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A budapesti ág. hit?, ev. főgymnasium tanári testületének véleménye a gymna- 
siumi oktatás rendezése iránt.

A budapesti ág. h. ev. főgymnasium tanári testületé nagymélt. 
báró Radvánszky Antal urnák, mint a magyarhoni ág. h. ev. egyház 
egyetemes főfelügyelőjének 1882. ápr. 26-án kelt átiratát kezéhez véve, 
készségesen engedett az abban foglalt felszólításnak, hogy az 1869-ben 
Ácsán készült s «az egyet. egyh. gyűlés által megállapított gymnasiumi 
tantervet» az újabb államival összehasonlítsa s ennek eredményét egy 
jul. elején tartandó egyetemes tanári gyűlés elé terjeszsze. Ez össze
hasonlítást egyrészt összes, másrészt szakgyűléseken végezve, annak 
eredményeit, eljárásának indokolásával együtt, a következő pontok
ban foglalta össze s terjeszti elő nmélt. főfelügyelő urnák s a ma- 
gyarh. prot. tanári testületeknek szíves tudomásvétel, esetleg elfoga
dás végett. E «vélemény» három részből áll: 1. a tanári testület a 
gymn. oktatás elvéből kiindulva, az egyes tantárgyak tanítását általá
nosságban megfontolta, azok szerepét az elérendő célhoz képest meg
állapította s ennek alapján azok terjedelmét is a gymn. oktatáson 
belül megszabta; 2. e tanítás részleteit, a módszeres haladás sorával 
egyetemben kidolgozta, s végűi 3. ezen dolgozatát az acsai és az 
állami tantervvel összehasonlítva, saját véleményének a két tanterv
től való eltérését főpontokban kitüntette.

1*



E L S Ő  R É S Z .

A  gym nasium ! oktatás e lv e  s annak n y ilván u lása  az  
egyes szaktárgyak tagolásában.

A gymnasiumi oktatás berendezése nemcsak hazánkban, hanem 
a külföldön is sokféle eltérést tüntet fel országok és viszonyok sze
rint, nagyobb s kisebb kérdésekben egyaránt. Ennek okát másban 
nem kereshetjük, mint csak abban, hogy azon cél iránt van ingado
zás, melyet ezen 8 évi oktatással elérni óhajtanak. Felmerülhet 
ugyanis még az a kérdés is, vájjon a realistikus vagy a humanistikus 
míveltség felel-e meg jobban az ember természetének, hivatásának s 
a modern míveltség ideáljának? Ezen kérdést azonban mi mellőzen
dőnek hittük. Egyrészt ugyanis az emberi szellemnek tagadhatatlanul 
meg vannak ideális törekvései és vágyai, miket a nevelés csak az em
beri természet s így az egyéni boldogság rovására mellőzhetne; más
részt magyarhoni ág. hitv. ev. egyházunk tényleges viszonyai közt, 
minthogy pusztán humanistikus intézetei vannak, e kérdés kellő 
praktikus értelemmel nem bír. Minthogy tehát a gymnasiumoknak 
a kor színvonalán álló berendezése volt a tanácskozás kitűzött fel
adata, mindvégig szigorúan azon álláspontra helyezkedtünk, hogy 
csak a gymn. oktatás felel meg az emberi természet ideális vonásá
nak s ezen álláspontról fontoltuk meg az egyes kérdéseket.

1. A gymnasium célja. Már a gymnasiumi oktatás célját illetőleg 
is bizonyos eltérés forog fen köztünk és az eddig divatozó felfogások 
között. Az 1870-dikiVandrák-féle elaboratum a gymn. céljául kitűzi: 
«a teljes humanistikai képzést hazafiúi s evangélikus szellemben», a 
mivel alapjában a mi nézetünk is megegyezik. — De ezen fogalma
zásban az ép oly kevéssé szolgálhat világos vezérelvül, mintama má
sik cél, melyet az «általános míveltség közlésében» a gymnasiumok
nak kitűztek. Amaz a humanistikus képzés «teljességét» óhajtva, egy-



részt nem pontosan körvonalozott célt tűz ki, másrészt szorosan 
véve egy 8 évi tanfolyamtól lehetetlenséget kíván. Emez az «általá
nos míveltség» kétes értelmű elvével oly irányba tereli a gymna- 
.siumi oktatást, melyben baladva a gymnasium vagy tisztán realisti- 
kus intézetté elváltozni vagy pedig a realgymnasium életre képtelen 
alakzatává fajulni kénytelen.

Ugyanis korunk anyagias iránya, mely magát praktikusnak 
szereti nevezni (mintha ez anyagias irány volna a történelemben az 
előrehajtó, a haladásra ösztönző momentum !), a gymnasiumi oktatást 
is olyannak tekinti, melynek a fiatal ember közvetlenül a gymna- 
siumból kiléptekor hasznát vehetné, azaz, mintha az pénz szerzésére 
képesíthetné; mert hiszen ebben rejlik utoljára is korunk «prak
tikuma». A gymnasiumi oktatásban azért sokan első sorban azt 
kívánják főtárgyúi felvenni, a mi közvetlen vonatkozással van az élet 
anyagi szükségleteinek megszerzésére, azaz a természettudományo
kat. A gymnasiumokat lényegökben félreértő és lealacsonyító ezen 
felfogástól meg kell óvni a gymnasiumi oktatás jellemét; minél han
gosabban és leplezetlenebbtől terjesztik ki a realismus elvét a gym- 
nasiumra is, annál élesebben kell kifejezni, annál hajthatatlanab- 
búl, minden alkudozást kizárva, azt kell h irdetni: a gymnasiumi 
oktatás nem a köznapi élet szükségleteinek szolgál, hanem azon 
magasztos eszményeknek, melyek az emberiséget kisebb-nagyobb 
öntudatossággal mindenkor áthatották s a melyeknek főforrása : az 
önmagát értő, magában megállapodott erkölcsi jellem. A mely okta
tás ezen főcélt szem elől téveszti, az nem felel meg hivatásának. Ez 
erkölcsi jellem azonban csak öntudatos munka segítségével érhető el, 
az öntudatos munka pedig az önálló gondolkodásra épül. Épen ezért 
a gymnasiumi oktatás főfeladata : az értelmi erőnek oly mérvű kifej
tése, hogy a, tanuló önálló Ítélésre szert tegyen, mely őt első sorban az 
egyetemi tanulmányokra, azután pedig bármely tudományos foglalko
zóira s munkásságra képesíti.

Ezen értelmi alapon s annak fejlésével párhuzamosan kidom
borodik a gymnasiumi oktatásnak végcélja és vezércsillaga, mely 
annak, végső instantiában,megszabja értékét: kifejtenek az ifjú lélek
ben rejlő erkölcsi csirák, feléled az önállóan felismert és megítélt ideálok 
iránti lelkesedés s képződik ezen a biztosan lerakott alapon az élet 
reális viszonyai közt az önálló egyéniség, az erkölcsi jellem.

2. A gymnasiumi tananyag tagoltsága a gymnasium célja által 
követelve s igazolva. Az emberi szellem ezen kettős értelmi és erkölcsi
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természetének megfelelőleg, a gymn. kettős céljának elérésére a 
tudományok köréből azon részleteket kell választani, a melyek az 
értelmi erőnek folytonos, fokozatos kifejtésére .legalkalmasabbak s 
a melyek az önálló egyéniség megalakulására nézve nélkülözhetetle
nek. Azaz : ha a gymn. önálló gondolkodás alapján az erkölcsi jellem 
képződését akarja elősegíteni, akkor annak tananyaga bizonyos
tekintetben befejezett, fogalmilag tagolt egységet képezni kénytelen, 
a melyen végig egy közös szellemnek kell érvényre jutnia. Ezen 
közös vonás, mely a tananyag összességén s minden részletein áthú
zódik s azt épen gymnas rumi tananyaggá teszi, ezen közös vinculum 
substantiale a gymnasium szellemi irányában rejlik.

A gymnasiumnak egész szelleme más, mint egyéb iskoláké; 
a gymnasiumi oktatás szellemi jellege az ideálok iránti lelkesedés. Ezen 
enthusiasmust a múlandó tüneményekből kiemelkedő örök eszményképek 
iránt felkölteni s állandóivá tenni a fiatal kebelben, rátanítani s meg
értetni vele, hogy a köznapi élet anyagi érdekein és élvezetein túl van 
még egy magasztosabb hivatás és hogy csak a ki e n n e k  él, az él igazi 
emberhez méltó életet, — ezt a meggyőződést me.ggyökeresíteni a fiatal 
elmében, ez kiváló jellemvonása a gymnasiumnak. líöviden : a gymn. 
oktatás főcélja nem befejezett rendszeres ismeret nyújtása, egy tan
tárgyban sem; a gymnasiumi oktatás főcélja, ha szabad szokatlan 
kifejezéssel élnem, a tudományos lelkidet megteremtése. Ezen lelkűiéi
nek, mely, mint a tanuló alaphangulata, annak összes foglalkozását 
átlengi, a tudományok alaptörvényeinek pontos és lehetőleg minden 
oldalú ismerete s az idealismus iránti lelkes szeretet és ragaszkodás 

képezik alkotó mozzanatait.
Ezen szellemi irány létesítésében bírja okát a gymnasiumi tan

anyagnak régóta dívó megválogatása. Az emberi ideálokat ugyanis 
egyrészt a vallás tanítása hozza a tanuló szeme elé ; másrészt a tör
ténelem és az irodalmak remekei azon alakulásokat tüntetik fel, me
lyekben ez ideálok az emberiség fejlődési harca utján megvalósultak. 
Maga e kettőnek, az ideálnak és történelmi kifejezőinek, összehason
lítása is, buzdítólag hat a lélekre; buzdítanak arra, hogy a mit elő
deink még nem értek el, azt mi tehetségünkhöz képest elérni vagy 
legalább megközelíteni, esetleg előmozdítani iparkodjunk.

S ebben rejlik a többi tantárgyak jogosultságának alapja. 
Ugyanis az ideálokat realizálni nekünk is kötelességünk ; épen azért 
a tanulót képesíteni kell arra, hogy egyrészt igazi és hamis ideál, 
eszménykép és csalódás közt, különbséget tehessen, másrészt az cszkö-



zöket is ismerje, melyekkel e célokat megvalósíthatja. Amannak szol
gál az értelem és ítélés kifejlesztése, tehát a szorosan vett formai 
tudományok, mint a mathematika, logika s a nyelvtudományok formai 
oldala (grammatika, syntaxis); emennek a materiális tudományok, 
névszerint : a földrajz, mint az emberiség működési terének ismer
tetője, a természettudományok, mint a felhasználható természeti erők 
s törvényeik tudományai, s a philosophiai propaedeutika, mint az em
ber saját szellemi képességének ismerete, mely, a mennyiben öntu
datra emeli és indokolja azon elveket, melyeket a tanuló a gymna- 
siumi oktatás folyama alatt megértett, a gymnasium! oktatásnak 
zárköve ésbetetőzője. Amennyiben pedig mindezeket embertársaink
kal való szövetkezésünk útján kell elérnünk, annyiban szükséges a 
fő-közlekedési eszköznek, az anyanyelvnek s viszonyok szerint más 
■modern nyelveknek is ismerete s biztos, pontos és szép kezelése.

A gymnasiumi tananyag tagoltsága tehát a gymnasium célja 
által követelt s így a gymnasium fogalma által igazolt egységet 
tüntet fel.

3. Módszeres elvek a tananyag beosztásában. A természettudomá
nyok szerepe a gymnasiumi oktatásban. Hogy azonban ezen tudomá
nyos részletek céljuknak megfeleljenek, ahhoz azoknak olynemű 
beosztása kívántatik a gymnasiumi tanításon belül, hogy 1. egyrészt 
tanítási rendjök az emberi lélek fejlődési menetével megegyezzék, más
részt 2. a felvett anyag mennyisége pontosan a kitűzött célhoz hozzá 
szabva legyen, azaz, kelletinél sem több sem kevesebb ne vétessék fel 
s minden tantárgy képző erejének mértékéhez képest hasson a közös 
végcél elérésére.

Ámde épen ezen követelmények ellen vétenek az eddigi tantervek, 
melyek ebbeli hiányaik miatt sok tekintetben nem részletekben, hanem 
elvi változtatást követelnek. A legnagyobb vétség ez első elvünk ellen 
van az 1870-iki Vandrák-féle elaboratum 3., 4. §-a által szentesített 
kettészakításban al- és felgymnasiuvira, melytől az állami tanterv sok 
tekintetben előnyösen eltért. Ezen kettészakítás, igaz, ág. hitv. ev. 
egyházunk szegénységével indokolható ; de semmi esetre sem igazol
ható, s ott, a hol gyakorlati okoknál fogva szükség nincs reá, mint ph 
a fővárosban vagy más helyeken, hol reálintézetek, polgári iskolák 
stb. a bajon segítenek, határozottan elvetendő. Mert ezen kettészakí- 
tásnak az a következménye, hogy a tantárgyak 8 óv alatt kétszer 
taníttatnak, még pedig csak azon különbséggel, hogy a felgymna- 
siumban némi bővítésben részesül az algymnasiumi anyag, úgy hogy



a felgymnasium jogosan nevezhető «kibélelt algymnasiumnak». Mint
hogy ez által egyrészt a tudományos egység elvész az ismeretekből, 
a mennyiben éretlen elmével a tudomány alapelveit megértetni nem 
lehet, s így az algymnasiumi oktatás tudományos színezettel nem b ír ; 
minthogy másrészt az időpazarlás egészen indokolatlan, mert céltalan 
(a mennyiben fejlettebb elme játszva végzi el azt, a mit a fejletlen bár
mennyi kínlódás által sem érhet el s érthet meg): ezen okoknál fogva 
nézetünk azon elvet vallja, hogy a gymnasium egységes intézetnek 
tekintendő, hogy abban az oktatás sora a tudományos gondolkodás 
természetszerű fejlődésével párhuzamban haladjon, hogy annálfogva 
az oktatás folytonos sort képezzen, vagyis, hogy egy tantárgy se tanít- 
tassék kétszer a gymnasiumi tanfolyam alatt. Ez szól a természettu
dományokra ép úgy mint a történelemre, vallástanra és sok tekintet
ben a latin nyelv tanítására is.

Fentemlített elvünk 2-ik része ellen kétféleképen történik vétség 
az által, hogy oly tudományok, melyeknek a gymnasiumi célhoz képest 
kevés képző erejök van, túlságosan terjeszkednek s mások is a cél
hoz szükségesnél nagyobb terjedelemben taníttatnak. Ezen eljárás 
által egyenesen a gymnasium célját látjuk veszélyeztetve. Ugyanis 
önálló gondolkodáshoz való szoktatás helyett a polymathia elvéhez 
szoktatjuk a tanulókat s e veszedelmes tévedésnek következménye a 
gymnasiumainkban tagadhatatlanul meglevő túlterheltség. E túlterhelt
séget azok, kik a gymnasium céljával nincsenek tisztában, a nyelvek
nek, kivált az antik nyelveknek tanításában keresik; mi, kik a 
gymnasium célját az idealistikus érzületben s tudományos lelkiiletben 
keressük, a reális anyagnak mérték nélküli befogadásában találjuk s 
abban, hogy az egyes szaktanárok sokszor azon gyengeségben szen
vednek, hogy saját egyes tantárgyukat fő és egyetlennek tekintik, a 
helyett, hogy annak a közös célnak való alárendelkezését tartanák 
folyton szem előtt.

Épen ezen oknál fogva oly mértéket kellett keresni, melylyel az 
egyes tantárgyak terjedelmét pontosan lehessen megszabni. Ezen 
mérték feltalálására a következő megfontolás vezetett. A tudomá
nyokkal való rendszeres foglalkozás elveken épülő tudományos munka, 
melyet csak az egyetemen kezdhetni s végezhetni. A gymnasiumnak 
feladata azért az egyes tudományoknál csak a főtörvényeknek és elvek
nek tiszta és pontos ismertetése s bebizonyítása. Ez elveknek megérté
sére kell képesíteni a tanulót; a mi ennél többet ad, az a gymnasium 
feladatán túlmegy s oktalanúl belenyúl az egyetemi tanulmányok kö-
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róbe. Azért részletesen kívántuk jelezni mind azt, a mit a gymnasiumi 
oktatás közben tanítani kell és egyszersmind szabad. Kevesebbet nem 
szabad, mert kevesebbnél a tudományok elvei nem nyerhetnek ele
gendő világosságot; többet azért nem (vagy ha k e l le n e ,  akkor csak 
igen kevéssel többet), mert a sok részlet elhomályosítja a fődolgok
nak ismeretét s nem engedi kellőleg kidomborítani a főelveket. És így 
a természettudományi tananyagot oly mértékre igyekeztünk leszállí
tani, a mennyit a tanításával összekötött cél kíván. E cél pedig nem 
lehet a természetről szóló rendszeres ismeret, hanem pusztán a termé
szet főalakjainak, föviszonyainak, főtörvényeinek ismerete, a melyek
nek megértéséhez nem szükséges azon nagy apparatus, melylyel a ter
mészettudományok eddig a gymnasiumokban a gymnasiumi közszellem 
rovására dolgoztak. Azt hisszük, hogy e tekintetben még az állami 
tanterv is túlmegy a kellő határon s azért a természetrajzot a IV—VI. 
osztályban, a physikát a VII.,VIII. osztályban tanítandónak kívántuk, 
rígy mint az állami tanterv, de az ott megengedett tananyag megszo
rításával, valamint az óraszámnak is leszállításával. Az I—III. osz
tályban a természettudományokat a földrajzi oktatásnak rendeltük 
alá, s a mennyit ennek folytán rendszerességből veszítenek, annyit 
nyernek érdekességben s hatályosságban az olvasókönyvek szép leírá
sai, rajzai, fali táblákkal való szemléltetés stb. által. A természet- 
tudományok tanítása a felsőbb osztályokban is pusztán a természet 
Jötiinemenyeire szorítkozzék, tehát egyrészt az organikus alakok főkép
viselőit, másrészt az anorganikus természet főtörvényeit tűntesse fel. 
A rendet maga ezen tudományok sajátszerű philosophiai jelleme úgy 
szabja ki, hogy a IV-ben a vegytani előismeretekből kiindúlva az ásvány
tan, kivált krystallographiai részlete, az V-ikben a növénytan, a VI-ban 
az állattan, kivált azoknak physiologiai oldala taníttassák. Az állat
tannak kivált az emberi test tüzetesebb ismertetése, nevezetesen az 
idegrendszer és ennél különösen az érzéki szerveknek alapos és szem
léletbe" is támogatott taglalása tétessék feladatává, hogy ezen anthro- 
pologiai előzményekhez a VII-ik osztályban a tapasztalati lélektan 
alapelemei fennakadás nélkül csatlakozhassanak. Mert eddig megtör
tént, hogy pl. a szem, fül, gége szerkezete az állattan, lélektan és 
physika által egyformán, azaz, 3-szor taníttatott 3 év alatt, a mi zavaró 
is, időpazarlás is.

4. Földrajz és történelem. A természetrajz mellőzése folytán az 
I—IV. osztályban a földrajz annál nagyobb tért kénytelen nyerni.
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A földrajz feladata : azon tért és talajt részletesen ismertetni, melyen 
nemcsak az élettelen és öntudatlan természet tüneményei mennek 
végbe, hanem a melyben az emberiség öntudatos fejlődése, törté
nelmi törekvései, állami és társadalmi alakúlásai is teremnek. A föld
rajz épen azért nem nélkülözheti a természeti tárgyak feltűntetését 
és ismertetését, másrészt pedig, a mennyiben a nemzetek területeit 
ismerteti, egyenesen alapját képezi a történelmi oktatásnak s azért 
az I—Ill-ik  osztályig ő a reális tudományoknak természetszerű képvi
selője. Az állami tantervben foglalt berendezést e célnak tökéletesen 
megfelelőnek tartjuk ; csak azon eltérést, illetőleg helyreigazítást 
engedjük meg magunknak, hogy az állami tantervhez csatolt «Uta
sításokban» felsorolt természetrajzi részletek ne tekintessenek ter
mészetrajznak, hanem annak, a minek, észszerű indokolás mellett, 
egyedül nézendök: a föld ismertetése integráló momentumainak. 
Ezt azért tartjuk szükségesnek megemlíteni, nehogy a tanítás köz
ben, félreértés folytán, a fősúlv a földrajzi ismeretekből ezen részle
tekbe tétessék át.

A földrajz ezen kiterjesztése indokolva van továbbá a történelmi 
tanításnak ezen osztályokból való kihagyása által is. A történelmi 
anyag az I—III. osztályokig az olvasókönyvekbe foglalandó, melyek 
ezen prózai olvasmányokat a nyelvtanítás alapjául is nyújtják. A 
történelem tanítása további folyamatában a nyelvek tanításához alkal
mazkodjék, illetőleg az irodalmi remekek olvasására legyen tekin
tettel; még pedig az ó-kor története a class., a közép és újkor a ma
gyar és német nyelvek irodalmi remekeire. Azért a IV-ik osztály a 
keleti népek műveltségét bevezetésül használva kizárólag a hellen nép 
történelmére van szánva, az Y-ik a rómaiak történelmére; mindkettő 
a classikus népek mívelődési momentumaira fősúlyt fektessen, azaz, 
első sorban tárgyalja azoknak társadalmi szokásaikat, művészetüket, 
ismereteiket (kivált mythologiájukat), s szemléleti táblákkal vezesse 
be az antik műremekek ismeretébe (régiségek, archseologia, mytho- 
logia). Ez által a felsőbb osztályok classikai olvasmányainak, a mivel 
eddig nem bírtak kellő mértékben, tartalmi alapot nyújt s önkényt 
sorakozván az ókori irodalmak megértésére szükséges ismeretekhez, 
ezeknek tanítását alaposabbá is teszi. A Vl-ik osztály a középkorra, a 
VII-ik az újkorra van szánva, a VIII-ik a magyar nemzet történelmére. 
Az állami tanterv által követelt «politikai földrajzot» függelékül a 
modern államok fejlődéséhez kívánjuk tekinteni, minthogy annak
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önálló tanítása a statistikai adatok tttlságos bevitele által a túlterhelés 
forrásává válhatnék. *

5. Antik nyelvek. Mindezen ismeretek a gymnasiumi oktatás 
keretén belül csak annyi terjedelmet igényelhetnek, a mennyi szük
séges, hogy az emberiség ideális törekvéseinek megértetése eszkö
zölhető legyen. Ezen ideálok az antik és modern nyelvek remekei
ben lévén letéve, azoknak tanítása, kivált az antik nyelvek tanítása, 
képezi a gymnasiumi oktatás középpontját. Az antik nyelvek egyrészt 
tökéletes és változatos formáikkal kiváló mértékben az Ítélést gya
korolják, másrészt a mennyiben íróik egy rég letűnt míveltség fényes 
ideáljait művészi kifejezésben, tökéletes alakban állítják elénk, a 
gyakorlati élet szenvedélyei fölé emelnek s önzetlen, hasznossági 
szempontok által meg nem zavart tanulmányozást követelvén az ifjú
ságtól, abban az idealismus iránti lelkesedést felköltik, ébren tartják 
s folyton táplálják. Maguknak a nyelveknek tanítása ezen célhoz 
képest csak eszköz, mert végcéhil szem előtt tartandó a régi népek 
szellemének megértése és emberségi ideáljaik megkedvelése. Ezen cél
nak szolgálni köteles az ókori történelem, mely részletesebben, mint 
azt eddig tehette, lesz kénytelen foglalkozni az ókori classikus népek 
művelődésének minden ágával s e cél uralkodik a nyelv tanítása 
felett is.

A mi először is a latin nyelv tanítását illeti, itt két dolog tar
tandó szem előtt: az egyik magának a nyelvnek alapos ismerete, a 
másik a római irók szellemének megértése. Az utóbbira fősúly esik 
az összefüggő terjedelmes olvasmányoknál, az elsőre a grammatika 
és syntaxis törvényeinek tanításánál. Ezeknél igyekezni kell annyira 
eljutni, hogy a tanuló a latin nyelv fősajátságait fáradság és ingado
zás nélkül kezelhesse, miért is írásbeli gyakorlatok s az olvasottaknak 
elbeszélése nagyobb mérvben gyakoroltassanak, mint eddig. Egy ponton 
pedig tökéletesen kell szakítani nézetünk szerint az eddigi beosztá
sokkal, t. i. a syntaxis tanításánál. Az eddigi szokás szerint a IV. osz
tályban a syntaxis befejeztetett, és ebben rejlik szerintünk a tévedés. 
A syntaxis begyakorlására a szabályok tömege miatt oly kevés időnk 
van, hogy tanulóink a főszerkezeteket sem bírják biztosan kezelni. 
Másrészt pedig a syntaxis a nyelv logikája lévén, annak finomságai a

* Inkább találnék szükségesnek a fiatalságot a nemzetgazdaság alap
elveivel megismertetni, ha ennek számára lietenkint legalább 1 órát tudnánk 
megnyerni.
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logikai gondolkodás megerősödése előtt nem érthetők s így a IY. osz
tályban nem taníthatók. Azért mi a syntaxist a III—YI. osztályra 
kívánjuk kiterjeszteni; még pedig a haladás menetét egyrészt a latin 
nyelv természete, másrészt az értelem fejlődése szerint a következő 
módon véljük berendezhetni. Először a latin nyelv fundamentális 
szerkezetei, mint acc. és nőm. c. inf., az abl. abs. és part. eonj. első 
sorban tanítandók s addig gyakorlandók. míg azokat a tanuló inga
dozás nélkül kezelheti. Másodszor a többi szerkezeteknél arra kell 
tekinteni, hogy az egyszerűbbek, melyeknél pl. a módok használatá
ban nincs ingadozás (pl. utfin., quod, quia, quoniam), előbb taníttas
sanak, a nehezebbek, mint or. obi., quum, feltételes mondatok későbbre 
kalasztassanak, a mikor a tanuló értelmi ereje annyira megérik, hogy 
nemcsak a «hogy», hanem a «miért?» kérdésére is felelhet a monda- 
datok ilyen vagy olyan szerkesztésénél.

A hellen nyelv tanításánál az attikai dialektussal való kezdést 
kötelezőnek kívánjuk nyilváníttatni. Az att. diai. paedag. szempontból 
azért bír előnynyel, mert a tanulót rövidebb idő alatt vezeti be a for
mák ismeretébe, a mennyiben formáinak szabályossága azoknak 
változatosságát határozottan korlátolja. * Ha az Y. osztályban kezd
jük a hellen nyelv tanítását, akkor a VII-ben elég jókor kezdjük még 
Homeros olvasását. — A VII., VIII. osztályban azonban az eddigi 
szokástól eltérőleg az olvasmányra több időt tartunk szükségesnek, 
még pedig, nem tartván elegendőnek az állami tantervben megszabott 
•5 órát sem, a hellen nyelv számára a VII., VIII. osztályban 6 órát 
kívánunk nyerni.

6. Magyar és német nyelv. A modern nyelvek tanításánál eltérő
leg az antik nyelvektől két cél tartandó szem előtt: a nyelvnek, mint 
közlekedési eszköznek biztos és szép kezelése és a modern irodalmak
ban letett eszméknek megismerése. A két cél elérése kedvéért a for
mai (nyelvészeti) és anyagi (eszmei) oldal egyesítése már az I. osz
tálytól fogva szükséges. A magyar nyelv tanítását az állami tanterv 
szerint átalában helyesen tartjuk berendezettnek. Eltérést az állami 
tantervtől csak a következőkben találtunk tanácsosnak : 1-ször. Nem 
tanácsos a határozókkal, synonymákkal és szóképzéssel az I-ső és 
Il-ik osztályban külön foglalkozni. 2-szor. A verstan elszakításával

Különben is egyelőre az ion dialektussal való kezdést nálunk az ne
hezíti s bizonyos tekintetben lehetetlenné teszi, hogy ezen módszernek meg
felelő tankönyveink nincsenek.
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szemben, melyet az állami tanterv ajánl, mi a verstant egyszer egy 
nyelven (pl. a IV. osztályban), akkor azonban rendszeresen tanítan- 
dónak véljük.

A német nyelv tanításánál azonban következő momentumokra 
kell a figyelmet felhívnunk : 1-ször is kívánatos, hogy a német 
nyelv kevesebb órában ugyan, mint a mennyit az állami tanterv en
ged, azaz, 3-ben, de az 1-ső osztálytól fogva taníttassék azon oknál 
fogva, mert a tanuló fiatalabb korban sokkal fogékonyabb a nyelv 
tanulása iránt, mint későbbi években; 3-szor kívánatos, hogy az 
irodalomtörténet rövid vázlata olvasmányok alapján adassák ; 3-szor, 
hogy prózai olvasmányok nagyobb terjedelemben vétessenek fel, 
mint az állami tantervben. Yégre azon különbségre figyelmeztetünk, 
mely az ország különböző vidékein levő gymnasiumokban e nyelvre 
nézve észlelhető. Az egyik vidéken ugyanis németül már beszélni is 
tudnak a tanulók, másikban tanulni kell az olvasást is. Ezen oknál 
fogva a német nyelvre vonatkozó tanterv nem lehet minden vidék 
gymnasiumára nézve egyenlő; hanem a tanári testületek utasíttassa- 
nak arra, hogy a vidék szerint módosítsák ezen tantervet, mely csak 
azon tanulókra volt tekintettel, a kik a német nyelvben már az
I. osztályban bizonyos jártassággal bírnak.

7. Mathematika; mértani rajz. Philosophia. Míg a nyelvek 
tanítása az olvasmányokban tartalmazott ideális anyag folytán a 
gymnasium kettős céljának egyaránt szolgál, addig a mathematika 
annak kivált egyik oldalát, az ítélet élesítését, önállóságát s a 
szerkesztő képzelem fejlesztését célozza. Ezen célt a mathematika 
nem a tantételek minél nagyobb számával érheti el, — mert 
hiszen akkor az anyag bősége miatt épen az Ítélet önállóságát 
hátráltatná s így célellenes volna, — hanem az által, hogy a ma- 
thematikai tanok logikai egymásutániságuk szerint főtörvények körűi 
csoportosíttatnak, a mikor is az így átértett tantételek minél több
oldalú alkalmazás által a tanulót a tudományos gondolkodás szigorú
ságára és szabatosságára szoktatják. A tananyag berendezésénél és 
megválasztásánál ezen szempontok lévén irányadók, annak mennyi
sége az állami tantervéhez képest korlátoltatott s sorrendje is az 
acsai tantervhez képest bizonyos tekintetben elváltoztattatott; abban 
különösen, hogy a mértan tanítását úgy a mint az áll. t. t. helyesen 
kívánja, az I—III. osztályokban csak a rajzoló mértan alakjában 
kívánjuk eszközölni, s a tulajdonképeni mértant a lY-dikkel kezdenők, 
a mikor a tanuló az arithmetika által a mennyiségek közti viszonyok-
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kai, a rajzoló mértan által pedig a térbeli phantasia müveivel na
gyobb ismeretséget s így élesebb pillantást is szerzett a mértani 
viszonyok számára. -—• A mértani rajzra vonatkozólag, mint a mely 
csak a geometriai tételeknek szerkesztés által való kifejezését célozza, 
véleményünk abban áll, hogy az a geometriától külön kötelező tan
tárgy gyanánt taníttassék, mint az már eddig is némely gymuasiu- 
mainkban történt.

Végül még egy nehány szóval a p/tiZos. propaedeutika szerepé
ről ezen kereten belül kell megemlékeznünk. A rendes felfogás sze
rint ezen disciplina arra szolgál, hogy a további haladást a rendsze
res philos. tanulásában elősegítse, azaz, bevezetés legyen a philo- 
sophiába. Ezen felfogás azonban a gymnasium feladatának és a 
philosophiai bevezetés természetének teljes félreértésén alapúi. -— 
A gymnasiumi philosophia nem vezet be a rendszeres philoso- 
phiába, mert arra természete szerint alkalmatlan, a mennyiben a 
philosophiába való bevezetés csak az ismeretelmélet által eszközöl
hető. A gymnasiumi philosophiának a gymnasium tananyagához' 
kell csatlakoznia s annak mintegy öntudatos befejezője gyanánt te
kintendő. Azaz : feladata azon elveknek és módszereknek tudatba 
hozása, illetőleg indokolása, melyek a gymnasiumi oktatás anya
gában ismeretesekké lettek. Ez által a gymnasiumba nem tar
tozó részletek felvételétől megszabadul, s nem végez oly munkát, 
a mely sikerrel csak az egyetemi tanulás közt végezhető. Annálfogva 
berendezése a következő : 1. a lélektan, mint az ember szellemi éle
tének ismertetése, csatlakozva a VI-dik osztályban nyert anthropo- 
logiai ismeretekhez; 2. az emberiség erkölcsi ideáljainak észszerű 
igazolása (ethika főpontjai,VII.oszt.); 3. az emberi gondolkodás alap
elveinek, a tudomány módszerének s az ismeret határainak kimuta
tása (Vili. osztály). Annálfogva a philos. propaedeutika tanítását a 
tapasztalati lélektannal kell kezdeni, különös gondot fordítani az 
erkölcsi érzelmekre és az akarat nyilatkozataira s a logikával befe
jezni (különös tekintettel a rendszertanra s az ismeretelmélet alap
kérdéseinek feltüntetésére).

Ezek voltak azon elvek, melyek minket a tanterv készítésénél 
vezéreltek s melyekkel azt kívántuk elérni, hogy :

1. a jogosan hangoztatott túlterheltetést megszűntessük;
2. ez által az ítélés önállóságát lehetővé tegyük;



3. az oktatás menetét a szellem fejlődésének megfelelöleg ren
dezzük és

4. a tananyagot oly módon szerkeszsziik öszsze, hogy az bizo
nyos tekintetben befejezett egységet képezzen, amennyiben t. i. azon 
részleteket kellő helyen tartalmazza, melyek a tudományos gondol
kodásra való képesítést eszközük.

A következőkben a tananyag részletes berendezését akarjuk 
felmutatni.

M Á S O D I K  R É S Z .
A  gym nasium i tantárgyak  ré sz le te s  b eo sztá sa  az egyes  

osztá lyok  szerint.

A gym nasium  általános célja.
Az értelmi erőnek oly mérvű kifejtése, hogy a tanuló önálló 

Ítéletre szelt tegyen, minek folytán első sorban az egyetemi tanul
mányokra, aztán általában bármely tudományos foglalkozásra és 
munkásságra képesíttetik; mindez azon célból, hogy az erkölcsi csi
rák kifejtessenek, hogy az élet reális viszonyai között hazáját szerető, 
önálló egyéniség, erkölcsi jellem képződhessék.

I. Vallástan.

Cél. A Krisztus tanai által fejlesztett istentudat alapján az ifjút 
emberi hivatása s kötelességei iránt felvilágosítani s így benne a pro
testáns szellem erejétől áthatott érzületet létesíteni.

I. OSZTÁLY.

Krisztus élettörténete egész haláláig az evangyéliomok alapján. 
Evangyéliomi részletek olvasása és magyarázata, kivált erkölcstani 
szempontból; egyes részletek emlékelése. Ide illő egyházi énekek 
emlékelóse. — Hetenkint 2 óra.

II. OSZTÁLY.

A kér. egyház alakulása s első viszonyai az Ap. Csel. alapján. 
— Krisztus tanai az istenről az új-szöv. olvasása alapján. Részletek 
és egyh. énekek emlékelése. — Hetenkint 2 óra.
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III. OSZTÁLY.

A kér. egyház és intézkedéseinek vázlatos ismertetése. A kér. 
istentiszteleti szertartások és ünnepek. A magy. prot. egyh. alkot
mánya fő vonásokban. —■ Az új-szövetségi könyvek történelme, kap
csolatban válogatott szakaszok olvasásával.

Egyházi énekek emlékelése. — Hetenkint 2 óra.

IV. OSZTÁLY.

Az ó-szövetségi könyvek történelme, olvasmányokkal kapcso
latban. Részletek emlékelhetők. •— Hetenkint 2 óra.

V. OSZTÁLY.

A kér. egyh. történelme a reformatio koráig. — Hetenkint 2 óra.

VI. OSZTÁLY.

A kér. egyh. történelme a reformatiótól mai napig, kiváló tekin
tettel a protestantismus elterjedésére s azon különböző alakokra, 
melyeket az az egyes nemzeteknél öltött. — Hetenkint 2 óra.

VII. OSZTÁLY.
A magyarhoni protestáns egyház történelme, a fundamentális 

törvénycikkek magyarázatával s emlékelésével. — Hetenkint 2 óra.

VIII. OSZTÁLY.

Rendszeres hittan és erkölcstan. — Hetenkint 2 óra.

II. Történelem.

Cél. Az emberség politikai fejlődése fonalán azon ideálok fel
mutatása, melyeket ez évezredes munka által elérni iparkodott, s 
azon, az ember természetében rejlő, rugók feltűntetése, melyek az 
ideálok megvalósítását minden népnél s minden időben ellenezték.

IV. OSZTÁLY.
A keleti népek míveltségét bevezetésül felhasználva, a hellen 

nép állami, társadalmi viszonyainak, művészetének s ismereteinek 
előadása. — Hetenkint 4 óra.



V. OSZTÁLY.

A római birodalom története a nyug. római császárság bukásáig. 
Tárgyalás olyan mint a helléneknél. — Hetenkint 4 óra.

Jegyzet. A két évre szóló tananyagban (IY. V. oszt.) a régisé
gek, archeológia, mythologia különös gonddal tárgyalandók.

VI. OSZTÁLY.

A frank birodalom alakúlásától a reformatio koráig. — Heten-O
kint 3 óra.

VII. OSZTÁLY.

A reformatiótól a mi korunkig. Kapcsolatban ezzel a politikai 
földrajz fontosabb részei tárgyalandók. — Hetenkint 4 óra.

VIII. OSZTÁLY.

A magyar nemzet története. Különös tekintet fordítandó ennél 
is a míveltségi momentumokra. — Hetenkint 4 óra.

III. Classikai nyelvek.

Cél. A classikai népek szellemének s emberségi ideáljainak 
megismertetése s megkedveltetése, azok nyelvének és irodalmuk 
kiválóbb termékeinek pontos ismerete alapján.

A) Latin nyelv.

Cél. A római nép szellemi törekvéseinek ismerete, a mennyiben 
ez irodalmi remekeik olvasása alapján eszközölhető.

Eszköz a latin nyelvnek grammatikai és syntaktikai alapos 
ismerete, melyet olvasmány, írásbeli gyakorlatok s az olvasottaknak 
elbeszélése által kell elérni.

. / tananyag felosztása.

I. OSZTÁLY.

Az egyszerű bővített mondat alapján : Grammatikából az 5 
ejtegetés, a nemi főszabályokkal; az adj. rendes fokozása; a 3 sze
mélyes névmás; a rendes igeragozás activuma és passivuma.

Syntaxisból: Az alany, mondomány és tárgy; a főnév és mellék
név congruentiája; birtokos jelző.
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ü k  as many id: Az 5 deciin. befejezéséig egyes mondatok; azonf
túl összefüggő könnyű olvasmány.— írásbeli gyakorlatok ; az olvasot
taknak latinul való elbeszélése.

II. OSZTÁLY.

Grammatika: Kiegészítendők alkalmilag a) a nemi szabályok,
b) a rendhagyó fokozás, c) a számnév és a hátralevő névmások, d) a 
verbum deponens és a rendhagyók typusai.

Syntaxis: Különösen : áttétel az activ szerkezetből a passivumba: 
az appositio; a határozók vázlatosan. Alap : összefüggő könnyű 
olvasmány - írásbeli gyakorlatok; az olvasottaknak latinál való elbe
szélése.

III. OSZTÁLY.

A grammatikai formák folytonos ébren tartása mellett
Syntaxisból: az esetek használatának fő j  orrnál; aec. és nőm. 

e. inf. A mondatfajok átnézeti összeállítása.
Olvasmány s t. mint fent.

IV. OSZTÁLY.

Synt. Jelzői mondatok; abl. abs.; part. conj. -— Ut finale; 
quod, quia, quoniam; időhatározó mondatok Ind.-val; a eonsec. temp, 
alapvonásai.

Olvasmányul: Kis Livius, kivált Ovidius, Phffidrus. írásbeli 
dolgozatokul kisebb elbeszélések.

A metrika és prosodia elemei.

V. OSZTÁLY.

Consec.temp.részletesen.— A módok: Ind. Conj. Imp.— Obj. 
mondatok: ut és ne, quin, quominus.— Időhatározó mondatok Conj.- 
val (quum, priusquam, donec, dum, quoad). Feltételes mondatok 
/rti/.-val.

Olvasmányul: Prózában Chrestomathia: Livius. Caesar. Justinus. 
Xepos. Curtius. Phsedrus. Ovidius Metam. Fasti. Tristia-ból szemel
vényekkel.

írásbeli dolgozatok s az olvasottak elbeszélése.

VI. OSZTÁLY.

A quum különböző fajai. A feltételes es óhajtó mondatok. Az 
oratio obi. Gerundium és Gerundivum. Supinum.
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Olvasmányul: Vergilius. Sallustius.
írásbeli dolgozatok s az olvasottak elbeszélése.

VII. OSZTÁLY.

Livius XXI vagy más könyv (az 1-ső kettőt kivéve, mely a 
chrestomathiában felhasználandó). Terentius v. Plautus alapján a régi 
nyelvformák. — Horatius Ódáiból egy nehány.

írásbeli dolgozatokul önálló elbeszélések, chriák.

VIII. OSZTÁLY.

Cie. de off. — Tacitus. •— Horatius Od. Sat. és Ep. A római 
irodalom története Plautustól az ezüstkor végéig, főtekintettel a 
gymnasiumban olvasott írókra.

írásbeli dolgozatul: kisebb értekezések.
Óraszám : 6 az egész gymnasiumon át, kivéve a VII.VIII. 5 órá

val és III-dikat- 7 órával, a hol a syntaxis begyakorlására egy órával 
többet ajánlunk, annál inkább, mert az osztály összes óraszáma nem 
nagy.

B) Hellen nyelv.

Cél. A hellen irodalom kiszemelt részleteiből a hellen szellem 
megismerése.

Eszköz. A hellen nyelv gramm, és synt. sajátságainak alapos 
ismerete.

V. OSZTÁLY.

Az alaktan főpontjai a ;i.t-végzetéi igékig. Akivételek közűi csak 
azok veendők, melyekkel a gymnasiumi olvasmányokban leggyakrab
ban találkozunk.

Olvasmány ál: A gyakorló könyv mondatai s megfelelő össze
függő részletei.

VI. OSZTÁLY.

A ij.'.-igék; a rendhagyó igék typice. Az esetek használata alkal
milag.

Olvasmányíd: Lukianosból válogatott dialógusok. Xenophon 
Anabasisa. — Aj állítatnak e célból: Deorum dial. Hephaistos és 
Apollon. (7.) Zeus, Asklepios és Herakles (13). Hermes és Maia (24). 
Hephaistos és Zeus (8). Enal. Diai. Kyklops és Poseidon (2). Panope 
és Galene (5). Notos és Zephyros (7). Poseidon és a delpliinek. Dial, 
mortuorum. Diogenes és Polydeukes ( I). Pluton (2). Charon, Hermes

2*
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és különböző halottak (10). Alexandras, Hannibal, Minos ésScipio(12). 
Krates és Diogenes (11). Menippos és a Kerberos (21). Diogenes, 
Antisthenes és Krates (27). Charon. Menippos v. Nekyomanteia. 
Timon v. az embergyűlölő. •Takobitz kiadása I. kt. I-ső rész)].

VII. OSZTÁLY.
Hellen syntaxisból : Tempora, modi, genera verbi egyszerű 

mondatokban, miket az olvasmányokon kell begyakorolni, tekintettel 
a latin nyelvtől való eltérésekre.

Olvasmányul: Homeros Odysseája. — Herodotos. — Ezeknek 
nyelvtani sajátságai alkalmilag.

VIII. OSZTÁLY.

Összetett mondatszerkozet, különösen a feltételes mondatok.
Olvasmányul. Hóm. Ilias. — Thukydides válogatva. — So

phokles v. Euripides egy tragoediája.
Óraszám: V. VI. oszt. 5. VII. VIII. 6 óra.

IV. Modern nyelvek.

Cél. A modern irodalmakban foglalt szellemnek s ideáloknak 
ismertetése, a nyelvnek tudományos ismerete s biztos kezelése 
alapján.

A) M agyar nyelv.

Cél. A magyar nyelv tudományos ismerete s azon képesség, 
hogy a tanuló a mindennapi élet legfontosabb okmányait pontosan 
és világosan megszerkeszteni s azon kívül gondolatait, bármily 
tárgyra vonatkozzanak is, értelmesen és szépen élő szóval s írásban 
kifejezni bírja. Ennek alapján a magyar irodalom s az abban jelent
kező szellem történelmi fejlődésének ismerete.

I. OSZTÁLY.

Nyelvtan. Egyszerű mondat és mondatrészek; fő- és mellék- 
mondat megkülömböztetése. Mondattani alapon a teljes alaktan, 
tekintettel a hangtani módosúlásokra.

Olvasmányul költői és elbeszélő prózai részletek szolgálnak, 
különösen a népmonda, magyar tört. monda, klassikus mythus, 
néprajz és természetrajz köréből.
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Ezen részek tartalmilag magyarázandók, a tartalom szabadon 
elbeszélendő, a könyv nélkül tanúit versek elszavalandók. Két heten- 
kint egy írásbeli dolgozat, kivált a nyelvtan és helyesírás begya
korlására. — Hetenkint 5 óra.

II. OSZTÁLY.

Nyelvtan. Összetett szerkezetű mondatok, mellérendelt és alá
rendelt mondatok viszonya. Szókötés (a határozók, úgynev. igekiegé
szítők tana).

Olvasmány s tárgyalás mint az I-ső osztályban. — Heten
kint 4 óra.

III. OSZTÁLY.
A nyelvtan rendszeres áttekintése.
A gyakorlati élet főbb okmányainak szerkesztése (nyugta, köte

lezvény, levél, folyamodvány stb.).
Olvasmányul: összefüggő történelmi elbeszélés. Elbeszélő köl

temények.
2 hetenkint írásbeli dolgozat, mint fentebb. — Hetenkint 4 óra.

IV. OSZTÁLY.

A stilus általános törvényei; synonymák, szóképzés (a neologia 
alkotásaira való tekintettel). A prózai és költői stílus különbségei 
tüzetesen.

Rendszeres verstan.
Olvasmányul: Arany János Toldi-ja; prózai olv. leírások, je l

lemrajz, életrajzok.
'2 hetenkint írásbeli házi dolgozat. — Hetenkint 3 óra.

V. OSZTÁLY.

írásművek szerkesztésének általános szabályai. A költői olvas
mányoknál kivált szerkezetük megértetése.

Olvasmányul: románcok, balladák és lyrai költemények; pró
zából : beszélgetések, levelek, kisebb értekezések és kisebb szónoki 
müvek.

A feldolgozás úgy mint az áll. 1.1. ajánlja. — Hetenként 3 óra.

VI. OSZTÁLY.

Rlietorika, a prózai műfajok elmélete, tekintettel azok történeti 
fejlődésére a görög, latin és magyar irodalomban.



Költői olvasmány : Shakspeare Coriolanus vagy Jul. Caesar. 
Prózai olvasmány : szónoki müvek. Mindkettőnél azok szerkezetének 
megértetése főcél.

Házi dolgozat : a tanuló felfogásához mért szabad munka. — 
Hetenkint 3 óra.

VII. OSZTÁLY.

Poétika, a költői műfajok elmélete, tekintettel történelmi fejlő
désükre.

Olvasmányul: költői müvek, aesthetikai és poétikai értekezések.
Házi dolgozatok mint a YI. osztályban. — Hetenkint 3 óra.

VIII. OSZTÁLY.

A magyar írod. fejlődésének áttekintése. Tekintettel a nyelv 
fejlődésére, kivált az újabb irodalom tüzetes ismertetése s a főirányok 
megjelölése.

Olvasmányul: a tárgyalt írók műveiből válogatott részletek. — 
Hetenkint 3 óra.

Jegyzet. Az olvasmányok megválogatása a tanár ízlésétől s iro
dalmi s egyéb viszonyoktól függ.

B) N ém et nyelv.

Cél. Nyelvtani alapon a prózai és költői irodalom megértése s 
lehetőleg azon képesség is, hogy a tanuló a köznapi élet s a tudo
mány által nyújtott tárgyakat értelmesen elbeszélni, illetőleg róluk 
Írni tudjon.

Jegyzet. A nyelvtani tanítás I—IY-ig lehetőleg a latin nyelvtan 
tanításával párhuzamosan haladjon.

I. OSZTÁLY.

Az egyszerű bővített mondat alapján : név- és rendes igerago
zás ; a segítők közűi: sein és haben ; — indulatszó ; — adj. fokozása; 
— a személyes és birtokos névmás.

A nyelvtani alakok begyakorlására írásbeli gyakorlatok (heten
kint 1) és beszélés az olvasmány alapján.

Prózai s költői darabok elemzése s ez utóbbiak betanulása. — 
Hetenkint 2 óra.



II. OSZTÁLY.

A rendhagyók s a többi segítőigék ragozása; — határozatlan s 
mutató névmás; — számnév, határozók; — elöljárók; mellérendelő 
kötőszók.

Syntaxis. Á főmondat különböző alakjai; összevont és összetett 
főmondat.

A többi mint az I-ső osztálynál. —• Hetenkint 2 óra.

III. OSZTÁLY.

A nyelvtani ismeretek folytonos ébrentartása mellett: a vissza
hozó névmás; a többi kötőszók ismertetése.

Syntaxis. Határozói mellékmondatok.
A mondattani anyag begyakorlása úgy mint I. II. osztálynál.

- Hetenkint 2 óra.

IV. OSZTÁLY.

Adj. s subst. mellékmondatok ; mondatcsoportok. A többi mint
I.—III. osztálynál. — Hetenkint 2 óra.

V. OSZTÁLY.

A tanítás folytonos tekintettel legyen V—VIII. osztályig a ma
gyar nyelv tanítására.

Költői olvasmány : német költők balladái és románcai, továbbá 
mutatványok a jelesebb régi és újabb hőskölteményekből.

Prózai olvasmány: egy az A'. VI. oszt. számára szerkesztendő 
olvasókönyv darabjai : Ranke, Raumer, Mommsen stb. történelmi 
müveiből. — 2 h. házi dóig. — Hetenkint 2 óra.

VI. OSZTÁLY.

Költői olvasmány: Scliiller-től «Die Glocke», «Spaziergang», 
«AVilhelm Teil». Goethe-től: «Hermann és Dorothea».

Próza úgy mint az V. oszt. — Hetenkint 3 óra.

ATI. VIII. OSZTÁLY.

Az újabbkori irodalomtörténet Lessing-től a költők jelesebb 
műveinek olvastatása s magyarázata alapján.

Prózai olvasmányál ajánltatnak: Lessiny Laokoonjából a fonto
sabb részletek, Herder-tői néhány beszéd és válogatott részletek a 
«Kritische AATálder»-ből; Schiller-tői a harmincéves háború törté
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nelme; Goethe-től szemelvények a : «Schweizerreise», «Dichtung und 
Wahrheit»-ból s egyik regényéből.

Költői müvekből ajánltatnak: Schiller: «Braut von Messina» 
vagy «Jungfrau von Orleans»; Goethe-tői különösen : «Iphigenia auf 
Tauris» és «Torquato Tasso». — Hetenkint i2 óra.

Y. Reáltudományok.

Cél. Az ember ideális törekvéseinek megvalósítására szükséges 
működési térnek s azon erőknek ismerete, melyeket az ember e célra 
felhasználhat.

A) Földrajz.

Cél. A földnek, mint az emberiség működési terének, physikai 
és politikai oldalról való ismerete.

I. OSZTÁLY.
Hazánk s a földközi tengert környező földterületeknek az egyes 

részek lerajzolásával összekötött ismertetése. *
A részletek az állami tanterv szerint. — Hetenkint 3 óra.

II. OSZTÁLY.

Európának s Ázsiának az I-ső osztályban át nem vett részei, — 
úgy mint az I-ső osztályban. Az európai részek átvétele után annak, 
az ázsiai összes területek után ennek —• általános viszonyai könnyen 
áttekinthető módon összefoglalandók. — Hetenkint 3 óra.

III. OSZTÁLY.

Afrikának az I-ső osztályban át nem vett részei, Amerika és 
Australia, ügy mint I-ső osztály.

Ennek befejeztével: a m ath.és phys. földrajz elemei. — Heten
kint 3 óra.

* Ezen terület összefoglalása azért legalkalmasabb, mivel hazánk ismer
tetése mellett egész Európa átvétele az I-ső osztályban sok, hazánk és az 
európai három déli félsziget kevés, hazánk s Európa tetszés szerint választandó 
területének átvétele pedig sokkal önkényesebb, mint a földközi tengert övező 
földterületeké, mivel a földközi tenger, mint beltenger, teljes, könnyen áttekint
hető egészet képez s gazdag tagoltságával bő alkalmat nyújt a száraz és víz 
közti határvonal legkülönfélébb alakjainak ismertetéséhez.



IV. OSZTÁLY.

Az osztrák-magyar monarchia rendszeres földrajza, kiváltkép 
politikai oldala. — Hetenkint 3 óra.

B) Természettudományok.

Cél. A tanulót a környezetében elöfordúló természeti tárgyaknak 
s az azokon végbemenő változásoknak észlelésére s az ezen jelensé
geket előidéző okoknak kifürkészésére serkenteni; s így neki azon 
eszközök ismeretét nyújtani, melyekkel az emberiség ideális céljait 
elérni iparkodik.

a) Természetrajz.

Cél. A legfontosabb ásványok és kőzeteknek s azok földünk 
kérge alkotásában való szereplésének ismertetése. — Az érdekesebb 
növény- és állatcsoportoknak szemlélésen és összehasonlításon, va
lamint az állati és növényi szervezet taglalásán alapúló ismerete.

IV. OSZTÁLY.

Bevezetésül a természetrajz alapos megérthetése céljából: 
chemiai előismeretek (tünemény, tömecs, atom, összetett test, elem; — 
H. 0. Cl. S. Sav, al, só. M. P. C. Ka. Xa. Ca. Fe. Röviden: As. Si. 
Z. Pb. Cu. és a nemes fémek. Az organ, vegyületeket jellemző saját
ságok. Szerves gyökök. A borszesz és származékai. A zsírsavak; a szén- 
hydratok és a proteinanyagok). — Az ásványok alaktani és physikai 
tulajdonságai; az egyszerű kőzetekként előforduló, valamint az össze
tett kőzetek lényeges alkatrészeit képező, úgy szintén az iparilag 
fontos ásványok leírása, előfordulást s kivált kéiiződési körülményeik 
tekintetbe vételével. Ezen tanúit ásványoknak chemiai alapon való 
csoportosítása. Az ásványok gyakorlati meghatározása. — Egyszerű 
kőzetek felsorolása; az összetett kőzeteknek csak néhány általánosan 
elterjedt faja. — Földünk időszakai. — Hetenkint 2 óra.

V. OSZTÁLY.
Nőrcnytav. Az alaktan alapfogalmai s azok tüzetes begyakorlása 

növényeken vagy azok ábráin. A növények bonctani szervezete és 
életfolyamata főbb vonásokban. A természetes rendszer növénykörei
nek részletesebb s az egyes osztályok és legnevezetesebb rendek fő
jellegeinek ismertetése. Linné rendszerének ismertetése. — H. 2 óra.



Állattan. Az állatok élete és szerveinek leírása általánosan, 
tekintettel az ember szervezetére. Az állatok főtypusai. Az egyes 
osztályok főbb képviselőinek leírása, tekintettel hazánkra. — Heten- 
kint 2 óra.

b) Természettan.
Cél. A kísérletek által igazolható s az elemi mathesis segítségé

vel megállapítható természeti törvények ismeretének alapján oda 
működni, hogy a tanuló a legfontosabb physikai jelenségeknek 
magyarázatát és a köztük létező kapcsolatot ismerve, magának a föld 
életéről fogalmat szerezzen.

VI. OSZTÁLY.

VII. OSZTÁLY.
Alapvető fogalmak. A szilárd testek dynamikája és statikája; — 

az előbbiben különösen kiemelve az energia megmaradásának elvét. 
Hydromechanika, aeromechanika. — Hetenként 3 óra.

VIII. OSZTÁLY.

A rezgő mozgás törvényei. Akustika. Optika. Calorika és az 
elektromosság. — Hetenkint 4 óra.

VI. Mathematika.

A mathematikai tanítás célja : a szám és tér ismereteinek ele
meibe való bevezetés és a mathematikai gondolkodáshoz való szok
tatás.

Az anyag felosztása:

I. A rithm etika.

I. osztály, 3 óra. Tizes számrendszer. A négy művelet megneve
zett és nevezetlen egész és törtszámokkal. Időszámítás. A métermér
ték ismertetése.

II. osztály, 3 óra. A tizedes törtekkel való rövidített számítások. 
Az arányosság fogalmának fejtegetése. Hármas szabály egyszerű kö
vetkeztetés alapján. Százalék.

III. osztály, 4 óra. Összetett hármas szabály. Kamatszámítás. 
Határidő-számítás. Láncszabály. Arányos osztás. Elegyítés.



II. Algebra.

IV. osztály, 3 óra. A négy művelet egész és törtszámokkal, kiter
jeszkedve a szorzásnál a binom négyzetének és köbének kiszámítá
sára. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel.

V. osztály, 3 óra. Az arány. A positiv egész kitevőjű hatvány. 
Számrendszerek. Négyzet- és köbgyök és a velők való számítás. Négy
zetes egyenletek egy ismeretlennel.

VI. osztály7, 3 óra. A hatvány általánosítása. Logarithmus és 
avval való számítás. Elsőfokú egyenletek két és három ismeretlennel.

VII. osztály, 3 óra. A négyzetes egyenletről szóló tételek kiegé
szítése. Két ösmeretlenű négyzetes egyenletek. Arithmetikai és 
geometriai haladványok. — Az alkalmazások a tőkeszaporodásból 
veendők.

VIII. osztály, 2 óra. Határozatlan elsőfokú egyenletek (osztás 
rendszere). Combinatiók, a Innom positiv egész kitevőjű hatványa. 
Permutatiók. Variatiók.

III. Geometria.

IV. osztály. Alapfogalmak. Háromszögek és sokszögek egybe- 
vágása.

V. osztály7. Háromszögek és sokszögek hasonlósága. Terület
számítás. A körtan elemei.

VI. osztály7. A körtan kiegészítése. A sík trigonometria elemei.
VII. osztály7. Stereometria. Felület- és térfogatszámítások a szük

séges bevezető fogalmak és tételek előrebocsátásával.
VIII. osztály. A gömbháromszögtan elemei. A példák különösen 

a mathematikai földrajzból veendők.

VII. Mértani rajz.

Cél. «A geometriai fogalmak és alapigazságok megértése mód
szeresen vezetett szemlélet és rajz utján. —• Az ékítmények stílszerű 
ismerete és némi ügyesség rajzolásukban, a szép iránti érzéknek 
felébresztése és mívelése szempontjából.» (All. t. t.)

I. OSZTÁLY.

A geometria elemei síkidomok, egyszerű síkdiszítmények szabad 
kézzel való í'ajzolása. — Hetenkint 2 óra.
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II. OSZTÁLY.

A szerkesztő síkmértan alapfeladatai, egyszerű úton szerkeszt
hető szabályos sokszögek, csillagidomok, arányos és összeillő idomok, 
egyszerű mérőléptékek és azok használati módja. Hetenkint 2 óra.

III. OSZTÁLY.
A másodfokú görbék, azokra vonatkozó érintési feladatok, a 

cycloidák, a csigavonalak és evoluták egyszerűbb nemei. — Heten
kint 2 óra.

IV. OSZTÁLY.

A mértani elemek a térben. Azoknak és a sugárfelületeknek 
távlati képe, szemléltetés módszerével. — Hetenkint 2 óra.

VIII. Philosophia.

Cél. Az ember szellemi tehetségeinek s működésük főtörvényei
nek feltüntetése alapján — azon elveknek és módszereknek tudatossá 
tétele és indokolása, melyek a gymnasiumi tanításból ismeretesek.

VII. OSZTÁLY.

Anthropologiai alapon : az értelem főnyilvánúlásai (érzékietek, 
phantasia, fogalmak s ezeknek kapcsolódása); az érzés, kivált a mo
ralis és íBsthetikai érzelmek; az ösztönök főfajai tekintettel a törté
nelmi eseményekben való jelentkezésükre; az akarat. Az erkölcstan 
alapproblémái (szabad akarat, erkölcsi törvény, jellem). — Heten
kint 2 óra.

VIII. OSZTÁLY.

A logikai gondolkodás alapformái s törvényei; a rendszertan
ból kivált a módszertan. Befejezésül: az-ismeretelmélet főirányainak 
(realismus, idealismus s válfajok) s az ismeret határainak világos fel
tüntetése. — Hetenkint 2 óra.

IX. Testgyakorlat.

A gymnasiumi oktatás tekintetbe kénytelen venni a hellen xa- 
loxa-fatKa elvét is, s azért gondot kell fordítania a testnek egészségére 
s mozdulatainak szépségére is. Ezen oknál fogva a gymnasiumi ta
nulóknál a testgyakorlat ajánltatik ; de nem azon értelemben, hogy 
annál a katonaságra előkészítő gyakorlatok vagy az akrobata ügyesség-
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nek megszerzése tekintessék főcélnak, hanem hogy a test hajlékony
ságát, erejét előmozdító és fokozó gyakorlatok képezzék-a testgya
korlat főfeladatát. Kiváltképen mindazon gyakorlatok mellőzendők, a 
melyek a test épségét veszélyeztetik, mint azt a mostani tornászatnál 
sok tekintetben sajnosán tapasztaljuk; a gyakorlatok természetének 
olyannak kell lennie, hogy az eleve kizárja a test megsérülésének 
lehetőségét is. Testgyakorlatokra hetenként 3 óra fordítandó.

H A R M A D I K  R É S Z .
T ervezetü n k  e lté r é se i az acsa i és az á llam i ta n tervek 
től. — Á tm en eti in tézk ed ések . — K ézi k ön yvek . —

B efejezés.

Hátra van tulajdonképeni szorosabb feladatunk megoldása: 
mennyiben tér el a mi tervezetünk az ág. li. ev. gymnasiumokhan 
eddig érvényes és az új állami tanterv pontozataitól ?

Ezen eltéréseket két csoportba foglalhatjuk: általános és részle
tes eltérések csoportjába.

I. Általános eltérések.

1. Első sorban a gymnasiumok célját illetőleg abban térünk el, 
hogy mi nem kívánunk mást elérni, mint tudományos lelkületet s 
idealistikus érzületet; a «teljes human, képzés» s az «általános mű
veltség» anyagi meghatározásai a mi célunkhoz képest csak elősegí- 
tők és előkészítők.

3. Az acsai tantervtől eltérőleg az államiban előfordúló azon 
helyes belátást fogadjuk el, hogy az al- és felgymnasium közti ketté- 
szakítást elhagyandónak véljük.

3. A gymnasiumi oktatásban az ácsaitól és az államitól egy
aránt mennyiség tekintetében eltérve a természettudományoknak, 
mint célunkra nézve alárendeltebb fontosságúaknak, terjedelmét meg
szorítjuk s a gymnasiumi oktatás középpontjává határozottan és fel
tétlenül a class, nyelveket lehető nagy terjedelemben s széles alapon 
teszszük. Ez által elejét veszszük a gymn. degenerálásának reálisko
lává vagy reálgymnasiummá s megszüntetjük az anyaggal való túl* 
terlieltetést.



30

II. R é s z l e t e s  e l térések .

1. A  va llá s ta n ra  nézve

az acsai tanterven következő változtatásokat vittünk végbe:
a) Az acsai tanterv az I. II. osztályban nem rendszeres, a 

IV-ben rendszeres hit- és erkölcstant taníttat, a mely újra a VIII-ik 
osztálynak is tantárgya. Mi az I. II. osztályban a bibliai könyvekkel 
való szövegszerű tüzetes megismertetést tűztük ki célúi, a VIII-ba 
téve a rendszeres hit- és erkölcstant, a mikor a tanuló értelme inkább 
megérett a felfogásukra.

l>) Az egyháztörténelmet a III. osztályból elhagytuk s időrend 
szerint az Y. YI. VII. osztályokba soroztuk.

c) Az acsai tantervben elő nem fordúló liturgikai részletet, úgy 
szintén hazai prot. egyházunk szervezetének ismertetését, melyre az 
acsai tanterv nem ügyel, a III-ik osztályba tettük, illetőleg jogi fejlő
dését a VII-be.

d) A vallástanítást tehát történelmi alapra s különös tekintettel 
hazai prot. egyházunkra rendeztük be.

2. A történelemre nézve.
a) Az acsai tantervnek algymnasiumokra szóló beosztását káros 

dualismusnak találva, az állami tantervhez csatlakoztunk s az I—III. 
osztályban a történelmi anyagot az olvasókönyveknek adtuk át.

b) A történelmi korszakok beosztását az osztályokban, tekin
tettel a class, tanulmányokra, az acsai és állami tantervektől eltérő
i g  ügy rendeztük be, hogy az ó-korra i  év, a kisebb fontosságú kö
zépkorra 1 év 3 órával, az újkorra 1 év 4 órával esik.

c) A magyarok történelmére nézve az állami tantervet fogadtuk 
el, elhagyván annak tanítását a IV-ik osztályból.

d) Végre abban külömbözik tervezetünk mindkettőtől egyaránt, 
hogy sem az aristokratikus jellemű életrajzi tanítást (az acsai tan- 
tervben), sem az inkább dynastikus és politikai módszert (az állami
nál), mely a királyok harcát teszi előtérbe, nem fogadjuk el, hanem 
az általános emberi elvet kívánjuk a történelemben érvényesíteni, az 
által, hogy kivált azon alkotásokat állítjuk tanítandóknak, melyek, 
mint művészet, vallás, tudomány, sociális intézmények a népek egé
szei és azok egyes jelesei által hozattak létre. Ez eltérésünk a tanítás 
szellemére vonatkozik.



3. A  földrajzra nézve.
a) Az acsai tantervet tökéletesen téves feltevésen alapúiénak 

hiszszük, mert ez a földrajzot csak mint a történelem segédtudományát 
ismeri, mi pedig azt az algymnasiumokban a reális tudományok fő
képviselőjének tekintjük.

b) Ezért az acsai tantervtől eltérőleg az állami tanterv szerint 
osztjuk be az algymnasiumokban, azon megjegyzéssel (a miben talán 
az állami tanterv eredeti intenti ójával egyezünk), hogy a természet
rajzi anyag csak a földrajzi anyag kiegészítőjének tekintessék s ek- 
kép tárgyaltassék is.

c) Az áll. tantervben a VII. osztály számára előírt politikai föld
rajzot külön tantárgyul nem ajánljuk, mert statistikává fejlődnék ki 
idővel, a mi az áll. tan terv intentiójával is ellenkezik, meg nem is 
lehet gymnasiumi tantárgy.

4. A  természettudorruínyolcr a nézve.
a) Az acsai tanterv kétszeres tanítása ellenében az állami tan

tervet fogadtuk el, mely csak a IV-ik osztálytól fogva hozza be egész 
helyesen a gymn. keretébe ezen tanrészleteket.

b) Eltérőleg az acsai tantervtől a physikai tananyagot a VII. 
VIII. osztályra osztjuk be, míg az acsai a VIII-ra szorította.

c) A berendezés részleteire nézve is az áll. tantervet helyesel
jük, a mint az az egyes osztályokra nézve előírja.

d) A tananyag terjedelmére nézve az áll. tanterv által megsza
bott minimumot sokaljuk s a természettudományoktól követeljük, 
hogy csak a főpontokra szorítkozzanak s mindig alárendelkezzenek a 
gymnasiumi oktatás főcéljának.

e) Épen azért az óraszámot 3-ról 2-re szállítottuk le a termé
szetrajzban ; a physikában pedig 5-ről 3-ra, illetőleg 4-re a VII. 
VIII. osztályban. Az időbeli korlát is arra fogja szorítani a szaktaná
rokat, hogy a gymnasium céljához mért tananyagon túl ne terjesz
kedjenek.

ö. A  classikai nyelvekre nézve.

Itt a cél mindkét nyelvnél az irodalmi remekek szellemének 
megismerésébe helyeztetett, a mint azt az acsai és (bár nem oly ha
tározottsággal) az állami tanterv is helyesen követelte.



A) A latin nyelvre nézve.

a) Általánosságban eltérünk az acsai és állami tantervtől ab
ban, liogj’ :

a) Az alaktant a rendes formák alapján akarjuk begyakoroltatni 
(mint az állami tant. is bizonyos mértékben), a rendhagyókat csak a 
rendeseknek biztos ismerete után tartjuk tanítandóknak.

ß) A mondattant nem kívánjuk a IV-ikkel befejezni, hanem a 
Yl-ik osztályig a logikai erő fejlődésével párhuzamban taníttatni.

b) Olvasmányúl az acsai tantervtől eltérőleg az I. osztálytól 
kezdve összefüggő darabokat ajánlunk (mint az áll. tanterv). Még pe
dig egy erre külön készült chrestomathia alapján, melynek darab
jai : Livius, Ovidius, Caesar, Justinus, Corn. Nepos, Curtius műveiből 
volnának kiválasztandók, s a meljr ehrest, az I-sőtől az V-dikig bezá
rólag volna használandó s a syntaxis új berendezése szerint beren
dezendő.

c) A prosodia tanítása főpontokra szoríttassék.
cl) Fősúlyt fektetünk az írásbeli dolgozatokra és beszélésre, mert 

ez által biztosságot nyernek a tanulók a latin nyelv formáiban s sajá
tos fordulataiban.

e) Olvasmányúl az V. osztályban főkép Ovidius, a VI-ban Sallus
tius. A chrestomathia itt kisegítőül használható.

f )  Cicero olvasását csak a VlII-ba teszszük, itt is De officiis 
című művét. Szónoklatai közűi csak akkor kell olvasni, ha idő ma
rad, nehogy az üres szócsinálásra fordíttassék túlságos idő és munka.

g) A VH-ikben Terentius vagjr Plautus egy darabján a régi for
mák tanítandók.

h) Horatius olvasmányánál, különösen az Ódákon fekszik a súly, 
mert a satirák olvasása csekély erkölcsi beesők miatt a gymnasium 
keretén túl fekvő szellemre oktathatna.

i) Az irod. történet, melyet az áll. t. t. kihagy, mind a mellett 
megtartandó, mert az írók megértését előmozdítja; hanem az acsai 
t. t.-ben ajánlott «vázlat» helyett a gymnasiumban olvasott irókrész
letesebb és behatóbb tárgyalása ajánltatik, s a történelmi anyag a 
Plautus-tól az ezüstkor végéig eső időszakokból lenne • kiválasztandó. 
E célból irod. történeti chrestomathia készítendő.

k) Az óraszám átlag G-ra, illetőleg a III. osztályban 7-re 
emelendő, a VII. VIII-ban 5-vel meghagyandó.
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B) A hellen nyelvre nézve.

aj Az alaktant az acsai t. t.-vel egyezőleg az attikai dialektussal 
kezdeni ajánljuk; az áll. t. t. által ajánlott ion dial.-val való kezdést 
célszerűtlennek véljük.

b) Olvasmányul az V. VI. (I.f. é.) chrestomathia; — a YI. másik 
felében inkább Lukianos válogatott dialógusai volnának tárgyalan
dók, mint Xenophon Anabasisa. De a választás a tanár belátására 
bizassék. Lukianos-ból 1. a II. Eész. III. B. alatt.

c) A mondattant, melyet az áll. t. t. főpontokban már a YI-ban 
akar elvégezni, a VII. Vlll-ra tartjuk átteendőnek, mint az acsai 
1.1. teszi; mert a hellen nyelv ebbeli finomságainak megértéséhez a 
logikai erő nagyobb foka kívántatik. Különben is a mi tervezetünk a 
latin si/ntaxis befejezését teszi a Vl-ba.

d) Olvasmányul a Vll-ben, mint könnyebbet, Horn. Odysseáját, a 
VlII-ban Horn. Uiasát ajánljuk (megfordítva az acsai t. t.), a mihez 
Homeros dialektusának tárgyalását az áll. t. t. értelmében tartjuk 
szükségesnek.

e) A Vll-ben Herodotosból válogatott részleteket ajánlunk pró
zai olvasmányul, a mondattan könnyebb begyakorlására.

f )  Platón olvasását, bár az acsai és áll. t. t. egyaránt ajánlják,
a tartalmi nehézségek miatt nem tartjuk a gymnasiumban haszonnal /
járónak. Ep úgy az acsai t. t.-ben ajánlott Demosthenest nyelvi tekin
tetben nehéznek véljük. E helyett Thukydidesből válogatott szakaszo
kat s vagy Sophokles vagy Euripidestől egy tragoediát ajánlunk a 
VIII. osztálynak.

g) Az órák számát V. VI-ban 5-re, VII. VlII-ban az olvasmány 
kedvéért 6-ra szaporítandónak tartjuk. (Acsai t. t. végig 4, áll. t. t.
V. VI. VII. 5, VIII. 4 óra.)

6. A m agyar nyelvre nézve.

Az állami tantervhez alkalmazkodtunk nagyobbára. Főbb elté
rések ettől:

a) hogy a synonymák és a szóképzés tana a stilus átalános 
kellékeinél taníttassék (IV. V. osztály);

b) tekintettel kell u. o. lenni a neologia alkotásaira;
c) a verstan egyszer (IV. osztály) bőven és rendszeresen taní

tandó.
3
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d) Az olvasmányok megválogatását, mint a tanár ízlésétől, iro
dalmi s egyéb körülményektől függőt, a szaktanárra tartjuk bizan- 
dónak.

7. A német nyelvre nézve.

a) A német nyelv tanítását, úgy mint az acsai t. t. kívánja, a 
latinnal párhuzamosan rendeztük be.

b) Ezen oknál fogva az eltérések a latin nyelv tanításában beho
zott eltérésekre vezetendők vissza. Ilyen eltérés egyebek közt az, hogy 
a mondattant a II—IV. osztályig osztottuk be.

c) A szónoklat- és költészettani elmélet elhagyatott s a magyar 
nyelv tanítására bízatott.

d) Annál több súly esik az olvasmányok megértésére, magyará
zatára s az irály gyakorlataira, melyeknek az V. VI. osztály van szánva.

ej  Az irodalomtörténetet csak az úja'bb kortól (Lessingtől) tart
juk tüzetesen tárgyalandónak; ez is, valamint a régibb remekek 
(Nibelungen, Gudrun), kivált az illető írók műveinek olvasásával s 
magyarázatával járjon.

f )  Sokkal tö b b  g o n d o t kell fo rd íta n i a p ró z a i o lv a sm á n y ra , a  
m e ly e t az áll. t. t .  ép ú g y  m in t az acsa i t . t . a  k ö ltő i o lvasm ányok  
á lta l  h á tté rb e  sz o r íto tt .

g) A tanítás idejére nézve az acsai t. t. által előírt rendnél kívá
nunk maradni; nevezetesen eltérőleg az áll. t. t.-től a német nyelvet 
az I. osztálytól tanítandónak tekintjük, a mennyiben nemcsak művelő
dési szempontból, hanem közlekedési eszköz gyanánt is a magyarokra 
nézve fontos tantárgynak tartjuk. Az áll. t. t. által ajánlott 3—3 óra 
helyett azonban 2 órát elégségesnek találunk s pusztán csak a VI. 
VII. VIII. osztályokban, ha lehet, 3 órát szeretnénk nyerni.

8. A  7; tat hernatikárcu nézve.

Az állami tanterv e tekintetben sokkal alkalmasabbnak látszik, 
mint az acsai, melytől eddigelé is számos eltérés történt az egyes 
gymnasiumokban.

a) Az acsai t. t.-ben. már az I. osztályba felvett mértant az 
I—III. osztályból kihagytuk.

b) Az áll. t. t.-től annyiban térünk el, hogy az arányok tanát az 
V-ben; az I-ső fokú egyenleteket 2 és 3 ismeretlennel a VII-ben 
(VI. helyett) kívánjuk taníttatni.



c) A geometriát a IY-ben kezdjük (az áll. t. t. az V-ben), minek 
folytán az Y. osztály nagy tananyaga 2 osztályra oszlik meg.

d) A stereometriát a YII-be teszszük (az áll. t. t. a Vl-ba).
e) Az elemző geometriát a gymnasiumi oktatás keretén túl esőnek 

állítjuk s úgy kihagyandónak véljük.
f )  A VIII. osztályba 2 óra mathematikát adunk, inig az acsai 

t. t. onnan elhagyta indokolatlanúl.

9. A mértani rajzra nézve.
A mértani rajz számára az acsai t. t. helyet nem tartott fen. Mi 

ennek folytán az áll. t. t.-hez csatlakozva az I —IV. osztályban köte
lező tantárgynak kívánjuk felvétetni s erre szeretnők bízni a mértani 
alakokkal való megismertetést az I—IV. osztályokban.

10. Philosophiai propraedeutika.
Erre nézve az acsai t. t. azon eljárását, hogy a VII. VIII. osz

tályban taníttatja, helyes tapintatról szólónak találjuk. Az eltérés 
azonban

a) az acsai t. t.-töl az, hogy a VII. osztályba a tapasztalati 
lélektant s az ethika alaptanait, a VIII-ba pedig a logikát s az isme
retelmélet főpontjait teszszük át;

b) az áll. t. t.-től abban, hogy protestáns létünkre e tantárgyat 
gymnasiumainkban meg nem szorítjuk, hanem megtartjuk úgy, a mint 
az protestáns iskoláknál mindig szokásban volt, a két felső osztály
ban. Az áll. t. t. berendezése a philos. propced. szerepének nem egé
szen helyes felfogásáról tanúskodván, annak részletes berendezését 
sem tartjuk elfogadhatónak az ott adott alakban.

Átmeneti intézkedések.

A mennyiben jelen tervezetünk azon célból készült, hogy ma
gyarhoni prot. iskoláink oktatásánál vezérfonalul szolgáljon, szüksé
gesnek láttuk azon módnak rövid jelzését is, mely szerint az, esetle
ges elfogadáskor, minden nagyobb nehézség nélkül életbe volna lép
tethető.

Arra az esetre, hogy az új tanterv 1883 szeptemberétől fogva 
kötelezőleg behozatnék, a tanítás következőképen lenne berendezendő:

1. Az I. osztály az új tantervvel kezdi teljesen.
2. A II. osztályban a történelem és természetrajz, valamint a



bizonyító mértan tanítása megszűnik s a történelem helyébe lép a 
földrajz a t. t. értelmében. A többi tantárgyak közűi a vallás rendez
hető be az új t. t. szerint.

3. A III. osztályban a latin syntaxis tanítása az új t. t. szerint 
rendezhető be; a földrajz a történelem helyébe lép; a vallás az új 
1.1. szerint taníttatik ; a természetrajz, geometria és physika elma
radnak.

4. A IY. osztályban a magyar történelem elmarad, az ő-kori tört. 
pedig megkezdetik, úgy szinte a bizonyító mértan tanítása; a vallást 
az új t. t. szerint folytathatják; a latin nyelv változattam! 1 a régi 1.1. 
szerint haladjon, csak az olvasmányokban történjék alkalmazkodás; 
a term. tud. az új t. t. szerint taníttatik.

5. Az V-—VIII-ig a latin nyelv a régi formában, de az új olvas
mányok megtartása mellett taníttassék. A VIII-ban az irod. tört. az 
uj tantervhez alkalmazkodik. — A tört. az Y—VIII. osztályig a régi 
beosztással, de a tanárra bízandó alkalmazkodás mellett taníttatik.— 
A mathem. a régi marad, a stereometriára nézve alkalmazkodás tör
ténjék. — A vallástan az uj t. t. szerint intézhető be. — A hellen 
nyelv az új tan tervet követi.

6. A VI-ban változtatás csak a hellen nyelvre történhetik.
7. A VII-ben változtatás a hellen nyelv-, philos. prop.-ra és phy- 

sikára nézve viendő keresztül.
8. A VIII-ban semmi változtatás nem engedtetik, nehogy a 

megkezdett tanítási irány megzavarodjék.

Az új tanterv több változtatása új berendezésű könyveket is tesz 
szükségessé. A mennyiben ezek még nem volnának meg sehol, azok 
megíratását az egyetemes gyűlés elrendelheti s azokat egy erre kisze
melt, állandó bizottság által felülvizsgáltatja. Minden itj tankönyv az 
elfogadott tanterv szellemében, az általa kiszabott terjedelemben, 
kifogástalanul világos nyelvezettel írandó meg. A kézi könyvek közül 
szükséges lesz :

1. Egy latin syntaxis.
2. Egy görög syntaxis.
3. Latin chrestomathia I—-V. osztály számára.
4. Német és magyar olvasókönyvek egész I—VI. osztályig.
5. Mathematikai kézikönyv.
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6. Történelmi kézikönyv, kivált az ó-kori mívelödéstörténelem 
figyelembe vételével.

7. Földrajzi kézikönyvül ajánltatnak Scholtz Alb. kézikönyvei.
8. Természetrajzi, kivált vegytani előismeretekre épülő minera- 

logiai kézikönyv.
9. Physika gymnasiumi használatra.
10. Philosophiai propaedeutika.
Ezen kézi könyvek megírása nélkül az egész tanítási reform 

ingadozó irányú volna, minél fogva azoknak az 1883. év sept. haváig 
készeknek kell lenniük, legalább az elméletieknek. A gyakorló- és 
olvasókönyvekre nézve addig is az eddigiekkel segíthetünk.

A tanítás módszeres részletezését az egyetemes egyházi gyűlés 
egy emberre bízza, ki a kidolgozott munkálatot végleges megállapodás 
céljából az intézetekkel közölje, azoknak véleményét tekintetbe vegye 
s azt a tantervben foglalt általános szellemi irány értelmében felhasz
nálva, egyöntetű eljárást javasoljon az összes tantárgyak kezelésére 
nézve. Minthogy pedig az egyes egyházközségekben a Yandrákféle 
elaboratum által megállapított azon viszonyra nézve, mely különösen 
a fegyelem kezelését illetőleg a gymnasiumi tanári testületek és a 
gymnasiumi patronatusok közt fenforog, számos eltérés észlelhető, 
melyek folytán a tanári testületek a patronatusok változó felfogása 
szerint a Yandrákféle elaboratummal ellenkező állásba szoríttatnak,— 
a budapesti ág. li. ev. főgymnasium tanári testületé azt kéri, hogy a 
részletes utasítások kidolgozásával megbízandó férfiúnak kötelessé
gévé tétessék egy oly szabályzat kidolgozása is, a mely az ez irányban 
észlelhető ingadozásokat pontos határvonás által megszüntesse.

B E F E  J E Z É S.

A egyetemes egyházi gyűlés az utánunk következő nemzedékek 
háláját teljes mértékben fogja kiérdemelni, ha azon elvtelenséget és 
ziláltságot sikerűi megszüntetnie, mely prot. gymnasiumainkban a 
tanítást oly sok tekintetben hátráltatja és bizonyos fokig sikertelenné 
teszi. A budap. ág. h. ev. főgymnasium tanári testületé örömmel üd
vözli ezen kezdeményezést s készségesen akar közreműködni arra, 
hogy észszerű elvek alapján berendezett gymnasiumaink lehessenek. 
Azért dolgoztatta ki ezen javaslatot is, melynek intenti ója volt: a
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gymnasium iránt emelt alaptalan követeléseket hiúságukban kimu
tatni az által, hogy a gymnasium helyesen felfogott eszmei céljából 
indokolta s tagolta az egész oktatást. Szükséges volt a realismus 
törekvésével szemben, mely a gymnasiumot a reáliskolával szeretné 
összevegyíteni, a gymnasium ideális feladatát az egész tanrendszeren 
belül érvényre juttatni, hogy félremagyarázhatatlanúl világos legyen 
ez intézmények idealistikus jelleme. A budapesti ág. h. ev. főgymna- 
sium tanári testületé végűi azon szerény óhajtását fejezi ki, vajha az 
egyetemes egyházi gyűlés ezen tanterv változatlan életbeléptetését, 
tekintettel a főváros S2iecifikus viszonyaira, legalább, neki engedné 
meg. A tanári testület sok évi tapasztalat alapján célja helyességéről 
meg van győződve s ezen célt az eddigi korlátok dacára is igyekezett 
lehető tisztaságában elérni, minek lehetősége iránt az eddig is elért, 
bár a korlátoló körülmények miatt nem teljes, siker megnyugtatta. 
És így a tervezet nem lévén vádolható kivihetetlen ideologismussal, 
bátorkodunk azt összes magyarhoni prot. kartársainknak s az egyet, 
egyházi gyűlésnek, legalább a további tanácskozmányoknak alapúi 
való elfogadás végett, tisztelettel előterjeszteni.

Budapest, 1882 május havában.

D r .  F r ö h l i c h  B o b é r t  
e. i. igazgató.

A tanári testület megbízásából szer
kesztette :

B ö h m  K á r o l y .



A tantárgyakra szánt óraszámnak táblázati áttekintése osztályok szerint.

T á r g y i. ii. i n . IV. V. VI. VII. VIII. Összeg Ácsai 1.1. Állami 1.1.

Vallás . . .  ... . . .  ... 2 2 2 2 2 2 2 2 10 16 12

Történelem ... ... . . — — — 4 4 3 4 4 19 24 15

Latin . . .  ... 6 6 7 ö 6 6 5 5 47 43 48

Hellen . ..  ... ... ... - - — — 5 5 6 6 22 16 19

Magyar .. .  . . .  __ 5 4 4 3 3 3 3 3 28 25 30

Német — ... . . .  ... 2 2 2 2 2 3 2 2 17 16 22

Földrajz . . .  .... . . .  ... 3 3 3 3 12 9 12

Physika — — — — — 3 4 7 9 10

Természetrajz... . . .  . — — _ 2 2 2 — — 0 15 9

Mathematika ...  ._ 3 3 4 3 3 3 3 2 24 22 29

Mértani rajz ...........  ... 2 2 2 2 — — — 8 — 12

Philosophia ... — — — — — — 2 2 4 4 3

Ének... . . .  . . .  . . .  ... 1 i 1 — — — — — 3 4 —
Összeg _. 21 23 25 27 27 27 30 30 213 203 221





A budapesti ág. hitv. evang. főgyinnasium tanári testületé által kidolgozott tanterv táblázati átnézető tárgyak és osztályok szerint.
Osztály V allás T örténelem L atin  n y e lv H ellen  n y e lv M agyar n ye lv N ém et n y e lv F öld rajz T erm észetrajz P h ysik a M athem atik a M értani rajz P h ilosop h ia Ének

Test
gyakorlat

K risz tus élete és E gyszerű  b ő v íte tt m ondat. Egysz. m ondat, m on- E gyszerű  b ő v íte tt m ondat. H azán k  s a  föld- T izes szám rend- A geom etria  ele-
erkölcsi tan a i az 5 deci. a  nem i főszabályokkal. datrészek. Név- és rendes igeragozás ; közi te n g e rt kör- szer. m ei. S íkidom ok, egy-
ev. a lapján . Az adj. rendes fokozása. Fő- m ellékm ondat. segítők  k özű i: sein, haben ; nyező földterüle- 4 m ivelet neveze tt szerű  sikdiszitm é-

A 3 szem élyes névm ás. Teljes alak tan . indu la tszó  ; ad j. fo k o zása ; 
szem . és b írt. névm ás.

tekuek  az egyes és nevezetlen  egész nyék szabad kézzel
i . — A rendes igeragozás activum a — részek lerajzolá- és tö r t  szám okkal. való rajzolása.

és passivum a. írásb e li g y ak o rla to k , be- sávul összekötött Időszám ítás.
F ő - és m elléknév congruen- széles az olvasm . alapján . ism erte tése . M éterm érték .

tiá ia . — Birtokos jelző. E lem zés, em lékelés.
h . 2 6. h  (i ó. li. 5 ó. h. 2 ó. h . 3. 6. h . 3 ó. h . 2 ó. h. 1 ó.

K ér. egyház első A nem i szabályok ; rendhagyó Ö sszetett szerkezetű R endhagyó s a  több i segítő E u ró p a  s Ázsia T izedes törtekkel Szerkesztő m értan
alak ja  az Ap. Csel. fokozás ; szám név s a  többi név- m ondat. Mellé- és alá- igék. H atá ro za tlan  s m utató többi részei. való röv id íte tt szám i- alapfeladatai, egy sze-
nyom án . K risztus m ások  ; verbum  deponens és a ren d e lt m ondatok. Szó- n é v m á s ; szám név és adv. tások. Az arányosság r  ű u tó n  szerkeszthető

i i .
ta n a i  az istenről. rendhagyók  typusai. kötés (határozók, az ige- Viszonyszúk (praepositio). fogalm ának fejtege- szabályos sokszögek,

— Á tté te l az act. szerkezetből a — kiegészítők). M ellérendelő kötőszók. Fo- ___ tése. H árm asszabály csillagidom ok , ará-
pass.-ba  ; appositio  ; határozók. m o n d at fa ja i : összevont és egysz.követk.alapján. nyos és összeillő idő-

összete tt főm. Százalék. mok, egyszerű mérő-

k . 2 ó
L ásd  J-so o. ' lépték.

h. 6 ó. h . 4 ó. h . 2 6. h . 3. ó. h . 3 ó. h. 2 ó. h. 1 ó.

A kér. egyh. in- G ram m , éb ren ta rtá sa  m ellett Itendszeres nyelv tan . V isszahozó n é v m á s ; a A frika több i ré- Ö sszetett hárm as- M ásodfokú görbék,
té z k e d é se i; isten- az esetek  haszn á la tán ak  főfor- G yakorlati é let főbb töb b i kötőszók. — H atáro- szei. A m erika  és szab. K am atszám ítás. azokra vonatkozó
tisz te le t és ünne- mái. Acc. és nőm. c. inf. Mon- okm ányainak szerkeszt. zói m ellékm ondatok. A usztrá lia . H atáridőszám ítás. érin tési feladatok, a

n i . pék . —  A m agyar — datfa jok  átnézeti összeállítása. — T örti o lvasm ány. A m ath em . és __ __ L áncszabály. A rányos cycloidák, csigavona- __
p ro t. egyh. alkot- E lbeszélő költ. physikai földrajz osztás. E legyítés. lak  és evoluták  egy- cöm ánya. — Uj szöv. elem ei. szerűbb nem ei.
tö r t. olvasm ány.

h . 4 ó. li. 2 ó.h . 2 6. h. 7 ó. h . 3. ó. h. 4 ó. h . 2 ó. h . 1 ó.

Az ó szövetség A kele ti népek Je lző i m ondatok. Abl. abs. S tilus á ta l. törvényei. Adj., subát, m ellékm onda- Az osztrák-m a- B evezetésü l a tér- ' )  Algebra. 4 m űv. A m értan i elemek
03

könyveinek  törté- m iveltsége alap- P a r t. conj. U t t in . ; quod., quia, (Synonym ák, szóképzés). to k  M ondatcsoportok. gyár m o n arch ia m észetrajzhoz : egész és törtszám ok- a  térben . Azoknak és +3
nelm e. já n  a  hellen  nép quo n iam . A eonsec. tem p, alap- P rózai és költői stilus. rendszeres föld- chem iai előisme- kai. A b inom  négyze- a sugárfelületeknek fi

állam i, társadal- vonásai. P rosodia és m etrika R endszeres verstan . rajza, k iv . politi- retek . — Ásvány- tén ek  és köbének ki- táv la ti képe, szemlél-
IV . m i viszonyai, elem ei. A rany Toldija. L eírás , kai oldala. és k ő z e tta n ; a geo- szám ítása. E lső fokú te tés  m ódszerével.

- m űvészete , ism e- je l le m - je le n e t—életrajz. logia elem ei. egyenletek egy ism e- — — fi
ré té i. re tlennel.

-) Geom. H árom -,

h . 2 ó. h 4 ó. h. G ó. h . 3 ó. h . 2 ó.
sokszögek egybevá- &

h  2 ó. h . 3. ó. gása. h . 3 ó. h . 2 ó.

A kér. egyház A róm ai biro- Consec. tem p, részletesen. A A laktan  főpontja i a — ut Írásm ű v ek  szerkesztő- K öltői olvasm ány : balla- 
.ák, rom ánezok ; hőskölte-

N övénytan. Alak- i) Arány. Pos. egész fi
tö rté n e lm e  a  re- dalom  tö rténete m ódok : Ind . Conj. Im p. —- Obj. igékig (az a tt. diai. sén$k át. szabályai. A köl- tan  alapfogalm ai; 

növények bonc-
k itevő jű  hatvány. CÖ

fo rm atió  koráig. a  nyug. róm . csá- m o n d a to k : u t és ne, quin  és 
quo m in u s. — Időhatározó  mon-

alapján). F őb b  k ivételek. tői olvasm ányok szerke- m én y i részletek. Szám rendszerek . rŰ
szárság  bukásáig. — Olv. G yak. könyv mon- zetének m egértetése. P rózai olv. Ranke, R aum er, tan a  és éle ttana . Négyzet- és köbgyök. Í>1

V. É p e n  úgy. (.latok C onj.-val ( p ú m  , prius- data i és összef. részi. M om m sen st. tö r ti m űveiből. T erm észetes rend- Négyzetes egyenletek
q uam , donec, dum , quoad). Fel- 2 h  házi dóig. szer növénykörei, 1 ism —

-1-3
té te les  m ondatok índ.-val.C hres- osztályai és rend s) H árom - és sok- N
to m ath ia . jei. L in n é  rend- szögek hasonlósága. CG

h. 4 ó.
szere. T erü letszám . K ortan o

h. 2 ó. h . 6 ó. h . 5 ó. h . 3 ó. h . 2. ó. h . 2 ó. elem ei. h . 3 ó.

A kér. egyház A francia  biro- Q uum  külüm b. fajai. — Fel- A — p.i igék és a rend- R lietorika. K öltői olvasm . Schiller Az álla tok  élete J) H atvány  átaláno-
fi
0

tö rté n e lm e  a  ref.- dalom  alakulásá- té te les  és óhajtó  m ondatok. Az liagyók typice. C oriolanus. Jul.C aesar. «G locke», «S paziergang», és szerveiknek le- sítása . L ogarithm us. rÖ
tó i m áig , tek in tve tó i a  reform atio o ra tio  obi. — G erundium  és Ge- Az ese tek  haszn á la ta Szónoki m űvek. W ilhelm  Teil.» — G oethe Írása, tk t.-te l az E lső  fokú egyenletek fi

V I.
a  p ro t.-m ás  elter- koráig . ru n d iv u m . Supinum . alkalm ilag. H erm an n  und D orothea». em ber szerveze- k é t és több ism eret-
je d é sé t s nem zeti V ergilius Aeneis. L uk ian o s v. X enophon P ró z a : úgym int V. — téré. Á llatok fő- — lennel. —
alak ja it. S alustiu s Cat. v. Iug. An ab. typusai, az egyes 2) A k ö rtan  Idegé-

osztályok főkép- szítése. A sík trigono-
viselőinek leírása. m etria  elem ei

h . 2 6. h. 3 ó. h. 6 ó. h . 5 ó. h . 3 ó. h . 3 ó. h. 2 ó. h . 3 ó.

A m agyarhoni A reform atió tó l L iv iu s X X I v. m ás (I. I I . kivéve) T em pora, G enera, Mo- Poétika. U jabbkori irodalomtörfc. A lapvető fogai- ’) Négyzetes egyen- A nthropol. ala-
p ro t. egyház tör- a  m i korunkig . T e ren tiu s  v. P lau tu s alapján di egyszerű m ondatok- Költői m űvek, aesth. L essing tő l a költők  olvas

m án y a  alapján.
m ák. A szilárd le tek  kiegészítése.K ét p o n : érzékietek,

té n e lm e ; alaptör- rég i nyelvform ák. — H oratius ban, (tek in tve a  la t. ny.- és poet, értekezések. testek  dynam iká- ism eretiem ! négyze- p han tasia ,érte lm i
vén y  cikkek. Ódái. tői való eltéréseket). Prózai olv. L ess in g ’s ja  és sta tikája , te s  egyenletek. H a- m u nka főalakjai,

VII. Ó nálló elbeszélések Írásban. H orn. Od. és H erodo- L aokoon ; H erder neh. be- H ydrom echanika. ladványok. m oralis és aesth. ___
C hriák . tos. E zek  dialec. széd és «Krit. W älder » -b ő i; A erom echanika 2) S tereom etria . Te- é rze lm ek ; az ősz-

S c h il le r : 30 éves h áb o rú  ; rü le t és térfogatszá- tönök . Az akara t

h. 2 6. h . 5 ó.
G o e th e : S chw eizerre ise ; m ítások. s főtörvényei.

h. 4 ó. h. 6 ó. h. 3 ó. D ich tu n g  u n d  W ah rh e it és h. 3 ó. h. 3 ó. h  2 ó.

R endszeres hit- M agyarország Cicero de officiis. Ö sszetett m ond. szerk. M agyar irod . tö rténete .
egyik regényből

Költői olvasm . Schiller Rezgő - m ozgás ')  H a tá ro za tlan  1. f. Log. gondolko-
és erkö lcstan . tö rté n e lm e . T acitu s A nnales. Agric. Germ. k ivált fe lté teles m ondat. A tárgyalt Írókból sze- «B rau t von Messina» v. tö rvényei. Akus- egyenletek. Com bina- dás alapform ái s

H o ra tiu s  Ódái, S a tirá i és H orn. Ilias. — Thuky- m elvények. «Jungfr. von Orl.» G oethe tika . O ptika. Ca- tiók , a b inom  -j- egész fötörvényei.
E pist. dides vál. — Sophokles kö l. «Iphigenia auf Tauris» lorika . E lek tro - k itevő jű  hatv . Per- R endszertan , fő-

VIII. lto m . Írod. tö rt. P lau tu stó l az v. E urip ides trag . és «Torquato Tasso*. __ inosság. m u ta tio . V ariatio . leg m ódszertan .
ezü stk o r végéig. -) G öm bhárom szög- Ism e re t - e lm élet

ta n  elem ei. a lap irányai s az 
ism ere t határai.

h. 2 ó. h. 4 6. h . 5 ó. h . 6 ó. h . 3 ó. h. 2—2 óra. h. 4 ó. h. 2 ó. h. 2 ó.





JELENTES.

A lefolyt 1881/82-iki tanévben előfordult események között első 
helyen kell említenünk azon veszteséget, melyet intézetünknek kar
társunknak, dr. Kari Jánosnak halála okozott. M ír az iskolai év ele
jén beteg lévén, mindazonáltal október végéig folytatta működését, 
míg ereje elfogyván, kénytelen volt munkáját félben szakítani. A fel- 
gyógyulás reményében várta a tavasz közedtét, de 1882. jan. 25-én 
hirtelen bekövetkezett halála meghiúsította reményét és véget vetett 
tevékeny, fáradhatatlan életének. Temetése jan. 27-én ment végbe az 
egyház, a tanári kar, gymnasiumi ifjúság, valamint a fővárosi tudo
mányos közönség részvéte mellett, mely alkalommal az iskola nagy 
udvarában Nt. Győry Vilmos, a temetőn Herman Ottó orsz. képviselő 
és az igazgató tartottak búcsúztató beszédeket.

Néhai dr. Kari János született Cservenkán (Bács-Bodrogm.), 
184-1 -ik jun. 13-án, gymnasiumi tanulmányait a pozsonyi ág. hitv. 
ev. főgymnasiumban végezte, különös szeretettel, foglalkozván a ter
mészettudományokkal és a görög nyelvvel. Tanulmányait folytatta 
Becsben, hol az orvosi karban volt beírva és kiválóan a természet
tudománynyal foglalkozott, különösen az ichthyológiával. Ugyanezen 
egyetemnél orvostudori oklevelet is nyert. Tanulmányai befejezése 
után visszatért 1870-ben Cservenkára, a hol egyideig mint praktikus 
orvos működött, de egy év leforgása előtt a m.n. Múzeumhoz őrsegéd
nek kineveztetvén, feljött a fővárosba. Tudományos készültsége foly
tán a budapesti tud. egyetemnél 1875-ben magántanárrá habilitálta- 
tott, de már egy évvel előbb a budapesti ág. hitv. ev. főgymnasiumhoz 
segédtanárúl kineveztetett, és itt e minőségben négy éven keresztül, 
mint rendes tanár pedig 1879 óta működött, míg nem betegsége 
munkája folytatásában megakadályoztatta.
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Intézetünk benne egy nagytudományú, buzgó és lelkiismeretes 
tanárt veszített. Emléke legyen áldásos tanítványai szívében, nyugod
janak békeben hamvai.

Boldogult kartársunkat helyettesítették 1881. okt. végétől Szu- 
torin Frigyes és Ulbrich Sándor okleveles tanár urak.

Említjük továbbá azon örvendetes tényt, hogy a nt. Presbyte
rium a főgymnasium részére két új terem berendését elhatározta; az 
egyiket kizárólagosan a physika és vegytan tanítására, a másikat a 
gymn. könyvtár számára, úgy hogy ezen termek a szünidő alatt tör
ténendő átalakítása után a könyvtár végleges rendezése foganatba 
fog vétetni.

A fegyelem a lefolyt iskolai évben általában véve kielégítő volt.
A Kóth-Teleky-féle ösztöndíjat ez idén Doleschall Alfréd VIII. 

és Szelényi Jenő VII. oszt.-beli tanulók nyerték el. Takács Károly 
VIII. oszt.-beli tanulónak a Német tábornok-féle 25 frtos, Erős Sán
dor Vl-ik és Kleinrath Gyula I. osztálybeli tanulóknak a Glósius-íéle 
21—21 frtos ösztöndíjat ítélte oda a nt. Presbyterium.

Továbbá említjük, hogy Keresztszeghy Gyula VII. oszt.-beli 
tanuló ez idén a nm. vallás és közoktatásügyi m. k. miniszter úr 
részéről a Bésan-féle 120 frtos, Beöthy Pál VI. osztálybeli tanuló a 
Balassa Zsuzsanna féle 100 frtos ösztöndíjban részesültek.

Végül megemlítjük, hogy a főgymnasiumi segélyegylet a követ
kező tanulókat részesítette segélyezésben : Sax Frigyes VIII., Dach 
“Sándor VIII., Balassa Károly VIII., Takács Károly VIII., Engel Imre 
VII., Weissz Dávid VI., Stern Samu VI., Erős Sándor VI., Grossmann 
Miksa V., Kohn Ignácz V., Szalay Kálmán V., Petényi Ottó III., Dirner 
Mihály III., Kandra Mihály II., Wurfer Lajos II., Schwartz Pál L, 
Breuer Albert I., Kleinrath Gyula I., Király Jenő I., és Kozdon Ala
dár I. osztálybeli tanulókat.



TANSZEREK

I. KÖNYVTÁR.

A könyvtár az 1881/82-iki iskolai évben részint vétel, részint aján
dékok útján szaporodott.

A )  V étel utján
megszereztelek :

I. Folyóiratok:
a) Budapesti Szemle, szerk. Gyul a i  Pál .
b) Budapesti Közlöny, szerk. S a l a mo n  F e r e n c  z.
c) Századok, szerk. S z i l á g y i  Sá ndor .
d) Magyar Nyelvőr, szerk. S z a r v a s  Gábor .
e) Protestáns egyházi és iskolai lap, szerk. dr. Ba l l a g i  Mór.
f )  Közoktatás, szerk. T ö m ö r  F e r e n c  z.
(j) Figyelő, szerk. Abaf i  Laj os .
h) Egyetemes philologiai közlöny, szerk. dr. H e i n r i c h  Gu s z 

t áv  és dr. T h e w r e w k  Emi l .
i) Természetrajzi Füzetek, szerk. dr. H e r m a n  Ot tó.
k) Neue Jahrbücher für Philologie u. Predagogik, szerk. dr. F 1 e e k- 

ei sen A. és dr. Mas i us  H. Lipcse, Teubner.
l) Zeitschrift für die österr. Gymnasien, szerk. Sc h e n k l  K., To- 

m a s c h e k  K. és H a r t e i  W. Becs, Gerold.
m) Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. B o n i t z  H., 

H i r s c h f e l d e r  W. és R ü h l e  P. Berlin, Weidmann.
n) Zeitschrift für mathematischen u. naturwissenschaftl. Unterricht, 

szerk. H o f f m a n n  J. C. V., Lipcse, Teubner.
o) Literarisches Centralblatt, szerk. Z a r n c k e .  Lipcse, Avenarius.
p) Philosophische Monatshefte, szerk. dr. S c h a a r  S c h mi d t  K. 

Lipcse, Koschny.
<]) Repertorium für Experimental-Physik, szerk. Ca r l  Ph., Mün

chen, Oldenburg.
r) Revue des deux Mondes. Paris.



s) Magyar philos. Szemle, szerk. Bö h m K á r o l y  és Ba r á t l i  
Fe r e a c z .

t) Philologische 'Wochenschrift, herausgeg. von W. H i r s c h f e l 
der.  Berlin, Calvary.

2. Tudományos müvek:
1. K o s s u t h  La j os ,  Irataim az emigratióból. Harmadik kötet. 

Bpest, 1882. Athenaeum.
2. E n c y k l o p a e d i e  der Naturwissenschaften. Lief. 17—30. 

Breslau, Trewendt. 1881/82.
3. F r i e d l ä n d e r ,  L., Darstellungen aus der Sittengeschichte 

Borns. Fünfte Aufl. Lief. 3—10. Leipzig, Hirzel, 1881/82.
4. Banke,  Leop v., Weltgeschichte. 2. Theil. 1. 2. Abtli., Leipzig 

Duncker u. Humblot. 1882.
5. Népszerű Egészségtan, irta dr. E r i s m a n n  F r i gye s .  Az 

eredeti második kiadás után fordította dr. I m r e J ó z s e f .  Budapest 
1880. Kiadja ak. m. természettud. társulat.

6. Az Anthropologia kézi könyve, irta dr. T o p i n a  rd  Pál .  Az 
eredeti harmadik kiadás után fordították P e t h e ő  G y u l a  és Tör ök  
Aurél. Budapest 1881. Kiadja a kir. m. természettudom, társulat.

7. T h a l y  Ká l má n ,  II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága, 
1676—1701. Pozsony, 1881. Stampfel.

8. Dr. B á s z e l  Auré l ,  Tkukydides beszédei. Bpest 1881. Kókai 
Lajos bizománya.

9. Dr. B á s z e l  Aurél ,  A classica philologia jelesebb munkásai 
életrajzokban. I. kötet. Bpest, 1882. Kókai Lajos kiadása.

10. H a u s h o f e r  Dr. Max, Lehr-und Handbuch der Statistik. 
Zweite Aufl. Wien, 1882. Braumüller.

11. E d e l m a n n ,  Dr. M. Th., Neuere Apparate für Naturwissen
schaftliche Schule und Forschung. III. Lief. Stuttgart,1882,Schweizerbart.

11. B r i n c k m e i e r ,  Dr. Ed., Praktisches Handbuch der Chrono
logie aller Zeiten und Völker. Zweite Aufl. Berlin, 1882. Hempel.

12. Mül l e r ,  Max, Essays. Zweiter Band, zweite Aufl., besorgt von 
dr. O. F r a n c k e .  Leipzig, 1881. Engelmann.

13. H a r t m a n n ,  0. E., Der römische Kalender. Aus dem Nach
lasse der Verfassers herausgegeben von Ludw. Lange. Leipzig, 1882. 
Teubner.

14. Vani cek ,  Alois, Etymologisches Wörterbuch der lateinischen 
Sprache. Zweite Aufl. Leipzig, 1881. Teubner.

15. Die Völker Oesterreich-Ungarns. Ethnographische und kultur
historische Schilderungen :
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aj I. Band: Die Deutschen in Nieder- und Ober-Oesterreich, Salz
burg, Steiermark, Kärntheu u. lírain. Von Dr. Ka r l  Schober .

b) III. Baud: Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. Von 
Dr. J. H. Schwi cke r .

c) IV. Band: Die Ungern oder Magyaren. Von P a u l  H u n f a l v y  
(a szerző ajándékából).

d) VI. Band: Die Bumiinen in Ungarn, Siebenbürgen und der 
Bukowina. Von. J o a n  S l a v i c  i.

e) IX. Band: Die Polen und Buthenen. Von Dr. J o s e f S z u j s k i .
f) X. Band, Erste Hälfte: Die Slovenen. Von Josef Sa m a n . — 

Zweite Hälfte: Die Kroaten. Von Josef St ar e .
16. Br a c e  h el l  i, Dr. H. F., Die Staaten Europas. 6 füzet. Brünn, 

1875. Buschak és Irrgang.
17. Wund t ,  W., Philos. Studien. I. Bd. 1. 2. Heft. Leipzig, 1881. 

Bngelmann.
18. Wundt ,  W., Logik. I. Bd. Erkenntnisslehre. Stuttgart, 

1880. Enke.
19. Big,  J., La Philosophie positive par Aug. Comt e ;  Bésumé par 

. . . . 2. k. Paris, 1881. Balliéres et íils.
20. Schn i t ze ,  Dr. Fr., Philosophie der Naturwissenschaft. Leipzig,

1. 2. B. 1881/82. Günther.

B )  Ajándékok.

I. Schmidt Márton ú r t ó l:
1. L a c r o i x, S. F ., Anleitung zur ebenen und sphärischen Trigo

nometrie. Übersetzt von Dr. L u d w i g  I de l e r .  2. Aull. Berlin, 1837. 
Duncker und Humblot.

2. Ump f e n b a c h ,  Dr. H., Lehrbuch der ebenen und sphärischen 
Trigonometrie und der Polygonometrie. Fraukurt a. M., 1832.Varrentrapp.

3. Lac r o i x ,  S. F., Lehrbuch der Elementargeometrie. Neu über
setzt von L u d w . I d el e r. Berlin, 1855. Duncker und Humblot.

4. Le ge nd r e ,  A. M., Die Elemente der Geometrie. Aus dem 
Franzözisclien übersetzt von A. L. Grel le.  Berlin, 1833. Kücker.

5. Bol ya i ,  J., La Science absolue de l’Espace. Paris, 1867. Gau- 
thiers-Villars.

2. Hazay Gyula ú r t ó l :
H a z a  y, Julius, DieMollusken-Fauna von Budapest. Extra-Abdruck 

aus «Malakozoologische Blätter». Kassel, 1881. Fischer.
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3. A m. t. Akadémiától:
1. Magyar tud. Akadémiai Almanach, csillagászati és közönséges 

naptárral 1882-re. Bpest 1882.
2. A. m. t. Akadémia Értesítője. A m. t. Akadémia rendeletéből 

szerkeszti a főtitkár. XIV, 8. XV, 1—7. Bpest 1881.
3. A m. t. Akadémia Évkönyvei. XVI, 7. Bpest 1881.
4. Matkem. és természettud. Közlemények. Kiadja a m. t. Akadémi 

math, és term. tud. bizotsága, szerk. Szabó József. XVI. k. Bpest 1881.
5. Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a m. t. Akadémia nyelvtud. 

bizottsága, szerk. Budenz József. XVI. k. 1. 2. Bpest 1881.
6. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Az I. osztály 

rendeletéből szerk. Gyulai Pál. IX. 2—12. XI. Bpest 1881.
7. Értekezések a philos. tudományok köréből. Az I. osztály rende

letéből szerk. Gyulai Pál. II. 6. 7. Bpest 1881.
8. Értekezések a társad, tudom, köréből. A II. osztály rendeletéből 

szerk. Fraknói Vilmos. VI.8—12. VII. 1. Bpest 1881.
9. Értekezések a történ, tudom, köréből. A II. osztály rendeletéből 

szerk. Fraknói Vilmos. IX. 2. 4—9. Bpest 1881.
10. Értekezések a mathemat. tudományok köréből. A III. osztály 

rendeletéből szerk. Szabó József. VII. 17—25. VIII. 1—7. 9—12.
11. Értekezések a természettud. köréből. A III. osztály rendeletéből 

szerk. Szabó József. X. 11. 15. 18. XI. 1—20.
12. Magyar országgyűlési Emlékek. A m. t. Akadémia tört. bizott

sága megbizásából szerk. Fraknói Vilmos. VII. k. Bpest 1881.
13. Erdélyi országgyűlési Emlékek. Történeti bevezetésekkel.— 

A m. t. Akadémia tört. bizottsága megbizásából szerk. Szilágyi Sándor. 
VII. k. Bpest 1881.

14. Nyelvemléktár. Régi magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a m. t. Akadémia nyelvtud. bizottsága, Szerk. Bu d e n z  J., S z a r v a s  G. 
és S z i l á d y  Á. VII. VIII. k. Bpest 1881.

15. Ab el Jenő. Dr., Egyetemeink a középkorban. Kiadja a m. t. 
Akadémia Írod. tört. bizottsága. Bpest 1881.

16. S i mo n y i  Zsigmond, A magyar kötőszók. Kiadja a m. t. 
Akadémia. Bpest 1881.

17. B u d e n z  József, Magyar-Ugor összehasonlító szótár. V. befejező 
füzet. Bjiest 1881.

18. M o l n á r  Al a d á r ,  A közoktatás története Magyarországon a 
XVIII. században. Kiadja a m. t. Akadémia tört. bizottsága. I. k. Buda
pest 1881.

19. - J e n d r a s s i k J e n ő ,  A magától sorakoztató Eső-Myogra- 
phium. A m. t. Akadémia III. osztályának külön kiadványa. 1881. II. 
Bpest 1881.
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20. Báró N y á r y J enő,  Az Aggteleki barlang, mint őskori temető. 
Kiadja a m. t. Akadémia archaeolologiai bizottsága.

4. Tek. K a r i  L a j o s  úrtól, bold. dr. Kari János tanártársunk édes 
atyjától, számos természetrajzi és más tartalmú müvek.

II. TERMÉSZETE AJ ZI GYŰJTEMÉNYEK.

Ajándékot.

Állatok: Ungar J., V. oszt.-beli tanulótól hat- üvegben kisebb tengeri 
cristaceálc, halak és puliányok. Schmidt S. VI. osztálybeli tanulótól több 
Pliryganea flavicomis álczát egy üvegben.

Ásványok: Dr. Haberern Pál úrtól egy 16 fiókkal ellátott ásvány
szekrényt sok ásványnyal, kőzettel és kristály mintákkal. Dr. Kari János 
hagyatékából számos természetrajzai eszköz. — Schmidt S. YI. oszt.-beli 
tanulótól egy ásványt. Strasser Y. Y. oszt.-beli tanulótól egy ásványt, 
hasonlót Deutsch A. VI. oszt.-beli tanulótól.

E GrY L E T E K.
I. A magyar önképzö kör vasárnaponként tartotta összejöveteleit, 

melyekben a tanulók dolgozatokat olvastak fel, bíráltak és szavaltak.
II. .1 főgynmasium segélyegyesülete: A főgymnasium segélyegyesületé

nek vagyona a múlt iskolai óv végén 2237 frt. 9 kr. volt. A lefolyt iskolai 
évben az egyesület jövedelme: a) az egyesületi tagok díjai 318 tag után 
268 frt 95 kr ; b) a Pesti hazai első takarékpénztártól 100 frt; c) a Fon- 
oiére, Pesti biztosító intézettől: 60 frt; d) utólagosan befizetett tagsági 
díjak: 18 frt — kr ; e) kamat 148 frt 28 kr ; f)  24 darab magyar papir- 
járadék után árkülömbség: 254 frt 50 kr ; összes jövedelem 849 frt 73 kr.

Kiadás : a) tandíj fejében : 285 frt 20 tanuló után; b) tankönyvekre : 
11 7 frt; c) 27 tanuló író- és rajzeszközökkel való ellátására : 47 frt Oi kr. 
Összesen : 449 frt 84 kr.

Az egyesület jelen vagyona : 2637 frt 78 kr. Ebből az összegből 
2400 frt magyar papirjáradékban és 237 frt 78 kr. a takarékpénztárban 
van elhelyezve.
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A TAKAXVA6 ÉS A KKZIkÖWVKK kIMl TATÁSA AZ EGYES OSZTÁLYOKKAL

I. osztály.
Vállán, hetenként 2 óra. Az ó-testamentom. K. k. Varga.
Latin nyelv, k. 6 óra. A rendes nevek és igék. Megfelelő írásbeli 

gyakorlatok. Mesék fordítása, alaktani elemzése s könyvnélküli tanulása. 
K. k. Szénássy-Eliscker nyelvtana és olvasó könyve.

Magyar nyelv, k. 3 óra. Az alaktan főbb részei az egyszerű bővített 
mondaton begyakorolva. Költemények elemzése és emlékelése. Házi dolgo
zatok. Kézi könyv : Torkos, Olvasó könyv : Bodnár-Iványi.

Német nyelv, k. 3 óra. Név és igeragozás. Az egyszerű mondat. Költe
mények emlékelése s prózai darabok elemzése. írásbeli dolgozatok. K. k. 
Willmann, Lesebuch aus Homer. Weber, Deutsche Dichtungen.

Földrajz, h. 3 óra. A csillagászati, pkysikai és politikai földrajz 
alapfogalmai. Hazánk s Európa déli területeinek részletes ismertetése. 
K. k. Batizfalvi.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: A négy alapmívelet elvont és 
megnevezett számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összevonás, szét
bontás. •— Időszámítás. K. k. Mauritz.

b) Mértan: -A mértan elemei, az egyenes vonal, a kör, a szögek és 
azok mérése, a háromszög különféleségei. K. k. Krisz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemeinek szabadkézi! rajzolása ; az 
ékítési rajzolás elemei. K. k. Krisz I.

Természetrajz, h. 2 óra. Az emlős állatok és rovarok természetrajza. 
K. k. Pokoruy.

Ének, h. 1 óra. Hanggyakorlatok. Zene elemei (rhythmika */*, :l t, *U 
iiteny). Egyszólamu dalok.

II. osztály.
Vallás, h. 2 óra. Az új-testamentom. K. k. Varga Biblia ismerete.
Latin nyelv, h. 6. óra. Az egész alaktan, főtekintettel a rendhagyósá- 

gokra. Olvasmányok alaktani elemzése, fordítása és emlékelése. írásbeli 
dolgozatok. K. k. Szénássy-Elisclier latin nyelvtana és gyakorló könyve.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az alaktan mondattani alapon, kiváló tekin
tettel az igetanra. Költemények magyarázása, elemzése és könyv nélkül 
való tanulása. Házi dolgozatok. K. k. Kármán olvasó könyve.

Német nyelv, h. 3 óra. Mondattanból a mellékmondatok. Költemények 
emlékelése, prózai darabok olvasása s elemzése. írásbeli dolgozatok. K. k. 
Willmann, Lesebuch aus Homer. Weber, Deutsche Dichtungen.
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Történelem és Földrajz, li. 4- óra. ó-kori történelem. Ázsia és Afrika 
földrajza. K. k. Batizfalvi történelme és földrajza.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: Számolási előnyök, a rövidített 
számtani míveletek tizedes törtekkel. A kettős tétel és ennek alkalmazása 
a százalékszámítás különböző fajaira. lí. k. Mauritz.

b) Mértan: A háromszög, a háromszögek egybevágósága és hasonló
sága. A négyszög. A sokszög. A kerület és terület kiszámítása. K. k. 
Krisz. F.

Mértani rajz, h. 2 óra. Az első félévben a szabadkézi! mértani és az 
ékítési rajzolás folytatása. A második félévben a szerkesztő síkmértan 
legegyszerűbb feladatai körző és vonalzó segítségével. K. k. Krisz I.

Természetrajz, b. 3. óra. Az első félévben az állattanból a madarak, 
hüllők, kétéltűek és halak természetrajza. K. k. Pokorny. — A második 
félévben: Növénytan. K. k. Pokorny.

Ének, h. 1 óra.

III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Egyháztörténet. Pálffy József kisebb könyve szerint.
Latin nyele, h. G. óra Róma története Anens Marcius-ig, Phredrus- 

ból tizenkét mese. Kézikönyv: Elischer olvasókönyve. Az olvasottak emlé
kelése. A mondattanból a mondatrészek tana elemzés alapján. Iskolai 
gyakorlatok.

Magyar nyeli-, h. 3 óra. Arany «Toldi»-jától a hat első ének magya
rázata és emlékelése. Kézikönyv: Arany Toldija, magyarázta Lehr. 
A mondattan vázlata elemzés alapján. Házi gyakorlatok.

Nemet nyele, h. 3. óra. A következő költemények magyarázata, fordí
tása és emlékelése : 1. Die Kraniche des Ibykus. 2. Die wandelnde Glocke. 
3. Des Sängers Fluch. 4. Der Csikós. 5. Der Graf von Habsburg. 6. Der 
Sänger. 7. Erlkönigs Tochter. 8. Der Fischer. 9. Wanderers Nachtlied. 
10. Ein Gleiches. 11. Taucher. Közikönyv : Weber olvasókönyve. A mon
dattan vázlata elemzés alapján. Házi gyakorlatok.

Történelem és földrajz, h. 4 óra. Középkor és újkor. K. k. Batizfalvi 
világtörténelme II. és III.

Mennyiségtan, h. 3. óra. a) Számtan: Egyszerű és összetett hármas
szabály. Arányos osztás. Elegyítés.

b) Mértan: A kör kerületének és területének kiszámítása.
Mértani rajz, h. 2 óra. A kör és a többi másodfokú görbe és az ezekre 

vonatkozó érintési feladatok szerkesztése. Cykloidák, csigavonalak és a 
kör lefejtettje.

Természettudományok, h. 3 óra. Az első félévben : Ásványtan. K. k. 
Pokorny.

4
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A második félé eben : Physika, h. 3 óra. A testek általános tulajdon
ságai. A melegről. — K. k. Greguss Gyula.

Ének, li. 1 óra. Hanggyakorlatok. A skálák ismertetése.

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Hit- és erkölcstan. Kézikönyv : Székács József kathe- 
kizmusa.

Latin nyelv, k. 6 óra. Mondattanból az igeidők és módok. Prosodia. 
Az olvasókönyvből: 14 prózai olvasmány, 9 mese, Daedalus et Icarus és 
Philemon et Baucis elemzése és emlékelése. Fordítási gyakorlatok magyar
ból latinra a mondattani szabályok begyakorlására. K. k. Szénássy, Latin 
mondattan. Elischer, Latin olvasókönyv. Kis-Sclmlz, Gyakorló könyv. 
Versus memoriales de quantitate syllabarum.

Magyar nyelv, h. 3 óra.
Verstan, Gyakorlatok. K. k. Torkos.
Német nyelv, h. 3 óra. Verstan. Költemények magyarázata és emléke

lése. Prózai olvasmányok mondattani elemzése. írásbeli gyakorlatok. K. k. 
Heinrich Gusztáv, Deutsche Verslehre. Weber, Deutsche Dichtungen. 
Willmann, Lesebuch aus Herodot.

Történelem, h. 2 óra. Magyarország történelme. K. k. Horváth. 
Földrajz, li. 2 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. K. k. 

Scholtz.
Mennyiségtan, li. 3 óra. a) Számtan: Első fokú egyenletek egy isme

retlennel. Az algebra elemei. Összeadás, kivonás.
b) Mértan: hasáb, gúla, henger, kúp, gömb felülelei és térfogatai. 
Mértani rajz, h. 2 óra. Nézlet szerinti távlattan alapelvei. Alkalma

zása ennek a testek távlati rajzolására. K. k. Krisz Ferencz.
Természettan, h. 3 óra. Szilárd, folyós és terjengős testek mechani

kájának a hangtannak, fénytannak, Elektromosságnak elemei. — K. k. 
Greguss Gyula.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az ó-szövetségi szent iratok ismertetése. — K. k. 
Zsarnay.

Latin nyelv, h. 5. óra. Olvastatott C. Jul. Caesaris comm, de bello 
Gallico lib. I. cap. 30—54. — Ovidii Met. I. 89—252.—VIII. v. 183—235. 
611—724.—VI. 146—312.— Emlékelve: Caesarból 8 fej. Ovidiusból 267 
vers. — Magyarból latinra fordítottak hetenkint 1 órában, még pedig 
Kolmár-Sváby Gyakorlók. I részéből: 21 fejezetet. — K. k. C. Jul. Caesaris 
Comm, de b. G. ed. Dinter Ovidii Met. ed. Eud. Merkel.
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Görög nyelv, li. 4 óra. Alaktan a folyékony igékig. — Ide tartozó 
gyakorlatok és néhány anakreoni dal. — K. k. Koch görög nyelvtana és 
Schenkl Kiss olvasókönyve.

Mayyar nyelv, h. 3 óra. Általános irálytan : Az irály nemei, kellékei. 
Trópusok, figurák. — Aesthetikai előismeretek. Iskolai és otthoni gya
korlatok.

Német nyelv, h. 2 óra. Epikai s lyrikus költeméayek olvasása magya
rázása s emlékelése. Mondák olvasása. írásbeli gyakorlatok. K. k. Heinrich, 
Deutsche Poetik.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. Az ó-kor története a legrégibb 
időktől az actiumi ütközetig, különös tekintettel a művelődésre. K. k. 
Batizfalvi.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: Arányok és arányiatok és ezek
nek alkalmazása. Hatványozás. K. k. Mauritz : Általános számtan.

b) Mértan : A síkmértan. K. k. Ábel: Mértan.
Természettudományok, h. 3 óra. Első félév: Chemia, Anorganikus és 

■organikus chemia kisérletileg tárgyalva. K. k. Káth. Arnold.
Második félév: Mineraiogia. K. k. Wissiuger Károlytól.

VI. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az új-szövetségi könyvek ismertetése. K.k. Zsarnay.
Latin nyelv, h. 5 óra: 1. C. SalLusti de bello Jugurthino liber, cap.

1—32. — 2. Yerg. Aen. II. 1—559. — 3. A mondattani szabályok alkalmi 
fejtegetése mellett a gyakorlókönyv 116—137. számú darabjai latinra 
fordíttattak. Sallustiusból a 10., 14. 03 24. fejezet, Vergiliusból 298 sor 
■euilékeltetett. — K. k. C. Sali. Crispi lib. de Cat. coniuratione et de bello 
Jug. libri. Edidit K. Dietsch. — Vergilius Aeneisének első két könyve. Ma
gyarázta Szénássy Sándor. — Latin mondattan. Irta Szénássy Sándor. — 
Fordítási gyakorlatok magyarból latinra Kolmár és Sváby által. I. könyv.

Görög nyelv, h. 4 óra. A (u végzetű és rendhagyó igék. K. k. Koch 
Ernő. Hozzátartozó gyakorlatokkal Sclienkel-Kiss gyakorlókönyvéből. — 
Olvastattak a gyakorlókönyv összes meséi s az apróbb elbeszélésekből 18 ; 
továbbá Homeros Odysseiájának első énekéből 334 sor. Az utóbbiakból 
200 sor emlókeltetett. K. k. Homeri Odyssea ed. Dindorf.

Mayyar nyelv, h. 3 óra. — Leíró és elbeszélő próza. — Epikus és 
lyrai költészet. Szónoki dolgozatok.

Német nyelv, h. 2 óra. A költészettanból az epikus költészet egy 
néhány faja és a lyrai költészet. Olvasmány Goethe, Hermann und Dorothea 
és számos kisebb darab. Dolgozatok. K. k. Heinrich Lesebuch II. és Weber : 
Goethe Hermann und Dorothea.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. A római császárság kora. A középkor
i*



történelme a fölfedezések koráig, tekintettel a művelődési viszonyokra ék 
a földrajzra. K. k. Batizfalvi I. II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: A gyök, logaritlimus. Első fokú 
egyenletek egy ismeretlennel K. k. Mauritz.

b) Mértan: Sík háromszögtan. K. k. Ábel.
Természetrajz, h. 3 óra. Az első félévben : Zoologia. K. k. Thomé- 

Paszlavszki. A második félévben : Botanika. K. k. Thomé-Borbás.

5 2

V II. osztály.
Vallás, h. 2 óra. A kér. egyház története. ■— A magyarhoni protestáns 

egyház története. — K. k. Pálfl’y József.
Latin nyelv, h. 5. óra. 1. Horatii Flacci carmina: lib. I, 1, 4, 10, 

22, 24. lib. II, 3. lib. Ill, 1, 2, 3, 30. lib. IY, 7. epod. 2. Mindezek emlé- 
keltettek is. — 2. Titi Livi ab urbe condita liber I és II, és pedig: lib. 
I. cap. 1—7; lib. II. cap. 5—41. — 3. Ciceronis oratio in Catilinam 
prima. •— 4. A mondattani szabályok alkalmi fejtegetése mellett a gyakorló
könyv 1—16. számú darabjai latinra fordíttattak. — K. k. Horatius ed. 
Gyurits. — Livius ed. Szénássy. — Cicero Teubner-féle kiadás.— Kolmár- 
Sváby II. könyv. — Latin mondattan. Irta Szénássy Sándor.

Görög nyelv, h. 4 óra. Horn Od. XII egészen és XIY. 1—320. összesen : 
773 vers. — Herodotos V. 28—38. 49—52. 55. 56. 97—115. 126. össze
sen : 35 fejezet. — Nyelvtanból: Tempora. Modi. Genera Verbi. Emlékelve 
Homerosból 140. vers. K. k. Herod. Hist, libri IX. ed. Henr. Bud. Dietsch.
— Homeri Od. ed. Dindorf.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Elmélkedő Írásművek. Szónaki beszéd. Tanító 
költészet. — Dolgozatok.
- Német nyelv, h. 2. óra. A német irodalom története a legrégibb idők
től Lessingig. különösen az utóbbi költő főműveinek bővebb ismertetése. 
Olvasmányok és Írásbeli gyakorlatok. K. k. Kluge, Literaturgeschichte.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. Az új-kor történelme a hitjavítástól 
az 1848-ki forradalmakig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a föld
rajzra. K. k. Batizfalvi III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan : Másodfokú egyenletek egy és két 
ismeretlennel. Haladványok. K. k. Mauritz. 

b) Mértan: Stereometria. K. k. Ábel.
Természettan, h. 3 óra. Szilárd, folyós és terjengős testek mechanikája. 
Bölcsészet, h. 2 óra. Formai Logika. K. k. Lindner-Klamarik.

V III. osztály.
Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvi.
Latin nyelv, h. 6. óra. Horatiusból Carm. I, 24, 37 ; II, 3, 20 ; III, 1,
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3, 30; Epod. 7 ; Sat. I, 1, 4, 7; Epist. 3. Tacitusból Agricola. Plautusból a 
Trinummus első 401 sora. Horatiusból egy pár óda emlékelése. A római 
irodalom története az ezüst-korig a hátra levő két kor rövid jellemzésével. 
Házi gyakorlatok Kolmár-Sváby II kötetéből. Hat házi szabad dolgozat: 
1. De Litteraturae Romanse temporibus, quae paucis de Romanorum 
Graecorumque ingenio illustrantur. 2. De vita, scriptis, ingenio historico 
et lingua Cornelii Taciti 3. De vita scriptis, ingenio comico et lingua T. 
Maecii Plauti. 4. De Romanorum poesi dramatica usque ad. aetatem argen
team. 5. De ingenio aetatis aureae Litteraturae Romanae. 6. De vita, scri
ptis et ingenio Q. Horatii Flacci.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvastatatt Homeros Ilias I. egészen, I I 1—483. 
versig.— Thukydides I. K. 32. fejezetig. Sophokles Antigone 1—99 versig 
és 160—236. versig; összesen 175 vers. K. k. Homeri Ilias ed. Dindorf. 
Thukydides ed. Böhme. — Sophokles ed. Dindorf.

Magyar nyelv, h. 2 óra. A magyar irodalom története a legújabb korig. 
K. k. Boethy.

Német nyelv, h. 2. óra. A német irodalom története Herder-től Schiller 
haláláig. Számos nagyobb és kisebb olvasmány. Dolgozatok. K. k. Hein
rich í n .

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. Magyarország pragmatikai története. 
K. k. Horváth Mihály.

Mennyiségtan, li. 3 óra. a) Számtan : A mértani lialadványok alkal
mazása. Kapcsolástan. Binomi tantétel. K. k. Mauritz.

Mértan: Gömbháromszögtan és alkalmazása a math, földrajzban. 
K. k. Ábel.

Természettan, h. 3. óra. A rezgő mozgás. Akustika. Optika. Calorika. 
Elektromosság.

Bölcsészét, h. 2 óra. Tapasztalati lélektan.

A tanárok irodalm i működése az 1881 82-iki tan 
évben.

Dr. Pecz Vilmostól megjelentek ismertetések és birálatok az Egyet, 
phil. közlönyben ; továbbá «Euripides trópusai» című értekezés az Aka
démia kiadásában.

Böhm Károly-tól megjelent az Akadémia kiadásában: «A lényeg 
formaisága» című dolgozat. Szerkeszti a «Magyar Philosophiai Szemlét», 
melybe több cikket írt.

Lehr Albert tól megjelent : Toldi. Költői elbeszélés. Irta Arany 
János. Nyelvi és tárgyi bő magyarázatokkal ellátta L. A.
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az e lő 
adott tantárgyak rendje.

A  ta n á r  n ev e T a n tá rg y  és  o sz tá ly
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J e g y z e te k

Batizfalvi István
r. tanár.

V allás : IV. V III. 
T örténelem  : VI. V II. V III. 16 Az ág. b itv . ev. egyetem es 

tanügy i b izottság  jegyzője.

Rühm Károly
r* tanár.

L a tin  : V.
G ö rö g : Y. Y II. 
B ölcsészet: V II. V III .

17 Az V. osztály fönöke.

Mischer József
r . tan á r .

V allás : V I. V II. 
L a t in : VI. VII. 
G ö rö g : VI.

18
A V I. osztály fönöke.

Az ág. liitv. ev. egyetem es 
egyház levéltárnoka.

Dr. Fröhlich Róbert
r .  tanár.

V allás : V.
G örög: V ili. 
N ém et: VI. V III . 
T örténelem  : V.

14
E z idő szerin t igazgató.

A gym nasium  könyvtárnoka. 
A V III. osztály  főnöke.

Lehr Albert
r .  tan ár.

M agyar: II . IV . V. VI. V II. 
v i l i . 17 A m agyar önképzö kör 

elnöke.

Dr. Pecz Vilmos
r . tanár.

L a tin  : I II . V i l i .  
M a g y ar: I I I . 
N é m e t: I II .

19 A III . osztály fönöke.

Hath Arnold
r .  tan ár.

M ennyiségtan : V. 
T erm észettan  : I I I .  IV . VII. 

V III.
V eg y tan : V.

17
A ckem iai sz e rtá r és term .- 

tan i m úzeum  őre.
A tan ári k a r  jegyzője.

Sclioltz Albert
r .  tanár.

V allás : I.
L a tin  : I. M agyar : I. 
T örtén . IV. F ö ld ra jz  : I . IV.

17 Az I. osztály főnöke.

Dr. Sclioltz Ágost
r .  tan ár.

M ennyiségtan : I I I .  IV . VI. 
V II. V III. 17 A V II. osztály főnöke.

Szntorisz Frigyes
p . tan ár.

T e rm észe tra jz : I I . I I I .  V. VI. 9 A te rm észetra jz i gyű jtem é
nyek őre.

Svoboda István
r . tanár.

V allás : I II .
L a tin  : IV . N é m e t: I. IV. 
T örténelem  : I II .

18 A IV. osztály főnöke.

Schmid Tivadar
p. tan ár.

É n e k : I. I I . I I I . 3 A község orgonistája .

Szoltsánvi Ferenez
p. tan ár.

M értan i ra jz  : I. I I . I I I .  IV. 8 A IX . kér. po lgári iskola 
rendes ta n á ra .

IJlbricli Sándor
p. tan ár.

Szám tan  : I. I I .  
T erm észetrajz  : I. 8 —

Weber Rudolf
r . tanár.

V allás ; I I . L a tin  II . 
N é m e t: 11. V. V II. 
T örténelem  : I I . 18 A 11. osztály  főnöke.
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A főgym nasium i

I. OSZTÁ.LY,
1. Antalik Károly, 1870. Budapest, ág. h.
2. Artner Kálmán, 1871. Budapest, ág. h.
3. Baader Mihály, 1868. Budapest, ág. h. ism.
4. Balassa István, 1872. Budapest, ág. h., 

t. m.
5. Balogh Loránd, 1871. Arad, h. h.
6. Báthory Béla, 1872. Budapest, ág. h., k. 1.
7. Báthory Károly, 1871. Budapest, ág. h.,k. 1.
8. Blausíein Adolf, 1871. Budapest, M. h.
9. Bottá István, 1870. Budapest, ág. h., k. 1.

10. Breuer Albert, 1870. Gölniczbánya, ág. h.,
t. 1U.

11. Brüll Mór, 1872. Budapest, M. h.
12. Dér István, 1868. Apostag, ág. h.
13. Deutsch Leo, 1871. Budapest. M. h., m. t.
14. Edeskuthy Jenő, 1871. Budapest, ág. h.
15. Flesch Frigyes, 1871. Becs, r. k., m. h.
16. Friediänder Henrik, 1871. Budapest, M. h.
17. Fuchs Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
18. Gerd Leo, 1871 Budapest, M. h.
19. Györy Loránd, 1871. Orosháza, ág. h. t. m.
20. Hammersch'ag Alfred, 1872. Budapest, 

M. h.
21. Halmos Béla, 1870. Budapest, ág. h., t. m.
22. Hazay Ódon, 1871. Budapest, ág. h., t. m.
23. Held Elemér, 1872. Budapest, M. h., m. t.
24. Holitscher Béla, 1871. Budapest, M. li. *

* B ö v i d i t é s e k  : ág. h . =  ágostai 
ró m ai ka tho likus : g. k. — görög k e le t i ; M . 1 
t. m . =  tand íjm en tes ; ö. d. ösztöndíjas ; k . 1.

tanulók névsora.5

25. Holitscher Siegfried, 1871 Budapest, M h.
26. Jahn Róbert, 1869. Torzsa, ág h., t. m.
27. Jancovius Ottó, 1873. Budapest, ág. h.
28. Iinendörffer Arthur, 1871. Budapest, ág. h
29. Jurenák Emil, 1871. Zimony, ág. h., ism.
30. Kern Gyula, 1871. Szolnok, M. h., m. t.,
31. Kézdivásárhelyi Zsolt, 1872. Budapest, h h.
32. Király Jenő, 1869. Kócs, ág. h , t. m.
33. Kleinrath Gyula, 1871. Budapest, ág. h., 

t. m.
34. Kónyi József, 1871. Budapest, M. h.
35. Kozdon Aladár, 1872. Budape t, ág h.,t.m.
36. Lorsch Ödön, 1869, Nürnberg, ág. li., k. 1.
37. Mátray Gusztáv, 1871. Kis-Velencze, ág. h.
38. Messiuger Marczell, 1872, Budapest, M. h.
39. Mezey Árpád, 1871. Budapest, ág. h.
40. Mezey Jenő, 1870. Budapest, ág. h.
41. Minich Samu, 1872. Budapest, M. h., k. 1.
42. Mittelmann Árpád, 1872. Budapest, m. h.
43. Németh Zoltán, 1871. N.-Kanizsa, ág. h.
44. Neumann Aurel, 1871. Budapest, M. h.
45. Poliak Lajos, 1870. Budapest, M. h.
46. Reimlinger Károly, 1871. Budapest, ág.h., 

k. 1.
47. Rexa Arthur, 1869. Budapest, ág. h., ism., 

k. 1.
48. Rónay Jenő, 1871. Pozsony, ág. h., m. h.
49. Rosenbaum Lajos, 1872. Budapest, ág. h.
50. Rosenfeld Péter, 1871. Budapest, M. h.

litvallásu ; h. h. = lielrét hitvallású ; r. k. = 
. =  Mózes hitvallású; m. t. — magántanuló; 
=  kilépett; ism.= ismétlő, rnegh. =  meghalt.
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öl. Kosentlial Jenő, 1881. Budapest, M. li.
52. Röthy Károly, 1869. Budapest, M. h.
53. Schieb Ernő, 1871. N.-Enved, ág. h.
54. Schiller Károly, 1871. Budapest, ág. h.
55. Schranz Andor. 1871. Lőcse, ág. h., t. ni.
56. Schubert Gusztáv, 1871. Budapest, ág. h.
57. Schwartz Pál, 1870. Budapest, ág. h., t. m
58. Singer Alajos, 1871 Budapest, M. h.
59. Stein Henrik, 1870. Be'cs, M. h.
60. Stein József, 1869. lie'cs, M. h.. m. t.
61. Stein Rikárd, 1871. Budapest, M. h., ni. t.
62. Steinacker Roland, 1870. Budapest, ág. h.
63. Steinberg Alfred, 1872. Budapest, M. h.
64. Stromszky Ernő, 1871. Budapest, ág. h.
65. Szarvasy Imre, 1873. Budapest,r. k.. ni. t.
66. TécsyLajos, 1870. Budapest, h. h. isin., k. 1.
67. Tomassek Andor, 1872. Budapest, ág. h.
68. Tomassek Miklós, 1871. Budapest, ág. h.
69. l'llinann Frigyes, 1871. Budapest, M. h.
70. Ullmann Gyula, 1872. Budapest, M. h.
71. Vitalis Márton, 1869. Liptó-Szt.-Miklós, 

ism. ág. h., k. 1.
72. Várnai István, 1872. Temesvár, M. h.
73. Weisz Emil, 1S72. Budapest, M. h.
74. Weiszmann Károly, 1871. Budapest, h. h.
75. Waitzenkorn Oszkár, 1872. Nagy-Abony, 

M. h.
76. Zeuner Gyula, 1870. Budapest, ág. h
77. Zückler Rezső, 1871. Budapest, ág. h.
78. Nagy Sándor, 1870. Budapest, ág. h., k. 1.
79. llathó Béla, 1872. Csúz, h. h.
80. Pollak Jakab, 1872. Budapest, M. li., ni. t.
81. Hanzély János, 1S72, Budapest, ág. h. m. t.
82. Grosz Jenő, 1872 Béraránya, M. h., m. t

II, OSZTÁLY.
1 Abelesz Arthur, 1869. Budapest, M. h.
2. Agorasztó Tivadar, 1870. Budapest, g. k.
3. Bachrach Emil, 1S69. Budapest, M. h.
4. Balassa János, 1870. Budapest, ág h. t. m. |
5. Basch Jenő, 1869. Budapest, M. h., ism.
6. Bászel Aurel, 1870. Budapest, ág. h.
7. Batlió Aladár, 1870. Csúz, li. h.
8. Berger Ernő, 1870. Budapest, M. h
9. Bienenstock Lipót, 1869. Budapest, M. h.

10. Birkholz Frigyes, 1870. Budapest, ág. h.
11. Blaskövich Gyula, 1868. Budapest, ág. h.
12. Blaskövich Zdenkó, 1870. Budapest, ág. h.
13. Blaustein Fiilöp, 1870. London, M. h.
14. Boros Gyula, 1870. Budapest, ág. h.
15. Deutsch Jenő, 1870. Arad, M. h.
16. Eisler Aladár, 1868. Budapest, M. h.
17. Eisler Hugo, 1869. Budapest, M. h.
18. Fábián Károly, 1870. Szeged, M. h.
19. Fáik Ernő, 1870. Budapest, r. k.
20. Farkas Vincze, 1871. Veszprém, ág. h.
21. Feiglstock Rudolf, 1871. Becs, M. h.
22. Fischbein Hermit, 1S6 8 . Tiszabeö, M. h.
23. Forrás Andor, 1871. Budapest, M. h.
24. Folkusházy Lajos, 1868. Budapest, ág. h.
25. Freund István, 1S70. Budapest, M. h.
26. Glück Armin, 1867. Budapest, M. h„ ism.
27. Grosz Frigyes, 1871. Budapest, M. h.
28. Hercsk > Pál, 1870. Budapest, r. k.
29. Herczka Gyula, 1871. Budapest, M. h.
30. Herzfelder Jenő, 1871. Nagy-Várad, M. h.
31. Hoepfner Kálmán, 1870. Budapest, ág. h.
32. Hollós Dezső, 1870. Budapest, M. h.
33. Hornbostel Bruno, 1870. Budapest, ág. h. 

in. t.
34. Illés Aladár, 1870. Budapest, ág. h.
35. Jakobey László, 1870. Budapest, ág. h., 

t. m.
36. Jungk Károly, 1870. Budapest, ág. h.
37. Kallmann Rezső, 1869. Budapest, M. h.
38. Kaudra Mihály, 1867. Göluiczbánya, ág. h., 

t. m.
39. Kann Emil, 1871. Budapest, M. h.
40. Kelen Béla, 1870. Tamási, ág. h.
41. Keményffy Gyula, 1871. Budapest, M. h.
42. Koller Norbert, 1869. Besztercze, ág. h.
43. Kovács Gyula, 1868. Sobor, ág. h., t, ni.
44. Krausz Arthur, 1870. Budapest, M. h. m.t.
45. Lauffer Károly, 1SŐ9. Budapest, ág. h.
46. Lehner János, 1868. Paks, ág. h., t. m.
47. Lövy Jenő, 1871. Budapest, M. h.
48. Löwy József, 1871. Budapest, M. h.
49. Mayer Zsigmnnd, 1871. Puszta-Egresd,M. h.
50. Neumann Árpád, 1870. Siófok, M. h.
51. Nádossy György, 1570. Budapest, ág. h.
52. Oesterreicher Bél i, 1869. Boldogasszony, 

M. h.
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53. Pacsesz Gyula, 1869. Czinkota, ág. h., 
t. m.

54. Palotai Ödön, 1869. Budapest, M. h.
55. Pollák Imre, 1870. Budapest, M. h.
56. Politzer Lajos, 1871. Budapest, M. h.
57. Heiner Gyula, 1869. Pásztó, M. li.
58. Sclieibner Jenő, 1869. S.-A.-Ujhely, M. li.
59. Stein Jenő, 1870. Budapest, M. h.
60. Stein László, 1870. Belgrad, M. li.
61. Stern Otto, 1871. Budapest, M. h.
62. Stettner Rezső, 1870. Budapest, M. h.
63. Taraschka Géza, 1869. Budapest, r. k.
64. Testory Antal, 1870. Budapest, r. k.
65. Tselienke Ármin, 1870. Budapest, ág. h.
66. Torday Perencz, 1871. Budapest, h. li.
67. Urbányi István, 1870. Budapest, ág. h.
68. Weidinger Gyula, 1S69. Gyoma, ág. li.
69. Weinfeld Fülöp, 1870. Budapest. M. li.
70. Wertheimer Sándor, 1869. Budapest, M. h.
71. Wurfer Lajos, 1869. Budapest, ág. li.
72. Zechmeister Emil, 1869. Eszék, ág. h.
73. Zimmermann Leo, 1869 Budapest, M. h.
74. Turnovszky Dezső, 1870. Budapest, r. k,, 

m. t.

I II . OSZTÁLY,
1. Abeles Béla, 1869. Budapest, M. h.
2. Abrahám Hugó. 1869 Apatin, M. li.
3. Artner Dezső, 1869. Budapest, ág. li.
4. Babesiu Titus, 1871. Budapest, g. k.
5. Bachrach Ernő, 1869. Budapest, M. h.
6. Becker Ágost, 1869. Budapest, ág. h.
7. Bloch Leo, 1869. Budapest, M. h.
8. Bloch Róbert, 1870. Budapest, M. h.
9. Böhm Oszkár, 1868. Budapest, M. h.

10 . Bőké Sándor, 1869. Budapest, M. h.
11. Czambel József, 1870. Zólyom-Lipcse,ág.h.
12. Czincz Sándor, 1868. Nyíregyháza, M. h.
13. Dárday Dezső, 1869. Pozsony, r. k.
14. Décsey József, 1869. Budapest, M. h.
15. Deutsch Ödön, 1868. Budapest, M. h.
16. Dirner Mihály, 1868. Gölniezbánya, ág. h., 

t. ra.
17. Panda József, 1868. Budapest, r. k.
18. Perenczy László, 1869. Budapest, ág. h.

19. Fórral Miklós, 1869. Budapest, M. h.
20. Freyberg Arthur, 1868. Lugos, M. h.
21. Grüner Tivadar, 1869, Budapest, ág. h.
22. Györgyei Ödön, 1869. Budapest, M. h.
23. Győry Tibor, 1869. Budapest, h. h.
24. Halmai Elemér, 1868. Székes-Fehérvár, M.h.
25. Hasenfeld Arthur, 1870. Szliács, M. h.
26. Häutler Mór, 1869. Budapest, M. li.
27. Hecht Samu, 1868. Budapest, M. h.
28. Hilf Lajos, 1869. Mező-Túr, M. h.
29. Hochschopf Gusztáv, 1869. Budapest, r. k
30. Hoffmann Sándor, 1869. Temesvár. M. h.
31. Holitscher Arthur. 1869. Budapest, M. li.
32. Jendrassik Kornél, 1868. Budapest, r. k.
33. Kamenitzky Lajos, 1868. Budapest, r. k.
34. Kandó Kálmán, 1869. Budapest, h. li,
35. Kann Lajos, 1869. Budapest, M. h.
36. Konn Izidor, 1869. Budapest, M. h.
37. Korkoványi Árpád, 1869. Lugos, r. k., ism.
38. Köszeghy Árpád, 1869. Budapest ág. li.
39. Kmnvald Caesar, 1870. Grácz, M. h.
40. Kuthy Dezső, 1869. Becs, ág. li.
41. Liclitenberger Ernő, 1868. Budapest, M. h.
42. Markbreit Imre, 1870. Budapest, M. h.
43. Márton Miksa, 1870. Budapest, M. h.
44. Mautliner Emil, 1869. Budapest, M. h.
45. Meczner Károly, 1869. Budapest, ág. h.
46. Mezey Gyula, 1868. Budapest ág. h.
47. Mittacsek Pál, 1869. Szenicze, ág. h.
48. Morvay Vilmos, 1870. Kenese, M. h.
49. Mühlberg Rikárd, 1870. Budapest, M. h.
50. Müller Ernő, 1868. Jägemdorf, M. h.
51. Neuer Izidor, 1869. Budapest, M.. h, m. t.
52. Petényi Otto. 1869. Becs, ág. h., t. m.
53. Pinkász Fülöp, 1868. Budapest. M. h.
54. Rechnitzer Vilmos, 1869. Turkeve, M. h
55. Rétliy Ferencz, 1868. Budapest, r. k.
56. Reymond Gyula, 1869. Budapest, r. k.
57. Rindskopf Rikárd, 1869. Bécs, M. h.
58. Rosenberg Izidor. 1869. Budapest, M. h.
59. Rosenfeld Károly, 1869. Budapest, M. h.
60. Ri'zsa Felix, 1870. Földes. M. h.
61. Schmidt Gyula, 1869. Budapest, ág. li.
62. Schön Emil, 1870. Budapest. M. h.
63. Schubert Frigyes, 1869. Budapest, ág. h.
64. Spiller Gyula, 1869. Budapest, M. h.
65. Spitzer Károly, 1869. Budapest, M. h.
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66. Stark Béla, 1869. Budapest, M. I).
67. Steiner Manó, It 69. Marczali, M. h.
68. Strasser Aladár, 1869. Budapest, M. h.
09. Szemere Béla, 1869. Csobád, h. h.
70. Szeremley Lajos, 1869. Piskó 1). h.
71. Tasnádi Endre, 1868. Budapest, r. k.
72. Tröster Béla, 1869. Budapest, ág. h.
73. Ullmann Mór, 1869. Budapest, M. v.
74. Vadnay Tibor, 1869. Budapest, h. h.
75. Vodianer Hugó, 1868. Budapest, M. h.
76. Walther Rezső, 1869. Hátszeg, ág. h.
77. Weisz Géza, Í86S. Budapest. M. h.
78. Weisz Mór, 1869. Budapest, M. h.
79. Wertheimer Lajos, 1869. Budapest, M. h.
80. Wiirsching Géza, 1869. Eperjes, ág. h.
81. Lövinger Mór, 1869. Budapest, M. b.,m. t.

IV . OSZTÁLY.
1. Adler Zsiga, 1869. Budapest, M. h.
2. Arentschildt Otto, 1867. Szólát, ag. h.
3. Balogh Dezső, 1868. Zsombolya, ág. h.
4. Benkó Béla, 1868. Budapest, ág. h.
5. Böhm Imre, 1869. Budapest. M. h.
6. Busz Ede, 1866. Budapest, h. h.
7. Déri Gyula, 1868. Erosi. M h.
8. Fischer Gyula, 1869. Budapest, M. h.
9. Forrai Sándor, 1868. Budapest, M. h.,

10. Gärtner Gábor, 1867. Krakó, M. h.
11. Gärtner Samu, 1869. Krakó, M. h.
12. Goldberger Lajos, 1868. Budapest, M. h.
13. Grossmann Jenő, 1869. Budapest, M. h.
14. Grünbaum Illés, 1868. Budapest, M. h.
15. Hazay Gyula, 1868. Budapest, ág. h., t.m.
16. Heidlberg Imre, 1868. Budapest, M. h.
17. Heidlberg Károly, 1868. Budapest. M. h.
18. Heidlberg Ödön, 1867. Budapest, M. h.
19. Hertzka Emil, 1869. Budapest, M. h.
20. Hirschler Károly. 1869. Budapest, M. h.
21. Jerusalem Emil, 1869. Budap., ág. h., m. t.
22. Jmendörffer Bennó, 1867. Budapest, ág. h.
23. Joel Samu, 1868. Budapest, M. h.
24. Keller Ernő, 1866. Bécs, r. k.
25. Kemény Sándor, 1868. Budapest, M. h.
26. Kern Géza, 1869. Szolnok. M. h.
27. Knnstädter Izidor, 1868. Budapest, M. h.

28. Liedemann Frigyes, 1868. Budapest, ág. h-
29. Löwy Mór, 1S68. Budapest, M h.
30. Mares Gyula, 1867. Pomáz, h. h.
31. Masztics Vladimir, 1867. Budapest, ág. lu
32. Molnár Béla, 1868. Budapest, ág. h.
33. Piday Elek, 1868. Budapest, r. k.
34. Fóliák Gyula, 1868. Budapest, M. h.
35. Preisz Henrik, 1868. Budapest, ág. h.
30. Prokopius György, 1868. Agg-Szt-Pétei, 

ág. k., m. t.
37. Rácz Károly, 1866. Szt-Grót, r. k., m. t.
38. Reich Sándor, 1867. Budapest, M. h.
39. Reimann Gyula, 1868. Budapest, M. h.
40. Reményi Ferencz, 1868. Budapest, ág. h.
41. Roszner Lajos, 1866. Budapest, ág. h.
42. Schwarz Imre, 1868. Budapest, M. h., ism
43. Stern Károly, 1868. Budapest, M. h.
44 Strasser Ernő, 1868. Budapest, M. h.
J5. Strasser Miklós, 1867. Budapest, M. h.
46. Szedenies Zoltán, 1868. Budapest, ág. h.
47. Szelényi Aladár, 1869. Budapest, ág. h.
48. Szendeffy Dezső. 1867. Budapest, r. k. 

ism.
49. Taub Lajos, 1868. Budapest, M. h.
50. Vasskó Endre, 1868. Budapest, ág. h.
51. Vörös Kálmán, 1867. Budapest, ág. h.
52. Weiner Hugó, 1869. Budapest, M. h.
53. Werner Ferencz, 1866. Budapest, ág. h- 

t. m.
54. Woititz Gusztáv, 1867. Budapest, M. h
55. Wolfner Gyula, 1868. üj-Pest, M. h.

V. OSZTÁLY.
1. Abelesz Károly, 1868. Budapest, M. h.
2. Adler Károly, 1866. Érsek-Újvár, M. h.
3. Artner Géza, 1868. Budapest, ág. h.
4. Band Lajos, 1869. Budapest, M. h.
5. Bernáth Gusztáv, 1867. Pozsony, ág. h.
6. Blaskovich Géza, 1865. Sopron, ág. h.,m. t.
7. Clement Pál, 1867. Budapest, ág. b„ t. m.
8. Darvai Rezső, 1865. Balassa-Gyarmat, 

M h.
9. Deutsch Arthur, 1867. Budapest, M. h.

10. Deutsch Lajos, 1867. Arad, M. h.
11. Diamantstein Sándor. 1866. Budapest, M. h..



Iá. Engel Lajos. 1866. Donnáiul, 51. h.
16. Fábián Gyula, 1868. Szeged, M. h.
14. Fischer Mór, 1n66. Budapest, M. li
15. Fidschi Sándor, 1867. Neuern, Csehország,

M. h.
16. Friedmann Otto, 1866. Budapest, 51. h.
17. Füzesséry Árpád, 1868. Budapest, r. k.
18. Gara Géza, 1868 Nyíregyháza, 51. h.
10. Grossmann Miksa, 1868. Győr, 51. h. 
ái). Heilbrun Arthur, 1868. Zenta, 51. h. 
ál. Herzberg Jenő, 1867. Budapest, 51. h. 
áá. Kohn Ignácz, 1868. Nagy-Bajom, 51. h.
23. Lázár Endre, 1867. Német-Palánka, M. h. 
ál. Lövy Frigyes, 1868. Budapest, 51. h.
áő. Lustig László, 1865. Rákos-Csaba, 51, h. 
á6. Lövy László, 1865. Esztergom, 51. h. 
á7. Macher Ernő, 1867. Budapest, ág. h.
28. Máder László, 1866. Budapest, r. k.
29. Mandl Sándor, 1868. Budapest, 51. h.
30. Mayer Rezső, 1860. Puszta-Egres, M. li.
31. Marschalko János, 1864. Budapest, ág. h. 

t. m.
3á. Jleisels Abrahám, 1868. Csenger, M. h ,

k. 1.
33. Nagl József, 1867. Galgócz, 51. h.
34. Nobl Rezső, 1866. Budapest, 51. h.
35. Perlfaster Sándor, 1864. Lugos, M. h.
36. Politzer Sándor, 1867. Budapest, 51. h.
37. Pollák Géza, I860. Budapest, M. h.
38. Preisz Bernat, 1868. Budapest, M. h.
39. Rosenthal Lajos, 1867. Zala-Egerszeg, M.h
40. Roszner Aladár, 1867. Budapest, ág. h.
41. Rothfeld Rikárd, 1867. Budapest, 51. h. 
4á. Schmidt Nándor, 1867. Budapest, ág. h.
43. Schön Arthur, 1867. Budapest, 51. h.
44. Schwarz Alfréd, 1867. Budapest, 51. h.
45. Sigmund Károly, 1866. Budapest, ág. h.
46. Soltész András, 1867. Székes-Fehérvár, r. k
47. Stern József, 1866. Budapest, 51. h.
48. Strasser Vilmos, 1866. Budapest, 51. h.
49. Szabó Lajos, 1865. Budapest, r. k., m. t. 

k. 1.
50. Szalay Kálmán, 1863. Budapest, h.h., t. m
51. Szemere Lajos, 1867. Szabolcs, h. h.
52. Szontagli Árpád, 1868. Budapest, ág. h.
53. Ungar József, 1867. Kassa, 51. h.
54. Vidor Emil, 1867. Budapest, 51. h.

55. Weisz Hugó, 1867. Budapest, 51. h.
56. IVolfinger Alajos, 1868. Budapest, 51. h.
57. Majtinszky Sándor, 1861. Budapest, M.h., 

m. t.

59

V I. OSZTÁLY.
1. Agorasztó Miklós, 1866. Budapest, g. k. 
á. Andreánszky Jenő, 1865. Budap., ág. h. k. 1.
3. Barla Sándor. 1865. Csurgó, h. h., m. t.
4. Beermann Samu, 1866,Miskolcz,M.h.,m.t.
5. Beöthy Pál, 1866. Nagy-Marján, h. h.
6. Blum Károly, 1865. Arad, M. h.
7. Brüll Ödön, 1867. Budapest, 51. h.
8. Czincz László, 1866. Nyíregyháza, 51. h.
9. Czincz Zsigmond, 1867. Nyíregyháza,M h. 

k. 1.
10. Deutsch Lajos, 1865. Budapest, 51. h.
11. Deutsch Miksa, 1866. Budapest, M. h.
12. Deutsch Ödön, 1865. Budapest, 51. h.
13. Egerer Otto. 1865. Budapest, M. h.
14. Erős Sándor, 1866. Bpest, ág.li., t. m.,ö. d.
15. Fáik Géza, 1865. Budapest, 51. h.
16. Fischmann Adolf, 1867. Kecskemét, 51. h.
17. Fleischl Károly, 1867. Budapest, 51. h.
18. Geyer Viktor, 1865. Brassó, ág. h.
19. Glasner Lajos, 1866. Budapest, 51. h.
20. Gold Gyula, 1865. Ercsi, r. k., ism.
21. Gorove Árpád, 1865. Budapest, r. k.
22. Grauer Vilmos, 1866. Budapest, 51. h.
23. Gyóry István, 1867. Budapest, ág. h.
24. Haas Ármin, 1866. Budapest, M. h.
25. Hirschler Leo, 1867. Budapest, 51 h.
26. Holitscher Béla, 1866. Budapest, M. h.
27. Jendrassik Aladár, 1866. Budapest, r. k.
28. líarsai Zsigmond, 1866. Budapest, 51. h.
29. Képessy Imre, 1864. Budapest, ág. h ,t. ra.
30. Kisfalvi Tivadar, 1865. Budapest, 51. h.
31. Kiss Elek, 1866, Sár-Sz.-Lörincz, ág. h.

, 32. Koller Tivadar, 1864. Besztercze, ág. h.
j  33. Oszvald Sándor, 1865. Budapest, ág. h.

. 34. Plachy Gyula, 1866. Budapest, ág. h.
35. Politzer Illés, 1866. Budapest, 51. h.
36. Pollak Jakab, I860. Budapest, 51. h.
37. Propper Ernő, 1867. Nagy-Kálló, M.h. 

j  38. Rákossy Gyula, 1865. Budapest, ág. h.



39. Reiner 5Iór, 1865. Solt, M. h.
40. Rill Imre, 1865. Vinga, r. k.
41. Rosenbaum Károly, 1862. Puchovv, M. h.
42. Rotter Lajos, 1864. Budapest, M. b.
43. Schmidt Samu, 1866. Budapest, ág. h.
44. Schneider Gyula, 1866. Brzova, ág. h.,t.m.
45. Schöffer József, 1866. Rácz-Almás, M. h.
46. Schoenberg Illés, 1866. Budapest, M. h.
47. Steiner Kálmán, I860. Marczali, M. h.
48. Stern Samu, 1865. Kis-Hegyes, M. h.
49. Stern Zsigmond, 1867. Budapest, M. h.
50. Strasser Gusztáv, 1866. Budapest, M. h.
51. Szendeffy Aladár, 1865. Budapest, r. k., 

ism.
52. Tauszk Ferencz, 1865. Budapest, M. h.
53. Török Arthur, 1866. Apostag, M, h.
54. Turnovszky Géza, 1866. Budapest, r. k., 

m. t.
55. Vasskó Elemér, 1867. Budapest, ág. h.
56. Wahl Oszkár, 1866. Becs, M. h.
57. Waltersdorfer Vilmos, 1866. Budapest, 

ág. h.
58. Weiler Jakab, 1864. Budapest, M. h.
59. Weisz Dávid, 1866. Szegszárd, M. h.
60. Weisz Emil, 1866. Fülek, 51. h.
61. Weisz Manó, 1866. Budapest, M. h.
62. Laczkó Antal, 1867. Budapest, 51. h., m. t.

V II. OSZTÁLY.
1. Adler Gyula, 1S66. Budapest, M. h.
2. Bartsch Gusztáv, 1866. Bécs, ág. h.
3. Brüll Lajos, 1864.Tisza-Sz.-Imre,M.h.k.l.
4. Dohmann Miklós, 1864. Érsek-Újvár, ág. h.
5. Dubecz Károly, 1865. Budapest, ág. h.
6. Éliás Fulöp, 1865. Szeged, 51. h.
7. Engel Imre, 1865. Máté-Szalka, 51. h.
8. Fábry Frigyes, 1805. Velencze, ág. h.
9. Fleischl Róbert, 1864. Budapest, M. h.

10. Fuchs Armin, 1864. Rákos-Keresztár,M. h.
11. Goldberger Arnold, 1864. Budapest, 51. h.
12. Haas Emil, 1865. Budapest, 51. h.
13. Herrieh Károly, 1866. Budapest, 51. h.
14. Herz Mór, 1865. Budapest, M. h., k. 1.
15. Kelemen Lajos, 1865. Budapest, 51. h.
16. Keller Dávid, 1863. Gyöngyös, 51. h., k. L

17. Keményfi Béla, 1865. Budapest. 51. h.
18. Keres/,tszeghy Gyula, 1866. Budapest,h.h., 

ö. d.
19. Kesselbauer Ödön, 1861. Bécs, ág. h.
20. Kőim Aurél. 1865. Budapest, 51. h.
21. Lauffer Vilmos, 1864, Budapest, ág. h.
22. 5Iayer Ernő, 1862. Német-l'jvár. 51. h.
23. Michaelis Béla, 1865. Károly-Fehérvár, 

ág. h.
24. Politzer Aladár, 1865. Budapest, M. h.
25. Polner Ödön, 1865. Békés-Csaba, ág. h.
26. Popper Hugo, 1866. Budapest, 51. h.
27. Rosenberg Gyula, 1866. Budapest. 51. h.
28. Rosenthal Samu, 1863. Zal.i-Egerszeg,

51. h., m. t.
29. Schlichter Frigyes, 1866. Budapest. 51. h.
30. Schmidt 51árton, 1865. Temesvár, r. k.
31. Schoenberg Pál, 1865. Budapest. 51. h.
32. Stein 5Ianó, 1865. Budapest. 51. h.
33. Steiner Mór, 1864. Balassa-Gyarmat, 51. h.
34. Szathmáry Gyula, 1865.5Iáté-Szalka, M. h.
35. Szelényi Jenő, 1865. Merény, ág. h., t. m.
36. Thein Viktor, 1866. Budapest, 51. h.
37. Thein Zsiga, 1866. Budapest, 51. h.
38. Vajda Antal. 1865. Szeged, 51. h.
39. Vajkay Rezső, 1865. Budapest, r. k.
40. Vályi Sándor, 1865. Budapest, ág. h.
41. Weinberger Fulöp, 1862. Balassa-Gyarmat, 

M. h.
42. Weisz Géza, 1865. Budapest, 51. h
43. Kanitz Béla, 1864. Székes-Fehérvár, 51. h., 

m. t.
44. Drucker Otto, 1S62. Prága, 51. h., m. t.

VIII. OSZTÁLY.
1. Abelesz Károly, 1864. Budapest, 51. h..
2. Andorffy Károly, 1864. Budapest, ág. h., 

ism.
3. Balassa Károly, 1865. Budap., ág. h., t. m,
4. Birnbaum László, 1864. Budapest, 51. h.
5. Blum Róbert, 1864. Arad, 51. h.
6. Böhm Gyula, 1863. Budapest, 51. h.
7. Dach Sándor, 1861. Piszke, M. h.
8. Doleschall Alfréd, 1864. Beszterczebánya, 

ág. h., t. m., ö. d.



9. Etienne Károly, 1803. Érsek-Újvár, r. k., 
k. 1.

10. Friedrich Vilmos, 1864. Budapest, M. h.
11. Gerő Imre, 1864. Budapest, M. li. ö. d.
12. Goldstein Isidor. 1865. Budapest, 11. k.
13. Grünfeld Lipót, 1864. Budapest, M. h.
14. Guttmann Gyula, 1863. Budapest, M. h.
15. Gyöngyösi József, 1865. Gyöngyös, M. h.
16. Heidlberg Tivadar, 1863. Budapest, M. h.
17. Hirschler Henrik, 1866. Budapest, M. h.
18. Hiitter Károlyt 1865. Okány, M. h., k. 1.
19. Keppich Henrik, 1864. Budapest, M. h.
20. Rlinger'Zsigmond, 1864. Füzes-Gyarmat,

II. h.
21. Kohner Adolf, 1865. Budapest, 11. h.
22. Krepuska Géza, 1861. Budapest, ág. h.
23. Markbreit Gyula, 1865. Budapest, M. h.

24. Nagy Ernő, 1864. Ér-Semlye, ág. li.
2c. Neumann Miksa, 1863. L.-Sz.-lliklós, 11. h.
26. Nobl Gábor, 1864. Szombathely, M. h.
27. Ofner Oszkár, 1863. Budapest, M. h.
28. Pintschoíf Lipót, 1864. Budapest, 11. h.
29. fiothauser Isidor 1S63. Veszprém, M. b.
30. Sax Frigyes, 1864. Budapest, ág. h., t. m.
31. Stricker Mór, 186.3. Vág-Ujhely, M. h.
32. Schieb Viktor, 1864. N.-Szeben, ág. h.,ö. d.
33. Schoenberg Kálmán, 1863. Budapest, M. h.
34. Takács Károly, 1862. Aszód, ág. h. t. m.
35. Taub Gyula, 1863. Budapest, M. h.
36. Tolnay Cornél, 1865. Gödöllő, ág. h.
37. Widder Lajos, 1863. Vilmány, M. h.
38. Kemény Miklós, 1865. Nagy-Kálid, M. h.
39. Spitzer Rezső, 1865. Budapest, M. b.
40. Neumann Károly, 1865. Bpest, II. b.,m. t.

K im utatás az 1881/82-ik tanév végén tartott ére tt
ségi vizsgálatról.
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Tudósítás.

A jövő tanév szeptember első napjaiban kezdődik. A beírások, fel
vételi , pót- és magánvizsgálatok idejét aug. lió második felében a napi 
lapok utján fogjuk közhírré tenni.

A főgymnasium I. osztályába a növendékek csak f e l v é t e l i  vizs 
g á l á t  a l a p j á n  vétetnek fel. E vizsgálat alól csak az van felmentve, ki 
a IV. elemi osztályt a helybeli ág. liitv. ev. népiskolában végezte.

A főgymnasium egyes osztályai túlnépesedése veszélyének sikeres 
megelőzése czéljából az egyházgyülekezet választmánya 1877. évi deczem- 
ber hó 21 -kén tartott ülésében elhatározta, hogy egy osztályba 70-nél több 
tanuló fel nem vehető ; nehogy tehát hitsorsosaink azon kellemetlen hely 
zetbe jussanak, hogy az elkésett jelentkezés következtében és a gymnasiumi 
tanulók nagy száma miatt gyermekeiket vissza kelljen utasítani: felkéret
nek, hogy gyermekeik beiratása iránt az iskolai év elején idejekorán gon
doskodni el ne mulnszszák és e őzéiből nemcsak a mindenkor közhírré 
teendő beiratási napok k é t e l ső  na p j á n ,  me l y e k  k i z á r ó l a g  az 
e v a n g é l i k u s  t a n u l ó k  f ö l v é t e l é r e  f o r d i t t a t n a k ,  okvetle
nül jelentkezni szíveskedjenek, hanem különösen a 4-dik elemi osztályból 
az algymnasiumba átlépő tanulók szülői nagyobb biztosság kedvéért a 
j e l e n  i s k o l a i  év v é g é i g  ebbeli szándékukat az igazgatóságnál beje
lenteni szíveskedjenek.

Dr. Fröhlich Róbert,
e. i. igazgató tanár.






