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A budapesti ág. ev. hitv. iskolák története 1825-ig.
A magyarhoni protestánsok a tanítás szabadságát a vallás szabadságával azonosnak tartották s 

valamennyi békekötések s kir. diplomák a vallás szabad gyakorlásával az iskolák alapítási s rendezési szabad
ságát is biztositák nekik.

Mindamellett a jezsuiták különféle magyarázgatásaikkal mindenképen korlátozták azt I. Lipót, 
I. József, III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatt. így még Barkóczy prímás is, M. Terézia által 
1764-ben husvét előtt egy levélben megképeztetvén, vájjon mit tehetne még az isten dicsőítésére, azt feleié, 
hogy a protestánsok c felsőbb tanodák megszorítása és a külföldi, német és angol egyetemektől való eltiltása 
által vihetők vissza az egyedül üdvözítő egyházba. Mert ekképen tanodáik a trivium-ra lévén korlátozva, lelké
szeik a műveltségtől elütve, az eddigi tudományosságuk megcsökkenésévcl tekintélyüket fogják veszteni, a 
nemesség pedig hivatalok által csábittathatik az egyházba; igy azután a tudatlan pórnéppel könnyebb 
elbánhatni.

A királyné azonban e javaslatot Kaunitz-val, a bécsi érsekkel és a koronaherceggel közölvén, ezek 
megőrizték őt II. Fülöp-féle hírétől. Mindamellett a nem-nemes szüléktől származó tanuló földesurától a ta- 
nulhatási engedőimet tartozott előmutatni, ha felsőbb tudományokban akarta magát kiképezni vagy külföldi 
egyetemeken ismereteit gyarapítani.

Madács Péter, nagyhírű orvos, egy n.-veszverési fuvarosnak, báró Andrássy jobbágyának fia, 
1754 töl fogva 1770-ig több németországi egyetemen felsőbb engedelem nélkül tanulván s Wittenbergában 
1771-ben orvosi tudorságot nyervén, hazafelé utaztában Bécsben vala kénytelen bocsánatért esedezni, a 
melyet ugyan megkapott, de megyei orvosnak csak 1774-ben ismertetett el.

Úgy a pesti első evang. lelkész Molnár János, mint hittani jelölt, útlevélért folyamodván a hely
tartótanácsnál, a földesúri engedélyt a csetneki uradalomtól utólagosan is bemutatni kényszerittetett.

A jezsuiták rendje 1773-ban eltöröltetvén, a protestánsok vezérei 1774-ben a kétszázados tapasztalás 
által okulva a XVII dik század hibáját, a csengeri szakadást, kijavitni óhajtván, Ácsán, Aszódon, Bugyin abban 
egyeztek meg, hogy a nyolc protestáns superintendentia az iskolák biztosítását s a kor színvonalára emelését 
tárgyazó tanácskozmányt minden évben September első napjaiban tartják. S ezen szándékukban nem is aka
dályoztattak az akkori kormány által, mely Kaunitz korszerű vezetése alatt az egész állam ügyét a bölcsészeti 
korszakhoz képest emelni törekedett.

Ezen korszaknak dísze Ild ik  József a türelmi, nyílt parancs által 1781-ben az elavul hatatlan törvé
nyes vallásszabadságot korlátozó szabadalmakat eltörölvén, a tanügy főigazgatását a pozsonyi kerületben b. 
Prónay Gábor-rn — a mostani m. h. ág. hitv. IV superintendentia gyülekezetei és tanodái egyetemes főfel
ügyelőjének, mély tudományit s ritka műveltségű nagyatyjára bízta s több jeles s szilárd jellemükről ismeretes 

protestánsokat fogadott állami tanácsába, — kik is a »callásbeli türelem« kifejezés ellen a legfelsőbb helyen 
szót emeltek. A császár ennek helyességét elismerte — 1784. évben kiadott parancsában a »türelem« helyébe 
»az ág. és b. hitv. törvényesen elfogadott, vallás« kifejezést parancsolt használni. Ennek következtében az ezen 
év után épített templomok tornyokkal is láttattak el.
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Az 1781-iki nyílt parancs értelmében Budának és Pestnek régi privilégiumait megújító s 1703-ban 
kiadott diplomának *) azon pontja is eltöröltetett, a mely szerint a protestánsok a két városból ki valának tiltva. 
Annak következtében a budapesti királyi hivatalokban létező, a hatóságoknál működő ügynökök, magánosak, 
kereskedők, iparosok s más rendű evangélikusok egymásután itt letelepedtek. S a király az országos egyetem
nél két ág. hitv. tanárt is, u. in. Wertliest 'és Schtvar'ner Mártont, az elsöbbikének elmenetele után pedig 1792-ben 
a 24 éves Schedius Lajost, valamint a város tanácsába egy ág. bitv. tanácsnokot, Dolevicsényit nevezett ki.

A keletkező pesti ág. hitv. gyülekezet, ámbár a normális, azaz száz önálló tag, számnak felét sem mu
tathatta ki, 1787. nov. 11-én mégis megtarthatá első isteni tiszteletét egy a »pléh kalaphoz« czimli bérlett házban, 
a kalap-utcában, miután az itt letelepedett evangel, vallásit adómentes neyiesek s honoratiorok in solidum lekö
telezték magokat az isteni tisztelettel járó  költségek viselésére, — »sine aggravio contribuentis plebis.«

Mennyire haladott rövid idő alatt a korszellem e városban, már onnan is kivehető, hogy miután 
1792-ben a hívek szaporodott számánál fogva az 1790—91-diki 26. t. c. értelmében a gyülekezet az illető 
telekért folyamodott, a városi hatóság gyülekezetünket egész készséggel azon szabályos négyszegű telekkel kínálta 
meg, mely a fürdő-utca, felső Dunasor a mérleg-utca és nádor-utca között fekszik. De az a belvárostól 
akkoriban oly távol eső helyiségtől megrémülvén — a felső Dunasor első telkét, melyen utóbb a városi (német) 
színház és a vigadó emeltettek, óhajtotta. Hanem ezen szintén tágas teleknek már más rendeltetése lévén, a 
belgrádi hős, hg. Coburg Josias közreműködésével azon telekkel vigasztaltattak meg, melyet az uj fögym- 
nasium épitéséig bírtak.

Gyülekezetünk fő tagjai felszóliták a református atyafiakat, hogy a nyert telken közös templom és 
paplakok építésére s használatára egyesüljenek — s a reformátusok által nyerendő telken egy protestáns egye
sült iskolát alapítsanak egyesült erővel.

A helvét hitvallású főnökök az 1791. zsinat óta az ágostai hitvallásunkkal közelebb viszonyban állván, 
az eszynét nagy lelkesedéssel elfogadták. De a kormány a párisi borzadalmakat & felvilágosodásnak tulajdonít
ván, a szellemi egyesüléstől, mint a műveltség hatalmas terjesztőjétől irtózott s a protestánsok által pártolt egye
sülési eszmét mindenképen gátolta s a közös tanakodásokat a XVIII-dik század végéig kinyújtván a legjobb s 
egyszersmind a közhivatalokban loyalitásukról ismert hazafiak **) tiszta szándékát meghiúsította.

Az ágos'ai hitvallású hívek már az 1788-ban meghivott kántor Seifried Antal hiványába iktaták be 
azon kötelezést, hogy ha a gyülekezetben találtatnának oktatást fénylő  gyermekek, azokat tanítsa. Hanem 
ezen határozatnak nem lett foganatja.

1796-ban a gyülekezet Schedius Lajost, a kir. egyetem tanárát, jegyzővé tevén, az eszközlé, hogy az 
eddigi orgonista helyébe meghivott Bogsch János nak már az iskolatartás tiszte határozott kötelességévé tétetett.

Az 1798-dik évi oct. 17-kén Uamdljár Márton, akkori bányakerületi superintendens, ünnepélyes 
visitatiója alkalmával már húsz növendéket, fiút és leányt, találunk ezen elemi tanodában.

Miután báró Podmaniczky Mária, Beleznay tábornok özvegye, a gyülekezet keletkezésekor a 600 
forintnyi lelkészi fizetést tízezer forintnyi tőkével biztosította s egy majdan felállítandó felsőbb iskolára 2000 
forintot alapított volt, melyhez a báröné ügynöke, Horváth Jakabnak szintén kétezer forintnyi hagyománya

*) Ezen diploma következtében az országos vallásbeli 1721-ben eoinmissionak az 1715. országgyűlés által kinevozett 
ág és liitv. tag ja i még a magán, istentisztelettől is eltiltattak a két város keblében ; — sőt M ária Terézia vallásossága még 1778 ban 
hivatkozott am a diplomára, midőn a nagyérdemű tábornoknak Beleznaynak, nem engedte meg, hogy az anyai házat, mint örökös el
foglalhassa.

**) Ezen jeles férfiaknak sorából csak a következőket akarjuk kiemelni, kiknek érdemeit méltányolva a protestantismus 
érdekében kívánatosnak tartanok, ha a jelen, korban egy magyar Plntarchus életöket s tapasztalataikat az utókor jellemének megszi
lárdítására tacitusi szellemben megírná. — Ilyenek voltak : b. Zay Péter, Prónay László, Gábor és Sándor, b. Podmaniczky János, 
József, K ároly és Sándor, Jeszenák János bárók ; Balogh Péter, Szirmay András, Gradeci Horváth Stansith Gergely, Radvánszky 
András és János, Berzeviczy Gergely, T ihanyi Tamás, Schwartner Márton, Császár András, szellemdus kéziratai nagybecsű konyvtá" 
tárával a  rozsnyói ág, hitv. fögymnasiumnak hagyományoztattak (ezen iskolai tanárai igen nagy szolgálatot tennének a honnak, ha 
az im ént idézett férfiú müveinek, azsz kéziratai és nyomtatványai catalogusát bekiildenók a m. t. akadémiának, hol hasznukat 
vehetnok), az 1791-ki zsinatnak jeles tagja, kinek buzgósága és áldozatkészsége az országos váci sikotnéma intézetet életbe hozta; — 
gróf Teleki Sámuel, gr. Tiádny Gedeon és Pál, b. Vay Miklós. Vay József, Péchy Imre, Szabó József, Szilassy József.



járult: a Schedius Lajos elnöksége alatt tartott gyűlés tagjai, 1809. mart. 5-kén, a múltak által bátorítva s 
Liedemann János Sámuel önzéstelen példáját követve szent lelkesedéssel rögtön lerakták áldozataikat, s 
egyszersmind a gyülekezet három jeles tagját, úgymint b. Prónay Sándort, az evang. négy snperintendeutia 
főfelügyelőjét, Schwartner Márton, egyetemi tanárt s a magyar statistika szerzőjét, meg a gyűlés elnökét, 
Schedius Lajost, bízták meg a tanterv kidolgozásával.

Hogy pedig a helybeli elemi tanoda jobb lábra állíttathassék, a gyöngélkedő nagyérdemű lelkész, 
Molnár Janót, az iskolai felügyelettől fölmentetett, s ezen hivatalra Schedius Lajos közfelkiáltással válasz
tatott meg.

Mialatt a gyülekezet lelkes atyái a templom költséges építkezése közt az iskola alapjáról gondos
kodtak, addig a kiküldöttek az iskolai tervet elkésziték, mely szerint az három osztályból állana, úgymint 
elemi iskolából (a G —10 évesek számára), gymnasinmból (a 11— 16 évesek számára) és felsőbb tanodából, a 
melyben már a tudományokat tanítanák.

Maioveczky János, orgonista és elemi tanító, csak 1811. március 25-ig munkálkodott egyedül, mert 
akkor második tanítóul az erdélyi származású Bölönyi Símnél választatott meg; a leköszönt Maloveczky he
lyébe pedig 1812-ben Kriek Sámuel választaték. A második superintendentiai visitatió idejében 1812-ben az 
iskola már 67 növendéket számlált, kik közt 25 leányka volt.

A templomépités lí: 10-ben befejeztetvén, a nemes gyülekezet nagy erőfeszítéssel a papiak mellett 
az iskolaházat kezdé építeni. De midőn 1812. évi december 8-án Liedemann János átvette volt a gyülekezet
nek legnagyobb zavarba jutott pénztárait, a tanodaépület kőfalai alig valónak félig elkészülve. A derék gond
nok szent lelkesedése és az egyházi tagok buzgósága rövid idő alatt az ecclesiát százezer forintot megközelítő 
adósság terhétől megmentetette, s azonkívül tőkéket is gyűjtött, melyekkel a tanodaépitést folytatni s befe
jezni lehetett.

A tantigy lelkes vezetője Schedius Lajos minden törekvését arra irányozta, hogy a protestáns családok
ban és szülőkben létező szülői érzelmek ápoltassanak s művelte ssenek, s a müveit külföldön a bölcsészek s neve
lők által már régóta köznéveléstani eszmék mélyebb gyökeret verjenek. A nevelés-oktatástani iratokat a csa
ládi körökben nagy készséggel megismertetvén, nem csak az apákban, hanem az anyákban is oly buzgalmat 
gerjesztettek, hogy Salzmann, Niemayer, Campe, Ewald, Biederer, Pestalozzi s más nevelők iratai nemcsak a 
müveit férfiak kezében voltak, hanem a derék nők dolgozó asztalkáit is ékesiték.

De mielőtt a tanodaépület elkészült, Bölönyi Sámuel, ki egyszersmind catecheta és a lelkésznek 
kivált a magyar nyelvbeli működésében segéde is vala, Brassóba magyar lelkésznek hivatván, 1813. február 
2 -kán igazgató-tanári hivataláról lemondott, mi által a gyülekezetét nj gondokba ejtette s egyszersmind azon 
határozatra birta, miszerint a jövendőben megcálasztatandó oktató, a lelkészé teendőktől menten, idejét a reá bí
zandó ifjúságnak oktatására s művelésére szentelhesse.

Schedius ismervén a bonyhádi születésű Hjfmann Pétert, ki a külföldi akadémiákra készülve, katli. 
Majthényi ur házában nevelösködött, azt ajánló a gyülekezetnek Bölönyi helyébe, mint igazgató-tanárt. A gyü
lekezet tehát Hoffmann Péterre bízta ezen tanoda közvetlen vezetését. 1815-ben máj. 25-kén az egy emeletü 
tnnépület teljesen elkészülve, ünnepélyesen megnyittatott.

De mielőtt ez történt volna, WWerding Jakab rajztanitónak hivatott meg; 1815 ben pedig a gyü
lekezet atyái külön áldozatok által az énekiskolát alapították s annak vezetését Babbnig Máté-ra bízták, és 
1816-ban a gyülekezet olyan módokról is gondoskodott, miszerint a tanítók s azoknak rokon érzelmű barátai 
Hoffmann Péter lakásán bizonyos órákban összegyűltek, hol nem csak az iskolai irodalom újabb és legújabb 
müveivel, hanem az iskola barátaival (Schulfreunde) is megismerkedhettek.

Ezen igénytelen gyűlésekben többi közt azon eszme pendíttetett meg, hogy az itteni protestáns iskola 
illöképen kitágittatván, egy korszerű tanítói képezdével koronáztassák meg, hol az ifjak a mesterségeknek 
mesterségét az emberiség javára megtanulhatnák. Ezen eszme gyülekezetünk tagjaiban oly viszhangra talált, hogy 
egyik tagja, a kinek akkoron örököse nem volt, tetemes vagyonának egyik részét ezen. czélra szánta, s idő foly
tával derék örökösökkel megáldva Ígéretét tetemes pénzösszeggel váltotta meg, annak milyen iskolai czélra, 
való fordítását az öt túlélő gyiilekezrtre bízván
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Épen ezen időtájban érkezett volt ide Szabó József, b. Vay Miklós tábornok családjával, ifjú báró 
Miklós és Lajos növendékeinek művelését befejezendő. Ezen müveit férfiú, miután felsőbb tanulmányait a honi 
főtanodákban s a báró költségén a heidelbergi egyetemen befejezte, Yverdunban mint segédoktató Pestalozzi 
oldalán a nevelési s főkép oktatási rendszert egy évig tanulmányozta.

Szabó János hazánkfia, miután növendékei Pestalozzi elvei szerint »Solemn« elkészültek, velők 
Pestre jött, s itt Schedius Lajossal kezet fogva, azon elvekkel az itteni magán- és közoktatással foglalkozókat 
élőszóval és Írásban megismertette.

Szabó János 1817-ben a városban a testgyakorlatokat is folytatni akarta a Sváicból magával hozott 
rajz- és tornatanitó Egger Vilmos által. Ezt megtudván gyülekezetünk egyik jeles tagja, Fuchs Keresztély, a 
báró Vay szomszédságában létező üres telkét ezen czélra felajánlotta, azon kikötéssel, hogy a helyiséget kö
zösen felszerelvén, nemcsak nagyreményű fiai, hanem az iskolának egyéb növendékei is a testgyakorlatban 
részt vehessenek. S ezen idő óta Fuchs Keresztély buzgósága nöttön nőtt élete végső napjáig küzdve az előítéle
tek nagy hatalmával.

Az 1810-diki ínséges évben keletkezett s a fenséges Hermina főherczegnő (István föherpzeg s Hermina 
föherczegné szende anyja) fővédelme alatt álló női jótevő egyletnek két nemeslelkü tagja, özv. b. Wenkkeim 
Karolina és Krausz Erzsébet hason érzelmű nőkkel és hajadon Liedemann .Máriasegítségével 1817-ben rövid idő 
alatt 20,000 ftot meghaladó tökét gyűjtöttek s az elöljáróknak adták által azon kérelemmel, hogy azt a felsőbb 
leányiskolának alapítására használnák fel. Ennek következtében a haladó gyülekezet e kívánatnak örömest 
megfelelt; Willcrding Jakab-ot a felsőbb leánynövelde tanítójául 1818-ban meghívta, s ennek müveit nejét a 
női kézi munkák vezetésével megbizta. Hoffmann osztályából, mely már a középtanodához számíttatott, a na
gyobb leányok áthelyeztetvén, a fiuk a latin nyelv elemeit Bröder útmutatása szerint német nyelven tanulták, 
minthogy ez a íigyermekek többségének anyanyelve volt.

Pestalozzi elvei napról-napra terjedvén, azokat Folnesics budai magánnevelő, az 1817. évi tudomá
nyos gyűjtemény első füzetében megtámadta, mint olyanokat, melyek az indifferentismusra, vattastalanságra 
vezetnek. Ezen megtámadásokra felelt ugyan Schedius, de Folnesics folytatta polémiáját Kant, Fichte, Schel- 
ling s Pestalozzi ellen. (A reactio különben is a Wartburg-féle nyomozások után megszorító a kidföldi egye
temek látogatását. Mindkét felekezetű theologusaink számára a bécsi protestáns theologiai intézet nyit
tatott meg.)

A gyöngélkedő Hoffmann Péter segítségére 1819-ben Stuhlmütter hivatott meg.
1821-ik évi májushó 24-én épen a harmadik püspöki látogatás alatt, midőn a fi un övt nd i h : j

85-re, a leánykáké 3<)-ra emelkedett, a derék Hoffmann Péter sírba szállott.
A gyülekezet még Hoffmann Péter életében a nyelvészeti osztály kiegészítéséről gondolkozott, külön 

órákban taníttatván a latin nyelvet. Most siete kiegészíteni az iskolát. Mert Sartoris Sámuel, gróf Ráday Pál tit
kára, 6u00 írtból álló, »szájától megtakarított tőkéjét« a gyülekezet pénztárába letette, hogy ez haláláig 6% ka
matot fizessen, halála után pedig 5000 frt. a latin tanoda alapjához csatoltassék s 1000 írt. testvérének fizettes
sék. Mások is járultak a ki; gymnasium befejezéséhez s Hoffmann megürült helyét az eddigi segédre bizták, saz 
v j kétéves tanosztály vezetésére engem, e sorok íróját, hívtak meg, ki 1816- és 1817-ben Pesten mint magán- 
n£^^yyy j]ß j]^^£^£ i£ flU !^ j|jy jA ^iij^ iiÖ Ä iiiiartner Márton, a kivel évek óta különös viszonyban és le
velezésben állottam vala, a gyülekezet figyelmét reám forditá, minélfogva az elöljárók 1821. okt. 7-én bemutató
nak a gyülekezetnek, 15-kén pedig bevezetőnek a szüle tanterembe, a hol alig 15 növendéknek vala helye.

Az iskola igazgatását az iskolai tanácskozmányra (conferenz) bízta, melyben a tanfelügyelő elnök
lete mellett az összes tanítók és az iskola barátai és ápolói jelenlétében minden héten kétszer háromszor 
tanakodának az iskola belső s külső ügyeiről. A felügyelő ezen tanácskozmányokat az oktatás-nevelési főel
veknek fejlesztésére használta fel, az oktatók pedig ezekben az oktatás közben észlelt tapasztalatokat közlék.

A felügyelő nem restéit a tanitás közben az osztályokban megjelenni s itt a tanítókat egyik vagy 
másik tanosztályban helyettesíteni; a gyülekezet pedig az igazgatói teendőket a választmányra bizván az
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igazgatói külön állomást is eltörölte, s ennek következtében az oktatókat keresztényi és emberi egyenjogúsággal 
ruházta fel, minek az oktatói liiványokban is kifejezést adott, azokba ezen szavakat iktatván be :

»Die mit diesem Amte verbundenen Verpflichtungen beziehen sich hauptsächlich auf eine zweck, 
massige Unterweisung und Bildung der Ihnen anzuvertrauenden Zöglinge, die mit Gewissenhaftigkeit und 
Treue und im freundschaftlichen Zusammenwirken mit Ihren nicht durch äussere Rangordnung, sondern nur 
durch redliches Bemühen und reinen Eifer den wichtigen Zweck einer besseren Erziehung sich auszeichnenden 
Collégén nach der vom Inspectorate vorzulegenden Ordnung und Methode bewirkt werden soll.«

Minthogy a gyülekezet tagjainak nagyobb száma vagy a német külföldről vagy az ország német 
vidékeiről gyűlt ide, a hol úgy is a német elem itthouos volt, a tanodában is mint anyanyelv a német tekinte
tett s ezen adattak elő az elemi ismeretek is. De miután a gyülekezet tagjai az ország középpontján a ma
gyar nyelvnek ismeretét is szükségesnek láták, ezt a főbb tantárgyak közé sorolák. Süt ha valamelyik tanító 
ezen nyelvet nem ismerte, annak kötelességeid tétetett, ezen hiányt kipótolni. A külföldről származó tanítók 
pedig magyar nyelvet ismerő segédtanítókról valáuak kötelesek gondoskodni. Minő lelkülettel viseltettek a 
budapesti német nyelvű lakók a magyar nyelv irányában, Sartoris budai polgárnak s budai ág. hitv. házbirto
kosnak példája világosan mutatja, ki »Debrecen«-hez címzett házát, végrendeletileg a debreceni collegiumnak 
azon kikötéssel hagyta, hogy annak jövedelméből a debreceni collegiumban egy osztálytanár tartassák s az 
evangel, tanulók, kik a magyar nyelvet mennek oda tanulni, gyámolittassanak.

A gyülekezet elöljárói készek valának a tót uyelvbeli tanítást is az elemi osztályban egy külön ta
nító alatt elfogadni, de olyképen, hogy az elemi tanodákba járó német és magyar születésű gyermekeknek al
kalom adassák azon nyelvnek megtanulására, mely az ország és a város lakói tetemes részének anyanyelve 
vala. Hanem a tótok ezzel nem elégedtek meg, s külön elemi tót tanodát kívántak a külvárosban.

A gyülekezet tehát szokott módon ezen czélra is gyűjtött alaptőkét s ugyancsak az 1821-ki évben 
a pacsirta-utcában külön tót elemi tanodát nyitott s annak tanítóját, Matejkovszky Samut, testületébe fogadta. 
Ennek folytán a tót nemzetiségi vita a különböző nyelvit lakosok közti békét hosszú éveken keresztül 
akadályozta.

Eközben a leányiskola vezetője, Willerding Jakab meghalálozván, Sreinweg Ágost, a Pestalozzi- 
rendszer buzgó apostola választatott helyébe.

Az 1822-dikiJévnektavaszánja papiaknak utcára néző része 2-dik emeletre emeltetvén, kevés száma 
növendékeimmel az elkészült tanterembe költöztem, s a betegeskedő Krick Sámuellel tartottam leczkéimet gyak
ran öt is helyettesítvén.

Az 1822. évi augustus hóban Krick Samu, eddigi elemi tanító és orgonista meghalálozván s gyüleke
zetünk atyái az elemi oktatás nagy fontosságát méltányolván, a kántor és orgonista állomását külön alapiták 
megszabad adakozások á lta l; s ez állomásra Feil Györgyöt hívták meg, Babbnig Máté lemondása után az 
énektanítással is megbízván öt; Kaufmann Károlyt az elemi fiúosztály, Steinweg Ágost és nejét a leányosztály 
vezetésével megbízták.

Az 1822—23-diki tanév téli vizsgálata után a negyedik latin osztály növendékeinek gondos 
atyái, azoknak jövendő neveléséről tanakodván, arra határozók el magukat, hogy a humanitási (rhetorikai) 
osztályt is felállítják, ha fennállását legalább két évre sikerül biztosítaniok, mely idő alatt további létezését 
is megállapíthatni reménylék. Fuchs Keresztély felszólítására tehát, a ki két évig 200-200 forintot irtt alá, 
Fröhlich J. S. hasonlóképen 200, Pecz Sámuel 200, Malvieux 200, Gömöry Károly 100, Liedemann Sámuel 50, 
Schédius Lajos 50, b. Podmaniczky Károly 50 forintot jegyzének két évig fizetendőt, a kiknek példáját mások 
is csekélyebb adakozásokkal követék.

Ennek következtében a nemes gyülekezet az 1823-ik év tavaszán, a humanitási tanosztály megala
pította s két évre biztosította azon reményben, hogy két év alatt ezen osztály tőkéje annyira növekedni fog, 
miszerint ezen állomás örök időre biztosítva leend.

Sokáig kerestek ezen állomásra alkalmas tanerőt, mig végre seplemberben a tályai születésű Ha
laik a Pál hitjelölt mutatá be magát, őszintén bevallván, hogy ö a magyar, latin classicusok s általában a 
humanitási tárgyakból, valamint a történelemből magát megvizsgáltatni kész, a mennyiség- és természettan



elemeiben azonban nem bir annyi jártassággal, bogy ezekben a negyedik osztályból átveendő növendéke
ket oktathatná.

A tanügy vezetői tehát az áthelyezett növendékek eddigi vezetőjére a mennyiség- és természettan 
tanítását is bizák a leendő humanitási osztályban, melynek egyéb vezetését Holubka Pál-ra bízták.

Nyolc növendékkel nyittaték meg 1823-ban a humanitási osztály, melynek első tanára Holubka 
Pál már az 1824-ki tanév kezdetén sírba szállt, kinek tanulmányai a görög nyelvtannal bővítve a magyar 
nyelv és vallástan kivételével ezen osztályban a tanév végéig dr. Winternitz Frigyes-ve bízattak, a ki különös 
jártasságot mutata az oktatásban. O a megkezdett második tanévet a megállapított tanrendben folytatá s annak 
végével ezen osztály növendékeinek egyik része bizonyítványaink mellett a pesti m. k. egyetem bölcsészeti ősz 
tályában a tudományos pályát folytatá, másika a kereskedelmi pályára lépett.

De állandósítani akarván a gyülekezet ezen osztályt is, sokáig keresett oly egyént, kire ezen osztály 
vezetését bizhatván.

Az 1818 dik évben Balogh Péter a protestantismus nagy tekintélyű oszlopa s a magy. honi ág. hitv. 
superintendentiák gyülekezetei s tanodáinak egyetemes főfelügyelője meghalálozván, 1819-ben az 1774 óta 
szokásos, a m. h. ág. és helv. hitvallású nyolc superintendentia egyesült egyetemes gyűlése, s a vallásbel 
1790. évi 26-dik törvényczikk ellenére a protestánsok hitjelöltjei a külföldi egyetemek látagatásától cs. k 
parancsok által eltiltattak s a 1820-ban felállított ág. és helv. hitvallású theologiai intézetbe utasíttattak. En
nek következtében a reactiónak a prot. missio s a minden oldalú haladás elletni korszakában, nehéz volt oly 
egyént találni, ki az előitélektől menten szilárd akarattal önfeláldozással követte köznevelés és oktatási elveinket

Ez időtájban Fábri Pál befejezvén Géczy Péter nevelését, Pesten mint ügyvéd készült letelepedni 
s irodát nyitni. A gyülekezet elöljárói kitűnő tehetségeit, didacticai s nevelői tapintatát s tiszta jelie
mét ismervén, öt a tanszékkel megkínálták, melyet ö el is fogadott az egész iskolának igazgatásával 
együtt 1825-ben.

Kanya Pál,
a gymn. nyugdíjazott igazgató-tanára.
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Szénássy Sándor emlékezete.
A jelen iskolai évet örvendező szívvel s a jövőbe vetett legszebb reményekkel kezdtük meg. A 

mit évek óta óhajtónk, a mi vágyaink legforróbbika volt, tanintézetünk, Isten segítsége és egyházunk jobbjai
nak buzgó áldozatkészsége mellett, teljes nyolc osztályú főgymnasiummá egészittetett ki. Szénássy Sándor, 
igazgató-tanár, férlikorának viruló erejében, a tudomány és nevelés iránt lelkesülő buzgalmával nyitotta meg 
az áj iskolai évet.

Az isteni gondviselés megfoghatatlan bölcseségének úgy tetszett, hogy azon örömet, melyet kiegé
szített tanintézetünk megnyitásakor érezénk, csakhamar sötét, szomorú gyász váltsa fel. A mit az iskolai év 
kezdetén mindnyájan lehetetlennek tartánk, a mit, még akkor is, midőn már megtörtént, elhinni alig tildánk, 
szomorú valósággá lön, — Szénássy Sándor, fögymnásiumunk igazgatója, buzgó tanára, szeretett tiszttársunk és 
barátunk, csaknem az iskolai év elején, november 20-én hirtelen elhunyt. Midőn a halála előtti estén tanári ér
tekezleten volt körünkben s őt teljes erejében láttuk hatni, működni és beszélni, nem sejtettük, de ö maga sem 
sejthette, hogy utolszor volt azon iskolában, melyet oly kimondhatatlanul szeretett, s melynek osztályaiban és 
tanulói között érezte magát legboldogabbnak. S épen azért, mint villám a derült égből, oly váratlanul 
sújtott bennünket, oly nyomasztó volt ránk nézve a hir, hogy egy rövid éj örökre elragadta tanintézetünktől és 
elragadta tőlünk. Még most is alig vagyunk képesek azon gondolatot felfogni, azon való tényt elviselni, hogy 
oly rögtön, oly erőszakosan vált el örökre körünkből; hiszen egész valója még most is oly elevenen áll előttünk. 
Vajha elhunyt barátunk képe, szellemének szépsége, akaratának ereje, jellemének tisztasága örök emlékben 
maradjon tanitézetünk falai között.

E sorok célja is az, hogy emlékét fentartsuk, hiveu és elevenen a később időkre. Szénássy Sán
dor született 1828-ban Ákoson, Közép-Szoluokmegyében. Iskolai pályáját szülőföldén kezdte meg és Debre
cenben folytatta, hol 1841—48-ig gymnasiumi tanulmányait kitűnő eredménynyel fejezte be. A magyar sza
badságharc, mint minden hazáját szerető ifjat, őt is a honvédek sorába állitá. Mint tüzér küzdött a hazáért 
s mint tüzérmester tette le Világos alatt a fegyvert. Es midőn a kard, melylyel a hazát védte, kihullott kezei
ből, ismét visszatért a debreceni collegium falai közé, hogy ott nemesebb, a műveltség és tudomány fegyve
reire tegyen szert, melyekkel majdan hasznosabb szolgálatokat tehessen hazájának. Bevégezvén 1851-ben a 
bölcsészeti tanulmányokat, 1850-ig magánnevelő volt. mely hatáskörében mindenütt hálás tiszteletet érdemelt 
ki magának. 1856-ban egyideig gymnásiumunkban az akkor betegeskedő Melczcr Lajos tanárt helyettesité, 
még pedig a mint c működéséről nyert bizonyitványa tanúsítja, »oly buzgalommal, nevelő-tanítói készültséggel, 
hogy szép tulajdonai által magának mind az elöljáróság és tanitótársainak tiszteletét, mind a gymnasiumi nö
vendékek szeretetét nagy mértékben kiérdemelte.« Az 1857—58-ki iskolai évben a pesti tudományos egyetemen 
philologiai tudományokat hallgatott, hogy e kedvenc tanszakában bővebben kiképezze magát, de már azon 
év folytán meghívást kapott az eperjesi ág. hitv. collegiumba a Kuntzius Károly halála által megürült philo
logiai tanszékre, hol félévig mint segéd, s azután mint rendes tanár közmegelégedésre működött. Már ekkor a 
magyar tudományos akadémia által kiadott »Nyelvészeti Füzetek «-ben irodalmi dolgozatai által is magára vonta 
a figyelmet s 1860-ban a pesti ág. hitv. gyülekezet által hivatott meg a latin és görög nyelv tanárává, hol egész 
1872. nov. 28-kán bekövetkezett haláláig működött.

Szénássy Sándorban tanintézetünk egyik legbuzgóbb, leghivatottabb tanárát veszítetle el. Tizenkét 
évig működött gymnasiumunkban mint tanár a legjobb sikerrel s ezen időszak alatt sok nemes magot elvetett 
a tanulni vágyó ifjúság szivébe. Legnagyobb örömére szolgált, ha tudományának tárházából tanítványai isme
reteit bővítheté, gondolkozásának élességével itélötehetségüket fejthető s szellemének gazdagságával szellemü
ket termékenyitheté.

Nagy érdeme volt, hogy a tanulók tudásvágyát helyes irányba igazítani s a szendergő tehetséget 
föléleszteni, a törekvőt lelkesíti ni s magasabb törekvésre serkenteni tudta. Mint nevelő teljes erejéből azon 
működött, hogy tanítványai tudományos képeztetésiik mellett erkölcsi tekintetben is gyarapodjanak. Komolyan
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ügyelt a rendre és törvényekre s a tévedőket minden eszközök; szigor és szelídség; tanítás és intés által ipar
kodott a jobb útra téríteni. Szerette az iíjuságot, atyja; barátja volt, azért tanítványai általános szeretetében 
részesült, minek kegyeletes szép tanúsága az; hogy tanítványai egy díszes emlékkövet állítottak kora sírjához. 
Ezen tanári érdemeiért egyházközségünk másodízben is az intézet igazgatóságával bízta meg öt, az országos 
tanár-egylet bizottsági tagjává; a magyarhoni ág. hi tv. egyházegyetem pedig könyvtárnokává és a tanárvizsgáló 
bizottság tagjává választotta meg.

Hanem mint szaktudós is kitűnő helyet foglalt el Szénássy Sándor. E téren tanulmányai és iro
dalmi működése a classicai philologiára irányzódott. Érdemeit; melyeket mint szaktudós és iró szerzett, teljessé
gében méltányolni más körnek lesz feladata. Én röviden és általánosságban e helyt csak azt emelem ki, misze
rint Szénássy Sándornak, mint classicus philológusnak tudományos működése onnan vette kiindulását és irányát, 
hogy felismerte, mily sokat lendít az újabb indogermán összehasonlító nyelvtudomány egyes, ennek körébe eső 
nyelvek helyesebb, alaposabb felfogására s igy közvetve célszerű tanítására is. Csakhamar tudományos kö
telességévé vált a feladat, hogy az indogermán nyelvtudomány nagy műveit, mint a Bopp és Schleicher-féle 
összehasonlító grammatikákat, de különösen a görög- és latinnal összehasonlítólag foglalkozókat, mint Curtius, 
Meyer, Corssen s mások munkáit hűségesen tanulmányozza és saját, a latin nyelvtant illető munkálataira fel
használja. Tanúbizonyságot tett már e készületeiről 1866-ban e sorok Írójának közvetítése folytán megjelent 
»Latin nyelvtani tanulmánya« és »Latin alaktana«, mely a magyar tankönyvi irodalomban nagy haladást 
jelzett. Később mind szorosabban foglalkozott a latin nyelv régiségeivel s az ezeket mintegy kiegészítő itáliai 
dialectusokkal, s e komoly tanulmányai méltán kiérdemelték neki a magyar tudományos akadémia elismerő 
figyelmét is, mely őt 1871-ben levelező tagjai sorába választotta. E megtiszteltetésre Sz. azzal válaszolt, hogy 
a magyar akadémia kiadásában »A latin nyelv és dialectusai« cimü művét adta ki, melynek hátrahagyott foly
tatása már sajtó alatt van. A latin classica philológia terén való törekvésének és működésének mindenesetre 
azon érdeme és eredménye van, hogy hazánkban a classicai nyelvek tanulmányára nézve az igazi tudomá
nyos eljárást példájával megmutatta s egy új tudománynak iskolai célokra kellő alkalmazását megkezdte. 
Egyébként szorosabb értelemben vett philológiai működéséről is szép tanúbizonyságot tesznek magyarázatos 
classicus kiadásai s számos értekező és bíráló cikkei a nyelvészeti és tanügyi folyóiratokban. A tudományos 
irodalom terén szerzett érdemei a magyar közoktatási ministeriumnak is méltán felkölté figyelmét. E minis- 
terium államsegély mellett Szénássyt az 1872-ik év nyarán külföldre, jelesül Berlinbe küldé, tanulmányai gya
rapítása céljából. Itt a még fiatal, de törekvő tudóst a philológia mesterei, Mommsen, de kivált Corssen a leg- 
megtisztelőbb és őszinte barátsággal fogadták. Az utóbbi naponkint érintkezett vele s el volt ragadtatva a ma
gyar tudós komoly törekvéseitől. Tudományos tárházát bőven gazdagítva érkezett vissza körünkbe; de a vég
zet megtagadta tőle, megtagadta tanügyűnktöl, és hazai tudományunktól, hogy azt közös kincsünkké tehette 
volna. S habár tudományos működése már eddig is jeleseink sorába emeli őt, benne mégis nem annyira azt, a 
mi volt, hanem inkább a mi lett volna, van okunk siratni.

Nagyrabecsülésünket érdemelte ki mint tanár, nevelő és tudós, de még nagyobb tiszteletünk illeti 
meg őt mint embert. Szellemének gazdagságát, tudományosságának fényét felülmúlta és elhomályosítá szivének 
nemessége. Tiszta és csalárdság nélkül való volt az ő lelkülete, nyíltság és becsületesség jellemének alapvoná
sai. Szavai tetteivel, tettei szavaival teljes összhangzásban állottak. Nem színlelt érzelmet, mely lelkében nem 
élt, nem nyilvánított véleményt, mely nem az övé volt, de eltérő véleményét a személy iránti tekintetből sem 
hallgatta el soha. S a milyen nyílt, őszinte volt érzülete, éppen oly jóakaró volt szive is. Mindenkihez barátsá
gosan közelített, a ki hozzá fordult; erejének túlnyomóságát soha sem érezteté a gyengébbel, magasabb hiva
talos állását tiszttársaival. Tanártársainak számtalan alka lmuk volt tapasztalni, hogy igaz barátjuk vala. Mé
lyen dobogott szive mindnyájunkért, belátása, tapasztalatai s szilárdsága által mindnyájunkat támogatott és erősí
tett, jóakarata által sokszor megörvendeztetett, sőt a kellő helyen és időben ártatlan tréfái által meg is vidá- 
mitott. Azért érezzük és érezni fogjuk sokáig, hogy eltávozott, hogy eltűnt körünkből örökre.

Legyen áldott emléke közöttünk. Példája, szorgalma, szelleme, lelkesítse utódait a nemes pályán, 
melynek egyik büszkesége volt!

Batizfalvi István.



J e l e n t é s .

Az 1872—73-dik isk. év mint korszakalkotó lesz följegyezve iskolánk történetében ; mert a sok évig 
csonka, ki nem egészített intézet ez évben lett teljessé, ez évben lépett nyolcadik osztályának megnyitásával 
a főgymnásiumok sorába. ,

A tanári karban is lényeges változások történtek. Elischer József és Weber Rudolf még a múlt iskolai 
év végén rendes tanárokká választattak meg, a jelen tanév elején pedig Scholcz Albert és Schleining Vilmos, 
helyettes tanárok, hivattak iskolánkhoz, s igy a tanárikar nem csak kiegészíttetett, hanem a rendes és helyet
tes tanárok közötti arány is egyházi szabályzataink értelmében állapíttatott meg.

Szép reménynyel fogott ennélfogva a tanári kar az év elején, miután iskolánk az egyház áldozatkész
sége által a szükséges taneszközökkel is bőven el volt látva, nemes, de nehéz munkájához; az eleintén kedvező 
körülmények azonban csakhamar megváltoztak, s veszteség veszteség után nehezedett intézetünkre, zavarólag 
hatva mind a tanuló ifjúságra, mind a tanári karra.

Ugyanis alig nehány héttel az előadások megkezdése után főgymnásiumunk egyik jeles tanára, 
Mauritz Rezső az újonnan felállított pesti állami főreáltanoda tanárává neveztetvénjki, a mennyiségtan és physika 
tanszéke intézetünknél megürült, s betöltéséről kénytelen volt az egyház ideiglenesen intézkedni. Szerencsére 
találkozott oly férfiú Jónás János úrban, ki a támadt hézagot betölteni alkalmas volt, s ki erejét intézetünknek 
egy évre fel is ajánlotta.

Még nagyobb veszteség érte iskolánkat három évi igazgatósága után újonnan megválasztott igaz
gatójának, Szénássy Sándor-nnk 1872-dik évi nov. 29-kén történt hirtelen halála által, mely az intézet buzgó 
vezetőjét s egyszersmind egyik leglelkesebb tanárát ragadta ki az ifjúság és tanártársai köréből. A megboldo- 
gúltnak helyét az egyház egyelőre nem töltötte be, hanem órái a többi tanárok között osztattak fel, miért az 
egyház által külön tiszteletdíjban rész esi ttettek; az igazgatósági teendőkkel pedig Torkos László tanár 
bízatott meg.

Hálásan kell megemlékeznünk ezúttal a t. egyházi választmánynak ez alkalommal tanúsított nemes 
készségéről, melynél fogva egyrészt az elhunytnak temetésére szükséges költségeket készséggel megszavazta, 
másrészt az özvegyet férjének y4 évi fizetésében is részesíté. A tanuló ifjúság is szép jelét adta az elhunyt 
iránti kegyeletnek az által, hogy szeretett tanárának sírkövet állítandó, tetemes pénzösszeget gyűjtött a maga 
körében. A sírkő, melyikek költségeihez a tanári kar is járult, f. é. jun. 4-kén délután állíttatott fel a kerepesi-ut 
melletti temetőben, a tanárok és ifjúság által rendezett egyszerű ünnepély mellett.

Az említett veszteségek, illetőleg változások a tanári karban a tantárgyak elosztásának és az órarend
nek többszöri megváltoztatását vonták ugyan maguk után; a tanári testület azonban mindent megtett, hogy a 
változtatások káros következményei minél szükebb terjedelemre szorítkozzanak, s ezen törekvésében nem is gá
tolta azontúl sem tartósabb betegeskedés egyes tanárok, sem a jóakarat és törekvés hiánya a tanuló ifjú
ság részéről.

A magyar és német önképző körök összejöveteleiben ez évben is számos VI., VII. és VIII. osztály
beli növendék vett részt, kik magukat szavalásban, munkák készítésében és megbirálásában gyakorolták s az 
ifjúsági könyvtárt is több becses könyvvel és folyóirattal szaporították.

A gymnásiumi segély-egylet is folytatta ez évben jótékony működését Scholcz Ágost tanár felügye
lete alatt, sok szegény tanulót tankönyvekkel látván el, s nehányat pénzzel is segélyezvén. Az összes bevétel
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ez évben volt 310 frt 39 ki\ Kiadás 138 fit 4 ki\; maradt 172 írt 35 kr., mely összeg' az alaptőkéhez csatoltat- 
ván az általa 732 frt és 22 kr.-ra növekedett.

A lefolyt iskolai évben a könyvtár következő müvekkel gyarapodott :
I. Vei>és útján megszereztettek: Szabó Károly kisebb történelmi munkái. I. és II. k. Budapest, 1873. 

Dr. Buchholtz E. : Die homerischen Realien. I. Bd. 2. Abtheilung. Leipzig, 1873. Scherer Wilhelm : Zur Ge
schichte der deutschen Sprache. Berlin, 1868. Dr. Becker Karl Ferdinand: Organism, der Sprache. Zweite neu 
bearbeitete Ausgabe. Frankfurt am Main, 1841. Ipolyi Arnold beszédei 1854— 72. Budapest, 1873. A magyar 
korona országainak helységnévtára, kiadja az országos magyar királyi statistikai hivatal. Budapest, 1873. 
Felsmann József: A magyar birodalmi fő- és középtanodák névkönyve. Budapest, 1873. Ezen müveken kiviil 
pedig a következő folyóiratok : Mayer Miksa: »Néptanítók lapja.« Szana Tamás: »Figyelő.« Dr. Ball ági 
Mór : »Protestáns egyházi és iskolai lap.« Bonitz II., Hirschfelder IF,, Rühle P. : »Zeitschrift für das Gymna- 
sial-Wesen.« Dr. Fleck eisen Alfred és Dr. Masius Hermann : »Neue Jahrbücher für Philologie und Paedago- 
gik.« Dr. Heinrich Gusztáv és Kleinmann Mór : »Magyar Tanügy.« Szar vas Gábor : »Magyar Nyelvőr.« Barta 
Antal és dr. Hó man Ottó : »Philologiai Közlöny.« 1872. Sybel: »Historische Zeitschrift.« Dr. Zarncke Fr. : 
»Literarisches Centralblatt für Deutschland.« Poyyendorff J. C. : »Annalen der Physik und Chemie.« Dr. 
Petermann A. : »Mittheilungen aus Justus Perthes’ geographischer Anstalt über wichtige neue Forschungen auf 
dem Gesammtgebiete der Geographie.« Beöthy Zsolt : »Athenaeum.« Seidl J. 6?., Hocheyger F. és Vahlen J. : 
»Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.« Gyulai Pál : »Budapesti Szemle.« Dr. Kuhn Albert : »Zeit
schrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen.« 
Végre a »Budapesti Közlöny.«

II. Ajándék útján: 1. Nagytiszteletü Fabó András úrtól: a »Pesti Napló« 1861., 1862., 1863.,
1868., 1869., 1870-diki; a »Társalkodó« czimü encycfopaediai folyóirat 1837. (második télévi), 1838., 183!'.,
1841., 1842., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848 diki ( í —26-dik sz.) évfolyamai. 2. A kolozsvári királyi tudo
mány-egyetemtől : Négy beszéd, melyek a megnyitás alkalmával tartattak.

A dermészetrajzi muzeum gyarapodása az 1872—73-ik tanévben : Néhány ötöd- és hatodévi ta
nuló az idén is szaporította természetrajzi gyűjteményeinket nehányt igen becses tárgygyal.

A VI. osztályból Stein adott egy rézércet, egy ősi páfránylenyomatot, két gyántadarabot (Bern
stein), az egyik faforgácsból, a másik rovarból álló záradékkal. Bókay nagy szorgalommal és ügyességgel szá
rított csinos moszatokat ajándékozott. Az V-ik osztályból Várady és Egyer szaporították ásványgyUjteményüu- 
ket. Várady nehány gyönyörűen kifejtett rónaszéki konyhaső-jegecet adott, továbbá egy igen érdekes svájci 
füstquarcot, egy svájci s egy felsőbányái sulypát-jegeccsoportot, mely utóbbi vékony szurokmázzal van be
vonva. Végre Roxer harmadévi tanuló egy érdekes mészpátot ajándékozott.

Vétel útján egy tisztán kidolgozott zöld gyik-csontváz szereztetett. Dorner tanár a növénygyűjte
ményt különféle cryptogam-fajtával gyarapította.

Az 1872—73-dik tanévben a következő természettani készülékek szereztettek meg :
Holtz-féle elosztási villanygép, kossz-sürítő, Henley-féie általános kisütő, 2 darab aranylemezes 

villanymutató, egy pár réz-és horganylemez, 1 pár kémlap, villámcső, villámtábla, galván izzító készülék, Uveg- 
fonalbokréta, ruggyanta-rúd, villanyos röpkerék, villanyos tourbillon, összekötő a villanymutatóhoz, 40 elem
ből álló Bunsen-féle üteg.

A történet és földrajz tanításához szükséges térképek a következőkkel szaporodtak :
Magyarország (Doleschal-féle),Görögország tört. térképe (2 példány), Imperium Romanum (2 példány), 

Italia tört. térképe (2 példány), Európa, Ázsia, Afrika, Éjszak- és Dél-Aroerika, Németország, mind henge
rekkel ellátva.

A Roth-Teleky-féle ösztöndíjban ez évben főgymnásiumunk növendékei közül először részesültek 
ketten, névszerint : Höherem Pál és Moravcsik Géza VIII. osztálybeli tanulók.

A Glosius-féle ösztöndijat Czentner Lajos VIII. és Melferber Ludevit IV. osztálybeli tanulók
nyerték el.

A Döbröntey-arany Rácz István VIII. oszt. tanulónak Ítéltetett oda.
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I. OSZTÁLY.
Vallás h. 2 óra a II. osztálylyal együtt. Bibliaismeret. Az ó-testamentomi könyvek tartalma s fel

osztása. K. k. Warga János »Bibliaismeret.«
Latin nyelv b. 6 óra. A nomenek, fötekintettel a declinatióra és szóemlékelésre és a rendes igeragozás. 

Az átvett szabályokra vonatkozó szó- és Írásbeli gyakorlatok. 20 mese alaktani elemzése és könyvnélküli ta
nulása. K. k. Szenássy Sándor nyelvtana és gyakorló könyve. II. kiad.

Magyar nyelv li. 3 óra. Az egész alaktan, tekintettel a főbb eltérésekre az indogermán nyelvektől. 
Költemények és prózai darabok betanulása és elemezése; házi Írásbeli dolgozatok. K. k. Torkos nyelvtana; 
olv. k. Dlhányi.

Német nyelő 1). 3 óra. Névszók és igeragozástan; költemények és prózai darabok elemzése, elbeszé
lése és betanulása; házi dolgozatok. K. k. Mauritz Sprachlehre és Felsmann Lesebuch I.

Földrajz h. 3 óra. A mértani, természettani földrajz elemei. Európa politikai földrajza. K. k. Batiz
falvi, földrajz elemei. Vili. kiadás.

Mennyiségtan h. 4 óra. Négy alapművelet egész, tört, tizedes-tört és többnevü számokkal. Mértani 
nézlettan : Alapfogalmak, három-, négy- és sokszögek; kézi könyv : Moünik-Szabóky.

Természet rajz h. 3 óra. Állattan. I-sö félévben: az emlősök természetrajza, különös tekin
tettel az ember testalkatára ; II. félévben: az izállatok. K. k. Dorner az állattan elemei. I. rész második 
kiadás, III. rész.

II. OSZTÁLY.
Vallás h. 2 óra ügy mint az I. osztályban.
Latin nyelv h 6 óra A nevek (nomina) ragozásánál előforduló kivételek és rendhagyöságok, az 

igetan részletes tárgyalása írásbeli gyakorlatokkal. K. k. Szénássy Sándor latin nyelvtan és olvasókönyv. 
Il dik kiadás.

Magyar nyelv h. 3 óra. Az igetan, helyesirástan, a mondattanból: az egyszerit mondat bővülése, 
megfelelő írásbeli gyakorlatok, prózai darabok olvasása, elemzése, költemények emlékelése. K. k. Torkos László 
nyelvtana és Dlhányi Zsigmond olvasókönyve.

Német nyelv h. 3 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése, az egyszerű s bövitett mondat tana, elemző 
olvasás, költemények emlékelése, írásbeli dolgozatok. K. k. Mauritz Sprachlehre és Felsmann, Lesebuch II.

Történelem-földrajz h. 4 óra. Az ókor története a római birodalom megdüléseig, tekintettel az ókori 
földrajzra. K. k. Batizfalvi 1. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. K. k. Batizfalvi VIII. kiadás.

Mennyiségtan h. 3 óra. Számtan : Alapműveletek ismétlése; röviditétt műveletek; viszonyok; ará
nyok ; egyszerű hármas szabály és kamatszámítás. Mértani nézlettan : Az I. osztály tárgyának ismétlése; terület
mérés; háromszögek hasonlósága; kézikönyv : Mocnik-Szabóky.

Természetrajz h. 3 óra. I. félévben állattan : madarak, hüllők, békányok és halak; II. félévben : 
növénytan. K. k. Dorner állattan elemei II. rész, növénytan elemei.

III. OSZTÁLY.
Vallás h. 2 óra. I-ső félévben: a keresztyén egyház története; a második félévben a magyarhoni 

prot. egyház története. K. k. Pálfy.
Latin nyelv h. ü óra. A Cornelius Neposból öt vita, a Fhaedrusból 30 mese olvastatott a 

szükséges magyarázat kiséretében. A mondattanból a casustan tárgyaltatott. A gyakorlókönyv idevágó 
részei fordittattak. K. k. Cornelius Nepos ed. Vass. Phaedrus ed. Szarvas. Szénássy latin mondattana és gya
korló könyve.
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Magyar nyelv h. 3 őrá. Mondattan; k. k. Torkos L. nyelvtana. Olvastatott Baráth F. olvasókönyvé
nek első része. Megfelelő Írásbeli dolgozatok. Költemények könyv nélkül.

Német nyelv k. 3 óra. Mondattan; elemző olvasmányok ; költemények emlékelése ; megfelelő írásbeli 
dolgozatok. K. k. Mauritz, Sprachlehre és Felsmann, Lesebuch III.

Történet-földrajz h. 4 óra. I. félévben a középkor, a II. félévben az újkor története, tekintettel a 
földrajzra és a művelődési történetre. K. k. Batizfalvi II. és III.

Mennyiségtan h. 3 óra. Számtan : Az algebra elemei; számmüveletek egész és tört algebrai szá
mokkal ; hatványozás, gyökvonás. Mértan : A kör s a fontosabb görbe vonalok. K. k. Mocnik-Szabóky.

Természettudományok h. 3 óra. I. félévben ásványtan különös tekintettel az egyszerű jegecalakokra ; 
II. félévben természettan, a testek általános tulajdonairól, bevezetés a vegytanba és hőtanba. K. k. Dorner ás
ványtan elemei, Greguss Gyula természettana.

IV. OSZTÁLY.
Vallás h. 2 óra. Úgy mint a harmadik osztályban.
Latin nyelv h. 6. óra. Olvastatott és mondattanilag elemeztetett 1. Cornelius Neposból : Epaminon- 

das és Pelopidas életrajza. 2. Cserny Károly » Tirocinium poeticum«-äból a hexametert ismertető versek és 10 
mese a latin prosodia-metrikára való tekintettel. A mondattannak főpontjai behatóan tárgyaltattak. Kézi köny
vek : Cornelius Nepos ed. Vass. Tirocinium poeticum ed. Carolus Cserny. Latin mondattan, irta Szénássy Sándor. 
Latin gyakorlókönyv, irta Szénássy Sándor.

Magyar nyelv h. 3 óra. A mondattan befejezése, ügyiratok, verstan. Mondat- és verstani elemzések 
költemények emlékelése, irály- és verstani gyakorlatok. K. k. Torkos László nyelv- s költészettana s olvasókönyve.

Német nyelv h. 3 óra. Az egész verstan megfelelő gyakorlatokkal; költemények s prózai darabok 
magyarázata és emlékelése; Írásbeli gyakorlatok. K. k. Heinrich, Deutsche Verslehre és Göthe, Hermann und 
Dorothea. Felsmann, Deutsches Lesebuch III.

Történet-földrajz h. 4 óra. I. félévben Magyarország történelme a legrégibb időktől a jelenkorig 
K. k. Horváth Mihály. II. félévben a magyar-osztrák birodalom földrajza. K. k. Hauke-Környei.

Mennyiségtan h. 3 óra. Számtan : összetett viszonyok és arányok az idevágó számmíveletekkel. 
Első fokú egy és több ismeretlenü egyenletek. Mértan : Tömörmértan. K. k. Mocnik-Szabőky.

Természettan h. 3 óra. I. félévben: erömütan. II. félévben : delejesség, villanyosság. Hang- és fény
tan. K. k. Greguss Gyula.

V. OSZTÁLY.
Vallás h. 2 óra. Az ó-szövetségi könyvek részletes ismertetése; válogatott szakaszok olvasása. 

Zsarnay szerint.
Latin nyelv h. 5 óra. Az I. félévben : Olvastatott Caesaris de bello Gall. commentarii-ból az egész első 

könyv a római hadügy tüzetes ismertetése kíséretében. A II. félévben : Ov. Trist. I. 3., IV. 10; Met. II. 1—339 
kellő szó- és tárgymagyarázat mellett a prosodiai és metrikai különösségek tekintetbe vételével. Caesarból a 
nevezetesebb fejezetek, Ovidiusból az olvasott részek összességükben könyvnélkülöztettek. Mindkét félévben 
hetenként 1 óra a mondattani szabályok részletezésére s begyakorlására fordíttatott; tárgyalva lön névszerint : 
az adjectivumok, pronomenek és praepositiók sajátos használata, az igeidők felosztása s jelentése és a conse- 
cutio temporum. Házi munkáknak a Kolmár-Sváby-féle gyakorlókönyvből az 1—4., 19 — 39. és 61. szám alatti 
olvasmányok használtattak föl. K. k. Caes. de bello Gall. comnr. Kraner és Doberenz nyomán értelmezi Gyurits 
A. Pest, 1867. P. Ovidii Nasonis carmina selecta ed. C. J. Grysar. Vindobonae, 1856. Latin mondattan 
Szénássy S. 2-ik kiadás. Pest, 1872. Ford. gyakorlatok a gymn. V. és VI. oszt. számára. Kolmár-Sváby. 
Pest, 1869.
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Görög nyelv h. 4 óra. Az egész alaktan a »//<« végzetii igék kivételével adatott elő. Kézikönyv : Koch 
görög nyelvtana; Kis-Sclienkl görög olvasókönyve.

Magyar nyelv h. 3 óra. Leiró és elbeszélő költészet, megfelelő költemények olvasása, magyarázása 
s emlékelése. Az irálytanból az irály nyelvtani, észtani és széptani kellékei. Kéthetenként egy írásbeli dolgo - 
zat. K. k. Torkos László költészettana és olvasókönyve.

Német nyelv h. 2 óra. Költészettan, a különféle költeményfajok elméletileg és megfelelő olvasmá
nyokkal. K. k. dr. Heinrich Gustav: Deutsches Lesebuch, 1. Band. Megfelelő Írásbeli dolgozatok. Költemények 
könyv nélkül. Olvastatott és elemeztetett Göthének »Hermann und Dorothea« című müve.

Történet és földrajz h. 4 óra. Ó-kori történelem a római császárság kezdetéig, kapcsolatban az ó-kori 
földrajzzal. K. k. Batizfalvi I. I.

Mennyiségtan h. 3 óra. Algebra : Alapműveletek, törtek, viszonyok, arányok, hatványozás, gyökvonás. 
K. k. Mauritz R., általános számtan. Mértan : Az egész sikmértan. K. k. Ábel K. mértana.

Természettudományok b. 3 óra. I. félévben ásványtan, k. k. Dorner ásványtana felsőbb tanodák 
számára; 11. félévben vegytan, k. k.dr. Dékány elemi vegytan kísérleti modorban.

VI. OSZTÁLY.
Vallás. Mint az V-dik osztályban.
Latin nyelv h. 5 óra. Az I. félévben : C. Sali. Gr. de bello Jugurth. Cap. 1—36. elemezve, magya

rázva. A nevezetesebb fejezeteket, úgymint a tizediket, tizennegyediket és harmincegyediket, mint a me
lyekben Micipsa, Adherbal és Memmius beszédei foglalvák, mint szintén a bevezető négy első fejezetet is a 
tanulók könyvnélkülözték. A II. félévben : Cicero Catilina elleni első beszéde ; Verg. Aen. 11.1—346 , emlékelve 
a prózát egészen, a költőből 250 sort. Úgy az első, mint a második félévben a heti órák egyike a mondattan 
kiegészítésének lett szentelve; tüzetes tárgyalás alá vétetett : az indieativus, függő és független conjunctivus s 
az imperativus szokásos használata. Házi munkáknak a gyakorlókönyv 41—53. és 116—120. szám alatti olvas
mányai használtattak fel. K. k. C. Sali. Cr. de conj. et de bello Jugurth. magyarázta llolub Mátyás. 2. rész. 
Pest, 1871. M. Tüll. Cie. orat. selectae Halm nyomán értelmezi Gyurits Antal. 1. füzet. Pest, 1868. P. Verg. 
Maró Aeneisénck 1. és 2. könyve magyarázta Szénássy Sándor. Pest, 1869. Fordítási gyakorlatok a gymnasiumi 
V. és VI. oszt. számára. Kolmár-Sváby. Pest, 1869.

Görög nyelv h. 4 óra. Az alaktan előbbi részeinek alkalmi ismétlése mellett kimerítően tárgyaltatott 
az igehajlitás. Begyakorlására eredeti összefüggő olvasmányok használtattak fel, névszerint 10 mese és Xe- 
nopli. Anab. 1. 1—5., melyek nagyobb részükben emlékeltettek is. Házi munkáknak választással a gyakorló
könyv idevágó magyar pensumai vétettek. K. k. Koch görög nyelvtan. Pest, 1871. Schenkl-Curtius-Kiss olva
sókönyv. Pest, 1867. Olvasmányok Xenoph. Anabasisából Schenkl-Kiss. Pest, 1867.

Magyar nyelv h. 3 óra. Alanyi költészet (dal, óda, elegia, költői levél, epigramm, satira, tankölte
mény). Megfelelő költemények olvasása, magyarázása, emlékelése. Az irálytanból az irály kellékei, a szóképek 
és alakzatok. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat. K. k. Torkos László költészettana és olvasókönyve.

Német nyelv h. 2 óra. Az I. félévben a költészettanból a drámai költészet elmélete Sopbocles »Elek
tra« cimü tragoediájának (ford. Minckwitz) magyarázatával. A II. félévben a prózai irály elmélete, megfelelő 
olvasmányok magyarázásávál. K. k. Heinrich »DeutschesLesebuch« II.Mind a két félévben írásbeli gyakorlatok.

Történelem-földrajz b. 4 óra. Az ó-kor történelme a római császárság kezdetétől annak bukásáig, 
a római míveltség története s a középkor történelme a fölfedezések koráig, tekintettel a mívelődési viszonyokra 
és a földrajzra. K. k. Batizfalvi II.

Mennyiségtan h. 3 óra. A hatványok és gyökök; a tizes számrendszer; a logarithmus; első fokú 
egyenletek egy és több ismeretlennel. Tömörmértan. K. könyvek : Mauritz R. Általános számtan. Ábel K. Mértan.

Természetrajz h. 3 óra. I. félévben állattan K. k. Kriesch János, a természetrajz vezérfonala, első 
rész : Állattan; II. félévben növénytan. K. k. Kriesch János vezérfonalának második része: növénytan.



16

VII. OSZTÁLY.
Vallás. A keresztyén egyház és a reformatio története. A protestáns egyház története Magyarorszá

gon. K. k. Pálfy.
Latin nyelv li. 5 óra. I. félévben : Livius lib. I. egészen, Horatius ódáinak első könyvé

ből húsz válogatott költemény (t. i. l .; 2., 3., 4., 7., 10., 11., 12., 14., 16., 20., 22., 24., 28., 20., 30., 34., 35.,
37., 38). Ezek közöl emlékezetett hét óda. — II. félévben: Ciceronis Cato Maior de senectute egészen és válo
gatott darabok Ovidius, Tibullus, Propertius és Catullus költeményeiből, a költők kimerítő életrajzával s jel
lemzésével. Mind a két félévben mondattani és stilistikai szóbeli és Írásbeli gyakorlatok. K. k. Livius, lib. 
ed. Szénássy. Horatius ed. Gyurits. Ciceronis Cato Maior ed. Heinrich. Die römische Elegie von Volz. Kolmár- 
Sváby, latin gyakorlókönyv.

Görög nyelv h. 4 óra. Kis-Schenkl »Olvasmányok Xenophonból« cimtt könyvből olvastatott az 
első 3 fejezet, Ahrens Homerbóli elemi olvasókönyvéből 14 darab, különös tekintettel az alak- és mondattanra.

Magyar nyelv h. 3 óra. A költészettan befejezése. A dráma elmélete, költészeti irányok és elvek 
Olvastatott Madách : »Az ember tragoediája«, Katona : »Bánk bán«ja, Kölcseytől : »A komikumról« s Erdély 
Jánostól : »Költészet és kelmeiség.« Havonként egy írásbeli dolgozat. K. k. Torkos László költészettana.

Német nyelv b. 2 óra. A német irodalom története a legrégibb időktől a XVIl-dik század elejéig 
megfelelő olvasmányok magyarázásával. Egyes nagyobb költői munkák (»Das Nibelungenlied« cs »Die Nibe
lungen von Hebbel, »Walther von Aquitanien«, Hartmann’s »Armer Heinrich« stb.) egész terjedelmükben olvas
tattak. Havonként egy írásbeli gyakorlat. K. k. Kluge, Deutsche Literaturgeschichte és Weber Lesebuch.

Történelem és földrajz h. 4. óra. Az újkor történelme a fölfedezések korától és a hitújítástól a leg
újabb időkig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a földrajzra. K. k. Ribáry világtörténelem III.

Mennyiségtan és mennyiségtani földrajz h. 5 óra. A négyzetes határozott egyenletek egy ismeret
lennel ; felsörendü, de négyzetes egyenletekre visszavihető egyenletek; négyzetes egyenletek két és több isme
retlennél ; exponentiális egyenletek; elsőrendű határozatlan egyenletek ; számtani, mértani haladványok ésfazok- 
nak alkalmazása a kamatos kamat-, évjáradék-, kölcsöntörlesztés- és egyéb kereskedelmi számításokra. Sík és 
gömbháromszögtan. Elemző mértan. A gömbháromszögtan alkalmazása a mennyiségtani löldrajzban. K. k 
Mauritz Rezső, általános számtan és Abel K. Mértan.

Bölcsészet h. 2 óra. Logika. A formai észtan teljes rendszere : fogalom, ítélet, következtetés, mód
szertan Kéthetenként egy Írásbeli logikai gyakorlat. K. k. Zimmermann-Riedl.

VIII. OSZTÁLY.
Vallás h. 2 óra. Az első félévben »Keresztyén hittan;« a második félévben »Erkölcstan.« K, 

k. Batizfalvi.
Latin nyelv h. 5 óra. Az I. félévben : Hor. epistola ad Pisones 1— 347. Tacitus évkönyveiből a 

Kr. utáni 14-dik évnek története (Lib. I. Cap. 1 — 54). A II dik félévben : Q. Hor. sat. II, 2, 4, 8 és Tacitus 
Agricolája. Mindkét félévben hetenként 1 óra a mondattan kiválóbb szabályainak ismétlésére használtatott fel 
s gyakorlás kedvéért az olvasókönyv első 16 száma fordíttatott latinra. Önálló dolgozatokat e 2 themából 
dolgoztak az ifjak : 1. Quibus maximé virtntibus admirabilis exstiterit P. Corn. Scipio Africanus major? 2. Cn. 
M. Coriolanum quid commoverit, ut patriae bellum inferret, quid ut bello desisteret? A II. félévben e mellett 
hetenkénti 1 órában a római irodalom története tárgyaltatott vázlatosan, a gymnasiumban olvastatni szokott 
remekírók kiválóbb figyelembe vételével. K. k. Q. Hor. Flacci carmina recoguovit et praefatus est Lucianus 
Müller. Lipsiae, 1871. Taciti Annales. Liber I. Magyarázta Budavári József. Pest, 1871. Taciti Agricola, ma
gyarázta Ring Mihály. Pest, 1871. Fordítási gyakorlatok magyarból latinra. II. könyv. A gymn. VII. és VIII. 
osztályok számára Kolmár-Sváby. Pest, 1872.

Görög nyelv li. 4 óra. Olvastatott : Homer Iliasának 1. könyve, és Plató Apológiájának 1. része; 
ismételtettek az alaktan és a mondattannak kiválóbb pontjai.
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Magyar nyelv h. 2 óra. A magyar irodalom történetének átnézete a legrégibb időtől a jelenig. Ol
vasmányok, havonként egy írásbeli dolgozat. K. k. Névy László irodalomtörténete és olvasókönyve.

Német nyelv b. 2 óra. A német irodalom története Opitz fellépésétől a jelen korig, főleg : Klopstock, 
Lessing, Herder, Goethe és Schiller, megfelelő olvasmányok magyarázásával. Teljesen olvastatott s magyaráz
tatott Lessing drámája: »Nathan der Weise.« Havonként egy Írásbeli gyakorlat. K. k. Egger: »Deutsches Lehr- 
und Lesebuch,« II.

Történelem h. 3 óra. Magyarország oknyomozó története. K. k. Ribáry. A második félévben heten
kénti egy órában a világtörténelem legfontosabb eseményeinek összefüggő ismétlése.

Mennyiségtan h. 1 óra. Az elébbi osztályokban előfordult anyagnak ismétlése.K. k. Mauritz és Ábel.
Természettan h. 6 óra. Bevezetés; a testek általános tulajdonai; általános erők; erőmütan ; rezgés

tan, hangtan, fénytan, delejesség, villanyosság. K. k. Pisko-Aujeszko és Subic.
Bölcsészet h. 2 óra. Lélektan. A tapasztalati lélektan főbb részei : képzetek, érzések és vágyak; a 

szellemi élet. K. k. Zimmermann-Riedl.

A francia nyelvet ezen tanévben is több növendék tanulta, és pedig az első félévben Miliőid János, 
a második félévben pedig Grafberger úrtól.

A gyorsirászatot ez évben is Balogh Andor úr tanította.
A tornászaiban a gymnásiumi növendékek a városi torna-egyletben részesültek.

A tanároknak a tanilgyct érdeklő irodalmi működése az 1872—73-dik tanévben.
Batizfa’vi Istvántól megjelent : 1. »Keresztény Erkölcstan« a gymnásiumok felsőbb osztályai 

számára. 2. A »Földrajz Elemei,« a gymnásium alsóbb osztályai számára. 9-dik kiadási Budapest. Kiadja 
Petrik Gyula.

Dr. Heinrich Gusztáv : 1. Szerkeszti a »Magyar Tanügy« cimü havi folyóiratot (Aigner L. ki
adása). 2. Értekezések és bírálatok a »Pester Lloyd« és a »Magyar Tanügy«-ben. 3. Német irodalomtörténet 
középtanodák számára, hozzá tartozó olvasókönyvvel. Lampel Robert kiadása. (Sajtó alatt).

Torkos Lászlótól sajtó alatt van : »Prózai olvasmányok, az irálytan vázlatával«. Athenaeum.

A P E S T I  ÁG. l i l T V .  GYUKA8IVU ÉI .T . 3
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A kötelezett tantárgyak tanárai s az előadott tantárgyak rendje.

A tanár neve. Tantárgy és osztály.
Hetenkinti
óraszám. Jegyzetek.

B a t i z f a l v i  I s t v á n ,  
r. tanár.

Vallás : V—VIII. 
Történelem : V—VII. 18 Az V. osztály főnöke.

D é n e s  F e r e n c z ,  
póttanár.

Görög nyelv : V. VII. VIII. 
Latin nyelv : IV. 18 IV. osztály főnöke.

Do m e r  J ózs e f ,  
r. tanár. Természetrajz: I—III. V. VI. 15 A természetrajzi gyűjtemények 

őre.

E l i s  e h e r  J ózs e f ,  
r. tanár.

Görög nyelv : VI.
Latin nyelv : V. VI. VIII. 19 A VI. osztály főnöke. A 

gymnásium könyvtárnoka.

H e i n r i c h  Gu s z t á v ,  
r. tanár.

Német nyelv : VII. Vili. 
Latin nyelv : VII. 
Történet : VIII. 
Bölcsészet : VII. VIII.

17
A VIII. osztály főnöke. A német 

önképző-kör elnöke.

J ó n á s  J á n o s ,  
póttanár.

Mennyiségtan : I—V. 
Magyar nyelv : III. 
Német nyelv: V.

21

S c h l e i n i n g  Vi l mos ,  
hely. tanár.

Latin nyelv : II. 
Magyar nyelv : II. 
Német nyelv : II. III. 
Vallás : I—IV.

19 A II. osztály főnöke.

S c h o l t z  Ágos t ,  
r. tanár.

Mennyiségtan : VI—VIII. 
Természettan : IV. VIII. 18

A VII. osztály főnöke. A gymna- 
siumi segélyegylet felügyelője. 
A természettani szertár őre.

S c h o l t z  Al be r t ,  
hely. tanár.

Latin nyelv : I. 
Magyar nyelv : I. 
Német nyelv: I. 
Történet-földrajz : I. II.

19
Az I. osztály főnöke. 

A tanári kar jegyzője.

T o r k o s  Lá s z l ó ,  
r. tanár. Magyar: IV—VIII. 15 Hely. igazgató.

A magyar önképző-kör elnöke.

W e b e r  Rudol f ,  
r. tanár.

i

Latin nyelv : III.
Német nyelv: IV. VI. 
Történet-földrajz : III. IV.

19 A III. osztály főnöke.

S c h m i d  Tódor ,  
énektanár. Ének : I—IV. 4

S á n d y  G y u l a  
rajztanár.

í
Rajz : I—IV. 4

1 |



A főgymnásinmi tanulók névsora. *)

I. OSZTÁLY.
1. Balázs Béla 18G3. r. k. m. t. D. Pest.
2. Bátky János 1862. ág. h. Irsa.
3. Bauer Béla 1862. M. h. Pest.
4. Bruch Manó 1862. M. h. Sárkeresztur.
5. Deutsch Gyula 1861. M. h. in. t. Izsák.
6. Dohmann István 1861. ág. h. Érsekújvár.
7. Eckstein Sándor 1858. M. h. Pest.
8. Egyházi József 1861. ág. h. Pest.
9. Fischer Lajos 1862. r. k. Pest.

10. Földváry Elemér 1862. ág. h. k. 1. Pest.
11. Földváry Mihály 1861. ág. h. Tass.
12. Friedmann Gusztáv 1862. M. h. Pest.
13. Friedrich Tódor 1861. 31. h. Pest.
14. Frimm Gyula I860. 31. h. Körmend.
Io- Fürst Imre 1863. 31. h. Pest.
16. Goldstein Emil 1861. 31. h. Pest.
17. Goldstein Imre 1862. M. h. Pest.
18. Gracft' János 1861. ág. h. t. m. Buda.
19. Haefner Arthur 1861. ág. h. Szt.-3Iiklós.
20. llalasy József I860, r. k. m. t. D. Kőtelek.
21. Haim Arnold 1862. M. h. Pest.
22. Hann Lajos 1861. M. h. Pest.
23. Hilf 3Iiksa 1859. 31. h. ni. t. Mezö-Tur.
24. Hollefreund Ottó 1861. ág. h. Pest.
25. Horánszky Lajos 1861. ág. h. Pest.
26. Jeszenszky Sándor 1862. ág. h. Pest.
27. Jónás Henrik 1862. M. h. Pest.
28. Jung Ödön 1862. 31. h. Pest.
29. Kempfner Ede 1862. 31. h. Pest.

30. Klein József 1862. 31. h. Pest.
31. Kmosko József 1859. ág. h. t. m. Rákos-Keresztur.
32. Kohn Arthur 1861 M. h. Pest.
33. Kruze Ernő 1861. ág. h. Pest.
34. Kunz Gyula 1860. ág. h. ism. Verona.
35. Kuttlik András 1860. ág. h. Pest.
36. Laczkó Béla 1862. M. h. Szolnok.
37. Lederer Károly 1862. M. h. k. 1. Pest.
38. Lederer László 1862. 31. h. k. 1. Pest.
39. Löw Emil 1863. M. h. Simánd.
40. Löwy Bertalan 1863. M. h. Pest.
41. Löwy Ernő 1863. M. h. Ócsa.
42. 3Iares Zoltán 1862. h. h. m. t. Pomár.
43. 3Ieidinger Lajos 1862. r. k. Buda.
44. 31cndl Arthur 1862. 31. h. Pest.
45. Menkesz Vilmos 1861. 3í. h. Pest.
46. 3Iocskonyi József 1860. ág. h. t. ni. Irsa.
47. Neuberger Izidor 1862. M. h. Pest.
48. Oláh Zoltán 1862. h. h. m. t. D. S.-Ujhely.
49. Pekáry Géza 1863. r. k. m. t. D. Pest.
50. Piday János 1863. r. k. Pest.
51. Politzer László 1861. 31. h. Szolnok.
52. Pollák Arthur 1862. Pest.
53. Pollák Ferencz 1861. 31. h. m. t. k. 1. Szeged.
54. Pollay Lajos 1860. ág. h. k. 1. Poprád.
55. Posztóczky Jenő 1862. r. k. m. t. D. Szt.-Ivány.
56. Ragályi Lőrincz 1861. r. k. m. t. D. Pásztó.
57. Ráth Gyula 1862. r. k. k. 1. Pest.
58. Reich Zsigmond 1862. 31. h. Bécs.
59 Rosenfeld Henrik 1862. 31. h. Pest.
6o. Rothstein Hugo 1863. 31. h. Pest.

R ö v i d í t é s e k :  ág. h. =  ágostai; — h. h. =  helvét hitvallású ; r. k. =  római katholikus ; — g. k. =  görög 
k e le t i; — M. h. =  Mózes hitvallású ; — m. t. =  m agántanuló; t. m. -  tandíjmentes ; — k. 1. =  k ilép e tt; — f  =  meghalt; — ism. 
=  ismétlő. — 11. =  Dúshegyi reálgymuasiumából.

3*
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61. Kuh Géza 1861. M. h. Pest.
62. Ruttkay Aladár 1862. ág. h. Tápió-Szele.
63. Schlichter Izidor 1863. M. h. Pest.
64. Schossberger Rezső 1862. M. h. k. I. Pest.
65. Schönfeld Arthur 1862. M. h. Pest.
66. Schwartz Izidor 1860. M. h. Uj-Pest.
67. Singer Arthur 1863. M. h, k. 1. Pest.
68. Spiller Arnold 1861. M. h. k. 1. Pest.
69. Spiller József 1862. M. h. m. t. Pest.
70. Spitzer Emil 1862. M. h. Pest.
71. Steinbeck Henrik I860. M. h. Pest.
72. Stricker Fülüp 1861. M. h. Pest.
73. Szukács Lajos 1861. ág. h. t. m. Aszód.
74. Ujj Gyula 1861. ág. h. t. m. Csaba.
75. Ullmann Gyula 1861. M. h. Raja.
76. Umbach Gyula I860, ág. h. Pest.
77. Vodianer Nepomuk 1864. r. k. m. t. Pest.
78. Wahlkampf Frigyes 1859. ág. h. ism. k. 1. 

Kotaj.
79. Weisz Sándor 1861. M. h. Pest.
80. Winkler Zsigmond 1862. Pest.

II. OSZTÁLY.
81. Ádáms Donát 1861. M. h. k. 1. Pest.
82. Adler Miksa 1861. M. h. Esztergom.
83. Aigner Károly 1860. r. k. Temesvár.
84. Balassa István 1862. ág. h. Edelény.
85. Bányász István 1860. M. h. Pest.
86. Bass Géza 1862. M. h. Pest.
87. Baumann Zsigmond 1860. M. h. Test.
88. Bencze Bálint 1861. h. h. m. t. D. Solt.
89. Bencze Ferencz 1858. h. h. m. t. D. Solt.
90. Blau Miksa 1861. M. h. Tápió-Sáp.
91. Bloch József 1862. M. h. Pest.
92. Budinszky Bohus I860, ág. h. Pest.
93. Csapó Loránd 1862. ág. h. m. t. Csep.
94. Dohmann Ferencz 1860. ág. h. Érsekújvár.
95. Domán Zsigmond 1859. M. h. Balassa-Gyarmat.
96. Elefánt Béla 1859. ág. h. ism. Nyíregyháza.
97. Ellenberger Hugó 1860. ág. h. t. m. Bécs.
98. Flesch Benedek 1860. M. h. Pest.
99. Fried Gábor 1860. M. h. Pest.

100. Fried Sándor 1859. M. h. Monor.
101. Frommer Tivadar 1861. M. h. Pest.
102. Fuchs Henrik 1862. M. h. Margita.
103. Fürst Ödön 1861. M. h. Pest.
104. Gálitzky Kálmán. 1860. ág. h. Pest.

105. Geltz Endre 1861. r. k. m. t. D. Ó-Arad.
106. Germ Rudolf 1861. ág. h. Pest.
107. Goldstein Jenő 1862. M. h. Pest.
108. Gruber László 1862. M. h. Pest.
109 Hecht Izidor 1862. M. h. Pest.
110. Herzog Manó 1862. M. h. Pest.
111. Hirsch Ferenc 1862. M. h. Haraszt.
112. Hirsch Jakab 1862. M. h. Pest.
113. Hirschfeld Mátyás 1861. M. h. Pest.
114. Hrebenda Lajos 1860. ág. h. Pest.
115. Kéler Zoltán 1861. ág. h. Pest.
116. Khayll Elemér 1860. M. h. Pest.
117. Kőim Lipót 1860. M. lm Pest.
118. Köszeghi Géza 1860. ág. h. ism. Pest.
119. Kovács Pál 1859. ág. h. ism. Pest.
120- Kriek Jenő 1861. ág. h. t. m. Szeged.
121. Kuncz Jenő 1859. ág. k. Kassa.
122. Lederer Arthur 1861. M. h. Pest.
123. Messinger Simon 1862. M. li. Pest.
124. Nigrinyi György 1859. ág. h. Pest.
125. Pekáry Imre 1862. r. k. m. t. D. Pest.
126. Pfeifer Lajos 1861. M. h. Pest.
127. Pillepiő Rudolf 1862. r. k. k. 1. Verona.
128. Rakita László 1861. r. k. Szeged.
129. Rechtnitz Ödön 1862. M. h. Pest.
130. Reichmann Ede 1861. M. h. Pest.
131. Reményi Ede 1861. ág. h. Chicago, Amerika.
132. Rudnay József 1861. ág. h. m. t. Vanyarcz.
133. Schön Hugó 1861. M. h. Pest.
134. Schönfeld Ödön 1862. M. h. Pest.
135. Schossberger Lajos 1861. M. h. k. 1. Pest.
136. Schwartz József 1862. M. h. Pest.
137. Siráky Árpád 1859. ág. h. Pest.
138. Spiegel Gyula I860. M. h. Pest.
139. Steiner Ármin 1861. M. h. Pest.
140. Stern Ármin 1861. M. h. Pest.
141. Strasser Ödön 1861. M. h. Pest.
142. Strauss Mór I860, r. k. Bécs,
143. Szkalla József 1861. r. k. m. t. D.Pest.
144. Taubinger Géza. 1861. ág. h.Podluzsa.
145. üjlaky Ferencz 1860. ág. h. Körmöczbánya.
146. Veitli Sándor 1861. M. h.Pest.
147. Walther Béla 1861. ág. h. Kassa.

III. OSZTÁLY.
148. Balassa Árpád I860, ág. h. Edelény.
149. Bingenheimer János 1859. ág. h. t. m. Ó-Buda.
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150. Brey Imre 1859. r. k. Nagy-Kikinda.
151. Deutsch Sándor. 1862. M. h. m. t. Lugos.
152. Dombory Béla 1859. ág. h. Bukarest.
153. Farkas István 1859. r. k. m. t. D. Pest.
154. Fátli Emil 1861. r. k. Nagy-Szeben.
155. Fayl Zoltán 1861. ág. h. Pest.
156. Fclluer Leó 1860. M. b. Pest.
157. Fischei Béla 1860. M. h. Pest.
158. Földváry Béla. 1862. ág. h. m. t Péteri.
159. Földváry Géza 1860. ág. h. m. t. Gyömrö.
160- FUredy Lajos 1860. ág. h. Pest.
161. Herzog Oszkár I860. M. h. Pest.
162. Holl Ottó 1860. ág. h. Pest.
163. Kozma Andor 1861. h. h. Marczali.
164. Lederer Béla. 1860. M. b. Pest.
165. Maerle Géza 1860. M. li. Pest.
166. Mannaberg Gyula. 1860. M. b. Pest.
167. Méhnert Gusztáv. 1860. ág. b. t. m. Szód.
168. Miksics Imre 1859. r. k. m. t. D. Pest.
169. Nagy Kálmán 1860. ág. b. Kaposvár.
170. Obersohn Albert 1860. M. b. Vukovár.
171. Pollák Gyula. 1858. M. b. Vicza.
172. Redlich Vilmos 1860. M. h. Szeged.
173. Roxer Gyula 1860. ág. h. Tokaj.
174. Schönberg Ferencz 1860. M. h. Pest.
175. Sonnenberg Izidor 1859. M. b. Pest.
176. Stern Arthur 1860. M. h. Pest.
177. Strasser Imre 1859. M. h. Pest.
178. Stein Zsigmond. 1860. M. h. Kaposvár.
179. Tenczer Mátyás 1860. M. h. k, 1. Pest.
180. Várady Gyula 1859. h. h. Kotaj.
181. Vassko Jenő 1859. ág. b. Eperjes.
182. Vay Dezső gr. 1859. b. h. m. t. D. Szt-György- 

Abrány.

IV. OSZTÁLY.
183. Agorasztó Péter 1859. g. k. Pest.
184. Bakody Árpád 1858. ág. h. Lemberg.
185. Bernula Miklós 1857. ág. b. Pilis.
186. Blau Lajos 1858. M. h. Pécska.
187. Bleuer Oszkár 1860. M. h. Pest.
188. Brestyánszky Ödön 1859. r. k. Pest.
189. Deutsch Ernő 1860. M. b. Eresén.
190. Ballus Farkas 1859. ág. b. t. Pécs.
191. Dohmaun Károly 1859. ág. b. Érsekújvár.
192. Egyed Sándor 1858. ág. h. Pest.
193. Faur Kornél 1860. g. k. Lugos.

194. Fiedler József 1859. ág. b. Pest.
195. Glauber Sámuel 1858. M. b. Munkács.
196. Gróf Ármin 1857. M. h. m. t. Duua-Pataj.
197. Guttmann Emil 1858. M. b. Pest.
198. Hilf Miksa 1859. M. h. Mezö-Tur.
199. ' Höchel Antal 1859. ág. h. Test.
200. Jaczkó Manó 1859. ág. b. m. t. Pest.
201. Jármy György 1859. h. b. m. t. D. Nyir-Mada.
202. Melfelber Ludevit 1857. ág. b. Pest.
203. Piday Béla 1860. r. k. m. t. Pest.
204. Rosenfeld Alfréd 1858. M. h. Pest.
205. Rudnyánszky Gyula 1858. r. k. m. t. D. Eösz- 

deöghe.
206. Rust József 1859. M. h. Pest.
207. Sárközy Pál 1859. h. h. m. t. D. Tápió-Szele.
208. Sckossberger Ágost 1859. M. h. k. 1. Pest.
209. Spira Rezső 1858. r. k. Pultenstein, Kariutk.
210. Stern Lajos 1859. M. b. Pest.
211. Szűk Géza 1860. ág. li. Pest.
212. Taub Ármin 1860. M. h. Pest.
213. Trencsényi István 1859. ág. h. Ilarta.
214. Zoláid Rezső 1859. r. k. Kalocsa.
215. Zsigmondy Árpád I860, ág. h.Pest.
216. Weber Károly 1859. ág. b. m. t. Pest.

V. OSZTÁLY.
217. Bakonyi Géza 1859. M. b. Pest.
218. Ballus Zsigmond 1858. ág. h. Pécs.
219. Beer Izidor 1859. M. b. Pest.
220. Belgrad Ignácz 1859. M. b. Szerém.
221. Draskóczy László 1858. ág. b. m. t. Kálosa.
222. Egger Gyula 1859. M. h.Pest.
223. Engel Gyula 1859. M. h. Tarna-Zsadány.
224. Engel Róza 1861. M. b. m. t. Tarna-Zsadány.
225. Fleiscbmann Imre 1857. r. k. Pest.
226. Flescb Aladár 1859. r. k. Pest.
227. Földváry Miklós 1858. ág. h. Tass.
228. Glós Géza 1857. ág. h. Pest.
229. Glós László 1859. ág. h. Pest.
230. Hirscbl Gusztáv 1858. M. h. Pest.
231. Honig Izidor 1856. M. h. Kaposvár.
232. Jármy Andor 1858 h. h. m. t. D. Nyir-Mada.
233. Kállay Károly 1857. h. h. Pest.
234. Karafiát Márius 1858. ág. h. Bécs.
235. Koritsckoner Lipót 1857.M. h.Pest.
236. Kovács László 1857. r. k. m. t. Polgár.
237. Krausz Gusztáv 1858. ág. h. Pest.
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238. Kurzweil József 1856. M. h. Pest
239. Kiilley Aladár 1859. ág. h. Sz.-Fehérvár.
240. Lederer Rudolf 1858. M. li. Pest.
241. Piday Ödön 1858. r. k. Pest.
242. Rigócz Kálmán' 1858. M. h. Bal.-Gyarmat.
243. Somogyi Zsigmond 1859. r. k. m. t. D. Kis- 

Várda.
244. Sváb Sándor’ 1859. M. h. Pest.
245. Szwoboda Ödön r. k. k. 1. Triibau, Csehország.
246. Várady Gábor 1859. h. b. Marm.-Sziget.

VI. OSZTÁLY.
247. Abel Jenő 1857. r. k. Pest.
248. Adler Mihály 1857. M. h. Pest.
249. Balassa János 1855. ág. h. Edelény.
250. Baumgarten Egmont 1858. M. h. Becs.
251. Beer Henrik 1858. M. b. Pest.
252. Beer Zsigmond 1857. M. h. Pest.
253. Bobor Károly 1855. ág. h. m. t. Makó.
254. Bókay János 1858. ág. h. Pest.
255. Engel Dávid 1858. M. b. Kun-Szt.-Márton.
256. Engel Zsigmond 1855. M. h. Léva, Vasm.
257. Fuchs Ignácz 1856. M. h. Újfalu.
258. Gellén István 1858. b. h. Nyitra.
259. Gigon Albert 1856. r. k. m. t. Porrentruy Bern 

cant.
280. Goldstein Gyula 1857. M. li. Pest.
261. Gunst Mór 1855. M. h. k. 1. Szentes.
262. Guttmann Lajos 1857. M. h. Pest.
263. Hanzély Márton 1856. ág. h. k. 1. Pest.
264. Hellsinger Emil 1858. M. h. m. t. Debrecen.*
265. Heinrich Károly 1856. ág. b. m. t. Pest.
266. Herzfeld Vilmos 1857. M. h. Déva.
267. Hilf Kálmán 1858. M. h. Mezö-Tur.
268. Janicz János 1854. ág. lí. m. t. Pest.
269. Jankovics Endre 1857. g. k. Pest.
270. Kann Sándor 1857. M. li. Pest.
271. Kaszab Ernő 1856. r. k. m. t. D. Jászberény.
272. Katzenback József 1855. ág. b. Szegszárd.
273. Knyaskó Lajos 1857. ág. h. Osgyán.
274. Kohn Adolf 1856. M. h. k. 1. Nagy-Becskerek.
275. Kovács Rudolf 1858. ág. h. Czegléd.
276. Läufer Henrik 1855. 31. h. m. t. Vág-Ujliely.
277. 3Iagyar Jliklós 1858. h. h. Tálya.
278. Maitinszky Zsigmond 1859. 31. h. Pest.
279. Oroszi Béla 1856. 31. h. Pest.
280. Rózsavölgyi Manó 1857. 31. h. Pest.

281. Scheiner Ferencz 1856. M. h. Török-Szent- 
31iklós.

282. Schwarz Dávid 1857. M. k. Török-Szent- 
Miklós.

283. Schwarz Gyula 1857. M. li. Tengőd.
284. Singer Sándor 1857. 31. k. Pest.
285. Stein Gusztáv 1857. 31. h. Szeged.
286. Stojkovics György 1857. g. k. Nagy-Becskerek.
287. Szávics Iván 1857. g. k. k. 1. Nagy-Becskerek.
288. Szukács József 1855. ág. k. m. t. Aszód.
289. Téry Béla 1859. 31. h. Apatin.
290. Wassilievics János 1857. g. k. Pest.
291. Wodianer Rezső 1858. r. k. m. t. Pest.
292. 3Volfner József 1856. M. b. Arad.

VII. OSZTÁLY.
293. Árvay István 1853. r. k. m t. N.-Becskcrek.
294. Baumann 3íiksa 1856. 31. k. Pest.
295. Bayer 31iksa 1852. 31. h. k. 1. Szalma-Teres.
296. Bellágk Zsigmond 1856. r. k. Pest.
297. Bókay Árpád 1856. ág. k. Pest.
298. Breuer József 1855. 31. k. Kenderes.
299. Csengery Lóránt 1856. k. h. Pest.
300. Daróczy Lajos 1858. r. k. m. t. D. Szegszárd.
301. Dirner Gusztáv 1855. ág. h. t. m. Göllnitz.
302. Drakulic Pál 1856. g. k. m. t. D. Zombor.
303. Eisler Béla 1855. 31. h. Pest.
304. Fleischmann Samu 1856. 31. h. Pest.
305. Grün Károly 1855. 31. h. m. t. Héviz-Györk.
306. Hajduska Emil 1856. 31. k. Pest.
307. Hellebrant Árpád 1855. r. k. Pest.
308. Herzl Mór 1856. 31. h. Pest.
309. Herrmann Lajos 1856. 31. k. Paks.
310. Hirsck Zsigmond 1856. 31. k. Pest.
311. Königsberger Gyula 1856. 31. h. Pest.
312. Kriek Aladár 1856, ág. h. Pest.
313. Lichtenstein Bernát 1855. 31. h. Gyöngyös.
314. Neuwirth József 1855. 31. ii. Gyöngyös.
315. Őrley László 1856. r. k. Pest.
316. Pressburger Miksa 1854. 31. k. m.t. Tata.
317. Próbáld Károly 1856. r. k. Pest.
318. Prónay Gábor 1857. ág. h. Pest.
319. Rácz Béla 1857. h. h. Pest.
320 Rechnitzer 3Ianó 1853. M. k. m. t. Torvaj.
321. Riedl Frigyes 1856. r. k. Ladomér.
322. Szabó Mihály 1852. r. k. m. t. Gyöngyös.
323. Steinhardt Felix 1855. 31. h. m. t. 3íakó.



23

324. Stern Arthur 1850. M. h. Pest.
325. Weisz Ignácz 1855. M. h. m. t. Pest.
32G. Weisz Izidor 1855. M. h. k. ]. Veszprém.

VIII. OSZTÁLY.
327. Békeffy Géza. 1854. M. h. Pest.
328. Brachfeld Manó 1855. M. h. Székes-Fehérvár.
329. Czentner Lajos 1853. ág. h. Ménhard, Szepesm.
330. Dalnoky Béla 1856. M. h. Pest.
331. Goldstein Izidor 1856. M. h. Pest.
332. Feingold Miksa 1853. M. h. m. t. Verbó.
333. Haberern Pál 1855. ág. li. Szarvas.
334. Holl Walter 1852. ág. h. m. t. Pest.

335. Jurenák István 1854. ág. h. Pest.
336. Keresztszeghy Kornél 1855. h. h. m. t. Szatmár.
337. Keresztszeghy Lajos 1856. h. h. Szatmár.
338. Kriek Árpád 1855. ág. li. Pest.
339. Mátray József 1855. r. k. Gyöngyös.
340. Moravcsik Géza 1855. ág. h. Beer.
341. Rácz István 1855. h. h. Pest.
342. Reiner Lajos 1852. M. li.m .t. Sátoralja-Ujhely.
343. Sacelláry Mihály 1855. g. k. Pest.
344. Sajóhelyi Béla 1855. ág. h. Pest.
345. Schwarcz József 1854. M. h. Kecskemét.
346. Stotter Gyula 1855. M. h. m. t. k. 1. Turdosin.
347. Székács Béla 1855. ág. h t. m. Pest.
348. Tisch Mór 1854. M. h. m. t. Szt.-Márton.

T U D Ó S Í T Á S .
A jövő tanév September 1-jén kezdődik, még pedig úgy, hogy 1—4-ig a beírások történnek, 5- 

kén a felvételi, pót- és magánvizsgálatok tartatnak meg, 6-kán pedig megkezdődik a rendes tanítás.
A gymnásium I. osztályába csak azon növendékek vétetnek fel, kik a negyedik elemi osztályból ál

talános kielégítő bizonyitványnyal bocsáttattak el, vagy ilyennek nem létében az elrendelt magánvizsgála- 
1 ot megállják.

Elhatároztatván az egyházi elöljáróság által, hogy 60 tanulónál több egy osztályba fel ne vétes
sék, a beiratás első és második napján — hogy a gyülekezeti tagok gyermekei hátrányt ne szenvedjenek 
a gymnásium I. és II. osztályába csak protestáns tanulók iratnak be. Kéretnek tehát azon t. protestáns szülők, 
kik gyermekeiket a két első osztályba beíratni szándékoznak, hogy a beiratást vagy legalább bejelentést a 
nevezett két napon eszközölni el ne mulaszszák.

A beírások alkalmával minden tanuló köteles az egyház pénztárába beiratási díjul 2 frtot, első fél
évi tadijul pedig a protestáns tanulók s a nem protestánsok közül azok, kik már az előtt is gymnásiumunk növen
dékei voltak, 6 frtot, azon nem protestánsok pedig, kik azuttal iratnak ke először gymnásiumunk valamely osztá
lyába, 11 frtot, összesen 8, illetőleg 13 forintot befizetni.

A második félévi tandíj egyenlő az első félévivel, a beiratási dij helyett azonban minden rendes 
tanuló könyvtári és múzeumi illetékül 1 forintot tartozik fizetni.

Torkos László,
r. t. h., igazgató.




