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A rajztanitás behozataláról gymnasiiimainkba.

A középiskolának első és minden más tekintet fölött álló célja: a társadalomnak erkölcsileg tökéle
tes ifjút nevelni. Nagyon különbözők bár a felfogások, melyekkel az erkölcsileg tökéletes embert definiálni 
szokták, nekünk mindezen felfogásokkal foglalkoznunk fölösleges, mert mi a középiskola nevelte ifjút akarjuk, 
hogy mint az erkölcsileg tökéletes ember példányképe álljon előttünk — fogalomképpen — s így nekünk 
elegendő anyagot nyújt maga a középiskola mai — vagy régibb — szervezete is arra, hogy ezen a magasabb 
emberi és honfiúi hivatásra nevelt ifjú kiképeztetését tekintsük eszköz gyanánt a magasztos cél elérésének 
szempontjából. — A valláserkölcsi alap magában véve, — századok bizonyítják — nem elegendő arra, hogy 
az erkölcsileg tökéletes embert képezze mert noha a valláserkölcsi oktatás a szivet és lelket egyenlően 
neveli, minden jó és szép befogadására fogékonynyá 'teszi s igy mindenkor első rangú tantárgya marad az 
középiskoláinknak; — de hogy a jót a rosztól, a nemes tényt a köznapiastól, az üdvöst a kái'hozatostól meg tud
juk különböztetni: abhoz Ítélő képesség, s ennek elnyeréséhez átalános műveltség szükséges. — Nem szabad az 
átalános műveltség fogalmát az átalános szakképzettség — a mi nem existál — fogalmával összetévesztenünk. 
A középiskola nevelte ifjaktól megkövetelhetjük azt, hogy mint ember és mint hazafi egyaránt megállja a tár
sadalomban helyét, hogy hazafiúi és emberi kötelességeivel mint művelt lelkű és érzékeny szivű polgár álljon 
szemben, s tőle első sorban megkövetelhető az, hogy — mihelyt önálló gondolkodásra jutott — emberi és 
hazafiú kötelességeit ne csak felfogja és átérezze, de — tehetségei és helyzetéhez mérten, — ha kell a hazája 
javát célzó eszközök buzgó ápolójává, apostolává legyen.

Mindazon tantárgyak, melyek a középiskolákban előadatnak, első sorban azt célozzák tehát, hogy a 
tanuló átalános Ítélő képességét fokozzák, s ha az egyes tantárgyak ezen főcél mellett ismeret-anyagot is szol
gáltatnak a tanulónak — az noha nem megvetendő kincsévé válik mégis csak — mintegy a dolog természetéből 
folyó elmaradhatlan következmény jön tekintetbe.

Ezen — az egész középiskola szervezetére érvényes — felfogásból indultak ki ujabbkori paedagó- 
gusaink, amidőn a rajztanitás szükséges voltát hangsúlyozták, és kimondották, hogy a rajztanitás behozatala 
gymnasiumainkba elodázhatlan kötelessége az e tekintetben intézkedő közegeknek. Ezen magasztos elv alapján 
mondotta ki az országos középtanodai tanáregylet a f. é. március hó 10-én kelt s nagyméltóságu Trefort 
Ágoston vallás- és közoktatási miniszter úrhoz benyújtott emlékiratában aggodalmát a felett^ hogy noha a 
kormány tantervébe szinte felvette a gymnásium keretébe a rajztanítást a négy alsó osztályba kötelező tan
tárgynak, de annak sem elegendő — a célnak megfelelő óraszámot, sem elég tért — miután csak a négy 
alsó osztályba vitetett be — nem engedett. Az említett emlékirat ugyanis ezeket mondja: »A szabadkézi rajz
nak a gymnasiumban kiszabott óraszámára nézve azonban nem hallgathatjuk el, hogy e tantárgynak rendkívüli 
képző erejét tekintve keveseljük a heti 2 órát, s e helyett 3-at ajánlunk mind a négy alsó osztályban; sőt a 
rajzbeli oktatást kitérj esztendőnek tartjuk a felső osztályokra is, heti 2—2 órában, mint rendkívüli kötelezett 
tantárgyat. E kötelezettség első sorban az illető intézetet terhelné, mely tartoznék a rajztanitásről gondoskodni, 
továbbá azon tanulókat, kik a tanfolyam végzésére beiratkoznak.«

Látható tehát az idéztük tételből, miszerint hazánk tanügye épen az átmenet stádiumában van arra 
nézve, hogy gymásiumainkban a rajztanitást mennyiben kellene figyelemre méltatni; de hogy az valóban szük
séges tantárgya a gymnásiumnak, az nyilván kitűnik magából a kormány újabb gymnásiumi tantervéből, 
melybe az immár felvétetett; s annálinkább az országos középtanodai tanáregylet tantervjavaslatából, mely 
nem csakhogy a rajztanitás szükséges voltát bizonyítja, hanem annak megfelelőbb méltatását is egész hatá
rozottsággal sürgeti.
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Hogy az országos középtanodai tanáregylet mennyire lesz képes emlékiratával oda hatni, miszerint 
a kormány javaslatát — mely a rajztanítást a semminél is roszabb félszegségre kárhoztatja — módosítsa, azt 
majd a jövő mutatja meg; de hogy a kormányi tantervjavaslat többet fog — keresztülvitele esetében— ártani 
a  rajztanitásnak, mint használni: azt rövid pár tanév fogja igazolni.

Annyi kótségbevonhatlan tény azonban, hogy a rajztanitás behozása gymnásiumainkba a kor 
haladó szellemének szülöttje, és mivel hazai közoktatásügyünk e tekintetben épen az átmenet, s a kezdetleges
ség állapotában van: helyén levő dolognak láttam ón is — mint kire gymnásiumunkban a rajztanítás ez idő 
szerint bízva van — a tárgy paedagógiai oldalát csekély erőmtől kitelhetőleg megvilágítani; annális inkább, 
mivel főgymnásiumunk e téren is az elsők közé látszik tartozni, mert itt már tényleges előintézkedések tétettek 
a rajztanítás ügyében.

Nem lehet itt célunk azon minden alapot nélkülöző támadások ellen vívni szélmalom-harcot, 
melyek helytelen alapból indulván ki, mihelyest komolyabb figyelembe vétetnek, önmaguk'rontják le magukat; 
de másrészt nem hagyhatjuk érintetlenül azon aggodalmas nyilatkozatokat sem, mik a jóakaratot nem nélkü
lözik, noha — miként látni fogjuk — tudományos alappal nem birnak.

A legerősebb támadásnak látszik a gymnásiumi rajztanítás szükséges volta ellen az lenni, mely kétségbe 
vonja azt, hogy a rajz tanulása átalános műveltségi szempontból szükséges volna, mely állítja, hogy a képzőmű
vészeti termékek megítélésére elegendő volna a classikus irodalom és általános aesthetika ismertetése, és igy 
a rajztanitás minden célt nélkülöző kézi ügyesség fejlesztése.

Kétségbe vonhatlan tény az, miszerint az emberi természetben már bennrejlő tulajdonság az, hogy 
a  szép érzetének bizonyos fokü alapjával bir, s igy igen természetes dolog az, hogy a képzőművészeti termékek 
szemlélésénél is felébred benne — ha semmi műveltséggel nem bir is — ezen érzék, és nem egyszer igen talpra 
esett megjegyzéseket hallunk olyanoktól, kiktől azt nem is vártuk volna.

Hogy tehát az általános aesthetikai képzettséget nyert s a poezis műremekeit ismerő fő hozzá szól
hat a képzőművészeti termékekhez is, azt mi annálkevésbbé akarjuk kétségbe vonni, mert hiszen mi állítjuk, 
hogy — mint az irodalom termékeihez — úgy a képzőművészetiekhez is minden ember hozzá szólhat; azután, 
hogy az aesthetikai képzettséggel bíró még inkább és több alapossággal szólhat hozzá, az nagyon természetes. 
Hogy a historikus valamely históriai, az ethnografus valamely jelmez-rajzhoz s i. t. sok tekintetben hozzá szól
hat, mely tekintetben az általános aesthetikai képzettséggel bíró semmit sem szólhat, az megint bizonyos dolog. 
De már most ebből azt következtetni, hogy a rajz tanítása fölösleges, épen nem szabad, hanem ellenkezőleg 
ebből azt lehet csak helyesen következtetni, hogy a rajz tanítása —- ha célirányosan kezeltetik — az átalános 
aesthetikai érzéket is fejleszti. Az egész ellenvetés tehát egyoldalú, s nem az folyik belőle, hogy az általános 
aesthetikai képzettségű ember alaposan megítélheti a képzőművészeti terméket, hanem megfordítva: hogy a rajz 
tanításánál nem szabad figyelmen kívül hagyni az esthetikai érzék fejlesztését, hanem annak ezúton is szolgálni 
kell. Azért, mert a mathematika a filozófiából, s megfordítva a filozófia a mathematikából nyer saját céljának 
megfelelő támpontot; vagy mert a költészet minden humanistikai tárgy által nemes anyagot nyer saját tár
gyául ; hogy a história erkölcsi anyagot szolgáltat az események előadásában; vagy hogy a physika, a chemia, 
ermészetrajz és mathematikából helyes és céljának megfelelő elveket képes magának meríteni; azért sem az 

egyik, sem a másik tantárgyat elvetni nem szabad, hanem mindegyiket oly mértékben kell tanítani, hogy a 
közös célnak— az átalános műveltség fejlesztésének — megfeleljen. Ha tehát a rajztanitás az általános aesthe
tikai érzék fejlesztésének szempontjából kezeltetik, akkor nem csupán kézi ügyességet sajátít el általa a tanuló, 
hanem ez iránybani helyes érzéket és értelmet is ; mert csupán a rajztanitás által adhatjuk a tanulónak kezébe 
azon biztos Ariadne-fonalat, mely őt a képzőművészeti termékeknek — mint ilyeneknek — teljes felfogására, 
és alapos megítélésére vezeti.

Yagy annyira jelentéktelen-e az emberi szellem által produkált képzőművészeti tárgyak légiója, 
hogy azok még csak azt sem érdemlik meg, miszerint átalános műveltséggel biró ifjaink az emberi szellem ez 
iránybani nyilvánulásainak főbb vonásaival megismerkedjenek ? Hiszen az ilyen feltevés ellen minden látni 
tudó szem, s minden érezni tudó kebel méltán kikelhet. — Nem csupán irodalmi téren produkál az emberi szel
lem classikus műveket, hanem a festészet és szobrászatnak is megvannak az ő saját classikus termékei, és
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bajos volna eldönteni a kérdést, hogy az emberi szellem teremtő erejének melyik módjához — a költészeti vagy 
festészeti és szobrászatihoz — van-e kötve régibb, traditiónálisabb fény? S ha a költészet tanítása által 
képesek vagyunk tanítványainkban a nemes gondolkodás csiráját elvetni, s a helyes fogalmat megadni a szép 
és remek művekről: akkor bizonnyára a — célirányosan kezelt — rajztanítás által képesek leszünk tanítvá
nyainknak oly szellemi kincset biztosítani, melynek az életben mindannyiszor gyönyörködtető, s a lelket nem 
kevésbbé felemelő és törekvésre buzdító hasznát veendik, valahányszor mesterművet lesz alkalmuk szemlélni, 
mert ismerni fogják a szellemi képesség fokát, melyen a mesternek állnia kell, hogy teremtő lelke művében 
megszólaljon; míg ellenben ma — amidőn gymnasiumi növendékeink a rajzolásról semmi alapos ismerettel 
nem bírnak — lehetetlenség az, hogy meg tudjanak becsülni oly irányú működését az emberi szellemnek, mely 
rajzolás által — mint előttük teljesen ismeretlen módszerrel — lett előállítva. A tanuló ítélő képességét pl. o. 
nyelvkezelés tekintetéből az által eszközöljük leginkább, hogy velük a classikus irodalom termékeit elemeztet- 
jük. Ámde mielőtt ezt tennők mindenesetre szükséges, hogy a nyelv elemeivel megismerkedjék, mert addig a 
classikus nyelvezet szépségeit sem elemezni, sem helyesen felfogni nem képes. S hogy a nyelvkezelés könnyüd- 
ségének és mégis értelemteljes használásának szempontjából mennyire szüksége az, hogy a tanuló saját erejére 
támaszkodva is munkálkodjék: azt nyelvtanáraink mindannyian tudják. Sajátságos körülmény az, hogy huma- 
nistikus készültséggel bíró emberek legnagyobb része — tapasztalat bizonyítja — mennyire járatlan a legegy
szerűbb képek készítésében, s mégis mily makacsul állítják közülök sokan, hogy a rajz tanulása fölösleges, és 
pedig rendesen azok, kiknek a rajzolásról vagy épen semmi, vagy a semminél nem sokkal többet érő fogalmuk 
van. Az ilyenek azután rendesen előrántanak egy csomó bölcs mondatot minden más tudományból, hogy állí
tásaikat látszólag bár — de mégis valamennyire alaposnak tüntessék fel, pedig csak azt kellene megfontolniok, 
hogy olyasmi ellen harcolni elvből nem — hanem csak visketegségből lehet — amit nem ismernek.

Vannak ismét olyan ellenségei a gymnasiumi rajztanításnak, kik a rajzolást valamely általuk vég
zett (rendesen régibb időben) középiskolából ismerik, vagy saját szorgalmuk után tettek a rajztanulás
ban kísérletet, s a művészet ezen ágában vajmi kevés vagy semmi haladást sem tettek, holott más tudomány
ágakban kellően tudtak előre haladni; s ezek teszik ki azon légióját a támadóknak, kik semmi egyebet nem 
látnak a rajz tanulásában, mint a kézi ügyesség fejlesztését. De ez igen természetes, mert vagy a rendszer, 
mely szerint tanultak nem is volt egyéb mint kézi gyakorlatok, vagyis a minden értelmet kizáró lelketlen 
másolgatás, és így méltó boszúsággal emlékezhetnek az elvesztegetett időre, mit a rajz tanulásával töltöttek; 
vagy ha jó volt a rendszer — ami fel sem tehető — akkor saját egyéni fogyatkozásaikat akarják felróvni a 
tárgynak. Az illyeneknek legfeljebb azt a kis fáradtságot ajánlhatjuk, hogy nézzenek meg egyszer egy jól ren
dezett rajziskolát, s kísérjék a tanítás módszerét csak addig figyelemmel, mig a fokonkénti haladást, s a 
tanulók értelmének nyilvánulását észrevették, és akkor azonnal ők lesznek a legelső védői azon eszmének, 
hogy a gymnásiumban a rajzot tanítni kell.

Az, hogy a rajztanítás gymnasiumainkban az átalános műveltség szempontjából megkívánható, 
eléggé kitűnik azon tényből, miszerint a classikus ókor nem csupán nyelvtermékekben, hanem a festészet és 
szobrászat remekeiben is utánozliatlan műveket hagyott reánk, és nincsen semmi okunk az utóbbit annyira 
leszorítani az előbbi mellett, hogy még csak figyelemre se méltattassék. Eléggé kitűnik a rajztanítás szükséges 
volta azon tényből is, mert az emberi szellem műremekeket mai napság is nem csupán irodalmi, de a szobrá
szat és festészet terén is ép oly mértékben produkál, és igy kell, hogy az emberi szellem ezen két főiránybani 
működése egyenlően, s jelentőségének teljes mértékében méltatásban részesüljön.

Ha talán valaki abban találna akadályt, hogy a szobrászat és festészet műremekei nem tüntethetők 
oly könnyen tanítványaink szemei elé — mint a költészetiek, ebben teljesen igaza van, mert azokat nem lehet 
a nyomda segítségével sokszorosítani; de ezen körülmény méginkább parancsolja azt — mihelyest a méltatást 
elvileg elfogadtuk, — hogy meg kell a tanulókat a tárgy elemeivel annyira ismertetni, amennyire az iskola 
szervezete, s a körülmények megengedik. Ismertessük meg ifjúinkkal a rajzolást annyira, hogy a művészet ezen 
nemében azon alapelveket bírja, melyek nélkül nagyobb szabású műveket sem felfogni, sem kellően méltányolni 
nem tudhat, s akkor megadtuk nekik a műveltség azon fokát, melyre e Ikerül lietlen szükségük van, hogy műél
vezet és annak méltatása sajátjuk legyen. Azok, kik azt hiszik, hogy minderre a classikus nyelvtermékek és az
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átalános aesthetika ismertetése elegendő, épen oly tévedésben vannak, mint azon művészek — s ezek nem kis 
számmal vannak — kik soli’sem tanulmányoztak sem poesist, sem aesthetikát, s mégis képesek a festészet terén 
oly műveket létesíteni, melyek nem megvetendő poétikai fantáziáról és aesthetikai érzékről tesznek tényleg bizony
ságot, s a mely műveknek szerzői azután hiábavalónak állítják mind a poesis, mind pedig az aestlietika tanítását.

S váljon mit bizonyít az előbb szembeállított, — s a tapasztalás által létezőnek bizonyult — ellen- 
vélemény ? Azt-e, bogy a poétikai művek ismertetése helyett tanítsuk a rajzolást, mint amely tárgy poétikai és 
aesthetikai képzés nélkül is képesít műremek termelésére; vagy azt-e, hogy miután nem rendkívüli eset, hogy 
semmi poétikai vagy aesthetikai képzettséggel nem bíró egyének költői művet alkotnak, mely minden tekintetben 
megüti a kellő mértéket: tehát fölösleges a poesis és aesthika tanítása? S váljon mi oka annak, hogy a költé
szet és művészet egyoldalú emberei ily homlokegyenest ütköző nézeteltéréssel bírnak ezen tárgyat illetőleg ?

A  két ellentétes nézet bizonyára onnan származik, mert az emberi természet olyan, miszerint mind 
poéták mind művészek születnek, s önerejükből fel tudnak emelkedni a közönséges fölé annyira, hogy teremtő 
erejüket mintegy önmaguknak köszönve, senkitől tanulni azért, hogy nagyokká legyenek, nem volt szükségük 
csak annyit, hogy a bennük született eszméknek mimódoni megtestesítését megismerjék. Mind a költészet, mind 
pedig a művészet remekei az emberiség általános kincsei, mert mindenkire lelkesítő s buzdító benyomást gya
korolnak, és mint ilyenek az emberi élet virágai. De ki azt akarná állítani, hogy valamely classikus költemény 
minden szépségeit mindenki fel tudja fogni, ha semmi ismerettel nem bír is mit szorgalma után nyert, hanem 
pusztán, a természet adta fogékonyság alapján: az bizonyára vagy kis becsű műből indulna ki állításának bizo
nyításánál, vagy felületes eszéről tenne tanúbizonyságot. Nem szabad valamely mű benyomásából keletkezett 
hatás nyilvánulását a teljes műérzékkel összetéveszteni, mert a teljes műérzékhez alapos műértelem is szüksé
geltetik. S ez az, amiben humanistikusaink — kik képzőművészeti ismeretekkel nem bírnak — olyannyira sze
retnek tévedni; mely tévedésben csak méginkáhb bele viszi őket azon körülmény, hogy műértelmük — más 
irányban ki lévén fejlődve, ez irányban is alaposabb ismeretük van, s a benyomás — mit rájuk a művészi 
termék gyakorol — természetesen több oldalú, holott magához a művészi termék becséhez mint ilyenhez szólani 
vagy éppen nem mernek, vagy hamis állításokba esnek; ami nagyon természetes következménye azon sajnos 
körülménynek, hogy még csak azon alapelveket sem ismerik, melyek minden kép előállításánál érvényre jutnak, 
s melyeket magából a képből soha fel nem is ismerhetnek. Az ilyenek kritikája pedig sem a művészetnek, sem 
pedig a művésznek hasznára nem lehet soha.

Az elmondottakból nyilván látható tehát, hogy a rajztanítás behozatala és célirányos tanítása gymna- 
siumainkban, általános művelődésünk szempontjából, — az emberi szellem kulturális viszonyai ismeretének szem
pontjából szükséges.

Nem kevésbbé fontos ránk nézve azon kérdés megvitatása, hogy hazai viszonyaink szempontjából ' 
fontos tantárgya lesz-e a rajztanítás gymnasiumunknak.

Hazai tanügyünk nehány évtized óta a folytonos rendszer-változtatásoknak van kitéve. A reáltano
dák lassan-lassan szivárogtak át hozzánk Németországból, s rövid időn nagy hódításokat tettek, elannyira, hogy 
a velük mindenben egyenjogúsított, de sőt e tekintetben föléjük helyezett gymnasiumoknak csakhamar hatalmas 
versenytársává nőtték ki magukat elannyira, hogy számukkal egyenes arányban nevekedett a reáliskolai tanulók 
száma. Némelyek ezt egyedül azon körülmények róvták fel, hogy a reáliskolák tanfolyama 2 évvel rövi- 
debb mint gymnasiumainké; de ennek ellenében meghagyatott a gymnasiumnak azon előjoga a reáliskolák 
felett, hogy a gymnasiumot végzett tanulók tanulmányaikat mind a műegyetemen, mind pedig a tudományi 
egyetemen, — tetszésük szerint —- folytathatták, addig a reáliskolát végzett tanulók csakis a műegyetemre 
léphettek. A két évvel rövidebb reáliskolai tanfolyammal szemben ott állott a gymnasiumok évszázados tradi- 
tiója is, és mégis mindezek dacára statistikai adatok bizonyítják, hogy a közönség mennyire felkarolta a reál
iskolákat, s hogy a közönség nem elhamarkodva Ítélt, arra nézve elégséges annyit tudnunk, hogy pl. o. itt 
Budapesten a tömeges tódulás a reáliskolába, csakis az utolsó hat év alatt — tehát fennállásának tizenötödik 
évében — kezdődött; továbbá, hogy azóta ■— még a folyó tanévet sem véve ki, amidőn már ki lett mondva,
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hogy az első osztályba jelentkezők 8 éves tanfolyamra vannak kötelezve — a reáliskola növendékeinek száma 
folytonosan emelkedőben van. S váljon miben különbözik lényegesen a reáliskola szervezete a gymnasiumétól ? 
abban, hogy míg a gymnasiumokhan fősúly a classikus nyelvek tanítására van fektetve, addig a reáliskolák a 
természettudományok és a rajztanításra fektetik a fősúlyt.

Nem akarjuk a közönség felfogását arra felhasználni, hogy ezzel azt inauguráljuk, miszerint helye
sebb volna gymnásiumainkban is a classikusok helyett a természettudományok és a rajz tanítását előtérbe 
nyomni, de mindenesetre áll az, hogy vagy jobb a reáliskola szervezete, mint a gymnásiumé, s azért pártolja a 
közönség nagyobb mértékben a reáliskolákat, mint a gymnasiumot; vagy pedig roszabb a reáliskola szervezete 
mint a gymnásiumé, s ennek dacára pártolja a közönség a reáliskolákat. S igy akármelyik eset áll a kettő 
közül, annyi bizonyos, hogy ha roszabb a gymnasium szervezete mint a reáliskoláé, akkor javítani kell azon 
— annyit amennyit lehet, vagy, ha jobb a gymnasium szervezete mint a reáliskoláé s mégis ez utóbbit jobban 
felkarolja a közönség: akkor meg igyekeznünk kell — közművelődésünk érdekében azon, hogy a reáliskolánál 
különben magasabb képző erővel bíró gymnásium a lehetőségig rendelkezzék azon tárgy any aggal, mely eddig 
tőle el-, s a reáliskolába bevonta a tanulókat. Már pedig a gymnasium mai szervezetében is méltatva vannak a 
természettudományok, mert hiszen a természettudományok kötelezett tantárgyai a gymnasiumoknak s azok 
ellátásáról van is gondoskodva, s igy alig van egyéb hátra annál, hogy a rajztanítás is behozassék gymna- 
siumainkba, hogy versenyképes legyen minden tekintetben — a közönség felfogása szerint is — a reáliskolák
kal. Azon előnye a reáliskoláknak gymnasiumaink fölött immár úgyis megszűnt, hogy ott két évvel rövidebb 
volt a tanfolyam.

Gymnasiumaink mai szervezetében hiányzik azon kellék, mely szerint az iskola egyszersmind 
biztos próbája lenne annak, hogy a tanítványok közül melyiknek minő pályára van legtöbb hivatása, mert nem 
szolgáltatja a gymnasium mai szervezete criteriumát annak, hogy tanítványaink közül kiknek van kellő hajlama 
és tehetsége a műegyetemi vagy képzőművészeti tanulmányok folytatása által tölteni be hazafiúi hivatását. — 
S ezen kelléke az iskolának hazai viszonyaink között annyira fontos, hogy annak minden további tárgyalását 
fölöslegesnek tartjuk. Nem akarjuk azonban azt állítani, hogy a rajztanítás behozatalával gymnasiumaink e 
tekintetben annyira correkt s a netovábbot elért tanintézetté lesznek, hogy azokon a kor szellemének haladásá
val már javítani nem lehetne; de kétségbe nem vonható, hogy a rajztanítás behozatala által ez irányban is lesz 
egy lépéssel több téve előre. Azon körülmény, hogy a gymnasium majd a technikai pályára készülők számára 
is versenytársává növi ki magát a reáliskoláknak, majd csak azon mindenesetre üdvös hatást fogja gyakorolni, 
miszerint a reáliskolák minden erejüket megfeszítendik, hogy a műegyetemnek s tudományi egyetemnek egy
aránt a természettudományi készültségben jóval előhaladottabb hallgatókat, a rajzolás mindkét nemében pedig 
több műérzéssel és értelemmel felruházott ifjakat bocsássanak ki. S ez azon két nem csekély súlyú iránya a 
képzésnek, mely a reáliskolák jövőjét kell hogy biztosítsa, noha — mellesleg legyen megemlítve — az újabb 
reáliskolai tanterv nem látszik ezen szempontot kellőleg méltányolni, mert ezen szempontból fogva fel a reálisko
lák hivatását a gymnasiumok mellett: a kormányi tantervjavaslat — mit a reáliskola számára készített, inkább a 
reáliskolák elleni irtóháború eszméjétől látszott elkapatva, pedig nagyon nehéz lenne azt az álláspontot csak 
egyetlen alapos érvvel is védelmezni, de még ha tudnák is védelmezni, aligha jobb nem lett volna azon Porosz- 
országból hozzánk beszüremlett — de hazai viszonyaink szempontjából semmit nem tisztázott — eszmét 
keresztül is vinni, és a reáliskolákból gymnásiumokat alakítani, mert mindig jobb az egy irányban tökéletesen 
célt érő akármi nevet viselő iskola, mint a minden irányban megnyomorított reáliskola.

Hogyha tehát gymnasíumainkba a rajztanítás mint kötelezett tantárgy hehozatik, mint ilyen kellő
leg elláttatik és célirányosan lesz kezelve, akkor a gymnasium nem csekély előnyt nyer azon szervezetében rejlő 
erejénél fogva, miszerint a szülő nyugodt lélekkel adhatja át gyermekét a gymnasiumnak, mert ott nem csak 
általános műveltséget nyerend a növendék, hanem egyszersmind biztos öntudattal hagyja el a növendék a gym
nasiumot a tekintetben is, hogy tanulmányait a tudományi vagy műegyetemi tanfolyammal egészítse-e ki, hogy 
tehetségének és hajlamának leginkább megfelelő pályát válaszszon.

El nem mulaszthatjuk még e helyen a műegyetemi tanárok által észlelt és kinyilvánított azon 
tapasztalatra — vagy inkább az abból levont helytelen következtetésekre — megtenni észrevételeinket, mely-
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szerint a gymnásium mai szervezete mellett is több jeles műegyetemi hallgatót szolgáltat mint a reáliskolák. Ezen 
tapasztalati tény minden esetre teljes mértékben megérdemli a figyelmet, mert nagyon különös az, bogy a kiválóan 
természettudományokkal foglalkozó és minden szakmájában a rajzolást mint főtantárgyat megkövetelő mű
egyetem jobban elő tudja késziteni a természettudományokban kevésbbé, a rajzolásban pedig semmi jártasággal 
nem biró gymnasiumi növendékeket céljainak, mint a reáliskola növendékeit, kik középiskolai tanulmányainkban a 
természettudományokat nagyobb mértékben tanulták mint a gymnasiumon, s kik a rajzolás mindkét nemében 
is nyertek már kellő előkészültséget.

Ha valaki a műegyetemi tanárok tapasztalatából azt akarná következtetni, hogy nem kell a gym
nasiumon ■— legalább a műegyetemi pálya szempontjából — behozni a rajztanitást, mert hiszen a gymnasium 
már mai szervezetében is jobb technikusokat szolgáltat mint a reáliskola, az végeredményében olyan absurdumra 
vezető ideákat táplálna, melyek minden józan észszel ellenkeznek. Ugyanis, ha áll az, hogy azok, kik semmi 
előismeretekkel a rajzolásban nem bírnak, a műegyetemen jobb rajzolók lesznek, mint azok, kik előismeretekkel 
(mikor oda kerülnek) már bírnak: akkor talán célszerű lenne — ezen logikát tovább folytatva — kimon
dani azt, hogy ne tanítsunk a középiskolában semmi olyan tantárgyat ami a műegyetemen folytatandó, 
mertigy a műegyetemnek alkalmasabb tanulókat szolgáltatunk, mint különben, s e szerint talán legjobb 
lenne a középiskolákat azon ókori állapotára vissza vinni amidőn abban a gymnastika volt a főtantárgy. 
A műegyetemi tanárok által constatált tapasztalati ténynek okozója tehát vagy a reáliskola régi szerveze
tében rejlő hiba, vagy a műegyetem szervezetében rejlő hiba kell hogy legyen. S biztosíthatjuk mindazokat, 
kik a tapasztalat által igazolt tényből azt a consequentiát akarják levonni, miszerint a gymnasium mai szer
vezete rajztanítás nélkül is olyan, hogy a reáliskola reformja, s talán a nem sokára bekövetkezendő műegyetem 
reformja után is elvárják a műegyetemen eddig tapasztalt s fennebb jelzett tényt: azok nagy tévedésben ringat
ják magukat. Ha majd meg fognak szűnni az okok, meg fog szűnni az okozat is.

Hátra lenne még arról is szótanunk, hogy mi és mennyi órában taníttassék a gymnasiumban a 
rajzolásból, hogy annak kellő sikere is legyen.

Mint minden tantárgy előadásának, úgy a rajztanításnak sikere is a következő tényezőktől függ:
1. A tanítás módszere.
2. A tárgy ellátása.
3. A tanítási idő mennyisége.
4. A tárgynak az osztályokba való beosztása és végre
5. A tanár ügybuzgalma és készültségétől.
Ami épen legfőbb és legelső kelléke a rajztanítás sikeres voltának: a módszer az, mely még legke- 

vésbbé lett hazai tanférfiaink által kellőleg megvitatva, s e tekintetben a kormány által külföldre kiküldött s 
tapasztalatait az »országos középtanodai tanáregylet közlönyében« közzé tett Landau Alajos tanár úr műkö
dése volt az első e nembeli fellépés. De azon értekezések sem terjeszkednek ki oda, hogy a gymnasiumi rajz
tanítás eszméjével mint speciális tárgygyal foglalkoznának, s így azt mondhatjuk, hogy e tekintetben meglehető
sen sötét tárgygyal nézünk szembe, amidőn a gymnasiumi rajztanítás módszeréről — hazai viszonyainkat tekintve, 
akarunk szólani. Szolgáljon ez mentségünkre a tekintetben, hogy itt most csakis azon irányeszméket adjuk, 
melyek minket vezetnek akkor, midőn a tárgyról beszélünk. A részletes tanterv kidolgozására úgyis a f. é. 
augusztus hóban rendezendő országos rajzkiállitás alkalmából egy szakférfiakból álló bizottmány fog kikül
detni, mely hivatva lesz a kérdés megoldására; s azért is nem csak elhamarkodott dolognak tartanók itt a 
részletekről szóllani, de részünkről önhittségnek is.

Ami azon irányelveket illeti, melyeket véleményünk szerint a gymnasiumi rajztanítás részletes 
tervezete által is érvényre juttatni szükségesnek látunk, erre nézve az eszme főbbvonásait már értekezésünk 
eddig elmondott részeiben is adtuk.

A  főelv mindenesetre az lenne, hogy a tanulók ne másolni tanuljanak, hanem eredeti képeket kószí- 
téni, ne dolgozzanak olyasmit, ami értelmi tehetségüket megelőzi, s mi által puszta másolókká lennének. Tehát
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oly fokozatosan haladó rendszerre volna szükségünk, melyből a tanuló értelemmel tanulhat s nem csak azt tudja 
meg, hogy »hogyan«, hanem azt is, hogy »miért«. Hogy a rajztanítás — ép ezen szempontból nem maradhat 
többé olyan, hogy a tanár néma előadásokat tartson, az igen természetes. Kell hogy a rajztanítást fokozatosan 
haladó s a rajzolásnál érvényre jutó elveket ismertető előadás kisérje. S emelett a kivitelben a fősúly az 
aesthetikai érz ék fejlesztésére fektetendő.

A rajzolásnak két fő ága létezik. Az egyik a kiválóan művészi irányú és szorosabb értelemben vett 
szabadkézi rajzolás; a másik az inkább technikai célt követő mértanirajzolás, bele értve ebbe az ábrázoló- 
mértant is egész terjedelmében.

A szabadkézi rajz mint ilyen inkább igénybe veszi a tanuló kézi ügyességét, de maga a kézi ügyesség 
itt sem elégséges soha, hanem itt is mindig a felfogás bizonyos mértéke szükséges, hogy valaki haladhasson. A 
felfogás első kelléke a szabadkézi rajzolásnál a megfigyelő tehetség, azután pedig a fantásia. Ezen két szellemi 
tulajdonság alapfeltétele annak, hogy a tanuló mily mértékben lesz képes a rajzolásban haladni; s viszont ezen 
két szellemi tulajdonság az, mi a tanulóban a rajzolás által megérleltetik, s fejlesztetik. Emellett a szabad
kézi rajzolás tág terénél fogva is igen alkalmas arra, hogy a tanulóban szunnyadó tehetséget azon irányban 
fejlessze, melyben haladnia legkönnyebb. Továbbá a szépérzés fejlesztésére is kiválóan alkalmatos tantárgy 
annyira, hogy ezen szempontból a mértani rajzolás fölött határozott előnynyel bír. Azért is minden esetre áll az, 
hogy gymnasiumi rajztanításunk czéljának szempontjából a fősúly nem a mértani, hanem a szabadkézi rajzolásra 
fektetendő. A mértani rajzolás egészen tudományos alapon halad, csak midőn az ábrázoló méi’tan a szabad 
távlattal s az ez úton előállított kontúrok árnyékolásával foglalkozik, akkor szintén művészi téren mozog. S 
itt van azon összekötő kapocs, hol a rajzolás ezen két neme találkozik. Miután pedig a két előállítási mód 
egymással találkozik és közös cél felé irányul: lehetetlen lesz az, hogy azok egymástól egészen elszigeteltessenek ; 
még pedig annál kevésbbé, mert a távolattan oly része a mértani rajznak, melyre a tisztán művészi célt követő 
gymnasiumi rajztanításnak is szüksége van. Még inkább szükségesnek látszik a mértani rajzolás gyakorlása 
kezdetben azért, mert a gymnasiumi tanuló már mindjárt az első osztályban foglalkozik a mértannal, és aligha 
lenne módunkban a rajztanítás kezdeténél világosabban tüntetni a tanuló elé a rajzolás »hogyan«-ját és 
»miért«-jét, mint épen a mértanban elsajátított igazságok által. Azért is igen helyes és mind a külföldi, mind 
pedig hazai tanintézeteinkben eddig folytatott rajztanításnál gyakorlatilag is beigazolt tény, miszerint a rajz
tanításnak kezdetben a mértan tanításával paralell kell haladnia. Hogy pedig meddig kell ezt (a mértant és a 
rajzolást) együttesen előadni, azt eléggé kiszabja az ok közelebbi vizsgálása, mely miatt a két tárgy együvé 
tartozónak látszik. A mértan azért csatlakozik.a rajztanításhoz, mert elemei (a mérves mennyiségek) ugyan
azok mint a rajzolás elemei. H a tehát a gymnasium két első osztályára osztjuk be a mértan elemeit, még pedig 
úgy, hogy az első osztályban az egyenes vonalú síkidomokkal fejezzük be a tantárgyat (amint azt ma is tesz- 
szük), akkor a rajztanitás abban mindenesetre a célnak teljesen megfelelő és bőséges — a jelesebb tanulókat is 
kielégítő — tananyagot nyerünk, még pedig oly tananyagot, mely a Roló-féle csoport rajztanitási rendszerre is 
kiválóan alkalmas. Eléggé tág tér nyílik a tanárnak arra is, hogy az egyenes vonalú görög és mauri ékítmények 
szerkesztésénél tanítványainak az önnálló combinatiókra, azok vonalos színezésénél és árnyékvonalok húzásával 
pedig a szépérzék fejlesztésére hasson. A második osztályban a mértan propadentikáját ki kell terjesztenünk a 
körre is, mint sikgörbe vonalra, úgy az abban szerkeszthető szabályos sokszögökre is, mert ezáltal a tanulók 
a rajztanitásnak ismét kitűnő anyagot nyernek ép oly mértékben, mint az első osztályban. Az itt vázolt módon 
tehát elértük volna a két első osztályra nézve azt, hogy a tanulók értelemmel vezettettek be a rajztanulás ele
meibe még pedig a mértan segítségével.

Tekintve azt, hogy a tanulók immár két éven át szabadkézzel rajzoltak : elvárható tehát az, misze
rint a szabadkézi rajzolás elemeivel annyira megismerkedtek, miszerint egyszerűbb síkidomok (akár görbe, 
akár egyenes vonalúak) szerkesztését és vonalos színezését kellő ügyességgel kitudják vinni, elvárható minden 
esetre annyi, hogy biztosabb kézvonást nyertek, bírnak némi combináló képességgel és nem csak a száraz raj
zolás, hanem a szépnek alapfogalmával is bírnak. Amidőn pedig már a tanuló a síkidomok rajzolási módjával 
kellőleg megismerkedett: a logikus rendet követve azon kell lennünk, hogy a tér és térbeli idomok előállításá
nak módjával ép oly alaposan ismerkedjék meg, mint az eddigiekkel. S erre nézve a mértan már nem nyújt
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kellő anyagot, azért is a rajztanitás itt a mértan tanításától elválasztandó. Hogy pedig a térbeli idomok ábrá
zolására mi módon lehetne áttérni anélkül, hogy a tanulók gondolkodása el ne maradjon: erre nézve alkalma- 
tosabb módot az egyszerű nézlet utáni távlattan előadásánál nem javasolhatnánk. A mértani rajzolás ábrázoló 
mértani részét két okból szükséges mellőznünk, 1-ször azért, mert a tanulók a szabadkézi rajzolás által gyor
sabban és könnyebben jutnak a rajzolásbani ügyesség bizonyos fokára, mivel nem szoríttatnak a projectió 
hosszadalmas, fárrasztó és fantásiájukat túlhaladó útjára, 2-szor mert sem idő, sem a cél nem engedi azt, hogy 
a tisztán technikai célú vetítéssel foglalkozzanak. De amennyiben hajlandók vagyunk mindezeket figyelembe 
véve egyenesen a cél felé tartani és folytonosan a szabadkézi rajzolást gyakoroltatni; ép úgy a cél követeli, 
hogy a mértani rajz azon kiszámithatlan előnyét vegyük figyelembe, melyszerint az a szabad távlat által a leg
rövidebb idő alatt — ami itt igen fontos! — a legértelmesebb úton tanít a papír síkjából tért s abban térbeli 
idomokat előállítani. A harmadik osztályba tehát a nézlet utáni távlattan előadása mind az értelmes, mind 
pedig a fokonkénti haladás elvének teljesen megfelelni látszik. Csak azt akarjuk még megjegyezni, miszerint 
kárhozatosabb eljárás alig követhető, mint midőn a nézlet utáni távlattan — mint némely iskoláinkban — 
nem alapos magyarázatokkal, hanem silány másolgatással akar bevitetni a tanuló felfogásába. Kell hogy e 
tekintetben a tanár rendszeres és alapos előadással haladjon, mert a kezdetbeni lassú haladást később gazda
gon pótolandja a tanulók értelmes és gyors haladása. A szabad távlat előadása és sodrony és főszminták utáni 
gyakoroltatása oly erőt kölcsönöz a tanulónak, mely nélkül a tér fogalma és előállítása alig lehetséges. Még 
annyiban is fontos a távlattan előadása mert kiválóan s lehet mondani egyedül alkalmas arra, hogy a tanulók 
a sodrony és fősz minták utáni önálló rajzoláshoz, eredeti képek szerkesztéséhez hozzá szokjanak. Az eddig 
előadottak után mindenesetre kell hogy a tanulók az árnytan főbb elveivel szintén a tanár rendszeres előadásai 
nyomán, és ne holmi néma másolgatás által ismerkedjenek meg, mert az nemcsak az értelem, hanem a haladás
nak is rovására történnék. A távlattanban megkezdett testrajzolás kellően rendezett, s a tanulók felfogásához 
mért sodrony és főszmintákkal addig folytatandó, mígnem azok eredeti képek előállításában a kellő haladott
ságot tanúsítják. Ha pedig ez eléretett, akkor helyén van az, hogy az árnyékolás elveivel, s ne másolásával 
ismerkedjenek meg elébb. Másoltatni egyáltalában csak annyit s akkor szabad amennyit s amikor a tanuló az 
előzmények természetes folytatásaképen felfogni képes. Nem szabad tehát a másolásra kiadott idomot tetszés 
szerint — vagy mint sok rajztanár teszi — gondolomra választani, hanem a másolandó darabnak nem szabad 
másnak lennie, mint a rendszer egyik oly láncszemének, mely az őt megelőzővel határozottan összefügg és 
egyszersmind — amire szinte súly fektetendő — műileg és szépészetileg tökéletesen sikerült darab. — És itt 
jutunk arra, amit előre kijelentettünk, hogy t. i. az általunk kiszabott feltételnek megfelelő részletekkel vagyis 
ez értelemben kidolgozott és rendezett iskolával nem bírunk. De amidőn az elvek, melyek alapján azt rendezni 
s kidolgozni kell, ismeretesek, akkor a kivitel már csak idő kérdése lehet. Addig is azonban mindent el kell 
hazai rajztanítóinknak követni, hogy a régi minden rendszer nélkül való rajztanítással, mint háladatlannak 
bizonyult munkával szakítsanak, és erejükhöz képest anyagot szolgáltassanak a megállapítandó elvek alapján 
kidolgozandó iskolához.

Akkor, midőn a tanulók az általunk vázolt úton a teljes kép előállításában kellő haladottságot 
tanúsítanak, hogy ismét legyen tárgy ami a rajzolásban Ízlésüket nemesbíti, törekvéseiknek kellő célt és irányt 
jelöl ki, helyén lenne az, hogy a rajztanár műtörténelmi előadásokat is tartson, s emellett nagyobb művészek 
műremekeiről sikerült s az iskola céljainak megfelelő másolatokat, vagy ha lehetséges, eredeti müveket mu
tasson be azon célból, hogy a classikus mű szépségeivel a tanulókat lehetőleg megismertesse. Ez annál inkább 
szükséges, mert enélkül elmulasztanék azt, hogy a tanulóban az alapos műértelmet is kifejleszszük. E tekin
tetben a német irodalom már számos oly irodalmi termékkel rendelkezik, melyek kellő anyagot tudnának szol
gáltatni és könnyen hozzáférhetők is. Igaz ugyan, hogy kiválóana gymnasiumi, s annálkevésbbé hazai viszo
nyainkhoz mért gymnasiumi rajztanításnak megfelelő a paedagógia minden kívánalmainak, megfelelő olyan 
tankönyv, melyet nyugodt lélekkel adhatnánk növendékeink kezébe, még majd csak a jövő munkásságának ter
méke lehet csupán. De elvégre is, ha beláttuk valaminek szükségét, akkor a kezdeten okvetlenül át kell esnünk.

Ami a rajztanítás ellátását illeti, erre nézve a következőkben foglaljuk össze mondanivalónkat ;
A tárgy fontosságát megillető méltatást két szempontból kell figyelembe vennünk: 1-ször külső
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vagyis anyagi méltatás szempontjából, 2-szor belső vagyis szellemi méltatás tekintetéből. — A rajztanitás ter
mészete hozza magával, bogy ennél a tanulók létszáma annyira kimért legyen, hogy egy bizonyos számot túl ne 
haladjon. Más tantárgyaknál is megnehezíti a haladást az, ha a tanulók túlságosan nagy számban vannak, még 
pedig 1-ször azért, mert a rend és csend fenntartása nehezebb; 2-szor a tanulók haladásának megvizsgálására nem 
marad kellő idő. Még inkább megnehezíti a rajztanár eljárását mindkét tekintetben a tanulók túlságosan nagy lét
száma. A rajzolás közben ugyanis a tanulók előadás által nincsenek elfoglalva, meg a tanár őrködő szemének sem 
lehetnek annyira kitéve, s innen azon körülmény, hogy a rajzórák alatt a rend fentartása mindig nehezebb an- 
nális inkább, mert a rajzolás magával hozza, hogy a tanuló egy vagy más dolga miatt helyéről elmozdulni 
kénytelen. Ami a 2-ik okot illeti, itt nem csupán arra van a tanár utalva, hogy a tanulók előmeneteléről sze
mélyesen meggyőződjék, hanem arra is, hogy mindegyiknek a kellő utasítást megadja és segédkezet is nyújtson. 
Ezen szempontokból kívánatos, és a rajztanitás sikeres voltának céljából szükséges, hogy több mint 40 tanuló 
egy osztályban egyszerre ne oktattassék. Hogy állításunk bizonyítására tényeket is hozzunk fel, megemlítjük, 
miszerint a reáliskolák túlnépes osztályaiban mindenütt tanársegédek vannak alkalmazva, hogy igy kettőzött 
erővel láthassanak a munkákoz, pedig a tanulók létszáma osztályonkint átlag ott sem volt több soha 70-nél. 
Továbbá a rajzolni tanuló növendék mindig több helyet foglal el, mert eszközökkel dolgozik, melyek kényelmes 
használása nélkül nem lehet haladnia; azért kell hogy a rajzoláshoz külön e célra berendezett terem adassék, 
mely mind a szükséges helylyel, mind a gyűjtemény nyel szolgál. Az oly rajztanitás, hol a tanulók a keskeny és 
szűk iskolai padokon vannak, összezsúfolva, soha célt nem érhet el, és inkább visszaijesztő mint buzdító 
hatású a tanulókra.

Ami a rajztanitás belső, vagyis szellemi méltatását illeti, e tekiktetben megköveteljük, hogy az ren
des kötelezett tantárgynak vétessék, mert minden tanár meg van arról győződve, hogy mindaddig mig vala
mely tantárgy nem kötelező, nem lehet abban a kellő eredményt felmutatni. A rajzolásnak mint nem kötelezett 
tantárgynak behozatala gymnasiumainkba rendesen azt is magával hozná, hogy az semmi tekintetben sem 
láttatnék el kellőleg és a tanintézetben magában többet rontana a tanulók fegyelmi tekintetből fontos magavi
seletén, mint amennyit a rajzolásnak magának használna. A mely tanintézetnél a rajzolást fontosságához mérten 
ellátni nem képesek, ott célszerűbb azt egészen mellőzni, mert legalább nem szaporítják azon balfogalmakat, 
melyek a nem kellő ellátásból folyó eredménytelen tanítás alapján állítják, hogy a rajztanitás ki nem vihető 
vagy hogy fölösleges, célnélküli dolog. Jobb akkor — épen a rajztanitás jövője érdekében jobb — azt a buzgó 
óhajtások sorába helyezni, legalább meg van neki adva az a pietás, amit minden tekintetben megérdemel, és 
nem rontatik le tekintélye azon időkre is, amidőn majd egy szellemileg előrehaladottabb s anyagilag erősebb 
sarjadék fogja kezébe az ügyet. Mai napság is azért kell a szakértőknek annyit küzdeni a tárgy beviteléért, 
m ert a nyomorúságos ellátás és az oktalan kezelésből következett eredménytelen időrablás tette tönkre tekin
tély ét, s azért vannak ma olyan sokan, kik a fürdővel ki akarják önteni a gyermeket.

Áttérünk most annak tárgyalására, hogy mennyi idő alatt s mit és melyik osztályában a gymna- 
siumnak kellene tanítani, hogy a siker biztosítva legyen.

Mindenekelőtt ide igtatjuk óra beosztási tervezetünket, melyből már a tárgy beosztása is látható:

Osztály
Ó ra s z á m Heti összes 

óra eddig
Heti összes 
óra ezután

Óra szapo
rulatelmélet rajz

I i 2 24 26 2
n ] 2 24 26 2
in i 2 23 26 3
IV i 2 25 28 3
V — 3 26 29 3

VI — 3 26 29 3
VII 3 27 30 3

V III i 2 30 33 3
Összes óraszám 22.

2 *
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I. osztály. Az elmélet a mértan előadása által nyujtatik. Rajzoltatnak egyenesvonalu síkidomok, 
görög és mauri egyszerű ékítmények yonalos színezéssel és árnyékvonalokkal.

II. osztály. A kör mint sík görbe és az ebben szerkeszthető szabályos sokszögök mértanilag tár
gyaltatnak. A rajztanítás a mértannal paralell halad, kiterjeszkedvén az a körben szerkeszthető csillagido
mokra és azok részleteinek vonalos színezésére, úgy alapszinekkeli bevonására is ; n emkülönben egyszerű 
görbevonalú síkidomok rajzolására.

I I I .  osztály. Az elméleti részt a nézlet utáni távlattan adja, még pedig egyenes és görbevonalu sík
idomoknak sodronyminták utáni előállításával. A rajzolás anyaga ugyanaz.

IV. osztály. A nézlet utáni távlattan folytatása. Lapos és görbe felületek távlati úton való előállí
tása sodrony és főszminták után. Megjegyzendő, hogy mindig eredeti képek rajzoltatnak, még pedig a tanár 
általi előállítás után majd a tanulók különböző álláspontjainak megfelelő önálló előállítással. Átmenet a dom- 
borművi rajzolásra.

Y. osztály. Csoport tanítása és rajzolása a testek ábrázolásának távlati úton árnyékkal együtt. Az 
árnytan főbb tételeinek ismertetése. Önálló kísérletek tétele domborművek utáni képek magyarázása és dom
borművek utáni eredeti képek készítésére árnyékolással együtt.

VI. osztály. A megkezdett domborművi rajzolás folytatása, áttérve a nehezebb ékítményi dombor
művek és emberi testrészek felvételére.

VII. osztály. Folytatólagos gyakorlatok. Az ékítmények szinezése. A szinek basználási módja és 
hatásának ismertetése.

V III. osztály. Előadások a műtörténelemből. Antik ékítményeknek hű előállítása domborművek 
nyomán és az előállítottak magyarázása. Az antik főnek szépségei. Kísérletek azok előállítására. Műtörténelmi 
fontosságú termékek korának és műi értékének ismertetése.

Fennebb közölt tervezetünkből kiki láthatja, miszerint ha a rajztanítás határozott céllal bir, és 
nem a rohamos és értelem nélküli haladás útját követi, hanem a rajzolás belső becsére: a műértelem és szép
érzésre fektetjük a fősúlyt, akkor mindazon alaptalan vádak, melyek a rajztanitást egyszerű kézi ügyességet 
fejlesztő tárgynak és műértelmi szempontból fölöslegesnek vagy a célt meg sem közelítőnek állítják: maguktól 
semmisülnek meg. Nagy fontosságú szolgálatot teszünk a raztanítás rendszeres és célirányos előadása által 
közművelődésünknek is, mert tanítványainkban úgyszólván egy oly érzéket keltünk fel, mely eddig meglehető
sen parlagon hevert képzőművészetünk nem kis hátrányára — t. i. a műérzéket. Egy oly értelemmel gazda
gítjuk a tanulókat, melyre a rajztanítás célszerű alkalmazása nélkül, semmi más tantárgy által sem képesíttettek 
volna: a műértelemmel.

A z általunk itt lényegében vázolt tantervhez még csak egy észrevételt akarunk csatolni. Miként 
tervezetünkből látható, a nyolc osztályú gymnasium I —IV. és VIII. osztályában megköveteljük azt, hogy a 
rajztanár az elméletből külön előadási órákat tartson, és ehhez még azt is megakarjuk jegyezni, miszerint a 
paedagógia * kívánalmainak lehetőleg megfelelő előadások legyenek azok minden tekintetben. Sokan vannak, kik 
ezen elméleti órákra épen nem kívánnak súlyt fektetni, és a kölönvált előadási órákat nem követelik meg, 
hanem a tanulók értelmét vagy csoport tanítás, vagy pedJg az egyeseknek adandó magyarázatok által akarják 
fejleszteni. De ezen a mi általunk tett javaslattól eltérő eljárást semmiképen sem látjuk indokoltnak, mert a 
paedagógiai kellékeinek mindenben megfelelő rendszeres előadásnál üdvösebb, eredménydúsabb csoporttanítás 
alig képzelhető; hiszen ez oly igazság, mely minden tantárgynál sokszorosan be van bizonyítva, és hogy mi 
okunk lenne a csoporttanitás ezen legkorrektabbnak bizonyult nemét épen a rajztanításnál mellőzni, azt nem 
tudjuk elképzelni. Noha igaz az, hogy a rajzolás azon különös kezelést követeli, miszerint minden tanuló tehet
ségéhez mérten haladjon, s noha a tanulók tehetségének különbsége itt leginkább szembeötlő és nem szabad 
azokat ugyanazon sablon szerint vezetni, mert ez által a haladottabbaknak épen úgy kedvét szegnénk, mint a 
lassabban haladóknak; noha az egyes tanulóknak adandó utasítások és felvilágosító magyarázatok a haladás 
szempontjából elmellőzhetlenek: mégis mindezeket figyelembe véve sem mondunk le arról, hogy a rajzolást
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mindenkor oly előadásoknak kell megelőzni, mely az elveket teljes mértékben nyújtja, mik a gyakorlati kivitel
nél figyelmen kívül nem hagyhatók. Nem szabad itt ugyanis megfeledkeznünk arról, hogy az előadásban hallott 
elvek alapján nagyon különböző képek készíthetők, és igy nem csupán a kivitel korrektebb voltában, hanem az 
általános érvényű elvek alapján megoldható feladatok választásában is bőséges alkalma van a jobb tehetségű 
tanulóknak arra, hogy erejüket felhasználják, és szorgalmuk és képességüknek megfelelő eredm ényt érjenek el. 
Nem csekély előnye lesz a rajztanitás általunk javasolt módszerének még abban sem, hogy lesz az előadások 
által elsajátított elvekben egy kapocs, mely az egész tantárgy menetének oly összekötő tárgyat szolgáltat, mely 
a paedagógiai szempontból nagy fontossággal biró egyöntetű haladást fogja elősegíteni, ami más úton el nem 
érhető. Míg ellenben a rendszeres előadások nélküli rajztanítás igen sok veszélyt hord méhében, melyek közül 
csak azt említjük fel, hogy a gymnasiumi tanuló már egyáltalában hozzá van szoktatva — minden más tan
tárgy által — ahhoz, hogy amit tanul, abba rendszeres előadást is halljon; ami igen helyes is, mert csak így 
tanulhat meg rendszeresen gondolkodni, és nagyon kétes az, hogy majd az eltérés neme a tárgy tekintélyének 
lerontására fog csak szolgálni, hogy majd nem e a tanuló maga lesz az első bíró ahhoz, hogy a rajztanulását a 
puszta ügyesség sorába sorozza? S ez oly veszélyes lenne, amit elhárítani szoros kötelessége mindenkinek, ki a 
tárgy jövőjét komolyan biztosítani akarja. A második veszély onnan fenyeget, hogy rendszeres előadás nélkül 
ismét tág tér nyittatnék arra, hogy a régi slendrián megint belopódzhasson; már pedig eleget ártott az ezen 
ügynek eddig. Igaz, hogy a rendszeres előadások behozatala által oly terhet rovunk rajztanáraink vállára, 
melyhez szokva eddig vajmi kevéssé voltak, de az ügybuzgalom mindenesetre győzni fog a kezdet nehézségein. 
Azért is nem szabad visszarettennünk semmi akadálytól, hanem meg kell tenni azt, hogy a rajzolás elméi étéből 
a tanév végén szóbeli vizsgálatokat is kell tartani minden osztályban, hol ez előadatott, hadd lássa minden 
barátja a tanügynek, hogy nem a puszta kézi ügyesség, hanem a gondolkodó ész világa vezérelt bennünket és 
tanítványainkat akkor, midőn a tárgy rendszeres kezelésének járatlan ösvényére léptünk.

Ami a rajztanításra szánandó hetenkiuti óraszámot és az osztályokat illeti, melyekbe az behozandó: 
miként látjuk, mi azt minden osztályba behozaudónak javasoljuk, még pedig oly formán, hogy az elmélet, ahol 
annak külön előadása kivánatos, heti egy órát, a gyakorlás pedig hetenkinti két órát; az V . VI. és VII. osztá
lyokban pedig a puszta gyakorlás hetenkinti három órát venne igénybe. Az órabeosztás ajánlott mennyiségé
hez még csak azt akarjuk megjegyezni, hogy a midőn az V., VI. és VII. osztályokban hetenkinti három órát 
osztottunk be, azt a hét két különböző napján — tehát hetenkint való kétszeri rajzgyakorlatok tartásával akar
juk kitölteni — mindenkor egy és félórát rajzoltatandók. Ahol pedig I—IV-ig és a VIII. osztályban külön óra 
van az elméletre, ott két egymásutáni órán át akarunk rajzoltatni és külön egy hétben egy nap egy órát az elmé
letre fordítani. Tervezetünk indokolására azon minden paedagóg előtt ismeretes tapasztalati igazságot akarjuk 
felemlíteni, miszerint az olyan tantárgyakban, melyek csak hetenkint egyszer vétetnek elő, a tanulók kielégítő 
eredményt legtöbb esetben nem képesek felmutatni, a tanár minden igyekvése dacára sem. És ez azon tapasz
talati igazság, melyet főképen szemügyre kellett vennünk akkor, amidőn a tanítás sikerének megfelelő órabeosz
tást volt szándékunkban javáslatba hozni. E mellett nem feledkezhettünk meg arról sem, miszerint gymnasiu- 
maink osztályaiban a heti órák száma immár majdnem elérte anélkül is azon maximumot, melyet a józan pae- 
dagógia e tekintetben mint át nem léplietőt kiszabott. Mindkét körülményt lehetőleg beszámitottnak liiszszük, 
midőn egyrészt javasoltuk, hogy a rajztanitás minden oszlályba úgy liozassék be, hogy az hetenkint kétszer, két 
különböző napon foglalja el a tanulókat; másrészt azonban az óraszám, mely a rajztanitás bevitele által eléretik, 
az említett maximumot csakis a V III. osztályban lépi túl, a VII. osztályban épen eléri, a többiben pedig egy 
vagy két órával alatta marad. Hogyha talán az óraemelkedés még ezen fokának is ellensége lenne valaki, annak 
szabadjon azon körülményt is figyelmébe ajánlani, miszerint hetenkinti két óra mindenütt, az V., VI. és VII. 
osztályokban pedig teljes 3 óra egészen a rajzgyakorlatokra fordíttatik; már pedig köztudomású tény az, hogy 
a rajz gyakorlása korántsem veszi annyira igénybe a tanulót, mint valamely egészen exact téren mozgó tudomány, 
s igy ha a rajzgyakorlatok kivitelére az utolsó tanórák hagyatnak, akkor sem kell attól tartani, hogy a tanuló
nak akár türelme, akár gondolkodási ereje tülfeszíttetik; már pedig az óraszám maximumának meghatározásá
nál bizonyára az említett okok voltak a legelső sorban irányadók.

Nem mulaszthatjuk még el megjegyzésünket megtenni azon tantervi javaslatokra, melyek a rajzó-
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lásnak hetenkinti két órával a négy alsóbb osztályba való bevitelét javasolták. Ezen javaslatra igen röviden 
lehet azon tény nyilvánításával felelni, hogy azok, kik azt ily alakban javasolták, sem a céllal nem lehettek tisz
tába, mit a rajztanítása által el akartak érni, sem pedig a rajztanítás semmiféle módszeréről fogalmuk nem lehe
te tt; mert ha ismerték a célt és az eszközöket, melyekkel azt elérni lehet, akkor határozott roszakarattal kell 
őket vádolnunk, melylyel a tárgyat akarták megnyomorítani. De nem érdemes azzal komolyan foglalkozni sem, 
hanem legjobb az ilyen tervbe csúszott dolgot oda dobott sallangnak tekinteni s akkor legigazibb színben 
látjuk azt.

Szoros összefüggésben van még a középtanodai rajztanítással átalában az is, hogy az elemi iskola 
erre a tanulókat kellőleg előkészítse, mint ahogy azt más tantárgyakkal meg is teszi. De nem csupán azért 
kellene az elemi iskola két felsőbb vagy legalább is a 4-ik osztályába bevinni a rajztanitást,hogy a középiskoláé 
tantárgyból is találjon némi alapot tanítványainál; ez olyan másodrendű szempont, mely az ennél fontosabb fő 
cél mellett alig jöhet figyelembe. — Ennek kimutatására idézzük itt Diefenbach Lénárt, a hodomári gymnasium 
rajztanárának Mainzban kiadott művéből a következőket:

»Az elemi és népiskolák legelső és legtöbb feladata, hogy a reá bízott tanulókat derék polgári ál
lású emberekké képezze ki; és amennyiben az elemi rajzolás a mely minden üzletben szükséges és a legtöbb 
iparágnál nélkülözhetlen kétségbevonbatlanul egyike a legfontosabb tantárgyaknak. Fájdalom, eddig ez nagyon 
kevéssé lön mélt atva, *) noha a tanítók a képezdékben ezen tárgy előadására előkészíttettek (vagy előkészittet- 
niök kellett volna) és azáltal a magasabb iskolai hatóságok részéről az oktatás ezen ága a népiskolák számára 
eléggé kimondatott«.

»Annak oka, hogy ily általános fontosságú tantárgy elhanyagoltatott, talán abban rejlik: 1. hogy an
nak általános haszna nem eléggé méltányoltatott; 2. az állítólagos időhiány miatt, és 3. azon körülményben, 
hogy a tanítók nem bírnak kellő előkészültséggel ezen tantárgy előadására.«

»A rajzolás általános szükségének szemügyre vétele főképen a legújabb korban nyer fontosságot, ami
dőn az iparosok irányában mindinkább nagyobb és nagyobb követelésekkel lépünk fel.«

»Ami az állítólagos időhiányt illeti, az csak látszólagos és könnyen mellőzhető, mert a tantárgyak 
más beosztásával a rajzolásra hetenkint 2 óra minden esetre marad és mégis a többi tantárgyakban is elérhető 
az eddigi cél.«

»A harmadik pont, a tanítók előkészületlensége arra, hogy az elemi rajztanitást gyakorolják, tagad
hatatlan tény, de megérdemli a figyelmet a legnagyobb mértékben.«

Ezután előadja Diefenbach nézetét a tanitóképezdékbeni rajztanitásról, és az elemi rajztanitásra 
egy teljesen kidolgozott tervet — rajzlapokkal — ad, mely terv célszerűségét bizonyító okmányokat is közöl 
a többi között a londoni »Society of Arts« bizottmányától s a nassaui iparegyesület központi igaz
gatóságától is.

Diefenbach szavait 1854-ből csak azért közöltük itt, hogy kiki lássa, miszerint Németországban az 
elemi oktatás e tekintetben is mennyivel hamarabb vonta magára a figyelmet mint nálunk, noha mai napság 
nem kell már oly messze mennünk, hogy e tekintetben is haladást tüntessünk fel azon elemi iskolák elmaradott
ságával szemben, melyekben a rajztanitás még mindig a jövőnek van fentartva. I tt  van a fővárosnak számos 
elemi iskolája, melyekben az elemi rajztanitás már évek óta gyakoroltatik, s ideje lenne, hogy ezen az elemi 
iskolának is egyik legfontosabb, az elemi iskolai tanulók jövő hivatásának legmegfelelőbb tárgya végre vala- 
liára minden elemi iskolában gyökeret verhetne. Tudjuk mi, hogy sokhelyütt vannak akadályok, de vájjon léte- 
zik-e oly reform, melynek kezdetben egy vagy más akadálylyal ne kellene megküzdenie; épen ezen akadályok
nak leküzdése az, mi az intézkedő közegnek érdemül róható fel, mert a tanítás érdeme már majd úgyis a 
tanítóé lesz.

1) 1854-ben irta ezt Diefenbach, azóta a németek kívánalmainak eleget tettek.
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Az általános műveltség kellékén kiviil minden középtanodai tantárgy még általánosan, az életben 
érzett szükséget is pótol. Minden középtanodai tantárgy bir azon erővel, bogy az ifjú tehetségeit egy bizonyos irány
ban fejleszti. Nem tartjuk fölöslegesnek kimutatni azt, hogy a rajzolás által a tanuló értelmi tehetsége kiválóan 
mely irányban képeztetik, s hogy kijutván a tanuló az életbe, mennyire tudja annak hasznát venni, hogy rajzolni 
tud. A rajzolás által — miként már fennebb volt alkalmunk nyilvánítani— a tanuló elméje leginkább ezen három 
főirányban fejlődik: 1. megfigyelő tehetsége, 2. képzelő tehetsége és a képzettnek kivitele, 3. aesthetikai érzéke. 
Hogy a rajzolás által a megfigyelő tehetség a legmagosabb mértékben fejlődik, azt hosszasan bizonyítgatnunk 
aligha szükséges, mert hiszen nem-e megköveteljük azt, hogy a lerajzolt tárgy minden részletei meg legyenek, 
s minden részlet lehetőleg hű legyen ? Hiszen megfigyelő tehetség nélkül semmit tökéletesen látni sem lehet, 
annál kevésbbé valamely tárgy minden részletének hű képét adni vissza. A rajzolni tudó a megfigyelési képesség 
tekintetében messze túlszárnyal másokat, elannyira, hogy neki minden tárgy sokkal tisztábban vésődik emlékező 
tehetségébe. Honnan van az, hogy vannak, művészek, kik emlékezet után képesek egyes szemé lyek vagy tár
gyak hű képét lemásolni, amidőn másoknak emlékezőtehetsége gondolatban is csak halvány vonásokat tartott 
meg ? — A megfigyelő tehetséggel együtt a hű emlékező tehetség és erős képzerő is kifejlődik. Ezek különben is 
rokon érzékek lévén az emberben. Már pedig mind a megfigyelő, mind az emlékező és képzelőtehetség oly fontos 
és nagybecsű kincsei az embernek, melyeknek mindenkor veheti hasznát. Nem akarjuk itt korántsem azt vin
dikálni a rajztanitásnak, mintha kizárólag az által tudnánk ezen tehetségeket fejleszteni; de hogy a rajzolás e 
tekintetben az első helyet foglalja e l, az ismét kétségbe nem vonható.

Ami azt illeti, hogy a rajzolásnak az életben hol veheti majd hasznát a tanuló, erre nézve elegendő 
Jesz csak nehány példát hoznunk fel: A természetbúvár, az orvos, a tanár általában majd mindenki, aki a tu
dományokkal foglalkozni hivatva van: igen gyakran szorul arra, hogy a művészet ezen ágát vegye segitségül. 
Nem-e kitűnő szolgálatot tesz a rajz tudománya már magának a tanulónak is tanulása közben, amidőn a ter
mészet- vagy mennyiségtani tudományokat magyarázó képek térbeliségéről tökéletes fogalmat képes magának 
alkotni? És ba már a tanuló tud magának hasznot meriteni abból, hogy rajzolni tanúit, mennyivel inkább rá
szorul majd erre akkor, amidőn önálló szellemi munkásságot fejt ki a természet- vagy mennyiségtani tudományok 
terén? — De a rajzolás a szükségen kívül bir még mulattató értékkel is, mert mindenkor kellemes foglalkozást 
nyújt az bárkinek, ha valamely kedvenc eszméjét, személyiséget, vagy tájat magának képben is megörökíthet; 
azt lehet mondani, hogy egy gyei több módja van általa a művelt embernek arra, hogy szellemének alkotó ere
jét próbára tegye vagy gyakorolja.

Szoltsáiiyi Ferenc.



J e l e n t é s .

Minthogy iskolánk főgymnasiummá csak a legújabb időben egészittetett ki, s azonkivül több jeles 
tanárának részint halála, részint eltávozása által érzékeny veszteséget szenvedett, a jelentések a lefolyt évekről 
már több év óta jelentékeny változásokat mutatnak fel mind magát az iskolát, mind a tanerőket illetőleg. A 
legközelebb lefolyt évről ily lényegesebb változásokat már nem mutathatunk fel, mert a tanári karnak kiegé
szítése már a múlt évben történt meg s váratlan események rendkivüli intézkedéseket csak csekély mértékben 
tettek szükségessé.

A tanári karban változás csak annyiban történt, a mennyiben Dr. Szmik Gyula helyébe, ki a múlt 
isk. évben boldogúlt Dorner József helyét pótolta, ez évben helyettes tanárul Dr. K a r i  J á n o s  a m. n. mú
zeum állattani osztályának őre hivatott meg; továbbá a rajz, különösen mértani rajz tanítása az alsóbb 
osztályokban legújabban rendszeresíttetvén, annak tanításával K r i s z  F e r e n c z ,  ennek egy hónap múlva) 
történt eltávozta után pedig S z o l t s á n y i  F e r e n c z  bízatott meg.

A tanúlók közt a fegyelem általában kielégítő volt, nagyobb megfenyítések az év folytán csak rit
kán fordúltak elő, kiutasítás egy sem. Ösztöndíjakban ez évben is része mitek egyes tanúlóink, így V a r g a  
L a j o s  VII. osztálybeli tanúló a Róth-Teleki-féle 42 frtos ösztöndijat nyerte el, S a f á r y  I s t v á n  VI. 
oszt. és K u t t l i k  A n d r á s  III. osztálybeli tanúlóknak pedig a Glosiusféle 21—21 frtos ösztöndíj 
ítéltetett oda. A mi a főgym-nasiumi gyűjtemények szaporadását illeti: — a lefolyt isk. évben

A) A k ö n y v t á r .
♦

következő müvekkel gyarapodott:

I. VEVÉS ÚTJÁN

megszereztettek: 1) Dr. J u l i u s  B a h n s e n  »Beiträge zur Characterologie.« Mit besonderer Berücksich
tigung pädagogischer Fragen. Bd. 1. 2. Leipzig 1867. 2) W. C h r i s t  »Metrik der Griechen und Römer.« 
Leipzig 1874. 3) Prof. Dr. C. E . B o c k  »Hand-Atlas der Anatomie des Menschen nebst einem tabellarischen 
Handbuch der Anatomie«. 6-te Aufl. Berlin 1871. 4) S z i n n y e i  J ó z s e f  »Hazai és külföldi folyóiratok 
magyar tudományos repertóriuma.« Első osztály. Történelem és annak segédtudományai. Budapest 1874. 5) 
Dr. Ch r i s t .  S i g w a r t  »Logik«. Tübingen 1873. 6) G. C u r t i u s  »Studien zur griechischen und latei
nischen Grammatik.« VIII. Bd. V II. Heft 1. 2. Leipzig 1874 és 1875.7) F é r d .  S c h m i d t  »Weltge
schichte für Haus und Schule.« Berlin. A. Goldschmidt. 8) H. E b e l i n g  »Lexicon Homericum«. Pars I. 
Fasciculi I—V III. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri. 1874. — Ezen müveken kívül pedig a következő folyó
iratok:!!) G y u l a i  P á l  »Budapesti szemle.« 10) N é v y  L á s z l ó  »Az országos középtanodai tanáregylet 
közlönye.« 11) Dr. A l f r e d  F l e c k e i s e n  und Br. H e r m a n n  Ma s i u s  »Neue Jahrbücher für Philolo
gie und Pädagogik.« Leipzig. Druck und Verlag von B. G. Teubner. 12) T h a l y  K á l m á n  »Századok.« A 
magyar történelmi társúlat közlönye. 13) Dr. B a l l a g i  Mó r  »Protestáns egyházi s iskolai lap.« 14) S z á n  a 
T a m á s  »Figyelő.« 15) Dr. H e i n r i c h  G u s z t á v  és Dr. K l e i n m a n n  M ó r  »Magyar Tanügy.« 16) 
S z a r v a s  G á b o r  »Magyar Nyelvőr.« i7) H. Bo n i t z ,  W. H i r s c h f e l d e r ,  P. R ü h l e  »Zeitschrift 
für das Gymnasial-Wesen.« Berlin. Weidmaünsche Buchhandlung. 18) J. C. P o g g e n d o r f f  »Annalen der 
Physik und Chemie.« Leipzig. Verlag von Johann Ambrosius Barth. 19) Dr. A. P e t e r m a n n  »Mitthei-
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lungen aus Justus Perthe’s geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammt- 
gebiete der Geographie.« Gotha. 20) Dr. A l f r e d  F l e c k  e i s e n .  »Jahrbücher für classische Philologie.« 
Leipzig. Druck und Verlag von B. G. Teubner. 21) B -e r e c z A n t a l  »Földrajzi közlemények«. III. évf. 
22) A. K l e t t e  »Jenaer Literatur Zeitung im Auftrag der Universität Jena.« 23) Prof. Dr. F r i e d .  Um
l a u f t  »Die österreichisch-ungarische Monarchie.« Geographisch-statistisches Handbuch mit besonderer 
Rücksicht auf politische und Culturgeschichte für Leser aller Stände. A. Hartleben’s Verlag Wien und Pest. 
24) J. G. Se i d l ,  K. T o m a s c h e k ,  W. H a r t e i  »Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.« 26-ter 
Jahrgang. Druck uud Verlag von Carl Gerold’s Sohn. 25) Dr. E. B r  a tu  s ehe  k »Philosophische Monats
hefte.« Berlin. Végre 26) »Budapesti Közlöny.«

II. AJÁNDÉK Ú T JÁ N :

1) A F r a n k l i n  társulattól: a) R a j c s á n y i  J á n o s  »Magyarország története világtörté
nelmi főbb eseményekkel.« Budapest 1873. b) G r a f  J a k a b  »Német nyelvtan közép-, reál-, polgári iskolák, 
képezdék stb. számára s magánhasználatra.« Első rész. Budapest 1874. c) S c h w i e d l a n d  F r i g y e s  
»Franczia nyelvtan iskolák és magántanulók számára.« Első folyam. Budapest 1874. d) Dr. L u t t e r  N á n 
d o r  »A métermérték ismertetése és az új mértékkel való számolási mód.« Tanodái és magánhasználatra. 
Budapest 1874.

2) A kir. J  ó z s e f-m í í e g y e t e m  reel órát ó l: a) Beszédek, melyek a kir. József-műegyetemen az 
1873/i-ik tanév megnyitásakor 1873-ik évi October hó 15-én tartattak.

3) A m a g y a r  t ud.  a k a d é m i á t ó l :  a) »A magyar tud. akad. értesítője« VII. évf. 8—14. 
szám és VIII. évf. 1—17. szám. b) G y u l a i  P á l  »Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből.« III. 
k. 8—11 sz. IV. k. 1—6. sz. c) S z a b ó  J ó z s e f  »Értekezések a természettudományok köréből.« III. k. 15. 
sz. IV. k. 3—6. sz. V. k. 1—5. sz. d) S z a b ó  J ó z s e f  »Értekezések a math, tudományok köréből.« II. k. 
3—6. sz. III. k. 1. 2. 4. 5. sz. e) F r a k n ó i  V i l m o s  »Értekezések a történelmi tud. köréből.« II. k. 10. 
sz. IH. k. 1—10. sz. IV. k. 1. 2. 3. és 4. sz. f) F r a k n ó i  V i l m o s  »Értekezések a társadalmi tud. köréből.« 
II. k. 8—12. sz. III. köt. 1. sz. g) H u n f a l v i  P á l  »Nyelvtudományi közlemények.« X. k. 3. füzet, h) »Ma- 
thematikai és természettudományi közlemények.« VII. és VIII. k. i) »A magyar tud. akadémia évkönyvei.« 
XIV. k. 2. 3. 4. és 5. darab, k) Monumenta Hungáriáé historica«: okmánytárak X V III—X X IV . k. irók 
X X II. XXIV . és XXVI. k. diplomaticai emlékek 1. k. 1) »Török-magyarkori történelmi emlékek.« IX. k. m) 
»A magyar nyelv szótára« 28. és 29. füzet, n) B u d e n z  J ó z s e f  »Magyar-ugor összehasonlító szótár« 1. 
füzet (1—16 iv). o) I m r e  S á n d o r  »A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá
lata.« Budapest 1873. p) »Archivuni Rákócziánum.« I. oszt. 2.3.k. II. oszt. 2. k..q) H a b e r e r n  J o n a t h a n  
»Aristoteles Nikomachoshoz czimzett etliikája.« Budapest 1873. r) B a r d o c z  L a j o s  »A mechanika alap
vonalai.« Budapest 1874. s) »Magy. tud. akadémiai almanach, csillagászati és közönséges naptárral.« 1874. 
és 1875-re. Budapesten Eggenberger Ferdinándnál. t) S z a b ó  I g n á c z  »A lég.« Népszerű légtünettan. Két 
földabroszszal s számos ábrával. Budapest, Eggenbergerféle könyvkereskedés. 1874. u) »Magyar történelmi 
tár.« XIX. vagy a második folyam hetedik kötete. XX. és X XI. k. Budapest 1874 és 1875. v) F r a k n ó i  
V i l m o s  »Monumenta comitialia regni Hungáriáé.« Magyar országgyűlési emlékek. 1. és 2. kötet. 1526—1536 
és 1537—1545. Budapest Ráth Mórnál 1875. x) »Nyelvemléktár«, régi magyar codexek és nyomtatványok. 1. 
2. és 3. k. Budapest 1874. y) M a t l e k o v i t s  S á n d o r  »A vasúti különbözeti viteldijak.« A magy. tud 
akad. által dicsérettel kitüntetett pályamunka. Budapest 1875. z) S z i l á d y  Á r o n  és S z i l á g y i  S á n 
d o r  »Név-és tárgymutató a török-magyarkori államokmánytár I—V II köteteihez.« Budapest 1875. aa) 
»Archaeologiai közlemények.« IX. k. 11-dik füzet. Budapest 1875. Hoffmann és Molnár, bb) »Magyaroszági 
régészeti emlékek.« III. k. 1. rész Budapest 1874.

4) Nagytiszt. H a a n  L. A. békés-csabai lelkész és főesperes úrtól: »Időszakitábla Magyarország 
történelméhez.« Budapesten Hornyánszky és Hummelnál 1866.

A pesti ág. hitv. evang. főgymnasivun Értesítője. °
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5) K ő s z e g  hi Gé z a  IV. osztálybeli tanúlótól: a) V a j d a  V i c t o r  »Művészet és politika« 
Pest 1870. b) R ó n a y  J á c i n t  »Jellemrajzok az angol színvilágból«. Pest 1865.

6) I t á t h  Mó r  könyvkiadó úrtól: S z a r v a s  G á b o r  »Phaedri August! Liberti fabularuüí 
Aesopiarum libri quinque.« Szabatos fordításra vezető jegyzetekkel s tárgymagyarázattal. 2. kiadás. 
Budapest 1874.

7) B e r e  ez A n t a l  tanár úrtól: a) Dr. L i n c z b a u e r  X av. F e r e n c z  »Néhány szó a 
magyar kormányhoz és a parlamenthez a közegészségügy szabályozása tárgyában a municipíumok autonom 
igazgatása alapján.« b) Ugyanezt német nyelven, c) W e s z e l o v s z k y  K á r o l y  »Éghajlati viszonyok 
Árva-Váralján.« Bécs 1871. d) B a k o d y  T i v a d a r  »A hurutos tüdőlob kórszövettanilag tekintve.« Buda
pest 1874. e) Dr. P á v a y  E l e k  »A budai márga ásatag tüskönczei.« A magyar kir. földtani intézet 
■évkönyve. III-ik k. 2. füzet. Budapest 1874. f) G a m a u f  V i l m o s  »Az erdélyi gazdák 3-ik vándorgyűlé
sének jegyzőkönyve.« Kolozsvár 1874. g) »Mindiga régi kerékvágás.« Budapest 1874. h) Gr. B e t h l e n  
Ö d ö n  »Kirándúlás ítengauba.« Jelentés a triesti kereskedelmi és iparkamarához. Olaszból ford. Oh. F. 
Fiume, a m. kir. teng. hatóság.

8. Néhai Nagytiszteletű F a b ó  A n d r á s ,  agárdi lelkész tetemes hagyatéka azonnal az illető 
szakokba soroztatván be, összességében szám szerint az eddigelé meg nem állapítható.

9. A vallás- és közoktatási magy. kir. ministeriumtól: G y e r t y á n f f y  I s t v á n  »Néptanítók 
lapja.« VII. évfolyam.

10. Különféle részint bel-, részint külföldi tanintézetektől 187 3/*-ik iskola évi értesítők.
11. A budapesti kereskedelmi és iparkamarától: »Adalékok Magyarország nyers terményeinek 

ártörténetéhez a tizenkilenczedik században a pesti piaczon történt jegyzések szerint.« 32 graphikus táblával. 
Budapest 1873.

11. Z i l a h y  S á m u e l  könyvkiadó úrtól: P a p  J á n o s  »A növények természetrajza.« A 
középtanodák felső osztályainak használatára. Számos fametszvénynyel. Budapest 1875.

13. K ó k a i  L a j o s  könyvkereskedő úrtól: M á r k i  S á n d o r  »Irodalmi értesítő.« Köny
vészeti szaklap.

Könyvtárunk tehát ez évben összesen 73 munkával gyarapodott.
Szives kötelességünknek ismerjük a nemes lelkű adományozóknak ezennel hálás köszönetün- 

ket kifejezni.

B) Természettani szertár.

A természettani szertár szaporodott: Delejkerék, fölfegyverzett term, delej, Hadley-féle sextans, 
tapadó üveglapok s több apró természettani készülékkel.

K a r l o v s z k y  Z s i g m o n d  iskolafelügyelő úr pedig a természettani szertár négy ablakát 
táblákkal láttatta el saját költségén, hogy a terem besetétíthető legyen.

C) Vegytani szertár.

A vegytani kísérletekhez alkalmas laboratórium rendeztetett be, melyhez Budapest főv. tek. t  aná- 
csa a józsefvárosi reáltanodában feleslegessé vált, vegytani kísérletekre való állványt adományozott. — Vétel 
útján szaporodott a szertár a Boppféle 50 darabból álló, nagyobb vegytani készülékkel s egy gyöngysúlymér- 
leggel, ehhez való súlyokkal, Bunsen-féle állványnyal és indigo hasábbal.

1)) Természet rajzi gyűjtemények.

A természetrajzi szertár számára vétetett egy egyszerű mikroskóp. Adományok útján való szaporo
dás : F ö l d v á r y  Mi h á l y  V II. és Mi k l ó s  III. oszt. beli tanúlók 50 darab ásványt, — S z é k á c s  B é l a
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orvosjelölt jegeczmintákat s Dr. K r e n n  e r  J ó z s e f  műegyetemi tanár úr 150 skatulyát ajándékozott, 
mely utóbbi adomány lehetővé tette az ásványgyüjtemény egyik részének rendezését.

Az állattani gyűjtemények egyrészt a tanúlókkal történt kirándülások alkalmával eszközölt gyűj
tések által, részint becses ajándékok által gyarapítt attak. Ajándékoztak: B ö h m  K á r o l y  tanár úr egy 
barlang-medve egyes csontmaradványait, H e r m a n n  O t t o ,  M o c s á r y  S á n d o r  és P a v e l  J á n o s  
urak pedig különféle rovarokat.

A rajztanitás ez évben rendszeresíttetvén, ahhoz szükséges szekrények és padok is csináltattak ; 
azonkívül még megemlítendő, hogy a főgymnasiumnak különösen két alsó osztályában régi pénzek gyűjtése 
indúlt meg, mely már eddig is szép eredményt mutathat fel.

E g y l e t e k .

I. A  magyar önképzö-körnek a lefolyt isk. évben 45 tagja volt, kik 20 ülésben 40 dolgozatot és 
bírálatot olvastak fel és 19 szavalati előadást tartottak. Könyvtára a következő könyvekkel gyarapodott: a) 
Yétel útján: Cervantes. Don Quijote. Ford. Győri V. I. II. — Fraknói. Pázmán Péter és kora. I —III. — 
Bernstein. Természet könyve. I —X. — Jókai. Jövő század regénye. I —X. — Ányos költeményei. — Ober- 
nyik beszélyei. — Csokonai. Dorottya. — Moliére vigjátékai. YI. — Eliot György. Middlemarch. Ford. Csu- 
kássi József. — Fraknói. Oi'szággyülések története. I. II. — Szilágyi. Rajzok és tanúlmányok. I. II. — 
Závodszky K. Bessenyei György. — Ballagi Aladár. A magyar kir. testőrség története. — Yajda Yictor. 
Kölcsey élete. — b) Ajándékok utján: Jókai. Kis Dekameron. Wodjaner R. Y III. oszt. tan. ajándéka. — 
Tolnai költeményei. Wigand János VIII. oszt. tan. ajándéka. — Névy aesthetikai dolgozatai. Gellén István 
VIII. oszt. tan. ajándéka. — Kátai Gábor. A magy. kir. természettudományi társúlat története. Természettu
dományi közlöny. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. teljes folyamai. Zofáhl R. YI. oszt. tan. ajándéka.

Azonkivül járatta a kör még a következő három folyóiratot: a Budapesti Szemlét, az Otthont, és 
a Magyar Nyelvőrt. — Végre előfizetett a Kisfaludy-társaság és az Akadémia könyvkiadványaira.

A könyvtár az év végén 451 kötetből állott.
II. A német önképzö-k'ór 27 tagot számlált s 14 ülést tartott, melyekben 23 dolgozat és bírálat 

olvastatott fel s 4 szavalati előadás tartatott.
I I I .  A segélyegyletnek volt 131 tagja; tagdijakból begyült: 135 frt 94’/2 kr, kam at: 45 frt, tehát 

összesen 180 frt 94’/2 kr., segélyezésre fordíttatott: 177 frt 69 kr., ebből segélyeztetett: 12 tanüló. Az egylet 
vagyona jelenleg: 919 frt.

A dalárda a lefolyt évben nem alakúit meg.

A tananyag és a kézi könyvek kimutatása az egyes osztályokban.

I. OSZTÁLY.

Vallás, h. 2 óra. Biblia-ismeret. Az ó-testamentomi könyvek tartalma s felosztása. Hittan. K. k. 
Warga János : Bibliaismeret és Stehlo : Vallástan.

Latin nyelv, h. 6 óra. A nomenek és a rendes igeragozás. Az átvett szabályokra vonatkozó szó- és 
Írásbeli gyakorlatok. Tizenhét mese alaktani elemzése és könyv nélküli tanúlása. K. k. Szénássy S. nyelvtana 
és gyakorló könyve.

3*
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Magyar nyelv, h. 3 óra. Alaktan. A mondattanból az egyszerű és összevont mondat. Elemzések és 
otthoni gyakorlatok, költemények emlékelése. K. k. Torkos L. nyelvtana és a középtanodai tanáképezde 
olvasókönyve.

Német nyelv, li. 3 óra. Névszók és rendes igék ragozása, költemények emlékelése, prózai darabok 
elbeszélése és elemzése, házi írásbeli dolgozatok. K. k. Willmann: Lesebuch aus Homer, K aiser: Edelsteine.

Földrajz, h. 3 óra. A mértani s természettani földrajz elemei. Európa politikai földrajza. K. k. Ba- 
tizfalvi: Földrajz elemei. X. kiadás.

Számtan, b. 3 óra. Négy alapmívelet, egész, tizedes tört, közönséges tört számokkal. K. k. Mauritz.
Mértan és mértani rajz. h. 3 óra. A mértan elemei: pont, egyenes és szög. A síkmértan egyenes vo

nalú idomainak propaedeutikája. Szabadkézű mértani rajz. Tananyag a mértani előadásokból. Kómái és mauri 
egyenesvonalú ékítmények vonatos színezéssel. K. k. Mocnik-Szabóky.

Természetrajz, b. 3 óra. Állattan. Az első félévben az emlősök természetrajza. K. k. Dorner: Állat
tan elemei I. rész: Emlősök. — A második félévben az izlábúak természetrajza. K. k. Dorner: Állattan elemei, 
H l. rész: Gerincztelenek.

II. OSZTÁLY.

Vallás, li. 2 óra. Biblia-ismeret. Az uj-szövetségi könyvek tartalma és felosztása, az uj szövetségi 
történetek. Keresztyén erkölcstan. K. k. Warga János »Biblia ismeret«-e és Steblo »Vallástan«-a.

Latin nyelv, li. 6 óra. Az egész alaktan, főtekintettel a rendhagyóságokra. A gyakrabban előfordúló 
esetek a casustanból. Az átvett szabályokra vonatkozó szó- és Írásbeli gyakorlatok. Szénássy olvasókönyve 
összes olvasmányainak fordítása s Herodot-Wellerből 46 fejezetnek elemzése és könyv nélküli tanú- 
lása. K. k. Szénássy S. nyelvtana és gyakorló könyve — Weller : Latin olvasókönyv Herodotból.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Igetan. Mondattan fő részei K. k. Torkos L. nyelvtana és Dlliányi 
olvasókönyve.

Német nyelv, h. 3 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése, a bővített mondat tana, elemző olvasás, 
költemények emlékelése,irásbéli dolgozatok. K. k. Mauritz Sprachlehre; Willmann »Lesebuch aus Herodot;« 
Kaiser »Edelsteine.«

Történet, h. 2 óra, Az ó-kor történelme a római császárság megalapításáig, tekintettel az ó-kori 
földrajzra. K. k. Batizfalvi.

Földrajz h. 2 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza, mappák készítése. K. k. Batizfalvy.
Számtan, h. 2 óra. Hármasszabály egyszerű következtetések alapján. Arányos osztás. Középszám. 

— Százalékszámítás. Egyszerű kamatszámítás. Méter mértékrendszer K. k. Mauritz K. II.
Mértan és mértani rajz, h. 3 óra. Az egyenesekkel bekerített síkidomokról. A hasonlóság és össze- 

illőség fogalma, nehány főbb összeilloségi eset a háromszögökről. Terület számítása az egyenes vonalú síkido
moknak. Körző és vonalzóval rajzolása a mértan tananyagának. Földrajzi térképek alapszinezéssel. K. k. 
Mocnik-Szabóky.

Természetrajz, h. 3 óra. Az I. félévben: Állattan : Madarak, hüllők és halak. K. k. Dorner: Állat
tan elemei II. rész. A Il-ik félévben : Növénytan. K. k. Dorner: Növénytan elemei.

III. OSZTÁLY.

Vallás, h. 2 óra. 1-ső félévben a keresztyén egyház története; Il-ik félévben a magyarhoni pro
testáns egyház története. K. k. Pálfy.

Latin nyelv, h. 6 óra. Az alaktan ismétlése ; a mondattanból a casustan és az időtanból a fonto
sabb ; Szarvas »Tirocinium prosaicumából az I., II., III. és V.-dik könyv fordítva, syntaktikus elemzéssel és rész
ben könyvnélkülözve, megfelelő iskolai és házi dolgozatok. K. k. Szénássy: Mondattan. Szarvas »Tiroci
nium prosaicum.«
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Magyar nyelv, k. 3 óra. Puszta és bővített mondat részletesen s az összetett mondatok főbb szabá
lyai. Olvasás, elemzés, költemények tanülása, dolgozatok. K. k. Torkos L. nyelvtana és Barátli F. olvasó
könyve I. rész.

Német nyelv, h. 3 óra. Mondattan; olvasmányok és költemények emlékelése és elemzése, Írásbeli 
dolgozatok. K. k. Mauritz Sprachlehre; Lüben és Nake Lesebuch Y.

Történet, h. 4 óra. Középkor, újkor. K. k. Batizfalvi történelmi vezérfonala.
Számtan, h. 2 óra. Egyszerű és összetett viszonyok és arányiatok. Összetett hármas szábály, elegyí

tés számolás, arany s ezüstről szóló számolások, összetett kamat-számítás. Négyzet, köb. — Métermérték-rend- 
szer. K. k. Mauritz It. II.

Mértan és mértani rajz, h. 4 óra. Az egyenesvonalú síkidomok területszámításának ismétlése szi
gorúbb bizonyítékokkal. A kör. Benne meghatározott vonalok és szögök méretei. Körkörűlet és fölület számí
tása. — Körző és vonalzóval való szerkesztések tananyaga a mértanból merítve. A térképrajzolás főbb elvei és 
gyakorlata. K. k. Moénik-Szabóky.

Természettudományok, b. 3 óra. Az I. félévben: Ásványtan. K. k. Dorner »Ásványtan elemei.«. 
— A II. félévben: Természettan. A testek általános tulajdonságairól, bevezetés a vegytanba és a bőtanba. K .
k. Greguss Gyula természettana.

IV. OSZTÁLY.

Vallás, li. 2 óra. Hittan és erkölcstan. Székács-Ziegenbein könyve szerint.
Latin nyelv, b. 6 óra. Mondattan befejezése, a latin prosodia. Dolgozatok. Corneliusból Atticus 

élete, Cserny Tirocinium poeticumából számos vers.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Periódusok. Verstan. Dolgozatok. Torkos könyvei szerint.
Német nyelv, li. 3 óra. 1) Verstan: Bbythmus és vers. Zene- és nyelvi rhythmus. Időmennyiség és 

hangsúly. A vers általában. Az egyes verssorok. Jambikus, trocbaikus és daktylikus versek. A rím különféle- 
sége. Magánhangzói, mássalhangzói-, végrím. 2) Költeményeknek tárgy- s alak szerint elemzése és emlékelése. 
3) Megfelelő írásbeli gyakorlatok. — K. k. Heinrich Gusztáv »Deutsche Verslehre«. Kaiser »Edelsteine 
deutscher Dichtung.«

Történet, h, 2 óra. A magyarok története. K. k. Horváth Mihály.
Földrajz, h. 2 óra. Az osztrák-magyar monarchia statistikai földrajza. K. k. Hanke-Környei.
Mennyiségtan, h. 3 óra. S z á m t a n :  összetett arányok és arányiatok és az idevágó számmíveletek. 

Első fokú, egy- s több ismeretlenű egyenletek. K. k. Mauritz — M é r t a n :  Tömörmértan. K. k. Moénik-Szabóky
Természettan, h. 3 óra. Kísérleti természettan. K. k. Greguss Gyula.

V. OSZTÁLY.

Vallás, b. 2 óra. Az ó-szövetségi könyvek ismertetése; válogatott szakaszok olvasása Zsar-
nay szerint.

Latin nyelv, h. 5 óra, 1) C. J. Caesaris de bello Gallico lib. I. cap. 1—22. a szükséges szó- és 
tárgymagyarázattal, különös tekintettel a római hadügyre; könyv nélkül tanulták a tanulók az 1—28 fejezetig , 
olvasmányéi szolgált a II. liber. 2) P. Ovidii Nasonis Metamorph. lib. I. 1—451, szó és tárgymagyarázattal, 
könyv nélkül 380 verssel, szabad házi olvasmány lib. III. 1—137. Hetenként írásbeli és fordítási gyakorlatok 
Kolmár-Sváby szerint K. k. Caesar ed. Gyurits. Ovidius ed. Merkel. Kolmár-Sváby: Fordítási gyakorlatok.

Görög nyelv, h. 4 óra. Alaktan a /« végzetü igékig, Homér dialectusa, olvasmány Homer Odysseajá- 
nak IX. énekéből 300 vers, gyakorlatok a Sclienkl-féle Jgyakorlókönyv szerint. K. k. Koch görög nyelvtana. 
Schenkl-Kiss: Gyakorlókönyv. Ahrens: Griech. Formenlehre aus Homer.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Általános irálytan, leiró s elbeszélő költészet, prózai és költői müvek olva-
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sása s elemzése, költemények tanulása, dolgozatok. K. k. Torkos L. költészettana s költészeti és prózai ol
vasókönyve.

Német nyelv, li.3 óra. Költészettan: általános bevezetés; az epikai költészet fajonként számos ol
vasmánynyal; könyv nélkül több a tárgyhoz tartozó költemény; Írásbeli munkák az epikai költészetre vonat
kozólag írattak. K. k. Dr. Heinrich GL Lesebuch f. Ob. gymn. I. r.

Történet, li. 4 óra. Az ó-kor története és földrajza az actiumi csatáig. K. k. Batizfalvi I. világtör
ténet I. rész.

Mennyiségtan, b. 3 óra. A lgebra: Alapmiveletek, törtek, arányok, arányiatok. K. k. Mauritz. Mér
tan : az egyenes vonalú idomok mértana. K. k. Mocnik-Klamarik.

Természettudományok, b. 4 óra. Az I. félévben Vegytan. K. k. Sajóhelyi »Vegytan elemei.« — A
II. félévben: Ásványtan. K. k. Kriesch vezérfonalának III . része: Ásványtan.

VI. OSZTÁLY.

Vallás, h. 2 óra. Az újszövetségi könyvek ismertetése; válogatott szakaszok olvasása Zsarnay szerint.
Latin nyelv, b. 5 óra. C. Sallustii Crispi de hello Jug. cap. 1—40 ed. Dietsch. P. Vergilii Maronis 

Aen. II. 1—500. — Emlékelve Sallustiusból cap. 1—13 és 15. 16. Vergiliusból 250-vers. — írásbeli gyakor
latok Kolmár-Sváby kézikönyvéből a participium, gerundium és supinum használatára vonatkozólag. Nyelv
tanból a participium, gerundium és supinum használata tüzetesen magyaráztatott és begyakoroltatott.

Görög nyelv, h. 4 óra. A  /«-igék és a rendhagyó igék. K. k. Görög nyelvtan. Koch Ernő 1872. 
Az attikai nyelvjárás begyakorlására Schenkel Gör. elemi olvasókönyvéből az igeragozáshoz tartozó gyakor
latok, 12 mese, 18 epigramma, Gyges története (Plato Republ. II. 359 p.) s ifj. Kyros jellemzésére [egy rész
let (Xenophonból) átfejtegetetett s a mesék s nehány epigramma emlékeltettek. — Az ion nyelvjárás fővonásai
nak kiemelésére olvastatott Herodotos lib. VII. c. 1—12., ebből 1—8, 3. cap. emlékelve.

Magyar Nyelv, h. 3 óra. Elbeszélő próza. Alanyi költészet. Iskolai és házi dolgozatok. K. k. Tor
kos László költészettana és költészeti s prózai olvasókönyve.

Német nyelv, h. 2 óra. A  drámai költészet elmélete Schiller Teli czimű drámájának és Shakespeare 
Macbeth czimü tragoediájának magyarázatával. A prózai irály elmélete, megfelelő olvasmányokkal. írásbeli 
gyakorlatok. K. k. Heinrich, »Deutsches Lesebuch« I. és II. rész.

Történet, h. 4 óra. Az ó-kor történelme a római császárság kezdetétől annak bukásáig. A középkor 
története a felfedezések koráig tekintettel a művelődési viszonyokra és a földrajzra. K. k. Batizfalvi II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: hatvány, gyök, logarithmus. Első fokú egyenletek. K. k. Mau
ritz. b) M értan: sík trigonometria. K. k. Moönik.r

Természetrajz, h. 3 óra. I. félévben Állattan. K. k. Kriecsh »A természetrajz vezérfonala első rész : 
»Állattan«. II. félévben Növénytan. K. k. Kriesch vezérfonalának második része : Növénytan.

VII. OSZTÁLY.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. — A protestáns egyház története Magyarorszá
gon. K. k. Pálfy.

Latin nyelv, h. 5 óra. 1) Ciceronis oratio pro M. Marcello. 2) Cieeronis Cato major de senec- 
tute: causa I. et II. 3) Titi Livi ab űrbe condita liber II. cap. 1—33. 4) Horatii Carminum liber I. 1. 2. 3. 4..
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 22. 24. 27. 28. 35. 36. 37. liber II. 3. 16. 18. 5) A  mondattani szabályok alkalmi 
ismétlése mellett irálybeli gyakorlatok és pedig: a) a Kolmár-Svábyféle gyakorlókönyv az indicativusra és 
eonjunctivusra vonatkozó szakaszainak (33—54. szám) fordítása latinra; b) önálló dolgozatok. — K. k. Cice
ronis orationes ed. Kadlecsik. Ciceronis Cato major ed. Heinrich. Livii ab űrbe condita liber II. ed. Szénássy. 
Horatii carmina ed. Gyurits. Kolmár-Sváby fordítási gyakorlatok magyarból latinra.

Görög nyelv, h. 4 óra. 1) Homeros Odysseiájának IX. és X II. éneke. 2) Plato Apológiájából a 
vádpontok megczáfolása Cap. I —XVI. 3) A mondattanból tárgyaltatott az esettan kiváló tekintettel a latintól
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yaló eltérésekre s a gyakorlókönyv idevágó részei magyarból görögre fordíttattak. — K. k. Homeri Odysseiaed. 
Dindorf. Plato Ápol. és Kritonja Cron nyomán Y. Horváth Zsigmond. Schenkl-Kiss elemi olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A dráma elmélete, költészeti irányok és elvek, elmélkedő és szónoki Írás
művek, dolgozatok. K. k. Torkos László költészettana s költészeti- és prózai olvasókönyve. Nagyobb olvasmá
nyok: »Maróth bán« Vörösmarty tói, »Bánk-bán« Katonától, »Csalódások« és » A vígjáték« Kisfaludy K.-tól, 
»Szent-Ivánéji álom« Shakespearetől Arany J. fordításában, »A vers elmélete« Greguss Ágosttól, »Emlékbe
széd Berzsenyi felett« Kölcseytől, »Emlékbeszéd Eötvös József felett« Gyű lay tói.

Német nyelv, h. 2 óra. A német irodalom története a legrégibb időktől a Bodmer-Gottsched-féle 
vitáig, megfelelő olvasmányok magyarázásával. Ezen kivűl olvastatott Schiller Wallenstein czimű drámája. 
Havi írásbeli gyakorlatok K. k. K luge: Deutsche Literaturgeschichte és Weber : Lesebuch.

Történet és földrajz, h. 4 óra. Az újkor történelme a fölfedezések és a reformatio korától a leg
újabb időkig, tekintettel a mívelődési viszonyokra és a földrajzra. K. k. Kibáry II.

Mennyiségtan, h. 3. óra. Algebra: másodfokú egy és több ismeretlenü egyenletek, exponentialis 
egyenletek, lialadványok és alkalmazás. K. k. Mauritz. Mértan: sík- és gömbháromszögtan. K. k. Abel.

1'ermészettan, h. 2 óra. Bevezetés; a testek általános tulajdonságairól; a hőről; erőmütan. K. k. 
Greguss Gy. és Dr. Abt pótfüzet.

Mennyiségtani földrajz, h. 1 óra. K. k. Berecz Antal.
Bölcsészet, h. 2 óra. Formális logika. K. k. Lindner-Klamarik. 1872.

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

tizfalvi »Hittan és Erkölcstan.«
Latin nyelv, h. 6 óra. 1) Horatii satirarum liber I. 1. 5. 7. 8. liber II. 4. 8. epistolai'um liber I. 2. 5.

7. 10. 2) Taciti annalium liber I. cap. 1—45. 3) Taciti Agricola. 4) Plauti »Trinummus«. Actus I  et II. 5) A ró
maiirodalom története a Kr. utáni 4-ik század közepéig kiváló jellemzésével azon íróknak, kiknek müvei a gym- 
nasiumokban olvastatnak. 6) A mondattani szabályok alkalmi fejtegetése mellett irálybeli gyakorlatok és 
pedig: a) Kolmár-Sváby gyakorlókönyve 66—88. sz. alatti olvasmányainak fordítása magyarból latinra; b) 
önálló dolgozatok. K. k. Horatii carmina recognovit et praefatus estLucianus Mueller. Lipsiae in aedibus B. G. 
Teubneri 1873. — Taciti annales. Liber I. Magyarázta Budavári József. 1. füzet. Pest 1871. Lampel Robert,
— C. Cornelii Taciti Agricola. Magyarázta Ring Mihály. Pest 1871. Lampel Robert. — Ausgewählte 
Komoedien des T. M. Plautus von Julius Brix. Bdclieu I. 2-te Aufl. Leipzig 1873. Teubner. — Fordítási gya
korlatok Kolmár József és Sváby Páltól. II. könyv. Pest 1872. Ráth Mór.

Görög nyelv, h. 4 óra. A mondattanból az esettan ismételve s kiegészítve; a praepositiókról szóló
tan, az igenemek és igeidők használata. Fordítások Sclienkl-Horváth olvasókönyvéből, mint házi dolgozatok.
— Homeros Odyssea VI. IX. átmagyarázva tüzetesen, a 21. 22. (1—200 v.) ének futólag olvasva. Emlékelve 
az egész 6-dik ének. Platon, Kriton és Sokr. Ápol. c. V II—XVHI.

Magyar nyelv, h. 2 óra. A magyar irodalom történetének átnézete a legrégibb időtől a jelenig, 
írásbeli dolgozatok. K. k. Környei irodalomtörténete és Toldy olvasókönyve. Nagyobb olvasmányok: »Zrínyi- 
ász.« Zrínyi Miklóstól és »A Marssal társalkodó murányi Venus« Gyöngyösitől egyes kihagyásokkal.

Német nyelv, h. 2 óra. A német irodalom története a Gottsched-Bodmer-féle vitától Schiller halá
láig, Írásbeli dolgozatok. Számos olvasmány, különösen: Lessing »Emilia Galotti,« Goethe »Iphigenie auf 
Tauris.« K. k. KlugeJ: Gesch. der deutschen Nat. Literatur.

Történet, h. 4 óra. Magyarország oknyomozó története. K. k. Horváth Mihály.
Természettan, h. 5. óra. Bevezetés, a testek általános tulajdonságairól, hő-, erőműtan, rezgéstan, 

hangtan, fénytan, delejesség, villanyosság. K. k. Greguss Gy. és Dr. Abt pótfüzete.
Mennyiségtani földrajz, h. 1 óra. K. k. Berecz Antal.
Bölcsészet, h. 2 óra. Tapasztalati lélektan. Zimmermann-Riedl k. k. nyomán.
Mennyiségtan, h. 2 óra. Az algebra és mértan ismétlése. K. le. Mauritz és Abel.
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A rendes 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 : III. V—V III. 
Történet: VII. V III.

18
Az egyetemes tanügyi bizottság 
és a tanárvizsgáló bizottság 

jegyzője.

B e r e c z  A n t a l ,  
r. tanár.

Természettan: VII. V III. 
Mennyiségi földrajz: V II. VIII. 
Számtan: II. III.

I. félévben 
16

II. félévben 
17

A VIII. osztály főnöke, a phys. mú
zeum őre, az orsz. középtanodai tanár
egylet elnöke, a földrajzi társulat első 
titkára, a tanár vizsgáló bizottság tagja, 
a II. félévben a tan. tanácsk. jegyzője.

15 öli ni K á r o l y ,  
r. tanár.

Görög ny.: VI. V III. 
Latin ny.: VI. 
Bölcsészet: VII. V III.

17 A  VI. osztály főnöke.

E 1 i s c h e r - J  ó z s e f, 
r. tanár.

Latin nyelv: VII. VIII. 
Görög nyelv: VII. 
Kémet nyelv: IV.

17

A VII. osztály főnöke, a főgym- 
nasium és egyetemes egyház 
könyvtárnoka, az isk. bizottság 
jegyzője, a pest-józsefvárosi első' 

számú iskolaszék r. tagja.

F r ö h l i c h  R o b e r t ,  
r. tanár.

L a tin : i 
G örög: ? 
N ém et: . 
Történelem 
Ném et: VIII.

17
Az V. osztály főnöke, a német 

önképzőkör elnöke.

Dr. K a r i  J á n o s ,  
h. tanár.

Álattan : I. II. VI. 
Növénytan : II. VI. 
Ásványtan : III. V. 
Vegytan : V. 
Physika : 111. 
Földrajz : I.

I. félévben
19

II. félévben
18

A  természetrajzi és vegytani 
gyűjtemények és a m. n. muzeum 
állattani osztályának őre, a ta

nárvizsgáló bizottság tagja.

L e h r  A l b e r t ,  
r. tanár.

V allás : }  T, r 
Latin: j i V ‘ 
Magyar : II. IV. VI.

17 A IV. osztály főnöke.

S c h m i d  T ó d o r, 
ének tanár. É nek : I —IV. 4 Az egyház orgonistája.

S c l i o l t z  Á g o s t ,  
r. tanár. Mennyiségtan: I. IV —VIII. 17 A segély-egylet felügyelője, a 

tanárvizsgáló bizottság tagja.

S c h o 11 z A l b e r t ,  
r. tanár.

L atin : III.
Történelem: III. IV. VI.
Földrajz: IV.

18
A III. osztály főnöke, a földrajzi 

és történelmi segédeszközök 
kezelője.
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A tanár neve Tantárgy és osztály
Hetenkénti

óraszám J e g y z e t e k

S v o b o d a  I s t v á n ,  
h. tanár.

Vállás: 1 
L atin : S I. 
Magyar :i 
Német: I. III.

17

Az I. osztály főnöke, az egyete
mes egyház levéltárnoka, az első 
félévben a tan. tanácskozmány 

jegyzője.

S z o l t s á n y i  F e r e n c z ,  
rajz tanár. Mértan és mértani ra jz : I—III. 10

A budapesti főv. IV. kér. reál
tanoda m. tanára. Az orsz. kö- 
zéptanodai tanár-egylet rendes 

tagja.

T o r k o s  L á s z l ó ,  
r. tanár.

Vallás: II.
Magyar : III. V. VII. VIII.

13
Ez idő szerint igazgató, a ma
gyar önképzőkör elnöke, az egye
temes tanügyi és a tanárvizsgáló 

bizottság tagja.

W e b e r  ß  u d o 1 f, 
r. tanár.

Latin: II.
Német: II. VI. VII.
Történet-földrajz: II.

17 A II. osztály főnöke.

A g y o r s í r á s t  Balogh Andor vezette, a f r a n c z i a  n y e l v b e n  pedig G ráf bér g e r  Károly ok
tatta intézetünk több növendékét.

A t o r n á s z a i b a n  a főgymnasiumi növendékek a városi tornaegyletben részesültek.

A tanárok irodalmi működése az 1874—75-dik isk. évben :
Batizfalvi Istvántól megjelent » E r kö l cs t an«- ának  második kiadása. Kiadta Kökai Lajos.
Berecz Antal szerkeszti és kiadja a » T e r mé s z e t «  czimű természettudományi és földrajzi nép

szerű lapot, továbbá szerkeszti a » F ö l d r a j z i  k ö z l e m é n y e k «  czimű füzeteket, s u. e. lapokban több 
czikke és közleménye jelent meg.

Mischer József bővítés mellett sajtó alá rendezte Szénássy Sándor latin olvasókönyvének harmadik 
kiadását. Kiadta Vodianer F.

Fröhlich Róbert a m. t. Akadémia megbízásából fordítja Curtius Ernő görög történetét.
Lehr Albert-tői nyelvészeti értekezések jelentek meg a »Magyar nyelvőr«-ben.
Torkos László-tói megjelent magyar nyelvtanának 4-dik javított kiadása, »Egy a sok közűi« czimű 

költői elbesz élés s kisebb költemények egyes lapokban.
Weber Rudolf-tói néhány czikk jelent meg a »M. Tanügyben.«

4
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A fögymnásinmi tamilok névsora. *)

I. OSZTÁLY.
1. Abeles Gyula, 1865. Becs M. h.
2. Barber Sándor, 1864. Budapest M. b.
3. Baronyi Tivadar, 1864. Budapest M. h.
4. Bartsch Kálmán, 1864. Lőcse ág. h.
5. Baum Bernát, 1864. Marczalháza (Kom.m.)M.h.
6. Bay György, 1864. Surány h. h. m. t.
7. Beer Antal, 1864. Budapest M. h.
8. Bernauer Zsigmond, 1864. Budapest M. h.
9. Birnbaum László, 1864. Budapest M. h. k. 1.

10. Bischitz Imre, 1865. Budapest M. h.
11. Biscliitz Károly, 1864. Budapest M. h.
12. Bloch Arthur, 1864. Budapest M. h.
13. Blum László, 1865. Budapest M. h. k. 1.
14. Böhm Gyula, 1863. Budapest M. h.
15. Böhm Lajos, 1863. Budapest M. h.
16. Brachfeld Zsigmond, 1864. Budapest M. h.
17. Braun Mór, 1861. Budapest M. h. k. 1.
18. Breuer Imre, 1865. Budapest M. h. k. 1.
19. Büchler Emil, 1863. Budapest M. h.
20. Bürger Károly, 1861. Budapest h. h. t. m.
21. Czukor Sándor, 1862. Szentes M. h. k. 1.
22. Doleschall Alfréd, 1864. Beszterczebánya ág. h.

t. m.
23. Fayl Frigyes, 1863. Budapest ág. h.
24. Fischer József, 1862. Budapest ág. h. t. m. ism.

25. Fridrich Vilmos, 1865. Budapest M. h.
26. Fuchs Gyula, 1863. Budapest M. h. ism.
27. Geduly Lajos, 1862. Ruszberg ág. li. t. m.
28. Giczey Samu, 1864. Budapest h. h.
29. Glauber Jakab, 1863. Budapest M. li.
30. Goldstein Izidor, 1865. Budapest M. h.
31. Grabics Péter, 1862. Budapest g. k. ism.
32. Grünfeld Lipót, 1864. Budapest M. h.
33. Gutman Imre, 1864. Budapest M. b.
34. Guttmann Gyula, 1863. Budapest M. h.
35. Heidlberg Tivadar, 1863. Budapest M. h.
36. Hertner Károly, 1863. Budapest ág. h. t. m.
37. Herz Ödön, 1864. Budapest M. li.
38. Hirschler Henrik, 1865. Budapest M. h.
39. IIoszu Lajos, 1861. Budapest ág. h. ism.
40. Illés Dezső, 1863. Magócs (Csongr. m.) ág. h-
41. Kacziany Oszkár, 1864. Ó-Arad h. h.
42. Keppich Béla, 1865. Budapest M. h.
43. Keppich Henrik, 1864. Budapest M. h.
44. Kolmer Adolf, 1865. Budapest M. h.
45. Kövesdy Tódor, 1865. Budapest r. k.
46. Landau Lajos, 1864. Molnári (Vas m.) r. k.
47. Lauffer Vilmos, 1864. Budapest ág. h.
48. Leuchtag Lajos, 1865. Budapest M. h.
49. Linek Károly 1864. Budapest ág. h. k. 1.
50. Mandl Izidor, 1863. Budapest M. li. ism.
51. Markbreit Gyula, 1865. Budapest M. h.

*) R ö v i d í t é s e k :  ág. h. =  ágostai hitvallású ; — h. h. - helvét hitvallású ; r. k. =  római katholikus ; g. k. — 
görög keleti : M. h. =  Mózes hitvallású ; m. t. =  magántanúló ; t. m. =  tandíj mentes; ö. d. — ösztöndíjas ; k. 1. =  kilépett ; 
ism. =  ismétlő ; t  =  meghalt.
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52. Marschalkó János, 1864. Budapest ág. h.
53. Neugebauer Hugó, 1863. Brünn M. h.
54. Neugebauer Otto, 1861. Brünn M. b.
55. Neumann Miksa, 1865. L.-Sz.-Miklós NT. h. isin.
56. Nobl Gabor, 1864. Szombathely M. li.
57. Petrovics Pál, 1863. Budapest ág. h.
58. Pintschof Lipót, 1864. Budapest M. h.
59. Pintschof Zsigmond, 1861. Budapest M. h.
60. Pock Béla, 1864. Livóhutta (Sárosm.) r. k.
61. Bau Lajos, 1861. Bikáes (Tolnám.) ág. h. t. m
62. Bingwald Samu, 1862. Beczko (Trencs. m.) M. h
63. Römer Armin, 1864. Budapest M. h.
64. Rosenfeld Leo, 1864. Budapest M. h.
65. Roxer Béla, 1864. Miskolcz ág. h.
66. Sax Frigyes, 1863. Budapest (Ó-Buda) ág.h.m.t.
67. Schön Justin, 1864. Budapest M. h.
68. Schönberg Kálmán, 1865. Budapest M. b.
69. Scliossberger Adolf, 1865. Budapest M. h.
70. Singer Ferencz, 1864. Kenderes (Hevesm.)M. b..
71. Sommer Béla, 1864. Budapest M. h.
72. S])iller Annin, 1863. Budapest M. h.
73. Stern Gyula, 1864. Budapest M. h.
74. Stricker Mór, 1863. Vág-Ujhely M. h.
75. Strókay Boldizsár, 1865. Budapest ág. b.
76. Szovják Géza, 1864. Budapest ág. h.
77. Taub Gyula, 1865. Budapest M. h.
78. Tolnay Kornél, 1865. Gödöllő ág. h.
79. Weisz József, 1865. Budapest M. b.
80. Weisz Zsigmond, 1864. Budapest M. li.
81. Venczel Gusztáv, 1864. Budapest r. k.
82. Vozár Árpád, 1863. N.-Becskerek ág. h. t. m.
83. Záry Ödön, 1863. Budapest r. k.

II. OSZTÁLY.

1. Altstädter Béla, 1864. Szeged M. h.
2. Auspitz Alfons, 1863. Budapest r. k.
3. Andrae Emil, 1862. Budapest (O-Buda) ág. b.
4. Barach Marczell, 1865. Budapest M. b.
5. Bascb Imre, 1863. Nagy-Becskerek M. h.
6. Batizfalvi István, 1862. Budapest ág. h. t. m. k. 1.
7. Birnbaum Ernő, 1863. Budapest M. h.
8. Blau Pál, 1864. Budapest r. k.
9. Bogdán Mór, 1862. Kün-Halas M. h. k. 1.

10. Bolzano Károly, 1861. Arad r. k.
11. Csengey Gyula, 1863. Budapest ág. h.
12. Czentner József, 1862. Menhard (Szepes m.) ág.

h. t. m.

13. Doleschall Adolf, 1861. Beszterczebánya ág. h.
t. m.

14. Drechsler Dávid, 1863. Budapest M. h.
15. Elias Rudolf, 1862. Nagy-Várad M. h.
16. Feuermann Manó, 1863. Gyón (Pestm.) M. b.
17. Fuchs Zsigmond, 1863. Budapest M. h.
18. Glaser Marczell 1863. Budapest M. h.
19. Goldner Izidor, 1863. Gyón (Pestm.) M. h.
20. Graeff János, 1861. Budapest ág. h. t. m. ism.
21. Grosz Gyula, 1863. Budapest M. h.
22. Groszmann Alfréd, 1863. Budapest M. h.
23. Grünbaum Béla, 1864. Budapest M. h.
24. Haeffner Arthur, 1862. Sz.-Miklós (Komárom

m.) ág. h.
25. Hartstein Ferencz, 1863. N.-Kálló M. h.
26. Hartstein Miklós, 1864. N.-Kálló M. h.
27. Hecht Emil, 1863. Budapest M. h.
28. Holländer Lajos, 1864. Budapest M. h.
29. Hornyánszky Győző, 1863. Budapest ág. h.
30. Huszár Gyula, 1863. Erdő-Tágyos (Kom. m.) r. k
31. .Livelier Izidor, 1862. Budapest (Buda) M. h.
32. Kállay István, 1863. Budapest h. h.
33. Kempfner Ede, 1862. Budapest M. b. ism.
34. Kohn Hugo, 1863. Budapest M. h.
35. Kohn Manó, 1862. Budapest M. h.
36. Krisbaber Károly, 1863. Kula (Bács m.) M. b.
37. Krautwald Ernő, 1863. Innsbruck r. k. k. 1.
38. Külley Aladár, 1863. Budapest ág. h.
39. Lázár József, 1863. Budapest M. h.
40. Liebwerth Jenő, 1863. Tokaj M. h.
41. Löwy Zsigmond, 1863. Jankovácz M. h.
42. Mares Ödön, 1864. Pomáz (Pestm.) h. b.
43. Müller Leo, 1863. Budapest M. h.
44. Neupauer Gusztáv, 1863. Szepes-Olaszi ág.b. t.m
45. Pollák Siegfried, 1863. Inovraclav (Posen) M. h.
46. Polner Aladár, 1863. Budapest ág. h.
47. Preiszmann Rudolf, 1863. Becs r. k.
48. Reichmann Imre, 1863. Budapest M. b.
49. Safáry János, 1863. Kis-Kőrös ág. h.
50. Schaden Frigyes, 1862. Pozsony ág. b. t. m.
51. Schlesinger Jakab, 1864. Budapest M. h.
52. Schönfeld Arthur, 1862. Budapest M. b. ism.
53. Schranz Viktor, 1862. Eperjes t. m. ág. h.
54. Schwiedland Jenő, 1863. Budapest h. h.
55. Szedenics Aladár, 1864. Budapest ág. h.
56. Ujj Gyula, 186.1. B.-Csaba ág. h. t. m. ism.
57. Walther Gyula, 1862. Arad ág. h.
58. Wolfner Izidor, 1864. Uj-Post M. h.

4*
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III. OSZTÁLY.
1. Blocli József. 1862. Budapest M. h.
2. Braun Kálmán, 1862. Budapest r. k. t. m.
3. Dolimann István, 1861. Érsek-Újvár ág. li.
4. Eckstein Sándor, 1858. Budapest M. h.
5. Friedmann Gusztáv, 1862. Budapest M. k.
6. Friedrich Tódor, 1862. Budapest M. h.
7. Földváry Mihály, 1861. Tass (Pestm.) ág. h.
8. Goldstein Jenő, 1862. Budapest M. li.
9. Goldstein Imre, 1862. Budapest M. li.

10. Gruber László, 1862. Budapest M. h.
11. Haim Arnold, 1862. Budapest M. li.
12. Hann Lajos, 1861. Budapest M. li
13. Jeszenszky Sándor, 1862. Budapest ág. h.
14. Jung Ödön, 1863. Budapest, M. li.
15. Krausz Izidor, 1863. Temesvár M. h.
16. Kruse Ernő, 1861. Budapest ág. h.
17. Kuttlik András, 1860. Budapest ág. k. t. m.
18. Laczko Béla, 1862. Szolnok M. li.
19. Löw Emil, 1863. Simánd (Aradm.) M. li.
20. Löwy Bertalan, 1862. Budapest M. h.
21. Löwy Ernő, 1863. Ócsa M. h.
22. Mares Zoltán, 1862. Poináz (Pestm.) li. li.
23. Mendl Artlr, r, 1862. Budapest, M. h.
24. Menkesz Yilmos, 1861. Budapest M. h.
25. Mezey Károly, 1863. Déványa (Hevesm.) M. li.
26. Heuberger Gyula, 1861. Budapest, M. h.
27. Heuberger Izidor, 1862. Budapest M. h.
28. Piday János, 1862. Budapest r. k.
29. Poliak Arthur, 1861. Budapest M. h.
30. Kosenfeld Henrik, 1863. Budapest, M. h.
31. Ruttkay Aladár, 1861. Tápió-Sele, ág. h.
32. Schlichter Izidor, 1861. Budapest, M. h.
33. Spiller József, 1863. Budapest M. h.
34. Steinbeck Henrik. 1861. Budapest M. h.
35. Ullmann Gyula, 1861. Baja M. h.
36. Yodianer Hepomuk, 1864. Budapest r. k.
37. Yarga Péter, 1860. Solt (Pestm.) h. h. ö. d.

IY. OSZTÁLY.
1. Aigner Károly, 1860. Temesvár r. k.
2. Bányász István, 1860. Budapest, M. h.
3. Balassa István, 1862. Edelény ág. h.
4. Baumann Zsigmond, 1862. Budapest M. h.
5. Blau Miksa, 1861. Tápió-Sáp M. h.
6. Dohmann Ferencz 1860. Érsekújvár, ág. h.
7. Dohman Zsigmond 1860. Balassa-Gyarmat M. h.

8. Herzog Manó, 1862. Budapest M. h.
9. Hirsch Jakab, 1860. Budapest, M. li.

10. Hrebenda Lajos, 1860. Budapest ág. h.
11. Kéler Zoltán, 1861. Budapest ág. h.
12. Kopp Lajos, 1860. Budapest r. k.
13. Kőszegi Géza, 1860. Budapest, ág. h.
14. Kriek Jenő, 1861. Budapest ág. h. t. m.
15. Lederer Arthur, 1861. Budapest M. h.
16. Messinger Simon, 1862. Budapest. M. h.
17. Missák Pál, 1859. Ó-Bars M. h.
18. Hagy Kálmán, 1860. Kaposvár ág. h, ism.
19. Higriny György, 1859. Budapest, ág. h. t. m.
20. Pfeifer Lajos, 1861. Budapest, M. h.
21. Rakita László, 1861. Szeged r. k.
22. Rechtnitz Ödön, 1862. Budapest M. h.
23. Reichmann Ede, 1861. Budapest M. h.
24. Reményi Ede, 1861. Chicago ág. h.
25. Schön Hugo, 1861. Budapest, M. h.
26. Schönfeld Ödön, 1861. Budapest M. h.
27. Steiner Armin, 1861. Budapest M. h.
28. Stern Armin, 1861. Budapest M. li.
29. Strausz Mór, 1860. Bécs r. k.
30. Taubinger Géza, 1861. Podluzsán ág. h.
31. Thaisz László, 1861. Gy.-Eperjes (Békés m.) ág. li.
32. Tigermann Ignácz, 1861. Szántó (Abauj m.) M. h.
33. Walther Béla, 1861. Kassa ág. h.
34. Weisz Armin. 1860. Budapest M. h. m. t.
35. Winter Fülöp, 1860. Ipolyság M. h.

V. OSZTÁLY.
1. Brey Imre, 1859. Hagy-Kikinda r. k.
2. Engel Gusztáv, 1860. Budapest M. li.
3. Fischl Béla, 1860. Budapest M. h.
4. Fiedler József, 1860. Budapest ág. h.t. m.ism.
5. Füredy Lajos, 1860. Budapest ág. h.
6. Hamary Béla, 1860. Tata li. li.
7. Herzl Tivadar, 1860. Budapest M. h. m. t.
8 Herzog Oszkár, 1861. Budapest M. h.
9. Hunfalvy Géza, 1859. Budapest ág. h.

10. Joannovics Pál, 1860. Baja g. k. ism.
11. Kiss István, 1861. Szt.-Lőrincz ág. h.
12. Kozma Andor, 1861. Marczali (Somogym.) h. h.
13. Rakonitz Gyula, 1860. Budapest M. h.
14. Roxer Gyula, 1861. Tokaj ág. h.
15. Schönberg Ferencz, 1861. Budapest M. h.
16. Sonnenberg Izidor, 1859. Budapest M. h.
17. Stier Manó, 1859. Yág-Ujhely M. h.
18. Weisz Miklós, 1861. Budapest M. h.



19. Grosz Zsigmond, 1859. Békés M. h.
20. Ledig Henrik, 1860. Hajdú-Böszörmény M. h.
21. Kohn Józsua, 1860. Konstantinápoly M. h.

VI. OSZTÁLY.
1. Agarasztó Péter, 1859. Budapest g. k.
2. Bakody Árpád, 1858. Lemberg ág. h.
3. Blau Lajos, 1859. Pécska (Aradm.) M. h.
4. Bleuer Oszkár, 1860. Budapest M. li.
5. Blum Sándor, 1859. Budapest M. h.
6. Bresztyánszky Ödön, 1859. Budapest r. k.
7. Deutsch Ernő, 1860. Ercsi (Fejérm.) M. k.
8. Dokmann Károly, 1859. Érsek-Újvár ág. k.
9. Gödíng Pál, 1859. Budapest, M. k.

10. Guttmann Emil, 1859. Budapest, M. li.
11. Höckel Antal, 1859. Budapest ág. k. k. 1.
12. Jaczkó Manó, 1859. Budapest ág. k.
13. Melfelker Lajos, 1859. Budapest ág. k.
14. Piday Béla, 1860. Budapest r. k.
15. Rosenfeld Alfréd, 1858. Budapest M. h. m. t.
16. Ruszt József 1860. Budapest M. h. m. t.
17. Safáry István, 1858. Kis-Kőrös ág. h. ö d.
18. Sarkady Titus, 1857. Alsók (Somogym.) k. h. k. 1.
19. Spirá Rezső 1859. Kuttenstein (Karinthia) r. k.
20. Stern Lajos, 1859. Budapest M. h.
21. Szarka Zoltán, 1859. Nagy-Kőrös h. k. k. 1.
22. Taub Armin, 1860. Budapest M. h.
23. Trencsényi István, 1860. Harta (Pestm.) ág. k.
24. Weinmann Mór 1858. Szentes M. h.
25. Zofakl Rezső, 1859. Kalocsa r. k.
26. Zsigmondy Árpád, 1860. Budapest ág. k.

VII. OSZTÁLY.
1. Bakonyi Géza, 1859. Budapest M. h.
2. Beer Izidor, 1858. Budapest M. h.
3. Belgrád Ignácz, 1858. Dívos (Szerémm.) M. h.
4. Draskóczy László, 1858. Kalosa ág. h. m. t. k. 1.
5. Dukavics István, 1857. Veszprém ág. li.
6. Flesck Aladár, 1859. Budapest r. k.
7. Földváry Miklós, 1858. Tass (Pestm.) ág. k.
8. Glós Géza, 1857. Budapest ág. k.
9. Glós László, 1859. Budapest ág. h.

10. Grynaeus Géza, 1858. Kis-Szeben ág. h.
11. Handtuch Gy., 1856. Pencz (Nógr. m.) M. h. m. t.

12. Kállay Károly, 1857. Budapest h. h.
13. Karafiát Márius, 1858. Bécs ág. k.
14. Kokn Dávid, 1857. Szarvas M. h.
15. Koritsckoner Lipót, 1857. Budapest M. h.
16. Kurzweil József, 1857. Budapest M.h.
17. Külley Aladár, 1859. Székes-Fehérvár ág. h.
18. Lederer Rudolf. 1858. Budapest M. li.
19. Piday Ödön, 1858. Budapest r. k. k. 1.
20. Pollacsek József, 1857. Szécsény (Nógr. m.) M. k.
21. Rigócz Kálmán, 1858. Balassa-Gyarmat M. k.
22. Schlesinger Miksa, 1857. Trencsén M. k.
23. Sváb Sándor, 1859. Budapest M. k.
24. Várady Gábor, 1858. Mármaros-Sziget k. h.
25. Varga Lajos, 1857.\'ámos ág. k. t. m. ö. d.

V i l i .  OSZTÁLY.
1. Abel Jenő, 1858. Budapest r. k.
2. Adler Mihály, 1857. Budapest M. k.
3. Beer Henrik, 1857. Budapest M. h.
4. Baumgarten Egmont, 1859. Bécs M. li.
5. Bókay János, 1858. Budapest ág. k.
6. Buckler Lipót, 1854. Jász-Berény M. h. k. 1.
7. Engel Dávid, 1857. N.-Kun-sz.-Márton M. h.
8. Engel Zsigmond, 1855. Füss (Barsm.) M. h.
9. Gellén István, 1858. Nyitra h. h.

10. Gigon Albert 1856. Porrentruy (Bern Kant.) r.
k. m. t.

11. Goldstein Gyula, 1857. Budapest M. li.
12. Görgey Cornél, 1855. Klagenfurt ág. h.
13. Gutmann Lajos, 1858. Budapest M. h.
14. Hilf Kálmán, 1857. Mező-Túr M. k.
15. Kann Sándor, 1857. Budapest M. h.
16. Künsztler Sándor, 1855. Arad M. h. m. t.
17. Magyar Miklós, 1858. Tálya k. k. t. m.
18. Maitinszky Zsigmond, 1858. Budapest M. li.
19. Müller Adolf, 1856. Nyitra M. h. m. t.
20. RutsckekPál, 1856.Rajáz(Trencsénm.)M.h.m.t.
21. Sckeiner Ferencz, 1856. Török-Sz.-Miklós M. h.
22. Schwartz Gyula, 1857. Tengőd M. k.
23. Singer Sándor, 1858. Budapest M. k.
24. Stein Gusztáv, 1857. Szeged M. k.
25. Strausz Ede, 1857. Úri (Pest m.) M. k.
26. Wigand János, 1856. Varsád ág. k.
27. Wodianer Rezső, 1858. Budapest r. k.
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Kimutatás az 1873 —74-ik évi érettségi vizsgálatról.
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Nyilvános 20 _ 20 1 11 4 4*)
5 7 6 1 4

Magántanuló 3 — 3 —; 2 1 —

Összesen 23 23 i 13 5 4

;

*) A 4 visszavetett közűi a múlt év sept. havában 2 a pótvizsgálatot sikeresen megállta, egy többé nem jelentkezett, 
egy pedig f. é. febr. havában ismét visszavettetett.

T u d ó s í t á s .
A jövő tanév sept. első ríapjaiban kezdődik, a beírások, felvételi, pót- és magánvizsgálatok ideje aug. 

hó második felében lapok utján fog közhírré tétetni.
A főgymnasium I. osztályába csak azon növendékek vétetnek fel, kik a 4-dik elemi osztályból álta

lános kielégítő bizonyítványnyal bocsáttattak el, vagy ilyennek nem létében az elrendelt magánvizsgála
tot megállják.

A beírások alkalmával m i n d e n  t a n ú l ó  köteles az egyház pénztárába beiratási díjul 2 frtot, 
első félévi tandijul pedig a p r o t e s t á n s  t a n ú l ó k ,  és a nem p r o t e s t á n s o k  k ö z ű i  a z o k ,  k i k  
m á r  az 1871/2-dik isk.  é v b e n  i s  f ő g y m n a s i u m u n k  n ö v e n d é k e i  v o l t a k ,  6 frtot, a z o n  n e m 
p r o t e s t á n s  t a n ú l ó k  p e d i g ,  k i k  az 1872/73-dik isk.  é v b e n  v a g y  mé g  k é s ő b b  Í r a t t a k  be 
e l ő s z ö r ,  11 frtot; összesen tehát 8, illetőleg 13 forintot.

A  sept. hó 2-dik felében, vagy még későbben jelentkező tanúlók, rendesekül csak felvételi vizsgálat 
alapján vétetnek fel.

A második félévi tandíj egyenlő az első félévivel, a beiratási dij helyett azonban m i n d e n  r e n 
d e s  t a n ú l ó  könyvtári és múzeumi illetékül 1 frtot tartozik fizetni.

Torkos László,
igazgató-tanár.


