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AZ IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSÁNAK 
MÓDSZERÉRŐL.

A tudományos predagogia felfogása szerint az idegen nyelvek 
tanítása első sorban nem gyakorlati őzéiből, nem a nyelvbeli 
ügyesség elsajátítása kedvéért foglal helyet a gymnasiumi oktatás 
keretében, hanem — ha ez oktatás valóban nevelő, ethikai czélokat 
szem előtt tartó oktatás akar lenni — magasabb feladatok szolgála
tában áll. Szolgálatába lép az irodalmi tanításnak, a mely a tanuló 
lelki szeme előtt feltárja az idegen népek szellemi világát, a mely 
elébe állítja egyrészt a rég letűnt elassikus műveltség ideáljait, 
másrészt megismerteti őt a modern európai népek szellemi nyilat
kozataival s kifejleszti benne az emberiség általános érdekei, ideális 
törekvései iránti érzéket, hogy képes legyen az általános kulturális 
munkában való részvételre. E czélok felé való törekvésben a nyelv, 
mint az irodalom kulcsa, csak eszközül szolgál. Kétségtelen azonban, 
hogy már ama főczélt is annál biztosabban fogjuk elérhetni, mennél 
inkább birtokában vagyunk az eszköznek s így már csak eme szem
pontból is az idegen nyelvnek minél tökéletesebb elsajátítására 
fogunk törekedni. Ehhez járúl, ha csak másodsorban is, hogy a 
modern nyelvek ismerete ez ideálisabb természetű nyereségen kívül 
gyakorlati haszonnal is jár, annak a mindennapi életben úgyszól
ván aktuális jelentősége is van. E körülmények kívánatossá teszik, 
hogy az idegen nyelvek iskolai tanításában is azon legyünk, hogy 
a tanuló minél inkább urává legyen magának a nyelvnek, ismer
kedjék meg szerkezetével, értse meg kifejezéseinek finomságait, 
árnyalatait, érezze a forma sajátosságait és szépségeit, hatoljon be 
a nyelv szellemébe, az élő idegen nyelveknél pedig értse meg ne 
csak az írott, hanem a beszélt nyelvet is és viszont, tudjon vele 
maga is szóban és írásban biztosan elbánni.

A feladat tehát eléggé sokoldalú és bonyolult s valószínűleg ép 
ez az oka annak, hogy a módszerek tekintetében is, melyek e feladat
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elérésére akartak vezetni s melyek ennek különböző elemei közül 
majd az egyiket majd a másikat vették kiindulópontúi (tartalmi 
oldal, ■— grammatika, — nyelvbeli jártasság), oly sokféleség fejlődött 
ki. A módszerek közül, melyeket az oktatás története elénk tár, két
ségkívül az lesz a legtökéletesebb, a mely egyrészt a feladat minden 
oldalának lehetőleg eleget tesz s a mely másrészt magában véve, mint 
módszer is alkalmas arra, hogy a tanuló lelki erejét fejleszsze és, a 
mennyire a tárgy természete megengedi, némileg analog a többi 
tantárgyakban követett eljárással is.

Az idegen nyelvek tanításában követendő módszer kérdése ép 
napjainkban nagyon élénken foglalkoztatja a külföld tudományos 
köreit, egész küzdelem fejlődött ki ott a nyelvtanítás elveiről s talán 
nem lesz egészen meddő munka, ha ez elveket megvizsgálva, a 
régibb idők nyelvtanításánál; tanúságait s a jelenkor erre vonatkozó 
mozgalmait tekintetbe véve mi is némi elvi megállapodásra igyek
szünk jutni főleg az alapvető, kezdő nyelvtanítás eljárásának 
kérdésében.1

I.

Azt a kétféle methodust, melyet már a régi logika megállapí
tott, az analytikai és a synthetikai módszert, Herbart ó ta1 2 a didak
tikai eljárásban is meg szokták különböztetni, az előbbi alatt azt a 
módszert értve, mely a nem-egyszerü dolgokat, a tapasztalati ténye
ket s a növendékeknek esetleg már meglevő ismereteit részekre, 
elemeikre bontva, ezekből általánosabb ismeretet állapít meg, míg 
az utóbbi a már előzőleg elvont általánosból indúl ki s egyes, újon
nan adott elemekből állítja össze az egészet. Miként a logika, úgy a 
didaktika is a kétféle metliodus okszerű összekapcsolását szokta 
tanácsolni. Ismeretes a Goethe-féle hasonlat, mely szerint analysis 
és synthesis úgy összetartoznak, mint a belélekzés és kilélekzés, az 
emberi lélek systoléja és diastoléja. A pedagógiai gyakorlat törté

1 Az 1884-iki ág. h. evang. egyet, gyűlés által megállapított Gymnadiimi 
tanterv még mindig liíjával van a részletesebb módszeres utasitásoknak. 
Munkám bőven meg volna jutalmazva, ha e sorok oktatásunknak legalább 
egy kisebb részére, az idegen nyelvek tanításái-a vonatkozólag, megindíthat
nák a szélesebb körű discussiót, a mely ismét alapúi szolgálhatna amaz oly 
fontos és szükséges munkálat illető részei kidolgozásánál.

2 L. Herbart, Pädagogische Schriften, ed. Willmann I. 417. és II. 558. 
1., v. ö. ez utóbbi helyen Stoy, Ziller és Kern definitióit is.
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netében alig is találjuk e módszerek teljesen tiszta, külön alkalma
zását. Valóban bová is jutnánk az oktatás terén, ha pl. tisztán az 
analytikus menetet akarnék alkalmazni, ha visszautasítva az elődök 
örökségét, mindenkinek újból meg kellene kezdenie a művelődést. 
«A tapasztalat, a melyre pedig az analytikus oktatás egyedül szorít- 
kozhatik, — úgymond Mager (Die genet. Methode 15.) — nagyon 
lassú, nagyon konfúzus és nagyon drága tanító.» A nyelvtanításban 
a tisztán analytikus eljárás az volna, ha a tanulót egyenesen az 
illető nemzet körébe küldenők, hogy ott, esetleg a gesticulatio nyel
vének segítségével, úgy boldogúljon a hogy tud, vagy ha az idegen 
nyelvet pusztán az idegen szövegből kellene kifejtenie, mint a hogy 
a hieroglyphák szövegeit tanulmányozták. Hogy ez nem az ifjúkor
nak való s nem iskolaszerű methodus, az nem szorúl bizonyításra. 
A tisztán synthetikus methodus alkalmazását sem mutathatjuk ki 
a nyelvtanítás történetében; legfeljebb az anyanyelvi grammatiká
ban lehetne puszta synthesissel eljárni, de itt is megelőzte azt már 
a nyelvnek analytikai úton való elsajátítása. A nyelvtanítás analy
tikus és synthetikus methodusa elnevezések tehát voltaképen deno- 
minationes a potiori s mindig csak lidnyomólag analytikus és tűl- 
nyomólag synthetikus módszer értendő rajtuk; az elnevezések jogo
sultsága abban rejlik, hogy az erősebb elemnek a methodusok terén 
is megvan az a hajlama, hogy a gyengébbet kiszorítja, elnyomja.

A kétféle módszernek bizonyos zavaros egyesítését megtalál
juk már a középkor idegennyelvi oktatásában.* Az iskolás fiút 
mindjárt első nap azzal a kérdéssel fogadták: «Quid est gramma- 
tica latina?» s erre ama könyv szerint, melyet kezébe nyomtak, 
mindjárt így kellett felelnie: «Grammatica est certa loquendi et 
scribendi ratio.» A könyvnélkül tanulandó grammatika módszere 
azután egészen synthetikus volt, de azt az eljárást, hogy a tanulót 
mintegy beledobták a kész nyelvbe, nem lehet másnak mint analy- 
tikusnak neveznünk.

A humanismus korában más lett a philologiai tanúlmányok 
tárgya, megismerkedtek az igazi klasszikus műveltséggel, de a 
nyelvtanítás módszere a régi maradt- A tudomány férfiai, Agricola, 
Eeuchlin, Erasmus, Melanchthon, s az iskola emberei, Trotzendorf,

* L. M agkb, Die modemen Humanitätsstudien 1846. III. Die genet. 
Methode. 28. s k. 1.
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Sturm, Neander s a jezsuiták egyben-másban módosították a dívó 
eljárást, de a kétféle módszer viszonya nem igen változott. A gram
matikai synthesisnek itt is segítségére van az analysis, az olvasmány 
és a holt nyelvnek élőként való használata, de a babonás tisztelet
tel környezett grammatika, a mely Trotzendorf szerint «minden 
egyéb művészet anyja és dajkája», még mindig a kiinduló- és a 
végpont; teljes épségben marad az a circulus vitiosus, bogy a gyer
meknek tudnia kellett volna már latinul, hogy latint tanulhasson.

Csak a liumanismust követő korokban kezd az analysis és syn
thesis confusiója kibonyolulni, — igaz, hogy rendesen nagyon egy
oldalú irányban. A nyelvet tanítók egy része — s ez a rész tette és 
teszi most is a többséget — a synthesist vitte túlságba, s az örö
költ grammatikát tekintvén minden tudomány és művészet alap
jának, ennek elsajátítására fordította az iskolában a legfőbb gon
dot. A nyelvtanítás ezéljának szempontjából két részre oszlik a 
grammatisták e tekintélyes osztálya, egy részük a latin nyelven való 
beszélésre akarja rávezetni tanítványait, főelve a fari posse (ily szem
pontból íródott Melanchthon nyelvtana alapján a híres Gramma- 
tica mnrchica 1728); a másik rész, főleg a pliilanthropisták fellépte 
után, az emlékezet megterhelésével szemben az értelmi fejlesztést 
hangsúlyozza, a nyelv belső szerkezetébe akar belátást nyújtani. 
Az ókori nyelvek tanúlmánya ezek szerint arra való, hogy a gyer
mek grammatikát, a grammatikából pedig gondolkodni tandíjon. 
Eg}7 szóval, életre ébred az az irány, melynek jelszavai később a 
«formális képzés», az intellektuális elv érvényre emelése.

A synthetikus eljárást követő tudós grammatistákkal szemben 
már a XYI. században fellépnek egyesek, a kik az idegen nyelvek 
tanításában az analytikus módszernek hívei. Mint ilyen említendő 
Montaigne (1533—1592), a ki azt ajánlja, hogy a nyelveket «ter
mészetes úton», tankönyvek, grammatikai szabályok és gyakorlatok 
nélkül, egyúttal -— úgymond — bot és könnyek nélkül, egyszerűen 
társalgás útján kell tanítani és tanulni. Ugyancsak az analysis elő
térbe helyezésével fejti ki az idegen nyelvek tanításának egész tudo
mányos elméletét Ratichius (1571—1635), a kire az újabbkori 
reformerek is szeretnek mint elődjükre hivatkozni.* Ratichiusnál 
az alphabetum megismertetése után «statim ad autorem, qui in

* Mager, id. h. 122. 1.; Kühn, Über den französ. Unterricht. Lehrpro
ben lind Lehrgänge 16.
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lingua latina Téréntius est, fit transitus», ezt a tanító először maga 
olvassa végig, és elmagyarázza «de verbo ad verbum», a másod
szori olvasásban és expositióban a tanulók is részt vesznek, a har
madikat már ők maguk végzik; csak a negyedik olvasáskor lép fel 
a grammatika, a melynek a legszükségesebbre kell szorítkoznia s a 
melynek tárgyalásában, mint egyáltalában minden tanításban az 
az elv követendő : «Per inductionem et experimentum omnia.» — 
Valóban, a világosság özöne sugárzik ki Eatichius elmélkedéseiből 
s Magerrel együtt (id. h. 137.) sajnálkozhatunk és felháborodha
tunk azon, hogy e fényt a későbbi századok iskolamesterei véka alá 
rejtették. Eatichius vállain áll Comenius (1593—1671); az idegen 
nyelv írását és olvasását ő is egyszerre kívánja taníttatni, azután 
valamely autort vagy egy helyesen berendezett szótárt ád a tanúló 
kezébe, — ezek adják a nyelvi anyagot, a grammatika csak a for
mát. A nyelvet inkább ususból kell megtanúlni, mint szabályokból ; 
a szabályokat példák előzzék meg. -—- Montaigne utasításaira emlé
keztetnek Locke (1633—1704) fejtegetései, ő is egy latinúl tudó 
tanítóval akarja a latint, ugyancsak beszélgetés útján, taníttatni, — 
ily tanító nem-létében interlineáris fordítás alapján. Locke után 
Dumarsais (1676—1756) alkalmazta ez utóbbi methodust, utána a 
múlt században többen is.

A XIX.  században az idegen nyelvek tanításának régi metho- 
dusait mind megtaláljuk, habár tudományosabb alakban kifejtve, 
általános elvekre alapítva. Az uralkodó módszer még mindig a túl- 
nyomólag svnthetikus methodus, e mellett önállóan kifejlődnek az 
analytikus eljárás kísérletei. Mind a két módszer hívei kevés figye
lemre méltatják a tudományos pedagógiának, mely ugyancsak 
századunkban fejlődik ki, tanait és követeléseit, ez utóbbinak tala
jából nőnek ki a nyelvtanítás újabb elméletei, melyek organikus 
egybeolvasztását kívánják az eddig egyoldalúan alkalmazott vagy 
zavarosan összebonyolított methodusoknak.

A régi synthetikus grammatika szívós életet ól századunkban, 
mi több, napjainkban is. A humanistáktól örökölt alakjától legin
kább abban különbözik, hogy nem írják többé a megtanulandó 
nyelven, hanem a tanuló anyanyelvén (hazánkban tudvalevőleg 
még ez sem olyan nagyon új dolog). Evvel jár azután az, hogy e 
grammatikák gyakran az anyanyelv sajátságaiból indulnak ki s 
voltakép nem az idegen nyelv valódi grammatikái, hanem mintegy



utasítások arra, mikép kell anyanyelvi szöveget az idegen nyelvre 
fordítani. A nyelvi tényeket e grammatikák kirántják az eleven 
összefüggésből, a tanuló a flexió formáit mondatbeli functiójuktól 
elszakítva kapja; részeket kap, a melyek csak az egészben bírnak 
élettel és jelentőséggel. Hisz minden szóalak valójában eredmény 
már, syntaktikai tények eredménye, ezt pedig az okok ismerete nél
kül nem lehet kellőkép megérteni. Az ily tanítást sokszor hasonlí
tották oly mesterember eljárásához, a ki tanítványának megmutatja 
a már széjjelszedett mű részeit, de, összefüggésükből kiszakítva 
őket, nem mondhatja meg valódi feladatukat s az egészben való 
szereplésüket. A grammatikai synthesisek valóban mintha az égből 
pottyannának le (Mager id. h. 47. 1.); az egész eljárás a kész for
máknak és szabályoknak egyszerű átszolgáltatásában áll; formális 
képzésről voltakóp szó sem lehet, mert a puszta szájbaadásnak még 
sohasem volt képző hatása. Ép ellenkezőleg, a készen kapott szabá
lyok könyvnélkül tanulása mellett a tanuló nem is igen gondolko
zik s így ez eljárás a gondolkodásbeli lustaságot mozdítja elő.

A grammatikus irány hívei, belátva a synthesis ily túltengésé- 
nek káros hatását, maguk is próbáltak segíteni a bajon olyformán, 
hogy a grammatika minden fejezetéhez fordításgyakorlatokat csa
tolnak, a melyeknek mondataiban a szabályok alkalmazását látja 
a tanuló, másik részében neki magának kell őket alkalmaznia. 
Némelyek azonkívül a syntaxis és alaktan bizonyos összekapcsolását 
kísérlik meg, úgy hogy minden beszédrésznél mondattani haszná
latáról is megadják a legszíikségesebh tudnivalókat. Ez eljárás, 
melyet Meidinger franczia grammatikájára (1. kiad. 1783) szokás 
visszavezetni s a melyet azóta a latin (és görög) nyelvtanok majd
nem kivétel nélkül követnek, kétségkívül bizonyos könnyebbséggel 
jár a tanulóra nézve s ennyiben dicséretet érdemel, de az időelőtti 
synthesis hibáját (mert kezdőre nézve a synthesisnek időelőtti volta 
a főhiba, későbbi fokon inkább megengedhető ez eljárás) még sem 
lehet teljesen jóvá tenni az által, hogy utólag adjuk az analysist; a 
kettőnek összefüzése szükségkép erőszakos és tökéletlen lesz. Az ösz- 
szefüggő olvasmánynak, ha későbbi fokon fellép, e methodusnál 
rendesen az a szerepe, hogy a grammatikai szabályoknak mintegy 
példatáráid szolgál, mintha csak arra való lenne, hogy mindvégig 
constatáljuk benne a tanult szabályok helyességét; az irodalmi mű 
tartalma rendesen mellékes dolog.

Igaz, hogy a tanuló végre a tanításnak ebbe a constructiv mód



jába is beletörődik és — nem annyira a szabályok alapján, mint 
inkább az előfordult idegen nyelvi példamondatók mintájára — 
maga is képez idegen nyelvi mondatokat és hosszabb gyakorlat 
után világosodnak lelkében a paradigmatikus alakok functiói, kezdi 
érteni a merev szabályokat, megtanulja az idegen nyelv szókincsé
nek egy részét s beletanul a nyelv technikájába. De vájjon az út és 
mód, a melylyel idáig jutott, megfelel-e nemcsak a gyermeki, ha
nem egyáltalán az emberi lélek természetének, megfelel-e a ter
mészetes ismeretszerzés módjának? A felelet nem lehet kétséges.

Az egyedül tudományosnak hirdetett synthetikus módszer 
hívei mellett századunkban is találkozunk az analytikus módszer 
képviselőivel, Montaigne es Locke utódaival, a kik nem állanak 
ugyan egyenes összefüggésben e bölcselőkkel, sőt némelyikök csak 
mint dilettáns kezdett foglalkozni a nyelvtanítás elméletével, de a 
kiknek ez elmélet jóval többet köszön, mint sok tudós grammatis- 
tának együtt véve. Az analytikus módszer eme vezérferfiai közül 
nagy hírre tett szert Hamilton (1769—1831),1 a ki a már említett 
Dumarsais eljárását követi, összefüggő olvasmányt (János evangyé- 
liomát) vesz a nyelvtanítás első alapjául s azt lehetőleg szószerinti, 
interlinearis fordítás segítségével érteti meg tanítványával. A Ha- 
milton-féle módszer egy ideig, főleg Dél-Németországban, az isko
lában is nagy tért foglalt. Kokon evvel a később fellépett Jacotot 
(1770— 1840) módszere. Jacotot elve: tanulj meg egy idegen 
nyelvű könyvet igazán (nem csak könyvnélkül, hanem teljesen 
átértve) és vonatkoztasd rá mind a többi olvasmányodat. Ezt a 
latin nyelvre pl. így alkalmazta, hogy megtanultatta az Epitome 
históriáé sacrae-1, melyhez fordítást csatolt, s két hónapon át min
dennap ismételtette; ezt egy hónapon át Cornelius Nepos követte, 
majd Horatius következett s ezzel együtt az önálló compositio. 
A franczia nyelvtanításban Pénélon Télémaque-jei volt e módszer 
híveinek kedvelt tankönyve; ez irányú kísérletek nálunk sem vol
tak ismeretlenek (Dallos, Lewis stb.). Helyesen rámutattak már 
Jacotot kortásai,1 2 hogy a főelvében rejlő egyoldalúság különösen

1 Hamilton módszerét legjobban ismerteti Buthardt (Hamilton u. seine 
Methode) a Schmid-féle Encyclopädie des yes. Erziehungs- u. Unterrichtswe
sens III. kötetében (241—255. 1.).

2 Ruthardt, E., Vorschlag u. Plan einer Vervollständigung der gramma
tikalischen Lehrmethode. Breslau, 1841. 27!). 1.
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gyermekre nézve veszedelmes lehet; a tanító mindent belefektethet 
abba az egy könyvbe, de a tanuló nem képes benne mind azt meg
találni. Inkább helyén lehet ez eljárás felnőtteknél, a kik inkább 
képesek az elszórt nyelvbeli momentumokat kiemelni és csoporto
sítani, a kik inkább tudják a formát és tartalmat külön tartani.

Az olvasmányokból kiinduló eme túlnyomólag analytikus mód
szernek a synthetikus eljárás felett az a főelőnye,1 hogy a tanító 
itt valóban taníthat (s tanítania kell is), nem tálal egyszerűen pen- 
sumokat a gyermek elé megtanulás végett. A tanulók továbbá nem 
grammatikai abstractiókat és izolált szavakat tanulnak be, hanem 
olvasottat, valóságos nyelvet tanulnak könyvnélkül s evvel beszéd
beli ügyességük is fejlődik. Végül elmélkedésük az olvasmányból, 
tehát szemléletből, nem pedig, mint a grammatikusoké, abstrac- 
tiókból indulhat ki. Ezekkel szemben állanak a módszer gyönge 
oldalai. Követői az első olvasmányul szolgáló irodalmi műben 
mindjárt complikált szövedéket adnak, melyből csak keveset ma
gyarázhatnak meg, soknak homályban kell maradnia. Analysisük, 
úgymond Mager, nem egyéb kuszáit, rendetlen grammatikánál. 
Könyvnélkül-tanulásuk sem az igazi; nagyrészt mechanikus mó
don történik, ekkor pedig már nem nagy a különbség a között, váj
jon a tanuló nemi szabályok alakjában tanulja-e az össze nem 
függő szavak sorait vagy pedig csak félig megértett idegen nyelvű 
mondatokat tanul be. Igazi grammatikai belátás e módszer mellett 
teljességgel el nem érhető. A szókincs elsajátítása is bajjal já r ; a 
tanuló gyakran előbb ismerkedik meg olvasmányában az összetett 
szóval mint az illető primitivumokkal, vagy pedig képes használat
ban fordulnak elő oly szók, melyeknek nem látta még eredetibb jelen
tését. Hamilton ez utóbbi bajon úgy akart segíteni, hogy egészen 
szószerint fordított (maintenant pl.nem «most»,hanem «kéztartva»); 
világos, hogy ez a látszólagos nyelvbeli hűség valósággal épen 
nem az.

Az analytikus methodus további fejlődésében mindinkább szem 
elől tévesztette az analytikai elvet. Tafel saját szavai szerint össze
olvasztotta a Hamilton- és Jacotot-féle methodusokat,2 ő azonban 
engedményeket tett az akkor dívó Becker-féle grammatikai irány
nak is. A későbbiek lehetőleg «természetes módon» akarták azide-

1 b- erről bővebben Mager, Die genetische Methode 85. s k. 1.
3 Tafel, Dr. Leonh., Die analytische Sprachlehrmethode 1845. 9. 1.
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gen nyelveket tanítani, minden rendet és rendszerességet mellőzve, 
a tervszerűtlen, praktikus módot törekedtek megközelíteni. Ez irány 
képviselőiként leginkább Ahn és Ollendorf ismeretesek. Idegen 
szavakat és alakokat adnak a kezdő tanulónak, nem valami didak
tikai törvény vagy grammatikai rendszer szerint, hanem olyanokat 
és annyit, a mikből egy pár mondatot lehet alkotni. E szavakat 
könyvnélkül tanulja a tanuló és segítségükkel anyanyelvi monda
tokat fordít az idegen nyelvre. így idővel bizonyos szókincsre és 
gyakorlatra tesz szert, de a tanult anyagot ■—- szempontok híjá
ban — nem tudja áttekinteni, ismereteinek terjedelme nem válik 
előtte tudatossá (legfeljebb a leczkék és lapok száma szerint) és 
egyáltálában nem nyer belátást az idegen nyelv szerkezetébe; a 
maga gondolatait ezen methodus szerint is csak nagyon későn 
bírja kifejezni. E hiányokon segíteni törekedett Plcetz a maga na
gyon elterjedt (franczia) nyelvtanaiben, ő gondot fordít a gramma
tikai ismeret rendszerezésére is és az egyes mondatokat korán fel
váltja összefüggő olvasmánynyal. Nyelvkönyvei újabb kiadásaiban 
mindinkább eleget iparkodik tenni a később vázolandó reform- 
mozgalom kívánalmainak.

A túlnyomólag analytikai módszer hívei közé kell sorolnunk 
Fricke Frigyes Vilmost is,* bár ő maga erősen hangsúlyozza teljes 
önállóságát és methodusának eredetiségét. E methodust, a mely
nek minálunk is vannak hívei, sőt a melyet a polgári leányiskolák 
tanterve hivatalosan ajánl (6. 1.), Fricke közvetlen, direkt módszer
nek nevezi az indirekt módszerekkel szemben, a mely elnevezés 
alá az analytikus és synthetikus methodusokat foglalja. 0 ez indi
rekt módszerek főhibáját abban találja, hogy csak (?) a fordítást 
alkalmazták a tanítás eszközéül, azaz hogy nem közvetlenül a foga
lomhoz, hanem az anyanyelvi szóhoz keresték a megfelelő idegen 
nyelvi szót, és viszont, az idegen szóhoz nem a fogalmat, hanem 
az anyanyelvi kifejezést; ily módon, úgymond, kerülő utat tesznek a 
fogalmak felvételében és közlésében. Ennek az a következménye, 
hogy e processus mind újra ismétlődik az idegen nyelv megértésénél 
is, az anyanyelvi kifejezés mindig a közvetítő s így mind a megértés, 
mind a beszélés fáradságos és akadozó. Fricke tehát az anyanyelv
nek közvetlen úton való tanításának vagy akár a bonne-ok nyelvta

* Fricke, Friedr. Willi,, Erziehungs- u. Unterrichtslehre, 1882.414—464. 1. 
(Fremde Sprachen.)
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nításának módját akarja az iskolai idegen nyelvi tanításra alkal
mazni, iskolaszerűvé, methodikussá akarja azt tenni úgy, hogy figye
lemmel van az általános didaktikai törvényekre is. A grammatikai 
fogalmakat a gyermeknek már az idegen nyelvi tanítást megelőző
leg kell megtanulnia anyanyelve alapján. Erre megkezdődhetik az 
idegen nyelv tanítása. A kezdő fokon (Unterstufe) a gyermek nem 
kap könyvet a kezébe, csak a szemléleti oktatásra szolgáló tárgya
kat és képeket. A tanító rámutat ez egyes tárgyakra s megmondja 
idegen nevüket; a gyermekek egyenként vagy csoportoson ismétlik 
e neveket; az anyanyelvi lefordításra egyáltalán nincsen szükség. 
E szavak segítségével lassanként mondatok képeztetnek, ezek majd 
apró leírásokká, elbeszélésekké bővülnek. Idővel összeállítják a 
példákból a declinatiót és conjugatiót. Ily módon az első év végéig 
egy pár ezer szóalakot és szókapcsolatot tanultak minden könyv- 
nélkültanulás, házi dolgozat stb. nélkül, még pedig egyszersmind 
helyes kiejtéssel, mivel a szókat csak hallották, de nem látták egy
úttal írásbeli alakjukban, a mely zavarólag hathat a kiejtésre. 
A második évben segítségül vétetik már az idegen nyelvű könyv 
is ; az olvasmány csakis az idegen nyelven magyarázandó s azután 
könyvnélkül tanulandó. A következő években mindinkább bővül 
a szemlélet. A beszélgetésnek mind nagyobb szerep jut, e tekintet
ben alapul szolgálhat a tankönyv is, melynek kérdéseire feleletek 
adandók. A középfokon (Mittelstufe), a tanítás negyedik évétől 
kezdve, a szemlélet mindinkább háttérbe szorul, az emlékezet gya
korlása, az olvasmány és a grammatika előtérbe lép. A felső fokon 
(Oberstufe), a nyelvtanítás hatodik évében, már egészen elmarad 
az érzéki szemlélet.

Ez átgodolt, mindvégig tervszerű eljárásnak kétségkívül sok jó 
oldala van, sok olyan, a mit más alapból kiinduló módszer is ha
szonnal alkalmazhat, pl. a grammatika inductiv tanítása, az olvas
mánynak lehetőleg az idegen nyelven való megbeszélése stb. Azon
ban Fricke módszerének épen punctum saliens-e, az idegen 
nyelvi kifejezéseknek az anyanyelv mellőzésével egyenesen a foga
lomhoz való kapcsolása, úgy hiszem, részben nem is lehetséges, 
részben — káros hatásánál fogva — nem is kívánatos. Fogalmaink 
ugyanis annyira összenőttek az anyanyelvi kifejezéssel, nagyrészük 
épen eme kifejezésen képződött, hogy emez első nevük teljes hát
térbe szorítása, az anyanyelv átugrása merő lehetetlenség. A gyer
meknek nincsen fogalma név nélkül s ha látszólag sikerül is az
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idegen szót egyenesen valamely tárgy képzetével összekapcsolni, az 
anyanyelvi szó ép az első idegen nyelvi ismeretek megszerzésénél 
mégis ott lappang a háttérben s a két szó associatiója, teljes öntu- 
datlanúl és természetes úton, mégis megtörténik. Az ilyen homály
ban történő associatio azután még káros hatású is lehet a gyermek 
nyelvismeretére, amaz egyes ismeret nemcsak hogy nem válik 
tudatos birtokká, hanem a többi ismerethez való viszonya nem is 
tisztázott, s ez számos félreértésnek, helytelen használatnak válik 
kútforrásáva. Az iskolában pedig épen ügyet kell vetnünk az isme
reteknek ezen világos viszonyára, arra, hogy minden rokon ismeret 
lehetőleg össze legyen fűzve egymással, de helyesen meg is legyen 
különböztetve egymástól. Különben, úgy hiszszük, Fricke kiinduló 
pontja sem felel meg teljesen a valóságnak, nem áll az, hogy az 
idegen nyelvnek «indirekt» úton való megtanulásával szükségkép 
az élő nyelvhasználatban való ügyetlenkedés és akadozás já r : az ide
gen nyelvi kifejezések nemcsak az anyanyelvi kifejezésekkel, hanem 
egymással is associálódnak s a hosszabb gyakorlat annyira erősítheti 
ez associátiót, hogy az idegen nyelvi ismeret külön lelki birtokként 
bármikor rendelkezésünkre áll. — A «direkt» moth odúénak nem 
utolsó hibája még az, hogy épen nem iskolaszerű; az ily fesztelen 
és mégis egy irányban haladó társalgás kifejlődhetik a magántaní
tásban, de nem az iskolateremben, a hol sok egyesnek kell érvényre 
jutnia. -Ezt Fricke maga is észrevette s azért pl. az ötödik évfolyam
ban kisebb csoportokra osztja az osztályt, de az eme csoportokban 
kifejlődő társalgás azután már nagyon messzire eltér az iskolai 
tanítás szokásos formájától; a tanító és tanítványai elmondják 
egymásnak, a mit könyvekben és folyóiratokban olvastak s az egé
szet társasjátékok zárják b e ! Látnivaló, hogy az ily methodus 
alkalmazható a magántanításban, esetleg szűkebb körű nevelő
intézetekben — itt állítólag nagy sikere is van —, de a gymna- 
siumi tanításban nem lehet helye.

Az analysisnek és synthesisnek a nyelvtanítás terén való emez 
inkább egyoldalú alkalmazásával egy időbe esik századunkban a 
pedagógiának mint tudománynak megalapítása és kifejlődése. 
E tudományos pedagógia a módszer kérdésében nem jelszavakból, 
hanem elvekből indul ki s a tanítás módszeréül csak olyant fogad 
el, a mi egy organikus, jól elrendezett egészet képezhet. E fejlődés 
megindítója Herbart volt. Újabban nyomatékosabban is kiemelték,
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mennyire a Herbart-féle pedagógia talajából nőttek ki az idegen 
nyelvek tanítására vonatkozó újabb elméletek, kimutatták, hogy ez 
úgyn. reformmozgalom vezéreszmói mind megtalálhatók Herbart 
irataiban.* Minthogy Herbart a nyelvtanításnak csak annyiban 
enged tért, a mennyiben hozzájárul az érdeklődés (Interesse) kép
zéséhez, küzd e tanításnak (főleg a görög és latin nyelvek tanításá
nak) szokásos túlbecsülése és túlhajtása ellen. Nem helyesli, hogy 
a latint azok többségének, a kik nem philologusok akarnak lenni, 
oly módon tanítják, mint a hogy ez utóbbiakra nézve szükséges 
(.Pädag. Sehr. I. 576). Kikel azok ellen, a kik nem törődnek az 
autor tartalmával, a kik akár Homerost vagy Horatiust, akár 
Sophoklest vagy Terentiust olvastatják, mindenütt csak a lexikális 
és grammatikai ismeretekre vannak tekintettel; a tanuló aztán 
végre nem érez mást a tragikus olvasásánál, mint a komikusénál 
(II. 75.). A mi a részleteket illeti, Herbart az idegen nyelv tanításá
nak kezdő fokán azt kívánja, hogy itt a flexiónak csak legbiztosabb 
jeleit ismertessük, még nem teljes kimerítően, hanem csak annyit, 
a mennyi a  legközelebbi érdekes használatra (für den nächsten 
interessanten Gebrauch), azaz a szöveg megértésére szükséges. 
Olvasmányúl azonnal valami egész mű szolgáljon; ö heves ellen
sége az összefoldozott chrestomathiáknak. A világosság, associatio, 
rendszerezés és alkalmazás fokait a nyelvtanításnál is szem előtt 
kell tartani. Herbart szerint grammatika nélkül, pusztán gyakorlat 
útján (az iskolában) nem lehet idegen nyelvet tanítani. Azonban 
nem szabad mindjárt a grammatikai tényeket tömegesen felléptetni, 
mintha ezeknek nem volna szüksegök támaszra, előzze meg őket a 
«dolgokénak hosszas gyakorlata. A szókincset illetőleg eleinte nem 
kell az idegen szavakat szigorúan könyvnélkül tanultaim; későbbi 
fokon azonban épen a vocabulumtanulás a legszükségesebb munka 
(II. 638.). Az írásbeli gyakorlatoknál a tanuló és tanító fáradsága 
nagyobb szokott lenni, mint a nyereség, az eredmény. A tanuló 
könnyen a helytelent szokja meg, a mit írt, ez rendesen mélyebben 
bevésődik, mint az utólagos correctura. Azért eleinte, mikor a 
tanuló még nem biztos az idegen nyelvhasználatban, inkább ne 
adjunk semmiféle írásbeli gyakorlatot; inkább arra juttassuk őt, 
hogy gondolatait szóbelileg fejtse ki és fejezze ki. A tanulót annyira

* L. Wehrrnann, Herbart und der fremdsprachliche Unterricht. Neue 
Jahrb. f. Phil. u. Pädagogik. 1888. 474. s k. 1,



kell vinni, hogy már első írásbeli gyakorlatait is nagyobbára hibát
lanul végezhesse; a nagyszámú javításokat a tanuló nem veszi figye
lembe, csak a kiemelkedő kevés correcturát (II. 154.).

Látni való, hogy ezek inkább odavetett gondolatok, mintsem a 
nyelvtanításban követendő eljárás teljes összefüggő képe. Herbart 
pedagógiája alapján állva azután mások léptek fel az idegen nyel
vek tanításának részletesen kidolgozott módszerével. E tekintetben 
Mayer ájl első helyen, a kinek e tárgyra vonatkozó iratai * ma is 
jóval több figyelmet érdemelnének, mint a mennyiben részesülnek. 
Mager genetikm-nak nevezi a maga methodusát; elve, hogy a gondo
lat kifejtése kisérje és tükrözze vissza mindig a megismerendő való
nak fejlődését (diejenige Entwickelung des Gedankens, welche die 
Entwickelung des Seins, das erkannt werden soll, schrittweise 
begleitet und treu spiegelt, 156. 1.); mindent tervszerüleg kell taní
tani, mindent a maga helyén, idejében s a maga módjára; előbb azt 
a mi fontos, egyszerű és eredeti úgy a szókincsben mint a gramma
tikában. Utasításait a következő pontokba foglalta:

1. Az idegen nyelv tanításának kiinduló pontja az idegen nyelv 
szemlélete legyen, ez lesz az alapja a grammatikának, a szótannak 
és a nyelvvel való technikai elbánásnak (ebben egyezik az analyti- 
kusokkal).

2. Az idegen nyelv nagyon complikált valami, sok ezer szóból, 
sok ezer formából áll. Mindebből eleinte csak olyasmi legyen a 
szemlélet tárgya, a mi áttekinthető és magában is megérthető. 
Ez az áttekinthetőség nem sajátja sem az egyes szónak, sem a szö
vegnek, hanem a mondatnak, mely egy gondolatot fejez ki.

3. Az első fokon (propädeutische Stufe) csak a leghasználato
sabb grammatikai formák és a legszükségesebb szavak ismerte
tendők.

4. A szemléletnek tervszerűen elrendezettnek kell lennie. E terv- 
szerűség ideálja:

a) grammatikai szempontból: a) hogy ne forduljon elő oly szó
alak vagy mondatfaj, a mely csak később magyarázható meg; 
ß) hogy minden szó- és mondatváltozat megértése azon a helyen, a

* L. különösen már többször idézett m űvét: Die genetische Methode des 
schulmässigen Unterrichts in fremden Sprachen und Literaturen (3. Bearbei
tung ; Zürich, 1846), a kezdő nyelvtanítás módszerére vonatkozólag főleg 
204—212. 1.
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hol előfordul, már elő legyen készítve az előzők által. Ezért a példa
mondatok sorrendjét syntaktikai szempontok határozzák meg; az 
alaktan alá van rendelve a mondattannak;

b) onomatikai szempontból: a) minden származék- vagy össze
tett szó csak akkor forduljon elő, ha az egyszerű már ismeretes; 
ß) származott vagy átvitt jelentésben csak akkor forduljanak elő a 
szavak, ha eredeti jelentésükben már előfordultak.

5. A szemléletek legyenek mindenütt oly számuak, hogy az az 
általános, melyet le akarnak belőlük vonni, mélyen bevésődjék a 
tanuló leikébe. Még erősebb bevésődés czéljából ismétlődnie is kell 
ez általános ismeretnek.

6. Az egyes szemléletekben (mondatokban) ugyanis előfordul:
a)  valami különös, a mondatok esetleges tartalma;
b) valami általános : a) grammatikai általános ismeret (szó- és 

mondatformák); ß) onomatikailag általános (szavak és phrasisok, 
idiotismusok, közmondások).

7. A tanuló vésse be ez általános ismeretet, a moly mindig az 
analysis eredménye; erre német (tehát anyanyelvi) mondatoknak az 
idegen nyelvre fordítása következik.

8. Az alsó fokon a nyelvhasználattal való megismerkedés, a szó
beli és írásbeli technika a fődolog; csak későbbi fokon válik a tudás 
is a képesség gyökerévé.

9. Az egyes mondatokon való tanítás 3—4 hónapig tart, ezt 
követi könnyebb összefüggő szöveg olvasása. Ebben az alakok leg
nagyobb része már ismeretes lesz; az ismeretlenek száma napról- 
napra csökken.

Egyúttal megkezdődik a szövegnek könyvnélkiíl tanulása, a 
mi egyrészt czél, másrészt eszköz; mint eszköz összefűzi az olvas
mányt a praxissal. Ha az emlékelés nem szószerinti, a tanuló legyen 
képes röviden reprodukálni az olvasottak tartalmát vagy az idegen 
nyelven vágj7 az anyanyelvén.

A magasabb, dogmatikus fokon a nyelvgyakorlás helyébe az iro
dalom-ismeret megszerzése lép.

Mager methodikus főelvének, a genetikus elvnek, a nyelvtaní- 
tásban való alkalmazása kétségkívül sok nehézséggel jár. Igaz, hogy 
csak azt értjük valóban, a mit létesülésének okaira és feltételeire 
vezethetünk vissza, de figyelembe veendő, hogy az efféle ismeret 
rendesen már legmagasabb végső eredménye a tudományos kuta
tásnak s nagyon időelőtti dolog az ilyen ismeretre vezető menetet
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már a kezdő nyelvtanításban alkalmazni. Mager eljárása, melyben 
sok etymologiai, jelentéstani stb. elemet kénytelen felvenni, épen 
nagyon komplikálttá válik és túlsókat kíván a tanuló felfogó képes
ségétől. Hibáztatták Mager módszerében azt is (Buthardt id. 284. 1.), 
hogy Jacotot legtermékenyebb gondolatát, az összefüggő olvasmány
ból kiindulást s evvel a tanítás egy középpontjának felállítását ismét 
elvetette s az egyes mondatból indul ki.

Mager nézetei, bár az ő korában feltűnést keltettek és hatással 
is voltak, nemsokára ismét feledésbe merültek. A Herbart-féle peda
gógia talaja azonban továbbra is termékenynek bizonyult; ezen 
alapulva a hetvenes években új mozgalom indult meg az idegen 
nyelvek tanítása terén. Perthes Hermannak a latin nyelvtanításra 
vonatkozó iratai (Zur Reform des lat, Unterrichts au f Gymnasien 
und Realschulen 1873—76, 5 füzet) voltak e mozgalom kiinduló 
pontjai. Perthes ezekben főleg az olvasmány fontosságát hang
súlyozta; elvül állította fel, hogy az olvasmány alapján szerzett 
ismeretet változatos csoportosításban mindig újra a tanuló elé kell 
vezetnünk; kimutatta az induktiv eljárás előnyeit s ráutalt, hogy 
az idegen nyelvek tanításában fel kell használni az öntudatlan elsa
játításban rejlő szellemi erőt is. Elvei alkalmazását azután a gya
korlatban, tankönyvekben is megmutatta. Perthes után egész nagy 
irodalma indult meg úgy a classikus, mint a modern nyelvek taní
tására vonatkozó elméletnek. Ez irodalomból kiemeljük Günther 
(Der Lateinunterricht im Seminar, Jahrb. d. Ver. f. wiss. Pädagogik
1881) , Lattmann, Victor (Der Sprachunterricht muss umkehren
1882) , Kühn (Zur Methodik des franz. Unterrichts: wiesbadeni 
progr. 1882; Der franz. Anfangsunterricht 1887), Münch (Zur För
derung des franz. Unterrichts 1883), Franke (Die praktische Sprach- 
erlernung 1884) iratait; számos idevágó, Perthes reformeszméit 
tovább fejtő czikk jelent meg a Frick és Meier-féle Lehrproben und 
Lehrgänge, a Jahrb. für miss. Pädagogik, a Zeitsehr. für das Gym
nasialwesen ez. és egyéb piedagogiai folyóiratokban. A legújabb 
irodalomról tájékozást nyújtanak Löschhorn referáló czikkei a 
Rethwisch-íéle Jahresberichte über das höhere Schulwesen eddig 
megjelent köteteiben (I—IV. 1887— 1890).

E külföldi reformtörekvések nálunk sem ismeretlenek,* sőt Voll'

* V. ö. Balassa József ismertetéseit Tanéreyyesül. Közi. XXII. 585. és 
XXV. 407.
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György 4 joggal rámutathatott azon érintkező pontokra, melyek e 
mozgalom tételei és a magyar közokt. minister által kiadott gym- 
nasiumi tantervnek és utasításoknak a nyelvtanításra vonatkozó 
részletei között szembetűnnek; ez egyezések magyarázata természe
tesen az elvi alap közös voltában rejlik. Mind a mellett nem lesz 
talán egészen hiábavaló munka, ha következő fejtegetéseinkben e 
napjainkba eső és bennünket közelebbről érdeklő reformmozga
lommal valamivel részletesebben is foglalkozunk, mint a hogy ez 
eddig nálunk megtörtént s ép a felmerült nézetek és javaslatok 
bíráló ismertetése alapján állapítjuk meg a követendő methodus 
alapvonalait.

n .

Ma már meglehetősen megszilárdult a psychologia tanúságain 
alapuló ama nézet, hogy a tanítás helyes methodusának a termé
szetes ismeretszerzés útját és módját kell szem előtt tartania és 
követnie. Ebből kifolyólag az idegen nyelvek tanításának methodus 
dolgában az anyanyelvi ismeretek szerzésének Módját kell nagyjá
ban mintául követnie.

Az anyanyelv elsajátításának módjára nézve mindenekelőtt jel
lemző, a mi Aristoteles szerint egyáltalában jellemzi a természet 
alkotásait, az t. i., hogy az egész mindig a részek előtt van, — nem 
összetétel útján szerkeszti meg az egészet, hanem egy egészből dol
gozza ki teljes tökéletességre azt, a mit első alakjában csak sejteni 
lehet. Az anyanyelvét tanuló gyermek is mindjárt in médiás rés 
kerül, környezete mintegy belerántja őt a nyelv kész szerkezetébe, 
alig gondolva arra, hogy nehezebb «rendhagyó» formákat és sza
bálytalan constructiókat elkerüljön s hogy a könnyebbről haladjon 
a nehezebb felé. A gyermek fülét tarka változatosságban üti meg 
mindaz, a mi a különböző alkalmakkor véletlenül szóba kerül.5

Egy másik jellemző sajátsága az anyanyelv elsajátításának, a 
mire Steinthal után főleg Paul mutatott reá,6 hogy nagyban szere-

4 Tanáref/yesül. Közlöny. XXII. 82. 1.
5 L. erről: Kubisch, Die Reform des franz. Unterrichts. Zeitsclir. f. das 

Gymnasial'wesen. 42. köt. (1888). 329. 1. és Weissenfels, Die natürliche und 
die künstliche Spracherwerbung. U. o. 44. k. (1890), 89. s k. 1.

6 Paid, H., Principien der Sprachgeschichte. 2. kiad. 23. 1.
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pel benne az öntudatlan lelki működés. A nyelv eszközei, a melyek
kel az egyes rendelkezik, voltakép mind a lélek öntudatlan terében 
feküsznek, képzetsorok, képzetcsoportok képződnek, de a tudatos
ságnak kevés köze van hozzájuk. Ezen alapulhat azután amaz öntu
datlan, ösztönszerű képességnek, a nyelvérzéknek kifejlődése, a 
mely önkényteleniil is megmondja, mi a nyelv géniuszának megfe
lelő, mi helyes és mi nem, — mind a mellett hogy (vagy épen azért 
mivel) szabályokkal nem tudná okát adni ítéletének.

A nyelvtanítás reformjának hívei az anyanyelv elsajátításának 
e két sajátos oldalát is, a nyelv egészébe való bevezetést és az öntu
datlan lelki működés felhasználását, megkívánják az idegen nyelvi 
oktatástól. (Az utóbbira, mint láttuk, először Perthes figyelmezte
tett.)1 E mellett azonban tudatában kell lennünk a kétféle nyelvta
nítás közt szükségkép felmerülő különbségeknek is, ismernünk kell 
a határokat, a melyeken túl nem követhetjük többé az anyanyelv 
elsajátításának módját.

A gyermekre nézve először is nem első, hanem második, har
madik nyelv az az ideyen nyelv, melyet az iskolában tanítunk. 
Rámutattak arra, bőgj7 tulajdonkép valami természetellenesség van 
abban a kívánságban, hogy a gyermek mintegy elfelejtse anyanyel
vét s egy egész új nyelvbe élje be magát.2 Már fentebb kiemeltük 
(10. 1.), mennyire össze van nőve minden képzetünk az anyanyelvi 
kifejezésekkel; az anyanyelv szavai, melyek szellemi fejlődésünk első 
stádiumától kezdve mélyen bevésődtek értelmünkbe, nem utólag 
járultak fogalmainkhoz, hanem megfordítva, fogalmaink, gondola
taink legnagyobb része e szavakon, az ő segítségükkel képződött. 
E körülmények megakadályozzák ama képzetek szabad mozgását; 
az az idegen szó, melyet a neki megfelelő képzetünkkel associál- 
nunk kellene, már mintegy ott találja útjában az anyanyelv szavát. 
Anyanyelvi ismereteinknek szinte álomba kellene merülniük, -— ez 
pedig nemcsak nehéz, hanem lehetetlen dolog.

Az anyanyelv elsajátításának eljárását továbbá már csak azért 
sem követheti az iskola mindenben, minthogy az idegen nyelv 
tanulását rendszerint jóval későbbi korban kezdjük meg. Az anyag-

1 L. még Schröter: Die Perthes’sclie Keform des lat. Unterrichts. Jahrh. 
des Vereins f. ivissenschaftl. Pädagogik. 9. évf. (1877); főleg a 276. és 281. 1.

2 Weissenfets, Die Beformbestrebungen auf dem Gebiete des fremd
sprachlichen Unterrichts. Zeitsehr. f. das Oynmasiaheesen. 44. k. 521. 1.

Értesítő 1890—91. évről.
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nak is, a módszernek is e korhoz mértnek, azaz fejlettebbnek kell 
lennie; nemcsak megengedett, hanem szükséges dolog is, hogy 
magasabb színvonalon álljon.

Harmadszor figyelembe kell vennünk, bőgj7 az idegen nyelvek 
tanításában nem rendelkezünk annyi időnél sem, mint a mennyit 
az anyanyelv elsajátítására fordítunk. Ez utóbbit gyermekkorunk 
óta minden nap, minden óra fejlesztette bennünk, egész környeze- 
tünk, közel- és távollevők akarva és nem-akarva munkálkodtak 
azon, hogy új meg új ismereteket juttassanak nekünk. Itt ellenben 
korlátolt idő áll csak rendelkezésünkre, mintegy rövidített eljárást 
kell alkalmaznunk.

Egy negyedik határozó különbség az, hogy az iskolában nem 
magántanításról, hanem közös tanításról van szó; az ott alkalmaz
ható eljárás nem alkalmas itten, a hol egész osztályokat kell fog
lalkoztatnunk s nem lehetünk tekintettel az egyesek pillanatnyi han
gulatának, gondolatainak nyilvánulásaira.

E tények határozók a nyelvtanítás módszerének megállapításá
ban. Részben az eddigiekből következik (mindjárt az első követel
mény az volt, hogy egészet kell adni a részek előtt), részben a peda
gógiai elmélet egyéb elveiből és követelményeiből (concentratio elve 
stb.) folyik, hogy a nyelvtanulmánynak valami középpontját kelt 
adnunk, A régibb analytikus iskola helyes tapintattal megtalálta 
ezt az összefüggő olvasmányban. Ha mi is az összefüggő olvasmányt 
teszszük az idegen nyelvi tanítás középpontjává, akkor megfelelünk 
ama kívánalomnak, hogy az anyanyelv módjára mindjárt a kész 
egészbe vezetjük be a növendéket, akkor kilátásunk van- rá, hogy 
amaz öntudatlanul keletkező és fejlődő nyelvérzéknek is tágabb 
teret nyitunk, mint ha paradigmákat és összefüggéstelen mondato
kat tanultatunk meg a gyermekkel, — de tokintettel vagyunk egyúttal 
arra is, hogy a kornak megfelelő, magasabb színvonalon álló anya
got kell nyújtanunk, a mely alkalmas substratuma lehet a közös 
tanításnak is, a melylyel mindjárt a nyelvtanítás voltaképeni fel
adatát, az irodalmi ismeret szerzését lehet szolgálnunk s a mivel 
végül az anyanyelv iskolai tanításával analog eljárást követhetünk, 
itt is, ott is olvasmány lévén a középpont. Midőn az olvasmány 
fonalán a kész nyelvbe vezetjük be a tanulót, tapasztalati anyagot 
és alapot is nyújtunk neki, a melyen azután felépíthetjük a gram
matikai elméletet.

A mi már most ennek a kiinduló- és középpontúi szolgáló
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olvasmánynak minőségét illeti, első kelléke nézetem szerint az, 
hogy összefüggő legyen. Perthes 1 egyebek közt arra is rámutatott, 
mily silány szellemi táplálékot nyer a tanuló az összefüggés nélküli 
mondatokban, a miknél nem gondol egyébre, mint azokra az 
egyes szavakra, a melyeket le kell bennök fordítani és a szóala
kokra, a melyeket a tanult paradigmával valami viszonyba kell 
hozni; a több éven át ily olvasmánynyal való foglalkozásnak — 
úgy mond Perthes — nem lehet más gyümölcse, mint gondolat
szegénység, az érdeklődés hiánya és szórakozottság. A tartalomra 
itt már csak az egyik tárgyról a másikra való ugrálás miatt sem 
lehet tekintettel se tanító se tanuló; tartalmi tekintetben különben 
úgy is vagy semmitmondók és együgyííek e mondatok, vagy pedig — 
még ha nem is szólnak mindig az erényről és önmegtartóztatás
ról — meghaladják a tanuló ismeretfokát 1 2 Példákat kár volna itt 
idéznünk, a mi latin és német nyelvi gyakorlókönyveink legna
gyobb része feles számmal szolgáltathatja őket. A tanulóban ezek 
olvasása közben legfeljebb az a gondolat tarthatja ébren az érdek
lődést, hogy ezek révén valamikor több nyelvismeretre és érdeke
sebb olvasmányra is fog szert tehetni. Nagyon érdemes itt Goethe 
szavaira emlékezni: «Wehe jeder Art von Bildung, die auf das 
Ende hinweist, statt auf dem Wege zu beglücken!» Csak össze
függő, tartalmilag is érdekes, valóban klasszikus olvasmány felelhet 
meg ez utóbbi követelménynek. A másik végletnek tartjuk azon
ban azt a kívánságot (1. Günther fentidézett czikkében), hogy a 
kezdő fokon már egy egész könyvet, egy auctort adjunk tanítvá
nyaink kezébe, ez valószínűleg épen rovására volna a kitartó, éber 
érdeklődésnek. Legjobb szolgálatokát tehetnek e tekintetben a 
chrestomathiák, az afféle olvasókönyvek, a minők a modern nyel
vek tanításában nálunk is használatosak.

A mi az olvasmányok tartalmát illeti, első tekintetre azt lehetne

1 Zur Reform des tat. Unterrichts 5 fűz. (1875), 67. 1.
2 Liclitenheld említi ( Das Studium der Sprachen, insbesondere der das- 

sischen, und die intelectueüe Bildung 1882. 92. 1.), hogy az I. osztálybeli 
latin tanitás megkezdése előtt, mielőtt az illető gyakorlókönyv első mon
data : história Rontana est gloriosa, fordítás alá került, azt a kérdést intézte 
egy normális fejlettségű és ismeretű fiúhoz, mit tud ő már a római törté- 
ténetből ? A válasz ez volt: «Das Märchen von Bomulus und Bemus, das 
Märchen vom Botlikehlchen [Bothkäppchen ?] und von den Bremer Stadt
musikanten.» By elemekből áll ezen a fokon a história Rontana fogalma!

2*
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hinni, hogy a gyermeket oly olvasmányok érdeklik leginkább, me
lyek hozzá közel fekvő tárgyakat dolgoznak fel és pl. a gyermek- 
életből, a mindennapi környezetből, a házi és hazai viszonyokból 
veszik az anyagot. Csakugyan szerkesztettek is újabb időben ily 
tartalmú olvasókönyveket, úgy a classikus mint a modern nyelvta
nítás számára. Elég legyen itt Meurer latin olvasókönyvét említe
nem (Pauli Sextain liber 1887), a mely épen nem az ókori világ
ból, hanem nagyobbára a gyermek szemléleti köréből veszi tárgyait, 
vágj7 a Vietor-Dörr-féle angol olvasókönyvet (Engl. Lesebuch, 
Unterstufe 1887), melynek alapján a tanító, a szerzők szerint, «az 
angol gyermekek életébe vezetheti be tanítványait», az olvasmá
nyok itt az ifjúságnak a házban s az iskolában, erdőben s mezőn 
való forgolódását teszik szemlélhetővé. Más modern-nyelvi olvasó
könyvek szerzői ismét az illető nemzeteknek reális életnyilvánulá- 
sait ismertetik, életképeket adnak, a különféle társadalmi osztályok 
mindennapi életét feltüntető olvasmányokat, városok leírásait stb.1 
Pedig úgy hiszszük, sem az idegen gyermekek, sem az egész népek 
élete módjának megismerése nincs valami különös vonzóerővel a 
tanulóra; az objectivitásnak sokkal magasabb fokára kell emel
kednie, hogy az ilyenek iránt érdeklődjék. A gyermeknek erős szel
lemi táplálékra van szüksége : érdeklődését sokkal inkább megra
gadják a nagy emberekről és nagyszerű tettekről szóló olvasmányok, 
minőket a monda és történet nyújt, főleg ókori tárgyúak, a me
lyekben az ott rajzolt viszonyok egyszerűségénél fogva sokkal 
hamarább otthonos lesz, mint a szövevényes modern élet rajzai
ban.1 2 A német nyelvi tanítás kezdő foka számára pl. keresve sem

1 Nader-Würzner ( Enyl. Lesebuch 1880) és Foelsing-Koch (Lesebuch der 
engl. Sprache) még London tervrajzát is mellékelik olvasókönyvükhöz. — 
Mások meg annyira mennek a modern élet szükségleteihez való alkalmaz
kodásukban, hogy (reáliskolai tanulók számára) hírlapok vezérczikkeinek, 
helyi hireknek és hirdetéseknek az olvasókönyvbe való fölvételét kívánták, 
a mint hogy pl. Landmann ki is adta a Times egy számát könyvalakban 
(Rethwisch, Jahresber. üli. d. höhere Schulwesen 1888. Englisch: 149. 1.). 
A gymnasiumi oktatás czéljaival merőben ellenkeznék a tanítás anyagának 
ily «modern» szellemben való kiszemelése.

2 Lutsch O. egy iskolai szavazásnak ama jellemző adatait említi, hogy 
a sexta, azaz az első osztály 50 tanulója közül arra a kérdésre, vájjon német 
olvasókönyvüknek, mely vegyest tartalmazott antik és modern tárgyú olvas
mányokat, melyik darabja tetszett nekik legjobban, — 19-en a trójai hábo
rúról, 15-en a Nagy Sándorról szóló darabot jelölték m eg; hasonló volt a
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találhatnánk alkalmasabb anyagot, mint Niebuhrnak nálunk is 
megbonosult hőstörténeteit; a gyermek nagyobb érdekkel olvassa 
ezeket, mint idegen népek ethnographikus sajátságainak és gyer
mekjátékainak leírásait.

Magától értetődik, bogy az első olvasmánynak alakilag lehe
tőleg könnyűnek kell lennie, — így aztán nem fog bekövet
kezni az, a mit Mager az olvasmányból kiinduló módszerek káros 
oldalának tartott (Die généi. Methode 209. 1.), hogy a tanító az 
olvasmány javarészét homályban kénytelen hagyni. Bizonyára 
lehet már az első kezdet számára oly olvasmányokat szerkeszteni, 
a melyek nyelvi szerkezet dolgában nem okoznak több nehézséget, 
mint az összefüggés nélküli mondatok. Nem tartjuk azonban 
helyesnek azok kívánságát, a kik ama hírhedt összefüggéstelen 
mondatok egy másik sajátságát is szeretnék az összefüggő olvas
mányban utánozni, hogy az t. i. már eleve a grammatikai jelensé
gek feltüntetésére legyen szerkesztve.* Némi tekintettel lehet arra 
is az olvasókönyv, hogy szövegei a grammatikai inductió alapjául 
is szolgálhassanak és a fokozatos haladás elvével ép az fog meg
egyezni, ha a grammatikai és syntaktikai formák közül előbb a 
könnyebbeket, azután a mindinkább nehezebbeket szerepeltetjük,— 
de ha az olvasmányt egészen a grammatika szempontjából szer
kesztjük, nemcsak hogy ismét lesülyedünk amaz egyes mondatok 
színvonalára, hanem még feszesebbé is teszszük az olvasmány szer
kezetét e mondatokénál, a melyeknél az írók nem voltak még a 
tárgyi egység elve által is megkötve.

Idegen nyelvű szöveget adván tanítványaink kezébe, az első 
feladat e szöveg elolvasása lesz. Mindjárt az első órákban felmerül 
az idegen nyelv kiejtésének kérdése. E kiejtésnek természetesen 
korrektnek kell lennie, lehetőleg közel kell járnia ahhoz az ejtés
hez, a melylyel az illető nemzet műveltjei élnek. A classikus nyel
vekben igaz hogy meglehetősen eltávolodtunk attól a kiejtéstől, 
melyet a tudományos kutatás az ókori népek ejtéseként megálla
pít, a modern nyelveknél azonban nem szabad ily nagy eltéréseket 
megengednünk már csak azért sem, mert ezeknél a nyelvismeret gya- II.

II. osztály, a quinta tanulóinak válasza is. (Rethwisch-féle Jahresber. über 
d. h. Schulwesen 1888. «Latein» rovat 74. 1.)

* Ohlert, Die fremdsprachliche Reformbewegung. 1886.
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korlati hasznavehetősége ha nem is első, de mindenesetre nem is 
utolsó szempontként jön tekintetbe, a megértés és megértetés lehe
tősége pedig szoros viszonyban áll a helyes kiejtéssel. E helyes kiejtés 
tanának, az orthoepiának, tudományos alapja a phonetika, — az a 
tudomány, a melynek kifejlődésétől függ nem kis mértékben az egész 
nyelvtudomány haladása s a mely kétségtelenül hivatva van arra, 
hogy a jövőben is fényt derítsen számos megoldatlan nyelvtudomá
nyi kérdésre. Kétségtelen, hogy a nyelvvel foglalkozó tanárnak meg 
kell ismerkednie e tudomány alaptanaival, így nyeri ő nemcsak az 
egyes nyelvbeli hangok tudományos leírását, hanem csakis így 
fogja valójában megérteni az illető nyelv hangrendszerének össze
függését s a hangváltozások mélyebb okait, így fogja ő helyesen 
megítélni és helyreigazítani tanítványai ejtésének esetleges hibáit 
is. Más kérdés azonban az, vájjon az iskola, a melynek ekkép már 
közvetett nyeresége is van a phonetika vívmányaiból, mennyit 
vehet fel e tudományból közvetetleniil ? Egyes phonetikai tények 
eddig is helyet foglaltak a nyelvtanításban s a nyelvtanokban, hisz 
a magánhangzók és mássalhangzók, hosszú és rövid hangok meg
különböztetéséről, a szótagokról és a hangsúlyról szóló fejtegetések 
elvégre mind a phonetika körébe eső ismeretek. A kérdés közelebb
ről az, vájjon a nyelvtanulmány legelején, nevezetesen a hangok 
képzésére való utasítások alkalmával bevonhatjuk-e és be kell-e 
vonnunk magát a phonetikai elméletet is az oktatás körébe ? 
Henry Sweet már 1877-ben kimondotta, hogy az idegen nyelvek 
tanítása reformjának az általános phonetikában való oktatás alap
ján kell történnie, azóta ő maga is írt (német nyelven) egy elemi 
angol nyelvtant, mely egészen a phonetika bázisán épül fel.* 
A mozgalom, melyet Sweet megindított, újabban mind nagyobb 
arányokat öltött: Németországban egyesek és gyülekezetek nyilat
koztak ez elvek alkalmazása mellett (az 1884. dessaui, az 1886. 
hannoverai philologus-gyűlés, az 1887. rajnai igazgató-conferentia 
stb.), sőt egész egyesületek alakultak ez eszme propagálására (a nem
zetközi Association phonétique des professeurs de langues vivantes 
Parisban ; 1886-ban Stockholmban a Quousque tandem-egyesület). 
Mindezek — a részletekben kisebb-nagyobb eltérésekkel — atulaj- 
donképeni nyelvtanítást megelőzőleg vagy annak bevezetésekép a 
beszéd physiologiai feltételeit és az általános phonetika fötörvé-

* Elementarbuch des gesprochenen Englisch. 1. kiadás. Oxford, 1885.
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nyeit kívánják az iskolában ismertetni s ezekre akarják alapítani 
az idegen nyelvhangok képzésére vonatkozó utasításokat.

Készemről nem helyeselhetem a phonetikának az idegen nyelv 
tanítása első idejében való ilyetén szerepfoglalását; nem helyes
lem, hogy oly tényeket, melyek, úgy mondhatni, a magasabb tudo
mány tárgyai, bevisznek az iskolába s beviszik a tudományos tárgya
lás módszerével is, nem csekély akadályokat gördítve a tanuló elé 
ép akkor, midőn első lépéseit próbálgatja az idegen nyelv terén. 
Erre a fokra nem való még az egyes hangok egész tudományos 
leírása és meghatározása, képzésük módjának feltüntetésével sajá
tosságuknak és egymástól való különbségüknek megokolása. Ez 
ismeretek közlése az iskolában részben felesleges, részben nem is 
czélra vezető. Mert azokról a hangokról, melyeket a gyermek anya
nyelvében is ismer és ejt, valóban nem szükséges — nem csekély 
experimentálás útján —• megtanulnia, hogy miféle szervekkel 
képezi őket, nem szükséges legalább az idegen nyelvtanulmány 
legelején. Az idegen nyelv új, ismeretlen hangjainak képzése czél- 
jából pedig a tanító kiejtésének élő példája, az anyanyelv hasonló 
hangjainak melléjük állítása s az akusztikai különbségre való figyel
meztetés rendszerint többet fog érni, mint a legexactabb phonetikai 
leírás. A német nyelv eu, du diphthongusának ejtését bizonyára 
gyorsabban és biztosabban el fogja sajátítani a tanuló, ha az oj 
vagy öj hangcsoporttal hasonlítjuk azt össze, mint ha megmondjuk, 
hogy ama diphthongus első elemét a szájüreg melyik részében, 
miféle nyelvállással és az ajk milyen záródásával képezzük, ■—- itt a 
beszédszervekkel való bánásnak olyan tudatosságát tóteleznők fel, 
a minővel még a felnőtt is csak hosszas phonetikai tanulmány 
után rendelkezik. A német gutturális és palatális eh különbségére is 
biztosabban rávezetjük a tanulót, ha arra figyelmeztetjük, hogy ez 
összefüggésben van az előző magánhangzó minőségével s pl. kiemel
jük a pal. eh és az s (magy. s) hang rokon ejtését, mint hogy ha 
leírjuk neki, hogy a gutt. dl-nál a nyelv hátsó lapját a lágy ínyhez, 
a másiknál ugyan azt a kemény ínyhez, vagy még pontosabban 
ahhoz a helyhez szorítjuk, a hol a lágy és kemény íny határa van. 
Hát még a vocalisok komplikált rendszere, a hol egész osztályok
nak meg kell magyaráznunk, hogy az egyes hangok képzésénél 
milyen állása van a nyelvnek vízszintes úányban, milyen függőle
ges irányban, minő a nyelv hátának alakja s mekkora az ajakzárás 
foka! Még ha a tanulók meg is értik az efféle leírásokat, saját
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ejtésüknél mégis a tanító ejtésének mintája lesz a döntő. Ily pho- 
netikai leírás csak akkor helyén való, ha egyszerű, praktikus utasí
tás alakjába lehet azt foglalni, ha a heszédszervek illető részei 
valóban tudatos hatalmában lehetnek a beszélőnek, pl. az angol th 
képzésénél (nyelv hegye és a két fogsor); el nem kerülhető ott 
sem, a hol egy ily physiologiai tény az egész hangrendszer alaku
lására határozó befolyással van (pl. ugyancsak az angol nyelv arti- 
culatio-bázisának sajátossága). Az idegen nyelv hangjainak rend
szerezése későbbi foknak feladata.

A phonetikának az idegen nyelv tanításában olyan helyfoglalá
sát, a minőt számos újabb, külföldi nyelvtanban találunk, azonban 
nemcsak tárgyi szempontból nem tartjuk helyesnek, hanem azért 
sem, mert maga a mód, a hogy az történik, nem egyezik meg az 
iskolában követendő módszerrel. Ép azon csodálkozhatni, hogy az 
úgynevezett reformerek, a kik a nyelv egyéb fényeinek ismerteté
sében az analysisból kiinduló inductiót követik, itt, a nyelvtanul
mány legelején, merő synthesissel járnak el. A tudomány szem
pontjából nagyon helyes, de ama módszerrel homlokegyenest 
ellenkezik, ha először az idegen nyelv izolált hangjait tekintjük, 
azután ezek kapcsolatait stb., ■— ekkép a tudomány által abstrahált 
tényeket nyújtunk a tanulónak a maguk csupasz alakjában, a 
helyett hogy itt is valami egészből indulnánk ki s ennek felbontá
sával igyekeznénk általánosabb ismereteket levonni. A puszta 
hangrendszernek pedagógiailag ugyanaz az értéke, mint a puszta 
formarendszernek, a paradigmáknak: betetőzésnek jó, de kiinduló
pontnak rossz. Ha kimondjuk, hogy a grammatikai formákat csak 
az egészben, összefüggésben lehet kellőleg feltüntetni, akkor a 
hangtani elemeket szintén megfelelő egészben kell megismertet
nünk. Nem az izolált hangokból, hanem legalább is szavakból kell 
kiindulnunk s ha már a nyelvtanulmány legelejére akarjuk tenni a 
kiejtés általános megismertetését, legfeljebb annyit tehetünk, hogy 
alkalmas szókon, melyeket pl. jelentés szempontjából is valami 
összefüggésbe lehet hozni, megmutatjuk az új hangok kiejtését. 
A pedagógiai gyakorlatban e czélra régibb idő óta az idegen nyelv 
oly szavait használják, melyek a tanuló anyanyelvében kölcsön- 
szókként szerepelnek, vagy idegen nyelvbeli tulajdonneveket, a 
mik könnyen associálódnak a tanuló ismereteivel.* Ezeken össze

* L. Kém, Grundriss d. Pädagogik 4. kiad. 1887. 109. 1. és a közokt. 
min. által kiadott Gymnadumi tanterv 56. 1.
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hasonlítás útján könnyen meg lehet mutatni a kiejtésbeli saját
ságokat.

Az idegen nyelv ismeretlen hangjai ejtésének eltalálását azután 
e fokon egészen az ön kénytelen imitatióra lehet bízni; e tekintet
ben is az anyanyelv példája lehet szemünk előtt. Azt a hangcso
portot, melyet valaki létrehozott, egy másik, főképen gyermek, ter
mészetesen nem utánozhatja mindjárt egyszeri hallásra egész töké
letesen. De ismételt hallás után mindinkább abban az irányban 
fejlődnek az ő mozgásérzetei, a melyben a beszélőnek a beszédszer
vek mozgását kisérő emez érzetei kifejlődtek1 s hosszabb gyakorlat 
után (mely itt sem lesz hosszasabb, mint akkor, ha a tanuló pho- 
netikai utasítások szerint gyakorolja be a hangokat) ösztönszerüleg 
is rá fog jutni a helyes ejtésre. A beszédszerveknek csak erre az 
önkénytelen alkalmazkodására kell az iskolában alkalmat ad
nunk.

Az imént tárgyaltakkal szoros összefüggésben van az ejtés és 
írás viszonyának kérdése. A korrekt kiejtés előmozdítására a külföldi 
reformerek közül többen — itt is Sweet példáját követve — a tör
ténetileg kifejlődött helyesírásnak egy időre mellőzését kívánják s 
phonetikus átírást alkalmaznak tankönyveikben vagy ezeknek leg
alább első részében,1 2 azt állítva, hogy ez átírás nemcsak az idegen 
hangok helyes ejtésére figyelmezteti folyton a tanulót, hanem bizo
nyos elvi jelentőségű ismeretre is vezeti őt, ébren tartja benne pl. a 
hang és betű különbségének tudatát. A mi ez utóbbi fajta ismere
teket illeti, ezeknek feltüntetése és bevésése, úgy hiszszük, az 
anyanyelvi oktatás feladata (ott könnyebben is végezhető), az idegen 
nyelvi tanításnak marad még ezen felül is elég tenni valója.

Ha a beszélt nyelv elsajátítása volna az iskolai idegen nyelv- 
tanításnak főczélja, akkor valóban közömbösnek tartanók, miféle 
külsőben, milyen helyesírásban kerülnek először a tanuló szeme 
elé az idegen nyelv alakjai. De ha szem előtt tartjuk, hogy az isko
lában főleg irodalommal akarjuk őt foglalkoztatni, akkor már elvi 
szempontból kezdettől fogva irodalmi mezben fogjuk vele az irodal
mat megismertetni; a fül által felfogott hangképzetek associálódja-

1 L. Paul, Pi'incipien der Sprachgeschichte 46. és 149. 1.
2 Nálunk ily szellemben nyilatkozott Balassa József, az általános pkone- 

tika jeles művelője, A phonetilca az iskolában ez. ezikkében, Tanáregyesül. 
Közi. XXIII. 313. s k. 1.
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nak mindjárt elejétől fogva a teni/lef/es írásképekkel. Egyéb, gyakor
latibb természetű okok is járulnak ezekhez. A tanuló először a pho- 
netikai írást, később a történeti orthographiát tanulván, egy helyett 
két helyesírást kénytelen elsajátítani; a nehézségek, melyekkel a 
történeti orthographia elsajátítása különben jár, a phonetikus írás
sal nincsenek elhárítva, csak elhalasztva, sőt e kétféleség követ
keztében még új nehézségek fognak felmerülni. Tudjuk, hogy az 
idegen nyelv prthographiájára való szoktatás eddig sem volt leg
könnyebb része a nyelvtanítás feladatanának, főleg azért, mivel a 
tanuló mindig hajlandó anyanyelvének orthograpbiájából egyet- 
mást becsempészni az idegen írásba. Mi lesz már most, ha huza
mosabb ideig (némelyek kívánsága szerint egy évig) ex offo is hozzá
szoktatjuk tanítványainkat, hogy az idegen nyelvi alakokat oly 
orthographiával írják, a melyet később, mikor már a történeti 
helyesírásra kerül a sor, mintegy parancsszóra ismét el kell felej
teniük? Könnyű azt mondani, a mit Passy mond, hogy a phoneti
kus írás épület-állvány, melyet az építőmester felépíttet, hogy ismét 
lerombolja,* — ha az emberi lélekben egyszer meghonosult képze
teket (főleg első benyomásokat) oly könnyen meg lehetne semmisí
teni, mint az épület-állványokat! Gondoljuk meg, ha a magyar fiú 
első német nyelvismereteit a phonetikus írás köntösében szerzi és 
pl. Balassa javaslata szerint a nyílt e-hangokat «-vei, a zártakat 
e-vel jelöli, ha, mondjuk, az első félévben warden és (jlezer alako
kat kell írnia, nem fog-e neki a mostaniaknál még több nehézséget 
okozni, ha a második félévben már csak werden és Gläser-1 sza
bad írnia ? És az effélékkel járó, később ismét lerombolandó szellemi 
munkát csak azért végeztettük vele, hogy nehány új hangnál (a, 
eh, diphthongusok stb.) az írás is figyelmeztesse őt a sajátos ejtésre. 
Kérdés még, vájjon valóban figyelmeztetés lesz-e ez mindig? A né
met Bein, Waise diphthongusa pl. ama transscriptio szerint «i-val 
jelölendő, a Bäume, Freude diphthongusa ellenben «i-val, — Balassa 
szerint (322. 1.) azért, mivel az utóbbi diphthongus első eleme olyan 
mint a magyar a (ezért jelöljük más betűvel!); az előbbi ai diph- 
thongusnál ellenben (valamint az egyszerű a-nál is) az átírás a-ja 
épen nem fogja a tanulót arra figyelmeztetni, hogy itt a magyartól 
eltérő «-hanggal van dolga.

Az iskolában adandó phonetikai útmutatásokat tehát a lehető

* Balassa J. ismertetése Tanáregyesül. Közi. XXIII. 320. 1.
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legszűkebb körre, csakis a legszükségesebb ismereteknek alkalmi köz
lésére kívánjuk szorítani, a szöveget pedig mindjárt az illető nem
zet tényleg használt orthographiájában adjuk a tanuló kezébe; a 
kiejtés kérdése e fokon egyértelmű az olvasás feladatával.

Az idegen szöveg elolvasása után a szöveg megértetésének kell 
következnie. E megértetésnek legegyszerűbb és leginkább czélra- 
vezető eszköze az anyanyelvre való fordítás, a melyet a nyelvtaní
tás legelején természetesen a tanító maga végez, ha szükséges, ismé
telten is, míg a tanulók egészen elsajátítják az olvasottak értelmét. 
A kezdet idejében elegendő lesz, ha a tanulók egyszerűen a kész 
szóalakoknak jelentését hallják és vésik be (hisz már evvel is meg
történik az idegen alakoknak bizonyos kategóriákba való öntudat
lan subsumtiója); a főnevek sing. nom.-ának, az igék infinitivusá- 
nak vagy épen thémájának megjegyzése stb. ekkor még teljesen 
értéktelen. Csak idővel, ha nyelvismeretük már gyarapodott, ha az 
idegen nyelvű rész nem ismeretlen már a maga teljességében, előzze 
meg a fordítást gondosabb prseparatió.

A mi magát az anyanyelvre való fordítást illeti, ennek minden 
időben voltak ellenségei; sokan úgy az idegen nyelv, mint az anya
nyelv használatában kifejlődő nyelvérzékre káros hatásúnak tart
ják.* A fordítás szerintök nemcsak hogy nem mozdítja elő, hanem — 
az egyik nyelvből a másikra való folytonos ugrás következtében — 
még meg is akadályozza az igazi megértést és útját állja az idegen 
nyelven való gondolkozásnak, míg másrészt az anyanyelvbe számos 
idegenszerűség csúszik be. Evvel szemben azt tartjuk, hogy a for
dítás, ha baj, legalább is szükséges baj, mert nemcsak hogy legbiz
tosabb kritériuma annak, vájjon a tanuló megértette-e az idegen 
nyelvű szöveget, hanem, mikor összefüggő írott szövegről és nem 
szemléleti tárgyakról van szó, természetesen egyedül lehetséges 
eszköze a megértésnek is. A mi pedig azt illeti, hogy a tanuló, ha 
mindig az anyanyelv mankójára van utalva az idegen szöveg meg
értésében, nem tanul meg szabadon mozogni az idegen nyelv biro
dalmában, —- ebben van bizonyos igazság, de ezt a bajt is el lehet 
némileg hárítani utólagos correctivum, a szabad beszédgyakorlatok 
segítségével. Végül az anyanyelv használatának sem lesz épen 
kárára, ha a gondos fordítás a tanulót az idegen és az anyanyelvi

* L. Weissenfels, Zeitschr. fü r  das Gymnasialwesen 44. k. 515. 1.
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kifejezések folytonos összehasonlítására készteti. Anyanyelvének 
sajátságai gyakran csakis így nyernek kellő világosságot, — avagy 
ha a tanuló pl. a németből való fordításnál figyelemmel van a német 
és a magyar szórend, az igeidők és módok használatainak különb
ségeire, a passivum használatára stb., nem nyer-e egyúttal bepil
lantást anyanyelvének sajátos természetébe is ? Ez okból pl. Mager 
az idegen nyelveknek az anyanyelvvel való összehasonlítását egye
nesen az anyanyelvi tanulmányra akarta bízni (id. h. 200. L). Magá
tól értetődik, hogy a fordítás idővel, fokozatosan mindinkább hát
térbe szorulhat; felsőbb osztályokban, ha meggyőződtünk, hogy a 
tanuló ügy is képes már a szöveget megérteni, (nemcsak a modern, 
hanem a classikus nyelvekben is) a cursorikus olvasás léphet elő
térbe s a fordítás alkalmazása egyes részletekre szorítkozhatik.

Az olvasmány tartalmi megismertetése utáni lépés az olvas
mánynak az idegen nyelven, való megbeszélése; tehát nem az olva
sottaknak puszta reprodukálása, hanem kérdés és felelet alakjában 
való feldolgozása, úgyszólván felolvasztása. Az elvégzett olvasmány
nak eme megbeszélése minden óra elején megelőzheti a további 
tárgyalást és reá vezethet. Az ilyen beszédgyakorlatokat Perthes a 
latin nyelvi oktatásban is megkívánja, arra utalva, hogy nyelvtanítás 
nem képzelhető a beszédre való tanítás nélkül («Ist eine Sprache 
denkbar ohne Sprechen ? Und wenn nicht, kann es einen Sprach
unterricht geben ohne einen Unterricht im Sprechen'?» Zur Reform 
stb. IY. füz. 1875, 58. s k. 1.) s a modern nyelvi tanítás reformjá
nak külföldi hívei is mindinkább sürgetik őket. Az ily beszédgya
korlatoknak több sikerét látják, mint az írásbeli fordításgyakor
latoknak, a mennyiben itt — nem tekintve, hogy a tárgyi tanítást 
is szolgáljuk velük — egyrészt az élőszó gyors felfogására szorítjuk 
a tanulót, a mi az írott nyelv megértése mellett nem megvetendő 
előny, másrészt arra ösztönözzük, hogy a maga gondolatait is lehető 
folyékonyan kifejezze az idegen nyelven. így aztán megtanulja las
sanként, hogy képzeteit az anyanyelv mellőzésével egyenesen az 
idegen szóval is associálja. A beszédgyakorlatnak különben nem 
kell pusztán az olvasmányban nyújtott anyagra szorítkoznia, hanem 
mintegy ki is egészítheti azt, felső fokon a tanuló képzeletét is fog
lalkoztathatjuk s ezzel is élvezetesebbé tehetjük az oktatást.* Ova-

* Rethwisch, Jahresberichte II. k. 1887; B. rov. 117. 1.
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kodni kell azonban e téren is a végletektől, — egyrészt attól, bog}' 
ne lássunk már puszta grammatikai kérdésekben és ezekre adandó 
válaszokban is «beszédgyakorlatokat» (mint pl. Spelthahn egy bajor 
tanárgyűlésen ilyenekként ajánlotta az efféle analysálást: «je tins 
est la premiere personne du singulier du passé défini du verbe tenir 
halten»); óvakodnunk kell másrészt attól, hogy az ily gyakorlatok 
a közvetlenségre és élvezetességre való törekvésben játékká ne fajul
janak; nagyon közel jár ehhez pl. Lattmann, mikor a tanult latin 
meséket az iskolában dramatizálja, ha pl. e vers illusztrálására: 
«passer callidus ceperat culieem», az égjük fiú, Passer, gallérjánál 
ragadja Culexet, vagy ha a Venator íjat hoz az iskolába és nyilat 
lö Aquilá-ra stb.* Magától értetődik végül, hogy könyvnélkül tanu
lásra csak az az idegen szöveg adható fel, a melyet a tanuló fordítás 
és megbeszélés útján teljesen megértett.

Az idegen nyelvi grammatikának az újabb nézetek szerint 
némileg alárendelt állás jutott, — legalább a régibb korok felfogá
sához képest. Míg előbb a nyelvtan volt a nyelvtanításnak nemcsak 
kiinduló pontja, hanem az a pont is, a hová az irodalommal való 
foglalkozás közben is újra meg újra visszatért, addig ma sokan csak 
annyiban hajlandók a nyelvtanításban való jogosultságát elismerni, 
a mennyiben eszközül szolgálhat az olvasmány kellő megértésére. 
A nyelvtannal való foglalkozás formális képző erejét sem igen akar
ják elismerni, -— értelemképző erőt csak annyiban tulajdonítanak 
neki, a mennyi magának a nyelvtani anyagnak helyes methodikus 
kezelésében rejlik. E methodikus kezelés formája az inductió. 
Az idegen nyelvi tanítás abban is az anyanyelvi oktatást kövesse, 
hogy a nyelvtant a, nyelvből tanítsa, ne a nyelvet a nyelvtanból. 
Az abstractiót előzze meg a konkrét tények ismerete. «Per induc- 
tionem et experimentum omnia», volt már Eatichius elve, újabban 
Herbart kívánta az inductiv eljárásnak a grammatikában való alkal
mazását, majd Mager mutatott rá, hogy a tanuló az idegen nyelv 
formáit nem érti meg kellően, ha merev paradigmákban kapja őket 
(még ha melléjük is teszszük az anyanyelvnek ugyancsak izolált for
máit), eleven ismeret ez csak úgy lesz, ha előbb functiójukban látta 
őket. Újabban ismét Perthes figyelmeztetett erre nyomatékosabban. 
«Az emberi ismeret természetes útja, úgymond, nem a fogalomtól

* Lattmann, Die Combinationen der methodischen Principien 1888. 62.1.
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vezet a képzethez, hanem a képzettől a fogalomhoz (von der Vorstel
lung zum Begriffe). Ha ezt az elvet a tanulónak a latin alaktanba 
való bevezetésénél alkalmazzuk, körülbelül a következő eljárásmódra 
jutunk. A tanító mielőtt a grammatikából elolvastatja és feladja 
mensa paradigmáját, felolvassa és lefordítja a gyakorló könyvnek 
ezen paradigmára vonatkozó mondatait és ismételteti őket egy vagy 
több tanulóval. Erre a rokon grammatikai tények egybegyűjtésére 
kerül a sor, a konkrétből kidolgozzuk az abstractumot s csak azután 
veszszük elő a grammatika paradigmáját. A tanuló ekkép nemcsak, 
hogy jobban meg fogja érteni az egyes formákat, hanem egész más 
érdeklődéssel is fogja őket nézni, a casusformáknak csak félig sej
tett rendjét mint egy rejtvény megoldásának megerősítését öröm
mel fogja olvasni nyelvtanában s ennek következtében kétségtelenül 
jobban emlékezetébe is vési majd e formákat. A grammatikának ily 
tárgyalás mellett nemcsak hogy unalmassága csökken, hanem ész
képző ereje öregbedni is fog.» (Zur Reform des lat. Unterr. Hl. 5., 
6.1.) Perthes óta azután a grammatika tanításában az inductiv eljá
rás alkalmazása egyik főkövetelménye lett az említett reformmoz
galomnak. A nyelvtani tárgyalásnak e szerint egészen a tanítás 
középpontjához, az olvasmányhoz kell fűződnie, ebből kell kiin
dulnia. Az olvasmány-anyag bizonyos időközökben valamely gram
matikai jelenség szempontjából átnézendő; az egyező tények ki
emeltetnek, összeállíttatnak, rendszereztetnek. Ilyformán nem a 
grammatika élettelen prseparatumai kerülnek a tanuló szemei elé, 
hanem az élő nyelv részei, melyekben még a bonczolás után is 
élet lüktet.

Ahhoz, hogy a tanulók valóban a saját munkájuk eredményé
nek, mintegy a maguk felfedezésének tekinthessék az inductió utján 
nyert gyanún etikai ismex-etet, természetesen megkivántatnék, bőgj7 
ne lássák már előre kész grammatikai könyvben azt, a mire csak 
amaz inductió után kell jutniok. A nyelvtani könyv teljes kiküszö
bölése azonban a tömeges tanításban, a hol az Írásbeli feljegyzés 
helyességét is nehéz ellenőrizni, alig lehetséges; az olvasmányból 
kiinduló inductió azonban itt is legjobb előkészítő magyarázata 
lesz a könyvben utólag felkeresendő paradigmáknak.*

* E paradigmák begyakorlására újabban sokan az egész mondatokban 
való conjugálást ajánlják; Löscliliorn szerint (Rethwiscli-féle Jahresberichte 
U. B. rovat 116.) ez eljárást először Moeller vezette be a tanításba, de meg-
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A grammatikai tanításra vonatkozólag újabban még a nyelvtani 
anyagnak a legszükségesebbre való megszorítását is hangsúlyoz
zák. Tény az, hogy a tanulók a használatban levő idegen nyelvi 
grammatikákban nem egy oly alakot kénytelenek tanulni a rá vo
natkozó szabályokkal együtt, a mely, illetőleg a melyeknek alkal
mazása irodalmi olvasmányukban talán egyszer-kétszer fog előfor
dulni s addigra úgy is feledésbe merül.* Ha a grammatikát az 
előbb vázolt inductiv eljárással tanítjuk, akkor a tényleg elő nem 
fordult alakok úgy sem kerülhetnek a bevont szabályokba, de kívá
natos, hogy az ilyen egész ritka alakokkal ne is egészítsük ki őket 
«teljesség kedvéért». Az első grammatikai tanítás, mely nem is 
törekedhetik az anyag teljességére, inkább túlságos keveset, mint 
túlságos sokat adjon; a hézagokat mindig ki lehet később pótolni 
az olvasmány kapcsán.

A grammatikai tények egymásutánjának megállapítása termé
szetesen az illető idegen nyelvek természetével függ össze; általá
ban annyit mondhatunk, hogy az alaktan a mondattannal kapcso
latban tárgyalandó, minthogy az alakok functiói csak az összefüggő 
mondatban érthetők meg kellőleg. Kívánatos, hogy az alaktani 
kategóriák közül az ige, a mondat lelke, lépjen előtérbe.

A mit a grammatikai formák tanításáról mondottunk, ugyanaz 
áll az idegen nyelv szókincsének elemeiről is ; az idegen szókat ne 
kész szógyűjteményekből, mondatbeli környezetüktől izolálva tanít
suk, hanem induljunk ki itt is az összefüggésből, mely legjobb 
fényt deríthet a szó valódi értelmére.

A szókincsben is a legalsó fokon a legszükségesebbre kell szo
rítkoznunk; elvünk az legyen, hogy ne adjunk e tekintetben sem
mit, a mi túl megy a tanuló értelmi körén, ez úgy is bolt ismeret, 
mert nem appercipiáltatik. A német vagy franczia nyelvekből pl. 
oly szókincset adjunk, a mely az illető korban levő német vagy 
franczia liu birtokában van. E czélra javasolták is, hogy az egyes

találjuk már Ratichiusnál és Magernél is (Genet. Mcth. 132. L). Weissenfels 
szerint (Zeitschr. f .  d. Gymnasialwesen 44. k. 530. 1.) az egész mondatok
ban nem emelkednek ki a formák oly világosan, mint ka izolálva gyakorol
juk be őket.

* Yietor pl. feleslegesnek tartja az I. osztálybeli fiúra nézve annak 
ismeretét, hogy Elmer semlegesnemű, hogy liyo (kapa) künn., hogy ren 
plurálisa rendesen rrnes, hogy veru pl. dat.-a -ubus vagy -ibus-ra végződik-e 
stb. (Der Sprachunterricht muss umkehren 17. 1.)



nemzetek tanárai tegyék közzé a különböző korban levő tanulók 
anyanyelvi szókincsének terjedelmét. Minél inkább tágul idővel a 
fogalmak köre, annál könnyebben és szívesebben appercipiáltatnak 
az idegen nyelvek szavai is.

A gymnasiumi idegen nyelvi tanítás feladata az illető nyelvnek 
nemcsak szóbeli elsajátítása lévén, hanem az is, hogy a tanuló — 
annyira a mennyire — írni is tudjon rajta, régóta szokásban van
nak e téren az iskolai és házi Írásbeli gyakorlatok. Alig van a 
nyelvtanító eljárásnak más lépése, melynél nagy obi) óvatossággal 
kellene eljárni, mint ebben a pontban. Említettük már fentebb 
(1 °2. 1.) Herbart intését, hogy ne siessük el az efféle gyakorlatok 
feladását, minthogy ez esetben több kárnak, mint haszonnak lehet
nek okozói. Valóban, ha oly fokon kezdjük őket, mikor a nyelvi 
ismeret még nagyon kevéssé biztos, az eredmény nagyobbára bibák 
fixirozása lesz, pedig a hibák tekintetében is áll, hogy verba volant, 
scripta manent.

A legegyszerűbb írásbeli gyakorlat, melyre a reformerek nagy 
súlyt fektetnek, a dictatum. Látszólag nem hat serkentőleg a szel
lemi tevékenységre, de az idegen nyelvi tanításban mégis van fon
tossága. Míg ugyanis a fentebb említett beszédgyakorlatok a nyelv
beli tevékenység tényezői közül főleg a beszélőszervek gyakorlá
sára vannak jó hatással, addig a dictatum főkép a fül képzését 
mozdítja elő, a tanuló hallását élesíti az idegen alakok gyors fel
fogására, nem is tekintve, hogy irás közben az emlékezetbe is még 
jobban bevésődnek amaz alakok.

Későbbi fokon a tanuló már önállóbb szellemi tevékenységre is 
szorítható: annak reproductióját kívánhatjuk tőle, a mit az iskolában 
az illető idegen nyelven hallott, tehát pl. ama kérdések és felele
tek leírását, melyekből a beszédgyakorlat állott. Kívánatos, hogy a 
felső osztályokban feladandó szabadgyakorlatok is lehetőleg az 
iskolában tárgyaltakkal, első sorban az olvasmánynyal legyenek 
összefüggésben.

Az idegen nyelvi írásbeli gyakorlatnak ismét másik módja az 
anyanyelvből az idegen nyelvre való fordítás. Ezekről a gyakorlatok
ról áll az, hogy különös óvatossággal kell velük eljárnunk s inkább 
későn, mint korán kell őket kezdenünk. Fontosságuk nem lehet 
kétséges, ők a tanuló meglevő idegen nyelvbeli ismeretének való
ságos próbaköve s másrészt bizonyos új szellemi erőfeszítésre kész-



tetik őt. Helyesen figyelmeztettek arra (Jäger), hogy ha az idegen 
nyelvből fordítunk anyanyelvűnkre, ez mintegy előzékenyen, fél 
úton élénkbe jön, teljesen birtokunkban van s válogathatunk 
javaiból; az idegen nyelv ellenben hidegebb, merevebb, ott jobban 
megérezzúk törvényeinek nyomását, nem bánhatunk el vele oly 
könnyedén. Ép ezért az idegen nyelvre való fordításnál sok gondra 
és körültekintésre van szükségünk, sőt a fordítást közelebbről ülető 
sajátos ismeretekre, mesterfogásokra is. De ebben rejlik e gyakor
latok nehézsége is. Némelyek egyenesen azt hiszik,* hogy ha a 
gymnasiumban megkívánjuk azokat, akkor elégtelen eszközökkel 
küzdünk egy el nem érhető őzéiért positiv eredmény nélkül, mert 
szerinte e gyakorlatok mellett a szellem eltompul, az egészség 
szenved (?), az idegen nyelv iránt ellenszenv keletkezik', az anya
nyelv megromlik. Ha ily állításokban nem csekély túlzás foglalta
tik is, annyiban nem áldanak, hogy szintén óvatosságra intenek. 
Csakugyan káros hatással lehet a nyelvérzékre a nagyon is szó
szerinti fordítás, valamint az is, a melynél a tanuló csak a szótár 
segítségére van utalva; az ilyen gyakorlat azután könnyen a «hibák 
tenyésztő telepévé» válhatik, a mint Vietor — ugyancsak egy kis 
túlzással ■— nyilatkozik minden idegen nyelvi írásbeli gyakorlatról 
(id. h. 23. 1.). A kellő időpont bevárása és a tanulónak a fordításra 
vonatkozó utasításokkal ellátása legjobban meg fognak óvni a for
dítás-gyakorlatoknak ily káros következményeitől.

*

Az idegen nyelvek tanításának az előzőkben vázolt methodusá- 
ban, a melynél a külföld ez irányú mozgalmainak tanúságait vet
tük alapúi, úgy hiszszük, kellő mértékben olvadnak egymásba az 
analysis és synthesis elemei. Az organikus egésznek, melyet ez ele
mek képeznek, az alapúi szolgáló olvasmány teszi egységes közép
pontját; magának az egésznek tagolása megfelel a Herbart által 
psycliologiai alapon felépített tudományos pedagógia követelmé
nyeinek : az olvasmány fordításával és megbeszélésével világossá 
teszszük az új ismereteket és associáljuk őket a már meglevőkkel, 
majd felépítjük az elvonható grammatikai ismeretek rendszerét s

* Bierbaum, Die Reform des fremdspraclil. Unterrichts; 1. Rethwisch - 
féle Jahresberichte I. k. (1887), 210. 1.
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a beszéd- és Írásbeli gyakorlatokban tekintettel vagyunk a szerzett 
ismeretek alkalmazására is. E methodus követhető minden idegen 
nyelv oktatásában és megfelel az anyanyelvi tanítás iskolai mód
szerének is, melynek ugyancsak az olvasmányra kell támaszkod
nia ; ez eljárás előtérbe helyezi az irodalommal való foglalkozást, 
jelezve ezzel a gymnasiumi nyelvtanításnak voltaképeni feladatát s 
végül mint methodus, főleg az inductió alkalmazásával, hozzájárul 
az értelmi erő fejlesztéséhez is.

Dr. P etz Gedeon.



ÉVI JELENTÉS.

Az 1890/91-diki iskolai évvel a tanári testületben több rend
beli változás állott be. Egyfelől ugyanis Széky István úr az 
1889/90-diki iskolai év végén állásától megválván, helyébe a 
mennyiségtani tanszéken Eátz László okleveles tanár lépett, ki a 
reá bízott tantárgyat megakadás nélkül az év végéig előadta. Más
felől dr. Peez Vilmos tanártársunk az elhalálozott dr. Ábel Jenő 
helyébe a budapesti tudomány-egyetemre helyettesül kineveztetvén, 
minthogy e kettős kötelesség terhének megfelelhetni nem remélt, 
az egyházi választmánytól egy évi szabadságidőt kért, hogy összes 
erejét az egyetemi tanszéknek szentelhesse. Az egyházi választmány 
ezen szabadságidőt tanártársunknak megadta s ennek folytán a dr. 
Pecz Vilmos által előadandó tantárgyak számára új tanerőről kel
lett gondoskodnunk. Ezt sikerült is dr. Tóth Kálmán okleveles 
tanár úr személyében megszerezni, ki az V. osztályban a latin
görög nyelvet, a IV.-ben az ó-kori történelmet, az I. 5-ben pedig a 
magyar nyelvet egész éven át tanította. Végre az egyházi választ
mány javaslatára az 1890-diki egyházi közgyűlés a párhuzamos 
első osztályt gymnasiumunknál állandósította, minek következté
ben dr. Petz Gedeon, ki intézetünknél az egyház teljes megelége
désére már két évig működött, f. év május 28-dikán a közgyűlés 
által rendes tanárrá választatott. Az ég továbbra is kisérje áldásá
val fiatal tagtársunk tevékenységét!

A múlt évi nagy szünidő alatt nagy veszteség érte főgymna- 
siumunkat is szeretve tisztelt lelki főpásztorunk, dr. Szeberényi 
Gusztáv, bányakerületi püspök úrnak elhalálozásával. Még a múlt 
iskolai évben is az ő kipróbált bölcsesége vezérelte érettségi vizsgá
latainkat ; mert ámbár már akkor súlyosan beteg volt, teste gyen
geségén győzedelmeskedett szellemének ereje. Tanári testületünk 
benne nemcsak a superintended scholarumot, hanem az egyesek 
életsorsa iránt szeretettel érdeklődő, jóindulatú tanácsadóját is

3*
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vesztette s fájdalmas szívvel tette le koporsójára a hervadó virág- 
koszorút, emlékét azonban, melyhez hervadhatatlan érdemek 
fűződnek, kegyelettel fogja megőrizni. A bányakeriileti püspöki 
szék ezzel megüresedvén, a tanári testület, jogával élve, október 
9-dikén tanáeskozmányt tartott s szavazatát egyhangúlag Sárkány 
Sámuel, pilisi lelkész úrra adta, kit a bányakerület egyházai fényes 
bizalommal a megüresedett püspöki székre megválasztottak. Az 
1890 deez. 17én végbement beavatás alkalmával úgy a gymna- 
siumi ifjúság, mint a tanári testület őszinte örömmel részt vett a 
lelkes ünnepélyben s mint akkor, úgy most is szívből kívánjuk, 
hogy az egek ura új főpásztorunkat testi lelki erőkkel bőven meg
áldva, egyházunk s iskoláink sorsának bölcs vezetésére sokáig 
éltesse.

Főgymnasiumunk ifjúsága a lefolyt tanévben is a szokott jó 
magaviseletét tanúsította s tanulmányiban kellő szorgalmat fejtett 
ki. 1890 okt. 31-dikét, mint a reformatio emlékünnepét, gyrnna- 
siumunk is megtartotta. Az ifjúság a tanári testülettel s gymna- 
siumunk felügyelőjével, dr. Králik Lajos úrral, a díszteremben 
összegyülekezett, hol az «Erős várunk» elénekléseután az igazgató 
a tanuló ifjúság előtt hosszabb beszédben kifejtette: mit köszön az 
iskolaügy a reformatiónak s miként hálálták meg, kivált magyar 
iskoláink a reformatiónak ezen ráfordított gondozását? Az ünne
pély, melynél az intézet iránt érdeklődő közönség is jelen volt, a 
hymnus eléneklésével ért véget.

Az évi szigorlatok előtt a tanuló ifjúság április 28-dikán a tanári 
testülettel együtt az úr vacsorájához járult.

Megemlítésre méltónak találjuk, hogy a gymnasiumi tanuló ifjú
ság a Leopoldianumra maga körében gyűjtést rendezett s lelkes 
buzgóságának azzal adta tanúbizonyságát, hogy ezen nemes czélra 
37 frt 43 krt gyűjtött.

A húsvéti szünidő alatt a felsőbb osztályok tanulói közül azo
kat, kik rávállalkoztak, Eátz László és dr. Tóth Kálmán tanártár
saink tanulmányútra vezették, melyen a növendékek Fiume, Pola, 
Triest, Miramare, az Adelsbergi barlang nevezetességeit s szépségeit 
élvezték s tapasztalatokkal gazdagon tértek vissza szüleik körébe. — 
A pünkösdi ünnepek alkalmával megtartott Országos Tornaver
senyben főgymnasiumunk is tevékeny részt vett s helyét ítgy a 
szabad gyakorlatokban állotta meg, valamint örömünkre szolgált, 
hogy. a versenyeknél a mi intézetünk is győzteseket mutatott fel, a
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mennyiben Knuth Károly és Schranz János VII. osztálybeli, vala
mint Horváth Lajos VII. és Németh Sándor HL oszt. tanulók a 
versenyfutásban díjakat nyertek el.

A tanári testület anyagi helyzetének könnyítésére a nt. egyházi 
választmány, tekintettel a főváros folyton növekedő drágaságára, 
ez évben drágasági pótlékot utalványozott ki, mit e helyen is kö
szönettel említeni kötelességünknek tartottuk.

A tanári testület a módszeres tanácskozmányok alkalmával 
egyes apróbb peedagogíai kérdéseken kívül a terminológia kérdését 
is tárgyalta s annak a nyelvtanításra vonatkozó részével a Lehr 
Albert és dr. Petz Gedeon által újonnan kidolgozott javaslat alap
ján elkészülvén, a használandó nyelvtani terminusok iránt meg
állapodásra jutott. A reális tudományokra vonatkozólag a termi
nológiai kérdést munkába vette, de még ez iskolai évben végleg el 
nem készítette.

A tanítás ez iskolai évben megakadás nélkül folyt; tanárok és 
tanulók egyformán jó egészségnek örvendeztek. A VIII. osztály évi 
szigorlatait május 6—16-dikáig; az Írásbeli érettségi vizsgálatokat 
május 21—26-dikáig tartottuk. Ezen alkalommal a mélt. és főt. 
püspök úr a felterjesztett feladványok közül a következőket válasz
totta s tűzte ki.

I. A magyar nyelvből: 1. A természeti erők felhasználása köz
lekedési czélokra. — 2. Történeti hűség a költői művekben. —
3. Ki érdemli meg a miveit ember nevét ?

II. A latin nyelvből: Fordításúi magyarból latinra: Kolmár- 
Sváby «Fordítási Gyakorlatok» czímű műve, II. könyv, 116. gyak. 
«A Vezúv kitörése Kr. u. 79-ben».

III. Mathematikából. a) Algebrából: Valamely mértani halad- 
vány három egymásra következő tagjának összege 57; a középső 
tag 18; képezzük e haladványt s számítsuk ki 10 tagjának az ösz- 
szegét. b) Geometriából: Valamely egyenes kúp összes felülete 
F  =  18'84 cm2; oldalélé l =  2‘5 cm; számítsuk ki a kúp köbtar
talmát, továbbá alapjának s palástjának területét (u =  3’14).

IV. A görög nyelvből: Thukydides de hello pelop. I. kötet, 
53. 54. fej.

V. A német nyelvből. Eötvös József: «A karthausi»-ból. 31 sor.
A szóbeli érettségi vizsgálatokat junius 1. 2. 3-dik napjain

tartottuk, még pedig ez alkalommal mélt. és főt. Sárkány Sámuel 
püspök úr szerencséltetett személyes elnöklésével, — a magas kor
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mányt pedig ismét mélt. dr. Gömöry Oszkár, miniszteri tanácsos 
úr képviselte. Az érettségi vizsgálatok eredményét az értesítő végén 
közöljük táblázatilag.

A vallástant főgymnasiumunkban főt. Krammer Ferencz úr 
korai elhalálozása után Kanter Károly, Budapest belvárosi káplán 
úr tanította a róm. kath. növendékeknek; — a görög keletieket 
főt. Kosztics Simon, g. k. lelkész úr, — az izraelitákat dr. Back 
Izrael hitoktató úr tanította.

A testgyakorlat osztályonként heti 2 órában Szedlacsek Lajos 
(I—IV. osztály) és Maurer János urak (V-—VIII. oszt.) vezették, 
mint a Nemz. Tornaegylet ezzel megbízott közegei, az egyleti csar
nokban. A tornázás tananyagát a szives olvasó az Értesítő 50-dik 
lapján találja összeállítva.

A főgymnasiumi «Arany János-kör» ez évben Góbi Imre veze
tése alatt működött; márczius 15-dikét úgy szinte Arany János 
emlékünnepét április 25-én emlékbeszédek és szavaltatok elmon
dásával lelkesen megünnepelték. Bészletes jelentést ezen körnek, 
valamint a Weber Budolf tanár vezetése alatt álló «dal- ás zene
egyesület» -nek ez évi működéséről az Értesítő 64-dik lapján adunk.

A segélyző egyesület, Báth Arnold tanár felügyelete alatt, ez 
évben is figyelemre méltó jótékonyságot fejtett ki. A beiratási díjat 
(5 frt) megfizette : Zeitler Ernő I. o., Kaiblinger Fülöp II. o., Mel- 
czer Elemér III. o. és Bogner Gyula IV. o. tanulókért; tandíjat fize
tett: Tepliczky Árpád III. o. (25 frt), Horcher Gyula III. o. (14 frt), 
Sághy Ferencz V. o. (7 frt), Both Gyula VIII. o. (50 frt) tanulókért; 
Mokry Imre, Bóth Gyula és Szelényi Árpádért érettségi vizsgadíjt. 
Füzetekre költött 76 frt 27 krt és iskolai könyvekre 241 frt 80 krt.

Tandíjmentes volt ez évben: 51.
Ösztöndíjban részesültek a következő tanulók:
I. a Róth-Teleky Johanna-féle díjban: Mauritz Gyula VIII., 

Fröhlich János VII. o. tanulók.
II. a Bésán József-féle ösztöndíjban ő Nagyméltósága a vallás- 

és közokt. minister úr Mokry Imre VHL, Császár Károly III. oszt. 
tanulókat részesítette (100—100 frt); Lung Géza II. oszt. tanulót 
pedig magasabb (150 frtos) ösztöndíj élvezetébe léptette elő.

IH. Az egyházközségünk által kezelt ösztöndíjakat a tanári tes
tület ajánlatára a nt. egyházi választmány ekképen osztotta k i:

1. A Németh István tábornok-féle 23 frtos ösztöndíjat Schranz 
János VII. o. t.-nak.



2. A Glósius-féle 21—21 frtos két ösztöndíjat Urbányi Henrik
IV., Weber Eezsö V. o. t. nyerték el.

3. A néhai Bulyovszky Gyula úr emlékére alapított 10—10 
frtos 5 ösztöndíj a magyar nyelv tanulásában kifejtett kiváló buz
galomért : Lehr Andor II., Böhm Otto III., Hilkene Fülöp VI., 
Beliczay Endre VI., Dallgó Bezső Vn. o. tanulóknak jutott.

4. A dr. Székács József-féle 2 aranyat: Scholtz Géza III. o. t.
5. A dr. Kari János-féle 1 aranyat a természetrajz tanulásá

ban kifejtett szorgalomért: Alex Ernő IV. o. t.
6. A dr. Ormay Lqjos-íéle 5 frtos ösztöndíjat a mathematiká- 

ban kifejtett buzgalmáért Melezer Lajos VI. o. t. osztottuk ki.
7. A Steinacker Ödön-féle 5 frtos ösztöndíjat a német nyelv 

tanulásában kifejtett buzgóságért Lehr József III. o. t.
8. A Schranz Andor-féle (ez évben) 2 aranyat mint a VHI-dik 

osztály jeles előmeneteld s jóviseletű tanulója az alapítványozó 
levél értelmében Császár Elemér nyerte el.

A «Tabitha» jótékony nőegyesület ezen évben is 1 aranyat 
tűzött ki pályadíjul oly algymnasiumi tanuló számára, ki a Batiz- 
falvi J. tanár úr által adott ezen feladatot: «A felebaráti szereted
ről» írásban leghelyesebben megoldja. A nyertes pályázó neve a 
zárünnepélyen fog kihirdettetni; a múlt iskolai évben Oszwald 
Lajos IV. o. t. volt a nyertes. A jótékony egylet nemeslelkii höl
gyei fogadják e helyen is intézetünk köszönetét résztvevő érdeklő
désükért.

A segélyző egyesület által , ez évben is szegény és jóviseletü 
tanulók közt való elosztásra felajánlott 50 frtot a tanári kar Sztehlo 
Gyula VII. (20 frt), Dallgo Bezső VII. és Melezer Elemér III. oszt. 
tanulóknak (15—15 frt) — ítélte oda.

A m. k. Természettudományi társulat intézetünknek 5 juta
lomkönyvet küldött (1. Az időjárás. Heller Ágosttól. 2—5. népszerű 
természettudományi előadások gyűjteményéből az 1884., 1885.,
1886., 1887-dik évfolyamot), melyeket a tanári testület Mokry Imre 
VIII. o. tanulónak adott át.

Ellenben a Magy. Tud. Akadémia az 1891-dik évvel kiad-/
ványainak ingyenes megküldését beszüntette, miért is Értesítőnk 
könyvtári rovatában az akadémiai kiadványok nagyobb része a 
«vétel» rovata alá került.

A gymnasiumi irodát Krille C. G. úr ez évben is ellátta tentá- 
val, ■—■ miért neki e helyen köszönetünket mondjuk.
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
adott tantárgyak rendje.

A  tanár neve T an tárgy  és osztály

H
et

en
ké

nt
i
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zá
m

J e g y ze tek

Batizfalyi István
r. tanár

Vallás: II. IV—VIII.
Történelem : VI. 1 6

Böhm Károly
r. tanár

Latin n yelv : VI.
Görög nyelv : VI. 
B ölcsészet: VII. V III. 1 3

A főgymnasium igazgatója.
A VI. osztály főnöke.

Az ág. h . ev. egyet, tanügyi 
bizottság jegyzője.

Dr. Fröhlich Róbert
r. tanár

V allás: la.
Német nyelv : V. 
Történelem : V. 
L atin  n y e lv : VIII. 
Görög n yelv : VIII.

1 7 Az V. osztály főnöke.
A főgymn. könyvtárnoka.

Góbi Imre
r. tanár

Magyar n yelv : lb. V II. VIII. 
Történelem : III . VII. VIII. 2 1

A VII. osztály főnöke.
Az «Arany János-kör» elnöke.

Lehr Albert
r. tanár

Magyar n y e lv : II. III. IV. 
V. VI. 1 7

Dr. Petz Gedeon
r. tanár

Német nyelv: la . Ib. II.
IV. v ili.

L atin  n yelv : IV.
1 7 A IV. osztály főnöke. 

Az ifjúsági könyvtár őre.

Path Arnold
r. tanár

Algebra: IV. 
M értani ra jz : IV. 
Term észetrajz: IV. 
M atheinatika: V. 
Physika : VII. VIII.

1 7
A V III. osztály főnöke.

A physikai s chemiai szer
tá r őre.

Az ifjúsági segélyző-egye- 
sület felügyelője.

Rátz László
segédtanár

M ennyiségtan: II. III . VI. v ii. VIII.
M értani rajz : II. III.

1 8

Síönyi Tódor
énektanár

É n ek : la. Ib. II. í n . 4 Az egyház orgonistája.

Scholtz Albert
r. tanár

L atin  nyelv : II.
F ö ld ra jz : la. II. III . IY. 1 8 A II. osztály főnöke.

Svoboda István
r. tanár

L atin  nyelv : la. Ib. VII. 
Görög nyelv: VII. 
Szép írás: la.

2 2 Az la . osztály főnöke.

Dr. Tóth Kálmán
hely. tanár

Magyar n yelv : la. 
T örténelem : IV. 
L atin  n y e lv : V. 
Görög nyelv : V.

1 8

Ulbrich Sándor
r. tanár

M ennyiségtan: la. Ib. 
M értani rajz : la. Ib. 
Földrajz : Ib. 
Természetrajz : V. VI. 
Szépírás : Ib.

1 8
Az Ib. osztály főnöke.

A term észetrajzi szertár őre. 
A tanári értekezletek 

jegyzője.

Weber Rudolf
r. tanár

Vallás : Ib. III .
L atin  n y e lv : III.
Német nyelv: III . VI. VII.
Szép írás: II.

1 9
A m .  osztály főnöke.

A gymnásiumi dal- és zene
egyesület elnöke.



A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSÉ
AZ 1890/91-IKI ISKOLAI ÉVBEN.

Böhm Károlytól megjelent a Magy. Philos. Szemlében egy czikk 
«Az öntudat»-ról, azonkívül kisebb közlemények; a «Prot. Egyh. és 
Iskolai Lap »-ban egy czikk.

Fröhlich Róberttól megjelent: «Római feliratok Alsó- és Felső- 
Pannoniából», IV. közlemény (Archseol. Ért. X.). «Újabban gyűjtött 
római feliratok Alsó- és Felső-Pannoniából» (Archseol. Ért. XI.) és 
nehány kisebb czikk és könyvismertetés. -— Römische Inschriften aus 
Unter- und Ober-Pannonien (Archaeol. epigr. Mitth. aus Oesterreich- 
Ungarn XIV. k. Wien). — Része van a Corpus inscriptionum Latinarum 
III. kötetéhez tartozó supplementum-h&n.

Góbi Imrétől megjelent egy bírálat a «Budapesti Szemlé»-ben (1890. 
júliusi füzet).

Lehr Alberttól a «Toldi» bevezetéssel és sesth. magyarázatokkal bőví
tett iskolai kiadása sajtó alatt.

Petz Gedeontól megjelent több czikk az «Egyetemes Philologiai Köz
löny»-ben és egy értekezés (Magyar és német hegedősök) az «Irodalom- 
történeti Közlemények »-ben.

Ráth Arnoldtól megjelent több apróbb közlemény és «a légkör opti
kai tüneményeiről» szóló tanulmány a «Term. tud. Közlöny»-ben és a 
pótfüzetekben.

Scholtz Alberttól megjelent: az «Osztrák-magyar monarchia földrajzáé
nak 3-ik kiadása.

Tóth Kálmántól megjelent több bírálat az «Egyetemes Philologiai 
Közlöny»-ben.

Weber Rudolftól megjelent: «Die Goldsucher» czímű humoros költői 
életkép, valamint nehány dal s ballada szepességi tájszólásban a Szepesi 
Hírnökben.



A TANANYAG ES A TANKÖNYVEK KIMUTATÁSA
AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. a) és l>) osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az ó-szövetség könyveinek tartalma. — K. k. 
Warga János. Egyházi énekek könyv nélkül.

Latin nyelv, li. 6 óra. Grammatikából: Substantivum, adjectivum, 
numerale, pronomen és a rendes verbum activuma és passivuma. — 
Olvasmány: I. 1—X. 10.; XII. 12.; XIII. 13.; XIV. 14., 15., 18.— 
Mese 13 darab elemezve és emlékelve. •— K. k. Szénássy-Elischer latin 
nyelvtana és olvasókönyve.

Magyar nyelv, h. 5 óra. Alaktan mondattani alapon. Prózai darabok 
s költemények elmondása. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat. — K. k. 
Szinnyei: Magyar nyelvtan I. rész. Olvasókönyv Lehr-Kiedltó'l.

Német nyelv, h. 2 óra. Nvolez prózai és hét költői darab fordítása, ele
mezése és emlékelése ; beszélés az olvasmány alapján. — A nyelvtanból: 
névragozás; sein, haben és werden segítő igék, erős és gyenge igeragozás; 
a melléknév fokozása; személynévmás és birtokos névmás; indulatszó. Az 
egyszerű mondat és részei. írásbeli gyakorlatok. — K. k. Heinrich G.: 
Német olvasókönyv. I., Weber: Deutsche Dichtungen., Schwicker: 
Deutsche Sprachlehre.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország és a Földközi tengert környező terü
letek. Az egyes vidékeket jellemző természetrajzi tárgyaknak ismertetése. 
Térképrajzolás. — K. k. Scholtz: Földrajz I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapmivelet elvont és megnevezett 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összevonás és szétbontás. 
A számok oszthatósága. A számok törzs- és összes tényezői. A leg
nagyobb közös osztó és a legkisebb közös többes. Időszámítás. — K. k. 
Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemei. Az egyenesek mérése, iránya 
és viszonyos fekvése. A szög keletkezése, megnevezése, részei, nagysága, 
különfélesége, mérése és szerkesztése. A négy számtani alapmivelet 
egyenesekkel és szögekkel. A mellék-, csúcs-, megfelelő-, váltó- és az
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ugyanazon oldalon fekvő szögek. A háromszögek, négy- és sokszögek, 
mindezeknek szerkesztése. Egyenes vonalú egyszerű ékítmények raj
zolása. A körvonal, a körív, a radius, a diameter és húr. — K. k. 
Wohlrab I.

Ének, k. 1 óra. Egyházi és világi dalok.
Szépírás, h. 1 óra. Magyar kis és nagy betűk. Ezeknek begyakorlása 

egyenkint, egyes szavakban és összefüggő mondatokban.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

II. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az új-szövetség. — K. k. Warga János. Egyházi 
énekek.

Latin nyelv, h. 6 óra. Grammatikából: Az alaktan kiegészítése: 
nemi szabályok; rendhagyó fokozás; a számnevek; a névmások rendsze
resen ; a verbum deponens s a rendhagyók typusai. — Syntaxisból: Átté
tel az activ szerkezetből a passivumba s megfordítva ; az appositio ; a ha
tározók vázlatosan. — Olvasmány: Bellum trojanum. Reditus Ulyssis. 
De Solone et Crceso. Crresus a Cyro devincitur — fordítva, elemezve és 
könyvnélkül. Magyarból latinra fordítva 9 mese s 7 fordítási gyakor
lat. — K. k. Szénássy-Elischer nyelvtana és olvasókönyve.

Magyar nyelv, h. 4- óra. Az alaktanból kivált az igeragozás fontosabb 
részei. Mondattanból az összetett, összevont, rövidített mondat, mondat
csoport, körmondat. Költemények magyarázó jegyzetekkel és könyvnél
kül. — K. k. Szinnyei. Olv. k. Lelir-Riedl.

Német nyelv, h. 3 óra. Tizenkét költemény és hét prózai darab fordí
tása, magyarázása és emlékelése; beszédgyakorlatok az olvasmány alap
ján. — A nyelvtanból: a rendhagyó igék ragozása ; névmások; számnév; 
határozók ; praspositiók; mellérendelő kötőszók. A főmondat különböző 
alakjai; összevont és összetett mondatok. — írásbeli gyakorlatok. — 
K. k. Harrach: Német olvasókönyv I . ; Weber : Deutsche Dichtungen; 
Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Földrajz, h. 3 óra. Európa és Ázsia földrajza az I-ső osztályban 
átvett részek kivételével. Az egyes vidékeket jellemző természeti tárgyak 
ismertetése. Térképrajzolás. — K. k. Scholtz : Földrajz II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Számolási rövidítések. Számtani művele
tek korlátolt pontossággal. Arányosság. Egyszerű s összetett hármas sza
bály. Kamatszámítás. Százalékszámítás és alkalmazásai. —• K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Egyszerű szerkesztések körzővel és vonalzó
val. Derékszögű, egyenlőszárú és különoldalú háromszögek. Négyszögek. 
Egybevágás és hasonlóság. Területszámítás. Padozatminták. — K. k. 
Landau-Wohlrab III. f.
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Ének, h. 1 óra. Egy- s többszólamú egyházi s világi dalok.
Szépírás, h. 1 óra. Latin írásjegyek ismétlése, német jegyek gya

korlása.
Testgyakorlat, b. 2 óra.

I I I .  osztály .

Vallás, h. 2 óra. A keresztény anyaszentegyház története. Pálfy kisebb 
könyve alapján.

Latin nyelv, h. 7 óra. A mondattan legfó'bb szabályai elemzés alap
ján. — Olvasmányok : Róma története Aeneastól a Horatiusok s Curiatiu- 
sok viadaláig; az olvasott részek emlékeltettek is. — K. k. Elischer latin 
olvasókönyve. Holzweiszig latin nyelvtana. Hetenként Írásbeli iskolai 
dolgozat a megfelelő mondattani szabályokra.

Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Ügyiratok, 
okiratok. Költemények magyarázva és könyvnélkül. — K. k. Szinnyei: 
Rendszeres M. Ny. Olv. k. Lehr-Riedl III. k.

Német nyelv, h. 3 óra. A nyelvtani ismeretek folytonos ébrentartása 
mellett az ige bővebb ismertetése. A mondattanból a mellékmondatok 
részletesen. Prózai olvasmányok elemzése. Tizenöt költemény magya
rázva, fordítva s emlékelve. Hetenkénti Írásbeli dolgozatok. — K. k. 
Weber : Deutsche Dichtungen ; Harrach: Német olvasókönyv I . ; Böhm 
és Steinert: Deutsche Sprachlehre.

Történelem, h. 2 óra. Magyarország története, Batizfalvi István könyve 
szerint.

Földrajz, h. 3 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza, az egyes 
vidékeket jellemző természeti tárgyak jellemzésével. Térképrajzolás.. 
A mathematikai és physikai földrajz elemei. — K. k. Scholtz: Föld
rajz III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Egyszerű és összetett aránylat. Az arányiatok 
alkalmazása az egyszerű és összetett hármasszabályra. Lánczszabály. 
Arányos osztás. Elegyítési feladatok. Ötvényszámolás. — K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Körtan. A kör alkalmazása néhány egyszerű 
szerkesztésre és díszítésre. Ellipsis, hyperbola, parabola, cyclois, csiga
vonal. — K. k. Landau és Wolhrab 3. f.

lének, h. 1 óra. Egy és több szólamú egyházi és világi dalok.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan, Sztehlo András kézi
könyve szerint. Egyházi énekek.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány Liviusból: A királyok kora 19—26. 
fej. A köztársaság kora 1—8. fej.; Ovidiusból: Romulus és Kemus meg
mentése. Eóma alapítása és Remus halála. Gabii bevétele. Daedalus és 
Icarus. Az olvasottak emlékelése. — A mondattanból: A casustan kiegé
szítése ; ablat. absol.; a melléknevek, participiumok és névmások haszná
lata ; ok- és időhatározó mellékmondatok indicativussal; ut finale; az 
igeidők használata és a consecutio temporum alapvonásai. Hetenként 
kétszer fordítás-gyakorlatok. — A verstan és prosodia elemei. —- K. k. 
Elischer: Latin olvasókönyv. Schultz-Kiss: Gyakorlókönyv a nyelv
tanhoz.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Általános irálytan. Verstan. «Toldi» sesth. és 
nyelvileg, magyarázva és könyvnélkül. — K. k. Góbi Stilistikája I. r. 
«Toldi» Lehr-kiadás.

Német nyelv, h. 2 óra. Költői és prózai darabok magyarázása és emlé
kelése. A nyelvtani ismeretek folytonos ébrentartása mellett tüzeteseb
ben az alanyi, tárgyi és jelzői mellékmondatok; a német szórend törvé
nyei ; mondatok rövidítése; többszörösen összetett mondatok. írásbeli 
gyakorlatok. — K. k. Harrach : Német olvasókönyv II. Weber : Deutsche 
Dichtungen. Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Történelem, h. 4 óra. A keleti népek történetéből a fontosabb részek. 
A görög történet a chffironeai csatáig, különös tekintettel a műveltségi 
viszonyokra. — K. k. Batizfalvi I. k.

Földrajz, li. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. Térkép- 
rajzolás. — K. k. Scholtz : Földrajz IV.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra : a négy alapművelet egész és tört- 
számokkal. A geom. sor mint az osztás eredménye. Közös osztó és több
szörös. Négyzetre és köbre emelés, a binom és a trinom és a tizesrendszerű 
számok négyzete és köbe. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel. — K. k. 
Mauri tz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Elemi stereometria és távlattan. Landau és 
Wohlrab 2. füzete nyomán (III. kiadás).

Természetrajz, h. 2 óra. Előismeretek a chemiából. Az ásványok 
morphologiai és physikai tulajdonságai. A legfontosabb ásványok le
írása. — K. k. dr. Róth: Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

IV. osztály.
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Vallás, 1). 2 óra. Bibliaismertetés. — K. k. Batizfalvi István.
Latin nyelv, h. 5 óra. Syntaxis: az előző' osztály anyagának ismétlése 

után az idők és módok tana (cons. temp.). Függő kérdés. Határozói 
mondatok : a)  következményes és czélhatározó mondatok; b)  időhatá- 
rozó mondatok. Olvasmány I. félévben: Caesar de Bello Gallico 1. VII. 
(a többi könyvek tartalmilag). II. félév: Ovidius Métám. I. A négy 
világkorszak. Az özönvíz. — K. k. Teubner-féle szövegkiadások. Csemy- 
Dávid: Latin stylgyakorlatok.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktan a torokhangú tövek conjugatiójáig, 
megfelelő gyakorlatokkal. — K. k. Görög Nyelvtan, irta Maywald József. 
Görög Olvasókönyv, Maywald .Józseftől.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Szerkesztéstan. A ballada elmélete, egyes 
balladák magyarázva és könyvnélkül. — K. k. Góbi és Beöthy.

Német nyelv, h. 2 óra. Olvasmányok : Doktor Faust. Die heilige Eli
sabeth. Otto mit dem Bart. Dietrich von Berne. (Kinkel) — Wilhelm Teil. 
(Zedlitz.) — Árion (Schlegel). — Abdallah (Chamisso). — Das Glück von 
Edenhall (Uhland). — Der Reiter u. d. Bodensee (Schwab). •— Die 
Haideschenke (Lenau). — Reineke Fuchs (Goethe) 160 sor. — 
Magyarázva és részben könyvnélkül. Házi és iskolai dolgozatok. — K. k. 
Heinrich I.

Történelem, h. 4 óra. A görögök történetéből makedoniai Fülöp be
avatkozása ; Nagy Sándor ; a római történet a város alapításától a nyugot- 
római birodalom bukásáig, tekintettel a műveltségi állapotokra. — K. k. 
Batizfalvi I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a)  Algebra: A binom magasabb positiv hat
ványai. Gyökvonás. Számolás gyökmennyiségekkel. Négyzetgyök és köb
gyökvonás alg. többtagúból és tizesrendszerű számokból. A tiszta és a 
vegyes másodfokú egyenletek megoldása. Elsőfokú egyenletek két isme
retlennel. — K. k. Mauritz. — b) Geometria: A síkmértan elemei. — 
K. k. Ábel.

Növénytan, h. 2 óra. A növények jellemző chemiai, alak- és élettani 
tulajdonságai. A növények szövet- és alaktana. Linné rendszere. A ter
mészetes rendszer, ennek alapján a növénykörök és osztályok, ezek
nek főbb rendjei és családjai a legismertebb képviselőkkel. — K. k. Borbás 
Vincze.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V. osztály.
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Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. — K. k. Batizfalvi 
István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Sallustius bellum Jugurthinum 
válogatva 62 fejezet; ebből emlékeltetett 7 fejezet. — Vergilius Aen. II. 
1-—566. v. Emlékelve 155 vers. — K. k. Sallustius ed. Pecz ; Vergilius 
ed. Teubner. —- A syntaxisból: a quum ; feltételes és óhajtó mondatok ; 
az oratio obi. részletesen ; a gerundium és gerundivum ; a supinum. Mind
ezek megfelelő iskolai dolgozatokkal begyakoroltattak. Fordítva Cserny- 
Dávid Latin stylusgyakorlatok I. könyvéből 16 gyakorlat.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktan befejezve. A syntaxisból az esettan 
alkalmilag. Gyakorlatul szolgált: 36 gyakorlat Sehenkl-Abel görög elemi 
olvasókönyvéből. Ugyanabból olvastatott 4 mese és Lukianus dialógusai
ból 4, valamint Lukianos enypnionja. — K. k. Curtius-Ábel, görög nyelv
tan. Lukianos Vol. I. p. 1. ed. Teubner.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Bhetorika. Shakspere «Coriolanusa» és Kis
faludy K. «Csalódások» czlmő vigjátéka olvasva és magyarázva. Coriola- 
nusból egyes alkalmas helyek könyvnélkül. — K. k. Góbi és Névy.

Német nyelv, h. 2 óra. Der Spaziergang, Kassandra, Schillertől, 
emlékelve s magyarázva. Hermann und Dorothea (Goethétől) olvasása és 
magyarázata. írásbeli munkák. — K. k. Schillers Gedichte ; Weber: Her
mann und Dorothea von Goethe.

Történelem, h. 4 óra. Középkor története. — K. k. Batizfalvi István, 
H. köt.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a)  Algebra: A hatványozás általánosítása. 
Logarithmusok. Exponentialis egyenletek. — K. k. Mauritz. — b) Mér
tan : A szabályos sokszögekről; a kör és részeinek kerület- s terület
számítása. Síktrigonometria. A stereometriából nehány bevezető tétel 
után a szabályos testek. — K. k. Ábel, Mértan.

Állattan, h. 2 óra. Az állatok és növények összehasonlítása a chemiai 
alak- és élettani tulajdonságok alapján. Az állatok szervrendszerei és 
szervei részletesen és összehasonlítva, különös tekintettel az emberre. 
Az állatok rendszertana. Az állatkörök, az állatosztályok és főbb rendek 
a legfontosabb képviselőkkel. — K. k. Paszlavszky József.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VI. osztály.
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Vallás, k. 2 óra. A magyarországi protestáns egyház története. — 
K. k. Batizfalvi István.

Latin nyelv, k. 5 óra. Livius VII. 1—26. Cic. in Cat. I. és II. Hora
tius, ódák I. 1., 3., 4., 7., 14., 22., 24., 38.; II. 3., 9., 10., 13., 14., 16.; III.
2., 29. Könyvnélkül Cic. in Cat. 1.1—6. Hör. I. 1., 4., 24.; II. 3., 10., 14. 
Fordítások magyarból latinra, Kalmár-Sváby II. 1—17. Önálló elbeszélé
sek mint iskolai dolgozatok. — K. k. Teubner-féle kiadások.

Görög nyelv, k. 4 óra. Od. IX. egészen. X. 1—228. Herod. I. 26—73. 
Könyvnélkül Od. IX. 1—139. Tempora, modi verborum.

Magyar nyelv, k. 3 óra. Poétika, a költői műfajok elmélete, 
olvasmányok alapján. Havonként Írásbeli dolgozat. — K. k. Góbi: 
Poétika.

Német nyelv, h. 2 óra. Lessing és Herder élete s művei. Schiller 
élete, művei Maria Stuartig. Olvasmány: Lessing, Laokoon; Schiller, 
Tell, Wallensteins Lager. írásbeli dolgozatok. — K. k. Kluge, Geschickte 
der deutschen Nationalliteratur.

Történelem, h. 4 óra. Az új-kor története, Batizfalvi István könyve 
szerint.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a)  Mgébra. A másodfokú egyenlet teljes 
elmélete. A számtani és mértani kaladvány. Szakaszos tizedes törtek 
átalakítása közönséges törtekké. Kamatos kamat- és járadék-számítás. -— 
K. k. Mauritz. — b) Mértan. Térmértan. A pont coordinátái. Két 
pont távolsága. Első- és másodfokú függvények graphikai ábrázolása. Az 
egyenes és kör egyenlete. -—• K. k. Ábel, Mértan.

Physika, h. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd, folyós és ter
jengős testek mechanikája. — K. k. Báth A.: Kísérleti természettan.

Lélektan, k. 2 óra. A szellemi élet főjelenségei. — K. k. Böhm K. : 
Tapasztalati lélektan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.

VIII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. — K. k. Batizfalvi 
István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Tacitus Annales XIII. 1—58. (végig), XIV. 
1—20. Horatius satir. I. 1. 6. 9. II. 1. 6. Epist. I. 1. 7. Epodon II. — 
Irodalomtörténet M. Porcius Catoig. — Fordítási gyakorlatok Kolmár- 
Sváby II. 118—140. (23 gyakorlat). Iskolai gyakorlatok (4); részben ön
álló dolgozatok. ■— K. k. Tacitus és Horatius Teubner-féle kiadás. — 
Kolmár-Sváby Gyakorlókönyv, II. k.



Görög nyelv, h. 4 óra. Homeri Ilias I. ének (végig), YI. 1—529. 
Ebből könyvnélkül 125 sor. — Tktikydides I. 1—31., 44—52. (40 feje
zet). Syntaxis alkalmilag. — K. k. Homeros és Thukydides Teubner-féle 
kiadás.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar nemzeti irodalom története. Havon
ként írásbeli dolgozat. — K. k. Beöthy Zsolt könyve, I., H. köt.

Német nyelv, h. 2 óra. Goethe élete és művei (Egmont-tól kezdve). 
Schiller élete és művei. Olvasmány : Goethe, Egmont. Schiller, Wallen
steins Tod. Iskolai fordításgyakorlatok; házi dolgozatok az olvasmány 
alapján. — K. k. Kluge: Geschichte der deutschen Nationalliteratur.

Történelem, h. 4 óra. Magyarország oknyomozó története, Mangold 
könyve szerint.

Mennyiségtan, h. 2 óra. Kapcsolástan. A binomiális tétel. A mathe- 
matika főbb tanainak ismétlése. — K. k. Mauritz Algebra és Ábel Mértan.

Physika, h. 4 óra. A rezgéstan ismétlése után: Akustika, Optika, 
•Calorika és Elektrologia. — K. k. Báth A. Kísérleti természettan.

Logika, h. 2 óra. A gondolkozás elemi és rendszeres formái. — K. k. 
Böhm K. Logika.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

Magyar házi dolgozatok théniái.

V. oszt. 1. Thémák ítélet alakjában. •— 2. A ballada jellemző saját
ságai «Y. László» alapján. — 3. A «Tetemre hívás» ez. ballada verstani- 
lag fejtegetve. — 4. Nyári zivatar (festés). — 5. A kezesség (elbeszélés, 
Schiller után). — 6. Occultse inimicitiae magis timendee sunt, quam apertae. 
(Chria verbális).

VI. oszt. 1. Coriolán jellemvonásai a tragédia alapján. — 2. Volumnia 
jelleme. — 3. A «Csalódások» főhősének egyénisége. — 4. A «Csalódások» 
összefüggő meséje. — 5. Fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze. — 
Földi ember kevéssel beéri. — Szeresd hazádat és ne mondd.

VII. oszt. Az újkori felfedezések következményei. -— Dal és óda (isk. 
dóig.). — Lévay «Mikes» ez. költeményének magyarázata. -—Hektor és 
Andromakhe. ■— A megelégedésről (isk. dóig.). — A szórakozásól (isk. 
dóig.). — Goethe balladája «Az elűzött és visszatért grófról». — Tompa 
«Falusi órák».

V ili. oszt. A hazaszeretetről. — A fösvény és a takarékos. — A bib
lia befolyása a XVI. század irodalmára. — I. István és IV. Béla (isk. 
dóig.). — Az Anjouk érdemei. — Az olvasásról (isk. dóig.). — Csokonai 
ódája «A magánossághoz». — Mit tanulunk az Írók életrajzaiból? (isk. 
dolgozat).

É rtesíti 1890—91. évről. 4
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Német házi dolgozatok tliémái.

V. oszt. Dietrich von Beme (Kinkel-től) prózában. -— Wilhelm Teli 
(Zedlitz-től) prózában. — Ahasver der ewige Jude (Lenau-tól) prózában. — 
Árion (Schlegel-től) prózában. — Abdallah (Chamissó-tól) prózában.

VI. oszt. Aus meinen Ferien. — Die Geschichte eines Pferdes. — 
Wüste und Meer. — Das verschleierte Bild zu Sais. — Die Kraniche des 
Ibykus.

VII. oszt. Inhalt der ersten Scene aus Wilhelm Teil. — Der Drei
männerbund. — Der scheinbare Vorzug der Thiere vor den Menschen. — 
Budenz’s Charakter.

VIII. oszt. 1. Die Volksscenen in Goethes «Egmont». — Die Katastro
phe in Goethes «Egmont». — 2. Das persönliche Element in Goethes 
Dichtungen. — 3. Fausts Streben nach höchster Erkenntniss. — Faust 
und Gretchen. — 4. Schillers Räuber. — 5. Die Entwickelung der Hand
lung in «Wallensteins Tod» bis zur Peripetie.

A toniázás tan-anyaga.

i. és II. osztály. Állások: alap-, lépő-, keresztezett, terjeszkedő, gug
goló állás. — Tagszabadgyakorlatok: karlendülések, karlökések és ütések 
minden irányban ; törzshajlítások és forgások, sark-, térd- és lábemelés, 
lábvetések és forgatások. — Birkózó gyakorlatok: húzás és tolás.-— Tár
sas szabadgyakorlatok: a taliga; egymásnak háton való czipelése. — 
Katonai rendgyakorlatok: A gyakorlati szabályzat a m. kir. honvédgya
logság számára I. részének I. fejezetéből a 2., 3., 4., 5. (kivéve a húzódás) 
és 6. §§., ú. m.: állás, a sor felállítása, igazodás és fedezés; fordulatok ; 
menet előre, hátra, oldalt; kanyarodás oldalt és arczsorban. — A II. feje
zetből rendekbe fejlődés és sorba szakadozás. — Szertornázás: magas
távol-, mély-, kötél- és szekrényugrás. Gyakorlatok rézsútos és vízszintes- 
létrán, gyűrű- és forgóhintán, alacsony nyújtón, korláton és lebegőfán ; 
mászás egy és két póznán. — Különféle versenyek és játékok. — Heten
ként 2-—2 óra.

III. és IV. osztály. Állások: rohamállás; támaszfekvés. — Tagsza
badgyakorlatok : a már említetteken kívül a karvágások és körzések ; láb
ütések és lökések. — Járógyakorlatok: kitartó futás 5—10 perczig; ver
senyfutás 150 lépésnyi távolságra. — Birkózó gyakorlatok: húzás és 
tolás. — Társas szabadgyakorlatok: hármasával: a középső függésben és 
támaszban tartása. — Összetett szabadgyakorlatok: négy ütemű szabad-

>
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gyakorlatok. A fősúly a pontos ütemre, a tartásra s illetőleg a nyújtott, 
majdnem feszes tartásra lön fektetve. — Katonai rendgyakorlatok: az 
előbbieken kívül a kettős rendekbe fejlődés és rendekbe szakadozás. — 
Szertornázás: a II. oszt. anyaga kibővítve; azonkívül ugrás rohamdesz
kán és mászás kötélén. — Különféle versenyek és játékok. — Hetenként 
■2-2 óra.

V.és VI. osztály. Rendgyakoliatokból: a kanyarodások, fejlődések, stb. 
összekötve combinált alakok létrehozására. — Katonai rendgyakorlatok
ból : a szakasz és annak különféle mozdulata. — Szabadgyakorlatok: az 
állások kiválóan mint kiindulási helyzetek alkalmas tagszabadgyakorla
tokhoz ; az ellenoldalú és irányú gyakorlatok és a sorok, oszlopok ellen
tétes működése. — Birkózási szabadgyakorlatokból: a birkózás meghatá
rozott fogással és a nélkül; botbirkózás. — Társas szabadgyakorlatokból: 
az ilynemű gyakorlatok kettesével, hármasával, botokkal és a nélkül. — 
Szergyakorlatokból: Magas ugrás. Czél: a helyes és szép ugráson kívül 
vállmagasságot átugrani. Távol ugrás. Czél: a helyes és szép ugráson 
kívül 2 V2 testliosszaságot megugrani. Mély ugrás. Czél: IV2 test magas
ságról leugrani rúddal és szabadon. Koham-ugrás : oldal- és átugrások for
intokkal és lábgyakorlatokkal a repülés alatt. Ugrózsámolyok: a távol- és 
magas-ugrás gyakorlása szilárd testeken át. Bakugrás : felülések a mell-ma
gasságra állított bakon; ilyen és nagyobb magasságban az átugrások. Lóug
rás : felülések és átugrások a mell-magasságra állított lovon át. Búdugrás : 
távol- és magasba. Nyújtó: gyakorlatok támaszban, de függésben is és 
forgások. Bézsutos létra: függeszkedések páros kézzel, gyakorlatok támasz
ban. Vízszintes létra : könnyebb átmenetek függésből támaszba, gyakorla
tok lendülettel. Mászás : kitérés, függeszkedések egy és két rúdon (kötélén). 
Gyürűhinta : gyakorlatok támaszban és függésben és hintázással gyakor
latok függésben. Korlát: szökdelések, gyakorlatok lengéssel és hajlított 
támaszban, egyszerű és összetett ülés-cserék. Súlyemelés 15 klgr. vasrúd
dal. Súlydobás: magasság- és távolságba 10 kgr. vasgolyóval. Játék : tor
najátékok és labdázás.

VII. és VIII. osztály. Kendgyakorlatokból: combinált felvonulások. 
Katonai rendgyakorlatokból: a szakasz és annak mozdulatai. ■— Szabad- 
gyakorlatokból : tagszabadgyakorlatok súlyokkal és vasbotokkal helyben 
és helyből egyen- és ellenoldalúan és ellentétesen. Birkózás : meghatáro
zott és szabadon választott fogással. Társas szabadgyakorlatok kettesével 
hármasával. — Szergyakorlatok: Magas ugrás ugró deszka nélkül, szilárd 
tárgyak átugrása. Czél: fejmagasság átugrása. Távolugrás: három test- 
hosszaság átugrása. Mély ugrás: két testmagasság. Boham- és zsámoly
ugrás : ugyanaz mint az V. és VI. oszt. Bak : felülések és üléscserék a bak- 
fejmagasságban. Ló : felülések és üléscserék mellmagasságban, átugrások 
fejmagasságban rugódeszkával. Búdugrás: ugyanaz mint az V. és VI.

4*
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osztályban. Nyújtó : gyakorlatok függésben, de kiválóan támaszban len
géssel összekötve és forgások. Rézsútos és vízszintes létra: átmenetek 
függésből támaszba, gyakorlatok támaszban és függésben lendülettel és 
két létrán. Mászás : függeszkedések egy és két rúdon (kötélén) lengéssel 
is, mászások fejjel lefelé, zászlók és mérlegek. Gyürühinta: gyakorlatok 
hintázással függésben és támaszban. Korlát: támlázások és szökdelések 
hajlított támaszban, lengés hajlított támaszban és korlát-ugrások. Súly
emelés: 15 klgr. vasrúddal. Súlydobás: magasság- és távolságba 10 klgr. 
golyóval. Játék: torna- és labdajáték.
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A főgymnasiumi tanulók száma.
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A főgymnasiumi tanulók névsora.*

I. a. OSZTÁLY.
1. Abeles Jenő, 1880. Budapest, izr.
2. Balás Imre, 1879. Budapest, r. k.
3. Bayer Gyula, 1879. Budapest, ág. b.
4. Benkó Ödön, 1879. Budapest, ág. h.
5. Brüll Pál, 1881. Budapest, r. k.
ti. Burchard Andor, 1880. Budapest, ág. h.
7. Chován Kálmán, 1878. Becs, ág. h. ism.
8. Conrád Otto, 1880. Budapest, ev. ref.
9. Császár Ernő, 1881, Budapest, ev. ref.

10- Csordás István, 1880. Budapest, ág. li. ism.
11. Debreczenyi István, 1880. Budapest, ev. ref.
12. Détshy Károly Frigyes,1881. Budapest, izr.
13. Falvay Kálmán, 1880.Budapest, ág .h .t.m .
14. Fischer Ernő, 1880. Budapest, izr.
15. Fischer Ödön, 1880. Budapest, ág. h.
16. Frey Ernő, 1880. Budapest, izr.
17. Goldberger Zsigmond, 1881. Budapest,izr.
18. Gömöry Lajos, 1879. Budapest, ág. h.
19. Gradl Ferencz, 1880. Budapest, unit.
20. Grünwald Miksa, 1879. Budapest, izr. ism.
21. Ilanusch József, 1879. Budapest, ág. b.
22. Hasenauer István, 1880. Budapest, ág. h.
23. Hesz Leo, 1880. Budapest, izr.
24. Hoffmann Géza, 1878. Budapest, ág.h.ism .
25. Janisch Károly, 1880. Brassó, ág. h.

26. John Gyula, 1881. Budapest, izr.
27. Krausz Lajos, 1880. Siófok, izr.
28. Kullmann Vilmos, 1880. Bpest, ág. h. t. m.
29. Légrády György, 1880. Budapest, ág. h.
30. Lichtenberg Pál, 1881. Budapest, izr.
31. Lichtenberger Béla, 1880. Budapest, izr.
32. Löwinger Arthur, 1880. Budapest, izr.
33. Masztics István Sándor, 1880. P.-Gyál, ág. h.
34. Maurer Árpád, 1880. Budapest, ág. h.
35. Mauthner Alfréd, 1879. Prága, r. k.
36. Mautner Gyula, 1880. Budapest, izr.
37. May Oszkár, 1881. Becs, izr.
38. Pick Pál, 1880. Budapest, izr.
39. Posevitz Samu, 1880. Alsó-Metzenzéf, ág. h.
40. Rubin Hugo, 1880. Budapest, izr.
41. Schwarz Otto, 1880. Győr, izr.
42. Spitzer Ernő, 1880. Budapest, izr.
43. Szelényi Gyula, 1879. Budapest, ág h .t.m .
44. Tomcsányi Vilmos, 1880. Budapest, ág. h.
45. Valko Lajos, 1880. Budapest, ág. h.
46. Wahl Ernő, 1880. Budapest, izr.
47. Weisztnann Arthur, 1880. Budapest, izr.
48. Wünsch Rezső, 1879. Uebersee, ág. h. ism..
49. Zeitler Ernő, 1880. Makó, ág. h. t. m.

Évközben k im arad t:
50. Maiéter Gyula, 1880. Budapest, ág. h

* R ö v i d í t é s e k :  ág. h. =  ágostai h itvallású; ev. ref. =  evangélikus reformált;, 
r. k. =  róm ai katholikus ; g. k. =  görög k e le ti; unit. =  u n itá riu s ; izr. =  izraelita ; 
t. m. =  tand íjm entes; ö. d. =  ösztöndíjas; ism. =  ismétlő.
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I. b. OSZTÁLY.
1. Bárány Ferencz, 1879. Gomba, ág. h. t. m.
2. Becker Géza, 1880. Budapest, ág. h.
3. Benedicty Géza, 1880. Tápié-Szele, ág. h.
4. Brandt Géza, 1880. Budapest, izr.
5. Fábry Andor, 1880. Budapest, izr.
6. Faludi Otto, 1881. Budapest, izr.
7. Fejér Elek, 1881. Budapest, r. k.
8. Fritz Zsigmond, 1879. Rácz-Almás, izr.
9. Glock Géza, 1880. Lőcse, ág. h.

10. Goldstein Jenő, 1881. Dárda, izr.
11. Grau Lajos, 1879. Budapest, ág. h.
12. Hieronymi Pál, 1879. Budapest, r. k.
13. Höchel János, 1879. Budapest, ág. h.
14. Kanitz Vilmos, 1880. Budapest, izr.
15. Kaufmann Rezső, 1881. Pankota, izr.
16. Klammer Béla, 1880. Miskolcz, izr.
17. Knuth Frigyes, 1880. Budapest, ág. li.
18. Kopf Miksa, 1879. Szabadka, izr.
19. Kralik István, 1877. Budapest, ág. h.
20. Kubies Jakab, 1881. Budapest, izr.
21. Kund Andor, 1880. Budapest, ág. h.
22. Lehner Attila, 1879. Budapest, ág. h. ism.
23. Ludwig Károly,1878. Budapest, ev.ref. ism.
24. Mangold Frigyes, 1880. Budapest, izr.
25. Mansfeld Ernő, 1880. Budapest, ág. h.
26. Mayerhöffer Jenő, 1880. Budapest, ág. h.
27. Mokry Ödön, 1880. Temesvár, ág. h.
28. Perlgrund Jenő, 1880. Laczháza, izr.
29. Péterffy Oktáv, 1881. Pozsony, ág. h.
30. Possert Endre, 1880. Budapest, ág. h.
31. Pratscher József, 1879. Budapest, ág. h.
32. Reich Arthur, 1879. Kalocsa, izr.
33. Roller Benő, 1879. Budapest, izr.
34. Roszner Vilmos, 1880. Budapest, ág. h.
35. Sárfy József, 1879. Budapest, ág. h.
36. Schmahl Reinhold, 1880. Budapest, ág. h.
37. Scholtz Pál, 1880. Budapest, ág. h.
38. Schiecker Jakab, 1880. Budapest, izr.
39. Schubert Béla, 1880. Budapest, ág. h.
40. Seligmann Kolos, 1879. Berlin, ág. h.
41. Szidon Dezső, 1881. Budapest, izr.
42. Streck József, 1879. Budapest, ág. h. ism.
43. Sugár Elemér, 1880. Budapest, izr.
44. Vetsey Géza, 1880. Budapest, ág. h.
45. Wolfner Otto, 1880. Bécs, izr.

Évközben k im a ra d ta k  :
46. Humayer Sándor, 1880. Budapest, r. k.
47. Joubert Ferencz, 1879. Budapest, r. k.
48. Würsching Elemér, 1880. Budapest, ág. h.

M agántanulók:
49. Koos Aladár, 1880. Monor, ág. h.
50. Jlargalis Jenő, 1881. Böhönye, izr.
51. Zückler Bódog, 1878. Budapest, ág. h.

II, OSZTÁLY.
1. Abeles Ede, 1880. Budapest, izr.
2. Balogh Pál, 1879. Budapest, ág. h.
3. Bauer Richard, 1879. Budapest, izr.
4. Benkó István, 1877. Budapest ág. h.
5. Becker Rezső, 1878. Budapest, ág. h.
6. Bergl Gyula, 1879. Budapest, izr.
7. Bergl Rezső, 1880. Budapest, izr.
8. Birkner Bruno, 1878. Budapest, ág.h. ism.
9. Brandt Pál, 1879. Budapest, izr.

10. Busztin Gyula, 1879. Abony, izr.
11. Biichler Béla, 1879. Budapest, izr.
12. Ehmarin András, 1879. Bécs, r. k.
13. Fáber Fiilöp, 1876. Budapest, ág. h.
14. Fleischer János, 1879. Budapest, ág. h. t. m.
15. Fogarascher Vilmos, 1878. Brassó, ág. h.
16. Fort Ferencz, 1879. Budapest, ág. h.
17. Földiák Ervin, 1879. Budapest, izr.
18. Freund Antal, 1880. Budapest, izr.
19. Fröhlich Kár., 1879. Budapest, ev. ref.t.m .
20. Góbi írpád , 1879. Sopron, ág. b. t. m.
21. Goldstein Lajos, 1880. Dárda, izr.
22. Gönczi Jenő, 1879. Nagy-Károly, izr.
23. Gross Henrik, 1S77. Petrozsény, izr.
24. Grosz Imre, 1879. G'sökmő, izr.
25. Henszelmann Gyula, 1879, Budapest, ág. h.
26. Herzfeld Frigyes, 1879. B.-Gyarmat, izr.
27. Hirsch Albert, 1879. Budapest, izr.
28. Hofbauer Ervin, 1879. Budapest, izr.
29. Horváth Károly, 1879. Budapest, r. k.
30. Höcker Frigyes, 1878. Budapest, ág. h.
31. Jancsovius Árpád, 1879. Budapest, ág. h.
32. Joannovits János, 1878. Budapest, g. k.
33. Kaiblinger Fiilöp, 1878. Budapest, ev. ref. 

t. m.
34. Kanitz Henrik, 1879. Budapest, izr.



35. Kilényí Zoltán, 1878. Budapest, ág. h. I 8.
36. Krausz Jenő, 1879. Siófok, izr. j  9.
37. Kring Jenő, 1878. Döröcske, ág. h. j  10.
38. Landsberger Ernő, 1878. Diószeg. izr. I 11.
39. Langheim Pál, 1879. Budapest, izr. 12.
40. Lauffer Albin, 1879. Budapest, ág. h. 13.
41. Lichtenberg Sándor, 1880. Budapest, izr. j 14.
42. Lehr Andor, 1879. Szt.-Lőrinoz, ág. li. t,m . ' 15.

8. d. 1 16.
43. Lindner Ernő, 1879. Budapest, ág. h. t. m. j  17.
44. Löllbach Kálmán, 1879. S.-Tarján, r. k.
45. Löwenbein Mózes, 1878. Bilnicz, izr. I 18.
46. Lung Géza, 1880. Budapest, ág. h. ö. d. j  19.
47. Mannsfeld Ottó, 1879. Budapest, ág. h. 20.
48. Menzl Izidor, 1879. Budapest, izr. 21.
49. Nádossy István, 1878. Budapest, ág. h. i  22.
50. Nádossy Pál, 1879. B.-Szt.-Lőrincz, ág. h. 23.
51. Nagy György, 1879. Budapest, izr. | 24.
52. Németh Géza, 1878. Szegszárd, ág. h. t. m. 1 25.
53. Neugehauer Vilmos, 1878. Budapest, izr. | 26.
54. Oppenheim Ernő, 1879. Budapest, izr. 27.
55. Rosenfeld József, 1880. Lepsény, izr. 28.
56. Rosenthal Oszkár, 1879. Budapest, izr. i 29.
57. Schlesinger Herbert, 1880. Budapest, izr. i 30.
58. Schlesinger Vilmos, 1879. Rácz-Adony, izr. j 31.
59. Scholtz Tivadar, 1879. Budapest, ág. h.
60. Sterk Richard, 1879. Budapest, izr. 32.
61. Stósz Frigyes, 1879. Czegléd, ág. h. ' 33.
■62. Tausig Hugo, 1879. Budapest, izr. 1 34.
63. Weichselbaum Béla, 1879. Budapest, izr. í 35.
64. Weisz Ödön, 1879. Budapest, ág. h. | 36.
65. Wolczynszki Gusztáv, 1879. Pécs, ág. h. t.m. I 37.
■66. Ziffer Dávid, 1879. Budapest, izr. I 38.
67. Zsigmondy Dezső, 1879. Budapest, ág. h. 39.

! 40-M a g á n ta n u ló k : t i

68. Vasvári Tibor, 1879. Budapest, izr. j 42.
43.

III. OSZTÁLY. 1 u -

1. Böhm Ottó, 1 878 .Budapest,ág.h. t.m .ö .d . 45.
2. Breitenbach Vilmos, 1877. Drezda, ág. b. j 46.
3. Conrád Pál, 1878. Budapest, ev. ref. | 47.
4. Császár Károly, 1879. Budapest, ev. ref. ö.d- j  48.
5. Donáth Dezső, 1878. Budapest, izr. ] 49.
■6. Dósa Károly, 1878. Budapest, izr. ) 50.
7. Engel Dezső, 1878. Budapest, izr. j  51.

Eördögh Béla, 1878. Tisza-Ugh, ág. h. 
Faludy Lajos, 1878. Budapest, r. k. 
Ferenczy Tibor, 1877. Budapest, ág.h.
Gaál Jenő, 1878. Hütteldorf, ev. ref. 
Goldberger Leo, 1878. Budapest, izr. 
Hackenberger Lajos, 1878, Szarvas, ág. h. 
Hebelt Ede, 1879. Budapest, ág. h.
Hencz Jenő, 1877. Csurgó, ág. h.
Horcher Gyula, 1878. Kecskemét, ág. h. 
Horváth Vilmos, 1878. Kövágó-Eörs, ág.h. 
t. m.
Huszka Gyula, 1878. Csik-Tarcsa, ág. h. 
Imling Alfons, 1878. Kassa, r. k. 
Jamniczky Lajos, 1878. Budapest, r. k. 
Juvelier Géza, 1879. Budapest, izr. 
Kardevan Károly, 1878. Lőcse, ág. h. t. m. 
Kende Géza, 1878. Budapest, izr. 
KirchknopfFerencz, 1878. Budapist.ág.h. 
Kolba Rezső, 1878. Arad, ág. h.
Kordina Károly, 1878. Bruck, ág. h. 
Krempels József, 1878. Budapest, ág. h. 
Légrády Géza, 1878. Budapest, ág. h. 
Légrády Otto, 1878. Budapest, ág. h. 
Lehoczky Pál, 1878. Kiszács, ág. h.
Lehr József, 1877. Sár-Szt.-Lörincz, ág. h. 
ö. d.
Lendler Sándor, 1877. Makád, izr.
Mandel Elemér, 1878. Budapest, izr. 
Mauthner Elemér, 1878. Budapest, izr. 
Maurer Lajos, 1878. Budapest, ág. h. 
Melczer Elemér, 1878. Budapest, ág.h. ö. d. 
Németh Sándor, 1877. Budapest, r, k. 
Popella János, 1876. Budapest, ág. h. t. m. 
Porgesz Jenő, 1877. Szt-István, izr.
Pósch Gyula, 1878. Budapest, ág. h. 
Prossnitz Leo, 1878. Újvidék, izr. 
Robinson Gyula, 1877. Kompolt, ág. h. 
Scholtész György, 1876. Budapest, ág. h. 
Scholtz Géza, 1878. Budapest, ág. h. t. m. 
ö. d.
Simon Lajos, 1877. Budapest, ág. h. 
Sréter Andor, 1877. Csesztve, ág. h.
Sugár Ödön, 1878. Budapest, izr. 
Szathmáry Arisztid, 1878. Budapest, ev.ref. 
Szelényi Béla, 1877. Jászberény, ág. h. t. m. 
Szenes Ede, 1878. Budapest, r. k.
Tolnay Iván, 1878. Budapest, ág. h.
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52. Tepliczky Árpád, 1877. Liptó-Ujvár, r. k.
53. Tomcsányi Mór, 1878. Temesvár, ág h.
54. Weinberger Samu, 1878. Kassa, izr.
55. Wulfner Siegfried, 1878. Bécs, izr.
56. Záborszky Vilmos, 1877. Sopron, ág. h.

M agántanuló :
57. Burchard Aladár, 1878. Be'cs, ág. h.

IV, OSZTÁLY.
1. Adorján Dezső, 1877. Nagy-Károly, izr.
2. Aizenpreisz Kálmán, 1877. Duna-Földvár, 

ág. h.
3. Alex Ernő, 1877. Budapest, ág .h .t.m .ö .d .
4. Bartsch Pál, 1877. Budapest, ág. h.
5. Bazonyi Emil, 1876. Budapest, r. k.
6. Beimel Oszkár, 1877. Guta, izr.
7. Berczeli Harry, 1876. Budapest, ág. h.
8. Bogner Gyula, 1876. Nagyszombat, ág. h. 

t. m.
9. Brechtl Frigyes, 1877. Salgó-Tarján, 

ág. h. t. in.
10. Conrád Gyula, 1877. Budapest, ev. ref.
11. Danziger Izidor, 1876. Székesfehén ár, izr.
12. Derencsay Rezső, 1878. Budapest, ág. h.
13. De'csei Manó, 1878. Budapest, izr.
14. Diamant Samu, 1877. Budapest, izr.
15. Elischer Vilmos, 1877. Budapest, ág. h.
16. Fleischmann Miksa, 1877. Me'lykút, izr.
17. Gaspaietz Géza, 1876. Budapest, r. k.
18. Gerde Ödön, 1877. Budapest, izr.
19. GrossmannGusztáv, 1877.Budapest,ev.ref.
20. Grundt Károly, 1877. Budapest, ág. h.
21. Gulácsy Gyula, 1876. Zólyom, ev. ref.
22. Hertzka Róbert, 1878. Budapest, izr.
23. Illés Ödön, 1877. Tolmács, ág. h.
24. Kardos András, 1876. Budapest, ág. h. t. m.
25. Kaufmann Jenő, 1878. Budapest, izr.
26. Komjády László, 1878. Budapest, izr.
27. Koós Ödön, 1877. Budapest, ág. h.
28. Kovács Jenő, 1877. Budapest, izr.
29. Krámer Oszkár, 1876. Budapest, izr.
30. Krausz Emil, 1877. Sárbogárd, izr.
31. Kiimmerle Jenő Béla, 1876. Budapest, 

ev. ref.
32. Kiimmerle Ottó, 1877. Budapest, ev. re f.

33. Lederer István, 1876. Budapest, izr.
34. Lillits Milutin, 1876. Budapest, g. k.
35. Mannheimer Olivér, 1878. Kecskemét, r. k-
36. Már Zoltán, 1876. Dános, ev. ref.
37. Mauthner Dezső, 1877. Budapest, izr.
38. Mekler Oszkár, 1877. Budapest, izr.
39. Müller Viktor, 1877. Bécs, izr.
40. Nagel Manó, 1877. Budapest, izr.
41. Neuhausz Emil, 1878. Budapest, ág. h.
42. Pálmai Kálmán, 1877. Böny, ág. h. t. m.
43. Reich Fülöp, 1877. Apcz, izr.
44. Scholtz Ödön, 1877. Budapest, ág. h.
45. Schöffer Ervin, 1877. Budapest, izr.
46. Schöller Károly, 1877. Sopron, r. k.
47. Schwartz Ernő, 1877. Nagy-Kanizsa, izr.
48. Segesváry Ferencz, 1877. Budapest, ev.ref.
49. Sterk Emil, 1877. Bndapest, izr.
50. Stojanovits Péter, 1877. Budapest, g. k.
51. Szőnyi Ernő, 1877. Budapest, ág. h. t. m.
52. UrbányiHenrik, 1877.B udapest,ág.h.t.m . 

ö. d.
53. Vidor Alfréd, 1876. Budapest, izr.
54. Weichselbaum Emil, 1877. Budapest, izr..
55. Weisz Gyula, 1876. Budapest, izr.

Évközben k im a ra d ta k:
56. Havass István, 1877. Budapest, ág. h.
57. Klein Hugó, 1877. Budapest, izr.
58. Markó Albert, 1876, Bndapest, ág. h.
59. Pariss Pál, 1877. Budapest, izr.
60. Vélsz Károly, 1875. Arad, ág. h.

M agántanulók :
61. Daniel Tibor, 1878. Budapest, r. k.
62. Zsakay Ödön, 1871. Bedegh, r. k.

V. OSZTÁLY.
1. Bálint Ármin, 1875. Budapest, izr.
2. Debreczenyi Miklós, 1876. Sz.-Fehérv.,ev.ref..
3. Drobni Géza, 1875. Aszód, ág. h. t. m.
4. Ehrlich Alajos, 1876. Dévaványa, izr.
5. Farkas Izidor, 1874. Szász-Régen, izr.
6. Fleischmann Lajos, 1875. Assa-Kürth, izr.
7. Galle Elek, 1875. Kalocsa, ág. h. t. m.
8. Gergelyi János, 1876. BanusfaWa, ág. h.
9. Greszler Jenő, 1876. Budapest, ág. h.

V
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10. Havass Rezső, 1876. Budapest, ág. h.
11. Henszelman Béla, 1875. Budapest, ág. h.
12. Hollerung Richard, 1876. Becs, ág. h.
13. Ittzés Zsigmond, 1876. Csepreg, ág. h.
14. Kandó Gyula, 1877. Budapest, ev. ref.
15. Kont Jakab, 1875. New-York, izr.
16. Kubinyi Tibor, 1876. Budapest, ág. h.
17. Madarász Győző, 1876. Budapest, ág. h.
18. Nádosy Gábor, 1877. Budapest, ág. h.
19. Oszvald Lajos, 1876. Budapest, ág. h. t.m .
20. Sági Ferencz, 1874. Budapest, ág. h. t. tn.
21. Schmahl János, 1876. Budapest, ág. h.
22. Schütz Aladár, 1876. Budapest, izr.
23. Schuchtár Albin, 1876. L.-Sz.-Miklós, ág.h. 

t. m.
24. Skoupil Alfréd, 1875. Budapest, ev. ref.
25. Spitzer József, 1875. Budapest, izr.
26. Stein Sándor, 1875. Falu-Szemes, izr.
27. Szalay Pál, 1875. Budapest, ev. ref. isin.
28. Szönyi Géza, 1876. Budapest, ág. h. t. m.
29. Sztehlo Bertalan, 1876.Felsö-Kubin, ág .h .
30. Sztrelko Árpád, 1875. Budapest, ág. h.
31. Weber Rezső, 1876. Budapest, ág. h. t. m. 

ö. d.
32. Zimmermann Lajos, 1876. Budapest, ág.h.
33. Zückler Ármin, 1876. Budapest, ág. h.
34. Zwicker Géza, 1875. Budapest, izr.

M a g á n ta n u ló k:
35. Rohner Vilmos, 1877. Budapest, izr.
36. Szegedi Albert Emil, 1857. Szirák, ág. h.

VI. OSZTÁLY.
1. Andréka Károly, 1874. T.-Bicske, r. k.
2. Balassa Ödön, 1875. Budapest, ág. b. t. m.
3. Beliczay Endre, 1875. Budapest, ág. Ii. ö. d.
4. Berger Arnold, 1874. Pobedin, izr.
5. Danes Béla, 1873. T.-Sz.-Miklós, ág. h.
6. Elischer Gyula, 1875. Budapest, ág. h.
7. Frank Jenő, 1873. Tisza-Füred, izr.
8. Hilkene Fülöp, 1875.Uj-Verbász, ág. h.ö. d.
9. Holländer Mór, 1875. Budapest, izr.

10. Hollefreund Béla, 1873. Budapest, ág. h.
11. Kilián Ernő, 1875. Budapest, r. k.
12. Kohn Dezső, 1873. Csonoplya, izr.
13. Kohner Jenő, 1876. Budapest, izr.

14. Komlós Arthur, 1876. Baja, izr.
15. Kun Tibor, 1875. Budapest, r. k.
16. Melczer Lajos, 1875. Budapest, ág. h. t. m. 

ö. d.
17. Müller Izidor, 1874. Békés-Csaba, izr.
18. Müller Leo, 1876. Budapest, izr.
19. Müller Samu, 1873. Német-Boly, izr. ism.
20. Neuwirth Zsigmond, 1874. Csacza, izr.
21. Pillich Ferencz, 1876. Szombathely, ág. h.
22. Rosenthal Jenő, 1876. Békés-Csaba, izr.
23. RothmannArnold,1873.N.-Tapolcsány,izr.
24. Schreyer Jenő, 1875. Budapest, izr.
25. Sipiczky Pál, 1872. Csik-Tarcsa, ág. li.
26. Sztehlo Aladár, 1875. Budapest, ág. h.
27. Veigelsberg Victor, 1875. Budapest, izr.
28. Wilheim Ernő, 1875. Lengyeltóti, izr.
29. Wladár Győző, 1874. Sámsonháza, ág. li.
30. Zimmermann Ágost, 1875. Moór, ág. h.

É vközien  k im a ra d ta k  :
3 ! . Hallósy Tibor, 1875. Arad, r. k.
32. Zacbar Gyula,1875. Beszterczebánya, ág. h.

M a g án tanu lók:
33. Gergely Aladár, 1874. Budapest, r. k.
34. Steinacker Harold, 1875. Budapest, ág. h.

VII, OSZTÁLY.
1. Balogh József, 1874. Budapest, ág. h.
2. Barla Titus, 1874. Csurgó, ev. ref.
3. Bathó Lajos, 1874. Komárom, ev. ref.
4. Brünauer Ignácz, 1874. Aszód, izr.
5. Burchard Pál, 1873. Budapest, ág. h.
6. Büchler Jenő, 1875. Török-Kanizsa, izr.
7. Dallgó Rezső, 1874. Budapest, ág. h. t. m. 

ö. d.
8. Farkas Géza, 1874. Budapest, r. k.
9. Frank Otto, 1873. Rozsnyó, ág. h. t. m.

10. Fröhlich János, 1873. Budapest, ág. h .t.m , 
ö. d.

11. Gally János, 1874. Budapest, ág. h.
12. Goldberger Antal, 1874. Budapest, izr.
13. Hirsch Miksa, 1873. Budapest, izr. ism.
14. Horn Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
15. Horváth Lajos, 1874. Budapest, ág. h.
16. Jónás Géza, 1874. Kisbér, ág. h. t. m.



17. Kállay Gusztáv, 1873. Vácz, r. k.
18. Knuth Károly, 1874. Budapest, ág. h.
19. Koós Aurél, 1874. Budapest, ág. h.
20. Krausz Oszkár, 1873. Budapest, izr.
21. Mayer Béla, 1873. Temesvár, ág. h.
22. Mautner Aladár, 1874. Budapest, izr.
23. Nádosy Gergely, 1874. Budapest, ág. h.
24. Neumann Zsigmond, 1872. Pécs, ág. h.
25. Pigler Lipót, 1874. Budapest, ág. h.
26. Pollák Géza, 1874. Budapest, izr.
27. Reusz Andor, 1874. Budapest, ág. h.
28. Scholtz János, 1873. Budapest, ág. h.
29. Schranz János, 1874. Bpest, ág. h. ö. d.
30. Schubert Frigyes, 1874. Budapest, ág. h.
31. Sztehlo Gyula, 1875. Stoósz, ág.h. t.m . ö. d.
32. Sedgyó Rezső, 1873. Budapest, ág. h.
33. Thein Zsigmond, 1874. Bécs, izr.
34. Tolnay Pál, 1875. Budapest, ág. h.
35. Vigyázó Elemér, 1873. Paks, r. k.
36. Winter Lajos, 1875. Jassy, ág. h.
37. Wittchen Lajos, 1874. Budapest, ág. h.
38. Zimmermann Károly, 1874. Bpest, ág. h.

M agántanuló:
39. Dániel Elemér, 1874. Szt.-Lörincz, r. k.ism.

VIII. OSZTÁLY,

1. Baumgarten Nándor, 1873. Budapest, izr.
2. Beck Károly, 1874. Keszthely, izr.
3. Benedikt Ottó, 1873. Bécs, izr.
4. Brüil Oszkár, 1872. Budapest, izr.

5. Császár Elemér, 1874. Budapest, ev. ref. 
ö d.

6. Egger Géza, 1872. Budapest, izr. ism.
7.. Eisler Miksa, 1873. Budapest, izr.
8. Faludy Géza, 1873. Budapest, r. k.
9. Falvay Sándor, 1873. Budapest, ág. h. t. in.

10. Fejér László, 1874. Nagy-Károly, izr.
11. Grundmann Frigyes, 1874. Eszék, ág. h.
12. Grundmann Richard, 1873. Eszék, ág. h.
13. Inselt Jenő, 1873. Kaposvár, izr. ism.
14. Kohner Alfréd, 1873. Budapest, izr.
15. Latzkó Manó, 1873. Budapest, izr.
16. Lovrich Gyula, 1873. Budapest, r. k.
17. Mauritz Gyula, 1873. Budapest, ág. h, ö. d.
18. Mokry Imre, 1873. Temesvár,ág. h t.m .

ö. d.
19. Oesterreicher Rezső, 1873. Budapest, izr.
20. Rajnai Béla, 1873. Budapest, ág. h.
21. Róth Gyula, 1873. Nagyvárad, izr.
22. Szedenics Ödön, 1872. Budapest, ág. h.
23. Szelényi Árpád, 1872. Szepes-Béla, ág. h. 

t. m.
24. Szelényi Zoltán, 1873. Budapest, ág. h.
25. Szontágh Jenő, 1873. Budapest, ág. h.
26. Vargha Gyula, 1873. Budapest, ev. ref.
27. Wagner Ödön, 1874. Budapest, ág. h.
28. Weinberger Viktor, 1873. Báj, izr.

Évközben kilépett:
29. Mihelics Márton, 1873. Uj-Verbász, r. k.

M agán tanu ló :
30. Deutsch Leo, 1871. Budapest, izr. ism.



TANSZEREK.

I. KÖNYVTÁR.

Áz 1890/91-iki tanévben a könyvtár következőképen szaporodott:

A) Vétel útján
inegszereztettek:

1. Folyóiratok:
a) Budapesti Szemle, szerk. Gyulai Pál.
b) Századok, szerk. Szilágyi Sándor.
c) Magyar Nyelvőr, szerk. Szarvas Gábor.
d) Evang. Egyház és Iskola, szerk. Trsztyénszky Ferenez.
e) Protest. Egyházi és Iskolai Lap, szerk. Szőcs Farkas.
f) Egyetemes philologiai Közlöny, szerk. dr. Heinrich Gusztáv, dr.

Thewrewk Emil és dr. Némethy Géza.
g) Magyar philos. Szemle, szerk. Bokor József.
h) Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, szerk. dr. Fleck

eisen A. és Masius H., Lipcse, Teubner.
i) Zeitschrift fü r  österr. Gymnasien, szerk. Hartei W., Schenkl R.,

Bécs, Gerold.
k) Zeitschrift f  ür das Gymnasialwesen, szerk. Kern H. és Müller H. J.

Berlin, Weidmann.
l) Zeitschrift fü r  den mathem. und natúr wiss. Unterricht, szerk. Hoff

mann S. C. V., Lipcse, Teubner.
m) Literar. Centralblatt, szerk. dr. Zarncke Fr. Lipcse,, Avenarius.
n) Philosophische Monatshefte, szerk. dr. Natorp P., Lipcse, Koschny.
o) Repertorium für Experimental-Physik, szerk. Carl Ph., München,

Oldenbourg.
p) Revue des deux Mondes, Paris.
-q) Berliner philologische Wochenschrift, szerk. Beiger Chr., Seiffert 0. 

és Thieman R., Berlin, Calvary.
r) Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, szerk. Umlauft 

Fr., Bécs, Hartleben.
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2. Tudományos müvek:
1. Riemann 0. és Uri J., Tite-Live. Narrationes, Texte latin. Paris,

Hach ette, 1890.
2. Leconte Albert, Select® e profanis scriptoribus históriáé. Paris, Ha-

chette, 1890.
3. Bread, Michet et Person Léonce, Grammaire Latiné. Paris, Hachette,.

1890.
4. Regnaud Paul, Principes généraux de Linguistique Indo-Euro-

péenne. Paris, Hachette, 1890.
5. Hunfalvy János, Egyetemes Földrajz, III. k., Északi és Közép-

Europa földrajza . . befejezte és sajtó alá rendezte Dr. Thirring 
Gusztáv. Budapest, Athenaeum, 1890.

6. Hübner, Otto, Geographisch-statistische Tabellen aller Länder der
Erde. Herausgegeben von Prof. v. Juraschek. 1890. Bommel, 
Frankfurt a/M.

7. Csecsetka Sámuel, Magyarhoni evangélikus Egyházjogtan. Pozsony,.
Szerző sajátja 1890, 1—4. füzet.

8. Lehmann, R., Der deutsche Unterricht. Berlin, Weidmann 1890.
9. Varga Otto, Aradi vértanuk albuma. Második kiadás, 1890. Arad sz.

k. város tulajdona.
10. Müller, Ivan v., Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft 

in systematischer Darstellung. XV., XVI. Halbband. München. 
Beck, 1890.

11 .Aristoteles Metaphysik übersetzt von Hermann Bonitz. Aus dem 
Nachlass herausgegeben von Eduard Wellmann. Berlin, Bei- 
mer, 1890.

12. Brugmann, Karl, Grundriss der vergleichenden Grammatik der
indogermanischen Sprachen. 2. Bd., 2. Hälfte, 1. Lief. Strass
burg, Trübner, 1890.

13. Barthélemy Saint-Hilaire, A philosophia viszonya a természettudo
mányokhoz és a valláshoz. Fordította Péterffy Jenő. Budapest, 
Akadémia. 1890.

14. Rambwud, Alfréd, Oroszország története eredetétől kezdve 1884-ig.
Fordította Laukó Albert. I., II. k. Budapest, Akadémia. 1890.

15. Badics Ferencz, Fáy András életrajza. Budapest, Akadémia. 1890.
16. Petri Bod História Hungarorum ecclesiastica, edidit post dar.

Bawenhoffi obitum J. J. Prins. Tom. II., III. ed. L.W. E. Bawen- 
hoff adiuvante Car. Szalay; praefatus est J. J. Prins. Lugduni 
Batavorum 1889/90. Brill.

17. Kayser, Dr. Emanuel, Lehrbuch der geologischen Formationskunde.
Stuttgart, Enke, 1891.



(51

18. tíugari, M., La moral anglaise contemporaine. Deuxicme edition.
Paris, Alcan, 1885.

19. Sergi Gr,, La psychologie physiologique. Traduit de l’Italien. Paris,
Alcan, 1888.

20. Wilder mann, Max, Jahrbuch der Naturwissenschaften 1890—1891.
Freiburg im Breisgau, Herder, 1881.

21. Susenlihl, Franz, Geschichte der griechischen Literatur in der Ale
xandrinerzeit. Erster Band, Leipzig, Teubner, 1891.

22. Allgemeine Weltgeschichte von Th. Flathe, G. F. Herzberg, F. Justi,
J. v. Pflugk-Hartung, W. Philippson. V. Band. Das Mittelalter,
2. Th. von H. Prutz, Berlin, Grote, 1891.

22. Magyar nyelvtörténeti Szótár, a legrégibb nyelvemlékektől a nyelv
újításig. A m. t. Akadémia megbízásából szerk. Szarvas Gábor 
és Simonyi Zsigmond. II. k. 4—10. f. Budapest, Hornyánszky, 
1890/91.

24 .Roscher W. II., Ausführliches Lexicon der gríech. und römischen 
Mythologie. 18, 19. Lief. Leipzig, 1890/91.

25. Wundt, Willi., Philosophische Studien, VI. Bd. 2—4. H., VII. Bd.
1. H. Leipzig, Engelmann 1890/01.

26. Az osztrák-magyar monarchia. írásban és képben, kiadja a m. kir.
államnyomda. Budapest, Bévay testvérek bízom. 108—131 f. 
Budapest, 1890/91.

27. Encyklopädie der Naturwissenschaften. Erste Abth. Lief. 64. 65.
Zweite Abth. Lief. 57—65. Dritte Abth. Lief. 5—9. Breslau, 
Trewondt, 1890/91.

28. Unser Wissen von der Erde. Allgemeine und specielle Erdkunde.
Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner 
von Alfred Kirchhof. Lief. 132- 144. Prag, Tempsky, 1890/91.

29. Archaeologiai Értesítő, szerk. Hampel József, XI. k. 1., 2., 3. f. Buda
pest, Akadémia 1891.

30. Értekezések a mathem. tudományok köréből, szerk. Szabó József.
XIV. k. 4. sz. Budapest, Akadémia 1891.

31. Értekezések a társad, tudom, köréből, szerk. Pauer Imre. XI. k. 3. 4. sz.
Budapest, Akadémia 1891.

32. Mathem. és természettud. Közlemények, szerk. Lengyel Béla, XXIV. k.
5., 6., 7. sz. Budapest, Akadémia.

33. Mathem. és természettudom. Értesítő, kiadja a m. t. Akadémia, szerk.
König Gyula, IX. k. 3—6. f. Budapest, Akadémia.

34. A m. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek,
szerk. a Főtitkár. VI. k. 11., 12., 13. sz. Budapest, Akadémia, 
1891.

35. Irodalomtörténeti közlemények, szerk. Ballagi Aladár. I. évf. 1. füzet.
Budapest, Akadémia, 1891.
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B )  Ajándék útján:

1. A m. t. Akadémiától:
1. Magyar tudom, akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral

1891-re. Budapest, Akadémia, 1891.
2. Munkácsi Bertáit, Yotják Szótár. 1. füzet. Budapest, Akadémia, 1890.
3. Nyelvemléktár. Bégi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja a m.

t. Akadémia nyelvtudom, bizottsága, XIV. k. Budapest, Aka
démia, 1890.

4. Szilágyi Sándor, Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok,
I. kötet. Budapest, Akadémia, 1890.

5. Mathem. és természéttud. Értesítői kiadja a m. t. Akadémia, szerk.
König Gyula. IX. k. 1. f.

6. Értekezések a nyelv- és széptudom, köréből, szerk. Gyulai Pál, XV. k.
6., 8. sz. Budapest, Akadémia 1890.

7. Értekezések a társadalmi tudom, köréből, szerk. Pauer Imre. X. k,
1., 2. sz. Budapest, Akadémia, 1890.

8. Értekezések a természettudományok köréből, szerk. Szabó József. XX.
k. 1., 3., 4. sz. Budapest, Akadémia, 1890.

9. A m. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek.
Szerkeszti a Főtitkár. VI. k. 8., 9. sz. Budapest, Akadémia, 1890.

10. Akadémiai Értesítő. A m. tud. Akadémia megbízásából szerk. Sziltf 
Kálmán, (5—17. Budapest, Akadémia, 1890/91.

II. TEBMÉSZETTANI GYŰJTEMÉNY.

A természettani gyűjtemény a következőkkel egészíttetett ki r 
1 db eszköz a mozgás-parallelogramm bemutatására, — egy, a nyomás 
egyarántos elterjedésére ; egy nyelvsíp ; egy eszköz a totalis reflexióra ; 
egy Frick-féle készülék; Tyndal fajmeleg-készüléke; — Conductor két 
üres féltekével; egy szétszedhető leideni palaczk; egy Rhumkorff-féle 
commutator és egy inclinatio-tű, — körülbelül száz forint értékkel.

III. TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNY.

Ajándékok : Bedő Béla főgymnasiumi tanulótól: 1 drb Sepia officinalis, 
8 drb rák, 6 drb csigaház, 6 drb kagyló.

Vétel útján beszereztetett: 2 drb górcső, 48 darabból álló collectio 
növényi- és 24 drbból álló collectio állati praeperatumokból.



EGYLETEK.

I. Az Arany János-kör a lefolyt iskolai évben Góbi Imre tanár 
vezetése alatt működött. Alakuló gyűlését szept. 22-én tartotta ; 
főbb tisztviselői voltak : első titkár Császár Elemér, második titkár 
Fejér László, harmadik titkár Grundmann Frigyes, pénztáros 
Baumgarten Nándor, főkönyvtáros Eajnai Béla, mindnyájan a
VIII. oszt. tanulói; a kör tagjainak száma 88.

A kör összesen 20 ülést tartott, melyeken 33 dolgozat és 31 bi- 
rálat olvastatott s 80 szavalat fordult elő. Megünnepelte márczius 
15-ét s Arany-ünnepet tartott ápr. 25-én. Mind a két ünnepet tit
kos pályázat és szavalati verseny előzte meg, melynek eredménye 
alapján állíttatott össze a két ünnep programmja. A márczius 
15-ére szóló pályázat és szavalati verseny nyertesei: Bóth Gyula 
ódái költeménynyel, Baumgarten Nándor, Fejér László és Schranz 
János szavalattal; az Arany-ünnepre szóló pályázaton és szavalati 
versenyen nyertes le tt : Bóth Gyula ódával, Császár Elemér és 
Fejér László értekezéssel, Baumgarten Nándor és Fejér László 
szavalattal.

A könyvtár 46 kötettel és 6 füzettel szaporodott, van tehát 
benne 761 kötet és 50 füzet.

A kör vagyoni állapotát illetőleg van a körnek 300 forint kama
tozó tőkéje; évi bevétele 178 frt 20 kr., kiadása 168 frt 31 kr. volt, 
a pénztári maradvány tehát 9 frt 89 kr.

II. A főgymnasium segélyző egyesülete. A lefolyt isk. évben 
284 tagja volt ennek az egyesületnek. Bevételei ezek voltak : a 
múlt évről maradt vagyon 4257 frt 25 k r.; tagdíjakból és apróbb 
adományokból befolyt 287 frt 78 kr.; kamatból 51 frt 24 kr.; cou- 
ponok 150 frt; kegyes adományok, nevezetesen : a pesti hazai első 
takarékpénztár 100 frt, a Fonciére pesti biztosító intézet 50 forint. 
Az összes bevétel volt: 4896 frt 27 kr.

Az egyesületnek a kiadásai ezek: beiratási díjak és tandijak 
116 frt; vizsgadíjak és bizonyítványok 47 frt 15 kr.; ösztöndíj 50 fr t; 
könyvkereskedő számlája 227 frt 90 kr.; könyvkötő számlája 13 frt
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90 kr.; füzetek 76 írt 27 kr.; földhitelint. 1000 frtos záloglevélre 
ráfizetés 21 frt. A kiadások összege tesz: 557 frt 76 krt.

Az egyesületnek jelenlegi vagyona e szerint 4838 frt 51 kr. és 
így a tőkének szaporodása 81 frt 26 kr.

III. A főgymnasium dal- és zeneegyesülete. Főgymnasiumunk 
ezen egyesülete a lefolyt évben 100 tagot számlált. Vagyona 
704 forint 95 kr. Több dal szereztetett be, valamint Bach chorál- 
könyve. 1891 márczius hó 18-án nyilvános hangversenyt rendezett, 
melyen szívességből Nagy Ibolyka úrnő, a nemzeti színház tagja és 
Takács Lajos úr, operaénekes, működtek közre. A hangverseny 
tiszta jövedelme 895 irtot és 15 krt tett, mely összegből a dal- és 
zeneegyesület 267 irtot és 15 krt a tanári árvapénztár javára ado
mányozott, a bátra levő összeget pedig saját czéljaira fordította. 
Feliilfizetések a hangverseny alkalmával a következő hölgyektől és 
uraktól folytak be : Zimmermann K. 1 frt, Török J. 1 frt, Csikyné 
1 frt, Vigyázó Sándorné 4 frt, özv. Szelényiné 4 frt, Kollerné 2 frt, 
özv. Schneider J.-né 2 frt, Kohner Henrik 4 frt 70 kr., Léderer 
Károly 4 frt 70 kr., Kohner Ágost 2 frt, Stein Imre 1 frt 70 kr., 
Münnich Aurél 3 frt, Kofflerné 5 frt, Králik Lajos 7 frt, özv. 
Bulyovszky Lilla 3 frt, Szedenics Ö. 2 frt, Schreyer J. 1 frt, nagy
méltóságú Fabiny Teofil 1 frt, Lipter János 1 frt, Kókai Lajos 2 frt, 
Fáik Miksa 2 frt, Kéler Napoleon 3 frt, Cséry Lajos 5 frt, Baum- 
garten 2 frt, Nádossy J. 1 frt 70 kr. Azon kívül Chmel zon
gorakereskedő úr a zongorát, Stephani Lajos úr a világítást en
gedte át a hangversenyre, Gregersen Guldbrandt úr pedig a saját 
költségén állította fel a pódiumot. — Fogadják ezen nemes ember
barátok ezen a helyen is őszinte köszönetünket.

IV. Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár áll 586 kötetből; a 
gyarapodás a múlt évhez képest 19 kötet. Ez utóbbi összeghez 
könyvek adományozásával hozzájárultak: a tanári testület, továbbá 
Alex Ernő IV., Goldberger Leó és Wolfner Szigfrid IH., Bergl 
Gyula, Hirsch Albert és Stósz Frigyes II., Löwinger Arthur és 
Bubin Hugó I. o. tanulók. — A nagy tiszt, presbyterium által a 
múlt tanév végén adományozott 50 frt az elrongyolódott és hiányos 
könyveknek újakkal való kicserélésére fordíttatott. — Könyvtári 
óra volt 28; könyveket kivett 1891 tanuló. — Végül köszönettel 
említendőnek tartjuk, hogy dr. Szontágh Ábris, presbyter úr, az 
iíjusági könyvtár tőkéjének gyarapításához 5 írttal járulni szíves
kedett.
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Kimutatás az 1890 91-diki iskolai év végén tartott 
érettségi vizsgálatról.
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Figyelmeztetés.

Az 1891 /92-diki iskolai évre a beiratások az I. a. és b. osztályokba 
Augusztus 30-dikán protestáns, 31-dikén más valíásuak számára 
fognak történni. Minden újonnan jövő tanuló beiratáskor a keresz
telő levelei, illetőleg születési okmányt, valamint hímlőoltási bizo
nyítványt köteles felmutatni (a 12 éven felüliek a második oltás
ról is).

A ja v i tó  v iz s g á la to k  S e p te m b e r 1 -é n  fo g n a k  m e g ta r ta tn i .

Értesítő 1890—91. évről.




