányi Gyula, 1858, ágost. Lontó, Hontrn.
247 Brachfeld Lajos, 1852, Mózs. Perkát a, Fejérm.
248 Buocz Lajos, 1852, ágost. Kokeszi, Hontrn.
249 Csetke Béla, 1852, ágost. Komárom.
250 Dalnoky Henrik, 1852, Mózs. Pest.
251 Dobók Gyula, 1852, ágost. Komárom.
252 Fröhlich Izidor, 1853, helv. Pest. Tandíjmentes.
253 Gally Mártony, 1847, ágost. Ü-Buda.
254 Grissza Kálmán, 1852, ágost. 

Husszerl Ignácz, 1852, Mózs.
Pest. Tandíjmentes.

255 Aszód, Pestm.
256 Jeszenszky Sándor, 1852, ágost. Losoncz, Nográdm.
257 Kéler Kálmán, 1851, ágost. Pest.
258 Krcsmárik Károly, 1851, ágost. Békés-Csaba. Azonnal kilépett.
259 Lagler Béla, 1852, ágost. Paks, Tolnám.
260 Lenk Lajos, 1852, ágost. Tövis-Egyháza, Aradm.
261 Martiny Vilmos, 1852, ágost. Pest.
262 Matkovics Tivadar, 1853, ágost. Aba, Fejérm. Magántanuló.
263 Melczer Lajos, 1853, ágost. Pest. Tandíjmentes.
264 Móricz Jónás, 1849, Mózs. O-falu, Szepesm. Magántanuló.
265 Prosznitz János, 1851, Mózs. Újvidék, Bácsm.
266 Sárréty Lajos, 1851, ágost. D.-Ujfalu, Biharm.
267 Schön Mór, 1850, Mózs. Fadd, Tolnám.
268 Skultety Soma, 1853, ágost. Kula, Bácsm. Az I—so félévben kilépett.
269 Zathureczky Gusztáv 1851, ágost. Pest. Tandíjmentes és Jettim ala-
270 Gr. Wass Armin, 1851 helv. Cze Dobo kam. pitványos.

V. Horváth Zsigmond,
h. igazgató.


