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I.

BESZÉD.
— Az ezredéves ünnepen, 1896 rqájus 9-én —

Tisztelt közönség! Kedves tanuló ifjúság!
A nagy költőnek, legmagyarabb, legnemzetibb költőink egyi

kének, imént elhangzott hymnusából * merítsük lelkesedésünket, 
ihletünket, midőn hazánk és nemzetünk ezer éves fennállásának 
emlékezetére ünnepet készülünk ülni. Ez ünnep tárgya, jelentő
sége oly ritka, oly nagy, oly fenséges, hogy szorongó aggodalom 
fogja el lelkemet: találok-é egy mély, igaz szót, mely az alkalom 
nagyságához legalább nem méltatlan ? Ez ünnep nem egyeseké, 
nem pártoké, nem felekezeteké, nem osztályoké, hanem a nemzeté, 
mindnyájunké, kiket e hon, ugyanazon költő szavai szerint, hátán 
hord és egével betakar. Ez ünnep tárgya nem egy tett, legyen bár 
a legfényesebb, nem egy siker, legyen bár a legdicsőségesebb, nem 
egy alkotás, legyen bár hatása századokra szóló, hanem maga az 
ezer éves nemzeti élet és nagy tanulsága. Ezer év előtt egy maroknyi 
nép telepedett le ezen a földön, «rokontalan ága nemének», kicsiny 
sziget a szláv és germán népek nagy tengerében. Kivette, részét 
Európa sorsából és feladataiból, s megőrizve nyelvét, egyéniségét, 
szolgálta a világrész közös ügyét és érdekeit. íme az ok, mely ünne
pelni késztet bennünket a mai napon.

Azon tényezők sorában, melyek az ezer éves nemzeti életet 
fentartották, fejlesztették, az iskola nem a legutolsó helyet foglalja 
el. Mikor az első templom alapját megvetette, s mellé az első isko
lát megépítette, aharczias, szilaj magyar akkor jelentette ki a világ
nak kétségbe nem vonható komolysággal, hogy ebben a szép ország-

* A programm első száma Vörösmarty Hymnusa volt, melyet Lehr 
Albert tanár mondott el nagy hatással.
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ban nem vendégképen fordult meg, hanem hogy itt meg akar ma
radni, ebben a földben gyökeret akar verni. Az első templom és 
iskola azt hirdette, hogy a nomád nép vándorlásainak vége van, s 
kezdődik a civilizált nemzet élete. íme különös jogczímünk, hogy 
külön is megüljük ünnepét az ezer éves létnek, melynek képét egy 
rövid visszapillantás hadd ujitsa fel emlékezetünkben.

A népek nagy felvonulása, amaz. óriási, rémületes processio, 
melyet a történelem népvándorlásnak nevez, már végbe m ent; a 
vándor népek már elhelyezkedtek a római világbirodalom örökségé
ben, az egyház, több-kevesebb sikerrel, már bevonta őket a hit, a val
lás egységébe és egyetemességébe, midőn a kilenczedik század végén 
egy lovas nép robogott be Pannónia földére. Árpád és magyarjai vol
tak. A jövevény hódítóka fegyver jogán birtokba vették az országot, 
azonban száz esztendő kellett nekik, hogy régi szokásaikkal, erköl
cseikkel, életmódjukkal szakítva, a nyugati szokásokhoz és élethez 
simuljanak. A vezérek korában beszáguldozták Németországot, 
megtiporták Olaszország földjét, végigsarczolták a keleti római 
birodalmat Konstantin városáig. A megsarczolt, a megtiport népek 
aggódó szemmel tekintettek körül, honnét fog előteremni Nagy 
Károly méltó utóda, hogy összezúzza a világrész békéjét megrontó 
idegeneket, valamint a nagy császár összezúzta az avarokat. És a 
jelek azt mutatták, hogy Ottó császárban, kit a történelem szintén 
nagynak nevez, megvan a hivatás, az akarat, az erő Nagy Károly 
szerepének betöltésére, és mikor a szomszédok kívánsága szerint 
meg kellett volna nyílnia a földnek a magyarok alatt, hogy elnyelje 
őket, akkor megnyílt felettük a menny, hogy megtartsa őket. Az 
élet ösztöne, a veszedelem érzete, a belátás világossága, vagy isteni 
sugallat késztette rá ? — a harczias faj keresztvízre hajtotta büszke 
fejét. Nem volt többé közös ellenség, hanem testvér a keresztyén 
népek nagy családjában. Társadalmi, állami életét a kor szokásai, 
a keresztyén eszmék szerint rendezte be, s bár száz esztendeig 
lobogott még titokban a láng a pogány oltárokon s még hosszabb 
ideig az ős hithez ragaszkodó szívekben, a magyar lett a keresztyén 
hit védelmezője kelet felé, az ő nyomdokain elő-előtörő kunok, 
besenyők és más népek ellenében. A mellett volt ereje meg
védelmezni önállóságát, függetlenségét három nagy hatalmasság 
ellen: a német császárság, a bizanczi birodalom, s a római pápák 
hatalmi igényei ellen.

A XIV. század elején nagy csapás érte a nemzetet, a honfog-
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laló Árpád ivadéka kihalt. Egy időre mintha koczkán forgott volna 
mindaz, a mit az Árpádok korszaka megteremtett. De az isteni 
gondviselés nem hagyta el a nemzetet, kiváló uralkodó házat adott 
neki az Anjoukban, kiken fényesen bebizonyult új hazájoknak, a 
magyar földnek csodálatos, átalakító, beolvasztó ereje. Róbert 
Károly ugyan még csak megmagyarosodott olasz, de fia, Nagy Lajos, 
már szívvel-lélekkel magyar, s alatta keleti Európának leghatalma
sabb állama Magyarország. Az Anjoukkal egy új szellemi irány is 
megtalálta útját Magyarországba, a renaissance. Addig a tudás 
főtartalmát a keresztyénség eszméi képezték, a művészeket, festő
ket, szobrászokat, építőket ugyanazon eszmék inspirálták. A XIY. 
században megszületett Olaszországban a renaissance, melynek ízlése 
az ó-klasszikai szellemből táplálkozott; átterjedt mihozzánk is, s az 
Anjou-korszakbeli mívelt magyar meghódolt az új szellem varázsá
nak. Szóljak-e külön, szóljak-e hosszasabban Mátyás királyról, 
kinek fényes hírén-nevén, dicsőséges emlékezetén nem ronthatott 
semmit négyszáz hosszú esztendő ? Mátyást főhely illeti meg azon 
uralkodók társaságában, kik a kormányzás súlyos gondjai, nehéz 
csaták fáradalmai után gyönyörűséggel engedték át lelkűket a 
tudomány, a művészet megnemesítő hatásának. Két országban 
királykodott, birodalmában és a szellem országában ; hódító ebben, 
hódító amabban, népe szeretetéhez a világ tiszteletét fűzte. Budai 
palotája pompájával, művészeti kincseivel, könyvtára gazdagságá
val s mindenek felett ura nagy szivének, nagy lelkének fényessé
gével messzire beragyogta keletet és nyugatot. Vegyük hozzá a 
lovagi szellemet, a keresztyénség és vitézség egybeforradását, mely 
nemzetünknek, a. keresztyénség oltalmának, a pogány török ellen 
vívott harczaiban tündökölt legfényesebben. Valóban különös vég
zet rejlik abban, hogy erőnk legjavát századokon keresztül a török 
elleni harczban kellett fogyasztanunk, hogy igáját nyakunkra kel
lett vennünk, s hogy csak hosszas martirság árán szabadúlhattunk 
tőle nagy erőfeszítéssel. Mintha a gondviselés azért szabta volna 
ránk a súlyos megpróbáltatást, hogy bizonyságot tegyünk róla mi 
magunk, érdemesek és erősek vagyunk-e élni, vagy sem? E kor
szak azonban, a Hunyadiak kora, még fényes, dicsőséges emlékeit 
őrzi a hitetlenek ellen való harczainknak. A bizanczi birodalom 
korhadt, vénült, haldoklott, magával is jótehetetlen lévén, nem 
tartóztathatta fel az Ázsiából előrenyomuló törököt. Helyét, felada
tát Magyarország foglalta el és vállalta magára. Védelmébe fogta
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a Balkán-félsziget népeit, fegyverben állt őrt a keléti határon, 
védve önmagát és nyugati Európa békéjét és czivilizáezióját.

A mohácsi vész eltemette a Hunyadiak korának dicsőségét. 
Egyetlen csatavesztés századokra megbénította azt a nemzetet, 
mely a XlII-ik században a tatárpusztítás szörnyűségeit nehány 
évtized alatt ki bírta heverni. Nincs szomorúbb kép, mint a XVI. 
és XVII. századbeli Magyarország képe a földabroszon, ha a színek 
és vonalak jelentését nemcsak értjük, hanem át is érezzük. Dél
nyugattól fel északig és északkeletig egy keskeny szalag húzódott 
felfelé, a Habsburgok Magyarországa; keleten Erdély a részekkel 
külön fejedelemséget alkotott; az ország közepére, mintegy a szi
vére a török uralom nehézkedett rá pusztító, sorvasztó, öldöklő 
súlyával. A reformáció szembeállította egymással minálunk is a 
katholikust a protestánssal, a politika a királypártit az erdélyi pár
tival. S a feldaraboltság, a szakadozottság eme szomorú állapota 
mégis nem egy vigasztaló, felemelő jelenséget mutat. A nemzeti 
élet, mely az ország szivéből a török nyomása alatt kiköltözött, ott 
lüktetett Erdélyben, az erdélyi fejedelmek magyar udvarában; ott 
talált menedéket a türelem, az alkotmányosság, a vallásos szabad
ság; sőt a kis fejedelemség nyomatékosan béleszólt világrészünk 
nagy kérdéseibe is. Bethlen Gábor, Bákóczy György lobogói ott 
lengettek azon a csatatéren, hol Európa népei fegyverrel kezökben 
intézték el a lelkiismereti szabadság ügyét, a harmincz éves hábo
rúban. Maga a török uralom sem volt eszméltető, edző, tisztító 
hatás nélkül. A török hódító keleti és nyugati Magyarország közé 
ékelvén be magát, míg egyfelől választó falat képezett közöttük, 
hogy vallási és politikai ellentéteiktől hajtva, egymásra ne törje
nek, egymást túlságosan meg ne gyengítsék, másfelől örökös inte
lem volt számukra, hogy vallási és politikai ellentéteiken keresztül 
keressék az egyesülést a közös veszedelem, a török kiűzésére. Meg
történt az is. A nemzet az uralkodóház hatalmas segítségével fel
szabadította magát, hazáját a török iga alól, de a nagy erőfeszítés
től kimerültén, aléltan rogyott oda királya trónjának zsámolyához. 
A kormánypolitika, mely nem először, nem is utoljára, német biro
dalmi érdekektől sugalmaztatta magát, kedvezőnek látta a helyze
tet alkotmányellenes tervei megvalósítására. Azonban II. Bákóczy 
Ferencz felkelésében hatalmas tiltakozás nyilatkozott meg minden 
jogszegés, törvénytiprás és alkotmány elkobzás ellen. Bákóczy és 
társai kibujdostak, a kik itthon maradtak, azok megkötötték a
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békét. Eszünk, belátásunk igazat ád az utóbbiaknak, de szivünk, 
szeretetünk, csodálatunk a bujdosóké, kik a Márvány'tenger part
ján egymást vigasztalták és egymást temették el idegen földbe ásott 
sirokba. A bujdosók példája nagy tanulság volt mindenkinek : azt 
mutatta, hogy a magyar jellemben megvan nemcsak az ellenállás 
makacs erélye, a lelkesedés rajongása, hanem a lemondás és önfel
áldozás erkölcsi hatalma is.

A XVIII. században nagy hallgatás borult Magyarországra, a 
mi elégületlenség még megmaradt, elrejtőzött a szivek rejtekébe. 
Csak a hagyományos magyar vitézség beszéltetett itt-ott magáról 
Mária Terézia és III. Károly háborúiban. A főranguak Ízlésben, 
nyelvben, gondolkozásban idegen áramlatoknak hódolva, elszakad
tak a nemzet nagy tömegétől, a közép nemesség kiváltságai és 
latinos műveltsége sánczai mögé vonulva, magára hagyta a jog
talan népet. II. József alkotmánytalan uralkodásának kellett érez
tetnie, hogy a kiváltságokon kívül egyéb félteni valónk is van, 
riyelvünk és nemzetiségünk. Védelmére azonban kicsiny sereg, 
nehány irodalmi férfiú sorakozott csekély eszközökkel, de annál 
lelkesebb hazafisággal. Maga a II. Lipót korabeli hires országgyű
lés nagyszerű nyilvánulása a törvényességhez, az alkotmányosság
hoz való törhetetlen ragaszkodásnak, de csupán Ígéretét láttatja 
annak, hogy a reformok vágya nemsokára erős nemzeti akarattá 
fog izmosodni.

A nagy franczia forradalom nemcsak itthon, világszerte for
rongást támasztott a szivekben és elmékben, a tanokban és a népek 
életének folyásában. Azt a rendkívüli embert, azt az újkori Nagy 
Sándort, Napóleont, a ki merész kézzel hatalmába kerítette a for
radalom örökségét, trónokat és országokat forgatott fel, mi is segí
tettünk legyőzni s mikor legyőztük, akkor minket is meghódított a 
franczia forradalomnak valódi, vértől, szennytől megtisztúlt szel
leme.

Hazánk legújabb történetéhez érkezvén, szeretném naponkint 
odakiáltani az ifjúságnak a római költővel: éjjel és nappal forgas
sátok ! Ez is küzdelmek, harczok korszaka; ennek is megvannak 
sebesültjei, halottjai, csalódásai, kétségei, diadalai és koszorúzott 
hősei. De harczát nem karddal vívják, hanem a szív, lélek és ész 
fegyvereivel, hősei nem szerezni, hanem adni, nem elvenni, hanem 
másoknak is juttatni fáradoznak. Valóban megható, emelő látvány, 
hogy kiváló hazafiak, kiknek a törvény megadott minden jogot,
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teljes erejöket megfeszítik, hogy osztozhassanak a jogtalanokkal, 
részöket követelik a terhekből, a kötelességekből, magokhoz emelik 
azokat, a kik felett eddig uralkodhattak. Az 1848 ki törvényhozás 
dicsőségesen koronázta meg törekvéseiket, lerakta alapjait ennek 
a mi modern Magyarországunknak.

* íme nehány vonása az ezer éves nemzeti élet történetének! 
Szakadozott, kuszáit vonások, jól tudom, de igazak, úgy érezem. 
A magyar nemzetnek nem egyszer jutott osztályrészéül a balsiker 
és a balszerencse, de voltak fényes és dicsőséges napjai is; a ma
gyar nemzet nem egyszer elbukott, de mindig volt ereje, hogy 
talpra álljon; élete az európai élet medrében folyt le, de egyénisé
gét, nyelvét mindig megőrizte. És itt állunk ma, az ríj évezred 
küszöbén, magyar szóval ajkunkon, magyar érzéssel szívünkben, 
készen megérteni a múltnak minden tanulságát, készen elvállalni 
a jelennek minden kötelességét. Mert egy dolgot ne feledjünk 
soha: a honfoglalás munkáját őseink befejezték dicsőségesen, de a 
honfentartás munkája nincsen befejezve, nem is lesz hosszú időkig. 
Nekünk azt az örökséget, mely apáinkról anyagi, szellemi, 
erkölcsi értékben ránk maradt, meg kell tartanunk, gyarapítanunk, 
biztosítanunk; nekünk ezt a földet meg kell raknunk a magyar 
kéz, magyar ész, magyar szív alkotásaival; nekünk azt a frigyet, 
melyet honszerző őseink evvel az áldott földdel kötöttek, napon
ként meg kell újítanunk, szorosabbra fűznünk, hogy legádázabb 
ellenségünk se merészelje tagadni, hogy ez a föld és ez a nemzet 
egymáséi örökkön-örökké. Ebből a nagy munkából ne vonja ki 
magát senki, a legnagyobb sem, a legkisebb sem. Mi, a kik itten 
összegyülekeztünk: tanulók, tanárok, szülék, iskolafentartók, ko
molyan, bátran, öntudatosan vegyük ki belőle a magunk részét. 
Ha minden tényező megteszi kötelességét, az Isten áldása nem fog 
elmaradni, valamint a múltban sem maradt el. Ezzel az erős elha
tározással, ezzel az erős bittel lépjük át a második évezred kü
szöbét.

Góbi Imre.
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ISKOLAI VIZSGÁLATOK.
Az iskola élete még apróbb részleteiben is átgondolt, tervszerű 

munkásságot kíván, a melyben ép oly kevéssé lehet el az elmélet 
útbaigazítása, mint a gyakorlati élet felvilágosítása nélkül. Nyilván
való, hogy azt a kérdést sem tekinthetjük más szempontból, mely
nek tárgyalásába kezdtünk. Minthogy azonban a tárgy mégis első 
sorban gyakorlati szempontokból lehet vitás, s volt eddigelé is : 
a következő sorokban arra akarunk feleletet adni, hogy mily 
czélra vagy czélokra használhatja fel az iskola a vizsgálatokat, s 
hogy e czélokra való tekintettel mi a vizsgálatoknak legalkalma
sabb módja? E kérdésekre a választ az eddig dívott eljárások is
mertetésétől s bírálatától várjuk. Át kell tehát tekintenünk a nagy 
culturnépek vizsgálati intézményeit, s ezeket a magunkéval össze
vetve kell aztán határozott megállapodásra jutnunk. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy értekezésünk köréből mindenféle szak- 
vizsgálatot kizártunk, hogy első sorban a középiskolákra gondol
tunk, s ezeknél is a tanulmányok befejezését jelentő — nálunk 
u. n. érettségi vizsgálatot — csak annyiban vettük figyelembe, 
a mennyiben az valamely okból szükségesnek látszott. Ez utóbbit 
kivált azért tettük, mert a tárgy fontossága külön meggondolást 
igényelne.

Sok tekintetben csonka volna ismertetésünk, hiányos követ
keztetésünk, ha az angol viszonyoknak bár rövid tárgyalását is el- 
mellőznők. Nem annyira az egyes intézmények költik fel e sziget- 
országnál figyelmünket, mint inkább az a viszony, a mi ott az is
kolák és közönség közt megvan, s melynek bensősége a nyilvános 
vizsgálatok alkalmával annyira kitűnik.

Az angolok példáján látszik meg világosan, hogy miben áll a 
vizsgálatnak igazi jelentősége, hogy ez alkalom egyrészt arra, hogy 
a növendék előhaladását kimutassa, bizalma növekedjék s így
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akarata új tevékenységre aczélozódjék, másrészt az iskola is fen- 
tartsa kapcsolatát azon társadalmi elemekkel, melyeknek szol
gálatában áll, s melyektől létele függ. Mily lélekemelő a távoli 
szemlélőre, hogy ily alkalommal az ország legelőkelőbb körei, 
magas állású férfiak, népüknek legkiválóbbjai összesereglenek 
egy-egy neves, régi intézet ódon falai közzé, hogy jelenlétük
kel emeljék a múzsák ünnepének fényét! Mily serkentőleg hathat 
ilyen ünneplő közönség a serdülő fiatalokra, s mily megtisztelő az 
intézetre munkásságának ilyen megbecsülése ! S e közönség nem 
fukarkodik elismerésének nyilvánításával sem szóban, sem tettben. 
S ha talán utóbbi tekintetbei} még talán több is történik a kellő
nél, s ha talán a szorgalomnak felélesztésére, a tehetség sarkalá- 
sára inkább anyagi, mintsem erkölcsi eszközökkel hatnak — ez 
kivált a német szakférfiak kifogása — meg kell gondolni, mily 
nagy előny az, ha lehetőleg elősegíttetik, hogy ki-ki ott teljesítse 
munkáját, a hol ez az összeségre nézve leghasznosabbá válhatik; 
ennek pedig más módja nincs, mint az angoloknál dívó. S külön
ben boldog ország, a hol a túlzás ilyenekben tapasztalható, mert 
ott a közszellem se elhanyatlást, se eltespedést tűrni nem fog. 
Tényleg ennek az erősen lüktető közszellemnek rendkívül sokat 
köszönhet Anglia közoktatásügye. Népoktatása egészen 1870-ig a 
társadalomra volt bízva; nagy nyilvános középiskolái egészen a 
legújabb időig mintegy tudomást sem vettek az elhaladott száza
dokról ; 1 két hírneves egyeteme : Oxford és Cambridge mindennek 
szolgáltak inkább, mint a jól felfogott közérdeknek.2 Valóban csak 
az egész szigetországot jellemző konzervatív felfogásból, mely fél 
mindaddig valamit megháborítani, míg hasznavehetetlensége vagy 
épen kártékonysága ki nem tűnik, magyarázhatjuk az itt tanúsí
tott hosszú tűrést. De miután az ország belátta az állapotok 
romlott voltát s gyógyításukra intézkedéseit megtette, eljárásá
nak óvatossága nem kisebb bámulatot érdemel, mint előbbi 
hosszú türelme. Ma már Angolországnak (mindig a szükebb érte
lemben használjuk e nevet) államilag rendezett népoktatása van,

10

1 Encyklopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens. 
Herausgegeben von Dr. K. A. Schmid. Zweite, verbesserte Auflage, fortge- 
fiihrt v. Dr. W. Schräder. Leipzig, Fues Verlag (B. Beistand), 1876—1887. 
III. Band p. 1108—1137 s. v. Grossbrittannien und Irland.

2 U. o. és Kármán : A tanárképzés és az egyetemi oktatás. Budapest, 
Eggenberger, 1895. p. XXXIII—XXXVI.
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nagy nyilvános középiskolái mind fokozottab mérvben szolgálják a 
közügyet, egyetemei pedig oly hatalmas intézményt létesítettek, a 
mely gondolatának merészségével s hatalmasságával mindent felül
múl, értem a népnek egyetemi tanítását a maga lakóhelyén.1 Való
ságos mély erkölcsi kapcsolat fűzi az angol népet közoktatási intéz
ményeihez^ az iskola érzi e kapcsolat fontosságát, s hogy ebben 
rejlik ereje, s fentartásán működik mindinkább fokozódó erővel.

A nyilvános vizsgálatok különben oly számosak s oly külön
félék, hogy egy rövidebb dolgozat keretében — elhagyva rész
letes felszámolásukat — csak közös jellemző sajátságaik emel
hetők ki. Egyik jellemző sajátságukat, a közönség hatalmas rész
vétét felhoztam. Másodsorban említendő, hogy sok az önkén
tes vizsgálat, a hol egyrészt az intézetek minden külső kény
szer nélkül, csupán azért, hogy állapotuk s előhaladásuk álta
lában, vagy bizonyos tárgyakban elfogulatlan megfigyelőktől jelle
mezhessék, kikérik az egyetem vagy más erre feljogosított testület 
bírálatát; másrészt az egyetemek egyes központokban az arra 
jelentkező növendékekkel ú. n. helyi vizsgálatokat tartanak, a me
lyeknek eredménye ugyan első sorban az illetőket érdekli, de né
mileg az intézetekre is jellemző. Részben azért, részben az általá
nos okulás kedvéért a vizsgálatokról szóló jelentés kívánatra az 
intézeteknek is megküldetik. Mind az intézetek megvizsgálásának, 
mind az ú. n. helyi vizsgálatoknak abban rejlik főértékük, hogy 
megállapítják a közös, elérendő czélokat, a mi máskülönben oly 
államnál, hol minden iskola egy kis köztársaság, s oly nagyszámú 
az ép oly független magán intézet, mindenesetre nagy nyereség.2 
Az egyes intézetek megvizsgálása s az ú. n. helyi vizsgálatok -  
ámbár ez utóbbiak a francziáknál is megvannak — mégis első 
sorban localis értékűek s a mi viszonyainknak meg nem felelők ; de 
az angol állapotokból azt az egy általános érdekű tanulságot mégis 
megjegyezhetjük, hogy az iskola s a nyilvánosság közt lévő kapcso
lat fontos s az ennek fentartására szolgáló eszközök közt szerepel 
a nyilvános vizsgálat is.

A franczia középiskoláknál évi záróvizsgálatok, ú. n. áthelye
zési vizsgálatok szokásosak s megtaláljuk itt is az ú. n. helyi-

1 Lásd az intézmény leírását. Kármán id. művében p. XLV—LI.
2 Kármán id. műve p. XL'—X L III; Encyklop. des ges. Erz. u. Unterr.- 

wes. IIP . p. 1102—1104. s. v. Grossbrittannien u. Irland.
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vagy versenyvizsgálatok intézményét.1 Az évi záróvizsgálat ámbár 
osztályozó, nagy részben formaság, a mennyiben elimináló ereje 
nincsen, úgy hogy a tanulók előhaladásukra való tekintet nélkül 
haladnak a lycée egyes divisióinak körén belül, de az egyik divisió- 
ból a másikba való áttétel fölött rendszerint egy áthelyezési vizs
gálat dönt, a melyről bizonyítványt is szolgáltatnak k i: Certificat 
d’études seeondaires élémentaires, a «division élémentaire»; certi
ficat de grammaire, a «division grammaire» elvégezése után. Ez 
utóbbinak kiszolgáltatását némely intézet megszüntette, miután a 
bizonyítvány a hozzáfüződő jogok megvonásával a közönség előtt 
értékét veszítette.2 3 Hogy az év végén tartott vizsga a divisiók körén 
belől is elimináló erejű legyen, a francziáknál részben elvi, részben 
gyakorlati nehézségek akadályozzák: egyrészt azon elvi követel
mény, hogy az intézet csak akkor mondjon le a tanuló haladásába 
vetett reményről, ha ez több éven keresztül sem adná jelét szellemi 
gyarapodásának ;8 másrészt az a félelem, hogy szigorú zárővizsgá- 
latok az intézetek tanulói létszámát apasztják, a mi nagy jövedelem- 
csökkenés. Hívatlan elemek eltávolítására az érettségi vizsgálatot 
(baccalauréat) is elégnek tartják; a szülők leginkább azon fokozott 
szellemi megerőltetéstől riadnak vissza, melyet ez évi vizsgálatok 
a tanulókra rónak.4 *

Ezek közül csak a pedagógiai nehézség ösmerhető el igazinak, 
de az is csupán bizonyos határig. Az iskolának nem csak egye
sekkel, hanem az egészszel is kell törődnie, shogy a fennálló rend
szer mellett e követelményt mily kevéssé tartják szem előtt, bizo
nyítja egy pár szám a baccalaureatusok eredményéről.6 Párisban 
1841-ben 1380 jelentkező közül csupán 595 (43%) állta meg a 
vizsgát, 1851-ben 800 közül (az irodalmi szakon) csak 138. A Sor- 
bonne-nál 1887. évben az irodalmi baccal. 48%, a természettudo
mányinál 53% bukott. Az Ecole Normale Supérieitr concursusán 
227 közül csak 39 vált ki a concursusból (17%). Ugyanilyen arány
számokat tapasztalok a toulousei akadémia vizsgálatainál is s e

1 A franczia középiskolák múltja és jelene. Irta Dr. Fináczy Ernő. 
Budapest, 1890. Lampel, p. 169—173. Encyklopsedie des ges. Erz. u. Untenv 
wes. II. B. Gotha, 1878. II. Aufl. p. 602.

2 Fináczy: i. m. p. 172.
3 U. o. p. 169.
4 Fináczy : p. 171.
6 Encyklop. des. ges. Erz. u. Unterrichtswes. IF . p. 604. s. v. Frankreich.
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számok minden szónál sürgetőbben beszélnek; a bajt csak tetézi, 
hogy a visszavetett tanuló (vagy jelentkező) akárhányszor ismétel
heti a vizsgálatot.1

A baj tehát kétségtelenül megvan, s ezt a francziák közül is 
sokan belátják, mindazonáltal orvoslására nem sok történt, mert 
Jules Simon 1872-ki kezdeményezését2 3 az utána következő minisz
terek kellő figyelemben nem részesítették.8 Hogy persze maga a vizs
gálat módja, ügy a mint ő akarja — arendelete nyilvános vizsgálato
kat említ— a legjobb mód-e, a felett vitatkozni lehet. Én részemről 
ellene vagyok ugyan annak, hogy osztályozó vizsgálat tartassák s 
még inkább annak, hogy ez nyilvános legyen (okaimat erre nézve a 
németek áthelyezési vizsgálatainál adom elő), de magam sem hiszem, 
hogy a franczia iskolák mostani viszonyai mellett másfélekép is le
hetne eljárni, mint Jules Simon ajánlja; legfeljebb a nyilvánosságot 
lehetne elhagyni. Mert hogy a növendék képességei s előhaladása 
fölött némi valószínűséggel dönthessünk, ahhoz az illető tanárok 
gyakori érintkezése s megbeszélése szükséges. A franczia tanár 
azonban inkább csak az órákra jár be intézetébe, rendes tanári 
értekezlet legalább a tisztán állami iskolákban — nincs4 s így a 
megbeszélésre alkalom nem nyílik. Végül még a versenyvizsgála- 
tokról kell megemlékeznünk. Említettük, hogy e vizsgálat Angol
országban is szokásos s kedvelt, s hogy ott az egységes czélok 
megállapítására mily jótékony hatása van, jóllehet némelyek ott is 
panaszkodnak, hogy az intézmény drága s az intézetről megbízható 
képet nem szolgáltat, miután a verseny csak a legjobb tanulók 
versenye.5 *

A francziák versenyvízsgálatainál e hátrányok mellett még 
újak is jelentkeznek. A versenyben csak a legfelsőbb osztályok 
legjobb tanulói vehetnek részt, s ezért az intézetek éppen a leg- 
jobbakkal foglalkoznak legtöbbet, mert győzelmük növeli az inté
zet hírét s tanulói számát; a kik pedig legjobban rászorulnának 
a támogatásra, a középszerűk s gyengék, segítség nélkül marad
nak s az ismétlő órákra vannak utalva; s mert az osztályvizs-

1 Fináczy :p. 122. 1. jegyzet; Fináczy: p. 142. 2-ik jegyzet.
2 Fináczy: p. 169.
3 ü . o. p. 170.
4 Fináczy: p. 163.
6 Encyklop. d. ges. Erz. n. Unterrichtswes. I l l 2, p. 1103. s. v. Gross-

brittannien und Irland.
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gálatot az intézetek komolyan nem veszik, a tanulók ismeret
ben ugyan nem, de évben s osztályokban tovább haladnak. «így 
szorítja le a concursus intézménye a tanítást néha siralmas szín
vonalra s így ver gyökeret a nagy erkölcsi corruptio, melynek 
következménye a szerencsét próbáló szellemi proletárság elszaporo
dása».1 Maguknál a versenyző tanulóknál egy időben azt tapasz
talták, hogy a győzelem kedvéért egy-egy jelesebb tanuló önként 
ismételte az osztályt, a mi oly nyilvánvaló visszaélés, hogy szigorú 
tilalommal kellett elejét venni. Jóllehet a concursussal járó ilyen 
s hasonló bajokat a nemzet egy része jól látja, az intézmény nép
szerűsége oly nagy, hogy átalakítására gondolni sem lehet.2 3 
A franczia vizsgaügynek eme rövid ismertetése is világosan mu
tatja, hogy az iskola s ezzel együtt a közjó érdekei már kezdetben 
is, de később is megkövetelik a magasabb életpályákra törek
vők szigorú megrostálását. Hogy ez vizsgálattal történjék, indo
kolttá teszik ez ország különleges viszonyai; míg jobb, élet- 
teljesebb szervezetnél, mint pl. a németnél, e czélra külön intéz
kedések nem volnának szükségesek, ámbár megvannak. De erről 
később !

Németországban már a 16. században, a mely kor a jelenlegi 
rendszer alapja, szükségesnek tartották az iskolai vizsgálatokat, sőt 
már bizonyos ünnepélyekkel kötötték egybe. Eendesen két vizsgá
latot tartottak, Sturm azonban csak egyet rendel. Az ő intézkedései 
e tekintetben is jelentékeny hatással voltak még a jezsuitákra is, 
kik viszont a prot. iskolaügyre gyakoroltak befolyást.8 Comenius 
az év végén ünnepélyes, njdlvános vizsgálatokat kivánt. Évközben 
a tanulók hetenként egymást vizsgálták, havonként egyszer a rek
tor vizsgált, évnegyedenként az iskola egyik elöljárója a rektorral.4 5 
Egy végső vizsgálatot is kíván annak kipuhatolására, vájjon a nö
vendék elég érett-e az egyetemi tanulmányokra. Ez utóbbi köve
telményt a magdeburgi 1658-ki tanterv is átvette tőle.6 Francke

1 Fináczy: i. m. p. 215.
2 Encyklop. des ges. Erz. a. Unterrichtswes. II2. p. 602—603 s. v. 

Frankreich ; Fináczy, i. m. p. 174.
3 Encyklop. d. ges. Erz. nnd Unterrichtswes. VIII2. p. 110. s. v. Schul-

leben.
4 Schiller: Geschichte der Psedagogik, II. Aufl. Leipzig. 0. E. Beis

tand, 1891. p. 183.
5 Schiller: U. o. p. 190.



Halleben 4 vizsgálatot tarto tt: 2 nyilvánost (examina sollemnia) 
és két nem nyilvánost (minus sollemnia). Mindkettő több napig 
tartott.1 Bővebb történeti részletezésbe e helyt nem bocsátko
zom, hanem utalok arra, a mit a magyar vizsgaügy történeti 
bevezetésénél erre nézve előadok. A mit a 16. s 17. század
ban nálunk találunk, különbség nélkül német mintákra megy 
vissza. Ez az iskolaügy egész szervezetére, s így a vizsgálatokra 
is áll.

Az iskolai vizsgálatoknak Németországban jelenleg két faja 
különböztethető meg. Vannak zárt, a közönség kizárásával tar
tott vizsgálatok, ilyenek a felvételi vizsgák, az ú. n. osztály
vizsgálatok, áthelyezési vizsgálatik s elbocsátási vizsgálatok, a 
milyen pl. az érettségi vizsgálat; van továbbá nyilvános iskolai 
vizsgálat.

Az osztályvizsgálatokat (Klassenprüfungen) Németország né
mely részein évenként kétszer azon czélból tartják, hogy egy bizo
nyos időben az iskola egészének, vagy részének előhaladása egy 
vagy több tárgyban megállapíttassék. A vizsgálat tehát ellenőrző 
jellegű s az igazgató intézi, de az osztályfőnökök, vagy a vizsgált 
tárgy többi, természetesen ugyanazon intézetben tanító szaktanárai 
jelenlétében. Az intézmény tagadhatlanúl sok előnynyel jár, de 
azért se ott, sem nálunk szükségesnek nem tartom. Előmozdítja 
ugyan a kölcsönös egyetértést s okulást; földeríti, hogy hol s mi 
pótlandó az oktatás további menetében : mind megannyi becses 
dolog, de ugyanezen czélok a tanórák kölcsönös látogatásával ép- 
ügy elérhetők. Főkép az időveszteség jön tekintetbe. Frick az in
tézmény megbeszélésénél2 kiváló súlyt fektet arra, hogy egy ilyen 
vizsga a szokott tanítási óráktól ne különbözzék; mert ba igen, 
akkor az intézmény sokkal több kárral, mint haszonnal jár, s hogy 
a psedagogia technikájának mintegy remekét szolgáltassák, a taní
tási időt azonban ne csonkítsák. Külön vizsgálatok tartásával a 
második helyen említett követelmény talán jobban valósítható, 
ámde a kölcsönös megismerést s felvilágosítást, valamint a taní
tási órák rendes jellegének megtartását a folytonos hospitálás job
ban előmozdítja, a minthogy nálunk erre az Utasítások is kiváló 
súlyt fektetnek. Pótlólag megjegyzem, hogy Keleti- és Nyugati

1 Schiller: U. o. p. 209.
2 Encyklop. des gesamten Erzieh, und Unterrichtswesens. VHP. p. 168.
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Poroszország 1886. igazgatói értekezlete szintén pártolja az osztály- 
vizsgálatot,1 de csak a Frick említette feltételek mellett.

Az áthelyezési vizsgálat szintén ellenőrző jellegű. Czélja annak 
megállapítása, vájjon a tanuló ismeretei elérték-e a tantervben 
osztálya számára megszabott mértéket vagy nem, s bogy tehát 
áthelyezhető-e a következő magasabb osztályba, cursusba vagy 
sem? Az eljárás nem egyöntetű; Németország némely vidékén 
jelenleg a főszakokban a vizsgálat írásbeli és szóbeli. Főszakok a 
sziléziai 1867-ki igazgatói értekezlet szerint2 gymnasiumoknál a 
latin, görög, mathematika; reálgymnasiumoknál: latin, német, 
mathematika, angol, franczia, physika. A pomeraniai 1864-ki 
értekezlet3 e tekintetben nemgjrudott megegyezni, hanem azért 
egyes tárgyaknál és osztályoknál meghatározta a követelések mér
tékét. A szaktanárok vagy az osztály minden tanulójával, vagy csak 
egyesekkel, kiket (előleges vizsgálattal) kiválasztanak, vagy a kik 
felszólításra jelentkeznek, írásbeli vizsgálatokat tartanak ; az Írás
beli dolgozatokat kijavítva s megjegyzésükkel ellátva az igazgató 
elé terjesztik. A szász tartomány némely gymnasiumában az írás
beliek tárgyát a következő magasabb osztály osztályfőnöke adja, a 
dolgozatokat is ő javítja s ennek alapján az áthelyezések kérdésé
ben neki is szava van. Az igazgató jelenlétében tartják aztán a szó
beli vizsgálatokat. Az ilyen szóbeli és írásbeli áthelyezési vizsgálat 
Poroszországban azonban csak Pomeraniában és Brandenburgban 
kötelező, a porosz, szász tartományban és Hannoverában az igaz
gatók belátására van bízva a vizsga megtartása.

Ép ily különböző a felfogás abban a tekintetben is, hogy kit 
illet a vizsgálatok alapján az áthelyezés fölött a döntés joga. Ba- 
denben a tanári testület határoz, de a legfelsőbb osztályba történő 
áthelyezéseket a legfelsőbb iskolai hatóságnak is jóvá kell hagynia. 
Poroszországban az egyes tartományok szerint váltakozik az eljá
rás, de az igazgatónak mindenütt nagy befolyása van, sőt Bran
denburgban és Pomeraniában egyedül tőle függ a végleges ha
tározat.4

1 Die Direktoren-Versammlungen des Königreichs Preussen v. 1860— 
1889. Zusammengestellt v. M. Killmann. Berlin, Weidmann, p. 215.

2 Die Direktoren-Versammlungen etc. p. 200.
3 U. o. p. 199.
4 Lásd ezekre nézve: Encyklop. d. ges. Erz. und Unterrichtswes. IX2. 

p. 716, 717 s. v. Versetzung.
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A vizsgálat értéke és szükségessége felől eltérők a vélemények. 
Némelyek abból indulván ki, hogy a tanárnak évközben bő alkalma 
van növendékei kiismerésére s megfontolván, mennyi véletlen játsz
hatók közbe a vizsgálatnál, a melynek eredménye pedig a növendék 
megítélésére a szabályzatok szerint igen fontos, az e fajta vizsgá
latok megszüntetését kívánják. Felemlítik azt is, hogy az ilyen 
vizsgálatok arra csábítják a növendéket, hogy ne nyugodt, egy
forma tanulással igyekezzék áthelyezését kiérdemelni, hanem 
csupán ideig-óráig tartó szorgalommal. Azonfelül az eljárás, bár 
újat nem eredményez, sok időbe és fáradságba is kerül.

Mások ellenben e vizsgálatot czélszerűnek tartják. «A növen
déket ismétlésre kényszeríti, önismeretét növeli s azt a meggyőző
dést érleli meg benne, hogy érdeme szerint bántak vele. A szülőkre 
megnyugtató, hogy az áthelyezés rendben, pontosan s önkény 
nélkül történt; a tanárnak haszon, hogy (év közben) szerzett ta
pasztalata megfelelően bővült, de az igazgatónak is, ki így általá
nos áttekintést nyer az intézet előhaladása, módszereinek, tanesz
közeinek és tantervének czélszerűsége felöl»1. A tanügyi közvéle
mény hullámzását élénken mutatják az igazgatói értekezletek ha
tározatai. A pomeraniai2 3 (1864), poseni8 (1876) értekezletek a vizs
gát szükségesnek, a kelet- és nyugat-poroszországi4 * (1874) ajánla
tosnak mondják. A szász tartományi6 (1877), poseni6 (1885) érte
kezletek az intézetek belátására akarják bízni, a kelet- és nyugat 
poroszországi7 (1886) szerint rendes áthelyezési vizsga nem kell, a 
westphaliai8 (1884) az egész vizsgálatot elveti, a sziléziai9 (1867) 
nem tud megállapodásra jutni, hogy a vizsga kell-evagy nem, kí
vánatos- e vagy nem ? Azt majdnem valamennyi hangsúlyozza, hogy 
nem csupán a vizsgák s a tanulmányi előhaladás dönt (a poseni 
1876-ki ért. szerint csak ez), hanem az erkölcsi és általános szellemi

1 Encyklop. d. ges. Erz. und Unterrichtswes. IIP . p. 715—716.
2 Direktoren-Versammlungen : p. 198—203.
3 Direktoren-Versammlungen: p. 204 — 205.
4 U. o. p. 201—203.
6 U. o. p. 207.
8 ü . o. p. 212.
7 U. o. p. 215.
8 U. o. p. 211.
9 Die Direktoren-Conferenzen des preussisclren Staates herausgeg. v. 

Dr. W. Erler. Berlin, Wiegandt 1876. p. 224.
Értesítő 1895—1896. évről.
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érettség is, úgy hogy a tanuló, a mennyiben pótlás várható, hiányos 
ismeretekkel is áthelyezhető a következő magasabb cursusba; a 
legtöbb kiemeli azt is, hogy összefüggésben az előbbi ponttal, az 
összbenyomás s ne egyes szaktekintetek szerint történjék a döntés. 
Hogy a vizsgálaton a tanári testületből kik vegyenek részt, s hogy 
végérvényesen ki döntsön, a javaslatok eltérők.

Fontolóra véve az eddig előadottak után mind a positiv intéz
kedéseket, mind a vizsga mellett s ellene hangoztatott véleménye
ket, mind az igazgatói értekezletek óhajtásait, mi részünkről arra 
az álláspontra helyezkedünk, hogy a növendék előhaladásának 
megítélését azokra kell bízni, a kik vele egy éven keresztül legbe
hatóbban foglalkoztak, vagyis az osztályban tanító tanárokra,1 s e 
szempontból az egész vizsgálatot hasztalannak, sőt károsnak tart
juk. A dolog oda hegyeződik ki, hogy a tanár évközben szerzett 
tapasztalatait egy újjal gyarapítja, de hogy e tapasztalat becsesebb 
az év folytában szerzetteknél s megítélésében objectivebb lehetne 
mint előbb, azt hiszem, nem lehetne bebizonyítani, s akkor mire- 
való a vizsga? Sőt véleményem szerint egy ilyen vizsgálati felelet 
kevesebb értékű is az év végén a németeknél szokásos ismétlé
seken adottnál, mert itt a növendéket sokkal kevesebb külső kö
rülmény zavarja, mint a vizsgálaton, a hol, ha egyéb nem, maga 
az actus fontossága csökkenti biztosságérzetét. Nem hagyható 
továbbá figyelmen kívül — a mint már említve volt — hogy 
az ilyen vizsga mind a tanulót, mind a tanárt folyton bizonyos 
gépiességbez szoktatja; a tanulót a maga szorgalmának, hogy 
így mondjam, berendezésében, a tanárt a megítélésben s a ta
nításban. Mert hogy a vizsgálat az intézet egész életére kihat, 
bizonyítani — úgy hiszem — nem szükséges. Ha pedig a tanuló 
megítélését nem csupán az osztályban elfoglalt tanárokra bíz
zuk, hanem a döntésben másoknak is adunk szerepet ■— a 
mint a németeknél történik is — az eredmény tisztán formai 
értékű, ismeretlenek döntvén ismeretlenek fölött. Lehet, hogy 
némely szülő s némely tanuló értéket tulajdonít az ilyen vizs
gálatnak, lehet az is, hogy a tanár is értékesnek fogja tartani a 
vizsga eredményét s tapasztalatait: én mindnyájukat csak sajnál-

1 E tekintetben az új porosz érettségi utasítás figyelemre méltó. Lásd: 
Ordnung der Reifeprüfungen an den höheren Schulen etc. Berlin, 1891. 
W. Hercz. p. 13, 12. §. 2. 3. pont.
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hatom. Hogy az igazgató áttekintését az áthelyezési vizsgálat meg
könnyítené, nem hiszem. Ha évközben intézetének tanítási ól’áit 
nem látogatja, egy-két vizsgával semmire sem megy. Részemről 
tehát akár az osztályban tanító tanárokra, akár másokra bízzuk a 
vizsgálat eredménye feletti döntést, az intézményt magát egyaránt 
czélszerütlennek és károsnak tartom. Első esetben fontosabb új 
eredményt nem mutathat, a másodikban pedig helyes Ítéletről nem 
lehet szó.

S még egy tévedést kell e kérdésnél kiemelni. Az iskola 
nevelő és tanító intézet, s idejét a maga feladatának megoldá
sára kell fordítania. Hogy növendékeit czéljára való tekintettel osz
tályozza, helyeselhető, de e tekintetben tulajdonképen elég volna, 
ha bizonyos idő, pl. egy év múlva megállapítaná, hogy növendé
keinek közös java, mely egyeseknek eltávolítását követeli, s abba 
nem bocsátkoznék, hogy a megmaradtaknái milyen fokozatok ész
lelhetők, annyival kevésbbé nem, mert az egész eljárás kétségkí
vül igen problematikus. De ha az iskola mind az elsőre, mind a 
másodikra vállalkozik — az elsőre a maga érdekében, a máso
dikra különféle okokból — ne tévessze el soha szem elől, hogy fel
adata tanítani s nevelni s nem csak vizsgálni, s hogy az utóbbira 
csak annyi idő fordítandó, a mennyi okvetlenül szükséges. Azért 
tartom ezt szükségesnek kiemelni, mert úgy látszik az iskolák e 
másodrendű dologra túlságos nagy súlyt fektetnek, sok időt fordí
tanak. így a németeknél az a fentebb említett osztály vizsgálat s 
az áthelyezési vizsgálat lényegileg egy és ugyanaz : ellenőrző vizs
gálat, s hogy mégis mindakettőt meghagyják egymás mellett, vilá
gosan bizonyítja, hogy az iskolák kárára egy másodrendű dolgot 
túlságosan előtérbe helyeznek. Azt hiszem, hogy ha e szűkebb 
értelemben vett vizsgálatok idejéhez hozzáadnék az egyes tanítási 
órákból szintén a vizsgálatra fordított időt s az így nyert órameny- 
nyiséget összehasonlítanék tisztán a tanítás czéljára felhasznált 
óramennyiséggel, az első szám emennél nagyobb volna. Jobb volna 
többet tanítani s kevesebbet vizsgálni!

A nyilvános vizsgálatok csekély módosulással egész Német
országban egyforma külsőségek mellett folynak le. Az ünnepélyre 
meghivatnak az egyház, a község s az állam hivatalnokai, a tanfér
fiak, a tanügy barátai s a növendékek hozzátartozói. A meg
hívón fel van tüntetve, hogy az egyes osztályok mily tárgyakból és 
milyen sorrendben fognak megvizsgáltatni. A vizsgálati idő egy-

2*
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egy tárgyból rendesen egy félóra, néha több is. Karének, beszéd, 
szavalat, jutalomdíjak kiosztása, végzett növendékek elbocsátása, 
iskolai munkálatok kiállítása hoz változatosságot a vizsgálat egy
hangúságába. Az intézmény különben inkább az egyes iskolák szo
kásán, mintsem törvényes, kötelező intézkedéseken alapszik.

A nyilvános vizsgálatok intézménye számos s erős támadá
soknak 1 volt és van is kitéve a sajtóban.2 3 Az előbb említett igazgatói 
értekezlet közül nehány mellette van, míg a sziléziai 1883-ki érte
kezlet8 határozottan elveti. A támadás és ellenzés azonban jó 
részt — úgy látszik — személyes okokra vezetendő vissza, a vizs
gálatokat intézők tapintatlanságára vagy egyes tanárok hajlamaira, 
mert hogy az intézmény alapgondolata nem rossz, az is mutatja, 
hogy egy esettől eltekintve,4 sehol még meg nem szüntették, sőt 
az egyes városok, kivált a kisebbek, ragaszkodnak hozzá.

A kik az intézményt elvetik, azt szokták felhozni, hogy a vizs
gálat az iskola működésébe bepillantást nem enged, a tanítás ren
des menetelére már évközben is zavarólag hat, mert az egész tan
intézet csak a vizsgálatot tartja szem előtt; megalázásnak is kite
heti az iskolát, ha a meghívottak a meghívást visszautasítják; a 
tanárok s tanulók közti viszonyt a vizsga lefolyása olyanná teheti, 
a mely épen a nevelő munkásságnak nem válik hasznára, ha a. 
személyes tekintély csorbát szenvedett; a közönség érdeke sem 
kívánja a vizsgálatot, mert részvéte csekély, sokszor a hallgatóság 
igen vegyes stb.

Ezekkel szemben Prick helyesen emeli ki,5 hogy a nyilvános 
vizsgálatok a szülők s az intézet közti érinkezésre oly értékesek s 
nélkülözhetlenek, hogy hiányukat semmi más nem pótolhatná.6 *' 
A szülőknek joguk van követelni, hogy saját szemeikkel győződje
nek meg gyermekük állapotáról az iskolában, ennek pedig köteles
sége, de jól felfogott érdeke is azt parancsolja, hogy a személyes-

1 Encykl. d. g. Erz. u. Unterrichtswes. V III2 s v. Schulprüfung.. 
p. 169. 170. Ugyanott az irodalom.

2 Erre nézve pár érdekes adatot közöl: 0. Leisner, Über öffentliche- 
Schulprüfungen etc. Leipzig 1885. p. 2—5.

3 Die Directoren-Versammlungen p. 215.
4 Stettinben beszüntették e vizsgálatokat. L. Leitner p. 1.
6 Encykl. VIII.2 idézett czikke p. 174.
6 Ugyanily értelemben nyilatkozik H. Keferstein : Zur Frage des Prü-

fungswesens. Hamburg, 1884. p. 16.
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tapasztalatszerzésre alkalmat adjon. Kötelessége, mivel nyilvános 
intézet; érdeke, mert a helyes nevelést csak az intézet s a szülői 
ház érintkezése biztosíthatja. De a tanárra személyileg is fontos, 
hogy a szülők a vele való személyes érintkezésből alkossanak ma
guknak képet s ne holmi mende-mondákból. S ha a nyilvános 
vizsgálat ilyen közönségre — mintegy az iskola-községre — szá
míthat, mely a szülékből meg a tanügy barátaiból áll, akkor az 
intézet bátran léphet a nyilvánosság elé, a nélkül, hogy munkássá
gát profanálná, mert hiszen ösmerősök közt van, a kiket a törek
vés közössége egyesített rövid időre falai közzé.

Hogy azonban a vizsgálat minden résztvevőre nézve kellő 
haszonnal járjon, szükséges, hogy ne parádé legyen, ne üres for
maság,1 hanem lehetőleg olyan mint egy rendes iskolai óra. Azért, 
ámbár az ünnepély emelése végett, — mert az ilyen érintkezésnek 
ünnepélynek kell lenni — meg kell tartani az eddigelé is szokásos 
éneket, szavalatot; minden olyasmi kerülendő, mi azt a látszatot s 
gyanút kelthetné a szemlélőben, hogy nem okulására, hanem szó
rakoztatására törekszik az intézet. Tehát egy rendes iskolai óra 
modorában, de virtuozitással kell a tananyag valamely megbatáro
zott részét, esetleg új dolgot is tárgyalni, nem vizsgálni, hanem 
tanítani. így meg fog szűnni a vizsgálatok czéltalan volta ellen a 
közönség részéről hangzott panasz s ha a vizsgálat vezetője, a mint 
tőle meg kell követelni, kellő tapintattal jár el, mind a szülők, 
növendékek, mind az intézet közös java sokat várhat ez intéz
ménytől. így Prick.

A Németországban szokásos vizsgálatok közül nézetem szerint 
ez az, a mely ránk nézve is értékes. Nemcsak azon szempontból, a 
melyet Prick mint legfontosabbat emel ki s a mely bizonyára jelen
tős is, hogy t. i. e vizsgálat érintkezést létesít az intézet s a közön
ség közt — a mi az angoloknál ma is oly kiváló módon nyilatko
zik, de régente nálunk is megvolt, — hanem azért is, mert méltó 
befejezése lehet az egész tanévnek. A tanévnek igazi befejezése 
iskolánál nem lehet más, mint olyan actus, melyben az elért ered
ményről tájékoztat, úgy a mint minden más culturintézmény

1 E kívánságra vonatkozólag lásd: Die Direetoren-Conferenzen des
preussischen Staates, lierausg. v. Dr. W. Erler. Berlin, Wiegandt. 1876. p. 
242, 243. Tov. Encyklop. d. g. Erz. u Unterrichtsw. I I I 2 p. 119, 120. 
s. v. Gymnasium.
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is a rá nezve nevezetes alkalmaknál munkássága egész körén tün
teti föl előrehaladását. Azért p. o. pasztán egy záróünnep magá
ban nem méltó befejezése az iskolai évnek, mert csak töredékeket 
mutat abból, a mi az intézetben egy év alatt történt; olyasmit, a mi 
magára az intézetre — mely nevelő s oktató intézet — nem jel
lemző. Ha e szerint a nyilvános vizsgálatok tartására egy új szem
pontot nyernénk: kérdés, miképen kellene azokat intézni? Szerin
tem lehetőleg arra kell törekedni, hogy a vizsgálaton kiki egész 
évben végzett munkáját tüntesse föl. Egyrészt azért, mert a szülők 
valódi okulást s felvilágosítást csak így nyerhetnek, másrészt a 
növendékekre is fontos, hogy az egész évi anyag valamely széni - 
pontból való rendezésére s áttekintésére egy új alkalom kínálkozik. 
Míg ellenben, ha Erick kívánságának megfelelőleg egy új tárgy - 
gyal próbálkoznánk, vagy csak kisebb részt kapnánk ki a végzett 
dolgokból: olyasmit mutatnánk be, a mit a közönség egy-kettő 
kivételével mint túlságos részletmunkát, méltányolni nem bírna, 
míg az általánosabb természetű dolgok vonzóbbak s a közönségre, 
de a tanulókra is tanulságosabbak.

Nagy tévedésnek tartanám azonban, ha az ily nyilvános vizs
gálatnak befolyást engednénk az egyes növendékek osztályzatára, 
a mint ezt p. o. Lattmann1 akarja, a ki ezáltal a nyilvános vizsgá
latok jelentőségét kívánta emelni. Frick e gondolatot elutasítja, 
helyesen emelvén ki, hogy az osztályozás az iskola legintimebb ügye s 
nem nyilvános vizsgálatra való. Tényleg úgy áll a dolog, hogy csak 
némileg igazságos eljárásnál a tanítás ideje tetemesen megcsonkul 
s az eredmény mégis megközelítőleg sem oly biztos, mint a mire 
az iskolai hatóság az év folyamában eljuthat. Különben az egész 
intézmény czóljával is ellenkezik a javaslat. A szülők és az inté
zet érintkezését — az iskola legnagyobb ünnepéről lévén szó — 
nem szabad semmiféle kellemetlenségnek megháborítania, s kelle
metlenségre e javaslat elég alkalmat nyit. A mi a vizsgálat külső
ségeit illeti, a németeknél históriai fejlődéssel állunk szemben 
még e tekintetben is. Azon kívánságnak teljesítését, hogy a nyil
vános vizsgálat lehetőleg egy rendes iskolai órához hasonlítson, 
az egyes osztályok s tárgyak vizsgálata közzé betoldott ének
számok, beszédek stb. nem kevéssé zavarják. A magam részéről

1 Idézi Frick: Encyklop. d. ges. Erz. u. Unterrichts w. V III2 p. 171.
s. v. Schulprüftmg.
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jobbnak tartom e tekintetben a mi eljárásunkat, a bol szavalat, 
ének, díjak kiosztása egy külön ünnepélyen, az évzáró ünnepélyen, 
folyik.

A szomszédos Ausztriának tárgyunk körébe tartozó vizsgálati 
ügyét külön megbeszélni nem szükséges. A kapcsolat, mely köztünk 
s ez ország közt politikai tekintetben oly régen megvan, a tanügy
nél is megvolt, s bár nagyobbára külsőségekben ma is tapasztal
ható. A jezsuita rend 1773-ban történt eltörlése előtti időszakban, 
a mennyiben a szerzetesrendek tanításáról van szó, a rendek kos- 
mopolitikus szervezeténél s a jezsuita rendnek a többiekre gyako
rolt hatásánál fogva nálunk s Ausztriában mind a tanítás, mind 
az ezzel egybefüggő vizsgálati mód egyforma volt. A jezsuita rend 
eltörlése után az 1777-ben megjelent első s az 1806-ki második 
Ratio Educationis lényegben továbbra is fentartotta e kapcsolatot, 
a mit az 1849-ki Entwurf még jobban megerősített, úgy hogy egé
szen az 1860. okt. 20-án kiadott diplomáig, a midőn Magyarország 
tanítási ügyének intézése az örökös tartományokétól független 
hatóság kezeibe jutott, a középiskolák itt s amott ugyanazon elvek 
s formák szerint jártak el. A mennyiben azonban az osztrák közép
iskola, legalább a mi a vizsgálatok módját illeti, mai napig is az 
Entwurf alapján áll, melynek intézkedéseit az 1884-ikiúj tanterv, 
illetőleg az 1885-ben ehhez függelékképen megjelent rendtartás 1 
csak módosította, az összefüggés s ismétlések kikerülése kedvéért 
is helyesebb a két országban dívott s divó eljárásokat együtt tár
gyalni.

Mai időben nálunk csupán nyilvános vizsgálatok tartatnak, a 
melyek azonban egyszersmind a német osztály- s áthelyezési vizs
gálatok tulajdonságait is magukba olvasztják s ily alakban nálunk 
már régóta szokásban vannak ugyan, de csupán az állam rendel
kezése alatt álló iskolákban. Egyelőre mellőzve méltatásukat — 
bár véleményem az eddigiekből is kitűnik —- azt a kérdést fogom 
megvilágítani, hogy a vizsgálat ügye miképen fejlődött nálunk a 
mostani állapotokig?

Az 1777-ki Ratio Educationis é fajta intézkedése mintegy 
összefoglalása azon eljárásoknak, a melyek e korszakban s azelőtt

1 Weisungen zur Führung des Schulamtes an den Gymnasien in 
Österreich als Anhang zu den «Instructionen für den Unterricht». II. erg. 
Auflage, Wien 1891. Verl. v. Pichlers Witwe u. Sohn.
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hazánkban minden felekezet iskolájában divatban voltak.1 A nyil
vános vizsgálatokon kívül (Tentamina publica ac solennia) a Eatio 
magán- és rendkívüli vizsgálatokat rendel: «Non una est eorun- 
dem (tentaminum) forma et species: alia sunt nimirum privata, 
quse Magister aut Prsefectus pro arbitrio instituere potest, quoties 
e re visum fuerit: alia publica ac solennia, alia denique extraordi- 
naria.» Az itt elrendelt s a prsefectus, az igazgató által bármely idő
ben megtartható magán vizsgálatnak az előbbi korszakokban 
megfelel a felekezeti iskolai hatóságok azon rendelete, mely az 
iskola igazgatóját az előadások szorgalmas látogatására utalja. Már 
Oláh Miklós elrendeli az általa alapított nagyszombati intézet 
1558-ki szabályzatában: « . . .  singulis verő diebus Yeneris et Sab- 
bati ipsémét (Superintendens scholse) singulas classes examinet, 
vei pro temporis necessitate et conditione alii Magistri alternatim 
Vicém ejus supleant, ux experiantur et videant, quomodo discipuli 
proficiant et quam diligenter Magistri officio suo satis faciant».2 
A jezsuitáknál, kiket Oláh 1561-ben Nagyszombatban letelepített, 
az oktatás közvetlen vezetője s igazgatója a «Prsefectus studiorum» 
kötelessége az osztályok látogatása, a felsőbb tanfolyamokban 
mindegyik tanár előadásának havonként legalább egyszeri meg
hallgatása, a tanulók munkáinak megnézése. A gymnasiumban 
működő prsefectus tartozik legalább is egyszer minden 15 napban 
meghallgatni minden tanítónak az előadását.3 A piaristák 1698-ki 
szabályzata értelmében: «Az iskolalátónak vagy igazgatónak heten
ként, a házfőnöknek pedig havonként kellett az osztályokat meg
látogatni, mely alkalommal (a házfőnök) nemcsak a tanulókat, 
hanem a tanárok eljárását is alapos vizsgálat alá vetette».4 A mino
riták nálunk teljesen a jezsuiták tanrendjét követvén,5 6 a fentebb 
előadottak rájuk is vonatkoznak.

1 Ratio Educationis totiusque rei literarise per regnum Hungáriáé et 
provincias eidem adnexas. Tomus I. Vindobonse, typis I. Th. nob. de Tratt- 
nern, 1777. p. 434 sqqs.

2 A nagyszombati kath. érseki főgimnázium története. Irta Horváth 
Zoltán tanár. Nagyszombat 1895. p. 164.

3 A közoktatás története Magyarországon a 18. sz.-ban. Irta Molnár 
Aladár, I. k. Budapest 1881. Akadémia p. 125,136.

4 A főváros alapította budapesti piarista kollégium története. Irta Takáts
Sándor. Budapest Hornyánszky 1895. p. 155.

6 A miskolczi kir. kath. gymnázium története. Irta Bajay Amand. 
Miskolcz, Forster R. könyvnyomdája, 1895. p. 32.



A protestánsok iskoláinál a helv. hitvallásnak azon intézeteire 
nézve, melyek a tiszántúli superintendentiá hatósága alá tartoztak, 
az 1629. jun 17-én N.-Váradon tartott közzsinat elrendeli, hogy «az 
iskola-rectorok szorgalmasan tanítsanak.. . .  Az esperest az iskolai 
tanulókat is szorgalmasan megvizsgálja.»1 Az alsóbb tanfolyamban 
tanító, Debreczenben u. n. publicus prseceptorokra (theologiai tan
folyamot végzett, vagy tanulmányaik végén levő idősebb tanulók) 
az intézetnél felügyelt a rector, aztán az ott működött (1738—44) 
jeles Maróthy javaslatai értelmében a «classium inspector», egy ren
des tanár, a ki «időnként maga is, de rendesen több tanártársával, 
vagy a helybeli consistorium s később pedig az egyházkerület 
kiküldötteivel meglátogatta az osztályokat tanítás közben, megvizs
gálta a tanulók diariumait és más Írásbeli gyakorlatait.»2 3 Hasonló 
intézkedések voltak divatban más ref. intézetekben is.

Az ág. hitvallásuaknál az eperjesi kollégium 1667-ki törvé
nyeinek 11. pontja szerint: «Az igazgató látogassa szorgalmasan 
az egyes osztályokat, a tanárokat komolyan figyelmeztesse köteles
ségeikre.» A 12. p. szerint: «Az igazgató a rábízott osztályokat 
egész a logikáig szorgalmasan látogassa».8 A késmárki iskola 1703. 
törvényei, melyek a régebben érvényben levők alapján készültek, 
megszabják, hogy a rector «saját osztályán kívül a többi osztályt is 
gyakran látogassa meg és szerezzen tudomást a többi tanárok 
működéséről s a tanulók előhaladásáról.» Ugyanily értelemben 
intézkedik az 1742-ben hozott s 1755-ben bővített törvény is.4 * * *

Az egyes iskolák most felhozott rendelkezései mind német- 
országi befolyásokra vihetők vissza: Melanchton és Sturm befolyá
sára. Sturm szervezése értelmében egy külön kollégiumnak, a visi- 
tatorokénak volt kötelessége az iskola belső ügyeinek intézése. 
«E visitatorok helyettesítették távollótében az igazgatót, vele együtt

1 A debreczeni ev. ref. főgymn. éitesítője az 1894—95. iskolai évről. 
Közli Dóczi Imre. Debreczen város könyvnyomdája 1895. A gymnasium 
története a debreczeni ev. ref. kollégiumban. írták Géresy Kálmán, Sinka 
Sándor, Dóczi Imre, dr. Gulyás István, Kulcsár Endre, K. Kiss József, Kovács 
János, dr. Varga Bálint, p. 47,48.

2 A gymn. története a debreczeni ev. ref. kollégiumban, p. 185, 186.
3 Az eperjesi ág. bitv. ev. kerületi kollégium értesítője az 1894—95.

isk. évről. Közli Hörk József. Eperjes, 1895. Az eperjesi iskola történetének
III-ik időszaka. I. czikk. 1664—68. Irta Hörk József, p. 14, 15.

1 A késmárki ág. bitv. ev. kerületi lyceuin története. Irta Palcsó
István. Késmárk, Sauter P. könyvnyomdája 1893. p. 21, 23.
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látogatták az osztályokat s őrködtek, hogy tanulók s tanitók teljesít
sék kötelességeiket.»1 A jezsuitákra tudvalevő dolog Sturm hatása. 
0 maga említi rólok 1565-ben : «Megnéztem iskolai gyakorlataikat, 
tanításaik módszerét s elveit s mindez oly közel áll a mi szabá
lyainkhoz, hogy a mi forrásainkból látszik mentettnek».2 3 Külömben 
Melanchton, Sturm s még mellettük Trotzendorf nemcsak ebben, 
hanem általában az iskola egész szervezésében is mintául szolgál
tak a mieinknek.8

Jóval fontosabb szerepet játszott azonban az iskolák életé
ben a nyilvános vizsgálat. A Eatio körülményesen meghatá
rozza megtartásuk módját, a mely a főbb pontokban összevág 
azon szokásokkal, melyek a jezsuitáknál s a protestáns feleke
zeteknél divatban voltak. Effajta vizsgálatot évenként 2-őt rendel 
a Eatio a téli és nyári félév végén: április és szeptember hóna
pokban. Az akadémiákra s az egyetemre külön intézkedések vol
tak. Az időtartam nem volt meghatározva, mert a mint a Eatio 
mondja : «Id pendet potissimum a numero juvenum, tentamen 
subeuntium». A vizsgát az igazgató, a prsefectus rendezi. E végből 
gondoskodik, hogy úgy a tanulók szülei, mint a helység vagy város 
s környékének kitűnőségei meghivassanak, továbbá kihirdeti a vizs
gálatok napját az egyes osztályokban is. Megelőző nap az osztályokat 
buzdítgatva sorba járja. A vizsgálatot ünnepélyes isteni tisztelet előzi 
meg, a melynek végeztével a tanulósereg könyveivel s füzeteivel az 
intézetbe vonul. A vizsgálatok után az igazgató újra bejárja az 
osztályokat, a magukat kitüntetteket megdicséri, a többieket után
zásra serkenti; végül hálaadó isteni tisztelet zárja be a vizsgálatok 
sorozatát.

A protestánsok, kivált a 17. század utolsó felében bekövetke
zett üldözésekig, mig intézeteik nagy számú pártfogóknak örvendve 
erősen fejlődtek, hasonlóan, de még nagyobb ünnepélyekkel tartot
ták e vizsgálatokat. Egy ilyet ír le Hörk József az eperjesi iskola 
történetében,4 * a melyet 1667. okt. 10—12. tartottak Eperjesen. 
Megelőzőleg meghívták a pártfogókat: Északmagyarország nemes
ségét s királyi városait, a nemesek közt p. o. a nagytekintélyű

1 Molnár idézett munkája, p. 80.
2 Idézi Molnár A. u. o. p. 125.
3 Molnár i. m. p. 65, 104, 2-ik jegyz. 105, 107—117. Késmárki lyceum

tört. p. 12, 13. A gymn. története a debreczeni ev. ref. kollégiumban, p.
7—14, 44. — 4 p. 25—27.



27

gr. Tököli Istvánt, a kinek fia, Imre, akkor az intézetben tanult. 
Az első napon az igazgató egy értekezéssel nyitja meg az ünne
pélyt, aztán elmondja az óv történetét, kihirdeti, hogy a vizsgála
tokat jutalomkiosztás s szünidő fogja követni, meghívja a közön
séget az ifjúság által a vizsgálatok után előadandó színdarab meg
nézésére. Ilyen volt valószínűleg más iskolákban is a vizsgálatok 
programmja, de mindegyiknél fődolog a pártfogók részvétele. A szín
darab nem mindegyiknél volt meg, így p. o. Géresi Kálmán köz
lése szerint a debreczeni főiskola történetében nem található 
nyoma sem.1 Különben, úgy látszik, prot. intézeteknél csupán a 
17. sz.-ban volt divatban a mulatság e neme.

A nyilvános élet kitűnőségeinek részvételével tartotta közvizs
gálatait a többi prot. intézet is. I. Eákóczy György gyakran maga 
elnökölt a sárospataki intézet vizsgálatain, neje Lorántfy Zsu
zsanna Zsigmond fiával majdnem egyedül az intézetnek élt.2 3 
1668-ban a gróf Zrínyi Péter és Eákóczy Eerencztől összehívott 
értekezletnek mintegy 60 tagja vett részt az intézet őszi vizsgála
tán.8 A magyarországi helv. hitvallásnak másik főintézeténél, a 
debreczeninél az 1658-ban kihirdetett törvények elrendelik, hogy 
a publicus prseceptorok «azt az osztályt, a melyre vállalkoztak, egy 
félév előtt el nem hagyhatják; hanem félév elteltével, miután köz
vizsgán munkájoknak s tanítványaik előmenetelének nyilvános 
bizonyságait adták, hivatalukat, ha akarják, letehetik.»4 * Az 1770-ben 
megjelent, Maróthi hatása alatt készült u. n. Methodus évenkint 
kétszer, az tequinoctiumok táján tartandó közvizsgálatot rendel.6 
A közvizsgálaton jó sikert mutatott publ. praeceptor külön díjat 
kap.6 Mindez mutatja e vizsgálatok fontosságát. Az ág. liitv. evan
gélikusok iskolái közül Eperjest már említettem. A soproni inté
zetben a 17. század utolsó évtizedeiből,7 meg 1741 és 1748-ból mu
tathatók ki nyilvános vizsgálatok.8 A pozsonyi iskolánál az 1714-ben

1 A gymn. története a debreczeni ev. ref. kollégiumban p. 188.
2 Molnár A. id. m. p. 406.
3 Szinyei Gerzson: A sárospataki ev. ref. egyh. templomairól. Sáros

pataki Lapok 15. évf. (1S96) 12. szám, p. 228.
4 A gymn. tört. a debr. ev. ref. koll. p. 53, 54.
6 U. o. p. 98. — 6 U. o. p. 187.
7 Molnár A. id. m. p. 383.
8 A soproni ev. főtanoda története. Kiadta: Müllner Mátyás. Sopron, 1857,

p. 73, 76.
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Bél Mátyás rectorsága idejében készült törvények rendelik el a 
vizsgálatok e nemét.1 Késmárkon az 1703. törvények értelmében a 
«rector évenként a tavaszi napéjegyen idejében nyilvános vizsgát 
tart, melyre az egyházközség lelkészei, felügyelői és a városi tanács 
tagjai valamint más tudományos férfiakis meghívandók.»2 3 Ugyan
csak nyilvános vizsgát rendel az 1755-ki szabályzat is.8 Az 1767-ki 
törvények a közvizsgákat jun. közepére teszik s megszabják, hogy 
ahhoz a vidéki pártfogókat is meg kell hívni.4 E kimutatások ugyan 
hézagosak, de tudva azt, hogy a magyarországi közoktatás 16. 
sz.-ban valláskülönbség nélkül a német példák után indúl,5 azt 
kell belőlük következtetnünk, hogy mindenütt egy már régóta fenn
álló intézménynek továbbra való fentartását rendelik el az iskolák 
törvényei. Az erdélyi protestáns iskoláknál hasonló szokások voltak, 
mint p. o. a székely-udvarhelyi ref. kollégium történetéből kive
hető, hol az intézet alapításakor 1670-ben az effajta vizsgálatokat 
mindjárt behozták.6

Nem kevesebb ünnepélyességgel rendezték a jezsuiták s az 
utánok induló más szerzetes rendek nyilvános vizsgálataikat. 
A jezsuiták ezen szokása sokkal ismeretesebb, mintsem hogy 
magyarországi példákkal külön igazolni kellene. A piaristák úgy
mint a jezsuiták évenként kétszer tartották, s ilyenkor a szorgal
mas tanulókat megdicsérték, a hanyagokat buzdítgatták; szokásban 
volt színjátékot is előadni.7

Az a kérdés merül most fel, hogy mi volt e vizsgálatok czélja? 
A Batio Educationis p. 433. az ifjúság szorgalmának felkeltése s 
ébrentartására ajánlja. A 434. lapon általában beszélvén a vizsgák 
czéljáról így szól: «Tentamina in Lyceis universe non aliud sunt, 
quam periclitationes ac experimenta progressionum, quas discipuli 
in variis studiorum prsescriptorum generibus fecerunt». Az ünne-

1 Molnár A. id. m. p. 374.
2 A késmárki lyceum története p. 21.
3 U. o. p. 23.
4 U. o. p. 33.
5 Molnár A. id. m. p. 23.
6 A székely-udvarhelyi ev. ref. kollégium értesítője az 1894—95. isk. 

évről, szerkesztette Gönczi Lajos. Székely-Udvarhely, 1895. A székely
udvarhelyi ev. ref. kollégium múltja és jelene, összeállította: Gönczi Lajos, 
p. 79—80.

’ A budapesti piarista kollégium története p. 138—150.
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pélyes közvizsgálatok feladata pedig az, hogy mind a kiváló 
tanulók, mind tanítóik buzgóságáról s ügyességéről bizonyságot 
tegyenek: «Tentamina solennia quóvis semestri evoluto cum 
delectis juvenibus instituentur, in quibus non de progressu dun- 
taxat semestri discipulorum, séd etiam de Magistrorum ipsorum 
industria, atque erudiendi habilitate experimentum capietur». 
E czélban azonban, melyet a Eatio így formuláz, nincs benne 
mindaz, a miért mind a protestánsok, mind a szerzetesrendek oly 
nagy súlyt fektettek a vizsgálatok ezen fajára. A protestáns feleke
zetek alapítványokra nem igen támaszkodhattak; eleinte községek, 
utóbb egyes pártfogók vagy vidékek áldozatkészségéből éltek, s 
azért életkérdés volt rájok nézve, hogy e körökkel folytonos érint
kezésben álljanak, czéljaik felől tájékoztassák, ébren tartsák ben- 
nök már az első reformátoroktól is hangoztatott ama nagy igaz
ságot, hogy az iskolák az egyházak veteményes kertjei, s így 
áldozatkészségre bírják őket. E czélt szolgálta a nyilvános vizsgá
lat, ezért hozták be nálunk mindenütt, ezért tartották az egyes 
intézetek tőlük kitelhető fénynyel. Itt jöttek össze a pártfogók, itt 
hoztak s változtattak törvényeket. Az eperjesi kollégium vizsgála
taira összejött Észak-Magyarország nemessége, Sárospatakra «az 
iskola főgondnokai, gondnokai; de azonfelül a pártfogók, szülők, 
az ország minden részéből százával szoktak összegyűlni. Hetekkel 
előbb két deák követségbe küldetett Debreczenbe, az ottani taná
rokat és ifjúságot a közvizsgálatokra meghívni. A meghívásra szin
tén követség jött»1. Sőt, úgy látszik, szokásban volt a sárospataki 
jezsuitákat, az iskola legelkeseredettebb ellenségeit is ünnepélyesen 
meghívni a vizsgálatra. Legalább 1735 táján ez szokásban volt2 s 
már 1664-ben is megtörtént, a mikor épen a hires Sámbár Mátyás 
tartózkodott Patakon.8 Hogy az iskolák ez ünnepélyes alkalommal 
bemutatták előbaladásukat, s meg akarták bizonyítani, hogy érde
mesek a közönség pártfogására, az magában értetődik s a debre- 
czeni iskolánál láttuk, hogy publicus prteceptor jó vizsgáért juta
lomban is részesült. Hogy a vizsgálat a protestánsoknál «cum de
lectis juvenibus» folyt-e vagy sem, a rendelkezésemre álló adatok
ból nem derül ki, de azt hiszem, a Eatio e tekintetben már előtte 
meggyökerezett szokásoktól nem igen tért el, vagyis nézetem szerint

1 Molnár A. id. m. p. 422. 2 ü . o. p. 422—423. 3 Szinyei Gerzson.
Sárospataki Lapok 15. évf. (1896) 12. sz. p. 226.
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a prot. iskolákban is csupán egyesekkel tettek próbát, a mit még 
valószínűbbé tesz a tanulók nagy száma.1

De a jezsuitáknál sem az volt csupán a czél, hogy az egybe- 
gyült közönségnek elhaladásukat bemutassák. A pártfogásra ugyan 
ők is rászorultak, de nem oly mértékben, mint a protestáns fele
kezetek, a mennyiben biztos alap nélkül intézetet nem állítottak. 
Azonban a rend nem pusztán tanításért volt, sőt ezt csupán esz
közül használta főczéljára, hogy t. i. egység létesüljön hitben, érzel
mekben, gondolkodásban, a tekintély és engedelmesség elve alap
ján.2 3 * * * Magyarországon persze ez csak távolabbi czél lehetett; első 
volt az elveszett állások visszaszerzése a térítés útján. Erre törtek 
hosszú időn keresztül vaserélylyel, semmiféle eszköz használatától 
vissza nem riadva s a harczban, melynek fő élesztői voltak, annyi 
nemes csirát megsemmisítve. A térítés munkáját szolgálta itt ná
lunk iskolájok mindenféle munkájával, s épen az gyűlöltette meg 
őket Erdélyben, hogy minduntalan kimutatták tulajdonképeni 
szándékukat. A nyilvános közvizsgálat jó alkalom volt arra, hogy 
a közönséggel részben megismerkedjenek, részben érintkezésben 
maradjanak. A fényt, melyet ily alkalommal kifejtettek, sem pro
testánsok, sem a többi szerzetes rendek nem érték utói. Nagyszom
batban, Kassán külön színházuk volt s az előadott darabok száma 
mindkét helyen igen nagy.8

Kérdés végül még, hogy milyen jellegű e vizsgálat? Osztályo
zással nem volt egybekötve sem a Katio Educationis, sem a prot. 
felekezetek, sem a jezsuiták e nemű vizsgálata. A Batio-nál ez 
egészen világos, mert hiszen olyanokat bocsáttat a vizsgálatra, 
a kik az intézet színe-java, a kiket tehát már osztályoztak. Külön
ben a 433. lapon világosan megmondja, hogy az év vége felé az 
egész tanévben mutatott eredmények alapján az intézetnek Ítéleté
vel készen kell lennie, ha pedig a második félév végén tartott vizs
gálat nem osztályozó, nem lehet más az első félév végén tartott 
sem. A protestáns intézeteknél egyrészt a Batióra hivatkozhatni,

1 Sárospatakon 1765-ben 1270, 1770-ben 1346 tanuló volt. L. Molnár 
i. m. p. 425.

2 Molnár i. m. p . 193—194.
3 A nagyszombati kath. főgymnasium története. P. 49—52. A jászóvári

premontrei kanonokrend kassai főgymnasiumának évi jelentése az 1894—95.
évről. Közli: Dr. Stökr Sziárd. A kassai főgymn. története, ir ta : dr, Farkas
Róbert. Kassa, 1895. p. 164, 168—172.
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a mely e tekintetben valószínűleg régi szokások alapján rendelke
zik, másrészt a tanulók nagy számára, a mely osztályozó vizsgát 
nem engedett meg, továbbá arra az esetre, hogy midőn a debre- 
czeni főiskola az «Organisations-Entwurf»-ot 1853-ban elfogadta, 
az abban elrendelt «följebbviteli vizsgálatok» után — a melyek 2 hé
tig folytak —- még külön 8 napi nyilvános és ünnepélyes közvizs
gát tartott,1 a melyre aztán a 288. lapon ezt olvassuk: «Agymna- 
siumi tanári kar is nyűgösnek találta az Entwurf-korszakban be
hozott szigorlati és közvizsgálati rendszer együttes alkalmazását s 
miután a közvizsgálatok a tanulók fölebbvitelére semmi befolyás
sal nem voltak, ünnepélyes színezetüket pedig a közönség érdek
lődésének enyésztével mindinkább veszteni kezdték, szintén a köz
vizsgálatok megszüntetése mellett nyilatkozott.» S végül még egy 
valószínűségi okot hozok föl, a mely egyformán szól mind a prot., 
mind a szerzetes rendek iskoláira. Az Entwurf korszakát megelőző
leg iskoláinkban az osztály-rendszer uralkodott, a tanuló egész 
éven, néha még több időn keresztül is folyton egy tanár szeme 
alatt forgolódott, a kinek bő alkalma nyílt kiismerésére. Mi értelme 
lett volna ily nyilvános osztályozó vizsgálatnak, ahol teljesen ide
gen emberek elé került a tanuló ? Osztályozó vizsgálatokat tartottak 
a régiek is; a Ratio is elrendeli,2 de az ilyen vizsgát bölcsen a «ten- 
tamina privata»-k közé sorozza, melyeket az intézetek a nyilvá
nosság kizárásával tartottak. Ép úgy a protestánsok, valamint a 
szerzetes rendek is az 1773. évet megelőző szabályzataikban min
denütt kizárják a nyilvánosságot azon vizsgálatoknál, melyeket a 
rector vagy más vizsgáló elöljárók ellenőrzés végett tartottak, s a 
melyek osztályozó vizsgálat jellegét viselték. Ez ellenőrző látoga
tásokról már fentebb szóltam.

A vizsgálatok ügye tehát Magyarországon az 1773-ik év, a 
jezsuita rend eltörlésének évű táján ilyen volt protestánsoknál s 
szerzetes iskoláknál egyformán. Tartottak évenként egy vagy két 
nyilvános vizsgálatot osztályozás nélkül válogatott ifjakkal; tetszés 
szerinti számú zárt jellegű vizsgálatot vagy ellenőrzés vagy az isme
retek pontosabb kipuhatolása kedvéért osztályozó jelleggel. A Ratio 
ezekhez csatolta még harmadikul az állami rendelkezés alá eső 
intézeteknél a rendkívüli vizsgálatokat,8 a milyeneket elöljárók

1 A gymnasium tört. a debreczeni ev. ref. kollégiumban, p. 240.
2 P. 431. — 3 Ratio Educationis. p. 340—-442.
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s más kitűnő férfiak előtt rendeztek, természetesen különböző 
jelleggel.

így folytak a dolgok 1806-ig, a midőn hosszú vajúdás után 
létrejött egy új tanterv és rendtartás j1 a vizsgálatok tekintetében 
bizonyára új, mert egy nálunk eddig ismeretlen dolgot: a nyil
vános osztályozó vizsgálat intézményét honosította meg. Minden
esetre érdekes dolog volna tudni, mi vezérelte az 1791-iki országos 
bizottságot a régi szokás megváltoztatásánál. Készemről nem tu
dom ennek más okát adni, mint az egyöntetűségre való törekvést. 
A tantervben ugyanis a 91—92. lapon ezt találjuk : «Ut igitur . . . 
acuatur juventutis industria et videatur institutionis fructus, sub 
finem semestris utriusque, praesente in Lyceis, et Academiis Dire- 
ctore, in Universitate autem Decano, et quibusdam aliis Collegii 
Philosophici Doctoribus, instituetur examen generale; et quo quis 
calculo dignus fuerit, in informationibus tabellaribus, publicisque 
Testimoniis distincte notabitur. Si quis autem adeo rudis et expers 
doctrinse deprehendatur, ut in tertia Classe reponi debeat, a gradu 
altiorum Scholarum sine discrimine, suisque ingratiis arcebitur». 
Sőt az orvostan hallgatóira még szigorúbb a törvény, a mennyiben 
a felsőbb évfolyamba való elölépéshez legalább jó osztályzat kellett.2 
A grammatical iskola és gymnasium növendékeire aztán ugyan
olyan mértéket szabtak, mint a felsőbb iskolák hallgatóira, s az 
első helyen nevezett intézetek igazgatóinak szóló utasításban ki
mondták:8 «Cursus studiorumin quavis classe est annuus; gene
ralis autem promotio instituitur postferiasmajores. Gradum facéré 
possunt omnes, qui in prima et secunda studiorum classe censen
tur ; qui in tertia constiterunt, Scholam eandem nulla generis, et 
conditionis ratione habita repetent; an nisi hic altero iám anno, 
jjrogressionis suse specimina dederint dimittentur». Az elv ugyanaz, 
csak végrehajtása más itt s am ott: a felsőbb tanfolyamokban na
gyobb a szigorúság, mint a gymnasiumban s a grammatical iskolá
ban, a mint viszont az elemi iskolák (Scholas vernaculae seu natio
nales) ismét enyhébben járnak el, mint az után ok következő 
felsőbb fokozat, a grammatical iskolák; azonban tény az, hogy

1 Eatio edueationis publicse totiusque rei literarise per regnum Hun
gária et provincias eidem adnexas. Budáé, typis et sumptibus Heg. Univ. 
Hungaricae 1806.

2 U. o. p. 112. b. 3 U. o. p. 216—217.
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mindenütt nyilvános osztályozó vizsgálattól tették függővé a fel
sőbb fokozatba való átlépést. A gymnasiumokban s grammaticai 
iskolákban úgy jártak el, hogy a vizsgálaton, melyen az igazgató 
elnökölt, a tárgyak szerint osztályonként sorba mentek úgy, hogy 
pl. kezdték a vallástannal a legfelsőbb fokozatban, aztán folytat
ták ugyanezen tárgygyal a megelőző alsóbb osztályban, sígy tovább 
valamennyiben. Ugyanily módon jártak el a többi tárgyak vizsgá- 
lásában. A kérdéseket a tanár vagy az igazgató adta. «Besponsa 
singulorum notabit et Prsepositus et Professor. Peractis tandem 
examinibus expendentur responsa, revocabuntur ad rationes priora 
specimina, in considerationem veniunt singulorum merita, con- 
ferentur calculi, et quo quisque suos inter condiscipulos dignus est 
loco, designabituri). A közönségre vonatkozólag azt olvassuk: 
«Possunt quidem accedere hospites et externi; quales sunt parentes, 
tutores, cognati, vei patroni Adolescentum ; immo solertius non- 
nunquam érit procurandum, ut frequentes adsint et illustres». 
Kérdezhetnek is. «Licebit tarnen Hospitibus etiam nonnibil inter- 
fari et explorare progressum; at quaesita oportet sic esse comparata, 
u t discipulis non desit occasio depromendi scientiam, Censoribus 
autem ferendi judicium».1 Ellenben az 1777-ki rendtartás a436-ik 
lapon még azt mondja: «Curabit Prsefectus, ut nomina eorum, 
qui tentamen subituri sunt, saspius descripta inter convenas distri- 
buantur, iisque potestas deferatur nominandi quemcunque vellent, 
qui respondere ad qu&stionem propositam debeat, aut etiam e 
pimscriptis materiis examinandi, vei quaestionem proponendam 
deiiniendii). A közönség jogainak megszorítása összefügg az iskolák 
helyzetének változásával: az intézetek államiak s többé nem szó
róinak rá oly mérvben a nyilvánosság támogatására mint előbb. 
Másrészt azonban a vizsga jellege is változott: inkább szakszerű 
s így a kérdezés is nagyobb jártasságot igényelt, mint a mennyi a 
hallgatóságnál átlag feltételezhető.

így jött létre — gyanításom szerint csupán az egyöntetűségre 
való hibás törekvés kedvéért — a nyilvános osztályozó vizsgálat. 
De bármi hozta is létre, hibás alkotás volt s hiába való időveszte
getéssel járt. Az igazgatónak úgyis kötelessége volt az osztályok 
sűrű látogatása, magánvizsgálatok tartása: «Quoties e re visum 
fuerit, instituent Tentamina privata» mondja a rendtartás;2 ha itt

1 Ratio educationis p. 219—221. — 2 P. 219.
Értesítő  1895—1896. évről. a
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s látogatásainál ki nem ösmerte a növendékeket, a vizsgálat sem 
sokat segített rajta. Több változás nem is fordult aztán elő egészen 
1849-ig. De mielőtt erre térnénk át, lássuk, miként viselték magu
kat a protestáns iskolák az 1806-iki tantervvel s rendtartással 
szemben?

A protestáns intézetek külső helyzetén sem az 1777-iki, sem 
az 1806-iki rendtartás s tanterv nem változtatott; anyagi állapo
tuk ép oly bizonytalan volt s ép annyira a közönség jóakaratától 
függő, mint a megelőző időkben, úgy hogy a közönség jogait bármi 
tekintetben is megszorítani nem látszott tanácsosnak. Azonfelül 
megütközést okozott mindkét tanterv azon rendelkezése, mely a 
legfőbb felügyeleti jognál fogva a nem katholikus iskoláktól is az 
állami tanterv s rendtartás behozatalát kívánja.1 Ennek folytán a 
prot. felekezetek legalább kezdetben ellene szegültek az új intézke
déseknek s csak később szánták rá magukat olyan változtatásokra, 
a melyek intézeteiket az államiakhoz közelebb hozták.2 3 E változ
tatások a vizsgálatok addig bevett módját nem érintették, úgy hogy 
legalább az intézetek nagy részénél megmaradt a régi nyilvános 
vizsga osztályozás nélkül. Hogy Debreczenben így volt, azt már 
előbb láttuk,8 e régi iskolának pedig sok «particulája» volt. Kés
márkon szintén megtartották a régi rendet,4 az újonnan keletke
zett iskolák pedig, mint pl. a szarvasi, nyíregyházi, valószínűleg 
a régibb intézetek túlnyomó részétől követett rendhez alkal
mazkodtak. Biztosat ez intézetekre nézve azért nem mondhatni, 
mert egyszerűen közvizsgálatot említenek.5 * * A csurgói intézet 
1806-iki törvényeinek 22. §-ból azt következtetem, hogy ott a nyil
vános vizsgálat nem volt osztályozó, mert megelőzőleg rigorosumo- 
kat is tartottak. Az idézett pont így szól: «Minden esztendőben 
augusztus közepe táján egy publicum examen tartasson, melynek

1 Ratio Educationis (1777-ki), p. 91—92; (1806-ki) p. XIII.
2 Az 1777-ki Ratio Educationis hatását mutatja az 1786-ki sárospa

taki, az 1787-ki miskolczi tanterv. A miskolczi ev. ref. főgymn. története. 
Irta : dr. Kovács Gábor. Miskolcz, 1885. p. 31. így volt ez Debreczenben 
is. Lásd az intézet történetét, p. 103—104.

3 L. e dolgozat 31. lapján. — 4 A késmárki lyceum története, p. 126.
5 A szarvasi főgymn. évi értesítője 1894—95-ik évről. Közzéteszi: Benka

Gyula. A szarvasi főgymnasium története 1802—1895-ig. Irta : Benka Gyula.
Gyoma, 1895. p. 55. A nyíregyházi ág. liitv. ev. főgymnasium XXXI-ik
értesítője az 1894—95-ik iskolai évről. Közli: Martinyi József. A főgymn.
története, ir ta : Martinyi József. Nyíregyháza, 1895. p. 14—16.
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napja mindig a T. Senior és Curator urak mutua cointelligentiá- 
jával designáltatik, ennek előtte pedig 2 héttel és Szt.-Pál napján 
is egy, következésképen két Rigorosum tartatik».1 Csupán az iglói 
ev. főgymn. 1793-iki törvényeiből mutatható ki pontosan az osz
tályozó nyilvános vizsgálat, valamint az is, hogy a tanulók felsőbb 
osztályba való áthelyezése is ilyen alkalommal történt.2

Elhatározóbb befolyással volt középiskoláink ügyeinek fejlő
désére, mint bármely más megelőző intézkedés az osztrák kor
mánynak 1849-ben kiadott hires reformműve, mely közönségesen 
«Organisations-Entwürfe für Gymnasien und Realschulen» ezim 
alatt idéztetik. A szakrendszer szigorú keresztülvitele kapcsolatban 
az órák számának emelésével, a tanári képesítés sürgetésével, meg
felelő épületek emelésének, gyűjtemények beszerzésének követelé
sével nehéz helyzetbe juttatott kivétel nélkül minden nem állami 
eszközökkel fentartott iskolát; másrészt az Entwurf nagyobb egy
séget hozott be középiskolai oktatásunkba fennállásának 10 éve 
alatt, mint a megelőző idők együttvéve, s az egész szervezetet te
kintve, a reformáczió kora óta Magyarországon csak a 16. század
ban volt hasonló egységes eljárás tapasztalható. Azonban mindaz, 
a mit e szervezet az épületekre, gyűjteményekre, képesítésekre 
vonatkozólag követel, inkább külsőség; a dolog velejét, melylyel 
minden további követelése szervesen összefügg, ez a két tétele 
fejezi ki: «Zweck der Gymnasien ist: 1. eine höhere allgemeine 
Bildung unter wesentlicher Benützung der alten classischen Spra
chen und Literatur zu gewähren und 2. hiedurch zugleich für das 
Universitätsstudium vorzubereiten».3 A gymnasium számára egy 
egységes czél kitűzése, a magasabb általános műveltség elérése : 
ez az, a mi az «Organisations-Entwurf»-ot mind az 1777-iki, mind 
az 1806-iki szervezettől előnyösen megkülönbözteti.

A vizsgálatoknál azonban e rendezés valami új, gyökeres vál
toztatást nem tett s nem is tehetett: egyszerűen átvette azt, a mi 
már az 1806-ki tantervben s rendtartásban is megvolt, csak hogy

1 A csurgói ev. ref. főgymn. (XXXI.) XIII. évi értesítője az 1894—95. 
tanévről. Közli: dr. Vida Károly. A csurgói ev. ref. főgymn. rövid törté
nete. I r ta : Héjas Pál. Csurgó, 1895. p. 22.

2 Az iglói ág. h. ev. főgymn. története. Irta: Pakli Károly. Igló, 1896. 
p. 18—19.

3 Normalien für die Gymnasien und Realschulen in Österreich, redi
giert v. Dr. E. v. Marenzeller. Wien, 1884. I. Th. I. B. p. XIII.

3*
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következetesen alkalmazta. Láttuk, hogy e rendtartás szabályai 
szerint tartott nyilvános vizsga osztályozó volt, de egyszersmind 
áthelyező is, mert a II. félév végén nyert osztályzat — a melynek 
minőségére azon félév végén tartott vizsga sokat tett — döntött a 
következő év elején eszközölt áthelyezéseknél. Nyilvánvaló dolog, 
hogy ez eljárásnak, tekintve az akkor uralkodó osztályrendszert, 
semmiféle értelme nem volt, ellenben az 1849-ki szabályzat ren
delte szakrendszernél az áthelyezési vizsgálatnak megvan a maga 
jelentősége. Távol legyen tőlem, mintha ezzel magát az áthelyezési 
vizsgálatnak a helyes voltát akarnám elismerni, korántsem; de 
mert a tanuló a maga osztályában most már nem csupán egy 
tanár szeme alatt forgolódott mint addig, menthető, ha Bonitz s 
Bxner az évközben szerezhető tapasztalatok csökkenése miatt, 
megtartják az áthelyezési vizsgálatot. Az pedig föltétien dicséretet 
érdemel, hogy — valószínűleg német példa után indulva — e vizs
gálatot nyilvános jellegétől megfosztották, a nyilvános vizsgálatot 
pedig, méltányolva a históriai fejlődést is, az intézmény becsét is 
megtartották s az összeségre szintén kötelezővé tették. Vélemé
nyem szerint az áthelyező vizsgálat akkor sem volt szükséges, ma 
pedig, mikor mindenféle rendtartás azt hangoztatja, hogy a tanárok 
s igazgatók az órákat látogassák s hogy a rokon szakok egy kézben 
egyesitendők — a mit különben már az Organisations-Entwurf is 
parancsol1 — tisztán időpazarlás; azonban e szabályzat szerkesz
tői — legalább a monarchiában — még nem rendelkezhettek tapasz
talati anyag fölött, mely biztosan mutathatott volna utat s így eljá
rásuk teljesen érthető. Különben a vizsgálatokra vonatkozó fonto
sabb rendelkezéseik következők: 2

«Die Gewährung oderVersagung des Aufsteigens in die höhere 
Classe ist abhängig von dem Urtheile, welches im Laufe des gan
zen Schuljahres die sämmtlichen Lehrer der Classe über den 
Schüler gewonnen haben».

«Zur Ergänzung dieses Urtheils, wo in demselben noch irgend 
eine Unsicherheit geblieben ist, und als eine die Ergebnisse des 
Schuljahres möglichst zusammenfassende Schlussleistung wird 
in jeder Classe eine Versetzungsprüfung gehalten.» E vizsga írás
beli és szóbeli. Az Írásbeli tárgyát a megfelelő szaktanár választja,

1 Normalien stb. p. LXXII. §. 96. 1.
2 ü . o. p. LI—LIV.
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a tanulók az iskolában kidolgozzák, a dolgozatot a tanár kija
vítja, megbírálja s a következő magasabb osztályban ugyanazon 
tárgyat tanító tanárnak átadja. A szóbeli vizsgálatot a megfelelő 
tárgyak szaktanárai az igazgató s ugyanazon tárgyat a következő 
magasabb fokozatban tanító tanárok jelenlétében tartják. Legfel
jebb a tanári testület többi tagjai s esetleg a városi küldöttség 
jelenhetnek még meg rajta. A nyilvános vizsgálat ezélja az Entwurf 
szerint a következő: «Zu unterscheiden davon (t. i. az áthelyezési 
vizsgálatoktól) sind die bisher grossentheils üblichen öffentlichen 
Prüfungen, welche nicht sowohl den Zweck des Prüfens haben, als 
vielmehr die Leistungen der Schule dem dabei interessierten Pub
licum darstellen wollen. . . .  Wo ein Lehrkörper specielle Gründe 
hat weshalb er die öffentliche Prüfung abgestellt wünscht, hat er 
dazu die Genehmigung des Schulrathes einzuholen».

A szabályzat nemcsak ezen könnyen végrehajtható, hanem 
egyéb rendelkezéseit is kíméletlen szigorral hajtották végre min
denütt. Nem olvashatni ma sem megindulás nélkül a protestáns 
iskoláknak vergődését a felsőbb hatóságok nyomása alatt, a létért 
vívott hosszú, küzdelmes harczukat s a panaszt, melyet sokszor a 
kétségbeesés fakasztott. A mi a vizsgálat módját illeti: az Entwurf 
óta — kivéve azt az időt, melyben az 1876-ki állami rendtartás 
volt érvényben — általánosan megmaradt ugyan nálunk a nyilvá
nos vizsgálat, de oly változatban, a mely —- ismét kivéve az előbb 
említett szabályzat által behozott vizsgálati módot — nem fejlődés, 
sőt ellenkezőleg visszaesés, az Entwurf előtti állapotokra való 
visszatérés. Az intézetek t. i. akarva — nem akarva megfogadták 
egyebekkel együtt a vizsgálatokra nézve is a kormány parancsát: 
megtartották áthelyező- s nyilvános vizsgálataikat; néhol p. o. 
Lebreczenben jó hosszúra, két hétre nyújtva ki az előbbinek idejét 
s a mellett még nyolcz napot szánva az utóbbira,1 de a mint az 
1860 október 20-án kiadott diplomával az ország tanügyi téren 
rendelkezési jogát visszanyerte, a vizsgálat két különböző faját 
lassanként összeolvasztották ügy, hogy megmaradt ugyan az áthe
lyező vizsgálat, de nyilvános jelleget kapott.

Mielőtt a mai állapotok ismertetéséhez látnék, nem lesz érdek, 
télén nehány részletet kiemelni abból a fejlődési folyamatból, mely 
a vizsgálat ügyében nálunk 1860-tól napjainkig tapasztalható.

1 A gymnasium története a clebreczeni ev. ref. kollégiumban p. 240.
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Valamennyi intézkedés közül, melyet e téren állami hatóság s 
felekezetek tettek, kiemelkedik az előbb említett 1876 juh 22-én 
kiadott miniszteri rendtartás,1 melynek a vizsgálatra vonatkozó 
részeihez képest nézetem szerint minden újabb rendelkezés -—• a 
manapság érvényben állókat sem véve ki — határozott visszaesést 
mutat s a mely előzői fölött is kimagaslik. A nevezett rendtartás, 
szerint: «Minden év végén nyilvános vizsga tartatik, részben hogy 
a szülői ház s a társadalom érdeklődő képviselői közvetlen tudo
mást szerezhessenek az iskolai oktatás szelleméről s módjáról, de 
főleg azért, hogy a tanuló ifjúság annak tudatában, hogy tanulmá
nyainak egy nagyobb egységes részét befejezte, ösztönzést és alkal
mat nyerjen a tanultaknak különböző pontokból kiinduló áttekin
tésére». A végrehajtásra vonatkozólag pedig: «A tárgyi anyaguk 
vagy alapfogalmaik s rendszerük tekintetében rokon szakok az 
alsóbb osztályokban két, a felsőbbekben három csoportba egybe
kapcsolva teszik egy-egy napon a vizsgálat tárgyát s főleg oly téte
lek s feladatok tüzendők ki, melyek alkalmat szolgáltassanak arra, 
hogy a tanuló nyert ismeretéről nagyobb összefüggésben adhasson 
számot s kívánatos, hogy minden tancsoportból jusson minden 
egyes tanulóra egy főkérdés». A vizsgálatokon az igazgató vagy 
megbízottjai elnökölnek, s utóbbiak neki jelentést tesznek. A rend
tartás felteszi, hogy rendelkezései megtartatnak s ennek következ
ményeit le is vonja s ezért nincs benne szó a tanár tapasztalatának 
kiegészítéséről, sem külön írásbeli dolgozatokról s más egyéb dol
gokról, melyeket a német áthelyezési vizsgálat megbeszélésénél 
méltattam: «Az év vége felé minden egyes tantárgyban a tanár 
vezetése alatt iskolai óráiban általános ismétlés tartandó, melynek 
azonban nem a tananyag részleteinek újólagos gyors átfutása, 
hanem kiválólag a főbb fogalmaknak helyes ismeretét s a rendszer 
értelmes belátását elősegíteni tulajdonképeni feladata». Ez 
ismétlések befejeztével minden tanárnak készen kell lennie 
ugyan a maga Ítéletével tanítványai felől, de a végleges határozat 
előtt alkalmat kell nyújtani a nézetek kölcsönös kicserélésére is s 
ez az osztálytanári értekezlet feladata. E pont is mély belátásra, 
vall, mert sokkal helyesebb az itt kölcsönösen kicserélt s megfon
tolt nézetek alapján határozni, mint egy vizsga futólagos benyomá

1 A magyarországi középiskolák szervezete és eljárása, egybeállította, 
dr. Klamarik János. Budapest, 1881. Eggenberger. 267—,209.
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sainak engedni. «Az általános tanári tanácskozás ezután az osztály
értekezletek határozatai alapján az osztályfőnökök indítványára 
lelkiismeretes határozatot hoz az iránt, mely tanulók léphetnek át 
a felsőbb osztályokba». Az igazgatónak megvan ellenőrzési joga. 
E végleges határozatot követik aztán a vizsgálatok. Persze föl lehet 
hozni a vizsgálatok ilyetén rendje ellen, bogy ha már a vizsgát 
megelőzőleg megvannak az érdemjegyek, mire való a vizsgálat? 
továbbá azt is, hogy a tanulók, szülők természet szerint csekély 
érdeklődéssel fognak oly intézmény iránt viseltetni, a melynek, a 
mint mondani szokták, nincs gyakorlati jelentősége. Azonban épen 
attól a gépies gondolkozásmódtól kell mind a tanulót, mind általá
ban az érdeklődőket elszoktatni, a melynek az osztályozás egyik fő 
előmozdítója: hogy nem magáért az ismeretekért s a szellemi töké- 
lesbülésért, hanem bizonyos fokozatokért kell tanulni s fáradozni. 
Nem állítom, mintha a vizsgálat ilyen formája megszüntetné az 
említett balitéletet, mert ily meggyökeresedett nézetet nehéz kiir
tani, de legalább nem adunk neki táplálékot. Hogy a tanulók 
érdeklődése megmaradjon, az úgy itt, mint évközben teljesen az 
embertől függ; ha pedig a szülők nem viseltetnének érdeklődéssel 
az intézmény iránt, az baj volna; de kétségbe vonom, mintha a 
másfajta vizsgálati mód mellett is különös érdeklődés volna tapasz
talható s a 76-os rendtartás vizsgálatánál az a vigasz mindig meg
van még csekélyebb érdeklődés mellett is, hogy a ki az intézetet 
ily alkalommal felkeresi, nem mellékes czélokból teszi, hanem von
zalomból. Máskülönben utalok arra, a mit a Németországban dívó 
áthelyezési- s nyilvános vizsgálatok megbeszélésénél mondottam.

A nem állami rendelkezés alatt levő intézetekre vonatkozólag 
ugyanezen időben nem sokat mondhatunk. Miután a Pesten 
1860-ban tartott ref. tanári értekezlet eredménytelenül szétoszlott, 
fölvetették azt az eszmét, hogy legalább két fő intézetük a debre- 
czeni s sárospataki járjon el közös alapon. Ily czélból ült össze 
Erdőbényén 1861-ben egy küldöttség, mely a gymnasium czéljára 
vonatkozólag megegyez az Entwurffal, a vizsgálatok tekintetében 
pedig «a protestáns társadalom iskolai érdeklődésének ébrentartása 
czéljából hangsúlyozza a nyilvános vizsgálatok és évzáró iskolai 
ünnepélyek szükségét».1 Hogy Debreczenben a tanári kar 1862-ben 
el akarta törölni a nyilvános közvizsgát, már említettem ; a tiszán

1 A gymn. története a debreczeni ev. ref. kollégiumban p. 268—272.
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túli ev. ref. egyházkerület azonban nemcsak hogy el nem törölte, 
hanem abból indúlva ki, hogy «a prot. iskolák életében, melyek az 
egyházi társadalom áldozatkészségéből állanak fenn, a nyilvános
ságot nem korlátozni, hanem minden módon terjeszteni kell, s 
hogy a nyilvános közvizsgálat egyedüli alkalom arra nézve, hogy 
úgy az iskolai elöljáróság, mint a nagy közönség a tanintézet éle
tébe belepillanthasson s a tanárok és tanulók munkáját egyaránt 
megismerhesse és megbecsülhesse : a nyilvános közvizsgálatot az 
iskolai év végén nemcsak a gymnasiumban föntartani, hanem az 
akadémiában is életbe léptetni rendelte».1 Megtartotta az intézet a 
nyilvános vizsgálat módját később is mind az 1873-ban, mind az 
1877-ben történt rendtartásváltozásoknál.2

Az ág. b. ev. iskolák közül a késmárkinál mutatható ki, hogy 
az Entwurf kétféle vizsgálatának összeolvasztása mikor történt. 
1875-ben határozott ily értelemben az intézet elöljárósága, más
különben pedig, a mi a felügyelőség, pártfogóság s a tanulók szü
leinek meghívását illeti, meghagyta a régi szokást.8 Az Entwurf 
szokásait fentartotta még manapság is a szarvasi intézet, mely az 
áthelyezési vizsgálat után megtartja nyilvános közvizsgáit, helye
sen úgy okoskodván, hogy ámbár e záró ünnepély fölöslegesnek 
látszik, nem szabad addig elejtenie, mig azt a fentartó testület s a 
közönség önmaga el nem ejti.4 A manapság érvényben levő rend
tartások közül elég lesz a három legfontosabbat ismertetni: t. i. 
az 1890. évben kiadott államit, az ág. hitv. ev. egyetemes tanügyi 
bizottság 1888 szept 27-ről keltezett s az ev. ref. konvent 1884-ki 
szabályzatait.

«A középiskolák rendtartása» czimű állami szabályzat 
40. §. sz.: «A nyilvános vizsgálatok előtt minden tanári testü
let tanácskozást tart, melyen minden tanulónak magaviseleté és 
előmeneteli érdemjegyei ideiglenesen megállapittatnak, de le nem 
záratnak. Itt történik az elégtelen és kétes előmenetelű tanulók 
kijelölése.» E tanácskozást, melyen e kijelölés történt, követik a 
vizsgálatok, melyekre a 39. §. igy intézkedik: «Minden tanév végén 
(jun. második felében) több tárgyból alkotott csoportok sze
rint osztályonként nyilvános vizsgálatok tartandók, melyeknek

1 A gymn. története a debreczeni ev. ref. koll. p. 288.
2 U. o. p. 309. — 3 A késmárki lyc. története p. 126.
4 A szarvasi főgymn. története p. 260.
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főczélja a tanárnak a tanuló előmeneteléről évközben szerzett 
tapasztalatait kiegészíteni. A vizsgálatokon, a hol a tanulóknak 
egész évi dolgozatai is kitétetnek, főleg oly tételek és feladatok 
tűzendők ki, melyek alkalmat szolgáltatnak arra, hogy a tanuló 
szerzett ismereteiről nagyobb összefüggésben adhasson számot. 
A vizsgálatokon az igazgató vagy megbízottai elnökölnek. A vizs
gálaton minden tanuló felel, de nem okvetlenül minden tantárgy
ból ; azonban az elégtelen és kétes előmenetelűek (a kiknek érdem
jegye jeles és jó, vagy jó  és elégséges, vagy elégséges és elégtelen 
között ingadozik) mindenesetre fölhivandók az illető tantárgyból, 
mivel a vizsgálati felelet befolyással van az eredmény megállapí
tására». Látszik, hogy e §. rendelkezései közül egynéhány hasonlít 
az 1806-ki Katio s az Entwurf már ismertetett pontjaihoz; egy 
másik része az 1876-ki szabályzathoz húz, a kétes előmenetelű 
tanulók felszólítására vonatkozó intézkedés pedig valószínűleg az 
1885-ki osztrák rendtartásból1 van átvéve, a mely azonban nagy 
határozottsággal hangsúlyozza, hogy a tanuló megítélésénél az 
évközben mutatott eredmény a döntő s hogy a kétesek száma igen 
kevés lehet: «Obgleich hiernach die Versetzung wesentlich nach 
den Leistungen im gesammten Schuljahre bestimmt wird, so 
erscheint es doch angemessen eine ausdrückliche Versetzungsprü
fung beizubehalten. Zunächst ist es gerade für die tüchtigsten 
Schüler ein beachtenswerstes Bedürfnis, durch eine Schlussleistung 
zu zeigen, was sie in ihrer bisherigen Classe gewonnen haben und 
inwieweit sie ihres Besitzes mächtig und sicher geworden sind; 
dann können bei einzelnen Schülern- doch darf dies immer nur eine 
verhältnismässig sehr kleine Zahl sein — bei welchen das Urtheil 
im Laufe des Schuljahres schwankend blieb, die Leistungen in der 
Versetzungsprüfung mitendscheidend in die Wag schale fallen». 
A vizsgálat írásbeli és szóbeli, de zárt jellegű s a többire nézve 
csekély eltéréssel olyan, mint az Entwurf által rendelt, a minthogy 
czélja is ugyanaz, — az első pont kivételével — csakhogy szaba
tosabban s világosabban kifejezve. Hogy az első pontban említett 
czél ilyforma vizsgálattal elérhető volna, nem hiszem; mert a szó
beli vizsgálatnál első sorban a kétesek vizsgáltatnak s egy rövid 
órai idő alatt, a mennyinél többet egy-egy tárgyra fordítani nem 
szabad, elég jó, ha a tanár s az elnöklő igazgató ezekkel tisztába

1 Weisungen zur Führung des Schulamtes p. 8. 9.
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jöhetnek s lelkiismeretüket megnyugtathatják. Jellemző a máso
dik pont határozott figyelmeztetése, a mely bizonyára azon tapasz
talat eredménye, hogy a «kétesek» osztálya rendszerint nagy volt. 
Kérdés, hogy e tilalom segít-e a hajon? mert mindaddig, mig a 
szabályzatok határozott elvi álláspontjukból engednek, a mint az 
osztrák rendtartás is teszi, meglesz a kétesek osztálya is. Ezek után 
a magyar rendtartásban új elem gyanánt csak azon intézkedés 
jelentkezik, hogy az elégtelen osztályzatú tanulók is mindenesetre 
felhivandók, mert feleletök befolyásolja a végeredményt.

Ez mindenesetre új s tudtommal eddig még külföldön is 
mindenütt az volna, de ez újság nem válik előnyére sem az inté
zeteknek mint olyanoknak, sem a tanári karnak, sem a tanulók
nak. Gyakorlatban bizonyára úgy üt ki a dolog, hogy a vizsgála
tokra szánt idő nagy részét lefoglalják a leggyöngébbek : az elég
telenek, továbbá az elégtelen s elégséges közt állók; már pedig 
mihelyt a vizsgálat nyilvános jellegű, nem volna szabad úgy intéz
kedni, hogy az iskola vagy kompromittálja magát gyönge tanulói
val, vagy pedig a legkényelmesebb kifogást használhassa, hogy 
csak a gyöngékkel lépett fel. De a tanárt sem volna szabad kitenni 
annak a megalázó helyzetnek, hogy azokat mutassa be a közön
ségnek, a kiknél egész .évi munkája kárbaveszett fáradság, nem 
volna szabad megfosztani attól az elégültségtől, melyet munkája 
sikerén mindenki érez. S végre legkellemetlenebb lehet a dolog 
magára a tanulóra — egynémelyre valósággal elkeserítő — hogy 
gyengesége és tudatlansága nyilvánosan demonstráltatik. Ha bün
tetés akarna ez lenni, nyersebb természetre úgy sem hat, a mint 
nem hatott egy egész év intelme; gyöngébbet pedig megaláz. Lehet 
különben, hogy a rendtartás azért intézkedik így, hogy a szülőket 
is meggyőzze az iskola eljárásának helyes volta felől; de hányszor 
éri el valóban ezt a czélt sok száz eset közül, súiányadik érdekelt 
fél az, a ki belássa, hogy nem az iskola hibás; s ha mégis belátja, 
érdemes-e egy pár esetben elérhető eredményért a vele járó sokkal 
több hátrányt elszenvedni ? Mondják, hogy nálunk nincs meg a 
kellő érintkezés az élet és az intézetek közt, hogy is lehetne, ha 
az érintkezés olyan formák közt történik, a hol a szülő s iskola 
nem nézhetik úgy egymást, mint a kik kötelességszerüleg egy 
emberi lény előhaladásán munkálkodnak, hanem helyzetük in
kább a bírót s a vádlottat juttatja eszünkbe. S végül, hogy terjed
hetnének el a közönségben helyes pedagógiai nézetek, ha maga
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a rendtartás így intézkedik? Nem túlterhelése-e az ilyen vizsgá
lati rendszer épen a gyengébb tehetségnek, a melynek más pályára 
való terelésére más eszköz is található? A két protestáns egyház 
iskoláiban a vizsgálatokra nézve lényegükben megegyezők a sza
bályzatok. Az ev. egyetem, tanügyi bizottságtól kiadott rendtartás 
47. §. így hangzik: «Az iskolai év végén az egyes osztályokban 
záró vizsgálatok tartatnak minden tantárgyból nyilvánosan. E vizs
gálatoknál a szaktanár és a censor vannak jelen s Írják a calculust, 
mely az évi feleletekkel összevetve, a végosztályzatot adja meg». 
Az ev. ref. konventtől megállapított szabályzat1 39. §. pedig elren
deli : «Minden tanév végén, minden osztályban nyilvános évzáró 
vizsga tartatik az igazgató-tanács küldöttének, vagy küldötteinek 
elnöklete alatt, az ülető osztályban tanító tanárok részvételével. 
Ezen vizsga irtán ugyanezek a vizsga eredménye és az évi tapasz
talat alapján állapítják meg minden egyes tanulónak az egész éven 
át tanúsított magaviseletére s az egyes tantárgyakban való előme
netelére bizonyítványa jegyét». Mindkét rendtartás nyilvános osz
tályozó vizsgálatot állapit meg, a melyről több mondani valóm az 
eddigiek után nincsen.

Mielőtt dolgozatomat befejezném, még arra a javaslatra kell 
pár megjegyzést tennem, a melyet az «Országos Középiskolai Tanár
egyesületi Közlöny» folyó évi 29-ik számában dr. Platz Bonifácz 
tett közzé. 0 ugyanis az érettségi vizsgálat ma mindenfelé tárgyalt 
reformjának kérdését úgy akarja megoldani, hogy az érettségi vizs
gálat eltörlése mellett szigorú osztályvizsgálatokat kíván behozni, 
«melyek felölelik az egész év tananyagát s a melyeken minden 
tanuló minden tantárgyból felel». Részemről ezt elhibázott dolog
nak tartanám, részben — a mi az osztályvizsgálatokat illeti — az 
elmondottak alapján; részben pedig azért, mert a nagy többséggel 
együtt én is abban a véleményben vagyok, hogy az eddig biztos
nak mutatkozott alapot elhagynunk nem szabad. Az érettségi vizs
gálatot egyszerűsíteni kell, de eltörlésére még manapság nem igen 
gondolhatunk.

Még az volna csak hátra, hogy az eddig elmondottak végső ered
ményét valamely javaslatba, vagy tételbe foglaljam össze. Ez azon
ban felesleges, mert csak az 1876-ki állami rendtartás idézett intéz-

1 Tkeologiai akadémiák, középiskolák stb. szervezete és tanterve. Deb- 
reczen 1884. Város könyvnyomdája.
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kedéseit imám újra le, melyekkel az én nézetem teljesen egybevág. 
Ha azonban az ott ajánlott vizsgálati módozat lehetetlenné válnék, 
legjobb volna a vizsgálatokat teljesen elejteni s az egész iskolai 
évet a tanításnak szentelni. Jól tudom, hogy ez nem könnyű dolog, 
mert a vizsgálatok megtartását az 1883. XXX. t.-cz. 21. §. is elren
deli, azonban nézetem szerint — bár ez talán némikép ellenkezik 
az előbb mondottakkal — az egész vizsgálati intézmény, mintha 
nem illenék már e korba, mintha elgyengült s elavult intézmény 
volna. Hiányzik a társadalom érdeklődése, a mely létrehozta; leg
alább Németországon s nálunk is ez a túlnyomó tapasztalat s 
nálunk e lanyhaságon nem bírt segíteni a ma érvényben levő 
ferde rendszer sem, a mely mégis több ösztönzést ■—■ inkább 
izgatásnak nevezhetném, — nyújthatna, most azonban kárt 
kárral tetéz. A közönyösség oka nézetem szerint kétféle. Egy
részt az iskolák száma rendkívül megszaporodott s a társadalom 
érdeklődése, mely régen egyes intézetekre irányúit, manapság 
sokfelé oszlik meg, nem is említve a más, különféle czélu cultur- 
intózeteket, melyek szintén sok erőt vesznek igénybe. Másfelől 
pedig meggyengültek az erkölcsi kapcsok, melyek az iskolá
kat s a közönséget egymáshoz fűzték. Nálunk egészen a legújabb 
időkig megmaradt, részben még ma is megvan a reformáczió 
hagyománya, a mely fontos felekezeti kérdésnek tekintette a neve
lés ügyét; a felekezetek fenmaradásuk biztosítékait a fiatal nemze
dék irányításában keresték s találták, s épen azért az iskola a tár
sadalom egyes csoportjainak véréből való vér s csontjából való 
csont volt; fentartására minden erőt igénybe vettek s az iskola ün
nepe egyúttal azon köröknek ünnepe is volt, melyeknek létérde
keit szolgálta. Törekvése szűkebb körű volt, de e szükebb körnek 
valódi középpontját képezte. Innen magyarázható, hogy fejedelmi 
személyek p. o. a Bákóczyak oly nagy érdeklődéssel kisérték az 
iskolák ügyeit. Politikai tekintetek is hozzájárultak az érdeklődés 
fokozásához, a mely azért néha-néha a felekezetek korlátain kívül 
is észlelhető. Azonban a régi szigorú felfogás enyhült, de vele 
együtt megszűnt a teljes közösség az iskola s a fentartó társadalom 
közt, sőt itt-ott ma már ellentét is mutatkozik. Továbbá a nevelés 
ügyét egy a kisebb körök fölött álló hatalom, az állam vette kezébe 
s e legfelsőbb vezetés bármily kíméletes s jóakaratú is, mégis kor
látozta némileg az előbbi jogokat. Igaz, hogy a terhet is magára 
vállalta, de az eredmény mégis csak az érdeklődés csökkentése
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lett, mert épen a teherviselés, mely jogokkal is járt, egyik főelő- 
mozdítója volt az iskolai ügyekben való részvételnek. Ugyanazért 
azt hiszem, hogy a felpanaszolt közönyösség előbb nem is fog 
megszűnni, míg valamely újabb nagy, az emberi társadalom egész 
rétegét átható mozgalom az iskolák ügyét ügy előtérbe nem állítja 
s az érdek sokféle szálával úgy a társadalomhoz nem köti, mint a 
reformáczió korától kezdve nem egyszer tapasztaltuk.

Dr. Tóth Kálmán.
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ÉVI JELENTÉS.
Azzal kezdjük évi jelentésünket, a mi a most folyó esztendő

nek, mind a polgárinak, mind az iskolainak legkimagaslóbb, leg
jelentékenyebb mozzanata, az ezredéves nagy nemzeti ünneppel. 
Bizonyára a vidéki iskolák tanulóinak érdeklődését is nagy mér
tékben, tartósan foglalkoztatta a nagy esemény, bár előzményeiről, 
egyes részleteinek lefolyásáról csupán szóbeli közlésekből, vagy 
hírlapi tudósításokból értesültek is ; mennyivel inkább éreztethette 
hatását a fővárosi iskolák tanuló ifjúságával, mely szemeivel látta 
az előkészület lázas munkáját, az ezredéves kiállítás fokozatos 
létrejövételét, szemtanúja volt megnyitása ritka fényének és pom
pájának, szemtanúja és részese a főváros és a vidék népe zarándok- 
lásának arra a helyre, a hol az ezer éves nemzeti tevékenység ered
ménye van egybegyűjtve, s biztató, megnyugtató hatású képben 
szemünk elé állítva? Ilyen körülmények között a jelen iskolai év 
ki-kizökkenhetett rendes kerékvágásából, nyugodt tempójából. De 
ki sajnálkoznék felette, ha azon hatást mérlegeli, melyet a nemzeti 
ünnep egészében és egyes mozzanataival a fiatal lelkekre, bizonyo
san ébresztő és serkentő eredménynyel, gyakorolt ?

Az ünnepből külön is kivettük részünket. Május 9-én délelőtt 
isteni tiszteletre gyülekeztünk össze a templomban, hol nt. Hor
váth Sándor lelkész úr mondott lelkes alkalmi beszédet s mélyen 
átérzett imádságot. A templomból felvonultunk főgymnasiumunk 
dísztermébe, s itt a tanuló ifjúság, a tanári kar, a szülők, az iskola- 
fentartó elöljáróság jelenlétében s élénk érdeklődése mellett folyt le 
ünnepünk szorosabb értelemben vett iskolai része a következő 
programm szerint: 1. Hymnus, Kölcseytöl, előadta a főgymnásiumi 
dal- és zeneegyesület énekkara. 2. Hymnus, Vörösmarty tói, elő
adta Lehr Albert tanár. 3. Alkalmi beszédet mondott az igazgató. 
(1. fentebb) 4. Vörösmarty Szózatát énekelte a tanuló ifjúság.
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5. Kirchknopf Ferencz YIII. oszt. tanuló elszavalta ezen alka
lomra írt ódáját. 6. A magyarok Istene, Petőfitől, szavalta Kar- 
biener Antal VIII. oszt. tanuló. 7. Honszeretet, Vörösmartytól, 
szavalta Melczer Elemér VIII. oszt tanuló. 8. Rákóczi-induló, elő
adta a főgymnásiumi dal- és zeneegyesület énekkara. — Az 
énekkart Kanitz Henrik VII. oszt. tanuló vezényelte.

Az ünnep hatásáról, melegségéről a jelenvoltak tanúságot 
tehetnek, tettek is ; Kirchknopf Ferencz tanuló részére, sikerült 
költeményéért, Nagys. dr. Králik Lajos egyházi közös felügyelő úr 
elismerése jeléül ötven korona jutalmat ajánlott fel, mely összeget 
egyéb jutalmak kiosztása alkalmával, a junius 15-iki évzáró ünne
pen az igazgató adott át a jutalmazottnak.

Az ezredéves ünneppel összefüggésben álló egyéb intézkedé
sekről és határozatokról is e helyen kivánunk beszámolni. Az ezred
éves kiállítás közoktatásügyi csoportjában, illetékes helyről vett 
felszólítás folytán, tanítványaink írásbeli dolgozatait, rajzfüzeteit, 
tantervűnket, főgymnásiumunk történetét kiállítottuk; tanári ka
runk irodalmi működésének együttes kiállítása, fájdalom, elmaradt. 
A millenniumi ifjúsági monstre-hangversenyben 113 tanítványunk 
működött közre; begyakorlásukban ErődiErnő énektanár úr fára
dozott, az előkészület egyéb, számos teendőit Eátz László tanár
társunk végezte fáradhatatlan buzgósággal. Az ezredéves ifjúsági 
tornaversenyre (jun. 2., 3.) 70 tanítványunk részvételét jelentettük 
b e ; Maurer János tornatanár úr szakavatott vezetése azt remélteti 
velünk, hogy ifjaink derekasan megállják helyüket a versenyben. 
A nt. egyházi választmány javaslatunkra kimondta, hogy az évi 
osztály vizsgálatok ez idén, a rendkívüli helyzetre való tekintettel, 
kivételesen három napra (junius 11— 13) szoríttatnak össze, mikor 
is főleg a kétes előmenetelű tanulók nyernek módot és alkalmat a 
felelésre; továbbá, hogy a jelen tanév, úgy mint a fővárosi többi 
középiskolában, junius 15-én végződik, a jövő tanév pedig szept. 
20-án nyílik meg. Ugyancsak a nt. egyházi választmány készséggel 
szavazta meg a füzetek kiállítására a költséget s ajánlotta fel a fő- 
gymnasium dísztermét és tornatermét a junius hó első napjaiban 
a vidékről a tornaversenyre a fővárosba felránduló tanulók esetleg 
szükségesnek mutatkozó elszállásolására; továbbá hozzájárult 
ahhoz, hogy junius 8-án, a hódoló felvonulás és a szent koronának 
az új országházból Budára való visszakisérése alkalmával tanári 
karunk és tanítványaink, a merre a menet elvonul, sorfalat áll-
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janak, hogy alkalma nyíljék az ifjúságnak a szent koronát közel
ről megszemlélni; egyszersmind gondoskodott orvosról, dr. Korot- 
nay Árpád kerületi orvos úr személyében, a ki az ifjúsággal együtt 
kivonúl, hogy szükség esetén kéznél lehessen; megszavazta a költ
séget egy díszes selyem zászlóra. A főgymnásium ezen új zászlójára, 
nehány lelkes protestáns lírhölgy (neveiket óhajtásukhoz kepest el 
kell hallgatnunk) értékes szép szallagot ajándékozott. Fogadják 
hálánkat, köszönetünket.

Áttérve iskolai életünk egyéb nyilvánulásaira, mindenek előtt 
azon jelentékeny változásról emlékezünk meg, mely tanári karunk
ban ez év folyamán beállott. Böhm Károly társunk, huszonkét és 
fél évig a classioa philologia és a philosophia tanára, tizenkét és 
fél évig főgymnasiumunk igazgatója, kit az egyház bizalma csak az 
imént, a jelen tanév elején választott meg újabb három évre igaz
gatónak, február 9-én lemondott, hogy a kolozsvári egyetemen a 
bölcselet rendes tanári székét királyi kinevezés folytán elfoglalja. 
A kiváló tudóst, a lelkiismeretes tanárt, a főgymnásium éber gondú, 
erős kezű kormányosát, kinek intézetünk fellendülésében oroszlán- 
része van, az egyház s a tanári kar nehéz szívvel bocsátotta el. 
Azonban a kénytelenségbe bele kellett nyugodnunk, be kellett lát
nunk, hogy a távozó, a ki mindenkor a szigorú kötelességtudás 
embere volt, távozásával is kötelességet teljesít s mintegy felsőbb 
hivatásnak engedelmeskedik. De legalább szivünk szerint akartunk 
tőle búcsút venni, nyilvánosan, a tanulók, tanárok, szülők, iskola- 
fentartó hatóság együttes, családias ünnepén. Ilyen búcsiíünnepet 
tartottunk tehát február 11-én az intézet dísztermében. Ez ünne
pen, melyet a dalárda alkalmi éneke nyitott meg és fejezett be, az 
ríj igazgató, Góbi Imre tolmácsolta a tanári kar érzelmeit, az ifjú
ság nevében Kirchknopf Ferencz VIII. oszt. tanuló szólott, az egy
ház részéről dr. Králik Lajos és dr. Wagner Géza felügyelő urak 
búcsúztak a lemondott igazgatótól, ki meghatottan felelt a hozzá 
intézett meleg szavakra, s átvette a tanuló ifjúságtól emlékül fel
ajánlott díszes kivitelű, értékes ezüst tintatartót és ezüst tollat. 
A nt. egyházi választmány más módon is méltó kifejezést adott a 
a távozó tanár és igazgató iránt érzett elismerésének és hálájának. 
Márczius másodiki ülésében kimondotta egyhangú határozattal, 
hogy Böhm Ottónak, ezidőszerint főgymnasiumunk VIII. osztálya 
jeles tanulójának, a távozó igazgató fiának, felsőbb tanulmányai 
zavartalan folytathatására, öt éven keresztül évenként háromszáz
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forintot juttat. A tett beszél maga magáért, külön magyarázatra 
vagy magasztalásra nem szőrül.

Fentebb már érintve volt, hogy igazgatónak a három éves 
cyklus hátra levő részére Góbi Imre tanár választatott meg. 
A Böhm Károly gazdátlanná vált heti 13 órájából az Y. osztályban 
5 latin órát dr. Tóth Kálmán, a 4 görög órát dr. Hittrich Ödön 
kollegák vállalták magukra, a lélektan és a logika tanítására a
VII. és VIII. osztályban dr. Pap Károly, a magyar nyelv tanítására 
a IV., V. és VI. osztályokban, Góbi Imre helyébe, dr. Császár 
Elemér tanárjelölt urakat voltunk szerencsések kisegítőkül meg
nyerni. A classica philologiai tanszékre, melyhez a philosophiai 
propaedeutic a tanítása is kapcsolva van, öt pályázó jelentkezett, 
kik közül az egyházi közgyűlés, a nt. választmány egyhangú kijelö
lése alapján, dr. Serédi Lajos urat, a pozsonyi ev. lyceum tanárát 
választotta meg rendes tanárnak. Hivatalát a jövő tanév elején 
foglalja e l; működése elé a legszebb reményekkel tekintünk.

Ezen iskolai év végével Batizfalvi István tanártársunk is meg
válik intézetünktől, meg a tanári pályától s hosszú, tevékeny, ered
ményekben gazdag pályafutás után nyugalomba vonúl. Tanít
ványainak hálája, tanártársainak szeretete, elöljáróinak elismerése 
kiséri a hivatalos tevékenység teréről lelépő, nagyérdemű ősz baj- 
társunkat, s mindnyájunknak őszinte óhajtása, hogy a nyugalom
nak a jól végzett kötelesség öntudatától megaranyozott csendes 
éveit jó egészségben, boldogan élje le. 1852-ben kezdte meg tanári 
működését Rozsnyón, 1860 óta tanította a földrajzot és történel
met, utóbbi években a vallástant főgymnasiumunkban. A mellett 
részt vett az egyházi életben, hosszú ideig viselte az ág. h. ev. 
egyetemes tanügyi bizottság jegyzőségét, lelkes munkása volt az 
irodalomnak, történelmi és vallástani kézikönyvei máig használat
ban vannak. Negyvennégy éves hivataloskodásával túlon-túl rá
szolgált a nyugalomra, melynek évei hogy számosak és derültek 
legyenek, szívünkből kívánjuk. (Életrajzi adatait lásd a tavalyi Ér
tesítő 21. lapján.)

A Batizfalvi István lemondása folytán megürült vallástanári 
székre 24 pályázó közül a márczius 29-iki közgyűlés nagy szótöbb
séggel Bereczky Sándor hitoktató urat választotta meg. Ismerjük 
irodalmi működését, ismerjük a tanításban való buzgóságát, intéze
tünkben ismételve működött már kisegítőképen, s így'van rá 
okunk, hogy megválasztatását megnyugvással fogadjuk.

Értesítő 1895—1896. évről. 4
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Az államsegély ügye még mindig megoldásra vár. A nm. val
lás- és közoktatási miniszter úr ezen évre intézetünk részére se
gélyképen 8000 irtot, az épület átalakítására, melynek tervét hely
benhagyta, első részlet gyanánt 3000 irtot vett íel a költségvetésbe. 
A szerződési tervezetet azonban, mely a miniszteri biztos hozzá
járulásával készült, s két évvel ezelőtt aláírás végett felterjesztetett, 
némely pontjaira vonatkozó észrevételekkel, újonnan való szövege
zés czéljából vísszaküldötte. Az ügyet dűlőre vinni a legközelebbi 
idő feladata leend. A nt. egyházi választmány addig is, míg a 
tanári fizetés kérdését véglegesen rendezhetné, az eddigi 300 fo
rintnyi pótlékot tanárainak fejenként erre az évre is szíves volt 
megadni. Fogadja érte e helyen is hálás köszönetünket.

Az egészségi állapotról s a vele kapcsolatos intézkedésekről a 
következőkben adunk számot: Góbi Imre tanár, 1895. október hó
napra, a családjában előfordült vörhenybetegség miatt az iskolá
ból hatóságilag kitiltatott. Magyar óráit a IV., V. és VI. osztályban 
dr. Pap Károly úr, a történelmieket a VII. és VIII. osztályban 
Batizfalvi István tanár úr vállalta el, az utóbbitól a vallásórákat az
I. a) és a VIII. osztályban Klaár Fülöp, az V. osztályban Bereczky 
Sándor hitoktató úr vette át. Nem sokára Batizfalvi István meg
betegedett s újból kellett a pótlásról gondoskodni. Ekkor a törté
nelmet is a VII. és VIII. osztályban dr. Pap Károly úr tartotta 
meg, a vallástan pedig a II., III., IV., VI. osztályokban Menyhárd 
Frigyes hitoktató úrra bízatott. November elejével helyre állt a ren
des állapot. — A fővárosban uralkodó többféle betegség, különösen 
a vörheny, tanuló ifjúságunkat sem kímélte meg. Az előfordúlt, 
nem nagy számú megbetegedések azonban szerencsés lefolyásúak 
voltak, egynek kivételével. Kuzmányi Péter I. b) oszt. tanuló, fáj
dalom, áldozata lett a vörhenynek április elején. Itt említjük fel, 
hogy a nt. egyházi választmány, a tanári kar javaslatára elhatá
rozta, hogy az eddigi szellőztető készülékek mellé próbaképen a
II. és III. osztályban Pick-féle szellőztetők állíttassanak be, to
vábbá az intézet helyiségeinek, a folyosóknak az eddiginél is nagyobb 
mérvű tisztogatására az ide vágó költségvetési tételt felemelte. 
Bizonyára megnyugvással fogadják az érdekeltek azon jelentésün
ket is, hogy az iskolai orvos s az egészségtan tanításának kérdése 
közel áll a megoldáshoz', s hogy egyelőre a két első osztály (a. és 
b.) a nt. egyházi választmánynak a tanári kar felterjesztésére hozott 
határozatából új rendszerű padokkal fog bebútoroztatni, beváratván
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és felhasználtatván az ezredéves kiállítás tanügyi csoportjának 
ide vágó tanúlságai is. Márczius 18-ikán dr. Szily József IV. kér. 
tiszti orvos úr főgymnasiumunk összes osztályaiban hivatalos szem
vizsgálatot végzett jó eredménynyel.

Iskolalátogatónak a magas kormány részéről a jelen 1895—6 
tanévre is ns. dr. Erődi Béla budapesti tankerületi főigazgató úr 
küldetett ki, ki is hivatalos látogatását intézetünkben február 
27—28 napjain végezte, s tapasztalatait február 28-ikán ns. dr. 
Wágner Géza felügyelő úr elnöklete alatt tartott értekezleten ter
jesztette elő. Észrevételeit a tanári kar külön értekezletén is meg
fontolás tárgyává tette, s ebből kifolyólag több rendbeli, új tan
szerek, új iskolai bútorzat beszerzésére vonatkozó javaslattal járult 
a nt. egyházi választmány elé, melyek elfogadtattak, s a jövő tan
évre meg is valósíttatnak. (L. fentebb a szellőztetőkről és új padok
ról szóló adatokat is.)

Az érettségi vizsgálatra kormányképviselőnek dr. Asbóth 
Oszkár egyetemi tanár úr küldetett ki. A VIII. osztály osztály
vizsgálatait május 11—21. napjain tartottuk meg, az írásbeli 
érettségi vizsgálatok május 26—30-án folytak le. Az utóbbiakra 
ft. és mólt. Sárkány Sámuel püspök úr a következő feladatokat 
tűzte k i:

1. A magyar nyelvből: 1. Mi próbálja meg a hazaszeretetet?
2. Petőfi dalköltészetének sajátságai.
3. Miért lett s meddig marad a Szózat nemzeti énekünk?
II. A latin nyetvből: Cserny Dávid Latin Stílusgyakorlatok, 78. 

Cicerónak M. Antonius ellen mondott első philippicája. A Ciceró 
és Antonius között történt meghasonlásnak oka. Első fejezet. «Is
meretes dolog . . . .  időből származik.»

III. Görög nyelvből: llias III., 1—37.
IV. Német nyelvből: Szász Károly, Schiller utolsó évei és 

halála (Schack: Magy. szöveg némét fordításra, 194. 1. «Költőnk
nek tetszett volna . . . .  enyhülni látszottak szenvedései.»)

V. A mennyiségtanból. 1. Algebrából: A-nak 17685 írtja, 
/l-nek 8975 írtja van a takarékpénztárban; ha B  minden év vé
gén még 650 frtot fizet be, mennyit vehet ki A minden év végén, 
hogy a 8-ik év végén éppen annyi pénze legyen, mint ü-nek? 
p =  3*6.

2. Geométriából: Valamely derékszögű háromszög területe 
f =121*5 cm2; egyik szöge a=36°52' 10-7" számítsuk ki azon

4*
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kettős kúp felületét és köbtartalmát, mely a háromszögnek az át
fogója körül való forgása által keletkezik. jt=3'14159.

A szóbeli érettségi vizsgálatot mélt. és ft. püspök úr junius 
16., 17., 18. napjaira tűzte ki s személyesen meg nem jelenhetvén, 
a vizsgálat vezetésére nt. Bachát Dániel főesperes urat küldte ki. 
Az eredményről jövő évi Értesítőnkben számolunk be. A többi osz
tály évi vizsgái (1. fentebb a 47. lapon) junius 11—-13-án tartat
tak meg.

Kapcsolatban a vizsgálatokkal röviden érintjük, hogy a tanári 
kar, az iskolai bizottság felhívására új vizsgálati rendszer tervezetét 
dolgozta ki, alapúi vévén egy régebbi, 1886-ik évből való, de akkor 
meg nem valósíthatott javaslatát. A tervezet, melyhez a nt. egyh. 
választmány hozzájárúit, a kerület útján az egyetemes gyűlés 
elé fog kerülni. Bészletesebb ismertetését még most korainak 
tartjuk.

A nem protestáns tanulók vallásoktatását a következő urak 
végezték: a római kath. tanulókét ft. Stampay Ferencz hitoktató 
úr, a görög-keletiekét ft. Kosztics Simon és ft. Georgiades János 
plébános urak, az izraelitákét t. Schlesinger Sámuel hittanár úr.

A testgyakorlatot az idén is Maurer János úr, a Nemzeti Torna
egylet művezetője tanította, az I. a) I. b) és a II. osztálybelieknek 
a főgymnasium épületében levő tornateremben, a III—VIII. osz
tályoknak a Nemzeti Tornaegylet helyiségeiben.

A gyorsírást Kiss Albert old. gyorsirástanár úr tanította, (1. 
alább a Gyorsíró körre vonatkozó jelentést).

Az ösztöndíjakról és a pályázatokról a következőket jelent
hetjük :

I. A Róth-Teleki Johanna-iéle ösztöndíjban (35—35 frt) része
sültek: Böhm Ottó, Hebelt Ede, Melczer Elemér VIII., Kántor 
Nándor VII. oszt. tanulók.

II. A Bésán József-féle ösztöndíjat ez idén is Lung Géza 
VH. (300 frt) és Császár Károly VIII. oszt. tanuló élvezte; utóbbit 
a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 250 írtról 300 írtra 
léptette elő.

III. Az egyházközségünk kezelésében, illetőleg birtokában 
levő ösztöndíjakat a nt. presbyterium a tanári kar ajánlatára a kö
vetkező tanulóknak osztotta k i:

1. A néhai Németh István tábornok-féle 42 frtot Karbiener 
Antal VIII. oszt. tanulónak;
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2. A Glosius-iéle 21—21 irtot Scholtz Géza VIII. és Kring 
Jenő VII. oszt. tanulóknak;

3. A Bulyovszky Gyula-féle 10—10 frtos öt ösztöndíjat a ma
gyarnyelv tanulásában kifejtett buzgóságukért Gündiseh Guidó II., 
Telegdi Bóth Jenő III., Koós Aladár VI., Lehr Andor VII., és Kán
tor Béla V. oszt. tanulóknak ;

4. A dr. Székács József-féle két aranyat a magyar nyelvben 
tanúsított kiváló szorgalmáért Koós Emil VIII. tanulónak;

5. A dr. Kari János-féle egy aranyat a természetrajzban tanú
sított szorgalmáért Boszner Vilmos VI. oszt. tanulónak;

6. A dr. Ormay Lajos-féle öt forintot Kántor Nándor VII. o. 
tanulónak, mint jeles mathematikusnak;

7. A Steinacker Ödön-féle öt forintot Scholtz Oszkár VII. oszt. 
tanulónak a német nyelv tanulásában kifejtett szorgalmáért;

8. A Schrantz Andor-féle egy aranyat, melyet az alapító levél 
egy VIII. osztálybeli, jeles előmenetelü és példás magaviseletű 
tanulónak rendel kiadatni, Pósch Gyula VIII. oszt tanulónak.

A Dr. Petz Gedeon tanár úr buzgó vezetése alatt álló és ör
vendetesen gyarapodó főgymnasiumi segélyzó' egyesület ez idén is 
50 irtot szavazott meg szegény sorsú és jó magaviseletű tanulók 
gyámolítására. Az összeget a tanári kar a következő tanulóknak 
osztotta k i : Bodányi Béla V., Dér Sándor VI. 15—15 frtot, Hankus 
Béla IIL, Wurm Mátyás I. a) oszt tanulók 10—10 frtot kaptak.

Az egyesület jótékonyságáról még a következő adatok tanús
kodnak :

A beiratási díjat (5 frt) az egyesület a következő tanulókért 
fizette meg : Szalay István I. b), Tomka Géza II., Császár Ernő VI., 
Fröhlich Károly VII., Kring Jenő VII. és Császár Károly VIII. 
osztálybeli tanulókért. A tandíjat megfizette Popella János VIII. 
(15 frt), Kaiblinger Fülöp VII. (33 frt) és Schiffer Ferencz VII. o. 
(30 frt) tanulókért. Az érettségi vizsgálati díjat (14 frt) megfizette 
Császár Károly, Hebelt Ede, Karbiener Antal, Melczer Elemér és 
Popella János tanulókért. Karácsonyi ajándék fejében 5—5 frtot 
osztott ki Hebelt Ede VIII., Karbiener Antal VIH., Kring Jenő 
VII., Bodányi Béla V., Bruckner Károly IV. és Somogyi Lajos 
HL oszt. tanulók közt. A tornaversenyhez szükséges öltözetet 
(7 frt 50 kr.) megvette Karbiener Antal, Kümmerle Jenő és Popella 
János VIH. oszt. tanulóknak. Bizonyítványt fizetett Hankus 
Béla III. o., Bóth Zsigmond, Szemián Mihály és Vargha Béla I. a)
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oszt. tanulókért. Füzetekre költött 75 frt 99 krt, iskolakönyvekre 
és bekötésükre 203 frt 50 krt.

10. Az ifj. Bojári Vigyázó Sándor-íéle jutalom a szóbeli érett
ségi vizsgálat után fog az alapító levél értelmében fi. a tavalyi Ér
tesítő 106—107 lapjain) a tanári kar által két tanulónak, egy tiszta 
jelesen s egy legalább általánosan jelesen érettnek odaitéltetni.

A pályázatokról s egyéb jutalmazásokról ez idő szerint a kö
vetkező adatokat terjeszthetjük elő:

1. Ns. dr. Wagner Géza első iskolai felügyelő ür főgimna- 
siumunk iránt érzett állandó jóakaratának és meleg érdeklődésé
nek újabb tanúbizonyságát adta azzal, hogy egy kiváló magyar író 
jellemrajzára 50 frtos pályadíjat tűzött ki. A tanári kar a szaktanár, 
egyszersmind az Arany János-Kör elnöke javaslatára Vörösmarty 
jellemzését tűzte ki pályakérdésül. Az eredményt az évzáró ünne
pen hirdetjük ki.

2. A Tabitha jótékony nőegylet az idén egy arany pályadíjat 
ajándékozott azon algymnasiumi tanulónak, a ki a vallástanár ál
tal kijelölt vallás-erkölcsi thémát írásban legjobban megfejti. Batiz- 
falvi István tanár úr megfejtendő thémáúl ezt tűzte ki: «Tiszteljed 
apádat és anyádat, hogy jól legyen dolgod és hosszú idejű légy e 
földön»; a kitűzött határidőig, pünkösdig beérkezett három pályamű 
közül a Kéler Tiborét (III. o.) ítélte jutalomra méltónak.

3. Az (i1883-ban érettségit tett ifjak alapjából» a kamatokat 
pályadíjúi a következő feladatnak jó magyaros stílusban való ki
dolgozására tűztük k i: «Testvérviszály I. Endre király és Béla her- 
czeg között.»Az eredményt az évzáró ünnepen hirdetj ük ki. A tavalyi 
pályázat nyertese Kirchknopf Ferencz VII. oszt. tanuló volt.

Az Arany János-Kör pályázatairól az alább olvasható jelen
tés számol be,

Végül még két, a felsorolt ösztöndíjakkal és pályadíjakkal 
rokonczélú, nagylelkű adományról kell megemlékeznünk. Lukács 
Józsefné ő nagysága, kinek fia, Lukács György főgymnasiumunk
II. osztályának jeles növendéke, egy aranyat adományozott azon 
II. osztbeli tanuló számára, a ki a magyar nyelv tanulásában ebben 
az iskolai évben kitüntette magát. A jutalmat a szaktanár ajánla
tára Bakovszky István és Iván testvéreknek II. oszt. tanulóknak 
adtuk. Ns. dr. Urálik Lajos közös egyházi felügyelő úr Kirch
knopf Ferencz VIII. oszt. tanuló millenniumi ünnepi ódáját 25 fo- 
rintal jutalmazta (1. fentebb).
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A nemesszívű adakozóknak, a pályadíjakért és jutalmakért, 
a tanári kar hálás köszönetét nyilvánítja.

A jótékonyság rovatában álljanak még itt a következő adó - 
mányok és ajándékok:

A tanári kar az imént elkúnyt jeles nyelvésznek, Szarvas 
Gábornak állítandó emlékre 16 irtot, a váczi siketnémák intézetének 
5 irtot adományozott. Az egyházkerülettől vett felszólítás folytán 
gyámintézeti czélokra a protestáns tanulók között gyűjtést eszkö
zöltünk, eredményét, 32 frt 20 krt átküldtük nt. Bachát Dániel fő
esperes úrnak.

A főgymnasiumi segélyző egyesületnek az egyesült budapesti 
fővárosi takarékpénztár 50 frtot, a pesti hazai első takarékpénztár 
100 frtot volt szíves adományozni.

A könyvtárt könyvek ajándékozásával gyarapították: Buda
pest székes főváros statisztikai hivatala, Görgey István kir. köz
jegyző úr, a Zsigmondy-család, Bátz László tanár úr, a nm. föld- 
mívelésügyi m. kir. minisztérium (az ajándékkönyvek jegyzékét 1. 
alább).

Az országos közegészségügyi egyesület «Egészség» czímű 
folyóiratát ingyen küldte a tanári karnak; a Krille C. G. czég tin
tával látta el a főgymnasiumi irodát.

A nevezett két pénzintézetnek, könyvtárunk szíves gyarapítói
nak, az országos közegészségügyi egyesületnek, a Krille C. G. czég- 
nek őszinte köszönetünket fejezzük ki.

Az ifjúsági egyletek ez évi működéséről alább részletes jelen
tést talál a szíves olvasó. Valamennyi egylet buzgó tevékenységet 
fejtett ki; különös elismerés illeti meg a Bátz László kollegánk 
felügyelete és Erődi Ernő énektanár úr vezetése alatt álló ifjúsági 
zene- és dalegyesületet, mely a jelen millennáris esztendőben 
új, fokozott buzgóságot igénylő feladatokkal állott szemben, s vala
mennyit kitartással, sikerrel oldotta meg. Az ezredéves monstre- 
hangverseny előkészületeiről, időt, fáradságot igénylő próbáiról 
fentebb volt szó; azonkívül derekasan közreműködött az egyesület 
összes iskolai ünnepeinken, okt. 31-én, a reformátió ünnepén, a 
Bőhm Károly tiszteletére rendezett febr. 11-iki búesúünnepen, a 
márczius lo-iki ünnepen, a május 9-iki ezredéves iskolai ünnepen. 
Azonkívül sikerült matinéét rendezett decz. 15-ón, s a közönség 
részéről tetszéssel fogadott concertet tartott márczius 21-én.

Egyebekről az alább olvasható jelentés nyújt felvilágosítást.



Abban a helyzetben vagyunk, hogy évi jelentésünk legvégén 
még röviden beszámolhatunk a magyar tanulók ezredévi orszá
gos tornaversenyében való részvételünk eredményéről (1. fentebb 
a 47. lapon). Tanítványaink közül a futásversenyben bronzérmet 
nyert Krausz Lajos, VI. oszt. tanuló; a távolugrásban ezüst érmet 
Wünsch Rezső, VI. oszt. tanuló; a magas ugrásban Zsigmondy 
Zoltán V. oszt. tanuló bronzérmet; végül a csapattornázásért s 
a buzogánygyakorlatért főgymnasiumunknak elismerő oklevél 
adatott.
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A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE
a z  1895/ 96-d i k i  is k o l a i  é v b e n .

Dr. Császár Elemértől megjelent az Irodalomtörténeti Közlemé
nyekben «Mikes Kelemen törökországi leveleinek keletkezése» (két köz
lemény). Külön nyomatban is, Athenaeum. Irodalomtörténeti czikkek és 
birálatok a Politikai Hetiszemle minden számában.

Góbi Imrétől megjelent egy bírálat az Egyetemes Philologiai Köz
lönyben.

Dr. Hittrich Ödöntől Latin Gyakorlókönyv. Franklin. (Sajtó alatt.) 
Egy bírálat az Egyetemes Philologiai Közlönyben.

Lehr Alberttól Magyar Olvasókönyve I. kötetének, a Toldi-magya- 
rázatnak új kiadása, s egy bírálata a Budapesti Szemlében (Dóezi 
Tetemrekivása fordításáról).

Dr. Pap Károly írt néhány novellát a vidéki lapokba, s kiadott a 
Phű. Közlönyben kétRáday-reliquiát s egy ismertetést Széchy «Gvadányi 
József» czímű életrajzáról.

Dr. Petz Gedeon írt egy értekezést «A hangsúly a germán nyel- 
vekben» czím alatt (akadémiai székfoglaló), továbbá kisebb közleménye
ket az Akadémiai Értesítő, Egyetemes Philologiai Közlöny, Euphorion, 
Zeitschrift für Literaturgeschichte czímű folyóiratokba és a Pallas Nagy 
Lexikonéba; szerkesztette az Egyetemes Philologiai Közlöny modern 
nyelvi és irodalmi részét.

Rálz László szerkesztette a Középiskolai Mathematikai Lapokat.
Dr. Tóth Kálmántól két kisebb közlemény jelent meg az Egyete

mes Philologiai Közlönyben.
Weber Rudolftól megjelent «Der Zépsersche Liederbronn# czímű 

versgyűjtemény felső-szepesi tájszólásban, Kókai Lajos kiadásában.
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A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK 
KIMUTATÁSA AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. a) és 1») osztály.

Vallás, ]t. 2 óra. Az 0 -szövetség könyveinek tartalma. K. k. Varga 
János. — Egyházi énekek.

Latin nyelv, h. 6 óra. Az egyszerű bővített mondat alapján:
Grammatikából: az 5 deci., a nemi főszabályokkal; az adj. rendes 

fokozása; a pronomenekből kivált a pron. pers.; a rendes igeragozás 
act. és passivuma.

Syntaxisból: az alany, mondomány és tárgy; a subst. és adjecti- 
vum congruentiája; birtokos jelző.

Tizennégy fordítási gyakorlat latinból-magyarra. Tizenhat fordí
tási gyakorlat magyarból-latinra. — Kilencz mese elemzése, fordítása és 
emlékelése.

Magyar nyelv, h. 5 óra. Alaktan mondattani alapon. Prózai dara
bok olvasása és magyarázása; költemények emlékelése. Kéthetenként 
egy írásbeli dolgozat: részben házi, részben iskolai. K. k. Szinnyei: Ma
gyar Nyelvtan, I. r . ; Lehr-Kiedl: Magyar Olvasókönyv I. r.

Német nyelv, h. 2. óra. Az egyszerű bővített mondat alapján : név 
és rendes igeragozás ; a segítő igék közül: sein és haben; adj. fokozása ; 
a személyes- és birtokos névmás. írásbeli gyakorlatok. Prózai s költői 
darabok elemzése és betanulása. K. k. Harrach : Német Olvasókönyv I. 
Weber: Deutsche Dichtungen. Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország és a Földközi-tengert környező 
területek. Jellemző természetrajzi tárgyak ismertetése. K. k. Seholtz: 
Földrajz I. r.

Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapmívelet elvont és megneve
zett számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összevonás, szétbon
tás. A számok oszthatósága. A törzs és összes tényezők. A legnagyobb 
közös osztó, a legkisebb közös többes. Időszámítás. K. k. Beke Manó : 
Számtan.
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Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemei. Az egyenesek mérése, 
iránya, viszonyos hossza. Számtani míveletek egyenesekkel. A szög 
nagysága, mérése, szerkesztése. Számtani míveletek szögekkel. A három
szögek, négyszögek és sokszögek. A körvonal, körív, sugár, átmérő és 
húr. Egyenes vonali! ékítmények. K. k. Fodor és Wagner: Rajzoló Pla- 
nimetria. — Tizenöt rajzlap.

Ének, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra. A magyar kis- és nagybetűk. Összefüggő mon

datok ütem szerint való írása. Szépírási minták : Zubriczky Endre.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

II. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Új-szövetség. K. k. Varga János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Nemi szabályok. Praepositiók. A deponens. 

A conj. periphrastica. A rendhagyók typusai. Az adverbium. Prózai 
darabok elemzése és betanulása. Fordítás magyarból-latinra az iskolá
ban. K. k. Szénássy-Elischer: Nyelvtan és Olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 4- óra. A határozók bővebb tana. Összetett, több
szörösen összetett mondat, körmondat. 13 költemény magyarázva és 
emlékelve. •— K. k. Szinnyei: Olvasókönyv. Lehr-Riedl II. k. írásbeli 
gyakorlatok.

Német nyelv, h. 3 óra. A rendhagyó igék ragozása; névmások, szám
nevek, határozó szók, praepositiók, kötőszók; a főmondat különböző 
alakjai, összevont és összetett mondatok. Prózai olvasmányok és köl
temények fordítása, magyarázása és megtanulása. írásbeli dolgozatok. 
K. k. Harrach : Német Olvasókönyv I. Weber : Deutsche Dichtungen. 
Sch wicker: Deutsche Sprachlehre.

Földrajz, h. 3 óra. Európa és Ázsia területeinek imertetése, az 
I-ső osztályban átvettek kivételével. Az egyes vidékek jellemző termé
szetrajzi tárgya. Térképrajzolás. K. k. Scholtz : Földrajz II. r.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Számolási rövidítések. Számolási műve
letek korlátolt pontossággal. Egyszerű hármasszabály. Kamatszámítás, 
Százalékszámítás. K. k. Beke Manó. Minden órára házi feladat; négy 
iskolai dolgozat.

Mértani rajz, h. 2 óra. Merőleges és párhuzamos egyenesek szer
kesztése. A háromszög magasságai. Háromszögek, négyszögek, sok
szögek. Összeillő, hasonló és symmetrikus idomok. Az idomok kerülete 
és területe. A felmérés. K. k. Fodor-Wagner: Constructiv plani- 
metria. — Tizenhat rajzlap.

Ének, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház és a magyarországi protes
táns egyház története. K. k. Pálffy.

Latin nyelv, h. 7 óra. Olvasmány: Liviusból: Róma története. 
Élőkor 1—5. A királyok kora 1 —23. fejezet. Plnedrusból 9 mese. Az 
olvasottak elemzése, fordítása és emlékelése. — Nyelvtan: A gramma
tikai formák folytonos ébrentartása mellett a syntaxisból: az esetek 
használata, accus, cum inf.; mondatfajok. írásbeli fordítás-gyakorlatok. 
K. k. Elischer: Latin Olvasókönyv. Holzweiszig: Latin Nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 4- óra. Rendszeres magyar nyelvtan, Szinnyei 
könyve szerint. Közéleti fogalmazványok. — Tizenöt költemény ma
gyarázva és emlékelve. — Olvasókönyv: Lehr-Riedl III. k. írásbeli dol
gozatok.

Német nyelv, h. 3 óra. Költői és prózai darabok olvasása, magya
rázása és emlékelése. A nyelvtani ismeretek folytonos ébrentartása mel
lett részletesebben a vonatkozó névmás, a kötőszók és a határozói mel
lékmondatok tana. A német helyesírás szabályai. írásbeli gyakorlatok. 
K. k. Harrach : Német Olvasókönyv II. "Weber: Deutsche Dichtungen. 
Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Történelem, h. 2 óra. A magyar nemzet története 1867-ig. K. k. 
Batizfalvi: Magyarok története.

Földrajz, h. 3 óra. Afrikának az I-ső osztályban át nem vett részei; 
Amerika és Ausztrália. Az egyes földrészeket jellemző természeti tár
gyak átvétele. Térképrajzolás. — A mathemathikai és physikai föld
rajz elemei.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Egyszerű és összetett arányiatok. Kamat- 
számítás. Százalékszámítás különféle alkalmazásban. Lánczszabály. Ará
nyos osztás. Ötvóny-számolás. Összetett kamatszámítás. K. k. Beke 
Manó: Számtan.

Mértani rajz, h. 2 óra. Körtan. Különböző húr- és érintő szabályos 
sokszögek szerkesztése. A kör alkalmázása néhány egyszerű díszítésre. 
Ellipsis, hyperbola, parabola, ovális, csigavonal, cyclois és epicycloid. 
Tizennyolcz rajzlap. K. k. Wagner: Constructiv planimetria.

Ének, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. — Rövid symbo- 
lika. — Egyházi énekek. K. k. Stehlo András hit- és erkölcstana.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: a) Liviusból: A római király
ság és köztársaság kora, 10 fejezet, b) Ovidiusból: Romulus és Remus
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megmentése. Daedalus és Icarus. Philemon és Baucis. Az olvasottak 
emlékelése. A mondattanból: Az esettan ismétlése, abl. absolut., part 
conj., ut finale és consecutivum, acc. c. inf., nőm. cum inf., a módok 
használata, a melléknevek használata. Hetenként egy írásbeli iskolai 
gyakorlat. A verstan elemei. K. k. Elischer: Latin Olvasókönyv. Szé- 
nássy: Latin mondattan.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Stilisztika. K. k. Góbi: Magyar Irálytan. 
Arany Toldija olvasva, fejtegetve, az I—IV. és YI. ének emlékelve a 
Lehr-féle kiadás szerint. Kéthetenként írásbeli dolgozat.

Német nyelv, h. 2 óra. Költői és prózai darabok magyarázása és 
emlékelése. Mellékmondatok. Többszörösen összetett mondatok. írásbeli 
házi feladatok. K. k. Harrach: Német Olvasókönyv 13. Weber: Deutsche 
Dichtungen. Sch wicker: Deutsche Sprachlehre.

Történelem, h. 3 óra. A keleti népek története vázlatban. A görög 
történet Nagy Sándorig, különös tekintettel a műveltségi állapotokra. 
K. k. Batizfalvy I. k.

Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia rendszeres föld
rajza, kiváltkép politikai oldala. Térképrajzolás.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra: A négy alapmívelet egész szá
mokkal és törtszámokkal. A geometriai számsor mint az osztás ered
ménye. Közös osztó és többszörös. Négyzetre és köbre emelés, a binom, 
trinom és a tizesrendszerű számok négyzete és köbe. Elsőfokú határozott 
egyenlet egy ismeretlennel. Az arány. Az aránylat. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Elemi stereome'tria és távlattan. Landau és 
Wohlrab 2-ik füzetének 3-ik kiadása nyomán.

Természetrajz, h. 2. óra. Előismeretek a chemiából. Az ásvá
nyok physikai és morphologiai tulajdonságai. A legfontosabb ásvá
nyok leírása. K. k. Dr. Bóth Samu: Az ásvány-, kőzet- és földtan 
alapvonalai.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

Y. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Bibliaismertetés. K. k. Batizfalvy István.
Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Caesar, De Bello Gallico 1.1.1.;

1. IV. 1—38.; 1. V. 1—23.; Ovidius, Metamorph. 1. I. 89—421.; 1. HL 
6—137. Az írók olvasását életük s működésük leírása előzte meg. 
Nyelvtan : folytonos alkalmi ismétlések mellett consec. temporum rész
letesen. A módok: ind., conj.; ut consec., quin, quominus. Kézi köny
vek : Caesar ed. Dinter; Ovidius ed. Merkel. Latin Nyelvtan, írta Holz- 
weiszig Fr., fordította Székely F .; Cserny—Dávid: Latin stílusgya
korlatok, melyből az osztály az 59—68 gyakorlatot fordította házi 
gyakorlatúi.
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Görög nyelv, Ii. 4 óra. Az alaktan az yt végű igékig, megfelelő 
gyakorlatokkal. K. k. Görög Nyelvtan, írta Maywald József. Görög Gya
korló- és Olvasókönyv, írta Mayvald József.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Szerkesztéstan. K. k. Góbi Imre, Szer
kesztéstan. A Greguss-Beötliy-féle ballada-gyűjteményből olvasva és 
fejtegetve: «Szilágyi és Hajmási», «Fogarasi István», «Kádár Kata» 
népballadák. Vörösmarty «Szilágyi és Hajmási»-ja és «Búvár Kundja». 
Aranytól: «V. László», «Török Bálint», «Bor vitéz», «Ágnes asszony», 
«Szondi két apródja», «A walesi bárdok», «Tetemre hivás». A «Bor 
vitéz»-en és «Tetemre hivás»-on kívül a többi emlékeivé is. Havonként 
egy írásbeli dolgozat.

Német nyelv, k. 2 óra. Költői olvasmány: Das Hildebrandslied. 
Hartmann v. Aue: Der arme Heinrich. Aus dem Nibelungenliede. 
Schiller: Das Lied von der Glocke. Uhland: Taillefer. Anastasius 
Grün: Die Martinswand. — Prózai olvasmány: Uhland: Parzival. 
Jean Paul: Die Neujahrsnacht eines Unglücklichen. Kleist: Das Bettel
weib von Locarno. Auerbach: Die Posaune des Gerichts. Baumer: 
Konradins Ende. — Iskolai fordítás-gyakorlatok; házi dolgozatok az 
olvasmány alapján. — K. k. Heinrich: Deutsches Lehr- und Lese
buch in.

Történelem, h. 4 óra. Nagy Sándor. A római történet a nyugat
római birodalom bukásáig, kiváló tekintettel a műveltségi viszonyokra. 
K. k. Batizfalvy I. k.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: Hatványozás. A binom ma
gasabb positiv hatványai. Gyökvonás. Számolás gyökmennyiségekkel. 
Négyzetgyök és köbgyökvonás alg. többtagúból és tizes rendszerű szá
mokból. A tiszta és a vegyes másodfokú egyenletek megoldása. Elsőfokú 
egyenletek két ismeretlennel. K. k. Mauritz.

b) Geometria: A síkmértan elemei. K. k. Abel.
Növénytan, h. 2 óra. A növények jellemző chemiai alak- és élet

tani tulajdonságai. A növények szövet- és alaktana. Linné rendszere. 
A természetes rendszer és ennek alapján a növénykörök és növény - 
osztályok, ezeknek főbb rendjei és családjai a legismertebb képviselők
kel. K. k. Borbás Vincze.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VI. osztály.

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

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Sallustius, De Bello Iugurthino 
c. 1—17., 20—48., 55—56., 61—74., 84. fejezetek. Vergilius, Aeneidos
1. I. 1—33., 223—304., H. 1—563. Az írók olvasását életük és műkő-



désük ismertetése előzte meg. Nyelvtan : a «qutim» különböző fajai. 
A feltételes és óhajtó mondatok. Oratio obliqua. Gerundium és Gerun- 
divum. Supinum. K. k. Sallustius, ed. Bussner; Vergilius, ed. Ribbeck; 
Latin Nyelvtan, írta Holzweiszig Fr., fordította Székely F .; Cserny- 
Dávid, Latin stylusgyakorlatok II. r., melyből az osztály 16 házi s 1 isk. 
gyakorlatot készített.

Görög nyelv, h. 4 óra. Nyelvtan : ju végű igék; esettan (alkalmilag); 
praepositiók. Olvasmány. Luciani Samosatensis opera ex ree. C. Jaco- 
bitz : 1. Somnium, 2. 6emv (Jtáloyoq 13.; 3. Nexptxoe diáXojot: 12. Kézi 
könyvül szogált a már említetten kívül: Görög Nyelvtan, írta May- 
wald József; Görög Gyakorlókönyv II. r., írta Maywald József; a 
gyakorló könyv egyes darabjai a nyelvtani anyag begyakorlására szol
gáltak.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Rlietorika. K. k. Góbi, Bhetorika. 
Shakspere Coriolanusa. A dráma elmélete. K. k. Névy Coriolanus ki
adása. Havonként egy írásbeli dolgozat.

Német nyelv, h. 2 óra. Goethe «Hermann und Dorothea»-jának és 
Schiller «Teil»-jének olvasása és magyarázása. Ezeken kívül magyaráz
tattak és emlékeltettek : Schillertől: Lieder aus Tell; Goethétől: Der 
König in Thule; Scheffeltöl: Im Stegreif, Dörpertanzreigen, Der 
Kirchgang, Wartburg-Dämmerung, Trauergesang um die Eroberung 
Konstantinopels durch die lateinischen Kreuzfahrer, Am Traunsee. 
K. k. Hermann und Dorothea ed. Weber. R.

Történelem, h. 4 óra. A középkor története s a középkori építészet 
ismertetése. K. k. Batizfalvi István világtörténelme II. k.

Mennyiségtan, h. 3 óra. aj Algebra: A hatványozás általánosítása. 
Logarithmusok. Exponentialis egyenletek. K. k. Mauritz.

b) Mértan: Síktrigonometria. K. k. Ábel, Mértan. Minden órára 
házi feladat; öt iskolai dolgozat.

Állattan, h. 2 óra. Az állatok jellemző chemiai, alak- és élettani 
tulajdonságai. Az állatok szervrendszerei. Az állati szervek részletesen és 
összehasonlítva, különös tekintettel az ember szerveire. Rendszertan. 
K. k. Paszlavszky József.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A magyarországi protestáns egyház története. 
K. k. Batizfalvi István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Cicero Catilina elleni I. és
IV. beszéde. Livius XXI. 52—58., XXH. 1—10. fejezetek. Horatius 
Carm. I. 11., 12., 14., 22., 23., 34., 35.; II. 14., 16., 17.; III. 2.; IV. 7. 
Epodon 2. könyv nélkül 6 óda. Mondattani ismétlések. 8 iskolai, 3 házi



65

dolgozat. K. k. Horatius-Mueller, Cicero-Dávid, Livius-Weissenborn. 
Cserny-Dávid-féle stílusgyakorlatokból 5 fejezet.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az Odyssea tartalma és szerkezete. Olvasta
tott: Odyssea IX. éneke. Könyv nélkül IX. 1—82., 116—124., 140—148., 
181—186., 287—295., 447—460. és Kallinos elegiája. Herodotos VII. és
VIII. könyvéből a thermopylsei és a salamisi csatára vonatkozó részletek. 
A mondattan főbb szabályainak összefoglalása. K. k. Az írók Teubner- 
féle kiadásai.

Magyar nyelv, b. 3 óra. Poétika. K. k. Góbi. írásbeli dolgozatok. 
Német nyelv, k. 2 óra. Lessing élete és művei. Goethe művei 

Egmontig. Olvasmány Lessing műveiből egyes részek. Schillertől: Die 
Jungfrau von Orleans és Die Braut von Messina. írásbeli házi dolgo
zatok. K. k. Kluge : Geschichte der deutschen Nationalliteratur.

Történelem, h. 4 óra. Az újkor története. Batizfalvi könyve 
szerint.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: A másodfokú egyenlet teljes 
elmélete. A tiszta harmadfokú egyenlet. A számtani és mértani halad- 
vány. Szakaszos tizedes törtek átalakítása közönséges törtekké. Kama
tos kamat és járadékszámítás. K. k. Mauritz, Algebra.

b) Mértan: Térmértan. — K. k. Ábel, Mértan. — Minden órára 
házi feladat; hat iskolai dolgozat.

Physika, h. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd, folyós és terjen
gős testek mechanikája. K. k. Báth A. Kísérleti természettan.

Lélektan, h. 2 óra. A tapasztalati lélektan alapelemei. K. k. Böhm 
Károly. Tapasztalati lélektan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VIII. osztály.

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

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Tacitus Annaleseiből: I. 1—14.; 
H. 59—61., 69—83.; III. 1., 4., 8—12., 64., 65.; IV. 1—9., 17., 32., 33.;
VI. 20—24., 50., 51. fejezetek. Horatiusból Satirarum I. 1., 6.; II. 6. - 
Epistolarum I. 2.; II. 1. Könyv nélkül sententiák a satirák- és epistolák- 
ból. 7 iskolai és 3 házi dolgozat. Cserny-Dávid-féle stílusgyakorlatokból 
7 fejezet. A római irodalomtörténet rövid összefoglalása.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvastatott: Homeros Ilias I. ének és
IX. 1—433. Könyv nélkül 1. 1—100. v. Thukydides de b. pelop. II. 1—8., 
14., 17., 47—59., 65., 71—78. III. 20—22., 31—33. Thukydides élete és 
műve. K. k. Homeros és Thukydides a Teubner-féle kiadásban.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története. K. k. Góbi. 
írásbeli dolgozatok.

Értesítő 1895—1896. évről. O
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Német nyelv, h. 2 óra. Goethe élete és művei 1787-től kezdve. 
Schiller élete és művei. Olvasmány: Schillers Wilhelm Tell. Iskolai 
fordításgyakorlatok és házi dolgozatok. K. k. Kluge : Geschichte der 
deutschen Nationalliteratur.

Történelem, h. 4 óra. A magyarok története, Mangold könyve 
szerint.

Mennyiségtan, h. 2 óra. A másodfokú függvény maximuma és 
minimuma. Kapcsolástan. A binomiális tétel. A mennyiségtan főbb 
tételeinek ismétlése. K. k. Mauritz, Algebra; Ábel, Mértan. Beke és 
Beif, Mathematikai feladatok gyűjteménye. Számos házi feladat és öt 
iskolai dolgozat.

Physika, h. 4 óra. Rezgéstan. Akustika, Optika, Calorika és Elek- 
trologia. K. k. Ráth A. Kísérleti természettan.

Logika, h. 2 óra. A gondolkodás elemi és rendszeres formái. K. k. 
Böhm Károly. Logika.

Testgyakorlat, h. 2 óra.



FELADVÁNYOK ÍRÁSBELI DOLGOZATOKRA.

I . L a t in  n y e lv b ő l.

VII. osztály. Ea viatica paranda sunt, qua; cum naufrago enatent. 
Amicus amet amicum suum, non minus quam se ipsum. Dulce et deco
rum est pro patria móri. — A többi dolgozat részint a szöveghez alkal
mazott, részint Cserny-Dávidból való fordítás volt.

VIII. osztály. Beneiiciorum etiam fér® meminerunt. Qui studet 
optatam cursu contingere métám, múlta túlit . . . Difficillimum est 
rationes vitae eligere. — A többi dolgozat részint a szöveghez alkalma
zott, részint Cserny-Dávidból való fordítás volt.

I I .  M a g y a r  n y e lv b ő l.

V. osztály. 1. «Szilágyi és Hajmási» népballada tárgya és szemé
lyei. 2. Drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. 3. «Kádár Kata» 
népballada tartalma és személyei. 4-. A barátságról. 5. «Agnes asszony» 
ballada tartalma. 6. Arany «Y. László»-jának tartalma. 7. Szilágyi 
és Hajmási a népnél meg Vörösmartynál. 8. Arany «Szondy két 
apród »-ja.

VI. osztály. 1. Március háza népe. 2. Miért nevezzük Mohácsot 
a nemzet nagy temetőjének ? 3. Coriolanus jelleme az expositio alapján. 
4-. Coriolanus Aufidius házában. 5. Követség Coriolanus táborában.
6. Yolumnia és Coriolanus. 7. Coriolanus jellemének fejlődése. 8. A hat
vani gyűlés (Szalay László után).

VII. osztály. 1. Mi által tehetjük életünk alkonyát derültté?
2. Petőfi «Honfidal» czímű költeményének magyarázata.

Vili. osztály. 1. A munka áldása. 2. Petőfi «János vitéz»-e és 
Arany «Toldi»-ja. (Párhuzam). 3. Petur bán jelleme.

I I I .  N é m e t n y e lv b ő l.

V. osztály. Hartmann v. Aue; Der arme Heinrich (Prosa
bearbeitung). — Die Sage vom Herzog Ernst. -— Kriemhildens Eache

5*
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(Schluss des Nibelungenliedes). — König Kother. — Taillefer. — 
Die Martinswand. •— Eine Feuersbrunst (mit Anlehnung an Schillers 
Glocke).

VI. osztály. Aus meiner Ferienzeit. Inhalt von Hermann und 
Dorothea. Parallele zwischen «Des Sängers Fluch» und «Der Graf von 
Habsburg». Inhalt von dem ersten Akte aus «Wilhelm Teil».

VII. osztály. Aus meinen Ferien. Inhalt des Prologs aus der 
«Jungfrau von Orleans». Parallele zwischen dem Monolog der Jungfrau 
von Orleans und Wilhelm Teils. Inhalt von Lessings «Nathan der 
Weise».

VIII. osztály. Jókai : A magyar korona (fordítás). — «Das ist der 
Weisheit letzter Schluss: Nur der verdient sich Freiheit wie das 
Leben, der täglich sie erobern muss». (Goethe, Faust.) •— Takács: Az 
egészség (fordítás). — Rudolf von Habsburg und Ladislaus der Kuma- 
nier. — Wallenstein (fordítás). — Der arme Heinrich. — Walther 
Fürst, Werner Stauffacher und Arnold von Melchthal. Eine Charak
teristik.
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A FŐGYMNASIUMI TANULÓK SZÁMA.

V III .

O s z tá ly o k  s z e r in W c+ < 00 03 CD 5
"

Ö
ss

ze
se

n 
j

T
an

d
íj

m
en

te
s 

1

Ö
sz

tö
nd

íj
as

 
j

Ö
ss

ze
s 

sz
ám

T anu lók I .
a.

i .
b .

n . h l IV . V , V I . V I I . V I I I .

CD03g

=Ő ág
.h

.e
v.

ev
. 

re
f.

un
it

i

ró
m

. 
k.

gö
r.

 k
el

.

iz
r, F
iz

et
ő

r e n d e s 52 51 70 62 '52 49 36 41 31 444 207 21 — 24 2 190444422 36 25458
m a g án 
ta n u ló 1 2 3 2 — 3 — 2 1 14 8 — — 1 — 51 14 —

A főgymnasiumi tanulók névsora.

I. a. OSZTÁLY.
1. Ángyán János, 1886. Budapest, ev. ref.
2 . Basch Andor, 1885. Budapest, ág. h.
3 . Bauer Tivadar, 1885. N. N. Szt. Mihály, 

ág. h. t. m.
4 . Brust Andor, 1885. Budapest, izr.
5 . Obiadon János, 1884. Budapest, ág. h. t. m.
6. Dobosi Kálmán, 1885. Tab. ág. h. t. m.
7. Erdélyi Imre, 1885. Budapest, izr.
8. Fabricius Aladár, 1884. Budapest, ág. h.
9. Fischer Ödön, 18S5. Budapest, izr.

10. Franki Samu, 1885, Budapest, izr.
11. Griebsch Géza, 1885. Szolga-Egyház, ág. h.
12. Haar Alfréd, 1885. Budapest, izr.
13. Hurkai Nándor, 1885. Budapest, izr.
14. Havas László, 1885. Budapest, izr.
15. Hechtl Nándor, 1884. Budapest, ág. h.
16. Hilf Pál, 1885. Budapest, izr.
17. Holl Egon, 1885. Budapest, ág. h.
18. Klósz Károly, 1885. Budapest, ág. h.
19. Knutzen Frigyes, 1885. Budapest, ág. h.
20. Komarnitzky Gyula, 1885. Budapest, r. k.
21. Kovács Sándor, 1886. Budapest, izr.
22. Krempels Viktor, 1885. Budapest, ág. h. *

I 23. Kún Miklós, 1885. Budapest, izr.
! 24. Ladányi Dezső, 1886. Rimaszombat, r. k.
| 25. Langer Lajos, 1884. Kula, izr.

26. Laukó Álmos, 1883. Budapest, ág. h. ism.
27. Lehmann Henrik, 1885. Budapest, ág. h.

| 28. Magyar Kálmán, 1885. Budapest, ev. ref.
! 29. Marschalkó Béla, 1885. Nagyszombat.

ág. h.
I 30 . Meer Leo, 1885. Budapest, izr.

31 . Németh Tibor, 1885. Bpest, ág. h. t. m.
32. Olbricht Henrik, 1886. Budapest, ág. h.
33. Crgon Sándor, 1884. Duna-Pentele, ág. 

h. ism.
34. Pappszász Tamás, 1885. Puszta-Tenk, ev. 

ref.
35. Radvány Bertalan, 1885. Budapest, ág. h.

| 36. Sebeiken Lajos, 1884. Budapest, ág. h.
37. Schlesinger Ernő, 1885. Budapest, izr.
38. Schwartz Andor, 1886. Budapest, izr.
39. Schveitzer Antal, 1885. Budapest, izr.
40 . Stern Pál, 1885. Budapest, izr.
41 . Stiegler Jenő, 1885. Érsekújvár, ág. h.
42 . Tamedler Miklós, 1884. Bpest, ág. h. ism.
43. Toch Ede, 1885. Budapest, izr.
44. Ddvardy Imre, 1885. Budapest, ág. h.
45. Vaisz István, 1885. Budapest, izr.

* R övid ítések : ág. k. = ágostai hitvallású; ev. ref. =  evangélikus reformált, 
unit. =  unitárius; r. k. =  római katholikus; g. k. = görög keleti; izr. =  izraelita; 
t. m. =  tandíjmentes; ö. d. =  ösztöndíjas; ism. =  ismétlő.
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46 . Weinberger György, 1885. Bpest, ág. h.
4 7 . Weltkugel Pál, 1885. Budapest, izr.
4 8 . Wildmann Aladár, 1885. Budapest, izr.
4 9 . Wurm Mátyás, 1884. Bikács, ág. h.
50 . Zwiebaeh Ernő, 1886. Budapest, izr.

Magántanuló :
51. Kubinyi Boriska, 1884. Bohunitz, ág. h.

Évközben k im a ra d t:
52. Kálnoki Andor, 1885. Budapest, izr.
53. Pintér Sándor, 1884. Csorna, ág. h.

I. b. OSZTÁLY.

33. Oesterreicber Ernő, 1885. Budapest izr.
34 . báró Podmanitzky István, 1885. Jász 

Lajos Mizse, ág. h.
35. Rodovitz Tivadar, 1885. Budapest, ág. h.
36. Swartz Aladár, 1885. Budapest, izr.
37. Szalay István, 1884. Budapest, ág. h.
38. Szilárd Andor, 1886. Budapest, izr.
39. Tolnay István, 1885. Budapest, ág. h.
40. Ullmann Ödön, 1885. Budapest, izr.
41. Valkó Endre, 1885. Budapest, ág. h.
4 2 . Waldmann Miklós, 1884. Budapest, izr.
43 . Widder Imre, 1885. Bodőkövárallja. izr.
44. Wottitz Gyula, 1885. Budapest, izr.
45. Wünsch Ernő, 1885. ág. h.

1. Andrássy János, 1885. Apostag, ág. h.
2. Antalik István, 1885. Budapest, ág. h.
3. Auer Pál, 1885. Budapest, izr.
4. Beliczay Béla, 1885. Budapest, ág. h.
5. Bódé Gusztáv, 1884. Budapest, ág. h.
6. Braun József, 1885. Budapest, izr.
7. Diamant Fülöp, 1885. Budapest, izr.
8. Dóczy Lajos, 1884. Budapest, ág. h.
9. Fejér Ernő, 1885. Budapest, izr.

10. Fiedler Kálmán, 1885. Budapest, ág. h.
11. Forster Jenő, 1886. Budapest, ág. h.
12. Goldmann Arthur, 1885. Budapest, izr.
13. Hajós Kornél, 1886. Budapest, izr.
14. Hajts Géza, 1884. Budapest, ág. h.
15. Herzog Ernő, 1885. Budapest, izr.
16. Jureczky Vilmos, 1884. Budapest, ág. h.
17. Justh Lajos, 1886. Tornya, r. k.
18. Kandó László, 1886. Budapest, ev. ref.
19. Károlyi György, 1885. Budapest, ev. ref.
20. Kéler Beuö, 1885. Budapest, ág. h.
21. Kellner Hugó, 1885. Bécs, izr.
22. Kolba László, 1S84. Budapest, ág. h.
23. Komlós Imre, 1886. Budapest, izr.
24. Koós Miklós, 1885. Budapest, ág. h.
25. Kramer Gusztáv, 1885. Budapest, izr.
26 . Kubinyi Gyula, 1886. Debreczen, ág. h.
27. Ligeti Pál, 1885. Budapest, izr.
28. Lindner Viktor, 1885. Budapest, ág. h.
29. Mertz Károly, 1885. Budapest, ág. h.
30. Mikolik Imre, 1885. Budapest, ág. h. t. m.
31. Neményi Miklós Ernő, 1885. Budapest, izr.
32. Novák János, 1885. Tápió-Sáp. ág. h.

Évközben kim aradtak:
46. Abonyi István, 1886. Budapest, r. k.
47 . Herz Henrik, 1886. Budapest, izr.
48. Kaufmann Alfréd, 1885. Budapest, izr.
49. Novák Jenő, 1884, Tápió-Sáp, ág. h.
50. Schambach Bruno, 1885. Budapest, ág. h.

Magántanulók :
51. Kubinyi Dárius, 1886. Bohunicz, ág. h.
52. Schweiger László, 1885. Abony, izr.

M eghalt:
53. Kuzmányi Péter, 1884. Sztropko-Polena, 

ág. h. t. m.

II. OSZTÁLY.
1. Ángyán Béla, 1885. Budapest, ev. ref.
2. Árvái József, 1884. Budapest, izr.
3. Beck Pál, 1884. Budapest, izr.
4. Bendl Alajos, 1884. Budapest, ág. h. t. m.
5. Bendl István, 1883. Budapest, ág. h. t. m.
6. Blau Loránd, 1884. Budapest, izr.
7. Chován Richárd, 1883. Bécs, ág. h.
8. Csillag Jenő, 1884. Puszta-Tenyö, izr.
9. Czukor Ferencz, 1885. Puszta-Pél, izr.

10. Détsy Ferencz, 1884. Budapest, izr.
11. Dzurányi Dezső, 1883. Budapest, ág. h.
12. Falvay Jenő, 1884. Budapest, ág. h .t .m .
13. Féja Károly, 1882. Budapest, ág. h.
14. Fischer Pál, 1884. Budapest, izr.
15. Frey Ede, 1885. Budapest, izr.
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16. Fullajtár István, 1883. N.-Szt-Mikl<5s, ág. h.
17. Fülöp Jenő, 1884. Budapest, ág. h. t. m.
18. Gebauer Károly, 1882. Budapest, ág. li.
19. Gündisch Guido, 1884. Nagy-Szeben, ág. h.
20. Hammerschlag Marcell, 1884, Prága, izr.
21. Hasenauer Andor, 1884. Budapest, ág. h.
22. Herzog Imre, 1883. Budapest, izr.
23. Hirschfeld Károly, 1884. Budapest, izr.
24. Horn Károly Lajos, 1883. Bpest, ág. h.
25. Hubert Ferencz, 1884. Budapest, izr.
26. Kasper Béla, 1885. Budapest, ág. h.
27. Kelemen Ferencz, 1885. Budapest, izr.
28. Kéler Andor, 1884. Budapest, ág. h.
29. Kellner Béla, 1884. Budapest, izr.
30. Klein Aladár, 1884. Budapest, izr.
31. Kopf Lajos, 1884. Pozsony, izr.
32. Kund Ede, 1884. Budapest, ág. h.
33. Leipniker Béla, 1885. Budapest, izr.
34. Liedemann Ferencz, 1883. Budapest, ág.h.
35. Lukács György, 1885. Budapest, izr.
36. Magyar László, 1884. Budapest, ev. ref.
37. Matuska Péter, 1885. Budapest, ág. h.
38. Meer Ernő, 1884. Budapest, izr.
39. Melczer András Lajos, 1884. Budapest, 

ág. h.
40. Nagy Elek, 1884. Budapest, r. k.
41. Pintér Miksa, 1884. Abony, izr.
42. báré Podmaniczky Tibor, 1884. Nagy- 

Kikinda, ág. h.
43. Porkoláb Zoltán, 1884. Budapest, ág. h.
44. Posevitz Károly, 1 8 8 1. Orosháza, ág. h.
45. Rakovszky István, 1885. Budapest, r. k.
46. Rakovszky Iván, 1885. Budapest, r. k.
47. Rechtnitz Ernő, 1885. Budapest, izr.
48. Reiner László, 1884. Gyöngyös, izr.
49. Roth Zsigmond, 1882. Hernals, ág.h. t.m .
50. Sámuel József, 1884. Budapest, izr.
51. Sárkány Miklós, 1884. Budapest, ág. h.
52. Schodits Alajos, 1882. Miskolcz, ág. h. ism.
53. Schotola Ernő, 1884. Budapest, r. k.
54. Speissegger Ernő, 1884. Budapest, ev. ref.
55. Steiner János, 1884. Budapest, izr.
56. Szattinger Endre, 1884. Budapest, ág. h.
57. Szemián Mihály, 1883. Felsö-Rakoncza, 

ág. h. t. m.
58. Szerényi Lipót, 1885. Budapest, izr.
59. Tomka Géza, 1883. Malaczka, ág. h. t. m.

60. Tomka Kálmán, 1882. Duna-Földvár, ág. 
h. ism

61. Varga Béla, 1882. Vanyarcz, ág. h. t. m.
62. Veres Gusztáv, 1884. Debreczen, izr.
63. Weisz Gyula, 1884. Budapest, izr.
64. Weisz Nándor, 1884. Budapest, izr.
65. Weltkugel Simon Bernát, 1884. Bpest, izr.
66. Weymann Félix, 1883. Klein-Eylau, ág. h. 

ism.
67. Würsching Aladár, 1885. Budapest, ág. h. 

t. m.
68. Zenovitz Zeno, 1884. Budapest, ág. h.

Évközben kim aradtak :
69. Glatz Richárd, 1883. Budapest, ág. h.
70. Horváth Andor, 1 8 8 4 .Köv.-Eörs,ág.h.t.m .

M agántanulók:
71. Kohn Géza, 1884. Budapest, izr.
72. Szirmay Sándor, 1884. Túlivá, ág. h.
73. Weber Arthur, 1877, Budapest, ág. h.

III, OSZTÁLY,
1. Adler Ferencz, 1883. H.-M.-Vásárhely, izr.
2. Bergl Gusztáv, 1883. Budapest, izr.
3. Bródy Dániel, 1883. Budapest, izr.
4. Brust Jenő, 1883. Budapest, izr.
5. CsipkayElemér, 1 8 8 1 .Budapest,ág.h.ism.
6. Dezső Sándor, 1882. Szécsény, ág. h. ism.
7. Engl Róbert, 1884. Budapest, izr.
8. Erdélyi Pál, 1883. Budapest, izr.
9. Forrai Gyula, 1883. Budapest, izr.

10. Gerde Oszkár, 1883. Budapest, izr.
11. Gerlai Károly, 1884. Budapest, ág. h.
12. Góbi Imre, 1883. Sopron, ág. h. t. ni.
13. budai Goldberger Sándor, 1883. Bpest, izr.
14. Grosz Felix, 1883. Budapest, izr.
15. Guttmann Tibor, 1883. Budapest, izr.
16. Halmos Bódog, 1883. Budapest, izr.
17. Hankus Béla, 1881. Budapest, ág. h. ö. d.
18. Herrling Vilmos, 1882. Budapest, ág. h.
19. Hertzka Rezső, 1882. Budapest, izr.
20. Herzl Antal, 1883. Budapest, izr.
21. Hiller Árpád, 1883. Budapest, ág. h.
22. Kéler Tibor, 1883. Budapest, ág. h.
23. Kern Tibor, 1883. Budapest, ág. h.
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24. Knyasko György, 1882. Bpest, ág. h.
25. Kohner Izidor, 1882. Budapest, izr.
26. Rods Ottd, 1883. Budapest, ág. h.
27. Koós Zoltán, 1883. Monor, ág. h.
28. Rornfeld Pál, 1884. Budapest, izr.
29. Kovács István, 1883. Budapest, izr.
30. Rullmann Sándor, 1882. Budapest, ág. h. 

t. m. ism.
31. Lamm Dezső, 1883. Budapest, izr.
32. Lamotte Ernő, 1882. Budapest, ág. h.
33. Lampl Hugo, 1883. Budapest, ág. h.
34. Lónk Gusztáv, 1884. Budapest, ev. ref.
35. Löwy Géza, 1882. Budapest, izr.
36. Lukács János, 1884. Budapest, izr.
37. Mandel István, 1884. Budapest, izr.
38. Mann Mdr, 1883. Budapest, izr.
39. Markd Jenő, 1883. Rozsnyó, ág. h.
40. Mayer Ödön, 1883. Budapest, r. k.
41. Meinig Gábor, 1884. Budapest, ág. h.
42. Mitterdorfer Ottd, 1883. Budapest, r. k.
43. Nagy Sándor, 1883. Budapest, ág. h.
44. Neumann Lajos, 1883. Budapest, ág. h.
45. Papp Géza, 1882. Budapest, ág. h. t. m.
46. Rodowicz Willibald, 1884. Budapest, ág. h.
47. Rosenfeld Géza, 1883. Budapest, izr.
48. Roth Ignácz, 1882. Budapest, izr.
49. telegdi Roth Jenő,1884. Budapest, ág.h. ö.d.
50. Schneider Vilmos, 1881. Bpest, ág. h. ism.
51. Somogyi Lajos, 1883. Gagy-Bátor, ág. h.
52. Stiegler Lajos, 1883. Érsekújvár, ág. h.
5 3 . ‘ Strasser Albert, 1884. Budapest, izr.
54. Szalay Lajos, 1883. Ris-Rőrös, ág. h.
55. Szontágh Pál, 1883. Budapest, ág. h.
56. Veszprémi Rálmán, 1882. Budapest, ág. h.
57. Vetsey Aladár, 1884. Budapest, ág. h.
58. Vladár Gyula, 1884. Bia, ág. h.
59. Werkner Lajos, 1883. Budapest, izr.
60. Wottitz Béla, 1883. Budapest, izr.
61. Zsigmondy Mihály, 1883. Budapest, ág. h.

Évközben k im a ra d t:
62. szilvágyi Benárd Jenő Vilmos, 1883. Recs- 

kemét, ág. h.

M agántanulók:
63. Pollacsek Adolf, 1883. Bécs, izr.
64. Pollacsek Laura, 1882. Bécs, izr.

IV. OSZTÁLY.
1. Altmann Andor, 1882. Budapest, izr.
2. Artner Oszkár, 1881. Budapest, ág. h.
3. Baruch Elemér, 1882. M.-Vásárhely, izr.
4. Beck István, 1882. Budapest, izr.
5 Bruckner Rároly, 1882. Budapest, ág. h. 

t. m.
6. Deutsch Oszkár, 1883. Budapest, izr.
7. Faber Antal, 1880. Budapest, ág. h.
8. Frischmann István, 1881. Bpest, izr. ism.
9. Glatz Eduard, 1882. Szatmár, ág. h.

10. Horváth Mihály, 1882. Budapest, ág. h.
11. Janisch Rároly, 1880. Brassó, ág. h. ism.
12. Ralledej Arthúr, 1882. Budapest, izr. ism.
13. Rammer Alfréd, 1882. Bécs, izr.
14. Rammermayer Alfréd, 1882. Bpest, ág. h.
15. Rardeván Vilmos, 1882. Lőcse, ág. h. t. m.
16. Réler Elemér, 1881. Budapest, ág. h.
17. Rempfner Jenő, 1882. Budapest, izr.
18. Rods Dezső, 1881. Budapest, ág. h.
19. Roppstein Imre, 1882. Siófok, izr.
20. Rornfeld Mdr, 1882. Budapest, izr.

I  21. Rund Árpád, 1882. Budapest, ág. h.
22. Lamm Zsigmond, 1882. Budapest, izr.

| 23. Láng Alajos, 1882. Nezsider, ág. h.
24. Lendler Imre, 1881. Makád, izr.
25. Maiéter Géza, 1882. Budapest, ág. h.
26. Mansfeld Géza, 1882. Budapest, ág. h.
27. Mautner Tibor, 1882. Budapest, izr.
28. Mitterdorfer Aurél, 1882. Budapest, r. k.
29. Molnár Leo, 1881. Budapest, ág. h.
30. Neumann Gyula, 1882. Budapest, ág. h.
31. Noszák Sándor, 1881. Budapest, ág. h.
32. Perl Tibor, 1882. Székesfehérvár, izr.
33. Pinkas Imre, 1882. Budapest, izr.
34. Rock Béla, 1883. Budapest, ág. h.
35. Russo Marczell, 1882. Bécs, izr.
36. Saupe Gusztáv, 1882. Budapest, ág. h.
37. Scheuer Róbert, 1883. Bécs, ág. h.
38. Schönberg Emil 1881. Nagy-Várad, izr.
39. Schrecker Rároly, 1882. Budapest, izr.
40 . Schwartz Jenő, 1882. Bndapest, izr.
41 . Schvveikhardt Gyula. 1881. Szeged, ág. h.
42. Singer Károly, 1883. Budapest, izr.
43. Süss Henrik, 1881. Marburg (Hesszen) 

ág. h.



73

4 4 . Szivarofszky János, 1881. Bpest, ev. ref.
4 5 . Szilágyi Jenő, 1883. Nagy-Várad, izr.
46. Tézner Ernő, 1881. Bécs, izr.
47. Ullmann Andor, 1882. Budapest, izr.
48. Vajda Ákos, 1882. Budapest, r. k.
49. Waldmann Jenő, 1882. Budapest, izr.
50. Weinberger Miklós, 1882. Tápió-Györgye, 

izr.
5 1 . Weisz Arthur, 1882. Budapest, izr.
52 . Zsigmondy Kálmán, 1882. Budapest, ág. h.

V. OSZTÁLY.

34. Telegdi Róth Lajos, 1882. Budapest, ág.h.
35. Teszák Károly, 1880. Paris, ág. h.
36. Tomcsányi Kálmán, 1881. Ivánkafalva, 

ág. h.
37. Dray István, 1881. Budapest, ev. ref.
38. Vajda Ödön, 1881. Budapest, r. k.
39. V'ámossy Károly, 1882. Budapest, ev. ref.
40. Vladár Gábor, 1881. Bia, ág. h.

I 41. Weisz József, 1881. Budapest, izr.
42. Weisz Lipót, 1881. Tisza-Ujlak, izr.
43. Wittmann Ernő, 1881. Budapest, izr.
44. Wollák Béla, 1882. Csáktornya, izr.
45. Zsigmondy Zoltán, 1881. Budapest, ág. h.

1. Altmann István, 1881. Budapest, izr.
2. Bauer Béla, 1882. Budapest, izr.
3. Belieim Imre, 1880. Budapest, ág. hit ism.
4. Bodányi Béla, 1881. Bpest,ág. h. t. m.
5. Cornides Aladár, 1880. Budapest, ág. h.
6. De Rivo Csermelyi Sándor, 1881. Bpest, r. k.
7. Csipkay Andor, 1880. Bpest, ág. h. t. m.
8. Fischer Albert, 1881. Budapest, izr.
9. Forrai József, 1881. Nádudvar, izr.

10. Freibauer Ede, 1881. Budapest, izr.
11. Freund Emil, 1881. Budapest, izr.
12. Glatz Erich, 1881. Budapest, ág. h.
13. Glock Géza, 1880. Lőcse, ág. h.
14. Grosz Náthán, 1881. Petrozsény, izr.
15. Heinzelmann Béla, 1881. Licze, ág. h.
16. Hirschfeld Jenő, 1882. Budapest, izr.
17. Hubert Gusztáv, 1881. Budapest, izr.
18. Kanitz Emil, 18S1. Budapest, izr.
19. Kántor Béla, 1880. Rákos-Palota, ág. h.
20. Klein Frigyes, 1882. Budapest, izr.
21. Kormos Tivadar, 1881. Győr, ág. h.
22. Latzkő László, 1882. Budapest, izr.
23. Mehlschmidt Ferencz, 1881. Györ-Sziget, 

r. k.
24. Ossojnack René, 1880. Fiume r. k.
25. Pálfy Dezső, 1879. Budapest, r. k.
26. Schönfeld Győző, 1881. Budapest, izr.
27. Schossberger Náthán, 1881.Ó-Verbász, izr.
28 . Sehreyer Endre, 1881. Budapest, izr.
29. Schusztek Adolf, 1881. Polhora, izr.
30. Schwartz Endre, 1882. Budapest, izr.
31 . Stieglitz Ferencz, 1880. Budapest, ág. h.
32. Szerencsi Gyula, 1882. Kassa, ág. h.
33 . Szikora Vilmos, 1881. Jolsva, ág. h.

Évközben kim aradtak :
46. Görgey Miklós, 1880. Varannó, ág. h.

| 47. Köváry Lajos, 1880. Rozsnyó ág. h.
48. Mintz Sigfried, 1881. Budapest, izr.
49. Wünsch Ottó, 1881. München, ág. h.

M agántanuló:
50. Knuth Frigyes, 1880. Budapest, ág. h.
51. Kund Andor, 1880. Budapest, ág. h.
52. Nádosy István, 1880. Baranya-Szent-Lö- 

rincz, ág. h.

VI. OSZTÁLY.
1. Benedicty Géza, 1880. Tápió-Szele, ág. h. 

j  2. Biberauer Tódor, 1879. Budapest, ev. ref.
3. Burchard-Bélaváry Andor, 1880. Budapest,

ág. h.
4. Chován Kálmán, 1878. Bécs, ág. h.
5. Császár Ernő, 1881. Budapest, ev. ref. t. m. 

| 6. Csordás István, 1880. Budapest, ág. h.
7. Dér Sándor, 1878. Apostag, ág. h. ö. d.
8. Détshy Károly Frigyes, 1881. Budapest, izr.
9. Détsy István, 1880. Budapest, izr.

10. Dorner Lajos, 1880. Tata-Tóváros, ág. h.
11. Érdy Kálmán, 1879. Esztár, ev. ref.
12. Falvay Kálmán, 1880. Bpest, ág. h. t. m.
13. Fischer Ernő, 1880. Budapest, izr.
14. Goldmann Rezső, 1880. Budapest, izr.
15. Hasenauer István, 1880. Budapest, ág. h. J 16. Hieronymi Pál, 1879. Budapest, r. k.

j 17. Klammer Béla, 1880. Miskolcz, izr.
18. Koós Aladár, 1880. Monoiyág. h. ö. d.
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19. Kopf Miksa, 1879. Szabadka, izr.
20. Krausz Lajos, 1880. Siófok, izr.
21. Légrády György, 1880. Budapest, ág. b.
22. Lichtenberg Pál, 1881. Budapest, izr.
23. Lichtenberger Béla, 1880. Budapest, izr.
24. Posevitz Samu, 1880. Alsó-Meczenzéf, ág. h.
25. Roller Benő, 1879. Budapest, izr.
26. Roszner Vilmos, 1880. Budapest, ág. h. ö. d.
27. Róth Kálmán, 1880. Nagyvárad, izr.
28. Rock István, 1880. Budapest, ág. h.
29. Ruttkay Béla, 1879. Eperjes, ág. h.
30. Schiecker Jakab, 1879. Budapest, izr.
31. Schubert Béla, 1880. Budapest, ág. h.
32. Seligmann Kolos, 1879. Berlin, ág. h.
33. Stern Gyula, 1880. Tisza-Nána, izr.
34. Szidon Dezső, 1881. Budapest, izr.
35. Valkó Lajos, 1880. Budapest, ág. h.
36. Wünsch Rezső, 1879. Übersee, ág. h.

VII. OSZTÁLY.
1. Abeles Ede, 1880. Budapest, izr.
2. Balogh Pál, 1879. Budapest, ág. h.
3. Bálint Béla, 1879. Budapest, ev. ref.
4. Bergl Gyula, 1879. Budapest, izr.
5. Bergl Rezső, 1880. Budapest, izr.
6. Busztin Gyula, 1879. Abony, izr.
7. Dubraviczky Imre, 1879. Tápió-Szele, ág.h.
8. Fleischer János, 1879. Budapest, ág. h.
9. Fort Ferencz, 1879. Budapest, ág. h.

10. Freund Antal, 1880. Budapest, izr.
11. Fröhlich Károly, 1879. Bpest, ev. ref. t. m.
12. Góbi Árpád, 1879. Sopron, ág. h. t. m.
13. Hirsch Albert, 1879. Budapest, izr.
14. Hofbauer Ervin, 1879. Budapest, izr.
15. Horváth Károly, 1879. Budapest, r. k.
16. Kaiblinger Fülöp, 1878. Budapest, ev. ref.
17. Kanitz Henrik, 1879. Budapest, izr.
18. Kant Antal, 1875. Budapest, róm. k.
19. Kántor Nándor, 1879. Rákos-Palota ág. h. 

ö. d.
20. Kornfeld György, 1880. Budapest, izr.
21. Krausz Jenő, 1879. Siófok, izr.
22. KringJenö, 1878. Döröeske,ág. h. t. m .ö.d.
23. Langheim Pál, 1879. Budapest, izr.
24. Lehr Andor, 1879. S.-Sz.-Lörincz, ág. h.

t. m. ö. d.

25. Lichtenberg Sándor, 1880. Budapest, izr.
26. Lung Géza, 1880. Budapest, ág. h.
27. Mannsfeld Ottó, 1879. Budapest, ág. h.
28. Müntz Richard, 1879. Budapest, izr.
29. Nádosy Pál, 1879. B.-Szt.-Lörincz, ág. h.
30. Neugebauer Vilmos, 1878. Budapest, izr.
31. Nóbl Zsigmond, 1878. Dombóvár, izr.
32. Pick Ernő, 1879. Budapest, izr.
33. Rosenfeld József, 1880. Lepsény, izr.
34. Schiffer Ferencz, 1877. Siófok, izr.
35. Schlesinger Herbert, 1880. Budapest, izr.
36. SeholtzOszkár, 1 8 7 9 .B p est,ág .h .t.m .ö .d .
37. Scholtz Tivadar, 1879. Budapest, ág. h.
38. Vasvári Tibor, 1879. Budapest, izr.
39. Weisz Adolf, 1878. Czabaj, izr.
40. Zsigmondy Dezső, 1879. Budapest, izr.

Évközben k im arad t:
41. Oppenheim Ernő, 1879. Budapest, ág. h .

M agántanulók:
42. Iván Árpád, 1875. Kassa, ág. h.
43. Steiner Vilmos, 1877. Komárom, izr.

VIII, OSZTÁLY.
1. Beles Jenő, 1878. Arad, g. k.
2. Böhm Ottó, 1 8 7 8 .Budapest,ág.h. t .m .ö .d .
3. Császár Károly, 1879. Budapest, ev. ref. 

t. m. ö. d.
4. Donáth Dezső, 1878. Budapest, izr.
5. budai Goldberger Leó, 1878. Bpest, izr.
6. Hebelt Ede, 1879. Budapest, ág.h. ö. d.
7. Imling Alfonz, 1878. Kassa, r. k.
8. Jamniczky Lajos, 1878. Budapest, r. k.
9. Karbiener Antal, 1876. Szeghegy, ág. h. 

t. m. ö. d.
10. KardevánKároly, 1878. Lőcse, ág. h. t.m .
11. Kirchknopf Ferencz, 1S78. Bpest, ág. h.
12. Kolba Rezső, 1878. Arad, ág. h.
13. Koós Emil, 1878. Monor, ág. h. ö. d.
14. Kümmerle Jenő Béla, 1876. Bpest, ev. ref.
15. Légrády Ottó, 1878. Budapest, ág. h.
16. Lehr József, 1877. Sár-Szt-Lörincz, ág. h. 

t. m.
17. Lendler Sándor, 1877. Makád, izr.
18. Mandel Elemér, 1878. Budapest, izr.
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19. Melczer Elemér, 1878. Budapest, ág. h. 
t. m. 8. d.

20. Moldoványi Sándor, 1878. Versecz, r. k.
21. Popella János, 1876. Budapest, ág. h.
22. Posch Gyula, 1878. Budapest, ág. h. ö. d.
23. Prossnitz Leo, 1878. Újvidék, izr.
24. Scholtz Géza, 1878. Budapest, ág. h. t. m.

6. d.
25. Szelényi Béla, 1877. Jászberény, ág. h.
26. Tepliczky Árpád, 1877. Liptó-Ujvár, r. k.

27. Tolnay Iván, 1878. Budapest, ág. h.
28. Tomcsányi Mór, 1878. Temesvár, ág. h.
29. Weinberger Samu, 1878. Kassa, izr.

Évközben k im a ra d tá k :
30. Kende Géza, 1878. Budapest, izr.
31. Lillits Milutin, 1876. Budapest, g. k.

M agántanuló:
32. Gasparetz Géza, 1876. Budapest, r. k.



IX .

TANSZEREK.

I. Könyvtár.

Az 1895/96. iskolai évben a főgymn. könyvtárának szaporodása a 
következő volt:

A) V é te l ú t j á n .

1. F o ly ó ira to k :

1. Evangélikus Egyház és Iskola, szerk. Veres József.
2. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, szerk Szőts Farkas.
3. Budapesti Szemle, szerk. Gyulai Pál.
4. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Szilády Áron.
5. Nyelvtudományi Közlemények, szerk. Simonyi Zsigmond és

Szinnyei József.
6. Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. Némethy Géza és Petz

Gedeon.
7. Magyar Nyelvőr, szerk. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond-
8. Archaeologiai Értesítő, szerk. Hampel József.
9. Századok, szerk. Szilágyi Sándor.

10. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, szerk. König
Gyula.

11. Akadémiai Értesítő, szerk. Szily Kálmán.
12. Magyar Paedagogia, szerk. Négyesy László.
13. Hivatalos Közlöny, kiadja a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi

Ministerium.
14. Revue des deux Mondes.
15. Deutsche Rundschau, szerk. Kodenberg Gyula.
16. Literarisches Centralblatt, szerk. Zarncke Fr.
17. Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik, szerkeszti

Fleckeisen A. és dr. Richter R.
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18. Zeitschrift für das Gymnasialivesen, szerk. Müller H. J.
19. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, szerk. Hartei V.

és Schenkl K.
20. Archiv für systematische Philosophie, szerk. dr. Natorp T.
21. Philosophische Studien, szerk. Wundt Y.
22. Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht,

szerk. dr. Poske F.

2. T u d o m á n y o s  m ű v e k :

1. Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere
Schulen. Herausgegeben v. Dr. A. Baumeister. II. B. 2. 
Abth.: Praktische Pädagogik für höhere Lehranstalten 
v. Dr. Adolf Matthias, mit einem Anhang. 1. Über Internats- 
Erziehung v. Dr. Gustav Schimmelpfeng. 2. Über Schul
gesundheitspflege v. Dr. L. Kottelmann. München, C. H. 
Becksche Verlagsbuchandlung, 1895.

2. A tanárképzés és az egyetemi oktatás. Paedagogiai tanulmány,
írta Kármán Mór. Budapest, 1895 ; Eggenberger.

3. Középiskolai tantervek, a főbb államok középfokú tantervei
nek rendszeres egybeállítása. Első füzet: Ausztria, Német
ország, Francziaország stb. tantervei. Budapest, 1889- 
Eggenberger.

4. Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre f. höhere
Schulen stb. Vierter Band 1. Abtheilung (Bechnen, Mathe
matik, Physik). Vierter Band, 2. Abth. (Mathematische 
Geographie, Geographie). München, 1895. C. H. Beck’sche 
V erlagsbuchandlung.

5. Horváth István életrajza. A M. T. Akadémia Irodalomtörténeti
Bizottsága megbízásából írta dr. Vass Bertalan. Budapest, 
1895. Kiadja a M. T. A.

6. A magyar költészet kincsesháza. A magyar tanuló ifjúság
használatára szerkesztette Endrődi Sándor. Budapest, 1895. 
Athenaeum.

7. A Pallas Nagy Lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája
16 kötetben. 10., 11. kötet. Budapest, 1895. Pallas irod. és 
nyomdai r.-társaság.

8. Aesthetik in gemeinverständlichen Vorträgen von Dr. Carl
Lemke. 6. Auflage. 1., 2. B. Leipzig, 1890. E. A. Seemann.

9. Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre f. höhere
Schulen stb. Vierter B. 2. Hälfte, 3. Abth. (Naturbeschrei-
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bung, Chemie). München, 1895. C. H. Beck. Vierter B.
2. Hälfte. 4. Abth. (Zeichnen, Gesang). München, 1895. 
C. H. Beck.

10. Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. Balassa József
közreműködésével írta Simonyi Zsigmond. I. k. Magyar 
hang- és alaktan. Budapest, 1895. Akadémia.

11. Erdélyi Országgyűlési Emlékek, történeti bevezetésekkel.
A M. T. A. Tört. Biz. megbizásából szerk. Szilágyi Sándor. 
18. k. 1683—1686. Budapest, 1895. Akadémia.

12. Kotzebue, sa vie et son temps, par Charles Eabany. Paris, 1893.
Berger-Levrault et Cie.

13. Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre f. höhere
Schulen stb. Zweiter B. 1. Abth. A) Theoretische Pädago
gik und allgemeine Didaktik v. Dr. Wendelin Toischer. 
B) Die Vorbildung der Lehrer f. das Lehramt, v. Dr. Wil
helm Fries. München, 1895. C. H. Beck.

14. A renaissancekori műveltség Olaszországban. írta Burck-
hard Jakab, ford. Bánóczy József. I. k. Budapest, 1895. 
Akadémia.

15. Berzsenyi Dániel életrajza. Irta Váczy János. Budapest, 1895.
Akadémia.

16. A hadügy fejlődésének története. írta Bárczay Oszkár. I. II. k.
Budapest, 1895. Akadémia.

17. Magyarország története. írta Varga Ottó. (A Kisfaludy-Tár-
saság által koszorúzott pályamű.) Budapest, 1895. Szerző 
kiadása.

18. Magyar T. Akadémiai Almanach polg. és csillagászati naptár
ral 1896. Budapest, Akadémia 1896.

19. A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. IH. k .:
Az Anjou-ház örökösei (1301—1439), írták Pór Antal és 
Schönherr Gyula. Budapest, 1895. Athenaeum.

HO. Mátyás király levelei. Külügyi osztály 2-dik k. (1480—1490). 
A M. T. A. Tört. Bizottságának megbizásából közzéteszi 
Fraknói Vilmos. Budapest, 1895. Akadémia.

21. Historische Grammatik der Lateinischen Sprache. I. B.
2. Hälfte. (Stammbildungslehre) v. Fr. Stolz. Leipzig, Teub- 
ner, 1895.)

22. Petőfi Sándor Összes Müvei. Végleges teljes kiadás. Életrajzi
bevezetéssel ellátta Jókai Mór, eredeti kéziratok és kiadások 
alapján rendezte Havas Adolf. Vegyes művek II. k. Buda
pest, Athenaeum, 1895.

23. Otto Hübners geographisch-stat. Tabellen aller Länder der
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Erde. Ausgabe v. 1895 lierausg. v. Prof. Fr. v. Juraschek. 
Verlag v. H. Keller in Frankfurt a. M.

24. A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. II. köt.:
Magyarország története az Árpádok korában (1038—1301), 
írta Marozali Henrik. Budapest, 1896. Athenaeum.

25. Régi magyar költők tára. Kiadja a M. T. A. VI. k .: XVI. szá
zadbeli magyar költők művei. A M. T. A. megbizásából 
közzéteszi Szilády Áron. V. k .: 1545—1559. Budapest, 1896. 
Akadémia.

26. A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. írta Balassa
József. Budapest, Akadémia.

27. A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században.
írta Molnár Aladár. I. k. Budapest, 1881. Akadémia.

28. Ausführliches Lexicon der griech. und vöm. Mythologie.
Herausgegeben von W. H. Roscher 31., 32. Lief. Leipzig, 
Teubner.

29. Encyclopaedic der Naturwissenschaften. Erste Abth.: — ;
Zweite Abth.: 90—92; Dritte Abth.: 26—33. Lief. Breslau, 
Trewendt.

30. Magyar Tájszótár. A M. T. A. megbizásából szerk. Szinnyei
József. I. k. 8., 9. füz. Budapest, Hornyánszky.

31. Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben. Kiadja a
m. kir. államnyomda: 226—240. füz. Budapest, Révai test
vérek bizománya.

32. Atlas antiquus. Entworfen und bearbeitet von Dr. Wilhelm
Sieglin. 5. Lief. Gotha, J. Perthes.

33. Magyar történelmi életrajzok. A M. T. A. Tört. Bizottságának
segélyezésével kiadja a M. Tört. Társ. XI. évf. 2., 3., 4. füz. 
Budapest, Eranklin-t. nyomdája.

34. Értekezések a math, tudományok köréből.
35. Értekezések a társadalmi tud. köréből. Szerk. Pauer Imre.

XI. k. 10., 11. sz. Budapest, Akadémia, 1895.
36. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Szerk. Gyulai

Pál. 6., 7. sz. Budapest, Akadémia, 1896.
37. Értekezések a bölcseleti tud. köréből. Szerk. Pauer Imre. HL k.

3. sz. Budapest, Akadémia, 1896.
38. Értekezések a tört. tudományok köréből. Szerk. Pauer Imre.

XVI. k. 6. sz. Budapest, 1895.
39. Értekezések a természettud. köréből.
40. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott

emlékbeszédek. Szerk. a főtitkár: VHI. k. 10. sz. Budapest, 
Akadémia, 1896.
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41. Mathematikai és természettudományi közlemények. Szerk.
dr. Lengyel Béla. XXYI. köt. 3—5. sz. Budapest, Aka
démia, 1895.

42. Archaeologiai közlemények. Közrebocsátja a M. T. Akadémia
Archaeol. Bizottsága. 18., 19. k. (Új folyam 15., 16. kötet.) 
Budapest, Akadémia, 1895.

B) A já n d é k  ú tjá n  :

1. A Nagytiszteletű Egyházi Választmánytól:
Júkcd Mór Összes Müvei. Közrebocsátja a Jókai M. 50 éves írói 

jubileuma alkalmából alakult bizottság. Nemzeti díszkiadás. 
31—40. k. Budapest, 1895. Bévai testvérek.

2. Budapest székesfőváros statisztikai hivatalától:
Budapest fővárosa az 1891. évben. A népleírás és népszámlá

lás eredményei. írta Körösi József és dr. Thirring Gusztáv. 
XXV. 2. Budapest, 1895. Grill K. kir. udvari könyvkeres
kedése.

3. Görgey István kir. közjegyző úrtól:
A magyarországi evangélikusok történelmi emlékei. I. kötet • 

Pogner János naplója (1636—38) és Liebergott János nap
lója (1672—83). Kiadta Lichner Pál. Pozsony, 1861. Wigand 
bizománya.

4. A Zsigmondy családtól:
a) Geschichte des Consulats und des Kaiserthums v. A. Thiers, 

übersetzt von Er. Bülau. 9—20. B. Leipzig, 1850. Verl, von 
J. P. Meline.

b) «Oesterreichische Alpen-Zeitung» 131—339. számai (1884* 
jan. 11 -tői 1892 jun. 8-ig). Hiányzik a 226. sz.

c) Földrajzi Közlemények. Szerk. Berecz Antal. Kiadta a Ma
gyar Földr. Társ. Budapest. 1873—1887. 1—15. k.

d) Politische Programm-Fragmente 1847. v. Graf Stefan 
Széchenyi. Aus dem Ungarischen. Leipzig, 1847. Verl, von
W. Jurany.

e) Die Ergebnisse der zu Berlin v. 4—15. Jan. 1876 abgehal
tenen orthographischen Konferenz beleuchtet von Prof. 
Dr. G. Michaelis. Berlin, 1876. Verlag von Barthold et 
Comp.

f) Közügyeinkről. Nézetek Magyarország pénzügyi állapotá
ról, írta gr. Lónyay Menyhért. Budapest, I. k. 1873. Kiadja 
Báth Mór; H. k. 1875., kiadja az Athenaeum.
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g) Compendium der populären Mechanik u. Maschinenlehre 
v. Adam Burg, Wien, 1846. Carl Gerold, 

li) Oden von Klopstock. Carlsruhe, 1766. Schmieder. 
i) Klopstock, Messias. I., II. B. Leipzig, 1800. Joachim 

Göschen.
5. Tek. Bátz László főgymn. tanár úrtól:

Az állatok mechanikai műszerei. írta Gräber Vitus, fordította 
Thanhoffer Lajos. Budapest, Kir. Magyar Term.-tud. Társ., 
1895.

6. A Földművelésügyi M. Kir. Ministeriumtól:
A kincstári, közalapítványi, továbbá az egyházi és szerzetesi 

nagyobb birtokok területének és mivelési ágak szerinti meg
oszlásának kimutatása. Budapest, Pesti könyvnyomda- 
rész v.-társ. 1895.

II. Physikai szertár.

A physikai szertár a lefolyt tanévben ezekkel az új tárgyakkal 
gyarapodott: Kifolyási készülék üvegből; hidmérlegminta; függő ón ; 
úszó golyó rézből; egyszerű fújtató ; Kundt-féle interferentia-cső ; tur- 
malin-fogó; kettőspát rhomboéder; hővezetési készülék, Mühlenheim 
szerint; August-féle psyclirometer. A felsorolt eszközök értéke közel 
száz forint.

III. Természetrajzi szertár.

Beszereztetett: papirmachéből egy kiválasztási szerv és az emberi 
fej hosszmetszete, a fejlődéstanhoz: a Bana esculenta, Salmo salar, 
Melolontha vulgaris, Apis mellifica, Sirex gigas, Astacus fluviatilis és 
Lymnaea stagnalis fejlődését feltüntető spiritus prseparatuma.

Ajándékba kapott a szertár tek. Kund Endre mérnök úrtól két ki
tömött nyírfajd-kakast. Fogadja érte szíves köszönetünket.

Értesít» 1895—1899. évről. 6



EGYESÜLETEK.

I. «Arany János Kör.« Az «Arany János Kör» az idén is Lehr 
Albert tanár úr vezetése alatt állott. A kör tisztviselői voltak : Prossnitz 
Leó elsőtitkár, Kirchknopf Ferencz és Császár Károly másodtitkár, 
Beles Jenő pénztáros, Lehr József főkönyvtáros VIII. osztályú és Lehr 
Andor ellenőr VII. oszt. tanulók. A tagok száma 103.

A kör az idén is az 1895 október hó 3-dikán tartott alakuló gyűlé
sen kívül 18 rendes ülést tartott, melyen tárgyát 15 mű s bírálat és 45 
szavalat képezte. Megünnepelte a kör Arany János halálának évforduló
ját, október 22-dikén az első titkár beszéde kíséretében koszorút helye
zett a nagy költő sírjára. Nemkülönben megkoszorúzta márcz. 21-dikén 
Kossuth Lajos sírját is. Résztvett a kör az intézet által megünnepelt 
okt. 31-diki reformatio-, márczius 15-diki szabadság- és a május 9-diki 
milleniumi ünnepélyen. Közreműködött továbbá a főgymnasiumi dal- 
és zeneegyesület által rendezett deczember 15-diki matinéén és a márcz. 
21-diki jótékonyczélú hangversenyen s működését az ápr. 31-én tartott 
«Arany-ünnepély»-lyel fejezte be.

A reformatió ünnepélyén Karbiener Antal (VIII.) szavalta el 
Sántha «Luther» czímű ódáját. — A matinéén Melczer Elemér (VHI) 
Kirchknopf Ferencz «Félhold» czímű románczát olvasta fel; ezenkívül 
még Goldberger Leó (VIII.) és Karbiener Antal szavalata szerepelt a 
műsoron. — A márcz. 15-diki ünnepély alkalmából egy ódára s Petőfi 
«Nemzeti dal»-ának elszavalására tűzetett ki pályadíj. Előbbit Kirch
knopf Ferencz és Prossnitz Leó, dicséretet nyert Rosenfeld József (VIII); 
utóbbit Melczer Elemér nyerte el. — Az iskolai hangversenyen Gold
berger Leó szavalt. —• Az «Arany-ünnepély»-re a következő pályázato
kat hirdette a kör : a) «A hun mondakör Arany époszaiban» sesthetikai 
értekezés. Nyertese Prossnitz Leó. b) Aranyt dicsőítő óda. Nyertese 
Prossnitz Leó. A szavalatra kitűzött díjakat Hebelt Ede (VIII.) ésNeuge- 
bauer Vilmos (VH) nyerték el. —- A milleniumi ünnepélyen Kirchknopf 
Ferencz szavalta el alkalmi ódáját. Ezenkívül még Melczer Elemér és 
Karbiener Antal szavaltak hazafias költeményeket.
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Pályázatot hirdetett a kör ezenkívül: a) martialis epigrammokra, 
b) Arany János «Szőke Panni»-ja és Petőfi Sándor «Panyó Panni»-ja 
közötti párhuzamra, és c) Goethe «Die Musageten» czímű költeményé
nek fordítására. E pályázat eredménye az évzáró ünnepélyen lesz kihir
detve. Ugyanakkor hirdetik ki a dr. Wagner Géza iskolafelügyelő fir 
által kitűzött 100 koronával díjazott pályázat eredményét, melynek 
tárgya: «Vörösmarty Mihály jellemrajza».

A kör könyvtára ez idő szerint 671 műből, illetőleg 865 kötet
ből áll.

A kör idei bevétele 175 frt 5 kr., kiadása 66 frt 80 kr. Összes va
gyon 655 frt 90 kr.

II. A főgymnasiumi segélyző-egyesület a lefolyt évben is dr. Petz 
Gedeon tanár elnöklete alatt működött. Tagjainak száma az I«. osztály
ban 27, Ib. : 34-, H .: 44, H l.: 53, IV.: 51, V.: 39, VI.: 35, VII. : 42,
VIII.: 30; összesen 355. Tisztviselői voltak: Böhm Ottó ifjúsági elnök 
(VIII.); Prossnitz Leó (VIII.) főpénztárnok; Császár Károly (VIII.) fő
ellenőr ; Kirchnopf Ferencz (VIII.) főjegyző; Lehr Andor (VII.) aljegyző. 
Osztálypénztárnokok és választmányi tagok voltak: a VIII. osztályban 
Beles Jenő és Tomcsányi Mór, a VII. o.-ban Balogh Pál, Fort Ferencz 
és Krausz Jenő ; a VI. o.-ban Falvay Kálmán, Koós Aladár, Valkó Lajos 
és Wünsch Bezső; az V. o.-ban Altmann István, Csermelyi Sándor, 
Glatz Erich és Zsigmondy Zoltán; a IV. o.-ban Mauthner Tibor és 
Scheuer Róbert; a III. o.-ban Herzl Antal és Vetsey Aladár; a II. o.-ban 
Liedemann Ferencz és Weisz Gyula; az la. o.-ban Holl Egon és Kun 
Miklós; az Ib. o.-ban Valkó Endre és Wottitz Gyula. — Az egyesület 
bevételei f. é. június 1-ig: tagsági illetékek 277 frt 34 kr., kamatok és 
szelvények 87 frt 50 k r.; a Pesti Hazai Első Takarékpénztár adománya 
100 forint; az Egyesült Budapest-fővárosi Takarékpénztár adománya 
50 fr t; a főgymnasiumi dal- és zeneegyesület adománya 91 frt 79 kr., 
az összes bevétel 606 frt 63 kr. Kiadások: beiratási és tandíjak 108 frt, 
vizsgálati díj 70 frt, bizonyítványpénz 4 frt 60 kr., füzetekre 75 frt 
99 kr., könyvekre 203 frt 50 kr., karácsonyi ajándék czímén 30 frt, ösz
töndíjakra 50 frt, különfélék 13 frt 57 kr.; az összes kiadás 555 frt 
66 kr. Az egyesület tiszta vagyona f. c. június i-én: magyar korona
járadékban 3250 frt, 4°/o-os Földhitelintézeti záloglevélben 1000 frt; a 
takarékpénztárban 873 frt 68 kr., készpénzben 50 frt 97 kr., összesen 
5174 frt 65 kr.

IH. A főgymnasium dal- és zeneegyesületét a lefolyt iskolai évben 
is Rátz László tanár vezette. Tisztviselői voltak : Böhm Ottó (VIII.) el
nök, Kirchknopf Ferencz (VIH.) főjegyző, Pósch Gyula (VIH.) főpénztá
ros, Mandel Elemér (VIH.) ellenőr, Prossnitz Leó (VIH.) főgondnok, 
Kanitz Henrik (VH.) jegyző, Neugebauer Vilmos (VII.) pénztáros és

6*



Scholtz Tivadar (VII.) gondnok. A tagok száma 202. Az énekkari próbá
kat Eró'di Ernő tanár vezette, a zenekari próbákat Baumgartner Alajos 
és Eró'di Ernő tanárok tartották. Az egyesület közreműködött az összes 
iskolai ünnepeken (okt. 31-én, márcz. 15-én, a Böhm Károly tiszteletére 
rendezett ünnepen és az ezredéves ünnepen). Deczember hó 15-dikén a 
főgymnasium dísztermében zártkörű matinéét rendezett, műsora a kö
vetkező volt: I. Bellman, Hajósdal (előadta a dal- és zene-egyesület 
énekkara, Erődi Ernő karnagy vezetése alatt); II. Arany János, To
temre hivás (szavalta Goldberger Leó VIII. oszt. t.); III. Hubay Jenő, 
Csárdajelenet (hegedűn előadta Tomcsányi Mór VIII. o. t., zongorán 
kisérte Donáth Dezső VIII. oszt. t.) ; IV. Boccherini, Menuet, vonós
négyes (előadták Mansfeld Ottó VII. o. t., Tomcsányi Mór VIH. o. t., 
Böhm Ottó VIII. o. t., Freund Antal VH. o. t.); V. Kirchknopf Fe- 
rencz VHI. o. t., Félhold (szavalta Melczer Elemér VIII. oszt. t.);
VI. Verdi-Liszt, Bigoletto-paraphrasis (zongorán előadta Kanitz Hen
rik VII. o. t.); Vn. Grieg, Melódia (előadta a dal- és zene-egyesület 
zenekara Baumgartner Alajos tanár vezetése alatt); VIII. Gyulai Pál, 
Pókainé (szavalta Karbiener Fülöp VIII. oszt. tanuló); IX. Vieuxtemps, 
a) IV. Hegedűverseny, Adagio, bj Saltarella a «Fantasia appasionata»- 
ból (hegedűn előadta Mekler Oszkár, zongorán kisérte Kanitz Henrik
VII. o. t.); X. Arany János, a) A toronyban..., b) Toborzó (előadta 
a dal- és zene-egyesület énekkara). — Az egyesület márczius hó 21-kén 
zártkörű hangversenyt rendezett, melynek műsora a következő volt: 
I. Mozart, «Der Schauspieldirector», nyitány (előadta a dal- és zene
egyesület zenekara Erődi Ernő karnagy vezetése alatt); II. a) Liszt, 
Grand Galop ckromatique ; b) Brahms, Magyar tánczok (zongorán elő
adták Kanitz Henik VII. o. t. és Scholtz Tivadar VII. oszt. tanuló) ; 
Hl. aj Bellman, Hajósdal; b) Magyar népdalok (előadta a dal- és 
zene-egyesület énekkara); IV. Moszkovszky, Waise brillante (zongorán 
előadta Kirchknopf Ferencz VHI. o. t.); V. Hubay, Csárdajelenet (he
gedűn előadta Böhm Ottó VIH. o. t., zongorán kísérte Kanitz Hen
rik VHI. o. t.); VI. Arany János, Ráckel siralma (szavalta Goldberger 
Leó VIII. o. t.); VII. Schumann, Zongora-quintett; a) Allegro bril
lante, b) In modo d’una Marcia, ej Allegro, ma non troppo (előadták 
Vidor Alfréd, Mekler Oszkár, Hertzka Róbert, Ittzés Zsigmond és Scharl 
Gyula); VIII. Dancla, Symphonia (hegedűn előadták Böhm Ottó VIII. 
oszt. tanuló és Tomcsányi Mór VIII. oszt. tanuló, zongorán kisérto 
Kirchknopf Ferencz VIII. o. t.) ; Gounod-Bach, Méditation (előadta 
a dal- és zene-egyesület zenekara); X. Rákóczi-induló, karra alkalmazta 
Szent-Gály Gyula (előadta a dal- és zene-egyesület énekkara). — 
A hangverseny tiszta jövedelmét, 91 frt 79 krt a dal- és zene-egyesület 
a főgymnasiumi sególyző-egyesületnek adományozta. Fölülfizetések a
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következő uraktól folytak be : dr. Králik Lajos 10 frt, dr. Wagner Géza 
10 frt, dr. Liedmann Károly 6 frt, dr. Zsigmondy Jenő 6 frt, dr. Sclireyer 
Jakab 6 frt, Burchard-Bólaváry Konrád 5 frt, N. N. 3 frt, dr. Schulek 
Vilmos 2 frt, Kern Jenő 2 frt, N. N. 2 frt, Zückler Ármin 2 frt, Ivánka 
Imre 2 frt, Pollitzer Miksa 1 frt, Knutli Károly 1 frt, Karikás Mihály 
1 frt. Összesen 59 frt. A Franklin-Társulat a nyomtatványokat mérsé
kelt áron készítette el, a gáztársulat a világítást díjtalanul adta, a 
Cinnel J. és Fia czég a zongorát szívességből engedte át és végre Gre- 
gersen Guildbrandt úr a saját költségén állíttatta fel a pódiumot. Mind
ezen nemeslelkű adományokért e helyen is legőszintóbb köszönetünket 
fejezzük ki.

A Harrach József által szerkesztett Arany Lantból 30 darabot 
vettünk.

Az idei bevétel volt 672 frt 57 kr., a kiadás 4-26 frt 60 kr., s így 
maradt 245 frt 97 kr. Ezen összeget a múlt évi vagyonhoz (1337 forint 
79 kr.) csatolva, az egyesületnek jelenlegi vagyona 1583 frt 76 kr., mely 
összegből 1000 frt 4°/o-os magyar koronajáradékban, 100 frt egy Tisza- 
szabályozási és szegedi nyeremóny-kölcsönben és végre 483 frt 76 kr. 
takarékpénztárban van elhelyezve.

IV. Fügymn. gyorsíró kör cs gyorsírászati tanfolyam. Gyorsírási 
rendszer: Gabelsberger-Markovits. A tanfolyamok számára heti 1 —1 óra 
tartatott. Tankönyv : Kiss Albert és Neubauer J . : «Vezérfonal a magyar 
gyorsírás megtanulására». I. r. Levelező írás, II. r. Vitaírás. A tanfolyam 
(kezdő és haladó) hallgatóinak száma 10.

A gyorsírás praktikus elsajátítása czéljából hetenként 1—1 gya
korló óra tartatott. Később pedig az intézett igazgatóságának engedélyé
vel egyelőre ideiglenesen gyorsíró kör alakíttatott, a gyorsírás tanár 
vezetése mellett. A tagok száma 26 volt. Tisztviselők: jegyző Kolba 
Eezső VIII. osztályú tanuló, előadók Lehr Andor (a haladók), Kánitz 
Henrik (a kezdők számára) VH. o. t. Hetenként 1—1 gyakorló óra tar
tatott.

A kör és a tanfolyam működését Markovits Iván, a magyar gyors
írás megalapítójának emlékére rendezett ünnepélylyel egybekötött vizs
gálat zárta be, melyen Kiss Albert tanár megnyitó szavai után Lehr 
Andor VII. oszt. t. adta elő szépen sikerült emlókbeszédét Markovits 
Ivánról.

A vizsgálat után, melyen mindkét fokú gyorsírók szép eredményt 
mutattak föl, a versenyírás következett (4 percznyi diktátum, perczen
ként 160 szótag), melyen a gyorsírási könyvekből álló díjat csaknem hi
bátlan munkálatával Kánitz Henrik VII. o. t. nyerte meg; a kezdőknél 
Fleischer János kapott jutalmat.

A gyorsíró kör tagjai résztvettek ezenfelül az Országos Magyar
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Gyorsíró -Egyesület aek tavaszi írásversenyén, s közülök Lehr Andor
VII. o. t. elismerő okiratot nyert.

Vezető tanár Kiss Albert.
Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár, melyet ez évben is 

dr. Hittricli tanár vezetett, az év végén 74-3 kötetből állt. Gyarapodása 
a múlt évhez képest 4-7 kötet. Vétel útján, részben pótlásul, 18 könyv 
lett megszerezve; könyveket ajándékoztak: a tanári kar, továbbá 
Deutsch Oszkár, Kornfeld Mór IV. o., Kornfeld Pál III. o., Blau Loránd, 
Bakovszky István, Bakovszky Iván II. o. és Neményi Miklós I. oszt.-beli 
tanulók. Könyvet kivett 1211 tanuló. A könyvosztásnál egész éven át 
segédkeztek : Deutsch Oszkár, Láng Alajos, Mauthner Tibor IV. oszt., 
Hertzka Bezső III. o. és Neményi Miklós I. o.-beli tanulók.



Figy elmezteté s.

A beiratások az 1896/97-diki iskolai évre szept. 20-án kezdődnek. 
A két első napon (szept. 20—21-én) csakis az I. a. és az I. b. osztályokba 
írunk be, még pedig 20-án csakis protestánsokat, 21-én más vallásúakat 
is. Minden újonnan jövő tanuló köteles beiratásakor a keresztelő levelet, 
illetőleg a születési okmányt és a himlőoltási bizonyítványt felmutatni 
(a 12 éven felüliek a második oltásról is).

A javító vizsgálatok szept. 22-én fognak megtartatni.
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