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KÉT SZÉKFOGLALÓ.

1. A YALLÁSTANÍTÁS FELADATÁRÓL.

I.

Ha a vallástanítás sikerrel akarja végezni munkáját, ha 
fáradságának gyümölcsét is látni akarja: mindenek előtt azon 
feladattal kell tisztában lennie, a melynek szolgálatában áll, 
a mely minden tevékenységének az irányt szabja meg, s munká
jának minden részletét egységes egészszé összefűzheti és áldá
sossá teheti. * •

A vallásoktatás feladatának meghatározásánál magának a 
vallásnak természetéből, lényegéből kell kiindulnunk. A vallás 
lényege szerint a véges embernek életközössége a végetlen szellem
mel : Istennel, vagy a mint Luther mondja: a vallás Istenben 
való élet.

A teste által a múlandó földi dolgok közé sorolt ember 
múlandóságát, gyengeségét, elégtelenségét kénytelen érezni. 
Tapasztalja, hogy sorsának nem ő maga az ura, hanem egy 
felső, a múlandó dolgok felett álló hatalom uralkodik rajta, 
«a kinél nincs változás, sem változásnak árnyéka». E hatalom 
felé vonzódik azért az ember, igyekszik azt megismerni és bajában 
segítséget keres nála.

E hatalom: Isten nem zárkózik el az őt kereső ember elől, 
ő is vonzódik az emberhez, kinyilatkoztatja magát és megismer
teti akaratát az emberrel. És a véges ember megérti a végetlen 
Istent; megérti, mert Isten akkép alkotta őt, hogy képessége 
legyen Isten kinyilatkoztatásainak felfogására, megértésére. Hogy 
ezen összeköttetés a véges ember és a végetlen szellem: Isten, 
között mikép jöhet létre, arra a természet nyújt példát, hason-
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latot. Az ember és Isten közt hasonló az összeköttetés, mint a 
minő van a szem és a nap között.

Az ember szemmel születik a világra és így képessége van 
a látásra; de hiába volna szeme, ha a nap meg nem jelenne az 
égen. Nap nélkül az ember nem láthatna, setétségben szemének 
semmi hasznát sem vehetné. Viszont hiába volna a nap, ha az 
embernek látószerve: szeme nem volna. A nap legnagyobb fénye 
mellett is setétségben élne szem nélkül az ember. Szem és nap 
tehát egymásra vannak utalva, egymást feltételezik: mindkettő 
közös művekép jöhet csak létre a látás.

Ekkép léphet egymással közösségbe a véges ember és a 
végetlen Isten. Az ember vonzódik Istenhez, Isten viszont vonzó
dik az emberhez, megismerteti magát vele: és e kettőnek közös
sége, egymással való összeköttetése a vallás.

Vallása tehát annak az embernek van, a ki tudatával bir, 
hogy ő Isten által és Istenben él, s hogy minden tette, szava, 
életének minden esete, jó s bal szerencséje Istentől függ, 
Istentől ered.

A vallás lényegének vizsgálatában megismertük, hogy a vallás 
életközösség Isten és ember között. A vallástanítás feladatának 
megismerése végett még azt is tudnunk kell, hogy hol van a vallás 
otthona a lelki életben, más szóval meg kell ismernünk a vallás 
lélektani alapját.

A lelki életnek három főalakja, vagy a mint rendesen mond
juk : három főtehetsége van: az érzelem, értelem és az akarat. 
E lelki képességeket azonban nem szabad úgy tekintenünk, mintha 
azoknak három külön lélek szolgálna alapul, vagy mintha ezek 
ugyanazon egy léleknek egymástól elszigetelten elkülöníthető erői 
volnának. Ugyanazon léleknek egymást kölcsönösen átható tehet
ségei ezek, de a melyek a lelki életet más meg más oldalról 
mutatják fel. E három képességgel szemben fölmerül a kérdés, 
hogy a vallás melyiknek körébe tartozik, melyik tehetségnek 
a dolga: az érzelemé-e, értelemé-e vagy az akaraté-e ? Csak 
miután e kérdésre megfeleltünk, adhatunk feleletet arra a másik 
kérdésre, hogy mi a vallástanítás feladata ?

A különböző tudósok: bölcselők és valláselmélettel foglal
kozók, a vallás otthonát a lélek más meg más tehetségében keres
ték és vélték megtalálni. Schleiermacher azt állította, hogy a 
vallás az érzelem dolga. Hegel szerint a vallás helye az ismerő
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tehetségben: az értelemben van. Kant az ő erkölcstanát a lelki
ismeretre alapítja és Isten, halhatatlanság, igazságosság szerinte 
a lelkiismeret követelményei. A kategorikus imperativus: a fel
tétlen parancsolat, azt mondja : Tenned kell! Tehát a tett rugó
jára: az akaró tehetségre helyezi Kant a fősulyt az ő valláselmé
letében.

Vannak vallási irányok — s közülök egyik-másik bizonyos 
korban uralkodott is a vallásos életben, — melyek e három 
tehetség közül az egyiket, mint a vallás alapját, kiemelik és a 
másik kettőt kevés figyelemre méltatják. A misticismus megmarad 
az érzelem homályos, titokszerű világában. A rationalismus a 
vallást az értelemre alapította, s a mit az értelem bebizonyítható- 
nak fogadott el, csak azt ismerte el vallási igazságnak. A pietis- 
mus főkép a kegyes cselekedeteket kívánta követőitől. De mivel 
nem fordított elég gondot arra, hogy a vallásos cselekedetek 
vallásos érzületből fakadjanak, később ama ferde irányt vette, 
melyben a pietista elnevezés épen nem jelentett dicséretet. 
A moralismus szintén az erkölcsös cselekedetekben, tehát az 
akaratnak törvényszerű elhatározásaiban látja az igaz vallá
sosságot.

Mind e vallási irányok egyoldalúak, csak az egyik vagy másik 
lelki tehetséget emelik ki s tekintik a vallás otthonául. Ép azért 
e nézetek ma már elvesztették uralkodó hatalmukat, helyet adtak 
tisztább, helyesebb felfogásnak, mely a vallás lelki alapjának meg
határozásánál az ember egész lelki életét veszi tekintetbe.

A vallás Istenben való élet, életközösség Istennel, tehát nem 
szorítkozhatik egyik vagy másik szellemi képességre, hanem át 
kell hatnia az ember egész lelki világát.

Ha csak érzelem, volna a vallás, akkor vallási ismeretek 
hiányában, a maga titokszerűségében, lelki setétségtől körülvéve, 
igen könnyen babonává fajulhatna el. A tanulatlan népnél a 
vallást gyakran babonával keveredettnek látjuk. A nőknek sokkal 
nagyobb hajlandósága van a babonára, mint a férfiaknak. Elismert 
tény, hogy minél műveltebb valaki, annál tisztább felfogást sze
rezhet Istenről, világról, annál kevésbbé lehet a babona rabja.

Ha a vallás tisztán csak ismeretből állana, akkor nem érte
nénk meg, hogy miért jött az üdvösség Zsidóországból és nem 
a tudós görögöktől; miért lett nagyobb Luther, mint kora leg
nagyobb tudósa: Erasmus. Ha a vallás csak az értelem dolga



6

volna, akkor vallásosabbaknak kellene lenni a férfiaknak, mint 
a nőknek, a tudósoknak, mint a népnek, a felnőtteknek, mint az 
ifjúságnak. (Hagenbach.)

Ha a vallás csak erkölcsös cselekedetekből állna, akkor nem 
lehetne vallása annak, kinek cselekedetekre alkalma, ereje nin
csen. Ha a vallás cselekedet volna, akkor vallásosnak volna 
mondható az álszent, a ki a vallásos cselekedetet gépiesen elvégezi, 
de nem bír annak megfelelő vallásos érzülettel.

A vallás alapja tehát egyik lelki tehetségben sincs kizárólag, 
hanem mind a háromban együtt, az ember egész lelki életében, 
szellemi világában. A vallás érzelem is, ismeret is és cselekvés is. 
A vallás élet, a lélek élete, melyben a lélek minden tehetsége az 
érzelem, értelem és akarat egyaránt részt vesz, s abból egyik sincs 
kizárva. A vallás gyökere az érzelem talajába nyúlik mélyen alá. 
Érezzük Istentől való függésünket, érezzük, hogy egyedül a min
denható Isten segíthet rajtunk bajainkban: azért segítségért hozzá 
fohászkodunk. Félünk őt szavainkkal, tetteinkkel megbántani, 
nehogy a szent Istent, ki a bűnt megveti, magunkra haragítsuk. 
Jóságát mindennap tapasztaljuk: «naponkint mindennel bőven 
ellát, a mi a test és élet táplálására szükséges, minden ve
szedelem ellen megoltalmaz, minden gonosztól megóv és 
megőriz; és mindezt az ő atyai, isteni jóságából cselekszi.» 
Istennek e jósága bennünk a hála érzelmét fakasztja iránta. 
Szeretjük ő t : úgy tekintjük, mint legnagyobb jóltevőnket. Jósága 
kelti fel bennünk a belé vetett bizalom érzelmét is. A kiről 
a múltban azt tapasztaltuk, hogy jóltevőnk volt, attól reméljük, 
hogy a jövőben is megsegít bennünket. Bizalommal fordulunk 
hozzá éltünk minden viszonyai között, mert ő nemcsak tud, de 
akar is rajtunk segíteni.

A vallás azonban kinő az érzelem talajából, megerősödik, 
megizmosodik, mert az értelem napja süt reá. Az értelem mun
kája : a gondolkodás és ennek eredménye: az ismeret teszi
szilárddá Istenbe vetett hitünket. A mint a gyermek növekedve 
nem éri be többé azzal, hogy szülőihez ragaszkodik, vonzódik, 
azokat szereti, hanem azok származása felől tudakozódik, azok 
kívánságát, akaratát is igyekszik megismerni: épúgy mi, Istennek 
gyermekei, meg akarjuk tudni, hogy ki ő, mi ő, mit cselekszik és 
mit kíván mi tőlünk. És ennyiben a mi vallásunk ismeretté, az 
értelem dolgává lesz.
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További fejlődésében az akarat dolgává: cselekedetté növek
szik a vallás. A fa, miután gyökeret vert, törzset és ágakat növelt, 
virágzik is és gyümölcsöt is terem. A vallás gyümölcsei a vallás
erkölcsi cselekedetek, melyek lehetnek isteni-tiszteleti cselekvé- 
nyek vagy általában az istenfélő, erkölcsös élet tettei. A mint 
a gyermek szülői iránt érzett háláját, szeretetét azzal mutatja 
meg, hogy szavokat megfogadja, nekik engedelmeskedik, akkép 
mennyei Atyánk iránti szeretetünket is azáltal kell kimutatnunk, 
hogy az ő parancsolatait teljesítjük. «Ez pedig az isteni szeretet, 
hogy az ő parancsolatait megtartsuk és az ő parancsolatai nem 
nehezek». Nem nehezek azoknak, a kik Istent szeretik. «Szeret
nünk kell őt, mert ő először szeretett minket.» A vallásos ember 
felkeresi Isten házát és ott a hívek seregében hálát ad neki jósá
gáért s az ő hitét a templomon kívül is megmutatja az ő csele
kedeteivel.

Krisztus a hegyi beszédben a vallásos ember ismertető jeléül, 
annak tetteit nevezi m eg: «Az ő gyümölcseikről ismeritek meg 
őket, vajon szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? 
Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem: a rothadt fa pedig 
hitvány gyümölcsöket terem. Nem teremhet a jó fa hitvány 
gyümölcsöket, sem a rothadt fa jó gyümölcsöket nem terem
het. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöket, kivágatik 
és tűzre vettetik. Azért gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem 
mindenki, a ki mondja nekem: Uram, uram, megyen be a 
mennyek országába, hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám 
akaratát».

A vallás lényegének és alapjának vizsgálatából a vallástanítás 
feladatának meghatározására nézve arra az eredményre jutunk, 
hogy a vallásoktatásnak nem szabad kizárólag egyik vagy másik 
lelki tehetséget tartani szem előtt. Nem szabad névszerint — a 
mely hibába a legkönnyebben eshetik — csak az értelmet művel
nie, hanem ha sikert akar elérni, akkor a tanítvány egész lelki 
világát, mindhárom szellemi tehetségét figyelembe kell vennie és 
azokat egyaránt képeznie. Ez a vallásoktatás felel meg a vallás 
lényegéről és lelki alapjáról alkotott felfogásnak.

A ki vallásos embert akar nevelni, annak akkép kell kimű
velni a lélek tehetségeit, hogy azok mindegyikét az Istennel való 
összeköttetés tudata, az Istentudat hassa át. Csak a ki Istenben él, 
annak van hite, csak az nyer erős bizonyosságot, benső meggyő-
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ződést, oly dolgok felől, melyeket nem láthat, melyeket érzékeivel 
fel nem foghat.

Mert a hit Pál apostol levele szerint (zsid. 11.1.) «oly dol
goknak valósága, melyeket reményiünk, és a mely dolgok nem 
láttatnak, azoknak bizonyos mutatója».

Lássuk a vallásoktatás feladatát: a lelki tehetségek vallásos 
kiművelését részletesebben.

II.

A vallástanításnak első feladata a növendékek szivének val
lásos kiművelése. Vallásos a szív, ha vonzódik, ragaszkodik 
Istenhez, mint szerető mennyei Atyához. A szív vallásos művelése 
czéljából fel kell tárni a vallásoktatásnak a növendékek előtt 
Istennek ama sok jótettét, melyekkel ő az embert egész élete 
folytán körül veszi. Szeretetből teremté e világot, sbelé a teremtés 
koronájául az embert. Szeretetből küldé el a bűnbe merült 
emberiség szabadítójául az ő egyszülött fiát: Krisztust, hogy 
«a ki benne hiszen, el ne veszszen, hanem örök életet vegyen». 
De mivel a bűnös ember a maga erejéből gyenge arra, hogy 
Krisztusban mint üdvözítőben higyjen és általa Istenhez jusson : 
elküldé Isten az ő Szentleikét a mi megszentelésünkre és min
denek «a kik általa vezéreltetnek, Isten fiaivá lesznek». Istennek 
szeretete, Isten ezen tetteiben feltüntetve, múlhatatlanul az Isten 
iránt való szeretetet ébresztik fel a növendékek szivében.

Az Isten iránti szeretet a legnemesebb érzelem, a keresztyén 
ember többi magasztos érzelmeinek is forrása leend.

A ki Istenben mennyei Atyját szereti, az az emberekben 
testvéreit látja. Isten iránti szeretetből fakad az emberek iránti 
szeretet. A vallásoktatás feladata reámutatni, hogy a felebaráti 
szeretetet, e kiválókép keresztyéni érzelmet tette Krisztus az ő 
tanítványainak ismertetőjelévé, midőn azt mondá: «arról ismerik 
meg az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretitek». Erről a felebaráti szeretetről mondott dicsőítő éneket 
Pál apostol a korinthusiakhoz irt első levél 13. részében, a hol 
ekkép szól: «A szeretet hosszútűrő, kegyes a szeretet, nem irigy
kedik a szeretet, nem cselekszik álnokul, nem fuvalkodik fel. 
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi csak a maga hasznát, nem 
gerjed hamar haragra, nem gondol gonoszt. Nem örül a hamis-
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ságnak, örül pedig az igazságnak. Mindeneket elfedez, mindeneket 
hiszen, mindeneket remél, mindeneket eltűr». A kinek szivében 
a szeretet az uralkodó érzelem, az az ember vallásosan kiművelt 
szívvel, érzelemmel bír.

A vallásoktatás feladata azonban nemcsak abban áll, hogy 
a szívet vallásossá művelje. A vallás nemcsak a szívnek a dolga, 
nemcsak homályos s titokszerű érzelem, hanem ismeret és tan is, 
tehát igénybe veszi az értelem, a gondolkodás tevékenységét is. 
Azért a vallástanításnak ismereteket kell nyújtani, ismeretekkel 
kell gazdagítani az ifjak lelki világát. Ez ismeretek a vallási 
igazságok, melyek Istenről és az embernek Istenhez való viszonyá
ról szólnak.

A homályos vallásos érzelemmel csak akkor érhetnénk be, 
ha azt hinnők, hogy vallásra csak a nőknek és tanulatlan embe
reknek van szüksége, a tanult, művelt ember pedig maga is 
alkothat magának világnézetet, mely nála a vallás helyét elfog
lalhatja.

A vallást azonban semmi más ismeret, semmi más világ
nézet, semmi bölcsészeti felfogás nem pótolhatja. A mint min
denki érezi, hogy neki segítőre van szüksége, akkép mindenkinek 
van vallása is. Mert azt a legfőbb hatalmat, a ki rajtunk segíthet, 
nevezzük épen Istennek. Még a ki magát vallástalannak mondja 
is, a kit ismerősei hitetlennek kiáltanak is ki, annak is van 
vallása; csakhogy az ő vallása eltér azokétól, a kik között él, 
a kikkel érintkezésben áll. Saul király nem akart az Úrnak enge
delmeskedni, a maga erejére támaszkodott és hova jutott? Mikor 
a filiszteusok országába betörtek, az endori jósasszonyt kereste 
fel, attól kért tanácsot jövőjére nézve. Saul vallása elfajult: Isten 
helyét nála jósasszony foglalta el.

Ily eltévelyedését az emberi elmének néha egész népnél is 
tapasztalhatjuk. A franczia forradalom idején, midőn a nép a 
földi hatalmasságokat megdöntötte, diadala mámorában az égi 
hatalmasságot is meg akarta semmisíteni. Istent is meg akarták 
fosztani trónjától. Az «Észt» tették meg, egy nő alakjában, 
imádandó, legfőbb lénynyé. Ez az őrjöngés azonban nem tar
tott soká.

Ily tévedései az emberi szellemnek csak megerősítik azt az 
igazságot, hogy vallás nélkül, Isten imádása, tisztelete nélkül egy 
ember sem lehet el. Hogy a mi népünkből senki, sem tudatlan-
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ságból, sem az értelembe, az észbe vetett túlságos bizodalomból, 
ily tévedésekbe ne essék, a vallásoktatásnak meg kell ismertetni 
az ifjú nemzedéket Istennek lényegével, tulajdonságaival, csele
kedeteivel, akaratával, a világhoz és az emberekhez való viszo
nyával.

A tanult ember minden ismeretét a vallási ismeretek szente
lik meg, teszik áldásossá úgy reá magára, mint az összes embe
rekre nézve. Az ifjúnak már korán leikébe kell oltani azt az igaz
ságot, hogy az ismereteket nem azért kell gyűjtenie, mivel azok 
által később a megélhetést biztosíthatja magának, hanem mert 
Isten törvénye kívánja az embertől, hogy lelkét kiművelje s szel
lemi képességeit a maga tökéletesítésére felhasználja. «Legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes», mondja Jézus 
a hegyi beszédben. Már Aristoteles kijelentette, hogy «mindenütt 
csak a hasznosat tekinteni szabad és nemes érzelmű emberhez 
nem illik».

A tökéletesség után való törekvésben Jézus Istent állítja az 
ember elé követendő eszményül. Hogy az Istenhez való hasonló
ságra törekedhessünk, mindenek előtt Istent kell megismernünk. 
Istennek és az ő műveinek ismertetése a vallásoktatás égjük 
feladata.

Eddig már megismertünk annyit a vallásoktatás feladatából, 
hogy annak a keresztyén szeretetet kell a szív legfőbb kincsévé 
tenni és hogy Istent mint követendő eszményt kell megismertetnie 
az ifjakkal, hogy ezek hozzá hasonlókká lehessenek. De még ez 
nem minden. Vallásos érzelem és vallásos ismeret nevelik a hitet, 
de a hit jócselekedetek nélkül holt hit és semmit nem használ. 
«Mi haszna atyám fiai annak, ha azt mondja valaki, hogy hite 
van neki, cselekedetei pedig nincsenek», mondja Jakab apostol. 
A jó cselekedetek a keresztyén hit nemes gyümölcsei.

A vallási ismereteket akkép kell közölni az iíjakkal, hogy 
azok akarata is minél fokozottabb mértékben művelődjék. Mikor 
Isten az embert teremtette, felruházta a szabad akarat kiváló 
tehetségével, mely által maga lett cselekedeteinek urává. Tőle 
függ, hogy mit cselekedjék. Isten ugyan elébe szabta az embernek 
a lelkiismeretben és a próféták által közölt kijelentéseiben, hogy 
az ember miként cselekedjék; de az embernek szabadságában áll, 
hogy engedelmeskedjék az Ur törvényének, vagy hogy annak 
ellene cselekedjék. Ha az ember ezt a szabadságot arra használja,
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hogy az ő akaratát Isten akaratának alárendeli, akkor az ember 
cselekedete erkölcsös cselekedet, és ha az ember egész életében 
Isten akaratát teszi magaviseleté főelvévé, akkor az ő élete erköl
csös élet. Dei servitus vera libertás: Midőn Istennek szolgá
lunk, akkor van igaz szabadságunk: mondja Jansenius. «Meg
ismeritek az igazságot és az igazság szabadokká teszen titeket», 
mondja az Üdvözítő. (Ján. 8, 32.) Ily élet azonban csak a Szent
lélek hatalma alatt álló embernél lehetséges, kinek segítségét az 
egyház a kegyelem eszközök: Isten igéjének hirdetése és a 
szentségek kiszolgáltatása által eszközli ki számunkra.

Ezen erkölcsi világnézettel, mely az ember akarat-szabadsá
gának elismerésén alapszik, korunkban egy más felfogást: termé- 
szettani világnézetet, állítnak szembe, mely a természeti világ 
törvényeit akarja átvinni a szellemi életre is. A természetben a 
szükségszerűség törvénye, az ok és okozat közti kapcsolat kénysze
rítő hatalma uralkodik. A ki e természettani felfogást az ember 
szellemi életére is alkalmazza, az feloldja az embert a tetteiért! 
felelősségtől, a történelem nagy alakjait az erkölcsi megítélés alól.

Pedig minden ember tudatával bir annak, hogy ő erkölcsi 
lény, ki különbséget tesz a jó és rossz között és a ki tetteiért fele
lősséggel tartozik.

A vallástanításnak oly irányban kell haladnia, hogy a 
tanulókban a vallási ismeretek elsajátítása közben nemes elhatá
rozások keletkezzenek, az erkölcsi szép, az igazésjó iránt lelkesedés 
ragadja meg őket, és ez a lelkesedés maradandó hatású legyen 
s az ifjak egész magaviseletében, tetteiben, életében mindvégig 
ezen erkölcsi elvek nyilvánuljanak.

A kiválóbb elmék mindenkor elismerték, hogy az ember 
erkölcsi lény, kinek tetteire, életére nagy befolyással van ugyan 
a környezet, az emberekkel való érintkezés, az általa szerzett 
ismeretek milyensége, — hisz ezért bir a tanítás, a nevelés oly 
nagy jelentőséggel úgy az egyesek, mint a nemzetek életében, —• 
mindazáltal a végső elhatározás tőle magától, az ő szabad akara
tából ered. De már a görög bölcselőknél megtaláljuk a vallás és 
erkölcs szétválasztását. Aristoteles az erkölcsöt az értelemre 
alapította és nem a vallásra. Hogy követőinek erkölcsbölcsészete 
hova vezetett, ismeretes a görögök és rómaiak történetéből. 
A vallásnélküli erkölcs nem tudta megmenteni az ó-világot az 
elbukástól.
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A vallástanítónak meg kell győződve lennie azon igazságról, 
hogy igazi erkölcsös élet csakis a vallás talaján tenyészhet. Ezt 
a meggyőződést át kell plántálnia tanítványai leikébe is. Isten
tudat és lelkiismeret-tudat szorosan összefüggnek. Isten-tudaton 
nyugszik a vallás, lelkiismeret-tudaton az erkölcs. A lelkiismeretet 
azonban nem lehet Istentől szétválasztani, elszakítani, mert Isten 
az, ki a lelkiismeret törvényét az ember leikébe irta. Ép így nem 
lehet elszakítani az erkölcsöt sem a vallástól.

A történet számos példában szemlélteti ezt az igazságot. 
A görög bölcsészek sürgették az erkölcsös életet és erkölcsös, 
tiszta életre nevelni még sem tudtak. A görögök s rómaiak minden 
műveltsége, bölcsészeik szigorú erkölcsi iránya, sem menthette 
meg e népeket a végromlástól, hatalmukat a megsemmisüléstől. 
Bomlásuk oka az volt, hogy nem volt igazi vallásuk, melylyel az 
erkölcsiség összeforrhatott volna; az erkölcstan pedig magában, 
ha nem alapszik az egy, személyes Isten akaratán, talajából 
kitépett növényhez hasonlít, a mely csakhamar hervadásnak indul. 
A pogányok erkölcsei nem állták ki a próbát, megromlottak és 
a világbirodalmak Összedőltek. Mert

«Minden ország tám asza, talpköve 
A tisz ta  erkölcs, m ely lia m egvesz:
Róma ledül s rabigába görnyed».

Julianus Apostata római császár a keresztyénséget ki akarta 
irtani. A keresztyén tanítókat eltiltotta a tanítástól és a pogány 
tanítókat erkölcsös életre és erkölcsös élet tanítására kötelezte. 
De mind hiába. Az erkölcstan a vallást nem pótolhatta. A pogány 
világot még a nemesebb, erkölcsi irány sem menthette meg az 
enyészettől. A népek lelkét megragadta már akkor a tiszta vallás 
utáni vágyakodás, s a keresztyén vallás magával vitte mindenüvé 
a tiszta, erkölcsös életet is. Juliánus ekkép kiáltott fel, midőn 
minden igyekezetét kárba veszettnek lá tta : «Tu tandem Galilee 
vicisti!» Mégis te győztél, galileai!

A vallástannak egyik feladata: az akarat vallásos nevelése 
végett feltüntetni a vallás és erkölcs egységét. Az ó-szövetségben 
megtaláljuk az erkölcsi törvény és a vallás szoros összeköttetését. 
Az ó-szövetség összes erkölcsi törvényei az Isten akaratán alap
szanak, s Isten tíz parancsolatában foglaltatnak össze. Ez a leg
rövidebb erkölcstan, ennek betöltése az ó-szövetség népének
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főkötelessége. Isten segedelme az ő parancsolatainak megtartásá
hoz van kötve. És valahányszor Izrael népét baj, veszedelem érte, 
mindenkor Isten parancsolatainak megszegésében kereste bajának 
forrását. Az ó-szövetség népénél tehát vallás és erkölcs egybe 
olvadtak és az erkölcs nála az volt, ami lényege szerint: a vallásos 
hitnek gyümölcse.

Még tisztábban kitüntetheti a vallásoktatás a vallás és erkölcs 
eme kapcsolatát az új-szövetségből, Krisztus evangéliomából. 
A keresztyén erkölcstan a hittanon épül fel. A hittan feltárja ama 
sok jót, melyeket Isten velünk cselekedett, hogy minket üdvözít
sen, az erkölcstan pedig kifejti, hogy Isten iránt való hálából, 
szeretetből engedelmeskednünk kell az ő akaratának. A hittan 
Istennek ama szeretetéről szól, melyet ő mutatott meg az emberek 
iránt, az erkölcstan pedig Istennek azon szeretetét vési szívünkbe, 
a melylyel mi tartozunk Isten iránt, aki «először szeretett minket».

A szeretet tehát a keresztyén erkölcs főelve, a keresztyén 
ember legszebb erénye. Az ókori erkölcs bölcsészek erényei közt 
az igazságosság foglaltáéi az első helyet. Cicero «De officiís», 
«A kötelességekről» czimű könyvében a görög bölcsészek nyomán 
az erkölcsi jót: a honestum-ot a böleseségben (sapientia), igaz
ságosságban (justitia), vitézségben (fortitudo) és mértékletességben 
(temperantia) találja. Ezek nála a főerények, főkötelességek, a 
melyekbe minden erény, minden kötelesség beleolvad. Cicero 
ezek közt leginkább az igazságosságot emeli ki, a melyről azt 
mondja, hogy «benne van az erény legnagyobb ragyogása» : 
«Justitia, in qua virtutis est splendor maximus». A keresztyénség 
legfőbb erényei a bit, remény és szeretet és ezek közt mint Pál 
apostol mondja: «legnagyobb a szeretet».

A keresztyén erkölcsös élete az Isten iránti szeretetből ered. 
Mikép is mutathatná ki inkább mennyei Atyja iránti szeretetét, 
mint az ő parancsolatainak készséges teljesítése által ? A ki sze
reti mennyei Atyját, az szereti az ő gyermekeit és az embereket 
is, kikben a maga testvéreit látja. «A ki nem szereti atyjafiát, a kit 
lát, mikép szerethetné Istent, a kit nem lát.»

A keresztyén szeretete tehát nem pusztán érzelem, hanem 
a keresztyén magaviseletének irányelve és így a legszebb keresz
tyén erény. A vallástanításnak egyik legszebb feladata: ez erényt 
a növendékek leikébe oly mélyen bevésni, hogy arról őket egész 
életükben megismerhessék, hogy ők Krisztusnak tanítványai.
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A vallástanításnak eddig hármas feladatáról szóltunk, u. m. 
az érzelem, értelem és akaraterő vallásos kiműveléséről. A nevelés 
szabályai azonban megkívánják, hogy a tanítás ezélja egységes 
legyen: az egyes czélok fölött legyen egy főezél, mely felé a taní
tónak összes munkássága mint egy pont felé irányuljon. Ezt az 
egységes czélt a vallástanításnak, vagy a mi vele egyet jelent: 
a vallásos nevelésnek, a vallásos jellem adja meg. A vallástanítás 
feladata tehát az ifjak vallásos jellemének kiképzése.

Jelleme annak az embernek van, a kinek minden érzelmében, 
szavában, minden cselekedetében: egész magaviseletében szigorú 
következetesség van, a kinek érzelmei, szavai, tettei egymásnak ellene 
nem mondanak, hanem mint egy elvnek nyilvánulásai összhang- 
zatos egészszé olvadnak össze. A ((jellem» kifejezést rendesen a 
szó jó értelmében használjuk. Egy jelentésűnek vesszük az erkölcsi 
jellemmel. Jellemesnek azt az embert tartjuk, a kinek egész életé
ben az erkölcsi jó megvalósítására irányuló törekvést látunk. Ily 
((erkölcsi jellem» képzése a vallásos nevelés feladata. De mivel, 
mint tudjuk, erkölcs vallás nélkül nem lehet és a keresztyén 
vallás szükségkép erkölcsös életben nyilvánul: helyesen járunk 
el, ha a vallásos nevelés czéljául a vallásos jellem képzését fogad
juk el és ezzel veszszük egyenlő jelentésűnek a rövidebb «jellem- 
képzés »-kifej ezést.

A kinek szíve, elméje és akaró tehetsége vallásosan van 
kiművelve, azt vallásos jellemű, vagy röviden jellemes embernek 
mondjuk. A jellemképzés tehát az a czél, melytől a vallástanítás 
minden részletében függésben áll, a mint függésben van az eszköz 
a őzéitől. Csak a ki a czélt ismeri, az tudja megválasztani a czélhoz 
vezető legalkalmasabb eszközöket.

ni.
A vallásoktatás czéljának ismerete nagy jelentőségű a vallásos 

nevelésben, mert attől függ a vallástan anyagának kiválasztása, 
rendezése és előadási módja.

A vallástan anyaga három csoportra oszlik, e csoportok: 
a bibliai ismeretek, az egyház története és a rendszeres hit és 
erkölcstan! igazságok. E három csoportot a tanuló, mire közép
iskolai tanulmányait elvégezi, felfogásához mért alakban és ter
jedelemben háromszor veszi á t : először az elemi iskolában,



azután a középiskola négy alsó osztályában, végül a négy felső 
osztályban.

A tananyag kiválasztásánál arra kell ügyelni, hogy mind
egyik fokon és a tananyag mindegyik csoportjának tanításánál 
oly vallási ismereteket saj átitassunk el a növendékekkel, melyek 
a vallás-erkölcsi jellem kiképzésére legalkalmasabbak. E végett 
ügyelni kell már a tananyag megválasztásánál, hogy a tanítvány 
ne csak ismereteket nyerjen, hanem az értelemmel összhangban 
neveltessenek a vallásos érzelem és akarat is.

A bibliából azok a részietek emelendők ki főkép, melyekben 
az Istenbe vetett hit és erkölcsi jó van kiváló történeti alakok 
képében lelki szemeink elé állítva. József, Mózes, Dávid király 
történetében elég alkalmat találunk ezen vonások kiemelésére. 
Az új-szövetségben Krisztus élete és tanítása, az ő szép példázatai 
és csodatételei, mind a szépet, jót és igazat kedveltetik meg az 
ifjakkal és ezáltal bennök nemes elhatározásokat keltenek.

Sokan ellenséges indulattal tekintenek az ó-szövetségi törté
netekre, mint a melyek által inkább csak negative képezhető 
a jellem, a mennyiben a bűnre minden esetben bekövetkező bün
tetés felmutatása által elriasztják az ifjút a bűn elkövetésétől. 
Megutál tátják vele a rosszat, hogy attól elforduljon és a jó és 
igaz után törekedjék. A vallásos nevelés e nemét sem szabad 
kicsinylenünk. De van az ó-szövetségi történetek és alakok ismer
tetésének egy más, az előbbinél inkább nevelő hatása azon vallásos 
szellem által, mely az egész ó-szövetséget áthatja. Az ó-szövetség 
alakjai kiváló értelemben Istenben élnek: minden tettüket, életük 
minden változását, Istennel hozzák kapcsolatba, szoros összeköt
tetésbe. Istenben vannak, élnek és mozognak. A ki tehát az 
ó-szövetséget olvassa, annak történeteit tanulja, az az ó-szövetség 
ezen vallásos szellemét magába szívja és élete mindinkább Isten
ben való életté, vallásos életté, alakul át.

Az egyháztörténetből is azok a részek tárgyalandók legnagyobb 
gonddal, melyekből az iíju leginkább meríthet lelkesedést, ragasz
kodást egyháza ügye iránt, melyek őt egyháza iránti áldozatkész
ségre s a szenvedések próbáját is kiálló hűségre nevelik. Ily rész
let Luther életének története, mely élet a Krisztusnak felajánlott 
szolgálat volt. Magyar hazánk reformatiójának története különö
sen gazdag oly részletekben, melyek a Krisztus és az ő egyháza 
iránti szeretetet szemléltetik konkrét példákban. Dévay Biró
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Mátyás és a többi magyar reformátorok mindenkor készek voltak 
életüket áldozatul adni az evangeliomi igazságokért. Bocskay, 
Bethlen, Bákoczy hatalmukat, földi javaikat, életüket koczkáz- 
tatták a haza és vallás szabadságáért. A nápolyi gályarabsá.gra 
hurezolt protestáns lelkészek készek voltak inkább meghalni, 
semhogy evangélikus hitüket elhagyják.

A hit- és erkölcstan a vallási igazságokat rendszerbe foglalja 
és mint egységes egészet teszi a növendék birtokává. Ezáltal 
kiválókép alkalmas a jellemképzésre. A szétszórtan, összefüggés 
nélkül nyert ismeretek, igazságok könnyen elhomályosulhatnak, de 
az egységbe foglaltak inkább bevésődnek a lélekbe és sokkal biz
tosabban lehetnek az ember egész életének világító szövétnekévé.

A hit- és erkölcstan foglalja össze a szentirás tanait ama két 
főkérdésre: hogy mi az Isten ? és mit akar Isten mi tőlünk ? 
Az ó-kori világnézet nem tudott megfelelni arra a kérdésre, hogy 
mi az Isten ? Hiero fej edelem megszólítá egyszer Simonides böl
cset : Mond meg nekem, hogy mi az Isten ? Simonides ekkép 
felelt: Adj gondolkodásra egy napot. Másnap megjelenvén a bölcs 
Hiero előtt: két, később három napot kért gondolkodásra. Hiero 
tudni akarta a halogatás okát, s ekkor a bölcs így válaszolt: 
«Minél mélyebben vizsgálom az Istent, annál megfoghatatlanabb 
lesz előttem az istenség eszméje.»

Emberi értelem nem is képes Istent az ő lényegében kikutatni, 
a bölcs lángesze őt fel nem érheti. De a szentirásból s annak 
nyomán a hittanból megtudhatjuk felőle, a mit embernek Istenről 
tudnia kell: megtudjuk, hogy ő lélek és szeretet. Krisztus mondá 
a samáriai asszonynak Jákob kutjánál: «Az Isten lélek, és a kik 
őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.» János 
apostol pedig első levelében (4, 16.), szeretetnek nevezi Isten t: 
«Az Isten szeretet és a ki a szeretekben marad, az Istenben marad 
és az Isten abban.»

Ugyanazt, hogy Isten lélek és szeretet, fejezi ki Istennek 
megszólítása, melyre minket Krisztus tanított az ő imájában: 
«Miatyánk, ki vagy a mennyekben». Az Atya szó kifejezi a szere- 
tetet, a mennyekben lakás jelzi az érzékfölöttiséget, a lelki, 
szellemi létet.

Hogy Isten mit akar tőlünk, azt a keresztyén erkölcstan tárja 
rendszeres egészben a tanulók lelki szemei elé.

A vallástanítás czéljának a valláserkölcsi jellemképzésben
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való felismerése nemcsak a vallástan anyagának kiválasztását 
határozza meg, hanem irányadó befolyással van annak közlési 
módjára is. Ha mi nemcsak ismeretet akarunk közölni, hanem 
szivet és akaratot is művelni, akkor nem szabad a vallási igaz
ságokat közönyösen venni, s azokat mint a vallásnak, egyháznak, 
vagy szentirásnak igazságait minden érdek nélkül hirdetni, hanem 
azokat lelkűnkbe fel kell vennünk, át kell élnünk és mint a 
magunk meggyőződését érdekkel és melegséggel kell az ifjak lei
kébe átplántálnunk. A ki lelkesedést akar kelteni, annak magának 
is lelkesedni kell az általa hirdetett igazságokért. A nevelőnek 
a jót szeretnie s a gonoszát meg kell vetnie, hogy növendéke is 
különbséget tegyen az erkölcsi jó és rossz között.

Mindebből kifolyólag az egyháztörténet tárgyalásában nincs 
helye a beteges filanthropiának, mely nem meri elitélni, kárhoz
tatni azok bűnét, kik hatalmukat az ember legdrágább kincseinek 
a vallás és lelkiismeret szabadságának elfojtására használták fel, 
s hitbeli meggyőződésükért a békés polgárokat földi javaiktól, 
szabadságuktól, sőt életüktől is megfosztották.

A múlt küzdelmeit híven feltüntetni: szintén feladata a val
lástanításnak. Ha a tanuló tisztán látja, hogy őseink mennyit 
szenvedtek evangeliomi hitükért, ha megismeri, hogy mily drága 
örökséget hagytak reá apái az evangélikus hitben: akkor biztosak 
lehetünk, hogy az ifjúban oly szilárd vallásos jellem fejlődik, 
mely sem ígéretekért, sem fenyegetésekért, sem semmi kincsért 
vallását el nem hagyja, «a szabadságban megáll és nem kötelezi 
magát szolgálatnak igájával». Az ősök hitbuzgóságán, egyház- 
szeretetén fejlődött jellem kiállja az élet legnehezebb próbáit is: 
«sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem 
jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység el 
nem szakaszthatják az Istennek szerelmétől, mely van az Űr 
Jézus Krisztusban». (Eóm. 8, 39.)

De a vallástanítónak különbséget kell tenni a múlt és a jelen 
között. Legyen polemikus: harczias a múlt idők küzdelmeinek 
rajzolásánál, de ne felejtse, hogy oly ifjakat nevel, kik más vallá- 
suak, más hitbeli meggyőződéssel bírók között élnek és «a békes
séget meg kell őrizniük a szeretet köteléke által». A maguk hitéhez 
való szilárd ragaszkodás mellett nevelje a gondjaira bízottakat 
a más vallásnak iránti türelmességre és szeretetre. Mások meg
ítélését az Űrra kell bíznunk, «ki nekünk törvényt ad, a ki meg-
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tarthat és elveszthet». (.Jak. 4, 12.) A jelent tekintve tehát legyen 
a tanítás irenikus: békítő szellemű. Bkkép fejleszthető az ifjúban 
oly jellem, mely a maga hitéhez erősen ragaszkodik, annak mások 
által való tiszteletben tartását megköveteli, de viszont ő is tisz
teletben tartja mások hitbeli és lelkiismereti szabadságát.

A jellemképzés, mint a vallástanítás czélja, megkívánja, hogy 
a vallástanítás összeköttessék az istenitisztelettel. Napjainkban 
mindinkább általánossá lesz az ifjúsági istenitiszteletek tartása. 
Szükséges ez, ne hogy a vallástanítás egyoldalúvá, tisztán vallási 
ismeretek közlésévé legyen. A vallástani órákban, a mint a szó 
is mutatja, a legtöbb gond a tanításra fordíttatik, az értelem 
vallásos művelésével nem történik egyenlő mértékben, kívánatos 
összhangzásban a másik két tehetség nevelése. E hiányon az 
ifjúsági isteni-tisztelet van hivatva segíteni, mely ének és imádság, 
szentirás-olvasás és magyarázat által az ifjú hívek gyülekezetében 
legbiztosabban kelthet mély vallásos érzést és az erkölcsi jó meg
valósítására irányuló akaratelhatározásokat.

Mivel azonban az ifjak egykor a felnőttek gyülekezetének 
lesznek tagjaivá, nem szabad őket teljesen kivonni a felnőttek 
isteni-tiszteletéből sem, hanem alkalmat kell nekik nyújtani, hogy 
a felnőttek áhítatából buzgóságot merítve és a maguk áhítatával 
másokat lelkesítve, korán megszokják a gyülekezeti isteni-tiszte
letben való részvételt. Ekkép növekedve nemcsak tudják majd a 
jót és helyeset, hanem cselekszik is, mint a kik «szeretik az Űr 
házában való lakást és az ő dicsősége hajlékának helyét». 
(Zsolt. 26, 8.)

A valláserkölcsi jellem kiművelése a keresztyén nevelésnek 
sikerülhet legkönnyebben, mert a keresztyén vallás állíthatja a 
növendékek elé a valláserkölcsi jellem eszményét az Úr Jézus 
Krisztusban. A pogány vallások ily eszménynyel nem birtak, 
isteneiket emberi gyarlóságokkal és szenvedélyekkel képzelték, 
a minthogy nem is voltak egyebek, mint emberi tulajdonságokkal 
felruházott képzelt lények.

A művelt pogány népeknél: a görögöknél és rómaiaknál, a 
barátságot látjuk igen szép kifejlődésben. A barátság erényének 
elterjedettségét azzal magyarázhatjuk az ó-kori népeknél, hogy 
ez erényre az ő történetük is szép példákat tudott felmutatni, 
melyek azután vonzó hatással voltak másokra. Hosszú az út a 
szabályok utján, de rövid és biztos a példák által: mondhatjuk
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a nyelvészekkel az erények elsajátítására nézve is. A görögök tör
ténetében a barátság legszebb példáit találjuk: Achillesz és Pat- 
roklusz, Oresztesz és Piládesz, Casztor és Pollux mindmegannyi 
példaképei e szép erénynek. De az erkölcsi jellem eszményét, pél
daképét az ó-világ nem tudja felmutatni, ezt csak az ó-világ rom
jain felépülő keresztyénség mutatta fel az Űr Jézus Krisztusban.

Jézusban a kiváló lelki tulajdonságok a legszebb összhangban 
olvadtak össze vallásos jellemmé. A pogányok keresték az igaz
ságot, a zsidók remélték az igazságot: Jézus megjelent és mondá: 
«En vagyok az út, az igazság és az élet».

Ő ismerte Istent, hisz tőle jött hozzánk, szerette Istent, 
am in t csak fiú szeretheti atyját; nem volt egyéb czél előtte, 
minthogy annak akaratát cselekedje, a ki őt elbocsátotta.

Akaratát teljesen alárendelte Isten akaratának. Getsemane 
kertjében ekkép fohászkodott: Ne úgy legyen a mint én akarom, 
hanem a mint te». Isten iránti engedelmességből készséggel szen
vedte el a kereszthalált is.

Szerette az embereket is. Tanítása, csodatettei mindmeg
annyi bizonyságai az ő felebaráti szeretetének. Lehet-e nagyobb 
szeretet, mint a mekkorát ő mutatott az emberek *iránt, mikor 
az emberek bűneiért magát áldozatul adta a keresztfán, s mikor 
a fán függve először is megfeszítőiért imádkozott: «Atyám bocsáss 
meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek».

Krisztus a legtisztább erkölcsi eszmény. 0 soha bűnt nem 
cselekedett és az ő szájában álnokság nem találtatott. Azért mond
hatta követőinek: «Példát adtam néktek, hogy a mint én csele
kedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek». (Ján. 13, 15.)

A vallástani ismeretek közlése tehát oly módon történjék, 
hogy általa Krisztus mint a valláserkölcsi jellem eszménye álljon 
a növendékek lelki szemei előtt. Ez eszmény feltüntetése által 
könnyebben vezethetjük őket az erényes élet útjára és biztosabban 
képezhetünk bennük vallásos jellemet.

IV.

A vallástanítás feladata megegyez az általános nevelés fel
adatával. Nem is lehet ez máskép. Hisz a vallástanítás is nevelés. 
Mikor mi a vallástanításról abban az értelemben szólottunk, 
hogy az nemcsak ismereteket nyújt, hanem a szivet és akaratot

2*
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is műveli, akkor a vallástanítást egyenlő jelentésűnek vettük 
«a vallásos neveléssel». A vallásos nevelés pedig nem lehet ellen
tétben az általános neveléssel.

A nevelés fontosságát a nagy gondolkodók mindig elismerték. 
A milyennek nevelik az ifjút, olyan lesz az egész élete folytán. 
Azért hirdetik a népnevelés fontosságát is. «Az a nép, mely nevelés 
által le a legalsó rétegig mély és sok oldalú kiművelést nyert, az 
a leghatalmasabb és legszerencsésebb, a szomszéd népek által 
legyőzhetetlen, a kortársak előtt irigység tárgya és követésre 
méltó fénylő példa», mondja Eein W., a jénai egyetem tanára. 
Kant Emánuel pedig ekkép nyilatkozik a nevelésről: «Az ember 
csak nevelés által lehet emberré. Az ember semmi más, mint a 
mivé a nevelés teszi».

A nevelés jelentőségét mindenek egyaránt elismerik, de a 
nevelés czéljának megállapításánál a nevelőknél és más nevezetes 
gondolkozóknál eltérést látunk. Rousseau szerint a nevelőnek 
a művelt emberek közé «természetes embert» kell nevelni. Locke 
azt kívánja a nevelőtől, hogy az a növendéket annak a világnak, 
körnek számára készítse elő, melyben annak élnie kell. Ehhez 
hasonlít Basedow nézete, ki a növendéket az emberi társaság 
minél használhatóbb tagjává akarja neveltetni. Eszményibb czélt 
tartott szem előtt Pestalozzi, «ki az összes erők összhangzatos 
kiművelését» sürgette. A rationalismus a felvilágosodást, Spener 
és Francke pietismusa a kegyességet állította a nevelés czéljának.

Mindezek a nevelési irányok vagy a hasznossági szempontot 
állítják előtérbe, vagy tisztán alaki czélt tűznek a nevelés elé 
s ezáltal a nevelőt épen nem igazítják útba, vagy pedig a léleknek 
csak egyoldalú nevelését sürgetik. Azért az újabb psedagogiai 
elmélet el is fordul ezen nevelési elvektől és oly egységes czélt 
keres, a mely mellett a nevelő munkája egységes zárt egészként 
fogható fel s a melyben a nevelő különböző munkájában szem 
előtt tartott különféle czélok, mint főczélban egységes egészszé 
olvadnak össze. Ezt a legfőbb nevelési czélt, az újabb nevelés
tanok a Herbart-féle ethika és neveléselmélet alapján az akarat
nak erkölcsi kiművelésében találták meg.

Eszerint az erkölcsi nevelésnek az a czélja, «hogy a jónak 
és igaznak eszméi a maguk tisztaságában az akarat tárgyaivá, 
a jellem legbensőbb valódi tartalmává legyenek, minden más czél 
hátratételével». Rokon ezzel a felfogással az, a mit Luthardt
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lipcsei theologiai tanár mond a tanító legfőbb feladatáról: «Mi 
a tanító legfőbb feladata és jutalma ? Egyes ismereteket és kész
ségeket közleni szükséges és jó dolog ugyan, de nem ez a legfőbb 
dolog. A tudott dolgot el lehet felejteni, a gyakorlati ügyességek
ből ki lehet tanulni, de az az erkölcsi hatás, melyet az oktatás 
adott, s melyet a tanítvány a maga erkölcsi jellemképződésére 
nyert: sokkal mélyrehatóbb és maradandóbb tulajdon. A tanít
ványban az embert találni és fogni meg: ez a tanítónak legmaga
sabb feladata. És ha sikerül egy fiúban vagy ifjúban az erkölcsi 
szikrát meggyujtani és lángra lobbantani, ez olyan öröm, mely
hez a többi foglalkozásoknak semmiféle öröme nem hasonlítható, 
s mely a tanítói hivatásnak soha el nem múló vonzerejét fogja 
mindaddig képezni, míg lesznek tanítók, kik erkölcsi lelkesedéssel, 
s míg lesznek tanítványok, kik erkölcsi fogékonysággal bírnak. 
Az erkölcsi ráhatás a fődolog».

A neveléselmélet szerint tehát az erkölcsi jellemkópzés a 
nevelés czélja általában. De mint tudjuk, a vallásos nevelés czélja 
is az erkölcsi jellem fejlesztése. A nevelő és a theologus felfogása 
ugyanaz. A vallástanítás czéljának az általános nevelés czéljával 
való összeesése adja meg a vallástanítás jelentőségét a neve
lésben.

Míg a többi tanok közvetlenül egyéb czéloknak szolgálnak 
és csak közvetve hatnak nevelőleg az erkölcsi jellemre, addig a 
vallástanítás tisztán csak az erkölcsi jellemképzésnek áll szolgála
tában. A vallástan van hivatva a nevelés által nyújtott műveltséget 
az Istennel való összeköttetésben megőrizni. Ez összeköttetés nél
kül a műveltség nem lenne igazi műveltség, sem egyeseknek, 
sem nemzetek javára nem szolgálhatna.

A szellemi műveltség mindenkor szoros viszonyban állott 
a vallással. A művelődés alapja mindenkor a vallás volt. Vallás 
által emelkedett ki az ember a műveletlenségnek, durvaságnak 
állapotából és emelkedett mind magasabbra. A régi népek műve
lődés története nem egyéb vallástörténetnél. Eégente a papok 
voltak a tudománynak ápolói, ők voltak csillagászok, törvény
hozók, történetírók s orvosok. A művészetek is a vallással való 
összeköttetésből fejlődtek ki. A zenével kezdetben Istent tisztelték, 
a költészettel Istent magasztalták az emberek. (Luthardt K. E.)

így van ez mai nap is. A mely népek a mi korunkban emel
kednek ki a tudatlanságból, a vallás által nyerik első művelődé-
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süket. Első könyvük, a melyet olvasnak a Szentirás. A keresztyén 
missiói társulatok küldik hozzájok az ő missionáriusaikat, kik 
a tudatlan törzseket, népeket írásra s olvasásra tanítják és a 
keresztyén vallás által őket a művelődés útjára vezetik. Minden 
nemzet életében a fénykor a vallás kora; a vallásos élet hanyat
lása a többi élet pusztulását is maga után vonta. Az ó-szövetség 
minden könyve ezt a felfogást tanúsítja. Magyarhazánk történeté
ben is megfigyelhetjük ezt az összefüggését a vallásos életnek 
a többi élettel. Szent István kora, a keresztyénség diadalának ideje 
az állami és nemzeti élet szempontjából is nevezetes. Ekkor tér 
át a hadakozó nemzet a békés foglalkozásra, a földmívelésre,. 
a miáltal biztosította fennmaradását. A reformatio előtti idő a 
vallási és erkölcsi pusztulás kora volt hazánkban és a mohácsi 
vészt vonta maga után. Bocskay, Bethlen, Rákóczy vallásszabad
ság-hősök egyszersmind a polgári szabadságért és nemzeti jogokért 
is küzdöttek.

A művelődés csak a vallással karöltve boldogíthatja úgy az 
egyes embert, mint a népeket mai nap is. A vallás az az alap, 
melyből a műveltség kifejlődött, ha a műveltséget elszakítják a 
vallástól, nem lesz az többé embert nemesítő hatalommá. Ezért 
mondhatta Rousseau, hogy a művelődés az emberek erkölcsi rom
lását okozta. A mely népnél az Istentudat elhomályosult, az a 
nép elvesztette világtörténeti jelentőségét. A ki a nemzetet boldog
nak, hatalmasnak akarja látni, annak sürgetni kell a nemzet 
ifjainak vallásos nevelését, mert a vallásos nevelés mutatja meg 
a nevelésnek igazi czélját, midőn a valláserkölcsi jellemet állítja 
a nevelő elé megvalósítandó czélul.

V.

A mit eddig a vallásoktatásról és annak feladatáról szólot- 
tunk, az a nevelés minden alakjára vonatkozik: a házi, intézeti 
és iskolai nevelésre, ez utóbbinál úgy a népiskolai, mint a reál
iskolai, gymnasiumi és felsőbb leányiskolái nevelésre. Figyel
münket azonban, midőn a vallástanítás feladatát vizsgáljuk, ezen 
a helyen főkép a gymnasiumi nevelésre kell fordítanunk.

A reformatio minden időben nagy gondot fordított a neve
lésre. Az elemi iskoláztatás általánossá s kötelezővé tételét Luther 
sürgette először. Mert csak így vélte elérhetni, hogy minden
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keresztyén megismerhesse a keresztyén vallás igazságait. Ő ugyanis 
a keresztyén igazságok ismertetését tartotta az iskola főfeladatá
nak. De hogy a vezérszerepet vivő, tanult férfiaknak evangéliomi 
szellemben való neveltetését is biztosíthassa, a reformatio felsőbb 
iskolákról: gymnasiumok felállításáról is gondoskodott. Befor- 
matio és humanismus a legszebb egyetértésben voltak egymással, 
egymást kölcsönösen támogatva nevelték az ifjúságot iskolájukban: 
a gymnasiumban. A humanismus az ó-kori klasszikusok olvas- 
tatása által a formai szépet, a reformatio az evangéliomi hitet és 
életet: tehát az erkölcsi szépet fejlesztette és terjesztette. Össze
kötötte őket az idealismus, az eszményi után való törekvés, mely 
épúgy jellemzi a vallástant, mint az ó-kori klasszikusokat. Melan- 
chton í ’iilöp és Sturm János a gymnasiumi tanítás szervezői 
egyszersmind a reformatio kiváló bajnokai voltak.

Midőn a reformatio hazánkban is elterjedt, városok és főurak 
versengtek egymással, hogy a németországi reformatio mintájára 
gymnasiumokat állítsanak fel. Az ágostai hitvallású evangéliku
soknak 20 nagyobb és 30 kisebb városban volt gymnasiumuk és 
vagy 20 helyen tartottak fenn mágnás családok evang. latin iskolá
kat. A vallásos szellem volt tehát a gymnasiumok létrehozója és 
feladatuk volt a humanismus segítségével oly műveltséget nyúj
tani, melyet a vallás szentel meg. A főtantárgy a vallástan volt 
és a tanítást a legkisebb részletében is a vallásos szellem hatotta 
át, és hogy ezt a czélt annál biztosabban elérjék, tanítókul kevés 
kivétellel olyanokat alkalmaztak, kik theologiai szakoktatást is 
nyertek.

Mária Terézia koráig, az első «Batio Educationis» (nevelési 
tervezet, 1777.) megjelenéséig hazánk gymnasiumai kivétel nél
kül felekezeti iskolák, tehát a vallásos élet első rangú ápolói 
voltak. A klasszikus műveltség által nyújtott formai szépet a 
vallástan töltötte be valláserkölcsi tartalommal. A Jezsuita-rend 
feloszlatása után megjelenő első «Batio» helyezi először a tan
ügyet és így a gymnasiumokat is állami felügyelet alá és rendezi 
azt először országosan. Az óta a gymnasium sokféle kísérletezés
nek volt színhelye, sokféle czélnak állt szolgálatában. II. József 
jó tisztviselőikar nevelését tette feladatává, a II. Batio Educatio
nis (1806.), a nemzeti nyelvet is felvette a gymnasium művelési 
eszközei közé. Az absolut hatalom «Entwurf»-ja (1849-ből) a 
német nyelvet akarta a tanítás nyelvévé tenni, és felállítá a reál-
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iskolákat, mely a gyakorlati életre való nevelés elve miatt sem 
a nevelés elmélete előtt nem igazolható, sem a gyakorlatban nem 
felelt meg a hozzá fűzött reményeknek. E miatt lett jelszóvá 
napjainkban az egységes középiskola.

E kísérletek közben a gymnasium tulajdonképi feladata, az 
erkölcsi jellem nevelése, nem mindig volt eléggé méltatva. 
A ((Eatioi) középiskolája a latin nyelvért volt. Az «Entwurf» már 
sokkal magasabb feladatot tűz a középiskola elé. Szerinte «a tan
terv súlypontja nem a klasszikus irodalomban, hanem az összes 
tantárgyak kölcsönös egymásrahatásában van». A sok tárgynak 
egy gyümölcsöt kell megérlelni és e gyümölcsöt igen helyesen 
«művelt nemes jellemnek» nevezi. Ez a tanterv követeli a tanítás 
egységét, az egy czél felé való haladást és e czélta vallásos nevelés 
czéljában: a művelt nemes jellemben mutatja fel.

Középiskolai törvényünk a mai gymnasium feladatairól így 
szól: «A középiskola feladata, hogy az ifjúságot magasabb álta
lános műveltséghez juttassa és a felsőbb tudományos képzésre 
előkészítse». A feladat e meghatározása részben alaki, mert a 
nevelő még mindig kérdheti, hogy mit értsen a magasabb általános 
műveltség alatt. A felsőbb tudományos képzésre való előkészítés 
pedig a gyakorlati, hasznossági elv bélyegét viseli magán. Sokkal 
helyesebb nyomon jár az 1879-iki évben kibocsátott, a gymna- 
siumi tantervet tartalmazó miniszteri rendelet. E tanterv az egyes 
tárgyakat folyton egymásra vonatkoztatja, összekapcsolja és az 
általános műveltség végső czéljául a nemes erkölcsű jellemesség 
fejlesztését tűzi ki.

Erre nézve mondja Fináczy Ernő «középiskolai törvényünk 
alapelveinek» fejtegetésében: «A középiskola, ha feladatát jól 
teljesíti, megérteti az ifjúval az erkölcsi és természeti világ tör
vényszerűségét, megtanítja őt az akaratnak jellemes elvszerűsé
gére . . .  A szellemnek mint értelmi, érzelmi és akarati functiók 
összeségének nemes iskolázottsága az, melyet az általános művelt
ség halovány elnevezésével szoktak megjelölni, s melyet a közép
iskola van hivatva megadni».

Az eddig elmondottakból kitetszik, hogy az állami tanul
mányi rendszer is a gymnasium végső feladatául az erkölcsös 
jellem fejlesztését tűzi ki. A gymnasium végső czélja tehát egy 
a vallástan czéljával. Ezzel meg van jelölve a vallástan központi 
helye is a gymnasiumi tantárgyak sorában.
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Erkölcsös jellemet akar képezni a gymnasium. Erkölcsös 
jellem vallásosság nélkül nem lehetséges. Erkölcstant hittan nélkül 
tanítani felesleges fáradság. A kísérletek mind balul ütöttek ki. 
Francziaországban és Schweiczban megpróbálták az erkölcstant 
a hittantól függetlenül tanítani. De mit tapasztaltak ? Azt, hogy 
ha erkölcsös jellemet akarnak nevelni, vissza kell térni a régi 
alaphoz: a valláshoz, mert csak az Isten tekintélyén s akaratán 
alapuló erkölcsi szabályok bírnak jellemképző erővel. A vallástan 
tehát teljes erejével, a maga közvetlenségével küzd ugyanazon 
czél eléréséért, a mely az összes gymnasiumi oktatás végső czélja. 
S minthogy az összes tárgyaknak egymással kölcsönhatásban, 
összhangzásban kell lenni, az egész gymnasiumi oktatás központ
jául az állami középiskolai tanterv szerint is a vallástan van 
hivatva lenni, miután ennek közvetlen czélja az, a mire a többi 
tárgyak tanításának mint végső czélra kell törekedni, t. i. az 
erkölcsös jellem fejlesztése.

Felekezeti iskolák ezt a felfogást követik és ezt kell követ
niük bárminő tanterv mellett is. Az állami középiskolánál azonban 
ez csak ideális álláspont. Az állami középiskola az összes tantár
gyakat a magyar nyelv és irodalom köré csoportosítja, tantervében 
ez foglalja el a központot, s vele hozatnak szoros kapcsolatba 
a többi tantárgyak.

Erre vonatkozólag Rein W. jénai psedagogus neveléstanában 
a következőket olvashatjuk: «A jelenkorban nyilván két hatalmas 
áramlat tapasztalható, melyek kedvezőtlenül hatnak a gymnasium 
eszméjére. Az egyik a természettudományok fellendülése és az 
erős reális korszellem, a másik a nemzeti érzés erősödése».

A reális gondolkodás itt-ott nálunk is jelentkezik, de az 
ideális felfogást, melyet a gymnasium is hivatva van terjeszteni, az 
emberek nagyobb részének leikéből nem tudja kiszorítani. Erősebb 
mértékben van meg a másik áramlat, mely Németországban a 
«Német birodalom» újbóli felállítása óta ragadja magával a 
lelkeket, t. i. a nemzeti eszme. A nemzeti eszme, a nemzeti 
iskola, hangoztatása fordítja el a főfigyelmet egyelőre minden 
nevelés, így a gymnasiumi nevelés végső czéljától: az erkölcsi, 
vagy a mi ezzel egyet jelent a valláserkölcsi jellem fejlesztésétől.

Távol legyen tőlünk, hogy mi a nemzeti irányt kicsinyeljük. 
Szükség van arra kiváltkép a mi hazánkban, hol oly sok az állam 
nyelvét nem beszélő polgár, kiknek fiait a magyar nyelv ismere-
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téré és a magyar haza szeretetére nevelni kell. Evangélikus egy
házunk mindig elől járt ott, hol a hazafias szellemet terjeszteni 
és a nemzeti nyelvet művelni, pártolni kellett. A negyvenes évek 
nemzeti fellendülésekor az egyetemes evangélikus egyház a zay- 
ugróczi tantervet (1842.) kötelező szabály erejével ruházta fel. 
E rendszer a magyar nyelvet tette a tanítás nyelvévé, minden 
más ily intézkedést megelőzőleg. És tárgyilagos méltatói e tan
tervnek elismerik róla, hogy miután a gymnasiumi tanulmányokat 
8 osztályra osztotta és a szakrendszert is kötelezővé te tte : bátran 
kiinduló pontja lehetett volna a nemzeti középiskolának.

Mivel egyelőre nines kilátás arra, hogy azok az okok meg
szűnjenek, melyek az állami nyelv és irodalom nyomatékos taní
tását és a nemzeti szellem erélyes fejlesztését szükségessé teszik: 
mi is szükségesnek tartjuk a nemzeti iskolát; de szintén a nem
zeti eszmének hódolunk akkor, mikor azt mondjuk, hogy a 
hazafias nevelés mindig párhuzamosan történjék a vallásos neve
léssel és sohasem ennek rovására. Hisz, nemzet nagy, erős s 
hatalmas csak akkor lehet, ha vallásos és erkölcsös is. E két czél, 
a nemzeti iskola és a vallásos nevelés czélja is szépen összhang
zásba hozható azáltal, hogy a hazafias nevelés mint közelebb 
eső czél fölé mint végső czélt a vallásos nevelés czélját, az erköl
csös jellem képzését helyezzük. E czél adja meg a nevelésnek 
a szükséges egységet, egyöntetűséget, melyet az 1879-kiés későbbi 
miniszteri rendeletek is követelnek.

Hogy a vallástanár munkáját sikerrel végezhesse, hogy fel
adatát megoldhassa, épúgy szüksége van az összes tanárok segítő 
közremunkálására, mint a magyar nyelv és irodalom tanárának 
a hazafias szellem ápolásánál. A vallástannak harmóniában kell 
lenni a többi tárgyakkal. Ez összhang végett neki is közre kell 
hatni a nemzeti szellem ápolásában. E feladatát a vallástan a 
nemzeti nyelv szeretete, a nemzeti hithősök méltatása, a haza
szeretetnek, mint az erkölcstan egyik tételének kiemelése és az 
egész tanítás hazafias szelleme által teljesíti. A protestáns vallás
tanításnak e tekintetben könnyű a munkája. Reá mutathat az 
első magyar reformátorok ama tevékenységére, melylyel ők a 
holt latin nyelv helyébe a nemzeti nyelvet tették az isteni-tisztelet 
nyelvévé. Reá mutathat, hogy a reformatiótól mind e mai napig 
a reformátorok és utódaik voltak a nemzeti szellem elsőrangú 
őrei. Reá mutathat, hogy a mikor a magyarnak szenvedni kellett,
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azért mert magyar, ugyanakkor mindig szenvedett a protestáns 
is, azért mert protestáns volt. Ekkép a protestánsok sorsa mindig 
össze volt kötve a magyar haza sorsával.

De a mint ekkép a vallástan a maga részéről hozzájárul a 
nemzeti szellem neveléséhez és keresi a harmóniát a többi tár
gyakkal, viszont megkívánja, hogy a többi tárgyak őt feladata 
megvalósításában necsak ne gátolják, hanem inkább elősegítsék.

Főkép azok a tárgyak segíthetik elő a vallástant feladata 
megoldásában, melyek az emberek életével foglalkoznak. Az iskolai 
tantárgyakat ugyanis két csoportra oszthatjuk. Az egyik csoportba 
tartoznak a történeti tárgyak, melyek az emberek életéről szólnak, 
a másikba a természeti tanok, melyek a természet életéről szól
nak. A vallástannak főkép az első csoport tárgyai lehetnek segít
ségére. Ezek (a vallástant magát nem számítva) a világtörténet, 
irodalomtörténet, a rajz, ének és. a nyelvek. A természeti tanok: 
a földrajz, a szoros értelemben vett természettudományok és a 
szám- és mértan csak kisebb mértékben lehetnek segítségére a 
vallástannak.

A vallásos jellemképzésben a vallástannal együtt elsősorban 
a világtörténet munkálhat közre. «A világtörténet világítóiét.» Az 
egyes alakok rajzában, korszakok és népek jellemzésében a tör
ténet a jónak jutalmát, a gonosznak büntetését tünteti fel. Szem
lélteti azon valláserkölcsi igazságot, melyet a 128. zsoltár 1. verse 
ekkép fejez ki: «Boldog ember az, a ki féli az Urat és a ki az ő 
vitaiban jár». A történet tanára kiemelheti, hogy a mint Istennek 
félelme kis embereket nagyokká növelhet, akkép vallásos és 
erkölcsös élet kis nemzeteket is nagyokká és hatalmasokká tehet. 
A minden hatalom és befolyás nélküli Augusztinus-barátból: 
Lutherből Isten félelme által a legkiválóbb történeti alak, nagy 
reformátor lett. Főkép a reformatio áldó hatását emelheti ki 
a történet tanára a vallásos nevelés czéljából. Beá mutathat, hogy 
a reformatio mikép tördelte szét a szellemi szabadság bilincseit, 
mikép szerezte vissza az ember legdrágább kincseit a lelki
ismeret szabadságát és a szabad kutatás jogát az egész világ szá
mára, mint emelte a vallásos élet bensőségével együtt a polgári 
életet is magasabb fokra. Az ifjúság nevelése, tudományos élet, 
művészet és ipar azon országokban virágzik leginkább, melyekben 
a reformatio meghonosodott, Németország, Anglia, az amerikai 
Egyesült-Államok nagyságukat, hatalmukat a reformatiónak köszö-
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nik. Spanyolország, a világ legnagyobb hatalmassága, egykor a 
reformatiót vérbe fojtotta. És mivé lett? Eégi hatalmának ma 
már csak romjai vannak.

A vallásnak, az evangéliomi szellemnek áldó erejét ekkép 
feltüntetve, a történet tanára nagy mértékben elősegítheti a vallás
tant feladatának megoldásában, az evangéliomi szellemű erkölcsös 
jellem képzésében.

Az irodalmak tanárai is bő alkalmat találnak valláserkölcsi 
igazságok feltüntetésére. Első helyen a hazai irodalom és annak 
története, de a többi irodalmak történetei is elősegíthetik a vallá
sos élet ápolását. A XVI. és XVÜ. század irodalma hazánkban 
első sorban vallásos irodalom. Még a nem vallásos tartalmú 
irodalmi művek is azon korban az uralkodó vallási eszmék hatása 
alatt készültek. A «Zrinyiász» szerint Isten a vétekbe sülyedt 
magyar nemzet megbüntetésére küldi Szolimán szultánt a magya
rok ellen ostorul. E költemény főhőse: Zrínyi Miklós imában 
ajánlja fel életét a keresztyónségért. A jelesebb költői művek min
denkor valamely erkölcsi igazságot szemléltetnek. Valamennyi 
azt tanítja, hogy a jónak győzni és a rossznak bukni kell. Meg
találjuk e vonást a legnépszerűbb irodalmi műben Arany Toldi
jában is. A nemes lelkű, anyját szerető, elkövetett vétke miatt 
búba merült Miklós győzedelmeskedik, czélját eléri, miután vitéz
ségéért a királytól kegyelmet nyer. Eavasz bátyja György pedig 
kudarczot vall. Toldi Miklós bajában bizodalmát Istenbe veti. 
Ekkép szól a nádasban őt felkereső Benczéhez :

Sorsom balra fo rd u lt;
G yilkosságba estem, lettem  bujdosóvá,
H ej ki tud ja  m ikor leszek bele jóvá ?
De hiszem  az Isten t, az árvát sem hagyja,
M ert azért az árvák  gondviselő A tyja. (4. Ének.)

Az egész mű valláserkölcsi alapelvét Arany ekkép fejezi ki:

K inek az ég alatt m ár senkie sincsen,
Ne féljen: felfogja ügyét a jó Isten . (VII. Ének.)

A világi költőknek akárhány költeménye a legszebb virága 
a vallásos költészetnek. Berzsenyi «Fohásza», Arany «Fiamnak» 
czímü költeménye tisztán vallási tartalmúak. Az irodalom kiváló 
termékei a bennök szükségkép nyilatkozó erkölcsi igazságszolgál-
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tatás által nagy mértékben hozzájárulhatnak az erkölcsi jellem 
fejlesztéséhez. Hasonlókép léphetnek az idegen nyelvek és irodal
mak is a vallásos eszme szolgálatába.

Távolabb esnek a vallástantól a természeti tantárgyak. 
E miatt itt a földrajzról és mathematikáról nem is szólunk, 
figyelmünket inkább a szoros értelemben vett természettudomá
nyokra fordítjuk. A természettudományoknak és a vallástannak 
harmóniában kell együtt munkálkodniok az ifjak nevelésében. 
A mily helytelen volna a vallástantól, ha ellenséges indulattal 
szólna a természettudományról, ha annak vívmányait az ördög 
művének mondaná, ép oly hibás eljárás volna a természettudo
mány részéről, ha az a vallás dolgairól kicsinylőleg nyilatkoznék, 
vagy azokat gúny tárgyává tenné. Vallástan és természettudomány 
egymással a legszebb összhangzásba hozhatók.

A reformatio kora kezdette megismerni a természet erőit, 
a mai kor ez erőket az ember szolgálatába hajtja. De azért 
korunknak a vallástól mint minden művelődés alapjától elszakad
nia nem szabad; s noha eredményeket ér el, nem szépen tenné, 
ha elbizakodnék.

A természettudomány ismerteti a természeti erőket és ezek 
hatását. De a természet erői és törvényei eredetének kérdését 
mint tudomány, pusztán az értelem segítségével megfejteni nem 
tudja. Mikép lett e világ? mi az anyag eredete? honnét erednek 
a természeti törvények ? mi a világ czélja és rendeltetése ? Mind e 
kérdésekre csak a vallás adhat feleletet. És ha a természettudo
mány tiszta világnézetet akar nyújtani, kénytelen a vallásos hithez 
folyamodni.

Az igazi természettudós megérti a természet szavát, a mint 
megértette a zsoltár-iró, Dávid király, ki a 19-ik zsoltárban ekkép 
Írja le a természetet: «Az egek hirdetik az erős Istennek dicsősé
gét és az ő kezeinek munkáját hirdeti ama kiterjesztett erősség. 
Az egymás után következő napok bőséggel prédikálják az igét; 
és az egymásután való éjszakák tanítanak bölcseségre. Nincsen 
beszédek, sem igéjek, mégis meghallatik az ő szavok. Minden 
földre kihat az ő zengések és a föld kerekségének határira az ő 
beszédek.»

Verulámi Baco mondása főkép a természettudományban 
nyer igazolást: «Ha keveset merítünk a tudományból, az Istentől 
elvezet, de ha többet merítünk a tudományból, az Istenhez vissza-



vezet». A nagy természettudósok istenfélők voltak. A természet 
törvényeinek felfedezői: Kopernikus, Keppler, Newton vallásos 
emberek voltak, kik félték és tisztelték Istent: korunk természet- 
tudósainak, kik a fölfedezett törvényeket az ember szolgálatában 
alkalmazzák, szintén fel kell emelkedni a természeti erők és tör
vények végső okához, forrásához: Istenhez. Keppler a bolygók 
mozgásáról szóló nevezetes könyvét Isten magasztalásával fejezi 
be. Humboldt Sándor, a nagy természettudós ekkép nyilatkozik: 
«A természet vizsgálásának az a befejezése és eredménye, hogy 
mi is mint a bethlehemi angyalok ekkép magasztaljuk énekünk
kel Isten t: Gloria in excelsis Deo ! Dicsőség a magasságos meny- 
nyekben az Istennek» !

A természettudomány és minden tudomány és műveltség 
Isten nélkül csak gyötrelem az emberre nézve. Ezen állítás szem
léltetésére az etbikusok a prometheusi mondát szokták felemlíteni. 
«Prometheus a tüzet, a művelődés ősalapját, az ég urát daczosan 
megvetve, lelopta az égből. Ezért büntetésül sziklához szegezték 
és egy sas, az ő végnélküli gyötrelmére, az ő mindig újra meg 
újra megnövő máját kiszaggatja, míg valamikor egy Isten meg 
nem szabadítja gyötrelmeitől». «E monda az emberiség sorsát 
fejezi ki képiesen. A földi élet előhaladása nem örömére, hanem 
szenvedésére van az emberiségnek, ha az istenség elvetésével 
vásárolja meg azt. És e gyötrelemtől csak az isteni segedelem 
szabadíthatja meg az emberiséget. A földön az emberek és népek 
boldogsága a műveltségnek és vallásnak szövetségében áll». 
(Luthardt.)

Ekkép a vallástan feladata a gymnasiumban: a többi tár
gyakkal összhangzásban, azok közreműködésének megnyerésé
vel fejleszteni ki a valláserkölcsi jellemet. Hogy a gondjainkra 
bízott ifjak a műveltségben ne lelki gyötrelmet, hanem boldog
ságot szerezzenek maguknak, neveljük őket vallásos szellemben, 
képezzük őket mindnyájan valláserkölcsi jellemekké. Ezáltal 
lesznek majd egyházuknak hithű tagjai, embertársaiknak szerető 
felebarátai és a hazának minden szépért, jóért s nemesért lel
kesülő fiai.

Bereczky Sándor.



2. AZ ISMERETELMÉLETEK ÉS A THEOLOGIA.

Á rendszeres gondolkodásnak is megvannak a maga divatjai. 
Legtöbbször még csak azt se mondhatjuk, hogy a társadalmi élet 
szükségleteiből, vagy válságaiból sarjadóznak. A nyughatatlan 
ember-ész maga készít fejtörő kérdéseket, a miken aztán elokos
kodjék a következő emberöltő minden valamirevaló bölcselője. 
A természetnek — hosszú munkával, kemény küzdelemmel — 
eddig megtalált törvényei, főképpen ezek értékesítésének minden 
téren átalakító hatása önnön erőnk iránt akaratlan is elfogulttá tesz
nek bennünket. Az «arasznyi lét»-ben megmérni törekszünk a 
végtelent, — tudni akarjuk azt is, mi nekünk minden bizonynyal 
örök titok marad. Ez a lázas kutatásvágy, az el nem nyugvó kétel
kedés: a tudás szülője. Sokszoros tévedéseiben is mentsége, hogy 
a jövendő korok fölvilágosodását hordozza méhében. Az líj igaz
ságok — ha mindjárt pusztán csak alakjuk új is, a miben meg
nyilatkoznak — tovább késztetik a fürkésző embert, hogy a tört 
utón meg soh’sem állva, mind föllebb hatoljon az ismeretlen mere
deken. Mentői magasabbra ér, annál szédületesebb a mélység, mely 
lépten-nyomon fenyegeti a vakmerőt. Azt hiszi, már-már egészen 
ott van a «mindentudásnál», pedig éppen olyan végtelen messzeség 
választja el tőle, mint akkor, mikor nagy magabiztában megindult.

Kétségtelen, minden elméletnek a gyakorlati megvalósulás a 
próbája. De bármennyire valóra válik is a következtetés utján 
megállapítható elméleti eredmény, — mindig marad benne valami 
«testet nem ölthető». Ez a valami teszi a tudást a saját maga czél- 
jává. Benne rejtőzik a «végső ok»; a mihez tudásunk soha el nem 
ér, a mihez vágyódásunk a sejtés szárnyain mégis úntalan föl
fölemelkedik. Vissza kell hullania. Azzal kárpótolja magát, hogy a 
bűvös képzelet erejével méri fel ezeket az elérhetetlen, tiszta régió
kat. Az így alkotott, pusztán elgondolt világot bontogatja aztán új 
meg ú j ; rövidebb, hosszabb életű elméletekben.



Az elmult élet, — a történet; s a folyó élet, — a jelen egy
arántigazolják a régi tételt: minden tudományág annyiban válik 
a mindennapi élet, tehát a sokat emlegetett örök fejlődés előmoz
dítójává, a mennyiben a valóságot szolgálja. Mentői messzebb 
szárnyal a földiek fölé, annál kevésbbó várhat elismerést az anyag
hoz tapadó mozgalmakban. Eszményi, tiszta és nemes lesz az igaz, 
de szerepe nem igen jut abban a bizonyos «létért való küzdelem
ben». Legfeljebb úgy, ha maga teremt magának ilyen harczokat. 
A hogy ezt a theologia történeti kialakulása nyomról-nyomra 
bizonyítja.

Az egyháztörténetnek szüntelen folyó korszaka az a hatalmas 
küzdelem, melyet minden időben a «modern» szó köntösébe öltö
zött gondolkodásnak nyíltan bevallott vagy leplezett czélú törek
véseivel kénytelen megharczolni. A harcz, — mely itt-ott a túlzá
sok kiélesedése korában nemcsak az egyház erkölcsi hatását kívánj a 
korlátozni, de egyenesen belső életét próbálja fölforgatni, — annál 
mélyebbre ható, mert ez a «fölszabadult gondolkodás» mindig 
ugyanazokkal az eszközökkel támad és küzd, mikkel az egyház 
a maga eddigi egész múltját megépítette és beláthatatlan időkre 
hatalmas szervezetét megalkotta. Nincs történet, mely egy-egy 
nagy gondolatot ellenhatások nélkül valósított volna meg. Mentői 
nagyobb tehát az ellenhatás, mivel az ige testté válásának kell 
megküzdenie, annál föltétlenebb értéke a győzelemnek is, mely az 
ellentétes törekvéseket egybe omlasztva, magának a sokat vitatott 
elvnek munkálását biztosítja. Tiszta érzés, elfogulatlan gondol
kodás mindenesetre megtalálja ennek a tusakodásnak örök tanul
ságait.

Ha nem pusztán okait és eredményeit, de maguknak a küzdő 
feleknek egyéni törekvéseit is kellőképpen meg tudja bírálni.

Önnön erőnkben való büszke bizakodás a mozgatója annak a 
szívós törekvésnek, hogy a tapasztaltak révén a megismerhetés 
végtelenségét, korláttalanságát s ezzel az egész mindenségnek 
még végső okaiban is természetes felfoghatását váltig bizonyítgas
suk. Ebben a mozgatóban kétségtelenül dicsőséges része van a jól 
végzett munkának, mely a természettudományok fokozatos töké
letesítése folyamán megismert örök elveket — változó körülmények 
közt is — egyforma eredménynyel tudja és kívánja fölhasználni. 
De belső ellentéte annak a — sokszor szükséges — megalázkodás
nak, mely évezredes meddő okoskodások vigasztalásául hirdeti,
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hogy az embernek előbb «újjá kell születnie» a vallásban, mert 
erőt csak ettől nyerhet a «nem a föld porából alkotott» valóságok, 
igazságok megismerésére.

Ez alapon az ellenkezést alakilag leghelyesebben így választ
hatjuk két táborra: egyházi férfiak, (hívők) és kételkedők gondo- 
latharcza. Amott nemcsak a kiinduló, de a bizonyító is mindig az 
egyház tekintélye. Eszközeit éppen azért nem pusztán az emberi 
gondolkodás szolgáltatja, hanem mivel ez kezdettől fogva gyengé
nek bizonyul: a hitnek forrásából, — a kinyilatkoztatásból merít 
szüntelen. A kételkedők a tiszta észből, a magára hagyott emberi 
gondolkodásból kapják és erősítik előre törekvésüket; vele szer
kesztik egybe a fölfoghatok összes tulajdonságaiból szőtt rend
sorait, e sorok ezernyi módra változtatott kapcsolásait. Yele és 
általa állapítják meg vaskeménykövetkeztetéseiket, mikből legalább 
alakilag új igazságoknak «keil» sarjadniok. Amott az ultima ratio: 
«Isten rendelte így»; emitt: «másként nem lehet, mert másként nem 
gondolhatjuk».

Amaz a nemzetek gyermekkorát hatja át egész erejével s mert 
a társadalmi és politikai élet vele alakul ki, vezető szerepét mind
addig megtartja, míg ellentétes’elvek harczra nem kényszerítik. Újí
tás vágya vezeti ezt a küzdelmet; nem mindig nevezhető öntudatra 
ébredésnek. Beleékelődik az egyház hittitkai közé, támadása a hit 
ellenében mind tervszerűbbé válik, összes magyarázatai — köz
tük a legjobb akarat sugallatai is — csakhamar oly kísérlet számba 
mennek, mint a melyek az egyház tekintélyét kívánják megdön- 
teni. Ezzel az elvek harcza — mert az egyház látható tagjai min
dig emberek — váratlan fordulattal osztályok, hivatalok létért való 
küzdelmévé alakul át. Eölös példával szolgál erre a XVII. század
beli magyar hitviták irodalma is. Pedig ez gyönge viszhangja a 
németországi egyetemek avató-értekezéseinek, a megújult hitvéde
lem harsogásának. A védelem hevében maga az egyház is átlépi 
a természetes életfolyama szabta határokat; olyan eszközöket 
használ a küzdelemben, melyek belső fejlődését fokozhatják ugyan, 
de hasznavehetetlenek a pusztán emberi tapasztalás köveiből alko
tott erősségek megostromlásában. S mert ez az ostrom meg nem 
szűnhet, ■— folyton tart az ellenhatás is, melynek legfőbb tenni
valója — Spinozától kezdve Comteig minden bölcselet-rendszer a 
tanúsága — hogy az egyházat a hit világába szorítsa vissza; hogy 
elvitassa tőle a jogot, hogy nem hit dolgában hit-tételszerű kijelen-

3Értesítő 1896—1897. évről.
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téseket szerkeszszen s azoknak föltétien értéket követeljen, őket 
örök érvényességű igazságoknak hirdesse.

A történeti fejlődés szigorú következetességét a rendszeres 
gondolkodásnak egyetlen kérdése sem tünteti föl oly határozottan 
és annyi tanulsággal; egynek megoldásában sem nyilatkozott meg 
annyi tiszta emberi törekvés, mint az «ismeret» elméletében. 
Kutatása együtt született meg az első szabad gondolattal. Akkor, 
mikor ez a hitregék bűvös békéit lerázva, a világalakulásról szőtt 
elbeszélések fényes ködét átszaggatva, először szárnyalt a tudás 
tiszta levegőjébe. Az embert mint érző és gondolkodó valóságot — 
tehát a mindenségnek már önmagában is legtitokzatosabb egyedét, 
egész mivoltában iparkodik magyarázni.

Feladata, czélja, eszközei kezdettől fogva kapcsolódtak a 
theologiával. Hamar nyilvánvalóvá kellett válnia, hogy bár közös 
alapon indultak; az út, melyen együtt haladtak, csakhamar szét
válik s a theologiát önmagába vezeti vissza, a szabad gondol
kodásra nézve pedig a végtelenség titkos homályába visz.

Az «isteni tudomány» hű maradt önmagához. A messze távo
zót egyre hivogatta vissza. Hol okoskodásaival, hol tekintélyével; 
hol meg fenyegetéseivel, átkaival. Néha-néha mintha megakasz
totta volna merész haladásában.

És mindannyiszor, mikor a szabad gondolkodás útvesztőbe 
tévedt, kész örömmel, diadala biztos tudatában nyújtotta neki a ki
vezető fonalat: a mindent megmagyarázó kinyilatkoztatást.

A mind máig tartó harcz éppen azzal vált elkeseredetté, hogy 
atheologia minden kétség megoldására, minden emberi okoskodás 
támogatására az «isteni erőt» vitte a küzdelembe. Ez a hosszú 
gyakorlat mondatta ki vele az alapelvet, hogy «vannak eszünket, 
felfogásunkat meghaladó igazságok, azaz olyanok, miket pusztán 
eszünk segítségével sem közvetetlenül, sem — a következtetés 
révén — közvetve nem vagyunk képesek feltalálni, — sem a saját 
eszünk munkájából kikerült úgynevezett észigazságokkal nem 
tudunk világosan bebizonyítani. Pusztán és egyedül isteni kinyi
latkoztatás művei lelkűnkben». Mivel pedig a képzelet alkotta 
regéket előbb foglalta rendszeres egészbe, mintsem a tulajdonkép
peni gondolkodás tudatos művészetté, majd tudománynyá vált, s 
főképpen mivel a gondolkodást használta rendszerezőnek s egy
úttal magyarázónak ------- e jogon méltán követelhette, hogy a
gondolkodás se lépje át a vallás alkotta korlátokat, melyek a hit
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mélységeit választják el a múlandó földtől, — szét ne oszlassa azt 
a fényes párázatot, mely ezekre a titkos mélységekre borúi. A böl
cselkedés azonban bár tiszteletben tartja ezeket a korlátokat, mint 
az igazságra vágyó ember alkotásait, mikkel az örvénytől kívánja 
megóvni a kutatót — szabadon hidalja át a mélységeket. . . .  «a 
fellegek fölé kiván emelkedni». (Littré.)

Ezért hirdeti, hogy természetünkön, a mi emberi gondol
kodásunkon kívül eső ismeretforrás nincs. Azt is, a mit a vallás 
természetünkön felül levő, eszünket meghaladó ismeretnek mond — 
mi magunk emberek alkottuk hosszú gondolkodással; a gondol
kodás egyik főmunkájával: a tulajdonságok elvonatkoztatásával. . 
s az elvonatkoztatott tulajdonságok egy egészbe, egyetlen létezőbe 
szövésével. Azzal, hogy a létezők okait kutatva nem bírunk tovább 
menni az utolsó határnál, melyen túl az örök kétségeskedésnek, — 
vagy a buzgó önmegadásnak kell következnie.

Az Istennek, mint a létező mindenség teremtőjének, fenn
tartójának gondolata elemeiben éppen olyan képek összessége, mint 
a minőkből más elvont gondolatokat alkotunk. Éppen minden 
nemzet felfogásában megnyilatkozó közös értelme, nevének közös 
jelentése — közös gondolkodásfolyamatra vall. Ez pedig a mind
nyájunkban egyképpen munkáló, sokszor emlegetett, költőktől 
ezer módon megénekelt örök emberire.

A bölcselkedés pedig éppen erre az örök emberire — prózai 
nyelven szólva az életjelenségekre s ezeknek ugyanazon körülmé
nyek között mindig egyenlő megnyilatkozásaira alapítja sokféle
képpen magyarázott, sokszor kárhoztatott Ítéletét, mely szerint: •—• 
a megismerésnek összes feltételei egyedül önmagunkban, illetőleg 
szervezetünk működésében s a körülöttünk létezők, tehát érzékel
hetők megfelelő reánk hatásában vannak.

Hogy a theologia s a bölcselkedés felfogása között látszó 
örvény a maga mivoltában legtöbbször pusztán nevek hullám
zása, . . hogy való forrásuk, melyből megindulnak s melybe rövi- 
debb-hosszabb ringás után megint visszatérnek, ugyanaz a — bár 
másként szőtt és más névbe foglalt gondolat, azt az ismeretelmé
letek története bizonyítja legjobban. Amegismerhetetlen «végső ok», 
a rendező, teremtő szellem», akiben élünk és vagyunk . . . minden 
elméletnek végső határa. Eddig tart a tudás . . itt kezdődik a hit.

Meddig haladtak együtt. . . minden nyomot megőrzött a böl
cselkedés történeti kialakulása.

3*
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A klasszikus görög világ nagy gondolkodóinak törekvéseiből 
ki-kilobban az ellentét, pedig ugyanannak a gondolkodásnak tar
talma szórja sugarait mind a két kutató fél útjára.

A keleti műveltség hordozóival, különösen a chald és hindu 
népekkel való százados érintkezésük folyamán e népek egyéni 
világából, felfogásából sok átszivárgóit a maguk gondolkodásába; 
e nemzetek titokzatos világnézetének nem egy részlete beleolvadt 
a görög nép ragyogó hitregéibe. De éppen e költeménynek is hihe
tetlen mesék csodás titkossága késztette a faji sajátságainál fogva 
önálló jellemű görögöt, hogy a nép hitében megszentelt regék 
homályát eloszlassa, hogy a vallásos történetekből induló s azokba 
megint csak visszatérő gondolkodással be nem érve . . .  az Olym- 
pos isteneitől függetlenül, a Hades képzelt rémeitől nem remegve 
önmaga, mint egyedül magában való ember keresse «a láthatók 
láthatatlan okait», — a «változásokban megnyilatkozó örök változ- 
hatatlant».

A vallás a maga regéivel együtt előbb lett rendszeres egészszé, 
mint az embernek önmagára irányuló kutatásai. A külső világ 
a maga milliárd tüneményével s ezeknek közvetetlenül az em
berre gyakorolt hatásával ugyanis előbb foglalkoztatta a gon
dolkodást, mintsem hogy a gondolkodó ember önmagába mélyed- 
hetett.

Ez világosítj a meg a görög bölcselkedés első századának egész 
törekvését, mely szemmel láthatólag abban tetőzik, hogy a vallás 
hirdette titkok magvát embertől származott gondolatnak igazolja 
s mint ilyet — mivel e titkok természeti tünemények okairól szó
lanák — magából a természetből magyarázza meg. Ennek az 
éppen egy századot betöltő okoskodásnak az volt a legfőbb haszna 
és minden idők bölcselkedésére kiható eredménye, hogy a tiszta 
észbeli elvonás művészetéhez szoktatta a gondolkodást.

Kétségtelen, hogy ez hosszú időn át a hit sugaraival ipar
kodott a létezésre boruló homályt eloszlatni. S ha egy-egy lépéssel 
tovább ment a vallás állította korlátoknál, készségesen vissza is 
tért a megjelölt térre, melyen túl nem lehet megnyugvás.

Ezt az önmegadást világosan magán hordozza az első valódi 
bölcselkedőnek: Anaxagorasnak gondolkodásvilága.

Új korszak küszöbén áll. Mögötte még ott forrong az alaktalan 
chaos, a hogy a hitregék nevezgetik: a világ ősanyja . . .  de előtte 
már ott áll az értelmes rendező, a gondolkodó, mindenható való-
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ság . . .  a szellem, az örök, tiszta voö?. Az alaktalan anyag nem 
önmagától ölt alakot, hanem a szerint, a mint ez az értelmes ren
dező erő megszabja. Ettől a semmi anyaghoz nem hasonlítható, 
minden létezőtől véghetetlenül különböző tiszta értelemtől szár
mazik a látható világ értelmes létezője az ember, még pedig úgy, 
hogy jobbik része — a lélek — egyenesen belőle száll a befogadá
sára alkalmas testparányok szövedékébe.

A theologia itt összebékélt a bölcselkedéssel. A vallás Zeusa, 
ki «sötét szemöldökének egyetlen rándulásával megrengeti a nagy 
Olympost» (II. I. 532.) ki «a mit akar az az igazság» (Aischyl. 
Prometh. II.) és a hitregék Prométheusza, ki «minden művészetre 
és tudásra oktatta a halandókat» (u. o.) a mindkettejök fölött ural
kodó «győzhetetlen Végzet» (u. o.) eszméjével együtt egyesültek 
Anaxagoras e íönséges gondolatában.

Valójában bezárja a világegyetem keletkezésének magyarázga- 
tását. Vele végződik a görög természetbölcselet, mely a theologiá- 
ból indul, az ész tiszta okoskodásával keresi a végső okot és — 
százados vergődés után igazat ád a vallásnak.

A nagy mindenségnek, az egyetemes világnak végső okaira 
vonatkozó buvárlása így belesimul a theologiába. De annál mé
lyebbre hat, annál izgatottabb kutatás bonczolgatja ettől kezdve a 
kisvilágot, . . . magát az embert. Keletkezését — az ember terem
tését — bókén hagyja. Természetét, czélját, működését vizsgálja, 
hogy egyező megnyilatkozásaiban az egyetemes törvényt keresse. 
E vizsgálódás, igaz, hamar hínárba csalja az egyéni hatásoktól tel
jesen meg nem szabadult bölcselkedést, a megtalált törvények ferde 
alkalmazása pedig valósággal gondolkodás-műjátékká teszi az 
eddig meghatározott úton és előre kijelölt czél felé törekvő okos
kodást.

De annak a gondolat csűrösnek-csavarásnak (sophistiká- 
nak) is megvolt a maga mérhetetlen hasznú eredménye. Az ember 
cselekvésében megkereste az értelem munkáját s a testi szervezet 
mindenkiben egyenlő működését. Emezt a külső hatások felvétele 
és átszerkesztése szerint máig állandóan osztályozta; amannak 
keletkezését és egész folyamatát kutatta, sőt eredményeinek érté
két is felbecsülte.

Mikor pedig — az ember természetének vizsgálása, az ismeret 
kutatása révén átlépte a határt, melyet az előző korszak vallása és 
bölcselkedése egyesült erővel . . . más czélból, de ugyanazon törek-
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véssél alkotott: hirtelen, váratlan, úgyszólván egyetlen gondolattal 
ismét vissza kellett térnie az elhagyott «szent tájakra».

Sokrates egyénisége ez a rendszerváltoztató hatalom. A sophis- 
ták kifejtették a szabadság és öntudat gondolatát, de egységes 
elvre nem bírták visszaszármaztatni; az egyéni gondolkodás nagy- 
szerűségét és csodás eredményeit váltig hirdették, de a millió és 
millió ember gondolkodásában megnyilatkozó egyformaságban 
a tárgyi valóságot nem akarták felismerni; egy minden gondolko
dásban önmagában és önmagáért való tartalmat nem tudtak 
találni. Egy szóval, az egyes embert tették a «mindenség mérté
kévé». Protagoras e hires gondolatától csak egyetlen lépés volt 
ahhoz, hogy a bölcselkedés vallásban a hitetlenségnek, a társadalmi 
életben a fejetlenségnek legyen szószólójává.

Sokrates ezt a hires tételt magával a tételnek értelmével 
czáfolta meg. Mindegyikünk tudja, hogy «a mit mi jogosnak, jónak, 
rossznak tartunk, nem egyedül nekünk tetszik ilyennek, hanem 
minden más értelmesen gondolkodónak; azaz, hogy a mi egyéni 
gondolatunknak általános jellege, egyetemes értéke van. E szerint 
tehát nem az egyes ember a mindenség mértéke, hanem az álta
lános ember, az emberek összessége. Kell bennünk valaminek lenni, 
mi ez általános, egyetemes értékű gondolatra kényszerít. Ez a va
lami pedig nem pusztán a testi szervezetünk egyformasága. Mi 
hát? a természetes «egyéni készség». (Platon: Phaidon, Prota
goras).

Ha nem egyedül a testi szervezetből fejlődik ez a bennünket 
minden cselekvésünkben megelőző hatalom . . . úgy valahonnan, 
valakitől mégis csak belénk kellett kerülnie. . . .

Sokrates maga nem bajlódott ezzel a kérdéssel. Neki a fődolog 
az volt, hogy a kész embert vizsgálja. Nyílt titoknak hagyta meg 
annak a készségnek s vele a látszólag nem egyéni tapasztalás és 
nem egyéni gondolkodás alkotta s mégis egyetemes értékű gondo
lataink keletkezését. Ebben gyökerezik életének tragicuma.

Mivel vádolták meg ellenfelei — mindenki tudja.
Tanításaiban nem a társadalmi, a politkai felfogás ellenét 

látták, — hiszen magán élete és tanítványainak nyilvános szerep
lése kiáltó czáfolat volt e vádaskodásra.

A vallást féltették tőle. A vallást, melynek regéi szertefosz
lottak volna Sokrates gondolatainak tovább fejtegetése nélkül is ; 
a vallást, mely ember alkotta rendszerének porrá válása korában
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a szabad gondolkodás minden szárnycsapásától rettegni kény
telen.

A kor maga is belátta mi nagyot tévedett, mikor az emberi 
tudás és az emberi erkölcsök első igaz tanítóját érdemei jutalma
zása helyett a gonosztevők bűnhödésével, halállal sújtotta, — egyet 
azonban még sem tanult meg a nagy halott életsorsából. Azt, hogy 
a vallás a benne megszólaló gondolatokkal előbb leköti az érző 
ember kezét, hogysem ez annak való mivolta ellen emelhetné föl; 
azt, hogy belső tartalmát a függőségnek érzete alkotja meg s e 
függőség gondolata fejleszti ki nemzetek faji és egyedi sajátságai 
szerint külső rendszerét. Azt, hogy ezt a belső tartalmat egyetlen 
ember soha meg nem semmisítheti, hogy a vallás megváltoztatá
sára irányuló törekvések eredménye csakis a külső fejlődés — a 
regék, a legendák, a szertartások — átszerkesztése, törlése vagy 
szaporítása lehet.

Két évezrednek minden ilynemű iparkodása abizonysága, hogy 
egyrészt a vallásalapítók már meglevő vallás rendszerek átváltoz
tatásán és a régi elemeinek újszerű rendezetbe való szerkesztésén 
munkáltak, másrészt, hogy az a rendszer lett hatalmasabbá, melyet 
külső érdekek, az anyagi erő eszközei szolgáltak.

Hogy Sokratesnek vizsgálódása mennyire nem zaklatta a val
lás mivoltát, nagy tanítványának Platonnak «Phaidon»-ja bizo
nyítja legjobban.

«Az ember isten alkotásai); «lelke az isteni lélek szikrája», ez 
előbb létezik az embernél»; «működése az elevenség»; «függetlenül 
is létezhetik, a testnek halála — mivel a lélek mindig magába 
zárja az élet gondolatát — a független léleknek csak megszabadu
lása, de nem megsemmisülése. A lélek tehát halhatatlan». (Phaidon 
VII. f. és köv.)

Nem mind olyan gondolatok-e, melyek minden idők minden 
nemzeteinek felfogását magukba ölelik; melyek a későbbi évezred 
minden új és újabb vallás rendszerébe — bár a megnyugvás érzel
mével megszentelve ■— úgyszólván változatlanul belekerültek! ?

Aristoteles a bölcselő lángész, a kit prófétának hirdet a túl
buzgó középkor is, a keresztény vallásbölcseletnek 14 századon 
át legfőbb tekintélye nem a vallásnak egyik alaptételét igazolja-e,, 
mikor a minden létezők okának a független és föltétien szelle
met -— a mi nála egy, az istenséget — hirdeti. Mikor kijelenti, 
hogy a «cselekvő ész az embernek a szabad tevékenységen alapuló
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gondolatalkotó tiszta képessége s éppen ezért a lélek mivoltát 
tekintve nem is különbözik az isteni lélektől». . . .

Platonnak szavait, miket «Phaidon»-jában Sokrates ajka han
goztat, hogy «a hitetlenségnek egyetlen oka az emberi bölcseség- 
ben való túlságos bizakodás» . . . mindig is méltatta a valódi böl
cselkedés. Hivő maradt még akkor is, mikor a vallásrendszerektől 
távozva, magát az emberi tudást egészen újjá teremtette. Vallásos
sága azonban a «végső okok» és «végső czélok» közvetetlenül meg 
nem bizonyítható, emberi tudásunk révén csak feltehető létének 
önmegadó hitében nyilatkozott.

A mint még nem bölcselkedés az a bármint körmönfont gon
dolatszövés, mely kószakarva kapcsolt és meg nem értett ellenté
tekkel nagy hirtelen romba dönteni kívánja mindazt, mit évezredek 
hite alkotott; — úgy nem tartozhatik a vallás mivoltához az az 
aggságoskodó szőrszálhasogatás sem, mely mindazt, mi a látható 
világból azonnal meg nem magyarázható, tüstént az isten megnyi
latkozásának hirdet és magyaráz.

A halhatatlan lélek gondolatára a klasszikus görög bölcselke
dés önmagától és önmagából jött. Ebben a keleti kulturnépek hite 
keveset hatott reá. Neki nem szólt kinyilatkoztatás. A lélek összes 
tevékenységeit tehát magából a lélek természetéből magyarázta.

E tevékenység legfőbb módja és folyamata az ismeretszerzés. 
Mivel pedig a léleknek természetes működése; világos, hogy ered
ménye, az ismeret is természetes. Más szóval, minden ismeretünk 
tisztán emberi ismeret, melynek más kútforrása nincs, mint az 
ember maga s a külső világot illető egyéni tapasztalás. Minden 
gondolatban benne kell lennie a tapasztalás valamely adatának, 
melyet érzékeink fogtak fel, értelmünk megértett s a már szerzett 
és megértett elemekhez csatolt. Az így alkotott ismeretben az az 
elem marad hosszabb időn át uralkodó, melynek megszerzése vala
melyik érzékünk nagyobb fokú munkájába került, vagy hatása a 
felvételkor mélyebb és maradandóbb volt. A gyermek a maga 
módja szerint nem pusztán érzéki képet alkot — mondjuk négy
lábú játszótársáról a kutyáról. Játék közben, tehát már tapasztalás 
utján kerül ebbe a képbe a jelentés, hogy az a négylábú élő eszik, 
játszik. Ez az utóbbi mozzanat —■ mivel a maga derűit napjai 
éppen játékkal telnek el — készteti, hogy játszótársát két lábon 
állani, a két első lábát meg kezekként használni tanítsa. Úgy fogja 
föl magáról, hogy arra való. Ha kutyája megharapta, — a testi
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fájdalom maradandóbb lévén nála az egyszerű érzéki észrevevés 
adataiinál — ezt az érzést tömöríti a kutya képének jelentésébe. Még 
a mű-kutyától is félni fog ezután, az élőtől bizonyosan egész életé
ben óvakodik. E példa kissé alant jár; de az a fő, hogy a gyermek- 
világának kialakulását — a maga egyik mozzanatában— jelle
mezze.

Testi fájdalmunk nagyságáról hiába beszélünk annak, ki ha 
nem is ugyanannak a fájdalomnak, de legalább bizonyos fokúnak 
soha részese nem volt. A költő is hasztalan énekel a maga öröméről, 
bánatáról; — éneke a «pusztábankiáltónakszava», ha nines, a ki 
megértse; azaz, ha nincs, a kinek egyéni érzésvilágával a költőé 
egybeszövődhet.

A legelső úgynevezett általános gondolat, mit a gyermek — a 
testi, szervezetbeli föntartására vonatkozó érzéki képekből — meg
alkot, nem lehet más, mint a szülőitől, a környezetétől való 
függés gondolata. Elemeit a tisztán érzéki élet — az első három
négy esztendő — észrevevése szolgáltatja. Belőle, a függésnek 
gondolatából kellett valaha a természetvallás minden gondolatá
nak fejlődnie. Hogy mennyire érzéki elemekből szövődik a vallás 
alapgondolata is, mennyire emberi ismeretképek tapadnak hozzá, 
az a mindnyájunkban közös kép a bizonysága, hogy emberalak
nak képzeljük a teremtőt; személynek, mint mi magunk vagyunk 
a mindenhatót.

Ez az ismeretszerzés a «legfőbb jó», . . .  a «föltétien rossz» 
stb. látszólag tiszta gondolatok kialakulását is megmagyarázza. 
A mi nekünk valaha legjobban tetszett, ahhoz kapcsoljuk a szép
nek; a mi legkellemesebben hatott reánk . . .  a jónak; a mi testi 
fájdalmat, vagy bánkódást okozott . . .  a rossznak általános gon
dolatát.

Más szóval — összes gondolataink és ismereteink csak ben
nünk szerkesztődnek közvetlenül, csak tőlünk és általunk szár
maznak át közvetve az időben utánunk gondolkodók egyéni tudá
sába. Az «eszmék» csak általános gondolatok, miket az előző korok 
embereinek gondolkodása szerkesztett s jelölt meg névvel; mi a 
nevek tartalmát, illetőleg jelentését közvetett ismeretszerzés 
révén — tanulás, hallomás útján — teszszük a magunk tudásának 
birtokaivá. «Eszméket a korszakok szülik. Nem egyes ember okos
kodása, hanem több ugyanegy czélra, ugyanazon eszközökkel 
törekvő ember gondolkodása.» Bossuet e mondását a mi politikai



életünk úgynevezett pártalakulásai ma is, mindennap is iga
zolják.

A stoikusok az egyéni gondolkodásból; Epikuros iskolája az 
egyéni érzéki észrevevésből magyarázta összes ismereteinket. Az 
új platonisták e kétféle ismeretszerzést egybeforrasztották. Ennek 
közvetlen eredménye volt az a történetileg is feltűnő ellentét, mely 
a görög bölcselkedés utolsó korszakának ismeretelmélete s a' 
világegyetem «végső okának» magyarázata közt valósággal szün
telen ingatta az emberi gondolkodást. Egyfelől az emberi ismeret- 
szerzés kizárólagosságát, ez ismeret egyetemes értékét hirdette . . .  
másrészt kénytelen-kelletlen ki kellett jelentenie, hogy a végső al
kotó oknak föltétlenül megismerhetetlen és általunk emberek által 
meghatározhatatlan örök ős létezőnek kell lennie.

Ez a kell, a kategorikus imperativus lett a görög bölcselkedés
ből sarjadzó összes ismeret-elméletek vezető gondolatává.

Ez a kell magyarázza meg azt a káprázatos, költői mivoltában 
is tiszteletre méltó bölcselet-rendszert, melyre a már keresztyén 
vallási gondolatokkal ismerős Plotinnak nevéhez fűződik.

Az előző korok ismeret-elméletének, úgyszólván, zárótétele 
mindig ugyanaz a gondolat. Az, hogy a mindenséget alkotó, fenn
tartó ok valami ember és természet fölött álló, minden tudást és 
minden hatalmat magában hordozó erő . . . Mindenütt ott van, 
hol a világegyetem legapróbb létezői . . . belőle származik az élet, 
tőle van az új alakokat formáló elmúlás.

Plotin már méltó helyet is keres ennek az örök hatalomnak. 
Az ég, oopavo? a lakóhelye . . . hiszen ez maga is olyan kikutat- 
hatatlan, mint az, a ki okvetetlenül lakásául választotta.

Mintha a legszebb imádságot hallanók . . .  «Mi atyánk, ki vagy 
a mennyekben . . . »  Igen, igen. Mindenütt, a bennünket ölelő 
mindenségijén.

A keresztyénség — a választott népnek, Izraelnek, természet
bölcseletét, mely a Mózes Teremtéskönyvéből szól örök tanul
ságul — fogadta el alapul. . . Humboldt Vilmos szavaival szólva 
«erre építvén égbe törő csodás csarnokait.»

A görög bölcselet vooc-a személyes istenné, a világegyetemnek 
belőle származása a teremtés történetévé magasztosult. Az em
ber — a testparányok és a voö? szikrájának egyesülése — a terem
tésnek isten képére és hasonlatosságára alkotott koronájává lett. 
Lelke hordozza ezt a fönséges tulajdonságot. Ez a lélek a teremtő



alkotó erejéből kerül ki, oda kell visszatérnie. E visszatérésnek 
tudatos előkészítése, az istennel való kiengesztelődés, a hitben 
való megigazulás. Mind ennek megértésére, a működésben tudatos 
megvalósítására elégtelen a magára hagyott ember egyéni belátása. 
Égi világosságra van szüksége. Ez a kinyilatkoztatás.

Egy szóval: a lélek fensőbb rangú a porlékony testnél, élete 
önállóbb a szolgájává tett gyarló szervezetnél. Tehát minden, a 
szervezet működéséből megmagyarázni lehetetlennek látszó tevé
kenysége s ennek ilyen eredménye is attól a kívülünk, a világon 
kívül s mégis minden létezőben ható és munkáló véghetetlen 
valóságtól ered, ki a biblia szent nyelvén szólva «az embert for
málta» és «formálja a világ végezetéig».

Ettől az örök valótól, magától az istentől kerültek az emberbe 
az isten, a teremtés, a lélek, a halhatatlanság, örökkévalóság, a 
föltétien jónak, rossznak gondolata, összefoglaló nevükön eszmék, 
melyek a keresztyén theologia szerint az emberi természettől el- 
v álaszthatatlanok.

Ezt a belénk kerülést az orthodox theologia egyszerűen velünk 
születésnek magyarázza. A szervezetbeli fejlődéssel megalkudn 
törekvő újabb vallásbölcselkedés szerint már csak annyiban szü
letnek velünk, a mennyiben testi szervezetünket maga isten, a 
természetnek tőle származó törvényeivel úgy formálja, hogy örök 
czéljuknak megfelelően használhatóságuk első pillanatától kezdve 
és első sorban, ezeknek a gondolatoknak kialakítására törekszenek.

Az élet küzdelmeiben sokszorosan megfáradt emberre nézve 
mindenesetre megnyugasztaló tanítás. Másrészt a teremtés keresz
tyén felfogásának elengedhetetlen következése. Ha az az égi világos
ság csakugyan megszállja az emberi lelket . . . sugarában ott kell 
ragyogni az emberi gondolkodás körét látszólag meghaladó tiszta 
tudásnak.

Ezt a gondolatot ezerféle alakban és módon nyilatkoztatja 
meg a theologia. Annyiban jogosan, a mennyiben az alaptételnek 
elfogadása elhitele fonalán megvárhatja, hogy a hívők az alap
tételből kifejtett gondolatok igazságában se kételkedjenek.

Pedig ez a kételkedés ott jár mindenütt a hit nyomában. Alig 
hogy az egyházatyák állandó rendszerbe szerkesztik a keresztyén 
hit igazságait, és az igazság fényébe vont gondolatait . . . már új 
iskola támad, a gnosztikusoké, mely a kinyilatkoztatás, a tekintély 
elvén nyugvó hitet mellőzve, a maga emberi ismerésével kívánt
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behatolni a vallás titkaiba. Nekik Jézusnak személye sem más, 
mint a világrendező gondolatnak — a görög bölcselet voö?-ának — 
megtestesülése, mely a testbe, a gyarló anyagba kényszerített 
szellemet — rcveöjra-t az istennek igaz és természetes ismerete 
révén váltja meg, azaz vezeti vissza teremtőjéhez.

Ismeretes az a küzdelem, mit a keresztyén hitnek védelmében 
a hitvédő egyházatyák az ellen az áramlat ellen folytattak, mely 
a görög bölcselkedés eredményeit iparkodott a hit titkainak magya
rázására fölhasználni. Ettől a kortól kezdődik a theologiának a 
philosophiától való történeti különválása.

A theologia, társadalmi szempontokból is könnyen magyaráz
ható okokból az isten szószólójának, a kinyilatkoztatás egyedül 
jogosított hirdetőjének tekinti magát. Kizárt minden okoskodást, 
mely az állandókká tett vallástételekhez — a dogmákhoz — kívánt 
férkőzni.

A bölcselkedés isten létét meg nem tagadta, a hitnek szüksé 
gességét elfogadta, tehát a keresztyén vallás alapját érintetlenül 
hagyta. De éppen az isten képére alkotott embernek istentől kapott 
gondolkodóképességét kívánta gyakorlatilag is alkalmazni, mikor 
a vallás külső rendszerének fejlődéséből be kellett látnia, hogy ezt 
az isten létéből és a teremtésből indulva — maga az ember gon
dolta el, hogy a megfejthetetlen elmek látszó tünemények okát 
általa magyarázza; az «ember» életének, czéljának, működése 
belső okainak fejtegetését összebogozó gordiusi csomót vele vágja 
szét.

Augustinus — a nyugati egyházatyák legnagyobbja — maga 
nemcsak felismeri a korabeli bölcselkedés törekvését de jogosságát 
is belátja. Hogy a vallás rendszerét ezzel a törekvéssel összebékél
tesse, maga is a Platón bölcselkedéséből indul ki. Egészen termé
szetes úton magyarázza az emberi ismeret forrását és bizonyságát. 
Alapjuk — úgymond — az érzés, az érzéki észrevétel s a nyomá
ban kelő gondolkodás, mely maga készíti az ismerethez szükséges 
bizonyosságot is. De — s ezzel emelte a bölcselkedést a hittudomány 
régióiba ■— a keresztyén ember hitének, mint egyéni okoskodás 
útján is megalkotható gondolatszövedéknek igaz bizonyosságot 
egyedül a kinyilatkoztatás — a revelatio — ád.



A skolasztika belső mivoltának, összes törekvéseinek leghatá
rozottabb képviselői: Anselmus, Petrus Lombardus, aztán az öt 
doctor, Halesius (dr. irrefragabilis) Albertus magnus a (dr. univer
salis) Bonaventura (dr. seraphicus) Duns Scotus (dr. subtilis) min
dennek fölött pedig Thomas ab Aqu. (a dr. angelicus) szemmel lát
hatólag Augustinus tanítását iparkodnak gyakorlatilag is értékesí
teni. Az a czéljuk, hogy a dogmákat a gondolkodással, a hitet a 
tudással igazolják s ennek folytán a már anyagilag megerősödött, 
hatalmában követelővé vált egyháznak minden tanítását, mind 
megdönthetetlen és föltétien igazságokat tudományos rendszerré 
fejleszszék. Anselmus híres mondása «hiszek, hogy megbizonyo
sodjam» máig jelszava a katholikus theologiának. . .

Kétségtelen, a skolasztika eme tehetetlen erőlködése közben 
sok félszeg bizonyítással, ma már megmosolygott szőrszálhasoga- 
tással olyan gondolatokat is termelt, mik a józan belátás nélkül 
szűkölködtek, de másrészt és közvetve nagy érdeme, hogy az egyéni 
gondolkodásra nehezedő tekintély elvétől való megszabadulásra 
késztette a bölcselkedést. Siralmas kudarczában, mely a thomisták 
és scotisták toll- és szóharczában vált emlékezetessé — ez az 
egyetlen — nem várt eredmény, mentségére indíthatja az elfogu
latlan történetírót.

És volt egy másik, fejlődésében mérhetetlen becsű eredménye. 
Az, hogy a nevek és gondolatok kifogyhatatlannak látszó özönéből 
a minden mellékes érdektől megmenekült bölcselkedés teljesen a 
maga erejéből válogathatta ki az igaz ismeret minden alkotó ele
mét. Ez a szabad gondolkodás, ez a valódi ismeretszerzés ; a sza
bad ember képességének felhasználása készítette elő az újkor leg
hatalmasabb szellemi mozgalmát:-------a protestantizmust.

A hit megmaradt hitnek; a szabad kutatás behatolt a titkok 
közé, emberi voltukban bonczolta részleteiket, a bennük rejlő 
gondolatok tovább fejtésével a tudományos életnek . . .; a pezsgő, 
eleven, alkotó munkának vált vezetőjévé és tápláló erejévé.

Feltűnően hasonlít a Sokrates — Plato korabeli görög bölcsel
kedéshez. De ez a rokonsága nem pusztán a renaissance-ben 
gyökerezik. Hanem abban, hogy az emberi tudás egész körét ku
tatva, az ismeretszerzés minden mozzanatát megfigyelve, meg tudott 
elégedni a megismerhetőkkel. így megtisztította a vallást; eredeti 
egyszerűségét visszaszerezte és bensővé tette. A protestantizmus 
legnagyobb gondolkodói..  példaképei ma is az igazi vallásosságnak.
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A görög ismeretelméletek közvetlen eredménye volt a nemzeti 
erkölcstudomány, a nemzeti jog és társadalom. A skolasztika nyű
geitől megszabadult öntudatos bölcselkedésé az általános emberi
nek eszméje . . .  a humanizmus és nemzetközi gondolkodás egye- 
temesítése.

Az ismeret keletkezésének buvárlása mintha szaván fogta 
volna magát a theologiát, melynek, Albertus Magnus szerint, 
«ismeretforrását a természeten felül álló kinyilatkoztatás teszi». 
Ebből az következik, hogy tárgya a revelatio tartalma, e tartalom 
rendezésére szükséges eszköze az isten kegyelméből sarjadó föltét- 
len hit; végső czélját tehát nem az emberi -—- azaz földi javunkra 
hasznosítható — tudás, hanem a hitben való elmélyedés folyamán 
az örök üdvösség képezi. . .

A Des Cartes-tól napjainkig alakult ismeretelméletek, kettőt 
kivéve, mind megegyeznek abban, hogy az emberi értelem ismeret- 
forrását a természetes tapasztalásban keresik; az embert a maga 
önállóságában tekintik; működését mint egységes oknak megnyi
latkozását elemzik.

A rendszerek fejlesztésében fel-feltünő ellentétek az alapul fo
gadott elv túlhajtásából erednek; sokszor csak az alkalmazott mód
szernek már eleve hibás voltából. Annyi azonban bizonyos, hogy ép
pen tévedéseiknek felismerése ád új és újabb ösztönt az igazság ku
tatóinak arra, hogy a megismerhetés, illetőleg a megismerhetők leg
végső korlátjáig elhatoljanak. E korláton túl kezdődik az önmegadó 
hit, a vigasztaló megnyugvás.

Locke és iskolája — a stoikusok híres mondását: TŐmoat? 
sv (=  a dolgok képe csak bennünk alakul —) azért hirdeti
új alakban, («anima est tabula rasa» — lelkünk üres lap, melyre a 
tapasztalás írja fel betűit, azaz a tapasztaltak képeit), mivel egyedül 
az egyéni tapasztalást tartja ismeretünk kizárólagos forrásának 
melynek adatait elmélkedés útján az értelem ugyan feldolgozza, 
rendezi és átalakítja; de önmagából új adattal nem járul a tapasz
taláshoz. E munkásságnak közvetlen eredményei az «egyszerű 
eszmék» a létezés, az alak, az anyag. Ezekből képezi az értelem 
természetes munkája az «összetett eszméket» a benső valóság, a 
mód és a viszony eszméjét. Ezeknek kapcsolásából keletkeznek



47

aztán az «egyetemes eszmék» . . .  a társadalmi együtt élés, vala
mint a vallásközösség világokat formáló gondolatai. Isten, emberi 
lélek, mind ez egyetemes eszmék szülöttei.

Kíméletében még megmarad a tiszta értelmi megismerésnek 
lehetősége. Úgy azonban, hogy e lehetőség, mint a mi gyakorlati 
ismeretalkotásunk eredménye adja a vallás alapjáiul szolgáló álta
lános és egyetemes eszméket. Tehát éppen ellenkező úton jut 
hozzájuk, mint a skolasztika nagy bölcselője Thomas Aquinas, 
ki azt hirdeti, hogy a vallás alapjai természetünkön kivül eső esz
mék ; a kinyilatkoztatás útján jutunk birtokukba . . .  de isten 
kegyelméből természetes gondolkodásunk révén is felemelked
hetünk hozzájuk.

Locke ismeretelméletében van valami elv, a mit a gondolkodó 
kiindulónak használ. Ez az elv maga is «egyetemesítés». A tanult, 
olvasott, hallott gondolatok szövése, hogy belőlük magyarázza az 
egyszerű és összetett eszmék eredetét.

Condillac — mint egykor Epikuros — sietett is megtagadni 
az értelmi, más néven tisztán gondolkodásbeli ismeretszerzés 
lehetőségét. Az a meggyőződése, hogy az emberi ismeretszerzés 
egész folyamata csak az érzéki tapasztalás átalakulása, melyen az 
érzékeinkben keletkezett érzés — feltéve, hogy a felfogott hatás a 
kellő fokot meghaladta — okvetetlenűl átmegy a nélkül, hogy maga 
az érző, a tapasztaló egyén a saját különös munkásságát érvénye
sítené. E szerint az érzés -— a mi  emberi szervezetünknél fogva — 
önmagától átalakul figyelemmé, képzeléssé, rágondolássá, össze
hasonlítássá és törekvéssé vagyis mindazzá a tevékenységgé, mit 
mi a bennünk munkáló léleknek szoktunk tulajdonítani.

A múlt század e rideg anyag felfogását a jelen század sok
szoros élettani kísérletein alapuló ifjabb anyagéiviség híres alak
jai: Moleschott, Czolbe, Büchner, Yirchov és Vogt nem enyhítették 
ugyan azzal, hogy ismeretszerzésünk összes mozzanatát az agyvelő 
működésének tulajdonították, s hogy e működésnek a lélek nevét 
megadták, — kétségtelen azonban, hogy az érzéki szervezet egész 
munkásságát, sőt tisztán gondolkodás útján szerzett ismereteink 
keletkezését is alaposan magyarázták. Túllőttek azonban a czélon, 
mikor e keletkezést illető magyarázatot a már szerzett ismeret föl- 
használásának módjaira is alkalmazták. Büchner nagyjelentőségű 
mondását, hogy: «a lélekműködés nem más, mint az életerőnek az 
agy velő anyaga és sajátságos szervezete közvetítésével végzett
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munkássága» Krafft Ebing és Lombroso vizsgálódásai, mondjuk az 
a tapasztalás, hogy a közönségesen lelki betegségeknek nevezett 
állapotok és jelenségek minden egyes sorban az agyvelő kisebb- 
nagyobb szervezetbeli fogyatkozásának, tehát fejlődésbeli hibájá
nak szomorú eredményei . . . legnagyobb részt igazolták. A gon
dolkodást magát azonban nem bírják megmagyarázni. A képek, 
gondolatok önkénytes kapcsolását, továbbá az emlékezést lehetet
len is az agyvelő puszta mozgásával; az öntudatot a Czolbe-féle 
rostok körben történő, azaz önmagából induló s önmagába vissza
térő, önkénytelen gyakorlás folytán állandóvá szövődő mozgásával 
magyarázni. Virchov és Vogt már egész őszintén ki is jelentik, 
hogy az a lelki állapot és egyben működés, mit közönségesen ön
tudatnak nevezünk, az ő elméletükből soha meg nem fejthető.

A tisztán érzéki észrevétel nem lehet egyetlen forrása ismere
teinknek. Azok a gondolatok, melyek minden érzéki tulajdonság 
elválasztása maradnak, melyek tehát mintegy természetünk felett 
valóknak látszanak se az észrevevésből, se az észrevevést feldol
gozó értelmi munkából ki nem magyarázhatók. Ez Des Cartes alap- 
gondolata. Azt hirdeti tehát, hogy ezek a gondolatok mindenesetre 
velünk születnek, részben mint valóságok, miket Isten úgy nyom 
lelkűnkbe, mint mi a pecsétet a viaszba, részben csak mint «kész
ség» ez eszmék megalkotására a szükséges tapasztalás végbemené- 
sével. Leibnitz és Wolff csak az utóbbi lehetőséget fogadják el. Ez 
alapon vallják, hogy a léleknek éppen ez a természete, hogy az 
érzéki képnek feltűnésére azonnal a neki megfelelő értelmi képet, 
azaz eszmét alkotja meg, még pedig önmagából. E réven az egye
temes eszmék is benne vannak a lélek természetében, azaz a lélek 
a közte és a test között levő összetartozás, egybehangzás (harmónia 
praestabilita) kényszerűségénél fogva a tettleg megjelenkező dolog
nak érzéki képéhez azonnal hozzá kapcsolja a dolgok mivoltát 
feltáró jelentést.

A velünk születés egyik késő élmélete a Rosmini Serbati 
rendszere.

Soknak találja, hogy valamennyi általános gondolatunk 
velünk szülessék, elégnek, de föltétlenül szükségesnek tartja, hogy 
a «létezés eszméje» már eleve benne legyen lelkűnkben. Ezt a 
szükségességet pedig ismeretszerzésünk alakja: az ítélet, a mondat 
követi. Az ítéletnek egyik része, az állítás t. i. mindig általános 
értékű, — még akkor is, ha pusztán egységre vonatkozik. Éppen
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a kapcsolást kijelentő «van», «vannak» jelentése hirdeti az általá
nos «létezés» gondolatát. . . Ennél egyszerűbb gondolatank nem 
lehet, mivel elemekre már nem bontható. «A létezés eszméje tehát 
valóban az, mit az évezredek bölcsei az értelem természetes vilá
gosságának neveznek. — Minden más gondolatunk belőle ered, 
még pedig úgy, hogy a létezés eszméjét a tapasztalás nyújtotta 
adatokra alkalmazzuk, s így ez adatokat létezőknek ismerjük meg. 
Az önmagában elemezhetetlen létezésből származnak a létezés 
módjait kijelentő gondolataink, azaz fogalmaink.»

Az ismeret tárgyi valósága tehát merő föltevés ez elméletek 
szerint; — más szóval, minden ismeret csak gondolatbeli, tisztán 
eszményi, minek való tartalmat csak mi adunk, valójában azon
ban ilyen tartalma nincs!

Ez a méhükben rejlő alapgondolat adott alkalmat a Kant 
merész «túlzó eszményi» elméletére, a Fichte, Schelling, Hegel 
híres rendszerére.

Kant iparkodott az ujabbkori két, részben ellentétes elméletet 
összeforrasztani. Ismereteinek egyrészét az érzéki tapasztalás, az 
érzéki észrevevés nyújtja. Az így szerzett ismeret eredetét tekintve 
csak utólagos, mert pusztán az érzékek nyújtotta adatokból van 
egybe szerkesztve. Tartalmuk is csak esetleges, mint maga az 
érzéki észi'evevés. Ismereteink nagyobb részét azonban értelmünk 
sajátságos munkája készíti. Ezek előlegesek; azaz elemeik az ér
zéki tapasztalás előtt már benne vannak értelmünkben. Éppen 
ezért jellemük az egyetemesség, az általánosság. Szemlélődő ké
pességünk ilyen előzetes birtokai a tér-, a külső-; az idő-, a belső 
érzés alakja. Az értelmi működésé a kategóriák: mennyiség, milyen
ség, tagadás, korlátozás, viszony és mód alakjai. A magában mű
ködő észé : az isten, a lélek, a világ eszméje.

A megismerésnek e szerint ez a folyamata: az érzéki tapasz
talás adatokat szerez, az adatokat szemlélő tehetségünk a tér és 
idő alakjaiban tömöríti, az így alakult szemléleteket a tiszta érte
lem a kategóriák valamelyikébe öltözteti s elemeit egyetlen foga
lomban egyesiti. Magának a szoros értelemben vett észnek a fel
adata aztán a különféle s egymástól független fogalmak egybe- 
szövése . . .  azaz ismeretté alakítása.

A tiszta ész soha sem vonatkozik magára az érzéki tá lá ra , 
hanem egyedül magára az értelmi munkára és eredményére. Ez a 
munka nem más, mint a megismerés rendszerezése. Eredménye

4Értesítő 1896—1897. évről.
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összefüggő tudás. Ez a tudás azonban, mivel minden gondolkodás
nak akár közvetetlenül, akár közvetve bizonyos jelek által a szem
léletre, azaz az érzéki észrevevés adataira kell vonatkoznia, mert 
más módon ránk nézve semmi ismerés nem keletkezhetik — 
egyedül a tapasztalható világból elgondolhatókra vonatkozik. 
(Krit. der R. Vern. 33. 1.)

Ebből aztán az is következik, hogy elgondolhatom ugyan, 
hogy a teremtett világnak kell egy eszes örök végső okának lennie 
— tehát hogy isten létezik, — tulajdonságait azonban, mivel ér
zékeink alá nem esik, a más véges dolgokon tapasztalt tulajdon
ságokkal nem mérhetem.

A «königsbergí bölcs» így nem oda jutott-e, hol az em
beri tudás végződik, a melyen túl már a vallás napja hinti su- 
gárait?

Schleiermacher hatalmas arányú törekvése — a vallas tartal
mában szétválasztani az isteni eredetű elemeket az ember eszének 
alkotásaitól (Reden über d. Religion.) — jogosultságát és diadallal 
biztató reménységét ebből a «meggyőződésből» merítette.

Miért is üdvözölte volna Kant rendszerét a szabadelvű tlieo- 
logusok légiója? Hiányzott belőle az «isteni tekintély» elve . . .  
azért utasította vissza az orthodoxia.

Kant szerint az utólagos Ítéletekben nincs tárgyi valóság, 
általában eszméink pusztán a mi eszünknek alakjai, ennélfogva 
soha sem tudhatjuk, vájjon az előttünk megjelenkező tárgy való
jában is megfelel-e a mi gondolatunknak, még kevésbbé tudhatjuk, 
hogy a mi gondolatunkon kívül valóban létezik-e olyan tárgy, mely 
ennek a gondolatnak csakugyan mindenben megfelel.

Ez a «félig valóság» indította Fichtet a maga elmélete meg
alkotására, melyben ki is jelenti, hogy «az érzéki tapasztalás soha 
sem nyújt való ismeretet». Ezt egyedül a gondolkodás alkotja 
meg. Az érzékeink által tapasztalható anyagi világ tehát merő 
látszat.

Már Berkeley hirdette, hogy, ha mi az előttünk megjelenkező 
dolgok tulajdonságait egymásután elvonjuk tőlök, úgy nem marad 
belőlök semmi. (Three Dialogues between Hylas and Philonous.
I. 1. 110.) A tulajdonságok ugyanis puszta minőségek; hogy tárgyi 
valóságuk nincs, abból bizonyos, hogy nem mindenkinek tűnnek 
föl egyformán. Mindaz, a mit testnek nevezünk, merő alanyi 
eszmék csoportosítása. E szerint az, a mit közönségesen érzéki
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világnak nevezünk nem egyéb, mint a bennünk istentől előidézett 
érzéki eszmék tárgyilagositása.

Fichte szerint ez a merő látszat úgy keletkezik, hogy mi — 
érezvén tulajdon Én-ünk korlátozott voltát, — e korlátok összeségét 
a nem én-nek, azaz a világnak tartjuk. Más szóval gondolatunk s 
a között a létező között, melyre vonatkozik — valóságos különb
ség nincsen, tehát azonosak. Ez teszi az emberi gondolkodást föl
téti enné, mely erejénél fogva úgy a gondolkodásnak, mint a léte
zésnek rendszerét minden külső föltétel nélkül képes önmagából, 
önmaga megteremteni. Ez a Fichte-féle sokat hirdetett eszményi - 
ség. Alapja természetesen nem az «érzéki én», az egyén, hanem 
az a minden emberben egyforma valami, mely önmagában kelet
kező törekvéssel iparkodik magát kifelé megvalósítani. Ez a föl- 
tétlen én — mivel az emberiség végtelen — maga is határtalan. 
Megvalósulása egyszerűen végessé válás, azaz korlátozódás; ennek 
megszámlálhatatlan lehetősége a «világ». Minden létező tehát csak 
annyiban van meg tettleg, a mennyiben a föltétien én-ben már 
eleve megjelenkezik. Az én-en kívül semmi sincs. (Grundlegung 
d. ges. Wissenschaftslehre.)

Ám e «föltétien én» nem önmagától való. Kívüle kell lennie 
a valakinek vagy valaminek; az alkotó oknak . . .  a végső okok 
legvégsőjének. Ez azonban csak korlátozott megvalósulásában lé
vén meg az én-ben, általunk véges, érzéki én-ek által meg nem 
ismerhető. S így Fichte is oda került pihenni, a honnan pedig 
lehetőleg messze kívánt távozni: a hit oltárához.

Schelling a természetet a maga valóságában meghagyva, nem 
egy feltétlen én-bői indul ki, hanem az én-nek és a nem én-nek, 
azaz a valóságnak és gondolatbelinek, a léleknek és természetnek 
azonosságából, melyben az ellentétek mintegy semlegessé lesznek, 
a mely tehát mint azok különbségnélkülisége mutatkozik. Ezt a 
feltétlen különbségnélküliséget mi közvetlenül értelmi szemlélő
désünkben fogjuk föl. Állandó törekvése, hogy magát valami való
ságos alakban tettleg létezővé tegye. Ez a létezés pedig kétféle: 
valódi s ez a természet világa, és eszményi, azaz gondolatbeli s ez 
a lélek világa. Ezek tehát csak alakjuk szerint különböznek egy
mástól, valójukban azonosak. Más szóval a természet — lélek s a 
lélek . . .  természet. (Philos. der Natur 73. 1.) A természetben csak 
az egyes megjelenkezés alakokat ismerjük meg különös dolognak. 
Ez véges,. . .  csak jelképe a bele rejtőzött föltétlennek. A gondolko-
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dás világában aztán lehull róla a jelkép leple s mint ismeret ma
gát a végtelent tünteti föl a végesben. (U. o. 79.1.)

A létezésnek és eszmének ebből a föltétien azonosságából sar
jadott Hegel elmélete. Az én és nem én értelmünk előtt egymásnak 
ellenálló gondolatok. A gondolat maga elvonás utján keletkezik. 
A legvégső elvonás eredménye a tiszta gondolat a «logikai foga
lom». Ez tehát a gondolat és létezés, a valódinak és gondolatbeli
nek, a léleknek és természetnek egysége. Ebből pedig az követke
zik, hogy a gondolat maga átalános lévén, a valódi létezés mindig 
egyetemes, azaz az általános az egyedüli létezés, a valóság.

Az egyes merő látszat, puszta tünemény. Mivel pedig a valódi, 
az igaz valóság csak az általános; ez pedig egyedül a tiszta logi
kai — minden érzékelhető tulajdonság elvonása révén maradt — 
fogalomban van, azért ezt az általánost a tapasztalatokat feldol
gozó értelem még nem alkotja meg, az a tiszta észnek készítménye. 
Ez a tiszta logikai fogalom tehát üres és határozatlan, mivel 
egyetlen tulajdonsága sincs, — ennélfogva egyenlő azzal a tagadó 
gondolattal, melyet a «semmi» szóval szoktunk jelölni. A létezés 
meg a semmi így a tiszta logikai fogalomban teljesen azonosak, 
bár nekünk ez világos ellenmondásnak tűnik is föl. Ez az ellen
mondás az a levéssé válás folyamata, mely a logikai fogalmat 
tartalommal tölti meg. Ez önmagát tartalommal megtölteni törek
vés nem egyéb, mint az észnek vitatkozásban nyilatkozó örök 
mozgalma. Ez határoztatja meg a logikai fogalmat önnönmagával. 
Minden meghatározás korlátozás, tehát e folyamatban a logikai 
fogalom előbb egyes, ezekből csoportos külön valóságokká — azaz 
érzékelhető egyedekké lesz. Ebben az örök haladó, mégis önmagá
ban történő teljessé válás folyamatában van az Isten fogalom. 
E teljesedés mozzanata a természet, mely éppen e miatt bizonyos 
fokozatos különbségekké válások rendszere, a mit az igazol, hogy 
a rendszerek egyedeinek utolsója, mindig egy másik rendszer 
elsője s így a természet egyedei között nincs hézag, hanem állandó 
és egyetemes a kapcsolat. Az emberi lélek nem egyéb, mint az 
önmagáért való létezésre, az öntudatra jutott logikai eszme, amely 
önmagát ismeri. Ennek a megismerés folyamatnak szükséges köz
vetítője a természet; a lélek maga azonban előbb van a természet
nél. Ez abból tűnik ki legjobban, hogy a lélek nem a véges termé
szetből, hanem önmagából származtatja magát. Minden tudomány
nak az a czélja, hogy a lélek mindenben, a mi égen és földön van,



53

önmagát ismerje föl. Maga az a gondolat, melyet az ember Istenről 
alkot, nem egyéb, mint Istent illető tudásunk a lélekben, melyben 
isten is önmaga tudatára jut.

«Isten önismerete nem más, mint saját öntudata az ember
ben; az az embernek tudása istenről, mély az embernek istenben 
meglevő önmaga ismeretévé fejlődik». (Encyclop. 564. §. 448. 1.) 
A vallás a lélek eszméje, azaz az általános léleknek öntudata. 
(A vallás philos. I. 201. 1.) S ez alapon az isteni léleknek tudata 
önmagáról a véges lélek közvetítése által. (U. o. 208. 1.)

A Fichte-Scbelling-Hegel ismeretelmélete alig hogy rend
szerré kezdett szövődni, már ellentéteit kapcsolta önálló egészbe 
az új kor pesszimistája Schopenhauer.

Kant is azt hirdette, hogy a világ csak a mi érzéki tapaszta
láson alapuló szemléletünkben létezik úgy, a hogy minekünk 
feltűnik. Tárgyi valósága csak annyi, a mennyit mi neki tulaj
donítunk.

Schopenhauer is ebből a gondolatból indul ki. Kant azonban 
nem átallotta őszintén bevallani, hogy kell lennie valami önmagá
ban létező valóságnak, mely nekünk végességünk miatt megismer- 
hetetlen. Schopenhauer is azt tartja, hogy a világ belső valósága 
más, mint a minőnek mi gondoljuk. Ez a belső valóság éppen nem 
megismerhetetlen — sőt ellenkezőleg a mi működésünknek is leg
ismertebb mozgatója az . . . akarat. A világa maga mivolta szerint 
nem más, mint egy önmagában egységes ősakarat tárgyasítása, 
azaz megnyilatkozása.

Ismeretünk sem egyéb, mint az akarat legfelsőbb fokú tárgya
sítása. Az öntudat nem lehet más, mint az ismerés folyamatnak 
felszabadulása az akarattól. Ez teszi lehetővé, hogy nem pusztán 
a tárgyat, a világ létezőinek alakját, hanem azok örök belső való
ságát fogjuk föl. Ez a felfogás az érzéki tapasztalással és kópzelés- 
sel ellentétes tiszta értelmi megismerés.

Hartmann a Schoppenhauer-féle elvont ősakaratnak anyagi 
valóságot tulajdonít. Alaptétele, hogy a természet minden létezője 
parányok összetétele. Ezek a parányok puszta erők minden anyagi 
hordozó nélkül; az összes parányok ereje egyetlen erőbe összpon
tosult valaha s ez az ősakarat. A világ nem egyéb, mint az ős
akaratnak önmaga megvalósítása. Az öntudat meg nem más, mint 
az akaratnak megütközése a képzelemnek általa nem akart s mégis 
kész létezésén. Az agy velő rostjaiban ugyanis a kívülről jövő ha-
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tások képeket állítanak elő, melyek magukban véve nem függnek 
az akarattól. Ennek s a képalkotásnak önkénytelensége között 
folyó harcz az a megütközés, melynek állandósulása az öntudat. 
(Philos. 9. Unbewussten 163.1.)

Kétségtelen, hogy Schopenhauer és Hartmann elmélete egy 
gondolatban ormozódik; abban, hogy a világkifejlődésnek végső 
mozzanata a végleges megsemmisülés, azaz visszatérés az önma
gára nézve semmibe, az ősakaratba, . . . hogy a buddhismus meg
határozásával szóljunk: a Nirvánába.

Egyetlen kérdés megoldásában sem bizonyult be a régi híres 
mondás igazsága oly szembetűnően — a szélsőségek érintkeznek 
egymással — mint az ismeret keletkezésének fejtegetésében.

A haladó kor épen úgy elfelejti ezt a két — nem is régen 
még korszakosnak hirdetett — ismeretelméletet, mint a hogyan 
elfeledte a XVI. század is egyenesen a maga vallásos önmagába 
mélyedéséből fakadt ábrándokat, mik Böhme Jakabnak és Weigel 
Valentinnek okoskodásában egész rendszerbe foglalódtak az isme
retnek közvetetlenül bár, de titokzatos módon (mysticismus) egye
nesen istentől származásáról.

Közvetítő szerepre mindig akadtak vállalkozók. Malebranche 
a Descartes elméletét kívánta kiegészíteni. Azért hirdette, hogy a 
dolgok eszméit közvetetlenül istenben szemléljük. Úgy vagyunk 
teremtve, hogy istent megismerjük, ez pedig csak azzal lehetséges, 
mivel isten az általa teremtett dolgok összes eszméit kezdettől 
fogva önmagában hordozza.

Malebranchenak századunk ötvenes éveiben Gioberti töreke
dett késő segítségére sietni. Amaz még a XVII. század gyermeke. 
A westphali béke (1648) politikailag újjá alkotta a harmincz ér 
viharaiban megkuszált szent római birodalmat. Vallásos meg
győződésben is egygyé kívánta tenni a szétzüllött részeket.. 
Ez a vallásos törekvés adott életet a Malebranche «alkalomszerű 
ismeret»-einek. (Occasionalismus.) Gioberti máskornak gyermeke.. 
A milyen tisztán nemzeti törekvések érvényesülnek kora politikai 
törekvéseiben, éppen annyira nemzetközivé lesz maga a tudás, az 
összes tudományok rendszere és hasznosítása. A természettudomá
nyok haladása egy-egy elmélkedőt megint csak a létezés végső okai
nak kiderítésére ösztönzött. E hatás mondatja Giobertivel is, hogy 
«megismerésünk rendje megfelel a létezés rendjének». A létezésnek 
kiindulója pedig az isten, az örök létező, a tiszta wv . . . ennél-
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A többi dolgok ismeretére már egyszerű ráelmelés utján jutunk, 
mely munkánknak örök egyforma eszközei a tapasztalás nyújtotta 
érzéki képek s e képeket jelölő nevek, vagyis a beszéd.

Mintha visszhangja volna ez a tétel a Petrus Pomponatius a 
maga korában híres alapgondolatának: «természetes ismeret
nincs» . . .  az ember önmaga nem alkot ismeretet, minden az 
előző korok gondolkodásából hagyományozódik (traditionalismus) 
át a következő nemzedékre. A legelső ember kétségtelenül istentől 
kapta mind tehetségeit, mind pedig lelkének tartalmát . . .  az is
meretek elemeit.

A legújabb kor vallásos túlzói látható tetszéssel térnek meg 
ehhez a rég ideje múlt rendszerhez. A természettudományok vív
mányainak hatása alatt azonban készségesen kijelentik, hogy ter
mészetes ismereteket, olyanokat, melyeknek tárgya a látható, az 
érzékileg tapasztalható világ s melyek e látható világ egyes létezői
nek törvényeit illetik igenis, magunktól is szerezhetünk..........
De természetünket meghaladó ismeretek (isten, világ teremtése, 
halhatatlanság stb.) isten kegyelme és megnyilatkozása nélkül 
bennünk soha sem keletkezhetnek.
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Ezek között az egymást kiegészítő s egymásnak mégis ellen
mondó elméletek között harsan meg a legújabb kor bölcselkedésé
nek a «positivismus» -nak hívogató szózata. Az az alapelve, hogy 
az emberi gondolkodás tárgya más nem lehet, csupán a tapasztal
hatók, az érzékeinkkel észrevehetők összesége . . . kizárja ugyan a 
tisztán elvont gondolatok hüvelyezését s a legmetafizikaibb foga
lomban is megmutatja az érzéki valóságot; de a meddő gondolat
szövegezésnek értéktelen voltát megbizonyítva, annál behatóbban 
bonezolja a látható világot. A természetet, a mindenséget úgy 
tanulmányozza, a hogyan megvan; törvényeit kutatja, hogy érté
kesítse ; rendszerez, hogy állandósítson. Módszere az egyesekből 
tapasztaltak általánosítása . . .  az egyetemesítés.

Ez összekötő kapcsa, egyúttal belső fejlesztője az összes tudo
mányoknak, miknek csak egy czéljuk lehet . . . tudni . . .  és a tu
dást az emberiség javára hasznosítani.

Ezt a tudást a hit megelőzi; a tudományt a theologia. Sok
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hasznos szolgálatot tett az emberiségnek . . .  de a puszta ((tekin
tély» a tudás-világában semmiféle hatalmat nem gyakorolhat. 
Ebben a természetes belátás az egyedüli ur.

A megismerhetők világán kívül azonban van még valami. 
Tyndall szavai szerint a megismerhetetlennek köre. Ismereteink 
körét a képzelem szárnyain hagyjuk e l; természetes vágyódásunk 
késztet e kör átlépésére. A megismerhetetlennek körében azonban 
(nem lévén emberi tapasztalás tárgya) már csak a mi egyéni isme
reteinket tovább szövögető képzelem az egyedüli vezetőnk.

Tehát csak képeket alkotunk . . . való tartalom, igaz jelentés 
nélkül. És alkotunk, mert hogy Spencer H. szavaival szóljunk: 
«gondolatunk kényszerűsége elkerülhetetlenül arra kényszerít, hogy 
a föltételes, a véges létezésen kívül egy végtelen és föltétlenül létezőt 
keressünk». Ha pedig a világ csak véges létezők foglalatja, úgy az 
egyszerű és tiszta létezés, a végtelenség és föltétlenség nem lehet 
más, mint a minden népek gondolatában Isten-nek tartott végső 
ok: a Platón ró Svtog őv-ja, — a skolasztika ens realissimum-ja, — 
a Descartes, Malebranche, Bossuet «teljes és föltétien Létező»-je.

Az emberi ismeret végessége tehát önkéntelen a végtelen lé
tező gondolatának kipattantója.

Erről a végtelen, föltétlenről a vallás beszél,. . .  a theologia. 
A pozitív bölcselkedés csak annyit mond, hogy megismerhetet- 
len . . . tudásunk tárgya nem lehet. Az összes vallások tehát egy
formán jogosultak, — másrészt éppen mivel megismerhetetlenről 
beszélnek, egyformán tökéletlenek. Mill Stuart szerint szükségünk 
van rájuk, mert érezünk, s ez érzésnek valami eszményített tárgyi 
valóság az egyetlen kielégítője ...  Ez az az «örökelv— a hogy Taine 
lelkesedve hirdeti — a mely a dolgok keletkezésében és elmúlásá
ban, a ragyogó ether véghetetien mélyében és magasságában, a 
mindenség egyedi alakjainak örökké más és mégis egybehangzó 
váltakozásában nekünk véges embereknek megnyilatkozik». E meg
nyilatkozásnak legfenségesebb alakja maga az élő emberiség. 
Ennek a szeretete, ennek a javára munkálás «a legigazabb» — 
természetesen közvetett — «istentisztelet» . . . Miss Evan — irói 
nevén Georg Elliot — ezt hirdeti.

Nem a Dühring túlzásaiból, nem a Laas és a Siciliani vak
merő ujításkedvéből kell megítélnünk a legújabb bölcselkedést. 
Se Comte az alapító se Littré és Lafitte nem törekedtek a vallásos
ság megszüntetésére. Ellenkezőleg magának Wundt-nak szavai
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szerint az «emberszeretet megtestesülése» a legfönségesebbeszmé
nek, az Isten eszmének föltétien megelőzője.

Mikor így alapjában meg nem bolygatva a vallást; az ismeret- 
szerzés módjait, az ismeret belső valóságát, értékét és határait 
kívánja megjelölni ez az új bölcselkedés . . . lehet-e, szabad-e rög
tön rámondani a Cato híres mondását . . .  «el kell törülni a föld 
színéről» ??

Azért talán, mert az élet kérdését a kémia és fizika eredmé
nyeivel akarja magyarázni? De hiszen Haeckel is Cientowszki 
is kijelentették, hogy a monerák — cytodok — ezek a határozott 
alak és tartalom nélküli sejtmagok, melyek egybevonzódás, táplál
kozás és megoszlás által az életfolyamatnak hordozói, nem önma- 
guktól és önmagukból keletkeztek, hanem egy rajtuk kívül föltét
lenül létező — de általunk meg nem ismerhető végső okból!

Yagy azért, mert ismereteink szerzésének működő okát nem 
a biblia szavai szerint értendő isteni lehelletben, nem a közönsé
ges értelemben vett, a mindennapi szóhasználat szerint önálló, 
független szellemben, lélekben keresik ?

Azonban Comte, Mill, ßibot, Lewes, Wundt az öntudatnak 
nevezett működő ok magyarázatában nem emlegetnek-e folyton 
erőt, mely czél szerint fejleszti az érzéki szervezetet, a felvett hatá
sokat pedig feldolgozza ?

S mikor az embert elválaszthatatlan egységnek hirdetik, 
melyben — e kathedrán nagynevű és feledhetetlen emlékezetű 
elődömnek Böhm Károlynak szavaival szólva — a két különböző 
alkotó résznek felvétele már a gondolkodás műve és nem a tapasz
talásé: nem iparkodnak-e megmagyarázni a testi szervezeten felül 
álló működő oknak, az öntudatnak mivoltát, még pedig magából e 
függetlennek vett, merőben elvontan vizsgált, de létező álla
potból ! ?

És még akkor is, mikor a gondolkodást egészen az idegek 
szerkezetéhez kötik -— mint Littré teszi — vagy a hogy Spencer 
mondja, hogy «agyvelőnk végtelen számú tapasztalatok szervezeti 
gyűjteménye» s a hogy Taine véli, hogy ismerésünk egész folyama 
egyedül idegeink szerkezetebeli mozgásainak «eredménye» . . . 
még akkor is beismerik éppen Krafft-Ebing szavaival, hogy 
«a lélek túlhaladja a szervezet életét. Az okoskodás tárgya, a hit
nek dolga».

Az észt és szabad akaratot, mint a mely tulajdonságok áthidal-
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hatatlan mélységet ásnak köztünk s az állatok között . . .  a hogy 
Eibot a mai tapasztalati lélektan egyik legnagyobb rendszerezője, 
Eichet az újabb (physiologia) élettan megalkotója, Luys aSalpetri- 
ére híres orvos-bölcselője, Ferner, Vogt, Du Boys Beimond, Wundt 
készségesen beismerik: az élettani buvárlások magából a szer
vezetből soha sem fogják megmagyarázni. «Gondolkodásunk 
szervezetbeli folyamatát, az agyvelő érzéki középpontjaiban végbe
menő mozgások és változások összefüggését mind megérthetjük,. . .  
de a gondolatok önkéntes visszaidézését, és összekapcsolását okve- 
tetlenül a szervezetet vezető — láthatatlan erőből kell megmagya
ráznunk».

Ezt az önvallomást fényes elégtételnek tartja a theologia. Az is ; 
mert ime a legtulzóbb, legmerészebb okoskodás sem döntheti meg 
a vallásnak belső mivoltát; az örök emberiben élő alapgondolatát 
ki nem törölheti. Elégtétel, mert más utón, más czél felé törve 
mégis ugyanahhoz a láthatatlan, de létezőnek bizonyuló; felfog
hatatlan és megnyilatkozásaiban mégis tapasztalható örök valóság
hoz jut el, — melyből a vallás maga s ennek őre a theologia 
megindul.

Végleges bukást jelent-e ez; a napjaink nemzetközi bölcsel
kedése a megmondhatója. Itt-ott, a franczia, angol és magyar 
sajtóban egy-egy szakmunka; inkább ötletes czikkek csakugyan 
annak hirdetik. Okvetetlenül igazuk van, ■— a mennyiben a «végső 
okok» kutatása minden lehető és minden elgondolható utat fel
keresett, minden módot és eszközt felhasznált. Sikere pedig most 
is annyi, mint a klasszikus görög bölcselkedés utolsó s a keresztyén 
világnézet legelső korszakában.

Igaz, de a társadalom rendeződése, a nemzeti élet belső fejlő
dése, a politikai haladás mai eredményei mind ebből a kutatásból 
sarjadóznak. «Jótevője volt eddig az emberiségnek» az marad 
ezután is, ha a most már világosan megismert korláton innen való 
rengeteg tér rendszeres megmunkálását tartja feladatának. Ennek 
a munkának gyümölcse az emberi tudás további gyarapodása.

Nagyot hibáznék a theologia, ha magát a kutatást is a hitbe 
kivánja kényszeríteni. A rendszerbe, a már ember alkotta gondo
latok állandósított összeségébe. Ha tartalmát, czélját, eredményeit 
nem tekintve, rögtön kárhozottnak hirdeti a törekvést, mely a 
megismerhetők törvényeit fürkészve, a vallások külső rendszeré
nek -—■ a dogmának, a §-nak — néha-néha ellenmondani kénytelen.
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Hiszen ez az ellenmondás, ez a protestálás segítette mai 
diadalára a tudományt.

Ez a tudás «nem kényszerűi a theologiai szentély kapuit 
döngetni. Viszont neki magának is van megfelelő szentélye: 
magában az öntudatos gondolkodásban, mely épp oly régi és nem 
kevésbbé sérthetetlen, mint amaz».

Barthelemy St. Hilaire szavai ezek. Azé, kit a legorthodoxabb 
theologia is szívesen vall tekintélynek.

Hinni, de a hitet elválasztani a tudástól; tudni, de a hitnek 
belső valóságát szét nem rombolni . . .  a józan haladásnak, a va
lódi bölcselkedésnek jelszava.

Meddő volna azon vitatkozni, melyik a nagyobb érdem: az-e, 
ha puszta tekintélyre igaznak vallunk mindent, mit e tekintélytől 
igaznak kapunk; vagy az, hogy az igaz-ig önnön erőnkkel kívá
nunk elhatolni s igaznak valljuk, ha ilyennek megismertük. Az-e, 
ha a tekintély alkotta korlátokat ránk nézve minden ellenvetés 
nélkül kötelezőknek fogadjuk e l; vagy az, ha e korlátokat a meg
ismerhetők határán önnön magunk emeljük? «Úgy szentebb — igy 
magasztosabb, ha emberkéz emelte».

Elvégre is «ha van erő, mit lenyűgözni nem lehet, úgy az a 
szabad gondolkodás, mely hatásában — ha lassan is, de felülmúl 
minden tanítást, mert az igazat akarja hirdetni». (B. St. Hilaire 
A filoz. viszonya a term, tud.-hoz.)

Ebben az igaznak hirdetésében nem lehet ellensége a tudo
mány nevére számot tartó theologia. Szövetségeseknek kell lenniök, 
mert közös végső czéljuk a föltétien, a való igazság.

*  *  *

Ti, kiket elöljáróságom immár vezetésemre bízott, kedves 
tanítványaim . . . így fogjatok ahhoz a tanulástárgyhoz, mi benne
teket a gondolkodás, majd a bölcselkedés tiszta világába kíván 
bevezetni. Ne azt keressétek, mi a benne és általa tanult törvények 
s a vallás örök igéi között néha-néha ellentétet láttat veletek; 
de azt, mi e látszólagos ellenkezéseket békésen kiegyenlíti.

Kutatni, alkotni tanít a bölcselkedés. Az emberi tudás határai
nál szerényen megállani, édes önmegadásban elnyugodni szólít a 
vallás.

Addig vagytok boldogok, míg e kettős szózatnak egyaránt 
megfeleltek. Dr. Serédi Lajos.



II.

ÉVI JELENTÉS.

Az 1896—97-iki iskolai évet az ezredéves nemzeti ünnep kö
vetkeztében a többi fővárosi iskolával együtt a szokottnál későbben 
nyithattuk meg mi is. A beiratás az L a. és I. b. osztályba szeptem
ber 20—21, a többi osztályokba 23—25 napjain ment végbe; a 
javító- és pótló-vizsgálatokat közben 22-én tartottuk, a tanév meg
nyitása 26-án volt, a tanítást 28-án kezdettük. Ettől fogva az 
iskolai élet rendes menetét mi sem tartóztatta fel, csupán Serédi 
Lajos társunkat tartotta távol három hétre súlyosabb betegség az 
iskolától. Óráit a magunk erejéből pótoltuk.

A tanári kart illetőleg ez úttal is jelentékeny változásokról 
kell számot adnunk. Az újonnan választott két rendes tanár, 
Bereczky Sándor és dr. Serédi Lajos, a megnyitó ünnep alkalmával 
tartott szokásos beköszöntővel foglalta el hivatalát; ellenben 
dr. Petz Gedeon az iskolai év elejével átment tőlünk az egyetemre, 
úgy azonban, hogy főgymnasiumunk IY. osztályában a latin és a 
német nyelvet heti 8 órában az első félév végéig tanította; többi 
tárgyait, nevezetesen a magyar nyelvet s a szépírást a ILik, a né
met nyelvet az Y. és Yl-ik osztályban, heti 9 órában dr. Melich 
János tanárjelölt úr látta el ugyancsak az első félév végéig. 
Dr. Petz Gedeont, míg munkatársunk volt, kollegái és tanítványai 
tisztelete és szeretete vette körül, ezen érzéssel bocsátottuk el őt 
új, díszesebb állásába, melyben, hogy kiváló tehetségét és tudását 
sokáig, eredményesen kamatoztassa szivünkből kívánjuk.

Dr. Petz Gedeon helyébe pályázat útján dr. Tolnai Vilmos, 
pozsonyi ág. h. ev. lyceumi tanár választatott meg rendes tanárnak 
a magyar-német tanszékre, ki is a második félév elején munkába 
állt, miután február 2-án a szokásos székfoglalót megtartotta.
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Rövid, félévi működése is teljesen megnyugtat az iránt, hogy benne 
a választás méltó férfiút ért.

A tanári kar tagjainak száma a jövő tanév elejével kettővel 
fog gyarapodni. Ugyanis tekintettel az I. a. és I. b. osztályok arány
lag nagy népességére, valamint az államsegély tárgyában kötendő 
szerződés megállapodásaira, iskolafentartó egyházi hatóságunk 
azzal az áldozatkészséggel, melyet főgymnasiuma érdekeinek ápo
lásában mindenkor tanúsítani szokott, elhatározta, hogy a jövő, 
1897/8-iki tanév elején a Il-ik osztály mellé párhuzamos osztályt 
állít, s két új tanárt választ. Hat pályázó közül egyhangú válasz
tással rendes tanárnak a latin-történelmi szakra dr. Szigethy La
jos eperjesi ev. kollégiumi tanár, segédtanárnak pedig a mathe- 
matikai-physikai szakra Mikola Sándor, a gyakorló gymnasium 
tagja, választatott meg. Jövőre tehát 10 osztályban 15 tanár oszto
zik az oktatás munkájában, okunk van reményleni, hogy új tár
sainkkal nemcsak számban, hanem erőben is gyarapodunk.

Itt említjük fel, hogy iskolafentartó egyházi hatóságunk az 
egészségtan tanításról is intézkedett, elrendelvén, hogy dr. Bexheft 
Ármin iskolai orvos az egészségtant, mint rendkívüli tárgyat, a 
jövő tanévben a VII. osztályban, egyelőre hetenként 1 órában, elő
adja. Örömmel jegyezzük ide azt is, hogy a kultusminiszter úr 
0 Nagymóltósága Batizfalvi István nyugalmazott tanártársunk
nak főgymnasiumunk történetének gondos megírásáért 1463/1897. 
számú leiratában különös elismerését nyilvánította.

A tanárok anyagi helyzetének javítására az iskolafentartó 
egyház nagy jelentőségű intézkedéseket valósított meg. Támasz
kodván az államsegélyre, mely az idén már 9000 írtra rúgott, el
érkezettnek látta az időt arra, hogy szakítson a különböző czímek 
alatt évről-évre megszavazott pótlékok eddigi rendszerével, taná
rainak javadalmazását átmenetileg, de véglegesen, rendezze. 
Folyó évi május 16-án tartott közgyűlésében tehát a nt. egyházi 
tanács indítványára elhatározta, hogy az alapfizetés tekintetében 
tanárait az állami középiskolákban fenálló fizetési osztályokba 
beosztja, olyképen, hogy az új tanárok az 1200 frtos fizetéssel s 
400 frt lakáspénzzel járó osztályba lépnek, kilátással a magasabb 
osztályokba való fokozatos előléptetésre; a régi tíz tanár pedig az 
1600 frtos alapfizetéssel és 500 frt lakbérrel egybekötött osztályba 
lép, továbbá elhatározta, hogy az ötödéves korpótlékot 50 írtról 
100 írtra emeli, s a más középiskolában töltött rendes tanári éve-
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két a korpótlékba beszámítja, s az újonnan rendezett fizetést 1897 
elejétől folyóvá teszi.

A tanári kar hálás szívvel fogadta a nagylelkű és bölcs gon
doskodást, s kedves kötelességének ismeri őszinte köszönetének e 
helyen is kifejezést adni.

Ez intézkedésekkel szorosan összefügg az államsegélyre vonat
kozó szerződés ügye, melynek végleges megkötését a magas 
kormánynyal folytatott újabb tárgyalások s létrejött megálla
podások után többé mi sem akadályozza.

A tanuló ifjúság egészségi állapota a lefolyt iskolai évben álta
lában véve kedvező volt, súlyosabb betegségek a szokottnál kisebb 
számmal fordúltak elő. Azonban a halál az idén is megkövetelte 
áldozatát. Brust Jenő IV. osztálybeli tanuló pár napi betegség 
után elhunyt május 21-én. Osztálytársai azzal fejezték ki kegyele
tüket a váratlanul elköltözött iránt, hogy temetésére osztálytanáruk, 
Ráth Arnold vezetése alatt testületileg megjelentek. A főgymnasium 
egészségügyét iskolai orvosunk, dr. Bexheft Ármin, nagy buzgó- 
sággal vette gondjaiba; a fentartó egyházi hatóság tavalyi ha
tározata értelmében az összes osztályok Pick-féle szellőztetővel 
láttattak el.

Az ifjúsági kirándulásokat azon figyelemben és gondban 
részesítettük, mely azokat nemesen szórakoztató, testet-lelket üdítő 
hatásuknál és tanúlságos .voltuknál fogva méltán megilleti. A hús
véti szünidőben Rátz László tanár vezetése alatt 33 tanuló, vala
mennyi a négyfelsőosztálynövendéke,rándúltkiFiumébe, Triesztbe 
és Adelsbergbe. Elkísérte őket Ráth Arnold tanár és dr. Bexheft 
Ármin iskolai orvos is. Május 1-én az Y. YI. VII. osztálybeliekkel 
Maurer János tornatanár és Rátz László rándult ki a normafához, 
május 4-én dr. Tóth Kálmán tanár vezette ki az V. osztályt Aquin
cumba; május 5-én ugyazazon osztályt Ulbrich Sándor a római 
fürdőhöz ; május 27-én az Y. YI. VII. osztálybelieket Maurer János 
és Rátz László Nagy-Marosra; május 29-én Ulbrich Sándor az 
Y. osztályt Hárshegyre; junius 23-án a II. és III. osztályt 
Rátz László és dr. Tolnai Vilmos a Zugligetbe. Meg vagyunk győ
ződve, hogy a szülék s a tanítás- és nevelésügy barátai ép oly mél
tánylással fogadják eme tán jelentéktelennek látszó adathalmazt, 
a mily tudatos gonddal regisztrálja ezen évi jelentés.

A főgymnasium vallás-erkölcsi életének ápolására jónak és 
hatékonynak bizonyúlt a tanév elején életbeléptetett ifjúsági isteni
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tisztelet. Minden hónap első vasárnapján a tanári testület s a pro
testáns ifjúság az intézet dísztermében gyűlt össze ezen külön 
istenitiszteletre, melyen a szent beszédet Bereczky Sándor vallás
tanár, felszentelt lelkész tartotta, az éneket pedig harmoniumkísé- 
rettel az első elemi, fiúosztály tanítója, Luttenberger Ágost szíves
ségből vezette. Nem akartuk ezzel az ifjúságot a templomtól 
elvonni, sőt a templomi istenitisztelet látogatását is külön szivökre 
kötöttük.

A rendes, évről-évre ismétlődő iskolai ünnepeket ez idén is 
megültük, még pedig október 31-én a reformatio ünnepét énekkel, 
szavalattal, Bereczky Sándor alkalmi beszédével, mely utóbbinak 
kinyomatását s a tanulók között való szétosztását a nagyt. egyházi 
tanács elrendelte; a zene- és dalegyesület jan. 17-én sikerült 
zenészeti matinée-t tarto tt; márczius 15-én egyebek között dr. Se- 
rédi Lajos tanár beszélt az ifjúsághoz; márczius 27-én volt, s a 
nagyszámú közönség tetszésével találkozott a dal-és zeneegyesület 
concertje ; május 5-én volt a deprecatio, a tanári testület s a pro
testáns tanulók az Úr asztalához járultak.

Őszinte örömmel jegyezzük ide a következő adatokat, melyek 
arról tesznek tanúbizonyságot, hogy főgymnasiumunk tanuló ifjú
ságának szivében a jótékonyság érzelme otthonos, hogy fiatal lei- 
kök a vallásos, hazafias és emberbaráti feladatok és kötelességek 
iránt nem fogékonytalan. Az egyet. ev. gyámintézet czéljaira pro
testáns ifjúságunk 36 frt 96 krt gyűjtött; a Kolozsvárott emelendő 
Mátyás-szoborra az I—VIII. osztályban összesen 132 frt 48 kr. 
gyűlt össze; * a húsvéti kirándulók (1. fentebb), miután szerencsé
sen megjárták Fiúmét, Triesztet, Adelsberget, az utazásra befizetett 
pénz maradványát, 156 frt 50 krt, egy értelemmel s a szülék bele
egyezésével takarékpénztárba tették, a könyvecskét megőrzés végett 
az igazgatónak adták át, oly rendeltetéssel, hogy az összeg egy

* Osztályonként adakoztak : 1. a . oszt. 22. í r t ; I. b. oszt. G rünhut 
H enrik  ívén 17 frt 15 kr, Pözel Tibor ívén 15 frt 75 k r ; a  TI. oszt. az 
1. szám ú íven 15 fr. 60 kr., a 2. sz. íven 8 frt 17.; a  TIT. oszt. Bakovszky 
Is tván  ívén 3 í r t  74 kr., Ángyán Béla ívén 7 frt 20 k r . ; a  TV. oszt. S tras- 
ser Albert ívén 14 frt., K éler Tibor ívén 7 frt 61 k r . ; a z  V. o sz t. Scheuer 
Bóbert ívén 7 frt 40 kr., M autner Tibor ivón 3 frt 85 k r . ; a  V I. oszt. az 
1. sz. íven 1 frt 40 kr., a 2, sz. íven 2 frt 67 kr., a  V II. oszt. 2 frt 75 kr., 
a  V III. oszt. 3 frt 19 krt. Az összeg 132 frt 48 kr. A kolozsvári polgár- 
m esteri h ivatalnak  kü ldetett el.
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jövendő kirándulás alkalmával szegény sorsú, jó magaviseletű 
tanulók úti költségének fedezésére fordíttassék. E szép tett arra 
indította az egyházi tanácsot, hogy az illető szülőknek s tanulók
nak, s a vezető tanárnak elismerését külön is kifejezze.* Végül a 
VI. osztály tanulói néhány héttel ezelőtt arról értesülvén, hogy 
egyik derék társuk, Bodányi Béla, szegény sorsú özvegy fia, súlyos 
betegségében szorult anyagi viszonyokkal küzd, felsegélyezésére 
maguk közt gyűjtést indítottak, mely 30 frtot eredményezett. Ez ösz- 
szeget a segélyző egyesület megpótolta 15 írttal, úgy hogy a szű
kölködő beteg tanuló 45 frtnyi segélyben részesülhetett.

Iskolalátogatónak a most lefolyt tanévre a magas kormány 
ns. dr. Erődy Béla budapesti tankerületi főigazgató urat küldte 
ki hozzánk, ki hivatalos látogatását főgymnasiumunkban márczius 
16-án és 17-én végezte, az értekezletet márczius 18-án tartotta, 
melyen a tanári testülettel együtt ns. dr. Wagner Géza iír, a fő- 
gymnasium felügyelője is részt vett.

Az érettségi vizsgálatra kormány-képviselőnek ns. dr. Fröhlich 
Izidor egyetemi tanár úr küldetett ki, az elnökséget püspök úr 
ő méltósága nagyt. Bachát Dániel főesperes úrra ruházta.

A VIII. osztály osztályvizsgálatait május 6—15 napjain tar
tottuk, az írásbeli érettségi vizsgálatot május 18—22-én. Ez 
utóbbinak püspök úr ő méltósága által kitűzött feladatai a követ
kezők :

II. A magyar nyelvből:
1. Petőfi elbeszélő költeményeinek jelességei és fogyatkozásai.
2. A magyar nemzet mindig monarchikus érzelmű volt.
3. A természettudományokban való haladás nincs-e kárára 

vallásos hitünknek ?

* A húsvéti k irándulásban rész t vettek : F rischm ann  István, Kéler 
E lem ér, L am m  Zsigmond, M itterdorfer Aurél, Böck Béla, Zsigm ondy K ál
m án V. oszt. •—• A ltm ann István , F reund  E m il, F ischer A lbert, Glatz 
E rich , Latzkó László, Moóré K álm án, Schöníeld Győző, Schreyer E ndre, 
Schwartz Endre, Yámossy Károly, W ittm ann Ernő, W ollák Béla, Z sig
m ondy Zoltán VI. oszt. — Falvay K álm án, H asenauer István, Légrády 
György, L ichtenberg  Pál, Böck István , Szidon Dezső, W alkó Lajos V II. 
oszt. — Aezél Ede, F reund A ntal, H ofbauer E rv in , Kornfeld György, L ic h 
tenberg  Sándor, Schiffer Ferenez, Schlesinger H erbert V III. osztálybeli 
ta n u ló k ; D r Bexheft Á rm in, iskolaorvos, B á th  Arnold tanár, B átz László 
tanár, a k irándulás rendezője.
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A latin nyelvből: Csernyi Dávid-féle Latin Stílusgyakorlatok,
III. rész, 85. fejezet: «P. Corn. Sulla......... tudomása nem volt»
szavakig.

III. A görög nyelvből: Ilias, XIII. ének, 1—31 sor.
IN. A  német nyelvből: Batizfalvi István Egyetemes történe

lem, 2 kötet, 201. lap: «VII. Károly (1422—14-6Í) atyja halála 
után . . . .  visszakerült VII. Károly birtokába».

V. A mennyiségtanból:
1. Algebrából: Egy derékszögű háromszög kerülete k, befo

góinak külömbsége d, — mekkorák a háromszög oldalai? — Pl. 
k = . 60 cm, d =  5 cm.

2. Geometriából: Egy szabályos tizennégyszög területe 
67'707 cm2, mekkora azon körgyűrű területe, melyet a tizennégy- 
szögbe és a tizennégyszög köré irható körök alkotnak ?

A szóbeli érettségi vizsgálat junius hó 1. 2. 3. 4. napjain folyt 
le ; eredményéről az alább olvasható statisztikai kimutatás nyújt 
tájékozást. Az I—VII. osztályok vizsgálatai junius 9-—22-én men
tek végbe, az évzáró ünnepet junius 26-án tartottuk.

Az ösztöndíjak, jutalmak és segélypénzek a következőképen 
osztattak k i:

I. A Bóth-Teleki Johanna-féle ösztöndíjban (35—35 frt) 
részesült: Kántor Nándor VIII, Lehr Andor VIII, Palvay Kálmán 
VII. oszt. tanuló.

II. A Bésán József-féle ösztöndíjat (300 frt) Lung Géza VIII. 
és Császár Ernő VII. élvezte (100 frt).

III. Az Egyes. Budap. főv. takarékpénztár ösztöndíját (100 frt) 
Schiffer Ferencz VIII. nyerte el.

IV. Az egyházközségünk kezelésében, illetőleg birtokában levő 
ösztöndíjakat és jutalmakat a nt. egyházi tanács a tanári kar 
ajánlata alapján a következő tanulóknak osztotta k i :

1. A néhai Német István tábornok-féle 42 frtot Bodányi Béla
VI. oszt. tanulónak;

2. A Glosius-féle 21—21 frtot Kring Jenő VIII., és Koós Ala
dár VII. oszt. tanulóknak;

3. A Bulyovszky Gyula-féle 10—10 frtot a magyar nyelv tanu
lásában kifejtett buzgóságuk jutalmazására Griindisch Guidó III., 
Kántor Béla III., telegdi Both Jenő IV., Vladár Gábor VI., és 
Hasenauer István VII. oszt. tanulóknak.

4. A dr. Székács József-féle két aranyat a magyar nyelvben
Értesítő 1896—1897. évről.
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tanúsított szorgalom jutalmául Góbi Árpád VIII. osztálybeli ta
nulónak ;

5. A dr. Kari János-féle egy aranyat a természetrajzban 
tanúsított szorgalomért Heinzelmann Béla VI. oszt. tanulónak ;

6. A dr. Ormai Lajos-féle 5 irtot Weisz József VI. oszt. tanu
lónak, mint jeles matbematikusnak;

7. A Steinacker Ödön-féle 5 frtot Such Dezső V. oszt. tanuló
nak a német nyelv tanulásában kifejtett szorgalmáért;

8. A Schrantz Andor-féle egy aranyat, melyet az alapító-levél 
egy VIII. osztálybeli, jeles előmenetelő és példás magaviseletű 
tanulónak rendel kiadatni, Scholtz Oszkár VIII. osztálybeli ta
nulónak.

9. A dr. Tóth Kálmán tanár úr buzgó vezetése alatt álló és 
örvendetesen gyarapodó főgymnasiumi ifjúsági segélyző egyesület 
régi jó szokása szerint 50 frtot szavazott meg szegény sorsú és jó
magaviseletű tanulók segélyezésére. Az összeget a tanári kar a kö
vetkezőképen osztotta k i : Bruckner Károly V. kapott 15 frtot, 
Wurm Mátyás II., Horváth János I. a., Palásty Árpád I. b. 10—10 
frtot, Lohmüller Ede I. b. 5 frtot.

10. Az ifj. Bojári Vigyázó Sándor-féle jutalom a tavalyi szó
beli érettségi vizsgálat után Böhm Ottónak, mint tiszta jelesen 
érettnek (250 írt) és Koós Emilnek, mint általános jelesen érettnek 
(150 frt), ítéltetett oda; az idei szóbeli érettségi vizsgálat után a 
nagyobb jutalom Kántor Nándor tiszta jelesen érett tanulónak ada
tott, a kisebb Góbi Árpád és Lehr Andor szintén tiszta jelesen érett 
tanulók között egyenlően osztatott meg.

A pályázatokról s egyéb jutalmazásokról a következőkben 
számolunk be.

1. A ns. dr. Wágner Géza első iskolai felügyelő úr által vala- 
melyirodalomtörténeti kérdés megfejtésére kitűzetni szokott 50 frtos 
pályadíjat tavaly Freund Antal VII. o. tanuló nyerte el Vörös
marty jellemét tárgyazó pályamunkájával. Az 1896—97-ki iskolai 
évben pályakérdésül Tompa Mihály jellemzése tűzetett ki. Az 
eredményt az évzáró ünnepen hirdetjük ki.

2. A Tabitha jótékony nőegylet, régi nemes szokását követve, 
ez évben egy arany jutalmat tűzött ki algymnasiumi protestáns 
tanulók számára pályadíjul a vallástanár által kijelölt vallás
erkölcsi kérdés legjobb megfejtőjének. A kitűzött feladat: «Legye
tek irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas». (Luk. 6, 36.)
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Aladár Gyula IY. oszt. tanuló fejtette meg legjobban s így a 
pályadíj őt illeti.

3. Az «i883-ban érettségit tett ifjak alapjából» a kamatokat 
(14 frt) az alapító-levél értelmében a magyar történelemből vett 
pályakérdésre fordítjuk, illetőleg vele a jó magyaros stílus tekin
tetében legjobb pályamunkát jutalmazzuk. Ez idén «Az 1825-iki 
országgyűlés története» tűzetett ki pályadíjúi; az eredményt az év
záró ünnepen hirdetjük ki. A tavalyi pályázat nyertese Kirckknopf 
Ferencz ÁGII. o. t.

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

Ez idén is akadtak nagylelkű adakozók, a tanuló ifjúságnak s 
főgymnasiumunknak nemes szívű barátai, a kik külön jutalmakat 
adományoztak. Lukács Józsefné ő nagysága, kinek fia, Lukács 
György, főgymnasiumunk III. osztályának derék tanulója, két 
aranyat ajándékozott, egyiket jutalmúl azon III. oszt. tanulónak, 
ki a magyar nyelv tanulásában, a másikat annak, a ki a mathe- 
matikában magát kitüntette. A szaktanárok ajánlatára az elsőt 
Zsilinszky Tibornak, a másodikat Adler Ferencznek ítélte oda a 
tanári kar. Főgymnásiumunknak egy magát megnevezni nem 
akaró barátja egy aranyat ajándékozott jutalmúl oly III. osztály
beli tanulónak, ki magaviseletével és szorgalmával társai közül 
kivált. A tanári kar Nagy Eleket Ítélte ezen jutalomra méltó
nak.

A nemesszívű adakozóknak a pályadíjakért és jutalmakért, a 
főgymnasium tanári testületé hálás köszönetét nyilvánítja.

A fentebbiek kapcsán örömmel és hálával jelentjük még, 
hogy főgymnasiumunk évkönyveinek azon lapja, mely a jótékony
ság megnyilatkozásának adatait szoktuk kegyeletes hűséggel fel
írni, egy újabb fényes adattal gazdagodott. Az Egyesült Budapesti 
Fővárosi Takarékpénztár, ötvenéves fennállása évfordulójának 
megünneplése alkalmával 5000 koronás ösztöndíj-alapítványt tett 
főgymnasiumunk szegény sorsú tanulói számára, a szószerinti 
szövegében itt következő alapítványi oklevél értelmében.

«Alulírottak ezennel tudatjuk mindenkivel, a kit illet, hogy 
az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár 50 éves fennállása 
évfordulójának megünneplésére 1896. évi október; hó 18-án tar
tott közgyűlésének határozata folytán «Egyesült budapesti fővá
rosi takarékpénztár alapítványa» czím alatt iskolai ösztöndíjat

5*
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alapított a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgymnasiu- 
mot látogató szegény, szorgalmas és jómaga viseletű tanulók segé
lyezésére a következő módozatok mellett:

I. Ezen örökös alapítvány tőkéje fejében az alapítvány javára 
kötményezett 5000 azaz ötezer korona névértékű 4% -ot kamatozó 
egyesült budapesti fővárosi takarékpénztári záloglevelet szelvé
nyek nélkül a pesti ágostai hitvallású evangélikus magyar s német 
egyházgyülekezetnek átadunk s ezen alapítványi tőkének kamatai 
az ösztöndíjas tanulónak évenként az alapítványi oklevél V. pontja 
alatt körülírt módon fognak kifizettetni.

II. Az ösztöndíjat vallásfelekezetre és nemzetiségre való 
tekintet nélkül csak a budapesti ágostai hitvallású evangélikus fő- 
gymnasiumot látogató azon szegény tanuló nyerheti el, kit arra jó 
erkölcsei és a tanulmányokban tanúsított jeles előmenetele folytán 
a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgymnásium tanári tes
tületé érdemesnek találni fog.

III. A budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgymnásium 
tanári testületé három tanulót fog kijelölni, kik közül az egyesült 
budapesti fővárosi takarékpénztár igazgatósága egyiknek az ösz
töndíjat szabadon adományozni fogja.

IY. Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíj élvezésében marad 
mindaddig, míg a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgyrn- 
nasium tanulója, azonban az iskolai törvényeknek meg nem felelő 
magaviselet s a tanulmányokban tanúsított elégtelen előmenetel 
folytán az ösztöndíjas a tanári testületnek ez iránti jelentésére az 
alapító takarékpénztár igazgatósága által hozandó határozata 
alapján az ösztöndíjat elvesztheti.

Y. Az ösztöndíj-alapítvány tőkéjének évenként 200, azaz 
kettőszáz koronát kitevő esedékes kamatai a. budapesti ágostai hit
vallású evangélikus főgymnásium igazgatósága által láttamozott 
nyugtára az illető ösztöndíjas tanulónak az alapító takarékpénztár 
központi osztályának pénztáránál (V. kér., Dorottya-utcza 4.) utó
lagos félévi részletekben minden évnek január hó 2-án és a tanév 
végével fognak kifizettetni.

YI. Ezen alapítványi oklevél három eredeti példányban állít- 
tatik k i; egy példány a pesti ágostai hitvallású evangélikus 
magyar-német egyházgyülekezetnek, egy példány a budapesti 
ágostai hitvallású evangélikus főgymnásium igazgatóságának ada
tik át, egy példány pedig az alapító egyesült budapesti fővárosi
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takarékpénztár levéltárában őriztetik. Kett Budapesten 1896. évi 
november hó 25-én.»

Nagylelkűségét az alapító takarékpénztár még azzal is tetézte, 
hogy, ámbár az alapítványi zálogleveleknek első szelvényei csak 
1897 május hó 1-én váltak esedékessé s így az 1896—97-iki tan
évben csak 100 korona lett volna ösztöndíj gyanánt kifizethető, — 
a közművelődési és jótékony czélra való tekintettel már az 
1896-—97. tanévben a teljes 200 korona évi ösztöndíjat fizette ki.

Hálánkat, köszönetünket, melynek annak idején külön is ki
fejezést adtunk, az alapító takarékpénztárral szemben, e helyen is 
őszinte szívvel ismételjük.

A főgymnasiumi tanuló ifjúsági segélyző egyesületet kegyes 
adományokkal gyámolították: az Egyesült Budapesti Fővárosi 
Takarékpénztár 50 írttal, a Pesti hazai első takarékpénztár 100 
írttal, a Magyar országos központi takarékpénztár 50 írttal, a dal- 
és zene-egyesület a hangverseny tiszta jövedelméből 100 írttal.

A főgymnasium könyvtárát könyvek s folyóiratok ajándéko
zásával gyarapították: a nt. egyházi tanács (Jókai Mór összes mű
veinek folytatólagosan megjelent köteteivel), az Orsz. magy. képző- 
művészeti társulat, a nagyt. pesti ev. magyar egyház, özv. Haberern 
Jonathanné úrhölgy ő nagysága, tek. Bátz László tanár úr, tek. 
Bendl Henrik pénztáros úr, és Kurz Sámuel úr. (L. alább a rész
letes kimutatást a Könyvtár rovatban.)

Az országos közegészségügyi egyesület Egészség czímű folyó
iratát ingyen küldte a tanári testületnek, a Krille C. G. czég 
ingyen látta el tintával a főgymnasiumi irodát.

A szíves adományokért és ajándékokért hálás köszönetünket 
nyilvánítjuk.

A főgymnasiumi tanuló ifjúsági egyesületek és körök tanár
elnökeik vezetése alatt a most lefolyt tanévben is buzgó munkás
ságot tanúsítottak.

Bészletes jelentéseik alább olvashatók.
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Tanári testület s az előadott tantárgyak.

A  t a n á r  n e v e T a n t á r g y  é s  o s z t á l y
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J  e g y z e t e k

Bereezky Sándor
r. tanár

Vallás: I -V II I . 18 Főgymnasiumi exhortator.

Góbi Imre
r. tanár

Történelem : VII—VIII. 8
A főgymnasium igazgatója. 
Az egyet, tanügyi bizottság 

jegyzője.

Dr. I littr ic h  Ödön
r. tanár

Latin nyelv : VI. VIII. 
Görög nyelv : VI. VIII. 
Szépírás: Ib.

19 A VIII. osztály főnöke. 
Az ifjúsági könyvtár őre.

Lehr Albert
r. tanár

Magyar nyelv : III—VIII. 19 Az «Arany János» önképző
kör elnöke.

R á th  Arnold
r. tanár

Algebra: IV.
M értan: IV. 
Matkezis: V. 
Természetrajz: IV. 
Physika : VII. VIII.

17 A IV. osztály főnöke.
A physikai és chemiai szer

tár őre.

R á tz László
r. tanár

Mennyiségtan: II. HI. VI. 
VII. VIII.

Mértani rajz : II. III. 18
A VI. osztály főnöke.

A dal- és zeneegyesület elnöke. 
A tanári özvegy- és árva

egyesület pénztárosa.

Sch oltz  Albert
r. tanár

Latin nyelv: II.
Földrajz: la . II. III. IV. 18 A II. osztály főnöke.

Dr. Serédi Lajos
r. tanár

Latin nyelv: IV. V. 
Görög nyelv: V. 
Lélektan: VII. 
Logika: VIII.

19
Az V. osztály főnöke. 

A tanári kar és az iskolai 
bizottság jegyzője.

Svoboda István
r. tanár

Latin nyelv: IV.
Német nyelv: la. Ib. TV. 
Történelem: IV.

17 A III. osztály főnöke.

Dr. T óth  Kálmán
r. tanár

Magyar nyelv: Ib. 
Latin nyelv: VII. 
Görög nyelv: VII. 
Történet: III. V.

20
A VII. osztály főnöke. 

Afőgymn. segélyző-egyesület 
elnöke.

A főgymn. könyvtárosa.

Dr. Tolnai Vilmos
j r. tanár

Magyar nyelv: la. II. 
Német nyelv: IV. V. VI. 17

Llbrich Sándor
r. tanár

Számtan: la. Ib.
Mértan és mértani rajz: la. 

Ib.
Földrajz: Ib.
Német nyelv : II. 
Növénytan: V.
Állattan: VI.

20 Az Ib. osztály főnöke.
A természetrajzi szertár őre.

Wéber Rudolf
r. taűár

Latin nyelv : la. Ib. 
Német nyelv : VII. V ili. 
Történet: VI.

20 Az la. osztály főnöke.

Szönyi Tódor
ének tanár É nek: la. Ib. II. ni. 4
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A nem protestáns tanulók vallástanárai:
Főt. Stampay Ferencz r. kath., főt. Csalákovits Dragutin g. kel. 

és Schlesinger Sámuel izr. hittanár urak.
A testgyakorlatot Maurer János úr, a Nemzeti Tornaegylet mű

vezetője tanította, az la, 16 és a II. osztálybelieknek a főgymnasium 
épületében levő tornateremben, a m —■'Vili. osztálybelieknek a Nemzeti 
Tornaegylet helyiségeiben.

A gyorsírást Kiss Albert oki. gyorsirástanár úr tanította.



IV.

A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE
a z  1896/97-diki i s k o l a i  é v b e n .

Bereczky Sándor írt egy czikket az «Uj Óramutató»-ba, meg
jelent egy reformatio-ünnepi beszéde az «Ev. Családi Lap*-ban és 
«Keresztyén hittan és erkölcstan»-a (2. kiadás).

Dr. Hittrich Ödön. Bírálatok az Egyetemes Philologiai Köz
lönyben.

Lehr Alberttól: Toldi-magyarázat új kiadása, s a Magyar Olvasó
könyv II. kötete sajtó alatt. Egy czikk a Nyelvőrben.

Rátz László szerkesztette a Középiskolai Mathematikai Lapokat.
Dr. Serédi Lajos: A magyar filozófia története (ismertető bírálat, 

Athenaeum, 1896. III.). «Caraffa» tört. kép IV felv. írta Gabányi Árpád 
(ism. bírálat a S.-megyei Közlönyben). A pozsonyi ág. li. ev. lyceum 
története, írta Markusovszky S. (ism. bírálat a Protestáns Egyb. és Isko
lában). Az ismeret-elméletek és a theologia (filoz. tört. tanulmány az Ér
tesítőben). Kisebb ozikkek a Ny.-magyarorsz. Híradóban, Sárosmegyei 
Közlönyben, Egyetértésben, Nemzeti Iskolában.

Dr. Tolnai Vilmos írt értekezéseket, ismertetéseket és kisebb czik- 
keket a Nyelvőrbe (Székfű, Szólás magyarázatok, Patália, Káposzta, 
Samu nadrágja stb.), Egyetemes Philologiai Közlönybe (Az «Ephesusi 
Matróna# irodalmához, Szigeti József «Kerüljük a germanismust» füze
téről, Berzsenyi egy sorához), Középiskolai Tanár egyesületi Közlönybe 
(javaslat a tanulók színházjárásának szabályozására), Ethnograpliiába 
(Faképnél hagyni).

Dr. Tóth Kálmán két bírálatot írt az Egyetemes Philologiai Köz
lönybe.



V.

A TANANYAG ÉS A
TANKÖNYVEK AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. a) és b) osztály.

Vallás, h. 2 óra. Ó-szövetségi történetek az ó-szövetség egyes 
könyveinek rövid ismertetésével. Egyházi énekek. Imák. K. k. Biblia
ismertetés Bereczky Sándortól.

Latin nyelv, li. 6 óra. Az 5 declinatio; az adjectivumok fokozása ; 
a pronomenek ; számnevek; a sum segítő ige és nehány összetétele ; a 
négy igeragozás activuma és passivuma. Megfelelő fordítási gyakorlatok. 
Az összefüggő olvasmányok emlékelése. K. k. Szénássy-Eliscker: Nyelv
tan és Olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 5 óra. Alaktan mondattani alapon. Prózai dara
bok olvasása és magyarázása; költemények emlékelése. Havonként 
két írásbeli dolgozat: részben iskolai, részben házi. E. k. Szinnyei: 
Iskolai magyar Nyelvtan, I. r . ; Lehr-Biedl: 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, k. 3 óra. Magyarország és a Földközi-tengert környező 
területek. Jellemző természetrajzi tárgyak ismertetése. K. k. Scholtz: 
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.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemei. Az egyeneseknek ke
letkezése, különfélesége, iránya, egymáshoz való fekvése, viszonyos 
hossza és mérése. Számtani míveletek egyenesekkel. A szög keletke-
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zése, nagysága, mérése és szerkesztése. Számtani míveletek szögekkel. 
A háromszögek, négyszögek és sokszögek, ezeknek leírása és szerkesz
tése. A körvonal, körív, radius, diameter és chorda. Egyenes és kör
vonalú ékítmények. K. k. Fodor és Wagner : Rajzoló Planimetria. — 
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.

Vállás, h. 2 óra. Új-szövetségi történetek : Jézus élete, tanítása és 
csodatettei. Az apostolokról és irataikról. Egyházi énekek. K. k. Biblia
ismertetés Bereczky Sándortól.

Latin nyelv, h. 6 óra. Az első osztályban tanultaknak kiegészítése, 
nemi szabályok ; nomina numeralia; pronomina ; adverbia; praspositi- 
ones ; verbum deponens ; conj. periphrastica ; a rendhagyó igék typusai.

Syntaxisból: Áttétel az activ szerkezetből a passivumba, az appo- 
sitio; a határozók vázlatosan s a helynevek constructiója.

Prózai darabok elemzése, fordítása és betanulása. Fordítás ma
gyarból latinra az iskolában heti 1 órában. K. k. Szénássy-Elischer 
latin nyelvtana és olvasókönyve..

Magyar nyelv, h. 4 óra. A nyelvtanból: Az első osztály anyagá
nak összefoglaló ismétlése ; a határozók bővebb tana ; mellérendelt és 
alárendelt mondatok; körmondat. Olvasmányok magyarázata és elbe
szélése : Mit csinál a gólya ? A gonoszságot a fa is elárulja. Melyik a 
kilencz közül ? A koldus. Katonadolog. A hortobágyi farkas. A haza. 
Hogyan fogott a huszár ellenséget? Hajótörés. A kisbetegápoló. Korona 
és kard. Szent László. A keresztes háborúk és Endre. Az arany bulla. 
Tatárjárás. A lovagok világából. Theseus. A görög-perzsa háború. — 
Költemények, nagyrészt betéve : Búcsú. Hazámhoz. Az ó-torony. A rab 
oroszlán. A lengyel anya. A zarándok. A betyár. A puszta télen. A jó 
öreg korcsmáros. A tudós macskája. A keresztútról. Szent László füve. 
K. k. Szinnyei: Iskolai magyar nyelvtan H., Lehr-Riedl: Magyar olvasó
könyv. H. 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, elemzése és megtanulása. írásbeli 
dolgozatok. K. k. Harrach: Német Olvasókönyv I. Weber: Deutsche 
Dichtungen. Schwicker: Deutsche Sprachlehre.
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Földrajz, h. 3 óra. Európa é s Ázsia az I. osztályban át nem vett 
részeinek ismertetése. Az egyes vidékeket jellemző' természeti tárgyak. 
Térképrajzolás. K. k. Scholtz : Földrajz II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. A számítás gyorsítása. Korlátolt pontos
ságú számítások. Egyszerű hármasszabály. Kamatszámítás. Százalékszá
mítás. K. k. Beke Manó : Számtan.

Mértani rajz, h. 2 óra. Merőleges és párhuzamos egyenesek szer
kesztése. A háromszög magasságai. Az idomok területének meghatá
rozása. Összeillő, hasonló és symmetrikus idomok. Egyenlő területű 
idomok. Az idomok osztása. A felmérés. K. k. Fodor-Wagner: Con- 
structiv planimetria. —■ Tizenöt rajzlap.

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

III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház elterjedése, megromlása, a 
németországi és sweiczi hitjavítás, a magyarországi protestáns egyház 
története. Különösen a szereplő főbb alakok ismertetése. Egyházi éne
kek. K. k. Bereczky: Keresztyén egyház rövid története.

Latin nyelv, h. 7 óra. Olvasmány: Liviusból: A királyok kora 
1—-21. Az olvasottak elemzése, fordítása és emlékelése. — Nyelvtan: 
A grammatikai formák folytonos ébrentartása mellett a syntaxisból : 
az esetek használata, acc. és nőm. c. inf.; mondatfajok. írásbeli fordí
tás-gyakorlatok. K. k. Elischer: Latin Olvasókönyv. Holzweiszig: Latin 
Nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan, Szinnyei 
könyve szerint. — Ügyiratok. -— Tizenöt költemény magyarázva és 
emlékelve. — Olvasókönyv: Lehr-Riedl III. k.

Német nyelv, h. 3 óra. Költői és prózai darabok olvasása, magya
rázása és emlékelése. A nyelvtani ismeretek folytonos ébrentartása mel
lett a határozói mellékmondatok tana. írásbeli gyakorlatok. K. k. Har- 
rach: Német Olvasókönyv II. Weber: Deutsche Dichtungen. Schwi- 
cker: 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 ismertetése. Térképrajzolás. — A mathemathikai és physikai föld
rajz elemei. K. k. Scholtz: Földrajz III.



Mennyiségtan, h. 3 óra. A százalékszámítás alkalmazásai. Arányok 
és arányiatok. Összetett következtetések. Kamatszámítás. Értékpapírok. 
Kamatos-kamatszámítás. Arányos osztás. Keveréseknél előforduló szá
mítások. Arany- és ezüst-árúk számítása. K. k. Beke Manó : Számtan.

Mértani rajz, k. 2 óra. Körtan. Ellipsis, hyperbola, parabola, 
csigavonal, cyclois. Tizenhét rajzlap. K. k. Wagner: Constructiv plani- 
metria.

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

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. A hitvallási iratok 
és az egyes keresztyén felekezetek főbb tanainak ismertetésével. K. k. 
Stehlo András : Vallástana.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: a) Liviusból: A római király
ság és köztársaság kora, I—XV. és I-—VIH. fej. b) Ovidiusból: Bomu- 
lus és Remus. Bóma alapítása, Gabii bevétele, Daedalus és Icarus, 
Phaeton, Midas. — Az olvasmány alkalmas részletének emlékelése alap
ján az esettan összefoglaló ismétlése, idők, módok használata. Különö
sen : következményes, czélhatározó, okhatározó, időhatározó, feltételes 
megengedő, visszamutatós (al- és tárgyi jelzős) mondatok. Kéthetenként 
írásbeli dolgozat. A verstan elemei. K. k. Székely Latin mondattan 
II. kiadás ; Elischer: Latin Olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Verstan: classicus, nyugoteurópai és ma
gyar verselés. K. k. Góbi: Arany Toldija magyarázva s I—X. ének könyv 
nélkül is.

Német nyelv, h. 2 óra. Költői és prózai darabok magyarázása és 
emlékelése. Mellékmondatok. A nyelvtan ismétlése. írásbeli feladatok. 
K. k. Harrach: Német Olvasókönyv II. 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.

K. k. Scholtz : Földrajz IV.
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 számoknak négyzete és köbe. Elsőfokú hatá
rozott egyenlet egy ismeretlennel. Arány, aránylat. K. k. Mauritz.
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Mértani rajz,h. 2 óra. Elemi stereometria. Vetítés. Elemi távlat
tan. Landau és Wohlrab 2-ik füzetének 3-ik kiadása nyomán.

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

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Bibliaismertetés. Az ó- és újszövetség könyveinek 
bevezető ismertetése, összekötve egyes részletek olvastatásával és rövid 
magyarázatával. K. k. Batizfalvy Istvántól.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: a) Caesar : De bello Gallico I. 
I—XXXII; EL V—IX ; IV. 3—14, cc. b) Ovidius : Metamorph. I. (1— 37, 
72—124,151—312, 346—353, 363—370, 380-399, 560—585,612— 
667); Eli. 1—29. XII. 1—83. Stílusgyakorlatokból: De vita et scriptis
I. Csesaris I—VH, De vita et scriptis P. Ovidii N. I—V. E két életrajzot 
betanulták. Fordították továbbá «A marathoni csata» I—H. C. J. Caesar 
De bello G. ezímű munkája I—ffi. A helvetiai háború I—IV. A belgák 
I—EH. f. két. Az olvasmányok alkalmas mondatainak átszerkesztése ré
vén ismételték az esettant, az idők, módok használatát, részletesen be
gyakorolták a mellékmondat szerkesztésalakjait s az or. obliquat. Két
hetenként irásb. dolgozat. K. k. Székely: Latin Nyelvtan, Cserny-Dávid : 
Lat. stílusgyakorlatok I. Caesar ed. Dinter; Ovid. Metamorph. ed. Merkel.

Görög nyelv, h. 4 óra. Összefüggő olvasm. mondatai alapján az 
alaktant a y.c végű igékig. A szókincs szaporítása és kellő begyakorlása 
végett óránként mondatszerkesztés a tanult szavakból. K. k. Görög 
Nyelvtan és Olvasókönyv, írta Mayvald J.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Szerkesztéstan. K. k. Góbi. A Greguss- 
Beöthy-féle könyv szerint a ballada elmélete és a következő balladák 
bőven magyarázva és könyv nélkül: «Fogarasi István», «Szilágyi és 
Hajmási», népballadák; Aranytól: «V. László», «Agnes asszony», 
«Szondi két apródja», «Tetemre hívás», «A walesi bárdok». Garay- 
tól: «Kont».

Német nyelv, h. 2 óra. Költői olvasmány: Der arme Heinrich. 
Hildebrandslied. Das Lied von der Glocke (betéve is). H. Sachs: 
Sankt Peter und die Geiss. Der Handschuh. Klage der Ceres. — 
Prózai olvasmány: Uhland: Parsival. Das Faustbuch. Wallensteins 
Ermordung. — írásbeli gyakorlatok. — K. k. Heinrich: Lehr- und 
Lesebuch III.

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

Mennyiségtan, k. 3 óra. a) Algebra: Hatványozás. A binom ma
gasabb positiv hatványai. Gyökvonás. Számolás gyökmennyiségekkel. 
Négyzetgyök- és köbgyökvonás többtagú kifejezésekből és tizesrendszerű 
számokból. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek megoldása. Elsőfokú 
egyenletek két ismeretlennel. K. k. Mauritz.

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

tani tulajdonságai. A növények szövet- alak és élettana. Linné rendszere. 
A természetes rendszer és ennek alapján a növénykörök és növény
osztályok, ezeknek főbb rendjei és családjai a legismertebb képviselők
kel. K. k. Dr. Szterényi Hugó : Növénytan.

Testgyakorlat, k. 2 óra.

VI. osztály.

Vallás, k. 2 óra. A keresztyén egyház története az egyház meg
alapításától a legújabb időig, különös tekintettel a reformatióra és annak 
egyes országokban való meghonosodására. K. k. Batizfalvi Istvántól.

Latin nyelv, k. 5 óra. Olvasmány: Sallustius, Bellum Iugurthinum: 
1—16., 30., 31., 84., 86—89. fejezetek; cursive: 17—29., 85., 90—94.,
111.—114. fejezetek. Vergilius, Aeneis, H. ének 1—450., 469., 525. so
rok ; cursive : 450—469., 525—804. sorok. Könyv nélkül Aeneis H. 
1- 103. w. Az írók életének és műveiknek ismertetése. Nyelvtan: a 
quum különböző fajai. A feltételes mondatok. Oratio obliqua. Partici- 
piuin. Gerundium és Gerundivum. Supinum. K. k. Sallustius, Hittrick; 
Vergilius, Eibbeck; Latin Nyelvtan, írta Holzweiszig, fordította Szé
kely. Cserny-Dávid, Latin stylusgyakorlatok. Tíz iskolai dolgozat.

Görög nyelv, k. 4 óra. Nyelvtan: a nt végű igék, a mondattan fő
szabályai. Maywald : Görög nyelvtan. Olvasmány: Maywald: Görög gya
korlókönyv H. r. 1., 6., 7., 8., 12., 13., 18., 21., 23., 26., 27., 32., 35., 37., 
41—46. fejezet. Az Anabasiskól való eredeti szöveg szerint I-—V., VH., 
VIH. fejezet. Lucianus Nexpexoe dcáloyoi-ból: 2., 4., 10., 24., 30. dialó
gus ; cursive 7., 18., 20. dialógus. K. k. Lucianus, Jacokitz.

Magyar nyelv, k. 3 óra. Bketorika. K. k. Góbi. —■ Skakesp. Corio- 
lanusa magyarázatokkal s nyolcz részlet könyv nélkül.

Német nyelv, k. 2 óra. Goethe «Hermann und Dorothea»-jának 
olvasása és magyarázata. A költemény forrásai, előadása, jellemei. K. k. 
Hermann und Dorothea ed. Weber. B. írásbeli dolgozatok.

Történelem, h. 4 óra. A középkor története s a középkori építészet 
ismertetése. K. k. Batizfalvi István világtörténelme H. k.
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Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: A hatványozás általánosítása. 
Logarithnmsok. Exponentialis egyenletek. K. k. Manritz : Algebra.

b) Mértan: Síktrigonometria. K k. Ábel, Mértan. Minden órára 
házi feladat; négy 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. Báthory Nándor: Állattan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A magyarországi protestáns egyház története 
kiváló tekintettel a vallásügyek országgyűlési tárgyalására és a vallás
ügyi törvényekre. K. k. Batizfalvi Istvántól.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: M. T. Ciceronis De imperio 
Cn. Pompeii 1—24. Q. Horatii Elacci Carm. 1. I. 1., 3., 14., 22., 24., 
II. 3., 6., 7., 10.; III. 23., 30.; IY. 3., 7.; Ep. 1., 2., 7. T. Livii a. u.
o. 1. XXI. 1—4.; 5. 1—3. §.; 16., 17. 1. §.; 18. 1—3. §. 19. 1—2. §.;
21. 1—11. §.l. xxn. 12—19.; 23—29. fordítva, a közbeeső részek, vala
mint a XXII. k. 29—31. fejezetei tartalmilag ismertetve. Könyv nélkül ta
nult az osztály Ciceróból nehány részletet. Mondattan : ismétlések. 7 házi, 
3 iskolai dolgozat. K. k. M. T. Cic. Orat. sei. XIH. ed. St. Dávid; Hor. 
Placci Carmina ed. Luc. Müller; T. Livii a. u. e. 1. ed. Weissenborn. 
Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok H. rész. Az Írók olvasását életük 
s munkásságuk rövid jellemzése előzte meg.

Görög nyelv, h. 4 óra. Homeri Odyss. I. 1—95. IX. egészen; 
X. 1 — 132. XI. 150—224. Herodoti Epitome (instruxit St. Dávid): De 
moribus Persarum. De pugna apud Platíeas. De pugna Mycalensi 1—5. 
K. k. Homeri Odyssea ed. C. Hentze. Három iskolai dolgozat. Homeros 
olvasását az epos tartalmának, keletkezése idejének rövid ismertetése 
előzte meg.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Poétika. K. k. Góbi.
Német nyelv, h. 2 óra. Lessing élete és művei. Lessing művei

ből egyes szemelvények s Schillertől «Die Braut von Messina» olvasása, 
írásbeli házi és iskolai feladatok. K. k. Kluge: Literaturgeschichte.

Történelem, h. 4 óra. Az újkor története. Batizfalvi István 
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.
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b) Mértan: Térmértan. ;— K. k. Ábel, Mértan. — Minden órára 
házi feladat; négy iskolai dolgozat.

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

Lélektan, h. 2 óra. Tapasztalati tünemények elemzése alapján a 
lelki élet működése és sajátságai. E működés alakjai s megállapítható 
törvényszerűségei. K. k. Böhm Károly : Tapasztalati lélektan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VIII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hittan. Keresztyén erkölcstan. K. k. 
Batizfalvi Istvántól.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Tacitus Annalium XIII. 1—4., 
15., 16.; XIV. 3—14.; XV. 38—44. fejezet. Horatius Satirarum I. 1. 
Epistolarum I. 1. Epistola ad Pisones, egészen. Könyv nélkül sententiák 
Horatiusból. Cserny-Dávid-féle stílusgyakorlatokból 10 fejezet. 9 iskolai, 
1 házi dolgozat. A római irodalomtörténet rövid összefoglalása. K. k. 
Tacitus, Annales, Halm; Horatius, Mueller. Cserny-Dávid, Latin stilus- 
gyakorlókönyv Hl. r.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvasmány: Homeros, Ilias XVI. 818- 
végig, XVIH. 1—377. XXH. 1—515. vv. Plato, Apologia Socratis 
1—14., 16., 18—20., 24—26., 29., 33. fejezet. K. k. Homeros, Ilias II., 
Dindorf ; Plato, Apologia, Wohlrab. •— 5 iskolai dolgozat.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története. K. k. Góbi.
Német nyelv, h. 2 óra. Goethe élete és művei Egmonttól kezdve. 

Schiller élete és művei. Ezen két költő műveiből egyes szemelvények, 
továbbá Torquato Tasso, Faust első része és "Wallenstein’s Lager olva
sása. írásbeli házi és iskolai feladatok. K. k. Kluge: Literaturgeschichte.

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

Mennyiségtan, h. 2 óra. Függvények ábrázolása. 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. Szá
mos házi feladat és négy 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 elemei, formái, törvényei. Mód
szeres ismeretszerzés alakjai és főszabályai. Rendszerezés. A logika rö
vid, összefoglaló története. K. k. Böhm, K. Logika.

Testgyakorlat, h. 2 óra.



FELADVÁNYOK ÍRÁSBELI DOLGOZATOKRA.

I. Latin nyelvből.
VII. osztály. Volt egy szabad dolgozat: De quibusdam, quse ad 

amicos pertinent, carminibus Horatii. A többi fordítás a Cserny-Dávid- 
féle gyakorló könyv II. részéből (75-—80.).

VIII. osztály. Vita Cai Marii. Quos Horatius in poesi imitatus sit. 
Argumentum satirse primse Horatii. De vita et poematibus Homeri.

II. Magyar nyelvből.
V. osztály. 1. Hunyadi László halála. 2. Aurora Musis arnica. 

Vagy : Occultae inimicitise magis timendse sunt, quam apertíe. (Chria).
VI. osztály. 1. A szerénység az ifjúnak legszebb dísze. 2. Coriolán 

jelleme (Shakespeare darabja nyomán).
VII. osztály. 1. Minden órádnak leszakaszd virágát. 2. Kisfaludy K. 

«Mohács#-ának magyarázata. Vagy: Arany «Első lopás»-ánakszerkezete.
VIII. osztály. 1. Az olvasásról. 2. Petőfi leíró költeményei. 3. Ilos- 

vai és Arany.

III. Német nyelvből.
V. osztály. Der Lindwurm. — Der arme Heinrich. — Inhalt des 

Hildebrandliedes. -— Die Mutter. — Der Sohn und der Lindwurm. — 
Siegfrieds Drachenkampf. — Die drei Freunde (fordítás). — Der kluge 
Sultan (fordítás). — Erlkönig (fordítás).

VI. osztály. Die Personen im I. Gesänge von Hermann und Doro
thea. — Die deutsche Schriftsprache. — Die Katzenfähre. — Die Ent
wicklung der deutschen Dichtung im XH. Jahrhundert (fordítás). — 
Erzählung der Mutter im II. Gesänge von Hermann und Dorothea. — 
Die deutsche Dichtung im Mittelalter (fordítás). — Parallele zwischen 
der Flugschrift «Das liebthätliige Gera» und Goethes Hermann und 
Dorothea.

Értesítő 1896—1897. évről. 6
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VII. osztály. Ein Sommerausflug. Inhalt der ersten Scene aus der 
Braut von Messina. — Die zwei Träume aus der Braut von Messina. — 
Die Rütli-Scene aus Wilhelm Teil. — Die Ursachen der Reformation 
(fordítás). — Friedrich II. (fordítás).

VIII. osztály. Aus meinen Ferien. — Inhalt des vierten und fünf
ten Aufzuges aus Goethes Torquato Tasso. — Parallele zwischen Schil
ler’s Spaziergang und dem Lied von der Glocke. — Parallele zwischen 
Schiller’s Räubern und Braut von Messina. — Die Epoche nach der 
Schlacht von Mohács (fordítás). — Die Tragosdie des Menschen (fordítás).
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A főgymnasiumi

I. a. OSZTÁLY.

1. Beliczay Béla, 1885. Budapest, ág. h. ism.
2. Bérczy Róbert, 1887. Becs, r. kath.
3. Breuer Jenő, 1886. Budapest, izr.
4. Chrapek Jenő, 1886. Budapest, r. kath.
5. Ehrenstein Pál, 1886. Budapest izr.
6. Pecht János, 1884. Budapest, ág. h.
7. Fecht Pál, 1885. Budapest, ág. h.
8. Friedmann Sándor, 1886. Budapest, izr.
9. Friedmann Zsigmond, 1886. Budapest, izr.

10. Gassner Dezső, 1886. Budapest, izr.
11. Gedlitzka Ármin, 1886. Budapest, ág. h.
12. Gerstenberger Ágost, 1886. Budapest, 

ág. h.
13. Goldstein Richárd, 1884. Csáry (Nyitra), 

izr.
14. Griissner Ármin, 1885. Berlin, ág. h.
15. Hampel Gábor, 1887. Budapest, r. kath.
16. Harsányi Kálmán, 1886. N.-Kanizsa, izr.
17. Hechtl Nándor, 1884. Budapest, ág. h. 

ism.
18. Hoffmann Imre, 1884. Szigetvár, izr.
19. Horváth János, 1883. Pápa, ág. h. t. m.

rél 1886. Budapest, izr.

tanulók névsora.*

21. Klammer Oszkár, 1887. Budapest, izr.
22. Klein Jenő, 1886. Mohács, izr.
23. Kohner Arthur, 1886, Ipoly-Pásztó, izr.
24. Kolónyi Aladár, 1886. Budapest, ág. h.
25. Kőszegi Oszkár, 1886. Bécs, izr.
26. Kotschy Hugi), 1885. Lodigyovicze (Ga- 

liczia), ág. h.
27. Kubinyi Gyula, 1886. Debreczen, ág. h. 

ism. t. m.
28. Kund Bála, 1886. Budapest, ág. h.
29. Kund Elemér, 1885. Dunakesz, ág. h.
30. Lamm Géza, 1886. Budapest, izr.
31. Muhr Gyula, 1886. Budapest, ág. h.
32. Murai Aurél, 1886. Budapest, izr.
33. Naeter Ernő, Frigyes 1885. Győr, ág. h.
34. Pakányi János, 1885. Péteri, ág. h.
35. Pálfy Lajos, 1886. Apostag, ág. h.
36. báró Podmanitzky István, 1885. Jász- 

Lajos-Mizse, ág. h. ism.
37. Posszert Lajos, 1886. Budapest, ág. h.
38. Reisner Andor, 1886. Arad, izr.
39. Répa István, 1885. Gomba (Pestm.), ág. h.
40. Rerrich Elemér, 1886. Budapest, r. kath.
41. Telegdi Rótli Károly, 1886. Budapest, 

ág. h.
42. Sárkány Gyula, 1887. Csetnek, ág. h.

* E ö v i d í t é s e k :  ág. h. =  ágostai hitvaHású; ev. ref. = evangélikus reformált; 
unit. =  unitárius; r. k. =  római katholikus; g. k. =  görög keleti; izr. =  izraelita; 
t. m. =■ tandíjmentes; ö. d. =  ösztöndíjas; ism. ■= ismétlő.

6*
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43. Schmitt Rezső, 1885. Budapest, ág. h.
44. Schneider Rezső, 1886. Budapest, ág. h
45. Schwartz Ödön, 1885. Budapest, izr.
46. Schwartz N. Oszkár, 1887. Budapest, izr.
47. Spitz Rene', 1887. Becs, izr.
48. Spitzer Hugó, 1886. Budapest, izr.
49. Stern Nándor, 1886. Budapest, izr.
50. Suhajdy István, 1885. Budapest, ág. h.
51. Szalav István, 1884. Budapest, ág. h. 

ism. t. m.
52. Teasdale Ottó, 1886. Budapest, ág. h.
53. Tomka Kálmán, 1885. Pozsony, ág. h. t. m.

M a g á n ta n u ló k  :
54. Boross Pál, 1886, Igár (Fehérm.), ev. ref.
55. Garlathy Mária, 1885. Budapest, ág. h. |

I. b. OSZTÁLY.
1. Antony István, 1886. Újpest, ág. h.
2. Bánó László, 1886. Budapest, ág. h.
3. Bartl Fülöp, 1886. Budapest, róm. kath.
4. Berger Ernő, 1886. Budapest, izr.
5. Bohus Pál, 1886. Gödöllő, ág. h.
6. Brandt Viktor, 1886. Budapest, izr.
7. Broder Károly, 1883. Dobra, ág. h. t. m.
8. Dirner Lajos, 1887. Budapest, ág. h.
9. Eisler Pál, 1886. Budapest, izr.

10. Fabricius Aladár, 1884. Budapest, ág. h. [
11. Fischer Ferencz, 1886. Budapest, izr.
12. Forster Jenő, 1886. Budapest, ág. h.
13. Freund Ernő, 1887. Budapest, izr.
14. Graf Vilmos. 1886. Pozsony, ág. h.
15. Griinhut Henrik, 1886. Budapest, izr.
16. Habinay Iván, 1887. Gyula, róm kath.
17. Haimsohn Rezső, 1886. Budapest, izr.
18. Hartmann Márkus, 1884. Szepes-Óíalu, 

izr.
19. Jeszenszky Sándor, 1886. Budapest, ág. h.

20. Kéler Benő, 1886. Budapest, ág. h.
21. Knefély Ödön, 1886. Cservenka, ág. h.
22. Krempelsz Károly, 1886. Budapest, ág. h. |
23. Lillits Stogán, 1886. Budapest, gör. kath.
24. Lohmüller Ede, 1883. Budapest, ág. h.
25. Mautner István, 1886. Budapest, izr.
26. Milhofer Gyula, 1886. Budapest, izr.
27. Németh Tibor, 1885. Budapest, ág. h.

28. Palásty Árpád, 1885. Hernád-Vecse. ág. h. 
t. m.

29. Pauliny Ede, 1887. Budapest, ág. h.
30. Pick Alfréd. 1886. Budapest, izr.
31. Popper György, 1886. Budapest, izr.
32. Pözel Tibor, 1886. Budapest, ág. h.
33. Probsztner Arthur, Budapest, ág. h.
34. Radvány Bertalan, 1885. Budapest, ág. h.
35. Schwartz Gyula, 1886. Budapest, izr.
36. Schwartz Oszkár, 1886. Budapest, izr.
37. Silberstein Leo, 1886. Budapest, izr.
38. Süss Tivadar, 1885. Marburg, ág. h.
39. Sessler Adolf, 1886. Galgócz, izr.
40. Szuppán Vilmos, 1886. Budapest, r. k.
41. Theil Vilmos, 1886. Budapest, ág. h.
42. Uhliár Gyula, 1886. Zólyom, ág. h.
43. Uhrik Nándor, 1886. Budapest, ág. h.
44. Vámossy László, 1886. Budapest, ev. ref.
45. Veszelák János, 1887. Vámos-Mikola, róm. 

kath.
46. Vitalis István 1884. Versecz, ág. h. t. m.
47. Zobel Ernő, 1886. Budapest, izr.
48. Zsigmondy Gábor. 1886. Budapest, ág. h.

É vközben  k im a r a d ta k  .

49. Grosz István, 1886. Kecskemét, izr.
50. Lung Elek, 1886. Budapest, ág. h.

M a g á n ta n u ló k  :
51. Braun Károly, 1886. Budapest, izr.
52. Diószeghi Kuffner Paul, 1886. Ober- 

Döbling róm. kath.
53. Pollacsek Károly, 1886. Bécs, izr.

II. OSZTÁLY.
1. Ángyán János, 1886. Budapest, ev. ref.
2. Andrásy János, 1883. Apostag, ág. h.
3. Basch Andor, 1885. Budapest, ág. h.
4. Braun József, 1885. Budapest, izr.
5. Brust Andor, 1885. Budapest, izr.
6. Diamant Fülöp, 1885. Budapest, izr.
7. Dobosi Kálmán, 1885. Tab. ág. h.
8. Erdélyi Imre, 1885. Budapest, izr.
9. Fischer Ödön, 1885. Budapest, izr.

10. Glatz Riehárd, 1884. Budapest, ág. h.
11. Griebsch Géza, 1885. Szolga-Egyház, ág. h.
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12. Goldmann Arthur, 1885. Budapest, izr.
13. Haar Alfréd, 1885. Budapest, izr.
14. Hajós Kornél, 1886. Budapest, izr.
15. Hajts Géza, 1884. Budapest, ág. h.
16. Harkai Andor, 1885. Budapest, izr.
17. Herzog Ernő, 1885. Budapest, izr.
18. Hilf Pál, 1885. Budapest, izr.
19. Holl Egon, 1885. Budapest, ág. h.
20. Horváth Andor, 1884. Kövágó-Eörs, ág. h. 

t. m.
21. Justh Lajos, 1886. Tornya (Csanádm.), r. k.
22. Károlyi György, 1885. Budapest, ev. ref.
23. Kellner Hugó, 1885. Becs, izr.
24. Klösz Károly, 1885. Budapest, ág. h.
25. Komlós Imre, 1886. Budapest, izr.
26. Kolba László, 1S84. Budapest, ág. h.
27. Koós Miklós, 1885. Budapest, ág. h.
28. Kovács Sándor, 1886. Budapest, izr.
29. Kramer Gusztáv, 1885. Budapest, izr.
30. Ladányi Dezső. 1886. Rimaszombat, r. k.
31. Laukó Álmos, 1883. Budapest, ág. h. ism.
32. Lehmann Henrik, 1885. Budapest, ág. h. |
33. Ligeti Pál, 1885. Budapest, izr.
34. Lindner Viktor, 1885. Budapest, ág. h.
35. Magyar Kálmán, 1885. Budapest, ev. ref. |
36. Meer Leo, 1885. Budapest, izr.
37. Mertz Károly, 1885. Budapest, ág. h
38. Mikolik Imre, 1885. Budapest, ág. h. t. m.
39. Nágel Zsigmond, 1885. Budapest, izr.
40. Neményi Miklós Ernő, 1885. Budapest, izr.
41. Olbricht Henrik, 1886. Budapest, ág. h.
42. Oesterreicher Ernő, 1885. Budapest, izr.
43. Pappszász Tamás, 1885. Puszta-Tenk, ev. 

ref.
44. Pechy Gábor, 1884. Pele (Szilágym.),ág.h.
45. Pollák János, Pál, Gyula, 1885. Bpest, ág.h.
46. Rodovitz Tivadar, 1885. Budapest, ág. h.
47. Schelkeu Lajo«, 1884. Budapest, ág. h.
48. Schlosser Barnabás, 1885. Rosnyó, ág. h. 

t. m.
49. Swarcz Aladár, 1885. Budapest, izr.
50. Schwartz Andor, 1886. Budapest, izr.
51. Stiegler Jenő, 1885. Érsekújvár, ág. h.
52. Szilárd Andor, 1886. Budapest, izr.
53. Tamedler Miklós, 1884. Bpest. ág. h.
54. Toch Ede, 1885. Budapest, izr.
55. Tolnay István, 1885. Budapest, ág. h.

56. Ullmann Ödön, 1885. Budapest, izr.
57. Valkó Endre, 1885. Budapest, ág. h.
58. Waldmann Miklós, 1884. Budapest, izr.
59. Weinberger György, 1885. Bpest, ág. h.
60. Wottitz Gyula, 1885. Budapest, izr.
61. Wurm Mátyás, 1884. Bikács, ág. li.
62. Zenovitz Zeno, 1884. Budapest, ág. h.
63. Zwibach Ernő, 1886. Budapest, izr.

É vközben  k im a r a d t :
64. Kandó László, 1886. Budapest, ev. ref.

M a g á n ta n u ló k  :
I 65. Kubinyi Boriska, 1884. Bohunitz, ág. h. 
[ 66. Kubinyi Dárius, 1886. Bohunicz, ág. h. 
67. Schweiger László, 1885. Abony, izr.

III. 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. Csepcsányi Csaba, 1885, N.-Szombat, r. k.
9. Csillag Jenő, 1884. Puszta-Tenyö, 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.
16 Fullajtár István, 1883. N.-Szt-Miklós, ág.h.
17. Fulöp Jenő, 1884. Budapest, ág. h. t. m.
18. Gebauer Károly, 1882. Budapest, ág. h.
19. Gündisch Guido, 1884. Nagy-Szeben, ág. h.
20. Hammerschlag Marcell, 1884. Prága, izr.
21. Hampel Ferencz, 1885. Budapest, r. k.
22. Hampel József, 1886. Budapest, r. k.
23. Hasenauer Andor, 1884. Budapest, ág. h.
24. Hirschfeld Károly, 1884. Budapest, izr.
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.
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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. Liedemann Ferencz, 1883. Budapest, ág.h.
34. Lnkács György, 1885. Budapest, izr.
35. Magyar László, 1884. Budapest, ev. ref.
36. Matnska Péter, 1885. Budapest, ág. h.
37. Melczer András Lajos, 1884. Budapest, 

ág. h.
38. Nagy Elek, 1884. Budapest, r. k.
39. Pintér Miksa, 1884. Abony, izr.
40. báró Podmaniczky Tibor, 1884. Nagy- 

Kikinda, ág. h.
41. Porkoláb Zoltán, 1884. Budapest, ág. h.
42. Posevitz Károly, 1884. Orosháza, ág. h.
43. Prichard Ödön, 1884. London, angl.
44. Rakovszky István, 1885. Budapest, r. k.
45. Rakovszky Iván, 1885. Budapest, r. k.
46. Roth Zsigmond, 1882. Hernals, ág.h. t.m .
47. Sámuel József, 1884. Budapest, izr.
48. Schottola Ernő, 1884. Budapest, r. k.
49. Speissegger Ernő, 1884. Budapest, ev. ref.
50. Szattinger Endre, 1884. Budapest, ág. h.
51. Szemián Mihály, 1883. Felsö-Rakoncza, 

ág. h. t. m.
52. Tomka Géza, 1883. Malaczka, ág. h. t. m.
53. Tomka Kálmán, 1882. Duna-Pöldvár, ág.h. 

ism.
54. Varga Béla, 1882. Vanyarcz, ág. h. t. m.
55. Weisz Gyula, 1884. Budapest, izr.
56. IVeisz Nándor, 1884. Budapest, izr.
57. Weltkugel Simon Bernát, 1884. Bpest, izr.
58. Weymaun Félix, 1883. Klein-Eylau, ág. h. 

ism.
59. Wiirsching Aladár, 1885. Budapest, ág. h.
60. Zsilinszky Tibor, 1884. Budapest, ág. h.

É vközben  k im a r a d t és m a g á n 
ta n u ló vá  l e t t :

61. Libermann Pál, 1885. Budapest, r. k.

M a g á n ta n u ló k  :

62. Kohn Géza, 1884. Budapest, izr.
63. Szirmay Sándor, 1884. Tállya, ág. h.
64. Weber Arthur, 1877, Budapest, ág. h.

IY. OSZTÁLY.
1. Adler Ferencz, 1883. H.-M.-Vásárhely, izr. 

ö. d.
2. Baumgarten Sánd., Dén., 1882, Bpest, izr.
3. Bergl Gusztáv, 1883. Budapest, izr.
4. Bródy Dániel, 1883. Budapest, izr.
5. Csipkay Elemér, 1881. Budapest, ág. h.
6. Dezső Sándor, 1882. Szécsény, ág. h.
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. m.
13. budai Goldberger Sándor, 1883. Bpest, izr.
14. Goldzieher Miksa, 1883. Budapest, izr.
15. Grosz Felix, 1883. Budapest, izr.
16. Guttmann Tibor, 1883. Budapest, izr.
17. Halmos Bódog, 1883. Budapest, izr.
18. Hankus Béla, 1881. Budapest, ág. h.
19. Herrling Vilmos, 1882. Budapest, ág. h.
20. Hertzka Rezső, 1882. Budapest, izr.
21. Herzl Antal, 1883. Budapest, izr.
22. Hiller Ágost, 1883. Budapest, ág. h.
23. Kéler Tibor, 1883. Budapest, ág. h.
24. Kern Tibor, 1883. Budapest, ág. h.
25. Knyasko György, 1882. Bpest, ág. h.
26. Koós Ottó, 1883. Budapest, ág. h.
27. Koós Zoltán, 1883. Monor, ág. h.
28. Kornfeld Pál, 1884. Budapest, izr.
29. Kovács István, 1883. Budapest, izr.
30. Lamm Dezső, 1883. Budapest, izr.
31. Lamotte Ernő, 1882. Budapest, ág. h.
32. Lampl Hugó, 1883. Budapest, ág. h.
33. Lenk Gusztáv, 1884. Budapest, ev. ref.
34. Lukács János, 1884. Budapest, izr.
35. Mandel István, 1884. Budapest, izr.
36. Mann Mór, 1883. Budapest, izr.
37. Markó Jenő, 1883. Rozsnyó, ág. h.
38. Mayer Ödön, 1883. Budapest, r. k.
39. Meinig Gábor, 1884. Budapest, ág. h.
40. Nagy Sándor, 1883. Budapest, ág. h.
41. Neumann Lajos, 1883. Budapest, ág. h.
42. Papp Géza, 1882. Budapest, ág. h. t. m.
43. Rodowicz Willibald, 1884. Budapest, ág. h.
44. Rosenfeld Géza, 1883. Budapest, izr.
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45. telegdi Roth Jenő, 1884. Budapest, ág. h.
46. Schneider Vilmos, 1881. Bpest, ág. h.
47. Somogyi Lajos, 1883. Gagy-Bátor, ág. h.
48. Stiegler Lajos, 1883. Érsekújvár, ág. h. 
49 Stolnicky Guido, 1883. Szabadfalu, r. k.
50. Strasser Albert, 1884. Budapest, izr.
51. Süss Henrik, 1881. Marburg, ag. h.
52. Szalay Lajos, 1883. Kis-Kőrös, ág. h.
53. Szontágh Pál, 1883. Budapest, ág. h.
54. Veszprémi Kálmán, 1882. Budapest, ág. h.
55. Vetsey Aladár, 1884. Budapest, ág. h.
56. Vladár Gyula, 1884. Bia, ág. h.
57. Werkner Lajos, 1883. Budapest, izr.
58. Wottitz Béla, 1883. Budapest, izr.
59. Zsigmondy Mihály, 1883. Budapest, ág. h.

Évhözben k im a r a d t :
60. Prichard Dudley, 1882. London, angl.

M a g á n ta n u ló k :
61. Pollacsek Adolf, 1883. Becs, izr.
62. Pollacsek Laura, 1882. Bécs, izr.

M e g h a lt:
63. Brust Jenő, 1883. Budapest, izr.

V. OSZTÁLY,

18.
19.
20 .

21.
22.

23.
24.

! 25. 
j 26.
S 27.
28.
29.
30.
31. 

j 32. 
! 33. 
I 34.
35.
36.

,J O .

39.
40.
41.
42.I 43.
44.

Liebermann Leo, 1883. Bpest, r. kath. 
Mansfeld Géza, 1882. Budapest, ág. h. 
Mautner Tibor, 1882. Budapest, izr. 
Mitterdorfer Aurél, 1882. Budapest, r. k. 
Neumann Gyula, 1882. Budapest, ág. h. 
Parti Lajos, Tolna (u. a. m.), ág. h. ev* 
Röck Béla, 1882. Budapest, ág. h.
Russo Marczell, 1882. Budapest, izr. 
Scheuer Róbert, 1883. Bécs, ág. h. 
Schrecker Károly, 1882. Budapest, izr. 
Schwartz Jenő, 1882. Budapest, izr. 
Schweikhardt Gyula. 1881. Szeged, ág. h. 
Stern Pál, 1882. Budapest, izr.
Such Dezső, 1881. Békés-Csaba, ág. h. ö.d. 
Saupe Gusztáv, 1882. Budapest, ág. h. 
Szidarofszky János, 1881. Bpest, ág. h. 
Szikora Vilmos, 1881. Jolsva, ág. h. ism. 
Szilágyi Jenő, 1883. Nagy-Várad, izr. 
Singer Károly, 1883. Budapest, izr. 
Stolniczky Gyula, 1882. Szabadfalu r. k. 
Tézner Ernő, 1881. Bécs, izr.
Ullmann Andor, 1882. Budapest, izr. 
Vajda Ákos, 1882. Budapest, r . k. 
Waldmann Jenő, 1882. Budapest, izr. 
Weinberger Miklós, 1882. T.-Györgye, izr. 
Weisz Arthur, 1882. Budapest, izr. 
Zsigmondy Kálmán, 1882. Budapest, ág. h.

1. Altmann Andor, 1882. Budapest, izr.
2. Barts Lajos, 1882. Budapest, ág. h.
3. Baruch Elemér, 1882. Budapest, izr.
4. Beck István, 1882. Budapest, izr.
5 Bruckner Károly, 1882. Budapest, ág. h. 

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

10. Hartwiger Ede, 1882. Borosjenö (Pest. m.) 
r. kath.

11. Horváth Mihály, 1882. Budapest, ág. h.
12. Ivanovits Viktor, 1881. Budapest, ág. h.
13. Kéler Elemér, 1881. Budapest, ág. h.
14. Kornfeld Mór, 1882. Budapest, izr.
15. Kund Árpád, 1882. Budapest, ág. h.
16. Lamm Zsigmond, 1882. Budapest, izr.
17. Láng Alajos, 1882. Nezsider, ág. h.

É vközben  k im a r a d ta k :
45. Botyánszky Pál, 1879. Békés-Csaba, ág. h.
46. Csepcsányi Lehel, 1883. Nagyszombat 

(Pozs. m.) r. kath.
47. Egresy Gábor,1877. Halas (Pest m.), ev. ref.
48. Szilárdfi Szilárd Károly, 1880. Izsák 

(Pest m.), r. kath. ism.

VI. OSZTÁLY.
1. Altmann István, 1881. Budapest, izr.
2. Bauer Béla, 1882. Budapest, izr.
3. Beheim Imre, 1880. Budapest, ág. h.
4. Bodányi Béla, 1881. Bpest, ág. h. t.m . ö. d.
5. Cornides Aladár, 1880. Budapest, ág. h.
6. De Rivo Csermelyi Sándor, 1881. Bpest, r. k.
7. Csipkay Andor, 1880. Bpest, ág. h.
8. Érdy Kálmán, 1879. Esztár, ev. ref. ism.
9. Fischer Albert, 1881. Budapest, izr.



88

10. Porrai József, 1881. Nádudvar, izr.
11. Freibauer Ede, 1881. Budapest, izr.
12. Freund Emil, 1881. Budapest, izr.
13. Glatz Erich, 1881. Budapest, ág. h.
14. Glock Géza, 1880. Lőcse, ág. h.

'15. Grosz Náthán, 1881. Petrozsény, izr.
16. Heinzelmann Béla, 1881. Licze, ág. h. ö. d.
17. Hirschfeld Jenő, 1882. Budapest, izr.
18. Hubert Gusztáv, 1881. Budapest, izr.
19. Kanitz Emil, 1881. Budapest, izr.
20. Kántor Béla, 1880. R.-Palota. ág. h. ö. d.
21. Kelemen Frigyes, 1882. Budapest, izr.
22. Kormos Tivadar, 1881. Győr, ág. h.
23. Köváry Lajos, 1881. Rozsnyó, ág. h.
24. Latzkó László, 1882. Budapest, izr.
25. Moóré Kálmán, 1878. Bpest, ev. ref. ism.
26. Pálfy Dezső, 1879. Budapest, r. k.
27. Ruttkay Béla, 1879. Eperjes, ág. h. ism.
28. Schmidt Béla, 1881. Felsö-Telekes, r. k.
29. Schossberger Náthán, 1881 .Ó-Verbász, izr.
30. Schönfeld Győző, 1881. Budapest, izr.
31. Schreyer Endre, 1881. Budapest, izr.
32. Schwartz Endre, 1882. Budapest, izr.
33. Silberstein Leo, 1881. Budapest, izr.
34. Stolnicki Aladár, 1880. Szabadfalu, r. k.
35. Szerencsi Gyula, 1882. Kassa, ág. h.
36. Telegdi Róth Lajos, 1882. Budapest, ág. h.
37. Teszák Károly, 1880. Páris, ág. h.
38. Urai István, 1881. Budapest, ev. ref.
39. Vajda Ödön, 1881. Budapest, r. k.
40. Vámossy Károly, 1882. Budapest, ev. ref,
41. Vladár Gábor, 1881. Bia, ág. h. ö. d.
42. Wachtel Elemér Károly, 1N79. Budapest, 

róm. kath.
43. Weisz József, 1881. Budapest, izr. ö. d.
44. Wittmann Ernő, 1881. Budapest, izr.
45. Wollák Béla, 1882. Csáktornya, izr.
46. Zsigmondy Zoltán, 1881. Budapest, ág. h.

É vközben  k im a ra d t:
47. Tomcsányi Kálmán, 1881. Ivánkafalva, 

ág. h.

M a g á n ta n u ló k :
48. Kund Andor, 1880. Budapest, ág. h.
49. Nádosy István, 1880. Baranya-Szent-Lö- 

rincz, ág. h.

VII, OSZTÁLY,
1. Benedicty Géza, 1880. Tápió-Szele, ág. h.
2. Burchard-Bélaváry Andor, 1880. Budapest,

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

ö. d.
5. Csordás István, 1880. Budapest, ág. h.
6. Dér Sándor, 1878. Apostag, ág. h.
7. Détshy Károly Frigyes, 1881. Budapest, izr.
8. Détsy István, 1880. Budapest, izr.
9. Dorner Lajos, 1880. Tata-Tóváros, ág. h.

10. Dubraviczky Imre, 1879. Tápió-Szele, ág.h. 
ism.

11. Falvay Kálmán, 1880. Bpest, ág. h. t. m. 
ö. d.

12. Fischer Ernő, 1880. Budapest, izr.
13. Goldmann Rezső, 1880. Budapest, izr.
14. Hasenauer István, 1880. Bpest, ág. h. 8. d.
15. Hieronymi Pál, 1879. Budapest, r. k.
16. Klammer Béla, 1880. Miskolcz, izr.
17. Koós Aladár, 1880. Honor, ág. h. ö. d
18. Kopf Miksa, 1879. Szabadka, izr.
19. Krausz Lajos, 1880. Siófok, izr.
20. Légrády György, 1880. Budapest, ág. h.
21. Lichtenberg Pál, 1881. Budapest, izr.
22. Lichtenberger Béla, 1880. Budapest, izr.
23. Posevitz Samu, 1880. Alsó-Meczenzéf, ág. h.
24. Roller Benő, 1879. Budapest, izr.
25. Iicszner Vilmos, 1880. Budapest, ág. h.
26. Róth Kálmán, 1880. Nagyvárad, izr.
27. Rock István, 1880. Budapest, ág. h.
28. Schubert Béla, 1880. Budapest, ág. h.
29. Stern Gyula, 1880. Tisza-Nána, izr.
30. Szidon Dezső, 1881. Budapest, izr.
31. Valkó Lajos, 1880. Budapest, ág. h.
32. Wünsch Rezső, 1879. Übersee, ág. h.

M a g á n ta n u ló :
33. Seligmann Kolos, 1879. Berlin, ág. h.

VIII. OSZTÁLY,
1. Aczél Ede, 1880. Budapest, izr.
2. Balogh Pál, 1879. Budapest, ág. h.
3. Bálint Béla, 1879. Budapest, ev. ref.
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4. Berg] Gyula, 1879. Budapest, izr.
5. Bergl Rezső, 1880. Budapest, izr.
6. Busztin Gyula, 1879. Abony, izr.
7. Fejes Andor, 1879. Budapest, ev. ref.
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. in.
12. Góbi Árpád, 1879. Sopron, ág. h. t. m. 

ö. d.
13. Hirsch Albert, 1879. Budapest, izr.
14. Hofbauer Ervin, 1879. Budapest, izr.
15. Kaiblinger Fiilöp, 1878. Budapest, ev. ref.
16. Kanitz Henrik, 1879. Budapest, izr.
17. Kántor Nándor, 1879. Rákos-Palota ág. h. 

ö. d.
18. Kornfeld György, 1880. Budapest, izr.
19. Krausz Jenő, 1879. Siófok, izr.
20. Kring Jenő, 1878. Döröcske, ág. h. t. m. 

ö. d.
21 Langheim Pál 1879. Budapest, izr.
22 Lehr Andor, 1879. S.-Sz.-Lörincz, ág. h.

t. m. ö. d.

23. Lichtenberg Sándor, 1880. Budapest, izr.
24. Lung Géza, 1880. Budapest, ág. h. ö. d.
25. Münz Richard, 1879. Budapest, izr.
26. Nádosy Pál, 1879. B.-Szt.-Lörincz, ág. h.
27. Neugebauer Vilmos, 1878. Budapest, izr.
28. Nóbl Zsigmond, 1878. Dombóvár, izr.
29. Rosenfeld József, 1880. Lepsény, izr.
30. Schiffer Ferencz, 1877. Siófok, izr. ö. d.
31. Schlesinger Herbert, 1880. Budapest, izr.
32. Scholtz Oszkár, 1879. Bpest, ág. h. t. m. 

ö. d.
33. Scholtz Tivadar, 1879. Budapest, ág. h.
34. Steiner Vilmos, 1877. Komárom, izr.
35. Stolniczky Odilo, 1879. Buziás, r. k.
36. Vasvári Tibor, 1879. Budapest, izr.
37. Weisz Adolf, 1878. Czabaj, izr.
38. Zsigmondy Dezső, 1879. Budapest, ág. h.

É vközben k im a r a d t:
39. Horváth Károly, 1879. Budapest, r. k.

M a g á n ta n u ló :
40. Iván Árpád, 1875. Kassa, ág. h.



VIII.

TANSZEREK.

I. K önyvtár.

Az 1896/97. iskolai évben a könyvtár-szaporodása következő volt:

A) Vétel ú tján .

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. Protestáns Szemle, szerk. Szőts Farkas.
4. Budapesti Szemle, szerk. Gyulai Pál.
5. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Szilády Áron.
6. Nyelvtudományi Közlemények, szerk. Szinnyei József.
7. Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. Némethy Géza és Petz

Gedeon.
8. Magyar Nyelvőr, szerk. Simonyi Zsigmond.
9. Archaeologiai Értesítő, szerk. Hampel József.

10. Századok, szerk. Szilágyi Sándor.
11. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, szerk. König

Gyula.
12. Journal de mathematiques élémentaires, szerk. M. de Long-

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

Ministerium.
16. Revue des deux Mondes.
17. Deutsche Rundschau, szerk. Eodenberg Gyula.
18. Literarisches Centralblatt, szerk. Zarncke Fr.
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19. Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik, szerkeszti
Meckeisen A. és dr. Bichter B.

20. Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. Müller H. J.
21. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, szerk. Hartei V.

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

szerk. dr. Poske P.

2. Tudományos művek:
1. Török Történetírók. A M. T. A. Történeti Bizottságának meg

bízásából ford. Thury József. II. k. (1521—1566). Török- 
magyarkori történelmi emlékek, II. oszt. írók. Budapest, 
1896. Akadémia.

2. Ókori hitéleti és művészeti régiségek képgyűjteménye, szerk.
Polgár György. Szerző sajátja. Miskolcz, Lővy I. fia bizo- 
mánya, 1896.

3. Magyar Történelmi Emlékek: Kiadja a M. T. A. II. osztály.
írók, 31-ik kötet. Budapest, 1896. Akadémia.

4. Handhuch der Erziehungs- und Untemchtslehre für höhere
Schulen. Herausgegeben v. Dr. A. Baumeister. IH. B.,
3. Abth. Der deutsche Unterricht und die philosophische 
Propädeutik v. Dr. G. Wendt. München, 1896. C. H. Beck.

5. Handbuch des klassischen Alterthums- Wissenschaft. Heraus
gegeben v. Dr. Iwan v. Müller. 21. Halbband (enthaltend 
VTTT- B., 3. Th.): Geschichte der röm. Litteratur v. Martin 
Schanz. 3. Th. München, 1896. C. H. Beck.

6. A Magyar Nemzet Története. Szerk. Szilágyi Sándor. Negyedik
kötet: A Hunyadiak és Jagellók kora. (1440—1526.) írta 
Fraknói Vilmos. Budapest, 1896. Athenaeum.

7. Petőfi életrajza. írta Ferenczi Zoltán. I—Hl. köt. Budapest,
Franklin-t., 1896.

8. A magyar irodalom kis tükre. írta Beöthy Zsolt. Budapest,
Athenaeum, 1896.

9. Petőfi Sándor Összes Müvei. Jókai Mór által írt életrajzzal és
Havas Adolf irodalmi jegyzeteivel. Hatodik k. Vegyes mü
vek 3. kötete. Budapest, Athenaeum, 1896.

10. Régi magyar könyvtár, Hl. köt. írták Szabó Károly és Helle- 
brant Árpád. I. rész. (1480—1670.) Budapest, Akadémia, 
1896.
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11. A felső oktatásügy Magyarországon. Az 1896. ezredévi orsz.
kiállítás alkalmára a Vallás- és Közokt. ügyi m. kir. Minister 
megbízásából írták dr. Breznay Béla, Kenessey Béla stb. 
Budapest, Hornyánszky, 1896.

12. Velencze kövei, írta Buskin. Angolból fordította Geőcze Sa
rolta. I. k. Budapest, 1896. Akadémia.

13. Az olasz irodalom története. írta Badó Antal. I—II. k. Buda
pest, 1896. Akadémia.

14. A lelki átöröklés, írta Bibot Th., fordította Holló István. Buda
pest, 1896. Akadémia.

15. A renaissancekori műveltség Olaszországban. írta Burckbardt
Jakab, fordította Bánóezi József. II. k. Budapest, 1896. 
Akadémia.

16. A Pallas Nagy Lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája
16 kötetben. 12., 13. kötet. Budapest, 1896. Pallas irod. és 
nyomdai részvénytársaság.

17. Magyar Történelmi Emlékek. Kiadja a M. T. A. Második osz
tály: írók. 35. k. Budapest, 1896. Akadémia.

18. Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre f. höhere
Schulen. Herausgegeben v. Dr. A. Baumester. I. B. 2. Abth.: 
Die Einrichtung und Verwaltung des höheren Schulwesens 
in den Kulturländern v. Europa und in Nordamerika. Mün
chen, 1897. C. H. Beck.

19. Handbuch d. kiáss. Alterthúms- Wissenschaft etc. Atlas zur
B. VI. Archasologie d. Kunst. 64 Tafeln mit 1000 Abbildun
gen. München, 1S97. C. H. Beck.

20. A kísérleti chemia elemei. írta Than Károly. I. k., 1. könyv:
Általános chemia. Budapest, 1897. Akadémia.

21. Régi Magyar Könyvtár. Szerkeszti Heinrich Gusztáv.
a) A székelyek Erdélyben. írta aranyos-rákosi Székely Sándor. 

Budapest, Franklin-t., 1897.
b) Pálos iskola-drámák a 18. évszázadból, kiadta Bayer József. 

Budapest, Eranklin-t., 1897.
c) Csiksomlyói nagypénteki misztériumok. Kiadta Fülöp Ár

pád. Budapest, Franklin-t., 1897.
d) Heltai Gáspár Esopusi Meséi. Kiadta Imre Lajos, Budapest, 

Franklin-t., 1897.
22. Kazinczy Ferencz Összes Művei. Harmadik oszt.: Levelezés.

Kazinczy F. levelezése. A M. T. A. írod. tört. Bizottsága 
megbízásából közzéteszi dr. Váczy János. HL k. (1803— 
1805.), Budapest, 1893. Akadémia; IV. k. (1806. jan. 1 — 
1807. ápr. 30.), Budapest, 1893. Akadémia; V. k. (1807.
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máj. 1—1808. jun. 30), Budapest, 1894. Akadémia; VI. k. 
(1808. jul. 1—1809. szept. 30.), Budapest, 1896. Akadémia; 
VII. k. (1S09. okt. 1—1810. jun. 30.), Budajjest, 1896. Aka
démia.

23. Irodalomtörténeti Emlékek. Kiadja a M. T. A. írod. tört. Bi
zottsága. H. k. Budapest, 1890. Akadémia.

24. Epistolae Pauli, Lingva Hungarica Donatae. Az zenth Paal
leweley stb. Újra nyomatta Budapest 1883. a M. T. A. 
Franklin-társ. nyomdája.

25. Az keresztyensegnec Fundamentomirol való rőuid keony-
wechke.........Kérdés es feleles keppen irattatot és Telegdi
Miklós mester által Deac nyelwből Magyar nyelwre fordi- 
tatot. Újra nyomatta a M. T. A. Budapest, 1884. Franklin- 
Társulat.

26. Novum Testamentum seu quattuor evangeliorum Volumina
lingua Hungarica donata, Gabrielo Pannonio Pesthino Inter- 
prete. Új Testamentum magyar nyelven. Újra nyomatta a 
M. T. A. Budapest, 1895. Franklin-t.

27. Az elméleti pliysika kézikönyve. A M. T. A. megbízásából írta
dr. Fröhlich Izidor. Bevezető rész. Mathematikai Repertó
rium physikusok számára. Budapest, 1890. Akadémia. I. kö
tet. Kinematika (A mozgás tana), Budapest, 1892. Aka
démia ; II. k. Dynamika első része (Alapfogalmak. Az anyagi 
pont dynamikája). Budapest, 1896. Akadémia.

28. Gr. Széchényi István hírlapi czikkei. A M. T. A. megbízásából
összeállította Zichy Antal. I. k. (1828—1843.), Budapest, 1893. 
M. T. A.; II. kötet (1843—1848.), Budapest, 1894. M. T. A.

29. Gr. Széchényi István külföldi úti rajzai és följegyzései. Naplói
nyomán összeállította Zichy Antal. Budapest, 1890. M. T. A.

30. Gr. Széchényi levelei szüleihez. Összeállította Zichy Antal.
Budapest, 1896. M. T. A.

31. Gr. Széchéngi István műszaki alkotásai. írta Lipthay Sándor.
Budapest, 1896. Athenaeum.

32. Széchényi és a magyar költészet. írta Beöthy Zsolt, Budapest,
1893. M. T. A.

33. Jahrbuch d. Naturwissenschaften 1894—95. Unter Mitwir
kung v. Fachmännern herausgegeben v. Max Wildermann. 
10. Jahrg. Freiburg im Breisgau, 1895. Herder’sche Verlags
buchhandlung.

34. Jahrb. d. Naturwissenschaften 1895—96. 11. Jahrg. Heraus
gegeben v. Dr. Max Wildermann. Freiburg im Breisgau, 
1896. Herder’sche Verlagsbuchhandlung.



94

35. Jahresbericht über das höhere Schulwesen. Herausgegeben
v. Conrad Rethwisch, 8., 9., 10. Jahrg. Berlin, 1894., 1895.,
1896. R. Gaertners Verlagsbuchhandlung.

36. Irodalmi Tanulmányok. írta Imre Sándor. I., II. k. Budapest,
1897. Franklin-t.

37. Moliére élete és művei. írta Haraszti Gyula. I., II. k. Budapest,
1897. Franklin-t.

38. A Pallas Nagy Lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája
16 kötetben. 14. k. Budapest, 1897. Pallas Írod. és nyomdai 
részv.-társ.

39. Magyar Tört. Életrajzok. A M. T. A. és Magyar Tört. Társulat
megbizásából szerkeszti Szilágyi Sándor. 1890 (VI. k.); 
1891 (VH. k.), 1892 (VIH. k.) évfolyamok. Budapest, Magyar 
Történelmi Társulat, 1890, 1891, 1892.

40. Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeronea von
Dr. Georg Busolt. B. I. Bis zur Begründung d. pelop. Bun
des. 2. Aull. Gotha, Friedr. Andr. Perthes, 1893. II. B. Die 
ältere attische Geschichte und die Perserkriege. 2. Aufl. 
Gotha, Friedr. Andr. Perthes, 1895.

41. Magyar közmondások és hözmondásszerü szólások. Gyűjtötte
és rendezte dr. Margalits Ede. Budapest, Kókai, 1896.

42. Magyar családélet és háztartás a 16. és 17. században. írta
báró Radvánszky Béla. Budapest, Hornyánszky, 1896.

43. Jahrbuch d. Naturwissenschaften 1896—97. 12. Jahrgang,
herausgegeben v. Max Wildermann. Freiburg im Breisgau, 
Herder’sche Verlagsbuchhandlung, 1897.

44. Ausführliches Lexikon d. gricliischen und römischen Mytho
logie. Herausgegeben v. W. Roscher. 33., 34., 35. Lief. 
Leipzig, Teubner.

45. Encyklopaedie der Natwwissenschaften. Erste Abth.: 69.,
70.; Zweite Abth.: —. Dritte Abth.: 34—39. Lief. Breslau, 
Trewendt.

46. Magyar Tájszótár. A M. T. A. megbizásából szerk. Szinnyei
József. I. k. 10. f .; H. k. 1. f. Budapest, Hornyánszky.

47. Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben. Kiadja a
m. kir. államnyomda 241—275. f. Budapest Révai-testvérek 
bizománya.

48. Magyar Történelmi Életrajzok. A M. T. A. Tört. Bizottságának
segélyével kiadja a M. Tört. Társ. XH. 5. XHI. 1—3. f.

49. Értekezések a mathematikai tudományok köréből.
50. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. XI. 12.;

XH. 1.



51. Értekezések a nyelv-és széptudományok köréből. Szerkeszti
Gyulai Pál. XVI. 8., 9.

52. Értekezések a bölcseleti tudományok köréből.
53. Értekezések a tört. tudományok köréből. Szerk. Pauer Imre.

XVI. 7—12.
54. Értekezések a term, tudományok köréből.
55. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt lúgjai felett tar

tott emlékbeszédek. Szerk. a főtitkár. VIII. k. 11., 12. IX. 1.
56. Mathematikai és természettudományi közlemények.

B) A já n d é k  ú tjá n :
1. A Nagy tisztele tű Egyházi Választmánytól:

Jókai Mór Összes Müvei. Közrebocsátja a Jókai M. 50 éves írói 
jubileuma alkalmából alakult bizottság. Nemzeti díszkiadás. 
41—70. k. Budapest, 1896., 1897. Kávai testvérek.

2. Az orsz. magyar képzőművészeti társulattól:
A képzőművészeti osztály képes tárgymutatója. Az orsz. ma

gyar képzőművészeti társ. kiadása. Budapest, 1896. (Ezred
éves orsz. kiállítás.)

3. Tek. Kátz László tanár úrtól:
a) Az érzékszervek élettana. írta dr. Klug Nándor. Budapest, 

1896. K. M. Term. tud. Társulat.
b) Előadások az anatómia köréből. írta Thanhoífer Lajos. 

Budapest, 1896. K. M. Term. tud. Társulat.
4. A Nagytiszt. Pesti Magyar Egyháztól:

A magyarországi ág. h. ev. egyh. Í891—94-iki országos zsi
natának története. írta Thebusz János. Budapest, 1895. 
Hornyánszky V.

5. Ozv. Haberern Jonathánné úrhölgytől:
a) Irotestáns Szemle. I. évf. 1., 2. f .; II—VII. évf. teljesen, 

vm . évf. 1—7. f.
b) Károli Emlékkönyv. Szerk. Kenessey Béla. Budapest, Hor

nyánszky, 1890.
c) A polgán házasságról, írta Sztehlo Kornél. Budapest, Hor

nyánszky, 1893.
d) A prot. egyház viszonya a társadalmi kérdésekhez. írta 

Szász Károly. Budapest, Hornyánszky, 1893.
e) A magyar prot. irodalmi társaság Évkönyve. Szerk. Ke

nessey Béla. 1892. és 1893. év. Budapest, Hornyánszky.
f) Százéves küzdelem a kassai ref. egyház megalakulásáért, 

Í550—Í650. írta Révész K. Budapest, Hornyánszky, 1894.
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g) A prot. egyház feladata. írta Fejes István. Budapest, Hor- 
nyánszky, 1 894. Az a—g pontok alatt elősorolt adományok 
a Magyar Prot. írod. Társaság kiadványai.

h) Unitárius egyh. törvény a házassági jogról. Ismerteti 
Sztehló Kornél. Budapest, 1889.

i) Az unitárius házassági jogról. írta Kőváry Mihály. Buda
pest, 1890.

k) A városligeti artézi kút Budapesten. Zsigmondy Vilmostól. 
Budapest, Légrády testvérek.

1) A Szt. István korona országainak népessége az '1810-ben 
végrehajtott számlálás eredményeinek alapján. Összeállí
totta Keleti Károly. Pest, Athenaeum, 1871.

6. Tek. Bendl Henrik úrtól:
a) Prot. Szemle. VIH. évf. 8—10. f.
b) A Magyar Prot. írod. Társ. Évkönyve, a) 1890. ff) 1891-re. 

Budapest, Hornyánszky.
e) Szőnyi Benjámin és a hódmezővásárhelyiek, 1717—1794. 

írta Szeremley Samu. Budapest, Hornyánszky, 1890.
d) A linczi békekötés és az 1647-iki vallásügyi törvényczikkek 

története. írta Zsilinszky Mihály. Budapest, Hornyánszky, 
1890.

e) A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a refor- 
mátiótól kezdve. H. kötet: 1608—1647. Budapest, Hor
nyánszky, 1891.; HL kötet: 1647—1687. Budapest, Hor
nyánszky, 1893.

7. Tek. Kurz Sámuel úrtól:
Gottlieb Aug. Wimmer. Schilderung seines Lebenslaufes von 

Samuel Kurz. Budapest, 1895. Selbstverlag d. Verfassers.

II. P h ysik a i szertár.

A physikai szertár ezidei gyarapodása: Bramah-féle sajtó, Daguin 
ütköző készüléke a reflexió törvényének igazolására, egy kettős lemez 
rézből és vasból a fémeknek hőokozta tágulásának bemutatására, egy 
kaucsuk-körte. Értékük 90 frt 75 kr.

III. Természetrajzi szertár.

Ajándékok : Mikolik Gyula úrtól az egyház ellenőrétől 5 darab 
kitömött éneklő madár ; a húsvéti ünnepek alatt Fiume környékére és 
az adelsbergi barlangba kirándult tanulóktól 1 drb Proteus auguineust. 
Vétel útján beszereztetett: 1—1 drb Amphioxus laneeolatus, Scorpio
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europseus, Lumbricus terrestris, Hirudo medicinalis, Ascaris lumbri- 
coides, Distomum hepaticum és egy halfej, a kopoltyú-készülékkel, 
1—1 drh Rosa canina, Ficus carica, Syringa vulgaris, Solanum tube
rosum, Galanthus nivalis és Iuglans regiának virágmintája.

IV. Földrajzi és történelmi szertár.

A térképgyűjtemény a következő új térképekkel gyarapodott: 
A magyar kor. országainak iskolai fali térképe. Az osztrák-magyar mon
archiának isk. fali térképe. Európa isk. fali térképe. Európa hegy- és 
vízrajzi térképe. Ázsia, Afrika isk. fali térképe. A föld képe féltekékben. 
Európa a magyarok honfoglalása idejében. Európa a keresztes hadjáratok 
idejében. Európa a renaissance és Mátyás király korában. Európa a 
XVIII. század elején. Európa a franczia forradalom és Napóleon korá
ban. (Valamennyi a Kogutowitz-féle kiadásban.) Továbbá beszereztetett 
24 darab Langl-féle kép.

Értesítő 1896—1897 évről. 7



IX.

EGYESÜLETEK.

I. Az «Arany János Kör» az idén is Lehr Albert tanár vezetése 
alatt állott. A kör tisztviselői voltak : Lehr Andor elsőtitkár, Eosenfeld 
József másodtitkár, Kántor Nándor harmadtitkár, Fröhlich Károly fő
könyvtárnok, Busztin Gyula pónztárnok, Scholtz Oszkár ellenőr, vala
mennyien VIII. oszt. tanulók. A tagok száma 115 volt. A kör az idén az 
okt. 31-én tartott alakuló ülésén kívül 14 rendes ülést tartott, melyek 
tárgyát 4 mű és bírálat és 37 szavalat képezte.

Megünnepelte a kör Arany János halálának évfordulóját, novem
ber 1 -én a másodtitkár beszéde kíséretében koszorút helyezett a nagy 
költő sírjára. Késztvett a kör az intézet által rendezett márczius 15-iki 
szabadság-ünnepélyen is. A márcz. 15-iki ünnepély alkalmából egy ódára 
s Petőfi «Nemzeti dal»-ának elszavalására tüzetettki pályadíj. Az előbbit 
Eosenfeld József (VIU. o. t.), az utóbbit Fejes Andor (VIII. o. t.) nyerte 
el. Az Arany J. emlékünnepély ez idén a záróünnepély táján fog meg
tartatni. Pályázatot hirdetett a kör a) önálló népdalféle költeményre, 
b) párhuzamra Petőfi «Okatootaia» és Arany «Eldorádó» ez. költeményei 
között, c) Heine «Es fällt ein Stern herunter» ez. költeményének fordí
tására. E pályázat eredménye az évzáró ünnepélyen lesz kihirdetve.

A kör könyvtára ez idő szerint 903 műből áll. A kör idei bevétele 
155 frt 60 kr., kiadása 43 frt 50 kr. volt.

II. A főgymnásiumi segélyző-egyesület. Miután dr. Petz Gedeon 
úr, ki mint tanár-elnök az egyesületet három évig nagy buzgósággal s 
eredménynyel vezette, intézetünktől eltávozott, helyébe a tanári testület 
dr. Tóth Kálmánt választotta. Ifjúsági tisztviselők voltak: Elnök : Lehr 
Andor (VIU.). Főjegyző : Neugebauer Vilmos (VHL). Főpénztáros : Góbi 
Árpád (VIU.). Főellenőr: Kanitz Henrik (VIU.). Aljegyző : Koós Aladár 
(VII.). Osztálypénztárosok s választmányi tagok voltak a VIH. osz
tályban Nádosy Pál és Lichtenberg Sándor, a VH-ben Eoszner Vilmos, 
Walkó Lajos, Wünsch Eezső, a VI-ban Csermelyi Sándor, Glatz Erich, 
Vajda Ödön, Zsigmondy Zoltán, az V-ben Mauthner Tibor, Scheuer Eó-
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bért, Vajda Ákos, Zsigmondy Kálmán, a IV-ben Herzl Antal, Vetsey 
Aladár, a Hl-ban Liedemann Ferencz, Weisz Gyula, a 11-ban Ligeti Pál, 
Walkó Endre, az I. fej-ben Fabricius Aladár, Vámosy László, azl. aj-ban 
Kund Béla, Spitz Rezső. Az egyesület bevételei 1897 junius 1-ig: 1. Tag
sági díjak: I. a) (tagok száma 40) 40 frt 20 kr. ; I. fej (t. sz. 31) 37 frt 
16 kr.; II. (t. sz. 37) 40 frt 6 kr.; III. (t. sz. 36) 36 frt 16 kr.; IV. (t. sz. 
60) 70 frt 34 kr.; V. (t. sz. 40) 41 frt 27 kr.; VI. (t. sz. 40) 41 frt 22 kr.;
VII. (t. sz. 33) 34 frt 92 kr.; VIII. (t. sz. 39) 39 frt 27 kr.; összesen 
380 frt 60 kr. 2. Kegyes adományok, és pedig: a) Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár Egyesület adománya 100 frt, Egyesült Budapesti Fő
városi Takarékpénztár adománya 50 frt, Magyar Országos Központi 
Takarékpénztár ajándéka 50 frt, a főgymnásiumi Dal- és Zeneegyesület 
adománya 100 frt, összesen 300 frt. 3. Szelvény 194 frt. 4. Vegyesek 
11 frt 11 kr. A bevételek összege 885 frt 71 kr. Kiadások: 1. Beiratási 
díj 9 tanulóért 5 írtjával =  45 frt. (E tanulók nevei: Vitalis István I. fej, 
Wurm Mátyás II., Fülöp Jenő III., Tomka Géza III., Hankus Béla IV., 
Ivanovich Milos V., Bodányi Béla VI., Császár Ernő VH., Kring Jenő
VIII. o. t.); 2. Tandíj 136 frt 50 kr. (Vitális István, I. fej o. t. tandíj
pótléka 3 frt 50 kr.; Such Dezső V. o. t, II. félévi tandíja, I. félévihez 
pótlás, összesen 25 fr t; Kaiblinger Fülöp VIII. o. t. II. félévi tandíja 
16 frt; Weisz Adolf VIII. o. t. tanuló tandíja a II. félévre 30 frt; Schiffer 
Ferencz VIII. o. t. egész évi tandíja s Arany J. köri tagsági díja 62 frt).
3. Érettségi vizsgálati díjat (14 frt) fizetett az egyesület Kring Jenő és 
Kaiblinger Fülöp VIH. o. tanulókért, — 28 frt. 4. Karácsonyi ajándék
ban részesült 5 írtjával e hat tanuló : Dzurányi Dezső Hl., Somogyi 
Lajos IV., Bruckner Károly V., Bodányi Béla VI., Dór Sándor VII., 
Kring Jenő VIH. o. t., =  30 frt. 5. Külön segélyt kapott Bodányi Béla 
VI. o. t. 15 frt, s Broder Károly I. fej o. t. 5 frt 16 kr. erejéig =  20 frt 
16 kr. 6. Bizonyítvány díj at (1 frt 15 kr.) fizetett az egyesület Horváth J., 
Répa J., Kubinyi Gy., Szalay J., Tomka Kálmán I. a), Broder Károly, 
Palásthy A. I. fej, Dzurányi D., Szemián M., Varga Béla IH. o. tanulók
ért =  11 frt 50 kr. 7. Szegény sorsú fiuk füzetei: 60 frt 25 kr. 8. Köny
vekre s bekötésükre : 203 frt 56 kr. 9. Ösztöndíjakra: 50 frt. 10. Végges 
kiadások: 6 frt 66 kr. A kiadások összege 59i frt 63 kr. Az egyesület 
vagyona 1897 junius 1-én volt: 1. 4»/o magyar koronaértékű járadékban 
4450 frt. 2. 4»/o magyar földhitelintézeti záloglevélben 1000 frt. 3. Ta
karékpénztári betétben 288 frt 93 kr. Összesen 5738 frt 93 kr. Szaporo
dás a múlt évi junius 20-iki állapothoz képest 391 frt 96 kr. Nem mu
laszthatjuk el, hogy e helyen is hálás köszönetét ne mondjunk egyesü
letünk nevében mindazoknak, kik nemes czéljaiban adományaikkal tá
mogatták, ezek közt különösen a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye
sület, az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár, az Országos Köz
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ponti Takarékpénztár élén álló nemesszívű férfiaknak s főgymnásiumunk 
Dal- és Zeneegyesületének. Hogy egyesületünk méltó e pártfogásra, eléggé 
bizonyítja a fent közzétett kimutatás.

IH. A főgymnásium Dal- és Zeneegyesületét a lefolyt iskolai évben 
is Rátz László tanár vezette. Tisztviselői voltak : Kanitz Henrik (VHI.) 
elnök, Krausz Jenő (VIH.) alelnök, Scholtz Oszkár (VHI.) főjegyző, 
Freund Antal (VIH.) főpénztáros, Horváth Károly (VIH.) ellenőr, Bergl 
Rezső (VIH.) főgondnok, Wünsch Rezső (VH.) jegyző, Valkó Lajos (VII.) 
pénztáros, Krausz Lajos (VH.) gondnok. A tagok száma: 186. Az ének
és zenekari próbákat Kanitz Henrik VHI. o. tanuló vezette. Az egyesület 
közreműködött a márczius 15-én tartott iskolai ünnepen. Január 17-én 
a főgymnásium dísztermében zártkörű matinéét rendezett, melynek 
műsora a következő volt: I. A csalogány felelete (előadta a dal- és zene
egyesület énekkara, Kanitz Henrik VIH. o. t. vezetése alatt); H. Hum
mel, Trio; a) Andante, b) Allegro (előadták Fischer Ernő VH. o. t., 
Goldmann Rezső VH. o. t., Bauer Béla VI. o. t.); HE. Petőfi, Pál mester 
(szavalta Rakovszky István HI. o. t.); IV. Wieniawsky, Legende (hegedűn 
előadta Krausz Jenő VIH. o. t., zongorán kisérte Aczél Ede VHI. o. t.) ;
V. Hűség (írta és felolvasta Kornfeld György VIH. o. t.); VI. Händel, 
Largo (előadta a dal- és zeneegyesület zenekara, Kanitz H. VHI. o. t. 
vezetése alatt); VH. Székely, H. Rhapsodie hongroise (zongorán előadta 
Fleischer János VIH. o. t.) ; VIH. Vieuxtemps, Ballade et Polonaise 
(hegedűn előadta Mekler Oszkár, zongorán kisérte Kanitz Henrik VIII. 
o. t.); IX. Vörösmarty «Marót bán»-jából Hassán bég és a fogoly Marót 
közötti jelenet (előadták Neugebauer Vilmos VIH. o. t. és Fejes Andor 
VHI. o. t.); X. Popper, a) Berceuse, b) Mazurka (gordonkán előadta 
Freund Antal VHI. o. t., zongorán kisérte Fleischer János VIH. o. t.); 
XI. Herold, Zampa-nyitány (előadta a dal- és zeneegyesület zenekara); 
XH. Magyar népdalok, a) Nem hallottam . . . .  b) Magasan röpül . . . .
c) Ha madárka . . . (előadta a dal- és zeneegyesület énekkara). — Az 
egyesület márczius hó 27-én jótékonyczélú hangversenyt rendezett, mely
nek műsora a következő volt: I. Abt, Dalra fel (előadta a dal- és zene
egyesület énekkara, Kanitz Henrik VHI. o. t. vezetése alatt); H. Weber, 
A bűvös vadász, nyitány (előadta a dal- és zeneegyesület zenekara, Ka
nitz Henrik VHI. o. t. vezetése alatt); III. Liszt, a) Regatta Veneziana, 
b) Raff, Valse impromptu (zongorán előadta Aczél Ede VIH. o. t.);
IV. Rubinstein, Zongora-trio (B-dur), a) Andante, b) Allegro moderato, 
Scherzo (előadta Kanitz Henrik VIH. o. t., Krausz Jenő VIH. o. t., 
Freund Antal VHI. o. t.) ; V. Magyar népdalok, a) Nem hallottam soha.. 
b) Magasan röpül a daru . . . c) Csárdás kis kalapot veszek . . . (előadta 
a dal- és zeneegyesület énekkara); VI. Volksmann, Serenade (H. sz.), 
Allegro moderato (előadta a dal- és zeneegyesület zenekara); VH. Petőfi,
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A vándorlegény (szavalta Neugebauer Vilmos VIII. o. t.); VHt. Morét, 
Petite Symphonie (hegedűn előadták Freund Emil VI. o. t., Mansfeld 
Géza V. o. t., Deutsch Oszkár V. o. t., Moóré Kálmán VI. o. t . ; zongorán 
kisérte Mauthner Tibor V. o. t.); IX. Hubay, Csárdajelenet, II. sz. (he
gedűn előadta Krausz Jenő VIII. o. t., zongorán kisérte Schlesinger 
Herbert VIH. o. t.); X. Zsazskovszky, Dalárkedv (előadta a dal- és zene
egyesület ének- és zenekara); XI. Rákóczi-induló (előadta a dal- és zene
egyesület zenekara). A hangverseny tiszta jövedelme 157 frt 13 kr. volt, 
mely összegből az egyesület 100 frtot a főgymnásiumi segélyző egyesület
nek adott, a többit pedig saját czéljaira fordította. Felülfizetések a kö
vetkező hölgyektől és uraktól folytak be : dr. Schreyer Jakab 6 frt, Zwie
back Ernő 6 frt, Kohner Jenő 3 frt, Prossnitz Leo 2 frt, N. N, 1 frt 
50 kr., Hampel Józsefné 1 frt, dr. Bélaváry-Burchard Rezső 1 frt, Singer 
Zsigmond 1 frt, X. Y. 50 kr. Összesen 22 frt. Mindezen nemeslelkű ado
mányokért e helyen is legőszintébb köszönetünket fejezzük ki.

Az idei összes bevétel volt 653 frt 15 kr., a kiadás 375 frt 42 kr. 
s így maradt 277 frt 73 kr. Ezen összeget a múlt évi vagyonhoz (1583 frt 
76 kr.) csatolva, az egyesületnek jelenlegi vagyona 1861 frt 49 kr., mely 
összegből 1000 frt 4»/g-os magyar koronajáradékban, 100 frt egy Tisza- 
szabályozási és szegedi nyeremény-kölcsönben és végre 761 frt 49 kr. 
takarékpénztárban van elhelyezve.

IV. Főgymn. gyorsírókor és gyorsírászati tanfolyam. A gyorsíró 
tanfolyamban Kiss Albert oki. gyorsíró tanár vezetése alatt 10 tanuló 
vett részt; azonban Kiss Albert betegsége miatt a tanítás a tavaszon ab
ban maradt. Jövőre, Kiss Albert úr lemondása következtében, a tan
folyamot Halász Zoltán úr, oki. gyorsíró, fogja vezetni.

V. Ifjúsági könytár. Az ifjúsági könyvtár, melyet ez évben is 
dr. Hittrich Ödön tanár vezetett, az év végén 750 kötetből állt. Gyara
podása a múlt évhez képest 7 kötet. Vétel útján, a sok elhasznált könyv 
részleges pótlásául, 23 könyv szereztetett meg; könyveket ajándékoztak : 
a tanári kar, Böngérfi János úr, Roszner Vilmos VH. o., Russó Marcell
V. o., Lukács György Hl. o., Neményi Miklós H. o., Herzog Ernő H. o. 
tanulók. Könyvet kivett 1025 tanuló. A könyvosztásnál segédkeztek: 
Góbi Imre, Koós Ottó, Hertzka Rezső IV., és Neményi Miklós H. o.-beli 
tanulók.



Kimutatás az 1895—96-diki iskolai év végén tartott 
érettségi vizsgálatról.
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érettségi vizsgálatról.
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Figyelmeztetés.

A beiratások az 1897/98-diki iskolai évre augusztus 30-án kez
dődnek. Augusztus 30-án és 31-én csupán az I. a. és az I. b. osztályokba 
írunk be, még pedig 30-án csakis protestánsokat, 31-én más vallásúakat 
is. Minden újonnan jövő tanuló köteles beiratásakor a keresztlevelet, 
illetőleg a születési okmányt és a himlőoltási bizonyítványt a megfelelő 
iskolai bizonyítványnyal együtt bemutatni. A kik 12 évesek elmúltak, a 
második sikeres oltást is tartoznak igazolni.

A javító vizsgálatok szept. 1-én fognak megtartatni. A beiratások 
a II—VIII. osztályokba szept. 2., 3., 4., 6. napjain lesznek. A beiratások 
mindenkor naponként d. e. 8 órától d. u. 1 óráig eszközöltetnek.
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