
A Selmecbányái

ágost, h itv. ev, kerül, lyceum

ÉRTESÍTŐJE
az 18834 tanévről

,K özzé teszi

BREZNYIK JÁNOS,
igazgató tanár.

S E L M E C B Á N Y Á N ,
N y o m a t o t t  J o e i í g e s  A. ö z v e g y é n é l  

1884.





A Selmecbányái

ágost, h it?, e?, kerül, lyceum

ÉRTESÍTŐJE
az 18834 tanévről

.K özzé teszi

BREZNYIK JÁNOS,
igazgató tanár.

___-1- —i B-_________

S E L M E C B Á N Y Á N ,
N y o m a t t a  J o k s ö k s  Á. ö z v e i í v e  

I884-.





A gymnasimni tanterv reformjának 
kérdéséhez.

Középiskoláink vagy két évtized óta folytonos változások
nak és átalakulásoknak vannak alá vetve. Ezen változások 
objectumai főként az állami felügyelet alatt álló intézetek vol
tak, mig az autonom intézetek, ez esetben egészséges conservati- 
vismussal, elkerülték az iskolai ügyekben annyira káros és 
veszélyes kísérletezést.

Az 1 JS8;>-iki törvényczikk azonban új viszonyokat terem
tett, középtanodai oktatás ügyünkben fordulópontot képez s a 
mennyire előrelátható az autonom felekezeti iskoláknak tel
jes újjászervezését fogja maga után vonni. Az autonom feleke
zetek által kiküldött bizottságok reform-tervezeteiket már ki
dolgoztak s miután valószínűleg lényeges változások nélkül el 
fognak fogadtatni, némikép képet alkothatunk magunknak jö
vendőbeli gymnasiumainkról, annál is inkább, inert csekély 
módosításokkal az állami tanrendszer és tanterv fogadtattak el, 
tehát egy oly rendszer, melynek esetleges előnyeit s hátrányait 
volt, vagy lehetett volna alkalom másutt kiismerni.

A megindult mozgalom nagyjelentőségű közoktatásügyi, 
de még inkább egyházi szempontból s nem egy protestáns ke
belében komoly aggodalmakat kelt ez ujjitás, s nem egy oldal
ról hangzott fel a kérdés, hogy hazai iskoláink ez uniformitá- 
sával szemben jogosult e oly nagy költségek oly súlyos anyagi 
áldozatok árán felekezeti iskoláinkat melyek individualitásuk
ból ez újítás által bizonyára sokat veszítenek, továbbra is fen- 
tartani? ' -

Ezen kérdés kapcsán természetesen más kérdések is me
rülnek fe l,' első sorban, hogy egyáltalán szükséges e gymna
siumunk újjászervezése, és miért ?
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Ha pedig megfelelünk e kérdésre fenmarad még azon 
kétely iskoláinknak az állami intézetek mintájára való szerve
zése megfelel e a.gymnasium feladatának, különösön pedig 
megfelelhet e egy protestáns gymnasium ily szervezet mellett 
hivatásának.

E kérdések miként való elintézése rendkívüli fontosságú, 
mert előre láthatólag nem csupán iskola ügyünknek évek 
hosszú sorára való szabályozása, de iskoláink léte vagy nem 
létének kérdése függ annak helyes megoldásától. Könnyen 
belátható ugyanis, hogy ha az állami intézetek tanrendszere 
és tanmódja a gymnasium hivatásának és a magunk különleges 
követelményeinek is megfelel, akkor fölösleges magunkat, isko
lák fentartása okáért külön megadóztatnunk, akkor rövid idő 
múlva az áldozatkedv meg is fog szűnni s eddigi felekezeti in
tézeteink elébb utóbb állainosittatni fognak.

Az ügyhöz több oldalról szólották már e sorok Írójánál 
sokszorta hivatottabb szakférfiaü, de egyészt. azon nézetből in
dulva ki, hogy ily fontos dologban jó ha mennél többen mond
ják el véleményüket, s egynek nézete sem felesleges, ha csak 
némikép járul is hozzá a kérdésnek megvilágításához, másrészt 
azon remény által indíttatva, hogy ezen „Értesítő“ olvasói
nak nagyrészét érdekelni fogja a gymnasium szándékolt reform
jának kérdése, a következőkben megkísérlem ezen kérdésekre 
vonatkozó nézeteimet, meggyőződésemet, kifejteni.

* **
A megindult újítások indító okául az 1883-iki XXX. tör- 

vényczikk szolgált, ebben kell tehát oly intézkedéseknek fog
laltatni, melyeknek iskoláink eddigi szervczetök mellett, nem 
képesek megfelelni.

A törvény 1. §. a gymnasium feladatául tűzi ki, hogy az 
ifjúságot magasabb általános miveltséghez jutassa és a felsőbb 
tudományos képzésre előkészítse. Ebben ugyan nem foglaltatik 
semmi újság, mert iskoláink eddig is ezen czélra törekedtek, 
más kérdés valóban elérték-e.

Iskoláink azonban eddig még egy más őzéit is tűztek 
volt magok elé, ők nem csupán a tudós pályára lépőknek, de 
az iparos és a kereskedelmi pályát választók tanintézetei is 
akartak lenni. Egyesíteni akarták magukban egyrészt a tudós 
iskola, másrészt a polgári és ipari iskola hivatását.



Vannak a kik azt állítják, hogy gymnasiumaink ezen 
kettős feladatuknak teljesen megfeleltek, mások tagadják. Az 
állam az utóbbiak nézetét fogadta el s a középtanodákat sza
bályozó törvény a gymnasium feladatául csak a tudós pályára 
való előkészítést tekinti, s most a felekezeti iskolák intéző körei 
is készülnek intézeteiket ezen elvnek megfelelőleg szervezni, 
tehát egységessé tenni. Döntő érvül az hozatott fel, hogy az 
állam által kitűzött ezél mindenesetre teljesebben érhető el, ha 
egy secundür czéltól eltekintünk, ha az eddigi bifurcátióról 
lemondunk s iskoláinkat egységesekké teszszük. —

Nem lehet ez állítástól némi igazságot eltagadnunk, de 
nagyon tévednénk ha azt hinnék, hogy iskoláink csupán a tan- 
tervnek ily értelemben való változtatása által, mindjárt a gym
nasium eszményének megfelelő iskolákká lesznek. Hisz az 
állami középiskolák már régóta egységes iskolák, s azért az 
ezeket végzett növendékek ellen csak úgy hangzik a panasz 
mini a bifurcált felekezeti intézetekben maturált növendékek 
ellen.

Talán nem is a tanterv s tanrendszerben van hát a főhi
ba, ha ennek változtatása s engedjük meg javítása oly keveset 
javított iskolaügyünkön, talán másutt kell a baj okát keres
nünk? — —

Hallgassuk meg azok panaszát kiknek kifogásuk van kö
zépiskolánk ellen, tán ezek vádjainak alapján képesek leszünk 
a baj valódi okára ráakadni.

A neveléshez s úgy az iskolához is, három társadalmi in
tézménynek van hozzászólása, a családnak, az egyháznak s az 
államnak. Ok osztoznak az iskola költségeinek viselésében, s 
igy némikép hivatottak is Ítéletet mondani felette.

Hogy a szülők nagy része elégedetlen a gymnasiumi ok
tatással, az rég ösmert tény, hisz évek óta folyton hangzik a 
panasz: mirevaló az a sok latin-görög tanulás, a mire fiamnak 
soha semmi szüksége, inkább tanulna olyat, a minek az élet
ben hasznát vehetné; de még ha legalább megtanult volna 
latinul, de hisz semmit sem tanult a nyolez év alatt!

Miután pedig a gymnasiumi tanulók nagy része a nyolez év 
alatt tényleg nem tanul meg sem latinul sem görögül, csak 
annyit sem hogy képes volna egy könnyebb latin vagy görög 
szerzőt olvasni, ez okoskodástól nem lehet minden jogosultságot 
megtagadni. Ezen ellenvetés tarthatlanná csak akkor lenne ha
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a növendékeket a nyolcz év alatt tényleg megtanitanók a latinra 
s görögre, s ők maguk ezen félül azon tudattal hagynák el az 
iskolát, hogy a latin vagy görög nyelv elsajátítása által szerzett 
ismeretők, legkevésbé sem fölösleges, hogy egy kimeríthetetlen 
szellemi kincsbánya kulcsát bírják ez ismereteikben.

De ezen bajt orvosolja e az új tanterv'? Több időt for- 
ditunk, fordíthatunk e majd ezután a latin, görögre mint eddig ? 
Nem, s ha másként nem segítünk, úgy e baj megmarad.

Az irányban is hallani panaszt és pedig a leghivatottabb 
oldalról is , hogy iskoláink protestáns iskolai hivatásukat nem 
teljesitik, hogy ifjúságunk mindinkább közönyös lesz a vallás 
s az egyház iránt. Pedig a protestáns iskolának mint olyan
nak épen az volna feladata, hogy növendékeiben evangélikus 
tudatot és akarást ébreszszen, őket oda vezesse, hogy az evan- 
geliom hirdette vallást ne csak ösmerjék, de é l j é k  is, hogy 
a mindinkább terjedő materialismussal szemben a mi iskoláink 
növendékei legyenek tudatos protestánsok, legyenek az egy- 
háziasság és vállásosság hirdetői és képviselői. Fájdalom épen 
ellenkezőjét tapasztaljuk, a vallás és egyház iránti közömbösség 
folytonosan s ijesztő mérvben növekszik s az iskoláinkban is 
majdnem egyeduralomra jutott rationalismus egy vallási cosmo- 
politismust szült, melynek természetszerű következménye az ab
solut közömbösség.

Hogy iskoláink, ha tényleg ily ifjúságot nevelnek, protes
táns iskolai hivatásuknak nem felelnek meg, ahoz alig fér két
ség. Hát e bajt orvosolja e az új tanterv s az új tanrendszer ? 
— Híjába keresnénk benne oly intézkedést mely csak akarna 
is ezen alig eltagadható bajon segíteni. —

Az állami érdek képviselőinek legtöbb joggal a főiskolai 
tanárokat tekinthetjük, hisz az ő tanácsuk az ő javaslataik 
meghallgatása szülte az uj az állam által approbeált tanrend
szert és tantervet.

De ők is elégedetlenek, ma ép úgy mint 10 évvel ezelőtt. 
Egy általános panasz, melyet ismételten hallottam az, hogy 
középtanodát végzett ifjúságunk nem tud fogalmazni, nem tudja 
Írásba foglalni azt a mit tud. Az új tanterv jogosnak találta 
a vádat, s hogy orvosolja megkétszerezte az anyanyely tanítá
sára szánt órák számát.

De egy másik panasz ismét az, hogy ép azon tárgyak
ból, melyekre legtöbb idő fordíttatik, tudnak a növendékek
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legkevesebbet. Ezen állitás paradoxonnak látszhatik, pedig 
tényleg van ennek is némi alapja. lm egy példa : A vegytan tud
valevőleg a gymnasiumon igen csekély figyelemben részesül, a 
reáliskolán eddig egyik főtárgy volt. A főiskolákon mégis az 
Hint ki, hogy a volt gymnasiumi növendékek a vegytanban átlag
ban nem csak hogy ép oly jó előmenetelt tanúsítottak, de 
gyakran jobbat mint a reáliskolát végzettek. Ezen tapasztalat
nak azután az a furcsa, de elég következetes eredménye volt, 
hogy a vegytani órák számát a múlt tanévben már majdnem 
felére szorítottak le a reáliskolákban, s ha az ország első vegy
tani tanszéke mostani tanárának nézete volna irányadó, úgy 
vegytant a középiskolán tán egyáltalán nem tanítanának, mert 
ő azt tapasztalta, hogy mennél kevesebbet tud valaki, mikor az 
egyetemre jön, annál többre viheti a tudományban!

Ha ezt azután következetesen keresztül viszszük, úgy 
mindenkinek meg kellene tiltani a középtanodán az azon tárgy- 
gyal való foglalkozást, mely tárgygyal az egyetemeruszándéka 
foglalkozni!

De hová jutottunk ?! —  —
Ha valamely tárgyra kevés időt fordítunk úgy is baj, 

ha sokat szánunk rá úgy is haj, s bizonyára így sem lesz jó 
a mint most van, bizonyságául annak hogy a baj forrása nem 
ott van a hol rendszerint keresik.

A dolog facitja tehát az, hogy iskolánkkal jelenleg nincs 
megelégedve sem a család, sem az egyház s nincsenek meg
elégedve a főiskolák sem, melyek itt némikép az állam érdekét 
képviselik s nagy a valószínűség, hogy nem lesznek vele meg
elégedve most tervezett reformjának megvalósítása után sem.

De hol hát a hiba ?
Mindent megpróbálunk, hogy középiskolánk hivatásának 

mint tanintézet megfeleljen, de nincs benne köszönet, közép
iskoláink senkit sem elégítenek ki. Ez végül is azon gondo
latra júttat, hogy a feladat, a melyet a középiskola elé tűztek 
nem helyes, hogy a közvélemény s a középiskola maga nem 
fogta fel az iskola tulajdonképeni hivatását, hogy a mint az 
individuumról mondani szoktuk, eltévesztette pályáját.

Mielőtt e kérdésre megfelelhetnénk tudnunk k e ll, hogy 
mi is tekintetik hát ma tulajdonkép a középiskola feladatának. 
A fentebbiekben már érintettük miben állapítja meg a közép
tanodákról szóló törvény, tehát az állam a gymnasium feládatát.
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A definitio igen határozatlan, mert általános műveltség alatt 
sok mindenfélét lehet gondolni, sokat is, keveset is.

Kissé szigorúbban határozza meg a gymnasium feladatát 
az ágostai hivatallásuak egyetemes tanügyi bizottsága, mond
ván hogy a gymnasiumi oktatás feladata az értelmi erőnek oly 
mérvű kifejtése, hogy a tanuló önálló Ítélésre szert tegyen, 
mely őt első sorban az egyetemi tanulmányokra azután pedig 
bármely tudományos foglalkozásra s munkásságra képesítse; 
mindez azon czélból, hogy az erkölcsi csirák kifejtessenek, 
hogy az élet reális viszonyai között egyházát, hazáját szerető, 
önálló egyéniség, erkölcsi jellem képződhessék.

E definitió első része, bár határozottabb alakban, ugyan
azt fejezi ki, ugyanazt tűzi ki a gymnasium feladatául, mit a 
középtanodai törvény első pontja; második része által azonban 
lényegesen különbözik amattól, mert kimondja, hogy mindez 
csak eszköz individuális jellem nevelésére.

Ezzel szemben a szülők követeléseikben megelégednek 
azzal a mit az állam követel, sőt talán még kevesebbel is 
mindenesetre leghatárzottabban fejezik ki kívánságukat mondva: 
Oly dolgokra tanítsátok fiamat, a miknek az életben hasznát 
vehetni.

S ha végre magukat a tanárokat kérdenők , úgy nagy 
részüknél azt fogjuk találni, hogy korunk materialistikus irányá
nak megfelelőleg ők is nagyrészt ily utilitáris elveket vallanak.

Egy veterán tanár a gymnasiumi oktatás feladatát velem 
szemben csak a minap ilyképen határozta meg: A tantárgyak 
egy részét azért tanítjuk, hogy általuk a növendékek értelmét 
fej’eszszttk, ezek az ó classikai nyelvek, a történelem és a 
philosophia; másik részét, a természettudományokat s a mathe- 
sist pedig azért mivel a növendékeknek ezekre az életben sztik- 
ségök van, például a kamatoskamat számításra, a kalmár mér
legre, eczetgy ártásra stb.

De hát igazán csak ez e a gymnasium czélja, ezt akar
ták e azok kik a mai gymnasiumot alapították, megteremtet
ték? Talán nem végezünk felesleges munkát, ha a gymnasium 
vagy a latin iskola keletkezésére s fejlődésére és alkotóinak 
szándékaira vetünk egy pillantást.

Gymnasiumunk azon óriási mozgalomnak köszöni kelet
kezését melyet Luther fellépte az iskolaügy terén is okozott. 
Luthernek a nevelésügy terén kifejtett működése, nálunk leg-
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alább, alig van eléggé méltatva, pedig következményeiben 
bátran mérközhetik az egyházi reformátióval.

A reformatio korában, 1520-tól 1560-ig a Luther által 
hirdetett elvek alapján magában Németországban 1600 latin 
iskola, részben alapíttatott részben reorganisáltatott. Ezen Luther 
által adott impulses okozta hullámok mindenüvé elhatottak a 
hová maga a reformatio, s így például tudjuk, hogy a mi 
selmeczbányai iskolánk is ez időben szervezhetett újjá. Éhez 
hasonló mozgalom az iskolaügy terén sem azelőtt, sem azóta 
nem volt.

Legyen szabad e tárgyra vonatkozólag Schmid pedagógiai 
eneyclopediájának egy pár mondatát idéznem, annál is inkább 
mert azonkívül, hogy fentebbi állításomat igazolja némi tekin
tetben meg is határozza azon irányt melyet a Luther alapította, 
az evangelmi iskolának, követnie kell.

„Nem csupán a protestáns népek élnek napjainkig a refor
matio pedagógiai gyümölcséből, a római katholikus egyháznak 
ellenséges tábora sem vonhatta ki magát a, reformátornak az 
iskola és nevelés ügyre gyakorolt befolyása alól.“

„A mit a katholikus egyház a ltí-ik század óta e téren 
valóban javított, mindaz gyümölcse, illetőleg tényleges elösme- 
rése a reformatio szülte eszméknek.“

„De ne feledjük el, hogy a reformátió ép oly kevéssé az 
iskola mint az egyház terén szándékozott kész schémat alkotni 
melyet örök időkre változatlanul megtarthatnánk. Uj alapot 
teremtett, jobban mondva megújította a keresztény hit és élet
nek az evangelmi alapon való mivelődésnek és nevelésnek 
erdeti alapját, elveket állított fel melyek megvalósításán fára
dozni hivatása az evangelmi egyháznak és iskolának.“

„Az evangelmi iskoláról tehát ugyanaz áll mi az egyház
ról : Ecclesia, — schola per evangélium reformata, semper refor- 
mare se debet.“

Szükségesnek tartottam ez Ítéletet előrebocsátani, mielőtt 
a Luther által az iskola elébe tűzött feladatokról szólok, nehogy 
azt a hitet ébreszszem valakiban, mintha én a Luther iskolá
jához való visszatérést hirdetném.

De mi volt hát az új s az örökké jó a Luther teremtette 
iskolákban ?

A középkori katholieismus a látható egyház túlbecsülése 
és dicsőítése következtében az egyes emberről és keresztényről
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nagyon kicsinylően gondolkozott s így az ifjúságot is csupán 
az egyház iránti engedelmességre és annak szolgálatára nevelte.

A zárdái iskolák nem azért voltak, hogy az ifjúságot 
neveljék, de az ifjúság volt azért, hogy a zárdákban az egy
háznak neveltessék.

Luther ezzel szemben az individuum jogát juttatja érvény
re, kívánja, hogy az ember önmagáért neveltessék, hogy keresz
tény létére örök hivatását, ember létére e földi hivatását legyen 
képes betölteni. Az ember ily irányú neveltetése egyrészt a 
család, másrészt és kiválóan az iskola hivatása, s a nevelésnek 
e s z k ö z e i ,  mondja Luther, a tanítás és a fegyelem. (Unter
richt und Zucht.)

Három gondolat foglaltatik ebben, melyet meg akarunk 
tartani, ugyanis: 1) neveld az embert, az individuumot önma
gáért, 2) neveld keresztény vállás-erkölcsi alapon, s o) az ok
tatás nem önczél de csak nevelési eszköz.

A Luther által teremtett középiskola főgyöngéje az volt, 
hogy ő ily irányú oktatásra csak igen kevés tantárgyat tartott 
alkalmasnak, ő tulajdonkép csak kettőt ösmer, a vallást és a 
régi nyelveket. Éhez hozzájárult még, hogy Luther utódai, kik 
nek hivatása lett volna az általa kezdeményezett müvet kiegé
szíteni, kibővíteni, nagyrészt szolgalelkű másolók voltak, kik 
eszméit vagy nem értették, vagy ha értették is, nem tudták 
megvalósítani.

Az iskolák lassan megint formalismusba estek, az ifjak 
nem azért jártak iskolába, hogy abban mindenkinek egyedi 
képességei tehetékei s jó hajlamai kifejtessenek, hanem azért, 
hogy most az egykori ál Aristotelesi elvek helyett a kis és 
nagy káténak holt betűit, a görög és latin nyelv grammatikáját 
és dialectíkáját t a n u l j á k ,  az evangélium s a nyelvek élő 
tartalmáról, a szellemről, megfeledkeztek.

Pedig Luther gyakran s egész világosan nyilatkozott, 
hogy miért és mi irányban tanitandók a régi nyelvek.

„Ha szeretitek az evangéliumot úgy szigorúan ragaszkod
jatok a nyelvekhez. A nyelvek a szellem éles pengéjének hü
velyei, drága kincseknek szekrényei. Serlegek melyek a lel
künket tiditő italt tartalmazzák, kamrák melyekben az éltünk 
fentartására szükséges eledel fekszik. Az evangélium maga 
mondja, hogy ők ama kosarak, a melyekben a kenyér s hal 
s a még ezrek kielégítésére szükséges maradék foglaltatik.“
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Más helyen a nyelvek tanításának módjáról szólva Luther, 
ismét ilykép nyilatkozik:

„A szóalak vagy a grammatika könnyű, ha a tárgy maga 
világos; a mint már Horatius is mondja: ,Könnyen folynak 
a szók, ha jól fogtuk fe l , jól néztük meg és értettük meg a 
dolgot; a hol pedig nincs meg magának a tárgynak tiszta 
fogalma, ott a szóknak ismerete is haszontalan/ “

Luther fent idézett szavaiból s ez idézésből világos, hogy 
ő a nyelveket nem önmagukért de tartalmukért taníttatja. 
Nagy súlyt fektet a grammatikára és dialectikára, de csak azért, 
mert ha ezeket nem bírjuk, nem érthetjük meg a nyelvnek 
valódi tartalmát.

De mi hamar ment feledésbe Luther e követelése, a nyel
veket azért tanították, hogy a grammatikát és a syntaxist tanít
sák, a görög s római classikusokat azért olvasták és tanultat- 
ták, s tanultatják mai nap is, hogy a n y e l v e t  tanulják meg 
a növendékek. Még Pláto és Homer olvasásánál sem sejti a 
tanuló, hogy azért tanult görögül, hogy az olvasmányban fog
lalt szépet, nagyot, jót, tanulja el, csak a grammatika és syn- 
taxisban tanult számtalan szabály és kivétel begyakorlására 
szolgál a classikus is, a kenyér helyett, a kosárral akarják 
jóllakatni a szegény növendék elméjét.

Nem az iskolának szól e szemrehányás, az állam maga 
is igy akarja; avagy azt akarja e a kormány rendelet által 
újjászervezett érettségi vizsga kideríteni a növendék mit tanult 
a görög és latin classicusoktól, hogy értette meg ezek eszméit, 
szellemét, avagy azt nézi e hogy tanulta el a nyelv szabályait 
form áit?--------

A gymnasiumi oktatás ügynek második nagy regenerátora 
a silesiai testvérek tudós püspöke s a sárospataki collegium 
újjászervezője Amos Comenius.

Comenius is vallás erkölcsi alapból indulva ki akarja 
nevelni az embert, de az ő nézete abban különbözik a Lutheré
től, hogy ő e czélra minden tudományt, az emberiség szellemi 
óriásai gondolkodásának s buvárlatainak eredményeit felakarja 
használni. Az oktatás nála is csak eszköz, de ez eszköz több
oldalú mint Luthernél, ez által az embernek minden irányban 
való összhangzó nevelését reményű eszközölhetni, meg akarja 
őt védni az egyoldalúságtól. E nagy eszme nyomait megtalál
juk iskolánkban napjainkig, de közvetlenül Comenius jobb
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sorsra méltó eszméi, a kedvezőtlen viszonyok, főként pedig a 
harminc/, éves háború következtében, alig gytimölesöztek.

Comenius eszméivel megelőzte korát, ő maga nem való
síthatta meg azokat; a mit Franke, a Port-Rovali iskola, Ba
sedow alkottak nem volt egyébb mint az általa hangoztatott 
eszméknek a gyakorlatban való megvalósítását ezélzó kísérlet. 
De ez irányban, a sokoldalú s összhangzó nevelés dolgában 
ma is sok még a kívánni való.

Valóban újat az iskolaügy terén Comenius után csak 
Pestalozzi teremtett, igaz hogy erre Rousseannak Emilje által 
indíttatott, de mig az ott adott naturalistikus eszmény nem 
volt megvalósítható, addig ő reálist teremtett s munkái és mű
ködése által ezreket serkentett utánzásra az általa kijelölt esz
mény utáni törekvésre.

Pestalozzi egész fellépte tiltakozás azon uralomra jmott 
felfogás ellen, mintha az iskolának végczélja s hivatása csupán 
a tanítás volna, s ebből kiindulva az úgy nevezett tanulás 
vagy jobban betanulást a megfigyelés és gondolkozással akarja 
helyettesiteni.

Ne kivüÍrül vigyük be a tananyagot a növendékbe, de 
minden növendékből mintegy belülről kifelé fejleszsztik az is
mereteket tekintettel fejlődő egyedi sajátosságára, n e v e l j ü k  
az  e m b e r t  az  i s k  o 1 á b an.

Egész élete és működése tiltakozás azon iskola ellen mely 
csak azért van, hogy tanítson, a tananyag, az oktatás nála 
csak eszköz, a nevelés a czél.

Miután az eddigiekben törekedtem kifejteni az iskola 
nagy reformátorjai mit tekintettek az iskola czéljának, hivatá
sának, azon kérdés merül fel, szem előtt tartja e iskolánk ezen 
ezélt, s ennek elérésében, ezen hivatás betöltésében látja c fel
adatát mai nap is? Ha elolvassuk miben állapítja meg az 
állam a gymnasium feladatát, ha betekintünk iskoláink mai 
szervezetébe, tanrendjébe, úgy c kérdésre tagadókig kell vála
szolni , gymnasiumaink ma nem nevelő intézetek sőt nem is 
akarnak azok lenni, csak tanító, ismeretközlő intézetek s ebben 
rejlik középiskoláink főhibája.

Az ágostai hitv. ev. egyetemes bizottság a nevelést vallja 
ugyan a gynmasiumi oktatás végezéljának de az általa kidol
gozott tanrendszer s tantervben hijába kerestük azon intézkedé
seket melyek mai iskolaügyünknek ily irányú reformálását

—  12 —
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eszközölni volnának hivatva. Egyben másban, mint utóbb látni 
fogjuk eltér ugyan e tanterv az államitól, de ez eltéréseket 
neveléstani szempontból értelmezni alig lehet.

Ebből arra kell következtetnünk, bogy a tanterv megál- 
lapitásánál nem a végczélt tartották szem előtt, de azon fel
fogásból indulva ki, hogy minden ismeret nevelő hatású; hogy 
arra, hogy neveljünk is csak tanítanunk, tanultatnunk kell. 
Ilyen értelemben iskoláink eddig is neveltek, ily értelemben 
nevelő intézet a katonaság is, de sem itt sem ott nem önczél 
a nevelés hanem csak egy mellékesen elért eredmény.

Neveljük az ifjúságot most is, mert tanítjuk s némi fegyel
met tartunk, de nem azért fegyelmezzük és nem azért tanítjuk, 
hogy neveljük, pedig ezt kellene tennünk, s mert nem teszszük 
azért nem is emeljük növendékeinket azon színvonalra, melyre 
őket emelni hivatása volna a középiskolának.

Egy példa talán jobban fogja megvilágítani állításom 
helyességét. Tegyük az első osztály növendékeinek az egyszer 
egyet kellene megtanulniuk. Leirom a táblára, leiratom velők, 
feladom egy részét s a jövő órán lekérdezem, négy hét múlva 
tudják az egészet mindnyájan hibátlanul, s ráhagyom a jövőre 
hogy ez ismeret majd meghozza gyümölcsét. E betanulás az 
elmét ezen vagy amazon irányban kétségtelenül gyakorolta s 
igy némi nevelő képesség a posteriori nem tagadható el e be
tanulástól sem. Ha azonban azon czélból tanítom és tanulta
tom az egyszeregyet, hogy a növendék értelmét következtető 
képességét gyakoroljam, szóval ha az a főczél, hogy neveljek, 
akkor egészen máskép fogok az egyszeregy tanításánál eljárni. 
Az egyszeregyet növendékem soronként öszszegezés utján fogja 
szerkeszteni, minden egyes tételt a lehető legkülönbözőbb utón 
maga fogja levezetni; elébb be fogja látni, meg fog róla győ
ződni hogy, mondjuk például 7 x 9 "  6B és csak azután fogja 
ezen igaznak felösmert tényt emlékezetébe is vésni.

Ily képen tanítva a gyermeknek nem csupán emlékező 
tehetségét vettük igénybe, de annak gondolkodási tehetségét, 
következtető képességét is gyakoroltuk. Az eredmény elérésére 
bizonyára több időt fordítottunk, s ha a gyermektől megkér
dezzük mit tanult, most is csak azt mondhatja, hogy 7 X 9 =  6B, 
de hisz nem ezen puszta tény elsajátítása volt a fődolog, ha
nem, hogy elméjét oly módon gyakoroljuk, a mint tettük ezen 
tény levezetésénél, megtanulásánál. Magának ezen ténynek
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megtanulása, melynek ismerete különben hasznos, csak eszköz 
volt, hogy az elme fejlesztésére, a nevelésre gyakorlati tárgyul 
szolgáljon.

Így is nevelünk amúgy is , de ott a tanítás a fődolog s 
egy kis nevelés csak mellékes következmény, itt a nevelés a 
fődolog, a megtanult tárgy a mellesleg elért eredmény.

Mily nagy a ktilömbség ezen véletlen és csak mellesleg 
ezközölt neveltetés s a között melyet én tekintek az iskola hi
vatásának1, azt tán sikerül az utóbbiakban megvilágítanom, 
czélom lévén még kifejteni mi irányban és mi módon eszköz- 
lendő az oktatás által a nevelés.

Nevelés alatt, tudvalevőleg egy korosabbnak, a nevelőnek, 
tudatos behatását értjü kegy kiskorúra, a növendékre, azon 
czélból hogy szellemi bensőjének bizonyos határozott alakot 
adjon, mely első sorban a növendék individuális teketékeinek, 
másrészt a nevelő nevelési eszményének felel meg.

A nevelési végezélt a keresztény nevelő elé az evangé
lium szabja, mondva: Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei 
Atyátok tökéletes s ezen ideális végczél felé minden növendéket 
vezethet a nevelő, legyenek a növendék individuális tehetékei 
bármi irányúak is.

Minden jóban, igazban és szépben törekedjenek növendé
keink a tökéletesedésre, el fogja pedig érni az iskola e czélt, 
ha úgy vezetés mint oktatás által növendékeiben ethikai, logi
kai és aesthetikai tudást és akarást teremt. Hogy ezen czélt 
elérhesse, egyrészt az értelmet és Ítélő képességet, másrészt a 
jellemet kell fejlesztenie, erősbiteuie.

Ez többé kévésbé minden iskolának de kiválóan a nép 
és a középiskolának s az ezekben való oktatásnak hivatása, 
a külömbség ezek között csak az eszközökben van melyek e 
czél elérésére szolgálnak.

Ha ezek után különösen a gymnasiumnak hivatását kel
lene megállapítanom ezt következőkép tenném.

A gymnasium vallás erkölcsi alapon nevelő intézet, mely
nek hivatása oktatás és vezetés által növendékeiben a jó igaz 
és szép' iránti érzéket felébreszteni, értelmöket és ítélő tehet
ségüket oly irányban kifejteni, hogy ezt mindenütt felismerjék, 
de egyúttal akaró képességöket, jellemüket is erősbiteni, hogy 
azt a mit jónak, igaznak és szépnek ismernek tántorithatlanul 
akarják is megvalósítani.
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A gymnasium ezen czélnak oktatás által való elérésére, 
tananyagul azon tárgyakat is veszi fel, melyek ismerete a fő
iskolai tanulmányok sikeres folytatására szükséges.

A t a n í t  á s n a k tőczélja e szerint tehát nem volna a 
tananyagnak a tanuló által való elsajáttitatása, de a tananyag
nak a növendék által való feldolgoztatása oly czélból, hogy ez 
által individuális tehetékei fejlesztessenek s jelleme értelme erős- 
bttljün. A tanítónak tehát, ha egyúttal nevelő is akar maradni, 
nem szabad ismereteit növendékeivel egyszerűen közölnie, nem 
szabad azzal megelégednie, ha eltanulják tőle bármi j ó l  é s  
s z a b a t o s a n  is a mit maga tud, hiszen a növendéknek min
den új ismeretet a maga egyediségével assimilaluia kell, csak 
akkor lesz igazán sajátja; ezt azonban nem érhetjük el norin- 
bergai tölcsérrel, ha ugyanis mi adjuk neki a kész tényt, de 
csak úgy, ha minden új ismeret a növendék gondolkodása ál
tal némikép elő van készítve, ha a növendék tudatában az el
tanult új dolog, saját gondolkodásának eredménye.

Nem mindegyik tantárgy használható fel egyenlő sikerrel 
úgy az értelemnek mint a jellemnek művelésére, s ép a szerint 
a mint bizonyos tárgyak inkább ezen vagy amazon czél elé
résére szolgálnak, osztjuk a gymnasiumi tantárgyakat két fő
csoportra, melyek egyike, a nyelv és történelmi csoport kivá
lóan a jellem, másika, a mennyiségtan természetrajzi, kiválóan 
az értelem fejlesztését, nevelését van hivatva eszközölni.

Ha ezen szempontból fogjuk fel a gymnasiumi oktatás 
hivatását, úgy megszűnik a rangkülömbség a különböző tan
tárgyak között, ha a tanítás czélja a nevelés, úgy minden tan
tárgy mely nevelő feladatát megoldja egyenlően értékes, érté
kesebbé egy másiknál csak azáltal lehet, ha az egyik tanár a 
maga tárgyát a nevelési czél elérésére jobban tudja felhasználni 
ndnt a másik. Egy gymnasiumon ennélfogva nincsen fontosabb 
és kevésbé fontos tárgy, mindannyi egyenlően fontos, vagy pedig 
fölösleges. —

Ha a gymnasiumi tanitás főfeladata csakugyan a nevelés 
a mit törekedtem a fentebbiekben kimutatni s a mi legbeusöbb 
meggyőződésem is, úgy iskolánk rászorul a reformra, mert ma 
ezen feladatnak nem felel meg sem az iskolai vezetés sem az 
oktatás. Tulajdonképen ivezetésről iskoláinkban, s így a mi isko
lánkban is a mai szervezet mellett alig lehet szó. A helybeli 
növendékek szüleiknél laknak, az idegenek pedig magánvállal
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hozóknál, leiknek egy fölösleges szobájuk vagy ágyuk van, ez 
utóbbiak rendesen minden felügyelet nélkül. Ily körülmények 
között felügyelet és vezetés az iskola részéről valóban igen nehe
zen eszközölhető, bár tagadhatlan, hogy e tekintetben ily 
viszonyok között is több történhetnék mint a mennyi tényleg 
történik. Mégis e vezetésben épen nem, vagy alig része
sülő növendékek kevesebb okot szolgáltatnak panaszra, úgy 
fegyelem mint szorgalom dolgában, mint azok, kik szüleik há
zában laknak, fényes bizonyítékául annak, mi baj a vezetés, 
ha nem helyes irányban történik. Az itt érintett jelenség nem 
Selmeczbánya sajátossága mint némelyek gondolják, minden 
kisebb városban ugyanazon panasz hangzik az iskolában, hogy 
a helybeli növendékek rendszerint a legyengébbek és a leghaszon
talanabbak, s ennek oka csak az lehet, mert a szüle szülei elfogult
ságában az iskolával szemben otthon gyermeke pártját fogja, 
gyakran talán félig öntudatlanul egy egy megjegyzéssel, de az 
ilynemű behatás nyoma nem vész el s elegendő az iskola 
munkásságának egész eredményét veszélyeztetni.

Ily nehézségekkel szemben csak egy megoldás létezik s 
ez az melyet a franczia középiskolák fogadtak el, az interna- 
tusok, hol minden növendék legyen az akár helybeli akár vidéki, 
az intézeten bellii lakik és étkezik, s szüleit csak időről időre, 
hetenként legfeljebb kétszer látogathatja meg. Vannak nálunk 
is convictusok, ezek ezélja azonban nem az, hogy a növendé
kek vezetése az iskola kezébe jusson, de csupán az idegen 
tanulók könnyebb megélhetése. Oly internatusok a milyenek 
Francziaországban minden középtanodával kapcsolatban létez
nek, hallatlan pénzbe kerülnek, ezek felállítására csak oly 
ország képes, mely közoktatási budgetjét a nagy háború óta 
több mint 100 millió forinttal fölemelte. Mi ilyesmiről egyelőre 
csak nem is álmodhatunk, s ebből következik hogy a nevelés
nél a fősúlyt az oktatásra kell fektetnünk, miután a másik 
nevelési eszköz, a vezetés felett alig , vagy épen nem rendel
kezünk. —

Az eddigiekben törekedtünk kifejteni azon pedagógiai 
elveket, melyek a középiskola egy tanterve s tanmódszere meg
állapításánál kell hogy mérvadók legyenek, a következőkben 
szándékozom ezen elveket alkalmazva tantárgyanként röviden 
megbeszélni úgy az állami mint az ág. hitv. egyetemes bizott
ság által ajánlott tantervet.
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A tantárgyak felszámlálásánál mindkét tantervben első 
helyen áll a vallás, melynek a nyolcz évi tanfolyamban Ki 
heti óra, tehát osztályonként két—két óra van szánva.

Ha vallás erkölcsi szellem lengi át az összes taníttatást, 
úgy ez teljesen elég, de ha két órát szánnak a vallástanításra 
s melléje azt gondolják már most megadtuk Istennek a mi az 
Istené, a többi 20 vagy 25 órában hagyjatok vele békén, a 
mint hogy ez rendesen úgyis szokott lenni, vagy ha egy egy 
úgynevezett felvilágosodott (?) professzor úr néha néha épen 
szellemesnek lenni akaró gúnyos megjegyzéseket tesz a vallás 
és vallásosságról, (s mondják, hogy vannak ily professzorok,) 
akkor ez a két óra teljesen elégtelen, de elégtelen volna két
szer annyi is. Vallás erkölcsi alapon való nevelésre nem elég csak 
az, hogy taníttassák a vallás, m i n d e n  tanításnak ily alapon 
kell történnie, s m i n d e n  tantárgy felhasználandó ezen vallás
erkölcsi alap szilárdítására s támogatására, a nyelvek s a tör
ténelem ép úgy mint a természettudományok és a mennyi
ségtan.

Hogy ily irányban csak az taníthat a ki aga is vallásos, 
az természetes, de magát vallástalannak valló ember nevelőnek 
s így középtanodai tanárnak egyáltalán nem is való.

Ezt egész általánosságban minden iskolára tartom érvé
nyesnek, de a mi protestáns iskoláinknál e dolog kétszerié fontos, 
hisz az egyház, a felekezet csak azért tartja fen az intézetet, 
hogy benne az ifjú nemzedék evangelmi alapon, evangelmi 
irányban neveltessék, lla  ezt megteheti a két vallási óra magá
ban, úgy fölösleges egész intézetnek s annyi intézetnek fentar- 
tása, csak vallástanitót kell majd tartani az állami intézetek
ben. — Hitvallásunk betűjére megtanittathatjuk úgy is a 
növendéket, de vallás erkölcsi alapot az egész nevelésnek e 
két órában a legjobb hittanár sem fog adhatni, ha többi tanár
társa ebbeli fáradozásában nem támogatja, vagy csak egy is 
ellenére dolgozik.

Milyennek gondolom én a tanítást átható ezen vallásos 
szellemet, arról lesz alkalmam utóbb, az egyes tárgyak meg
beszélésénél szólni, itt csak annyit, hogy legkevésbé sem kere
sem külsőségekben, ámbár a gyermeki kedélyre ezek is vannak 
hatással s ezeket sem szabad megvetőleg mellőzni.

Imával kezdeni s imával végezni az iskolai napot csepet 
sem felesleges dolog egy protestáns iskolában, s ha talán a
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professzor úrnak csak külsőség, a gyermeknek néni az; s az 
iskolában mi tanárok végül is a növendékek miatt vagyunk 
s nem megfordítva.

Ugyanúgy áll a dolog a templomba járással; szükséges- 
nek tartom, hogy a tanuló részt vegyen közös Isten-tiszteleten, 
de akkor legyen ez oly Isten-tisztelet melynél a gyermeknek 
ne csupán teste de lelke is jelen lehet. Azt feltétlenül kárbaz- 
tataudónak tartom, ha a növendékek oly Isteni tisztelet láto
gatására kényszerittetnek, melynek nyelve idegen előttük, mely
nél gondolataik nem csak hogy nincsenek és nem is lehetnek 
a dolognál, de mivel minden foglalkozástól el vannak tiltva.s 
tán oly helyen vannak melyen kellő felügyelet alatt nem áll
hatnak, a legnagyobb haszontalanságokat követik el. Ily Isteni 
tiszteleten való jelenlét nem járul hozzá a vallás erkölcsi kedély 
megszilárdításához, sőt tán ép elidegenít a vallástól s minden
esetre a templomtól.

Ha valamely protestáns középiskola székhelyén az Isteni 
tisztelet nem tartatik az intézet tannyelvén, ám gondoskodjék 
az intézet arról, hogy a növendékek számára azon nyelven, 
melyet mindannyian értenek az iskolán belül ifjú elméjükhöz 
mért közös Isteni tisztelet tartassák, s az ezen való részvételt 
követelje meg minden növendéktől.

Az ily közös Isten-tisztelet nem lenne külsőség és nem 
maradhatna befolyás nélkül a ifjú kedélyre, ez tényleg támo
gatná a vallástanító működését. — De azért ne legyenek ám 
ez órák is tanórák, hanem közös vallási elmélkedés órái, csak 
így fogják valóban magasztos pedagógiai hivatásukat betölt- 
hetni.

Ha a tanterv többi tantárgyára vetünk egy pillantást, 
úgy legelőbb is azon aránytalanságon ütközik meg szemünk, 
hogy a nyelv történelmi csoportnak jóval több mint kétszer 
annyi idő van szánva mint a természetrajz mathematikai cso
portnak. Az állami tantervben például a nyelv-történelmi cso
portnak 130 a természetrajz mathematikainak csak Cl óra van 
hetenként szánva, osztályonként tehát 16,3 illetőleg 7,6 heti óra.

Pedagógiai szempontból ezen intézkedés értelmezése eléggé 
bajos. — A nevelés feladata mindenesetre az értelmet és a jel
lemet a nevelendő individuumban harmonikusan fejleszteni, s 
ebből úgy látszhatnék, hogy ugyanannyi időt kellene úgy az 
egyiknek mint a másiknak fejlesztésére fordítani.
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Tagadhat!an ugyan, hogy a nyelvtan-történelmi csoport 
nem kizárólag jellem de egyúttal értelem fejlesztő is , ha nem 
is annyira mint a grammatika tanítók állítják, kik tudományuk 
értelem képző erejét nem tudják eléggé magasztalni, de más
részt a természettudományok is nem csupán az értelem de a 
jellem fejlesztésére és erösbitésére is használhatók fe l, és a 
tantárgyak száma sem épen több ott mint itt? — —

De maradjon hát meg a nyelv történelmi csoportnak két
szer annyi idő mint a másiknak, jusson azonban azért ennek 
is elég arra, hogy a tantárgyakat pedagógiailag feldolgozhassa, 
hogy ne csak eltanultassanak és betanultassanak, de hogy a 
bennük rejlő nevelő hatású mag csakugyan az értelem kép
zésére s fejlesztésére felhasználható legyen. Elégséges e erre 
az állami tantervben kitűzött 7 vagy az ágostaiak egyetemes 
bizottsága által ajánlott (5 heti óra, arról majd később szólunk.

Midőn az ágost. hitv. egyetemes bizottság a természettu
domány mathematikai tantárgy csoport tanítására szánt időt 
megnyirbálta, ezzel természetesen nem akarta a tanórák számát 
csökkenteni, de az úgy nyert időt a nyelv történelmi csoport 
tanóráinak szaporítására fordítja. Nézzük mi tekintetben tar
totta szükségesnek az állami tanterv változtatását, illetőleg javít
tatását.

Az e csoportbeli tantárgyak közül első helyre a történel
met teszi a prot. egyetemes bizottság, s e tárgy tanóra felosz
tása tér is el leginkább az állami tanterv beosztásától. Az 
állami tanterv a történelmi tanításra a gymnasiumban 18, az 
ágostaiaké 21, tehát hárommal több órát szán. Mindkettő a 
történelmi tanítást a harmadik osztályban kezdi a hazai törté
nelemmel, de erre az állami tanterv négy, az egyetemes bizott
ságé csak két órát szán. A hazai történelemnek a harmadik 
osztály tangyárgyai közzé való felvétele tudvalevőleg nem 
pedagógiai de politikai indokokból történt, s igy nem is ké
pezheti a megbeszélés tárgyát. Ez a bifurcatió utolsó maradéka, 
a mely idővel, midőn csak az lesz gymnasiumi növendék kinek 
szándéka az egész gymnasiumot végezni, magától el fog esni. 
Lehet erre elég két óra is, de akkor e hazai történet ne akar
jon összefüggő rendszeres történelem lenni, adjon nehány jel
lemző életrajzot történelmünk nagyjairól, egy pár képet törté
nelmünk fontosabb korszakaiból, ennyit lehet két heti órában 
egy év folytán pedagógiailag feldolgozni, de hazánk rend-

2*
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szeres történelmét, királyaink egész névlajstromát a harmadik 
osztályban neveléstani czélra értékesíteni nem lehet.

A negyedik osztályban, az egyetemes bizottság a törté
nelemre négy, az állami tanterv három órát szán, de az utóbbi 
ez év alatt Görögország s Kóma történetét kívánja tárgyaltatni, 
az egyetemes bizottság a négy heti órában csak Görögország 
történetét! Ez egy tárgynak ezután tehát körülbelül négyszer 
annyi idő jut mint eddig, s oly időben, melyben a görög 
nyelvet még nem csak hogy nem ismerik de még csak meg 
sem kezdték tanulni, melyben a görög történelem Írott emlé
kei, melyeknek e történelem tartalmát képezi, még ismeret
len, nem is sejtett dolgok! Minek tanítjuk hát a nyelveket, 
ha a nyelvek tartalmát a nyelv előtt s attól elválasztva adjuk! 
Ha az első osztályban a classikus nyelvek tanítását a göröggel 
kezdtük volna a latin helyett, ha növendékünkkel, a negyedik 
osztályban olvastathatnék az egy egy korszakot jóformán kép
viselő remekírók müveit, ha ez által bevezethetnék növendé
keinket azon régi korszakba, hogy mintegy személyesen érint
kezzenek azon kor embereivel, s így felköltenők bennük az 
érdeket azok minden viselt dolgai iránt, akkor pedagógiaikig 
indokolt volna, a görög történelem tanítására ennyi időt for
dítani , miután az előzmények azonban egyelőre nem állnak, 
nem vagyok képes ez intézkedés jogosultságát belátni.

Róma történetét az egyetemes bizottság tanterve az ötödik 
osztálynakkagyja s taníttatására ugyancsak 4 órát szán. A mely 
indokokból sokaltam a Görögország történelmének tanítására szánt 
négy órát a negyedik osztályban, ugyanazon indokokból elfo
gadhatónak tartom itt, feltéve, hogy e történelmi tanítás csak
ugyan szoros kapcsolatban történik a latin olvasmánynyal, s 
egyik a másiknak mintegy kiegészítését képezi.

Az állami tanterv szerint ez osztályban a középkor tör
ténete taníttatnék, mely az egyetemes bizottság tervezete szerint 
a hatodik osztálynak ju t, az eddig szokásos óraszámmal. Az 
állami intézetekben a hatodik osztályban három heti órában az 
újkor története taníttatnék, a hetedik osztályban a legújabb 
kor Napoleon bukásától napjainkig. Protestáns intézeteinkben 
az újkor heti négy órában a hetedik osztályban taníttatnék 
mint eddig, úgy jövőre is, s a legújabb kor története, idő 
hiánya miatt elmaradna mint eddig, mi nem is nagy kár.

Hogy hazánk oknyomozó történetének tanítására a bízott
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sági tanterv az állami tanterv három órája helyett négyet ajánl, 
a tárgy terjedelme s fontossága által teljesen indokolt. Itt min
denesetre fontosabb a négy óra mint a harmadik osztályban.

A történelem tanítás jellemképző, nevelő hatása oly közel 
fekszik, hogy a tanító jóformán öntudatlanul is eléri ezélját. 
De ha a nevelési ezélt tudatosan keressük akkor sokat fogunk a 
történelmi tanításból elhagyhatni a mit eddig tanítunk, mert 
az összefüggő történelmi enoyklopsedia melynek taníttatása eddig 
szokásos középiskoláinkban, hol mindent egyenlő terjedelemben 
egyenlő fontosnak tanítunk, sokkal inkább emlékezet terhelő 
mint nevelő hatású. A főkorszakokat a főeseményeket kell 
kiemelni, behatóan tárgyalni, szereplő személyeit jellemezni, a 
közbenső eseményeket csak annyira a mennyire a főesemények 
közötti összefüggés megérthetése megkívánja. Csak azt tanítsuk 
a történelemből a mi iránt a gyermek érdeklődését valóban 
meg tudjuk nyerni, de ezt azután behatóan. Az érdeklődést 
pedig támogassuk minden eszközzel és természetessen ne mulasz- 
sznk el a leghathatósabbat, az illető kor írott emlékeinek fel- 
használását, miután pedig az a negyedik osztályban a görög 
történelemnél nem lehetséges, azért ez osztályban a görögök 
történelmének ily beható tárgyalását, pedagógiaikig indokol- 
hatatlannak tartom.

Miként működjék közre a történelem tanítás a vallásos
ság s vallásos kedély szilárdítására az nem szorul magyarázatra ; 
fájdalom az egyház történelem taníttatását, mely a kapcsot 
még közvetlenebbé tenné, elvették a történelem tanítótól s a 
vallástanár kezébe adták. Mily hiba ez pedagógiai szempont
ból az közel fekszik, a gyermek tanulja a kereszténység terje
dése korának történelmét, de magáról a kereszténységről alig 
valamit, tehát, igy fog ő okoskodni, ez történelmi szempontból 
lényegtele; azután jön a vallástanár, ki újból elmondja ugyan
azon kor történetét egészen más szempontból, talán néha tény
leges eltérésekkel és közel fekszik akkor a következtetés, hogy 
a két történelmi előadás közül csak az egyik felel meg a va
lóságnak, a másik többé kevésbé mesebeszéd. Ily szorosan 
összetartozó tárgyakat, ha talán didaktikai szempontból c-zél- 
szerünek látszik is elválasztásuk, pedagógiai érdekből nem szabad 
elválasztani, s végre is ez utóbbi érdek a fontosabb.

A nyelvek tanításáról csak néhány szóval akarok szólni. 
Mindkét tanterv az anyanyelven kívül a két ó-classikai nyelvet
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s egy modernt, a németet taníttatja. Az anyanyelv tanítására 
mindkét tanterv majdnem kétszer annyi időt szán, mint a 
mennyi e tárgy tanítására eddig fordittatott.

A nyelv, különösen pedig az anyanyelv, az emberek szel
lemi érintkezésének szerve, ezen szerv kezelését azonban csak 
hosszas és alapos gyakorlás által fogjuk elsajátíthatni. Nem 
elég csak megértenünk azt a mit mások beszélnek és Írnak, 
magunknak is kellő jártasságot kell szereznünk, hogy gondola
tainkat szó és Írásban szabatosan tudjuk kifejezni.

Psedagogiai szempontból az anyanyelv tanításának czélja 
tehát, hogy a növendék tanulja meg e nyelven nocsak mások 
gondolatait szabatosan megérteni, de a magáéit is ugyanily- 
kép kifejezni, idegen nyelvben teljesen elégséges ha az elsőt 
érjük el.

Az anyanyelv szabatos és biztos kezelése szükséges arra, 
hogy gondolatainkat érthetően világosan ki tudjuk fejezni, de 
téves azon nyelvimádok nézete kik állítják, hogy az alapos 
nyelvtani ismeret és nyelvtan tanítás helyesen gondolkozni is 
tanít.

A szó egy fogalmat képvisel, a mondat ily fogalmaknak 
Ítéletté való összetűzése, de ezért nyelv és gondolkodás mégsem 
fedik egymást, mert egy mondat lehet grammatikailag helyes, 
lehet rhetorikailag hatásos is, de tartalma mindannak daczára 
logikai absurdum lehet. A ki helyesen gondolkozik az könnyeb
ben találja meg gondolata számára a helyes nyelvi alakot, 
mint helyes gondolatot az, ki bár kifogástalanul kezeli a nyelvet 
de nem gondolkozik helyesen. A gondolkodás szabatossága 
sokkal inkább függ a tárgy, a fogalom tisztaságától mely felett 
gondolkozunk, mint a gondolkodás megfelelő formájának helyes 
alkalmazásától. Az utóbbi is fontos, de feljebb áll maga a 
gondolat.

Ebben magában is ki van már fejezve az, hogy a nyelv taní
tás mint psedagogiai eszköz első sorban tartalma által lesz érté
kessé, alakja csak annyiban bir fontossággal, amennyiben a 
formák felett való uralom nélkiilözlietlen, hogy a maghoz jussunk.

A német nyelv tanítását az állami tanterv csak a 
harmadik osztályban kezdeti meg. Lehetnek viszonyok, p. 
német vidéken, hol ez nem indokolt, de mindenesetre nagyobb 
hiba szabályul azt tűzni ki, hogy a német nyelv tanítása kez
dődjék már az első osztályban. Oly helyen például hol a ta
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nulóság nagy része lót, az első osztály növendékei egyszerre 
három nyelvet kezdjenek tanulni, a magyart, a latint s a néme
tet, de hisz kettő is sok már s ha elkerülhetjük jól tennők ha 
elkerülnék a kettőt is, mert bizony nemcsak az alaposság de 
a hazai nyelv, az eltanulandó második anyanyelvnek rovására 
történik. Valóban mit mondanánk egy felnőttről ki egy szép 
napon iró asztalához ül s ugyanaz nap három új nyelvet kezd 
tanulni; s mi ezen szellemi akrobatiát a 9- 10 éves gyermek
től követeljük! ? —

Az ó classikai nyelvek tanítására az egyetemes bizottság 
tanterve 69, az állami tanterv 66 órát szán, a külömbséget az 
okozza, hogy amott három órával több fordittatik a görögre. 
Megegyezik a két tanterv abban, hogy a latin tanittatik mind 
a nyolez a görög csak a négy felső osztályban. Ez utóbbi 
intézkedés a szokás által van némikép szentesítve, másként 
aligha volna érthető.

A görög nyelv egyszerűbb, szebb és régebbi nyelv mint 
a latin, irodalma értékesebb és gazdagabb, nagy számmal van
nak benne az ifjú kedély által is felfogható müvek; e nyelven, 
ha nem is a elassikus nyelven, van megírva vallásunk kútfor- 
rása az új testamentom s végül mai művelődésünk sokkal szo
rosabb összefüggésben van a görög mint a római művelődéssel, 
a görögök érzelem világa, az ő gondolatkörük sokkal közelebb 
áll a mienkhez mint a rómaiaké. Mindezek oly tények melyek 
eléggé indokolnák ha, főleg protestáns iskoláinkban, a görög 
nyelvnek adnánk előnyt a latin felett. Ötven évvel ezelőtt 
másként állott a dolog, akkor a latin nyelv még félig élő nyelv 
volt, akkor indokolt volt ennek tanítására, daczára annak 
hogy a paalagogiai érdek tatán mást kívánt volna annyi időt 
fordítani. Ma a latin nyelvre a közéletben alig van már szük
ség, de annyit a mennyire esetleg szükségünk lehet azt meg
tanulhatná a növendék négy év alatt is , feltéve hogy elébb 
megtanult már jól görögül, a mely őzéit pedig sokkal könnyebb 
lenne elérni mint a hogy lehetséges az a latin nyelvnél.

Annak kitüntetésére, hogy a latin nyelvnek taníttatása 
csakugyan pedagógiai nehézségekkel jár , melyek a görög 
nyelvnél elesnének, legyen szabad azt idéznem a mit erre vo
natkozólag az állami tanterv mellé adott részletes utasítások, 
a latin nyelv módszeres tanításáról szólva, mondanak: Szüksé
ges már az első osztályban összefüggő, a gyermek elméjéhez
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mért olvasmányt adni, ily olvasmányok felett a római irodalom 
azonban nem rendelkezik, tehát írjon ilyet a tankönyvszerző 
maga! —

De váljon fog e ez utasítások utasítására az a latin Ho- 
meros vagy akár csak iEsopus is születni, a ki az ezen czélra 
alkalmas egyszerű és mégis classikus tartalmú olvasmányokat 
meg fogja Írni. Mert nem elég ám ha esak hibátlan latinsággal 
van írva, a gyermek számára is kell ám tartalom, s a legjobb 
is , csak épen hogy jó , e czélra. Nem volna e egyszerűbb 
kimondanunk, hogy a latin nyelv tanítása annak tartalmánál 
fogva nem lévén alkalmas tiz éves gyermek nevelésére, vagy 
legalább kevésbé alkalmas lévén erre mint a görög, ennél 
fogva a dolog megfordítandó, ezután tanítsunk nyolcz éven át 
görögöt s csak a négy felső osztályban latint is. Azért a latin
ban is elérhetjük ugyanazon eredményt melyet m a, sőt meg 
vagyok róla győződve még nagyobbat is.

Igaz ez intézkedés által, ha e változás például csak pro
testáns intézeteinkben hozatnék be, melyeknek az leginkább is 
volna érdekében, középiskolaügyünk egyöntetűsége lényegesen 
megzavartatnék, az egy iskoláról a másikra való átmenetei 
megnehezittetnék s gymnasiumaink látogatottsága, főként más 
felekezetbeliek részéről csökkenne; én azonban azon nézetben 
vagyok, hogy mindez, ha talán gazdasági tekintetben vesztesség 
volna is, pedagógiai tekintetben nyereség lenne. Sok és sok
féle tanuló nincs előnyére az egyes tanuló nevelésének, szint
úgy káros a gyakori iskola változtatás.

Nem sorolhatom el röviden mind azon pedagógiai előnyö
ket, melyekkel meggyőződésem szerint, e változtatás járna. Itt 
csak egyet. Mennyire fokozná a gyermeknek a nyelv iránti 
érdeklődését s mennyire emelné az ifjú vallásos érzületét, ha 
az új testamentumnak valóban classikus szépségű hasonlatait 
azok ösnyelvén olvashatná már az első osztályban, ha ily 
anyagon tanulná meg a nyelvnek formáit megfeledkezve arról, 
hogy formát tanul s érezve, hogy az ismeretre melyet neki 
nyújtanak szüksége van, hogy az érdekét teljesen lekötő mag 
birtokába jusson.

De ne folytassuk ezen amúgy is meddő ábrándozást, im 
adhatnánk valóban kenyeret és halat, de megmaradunk továbbra 
is a kosarak mellett.

A természetrajz mathematikai tantárgycsoportnak szánt
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56 tanórából a bizottság tervezete 12 órát szán a földrajznak, 
az állami intézetekben e tárgyra 10 óra fordittatik. Ez három
szor annyi, mint a mennyi nálunk eddig fordittatott e tárgyra. 
Ezen intézkedés által a tanterv egy régóta érzett szükségnek 
tett eleget. A földrajz teszi némi kép egységessé az egész kö- 
zéptanodai oktatást, ő képezi a kapcsot a történelem s nyel
vészeti csoport között egyrészt, másrészt a természetrajz mathe- 
niatikai tantárgy csoport között, ez határozza meg tárgyalta- 
tási módját is.

A fentebbi 56 órából a mathematika tanítására esik 23 
óra, és pedig a hét alsó osztályban három- három óra heten
ként, a nyolczadik osztályban kettő, ezen kiviil a négy alsó 
osztályban két—két óra rajzoló geometriára.

Hasonló viszonyban mint a nyelv és a nyelvtan a nyelv 
tartalmához és a történelemhez, van a mathematika az exakt 
természettudományokhoz. De mint a nyelvtanulásnak úgy a 
mathematika tanításának pedagógiai önczélja is van. Az egy
szerű számolásnak s a mathematikának gondolat formái oly 
sokfélék, hogy ez által ezen tárgy tanítása rendkívüli értelem- 
képző erőt nyer már magában is.

A 23 órát, illetőleg ha hozzá veszsziik a rajzoló geometriára 
szánt nyolez órát a 33 heti tanórát, elegendőnek tartom a 
mathematikai tanítás neveléstani czéljának elérésére, kevésnek 
tartom azonban, hogy a felgymnasiumban, hol mathematika 
alatt két tárgyat, geometriát és algebrát foglalnak össze, e két 
tárgyra csak három heti óra fordittatik, kevésnek tartom ezt 
pedig azon oknál fogva, mert így ezen tárgyak egyikének vagy 
másikának, azaz majd a geometriának majd az algebrának csak 
egy heti óra jut. De hét nap alatt az utolsó óra benyomásai 
annyira elmosódnak, hogy az új tárgynak a már ösmerthez 
való hozzáfüzése, a múlt óra benyomásainak reprodukálása alig 
lehetséges, ha csak az óra felét nem fordítjuk e czélra.

Egy tárgynak egy heti órát szánni nézetem szerint nevelés- 
tanilag nem helyeselhető, inkább maradjon cl az illető tárgy, 
vagy ha nem maradhat el, jusson neki két heti óra, ez legyen 
a minimum. Elvégezni, betanultatni lehet sokat egy heti órá
ban is, de tanítani s feldolgozni, úgy hogy a tananyag értéket 
nyerjen alig lehet ha két—két óra benyomásai között hét 
napot hagyunk elmúlni. Ha sokat kell tanítani ily rövid idő 
alatt a tanár alig tehet mást, mint hogy oda áll a tábla elé
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felírja s elmondja szépen és szabatosan a feltevést, a bebizonyi 
tandót s a bizonyítást, a tanuló leírja s betanulja s ha szorgal
mas és kicsit értelmes úgy után tudja gondolni a professzor úr 
gondolatait s jövőre ép olv szépen és szabatosan Írja le és 
mondja el a feltételeket, a bebizonyítandó! s a bizonyítást.

De nem ez ám a mathematikai tanítás czélja, feladata. 
Nem phrasis az, bogy a jó mathematika tanár krétát, körzőt 
soha ne fogjon kezébe, minden rajzot, minden bizonyítást végez
zenek a tanulók maguk, akkor értékesítjük csak igázán a 
mennyiségtannak értelemképző tartalmát ha növendékeinket 
gondolkozni tanítjuk, de erre több idő kell és persze a tanár
nak sem oly kényelmes mint ama másik módszer.

Legmostohábban bánik el mindkét tanterv, úgy az állami 
mint az egyetemes bizottságé, s ez utósbi még inkább, a ter
mészetrajzzal. Az állami tanterv az állattan, növénytan és ás 
ványtan tanítására mindöszsze nyolcz órát szán, az egyetemes 
bizottság épenséggel csak hatot. Eddig nálunk tizenöt volt. 
Ehöz képest a hat mindenesetre igen szerény óraszám, de 
azért nem szerény ám a tanterv a tanítandó anyagra vonatkozó 
követeléseiben. E rövid idő alatt órási ismeret anyagot akar 
a tanterv betanultatni, melynek feldolgozása talán kétszerannyi 
idő alatt is lehetetlen volna, így például a negyedik osztály
ban ásványtan czímén chemiát, általános és részletes ásvány
tant, kőzettant és földtant akar taníttatni. Az ötödik osztályban, 
mely különben feladatát még legkönnyebben oldhatja meg a 
növények alaktanát, boneztanát és a növényeknek az egyes 
osztályok és rendek főjellegei ismeretén alapuló rendszertanát; 
a hatodik osztályban végre az állatok biológiája, phisiologia, 
antropología és az osztályok főtypusainak ismeretén alapuló 
rendszertan tanítandó.

Hogy ezen igen szép programm pedagógiai megoldására 
a tanterv hat hetiNórát szánt az csak annak bizonyítéka, hogy 
pedagógusaink rendszerint philologusok, és sokkal inkább philo- 
logusok mint pedagógusok.

Az összes ide tartozó tárgyak olyanok melyek tanítása 
kell hogy szemléltetésen alapuljon, de minden szemléltető taní
tás sok időt vesz igénybe, egy követ, egy virágot, egy rovar
kát nem elég ám latin nevét megnevezve, a kathedráról meg
mutatni a hallgatóságnak; ha a tanító a megszemlélt tárgy 
alapján tanítani akar, úgy mindenkinek részletesen meg kell
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néznie a kérdéses tárgyat, annak részletesen meg kell beszél
tetni, de ez időt, és pedig sok időt vesz igénybe.

A kinek e tárgyban van csak némi tapasztalata az igazat 
fog nekem adni. Kérdésbe jöhet azonban, egyáltalán szükséges 
e a természetrajz tanitása, a minthogy az angol középiskolák
ban egy általán nem is taníttatik.

»Sok érvet hoztak fel a természettudományok taníttatásá
nak fontossága mellett, az utilitáris érveken kivtil főként azt, 
hogy a természettudományok nemesitőleg hatnak a kedélyre s 
támogatják a vallásosságot. Ezen érveket könnyű volna meg- 
czáfolni, a gyakorlat ugyanis azt bizonyítja hogy az újabb 
kor melyben a természettudományok úgynevezett népszerűsítése 
— jobban mondva elsekélyesitése, — érdekében annyi történt, 
sem a kedély nemesítésére sem a vallásosság terjedésére jóté
konyan nem hatott.

Felületes, sekély tudás rendesen tudákosságra vezet, mely
nek eredménye, hogy a keveset tudó ember már mindent vél 
tudni, már mindent vél érteni, így azután eljut ama sokat 
magasztalt felvilágosodottsághoz a vallásban és erkölcsökben, 
melynek gyakorlati következménye a modern materialismus és 
soeialismus.

Képet a mindenség nagyszerűségéről és megérthetetlen, 
felfoghatatlan fenségéről csak e tudományszakok részletes, ala
pos és e mellett sokoldalú tárgyalása által fogunk ébreszthetni, 
de e feladat megoldása a kitűzött óraszám mellett meggyőző
désem szerint lehetetlen.

Én különben is nem a fentidézett indokokból tartom szük
ségesnek a természettudományok tanítását, én tisztán az értelem 
képzését tartom pedagógiai hivatásának. Az embernek helyes 
világnézete, helyes felfogása élete hivatásáról csak úgy lehet, 
ha saját lényének és létének alapfeltételeit, ha a természetet 
mely őt szülte, mely őt körülveszi ösmeri, ha az ebben működő 
erőket érti, tudja felhasználni, tudja értékesíteni.

A bennünket környező természet minden gondolatunknak 
anyagát képezi, s ezen anyag ismerete egy kiegészitő része az 
„ösmerd meg tenmagad“-nak, mely pedig minden tudásnak 
minden értelmes gondolkodásnak alapja.

Miként gondolkozzunk helyesen, ha nincs helyes fogalmunk 
arról a mi fölött gondolkozunk, s e helyes alapfogalmat adni 
van hivatva a természettudományi oktatás.



28

Kívánatos volna, hogy az egyetemes gyűlés által végle
gesen megállapítandó tanterv, e tekintetben az egyetemes 
bizottság tervezetétől lényegesen különbözzék, s a természetrajzi 
oktatásra jóval több órát szánjon.

Nem hagyhatom el e tárgyat a nélkül, hogy egy pár 
szót ne szentelnék még a vegytannak, a tanügyünket jelenleg 
intéző körök e mostoha gyermekének.

Poroszországban, hol tanügyi reformokkal ép oly pedáns 
lassúsággal mint megfontolással haladnak, két éve hozták he 
a vegytant a gymnasiumba mint önálló rendes tantárgyat, 
nálunk ugyanez időben a, gymnasium tantárgyai közül egészen 
kiszorítják, de még a reáliskolában is, hol a vegytan eddig 
az egyik főtárgy volt, a neki szánt óraszámot felénvire szállí
tották le.

Hogy pedig a chemiai alapismeretek birtoka értékes, sőt 
nélkülözhetlen, arról tanúságot- tesz maga a szóban levő két 
tanterv, beleszoritván az ásványtan, növénytan és állattan 
tanithatására szükséges ehemiát, chemiai előismeretek ezimén 
az ásványtanba. T a d n i  kell tehát ehemiát, a növendéknek 
meg kell tanulnia, de tanítani nem lehet, arra nem jut idő. 
Vagy talán azt hiszik a tanterv készítői, hogy a chemiai alap
ismereték ezimén a tantervben foglalt tananyag 10— 1 5 óra 
alatt, mert több nem jut a ehemiára, kísérletek alapján fel
dolgozható? Ez legalább is naiv felfogás volna

Én a chemiának mint önálló tantárgynak tanítását a 
gymnasiumban szükségesnek tartom, mert azt hiszem, hogy 
egészen sajátos értelemképző hatással bir, mely semmi más 
tantárgy tanítása által nem érhető el. A magam meggyőződé
sének támogatására legyen szabad pár sort idéznem, melyek 
a vegytannak mint önálló tantárgynak a porosz gymnasiumokba 
történt felvételét értelmezik s indokolják.

„Ha összehasonlítjuk a ehemiát a többi tudománynyal 
melyek az iskolának tantárgyai, úgy feltűnő ktilömbséget lá
tunk. Emezek fejlődésükben mind előbbre haladottak, úgy 
hogy eredményeik levezetésére s közlésére önkénytelenül a 
deduelió útja kínálkozik. A eheinia azonban eddig lényegileg 
induetiv tudomány; tulajdonkép csak egyetlen általános érvé
nyességű törvény felett rendelkezik.

Ezen általános érvénynyel biró igazságok hiánya, melyek
ből kiindulva a növendék önállóan is eljuthatna a chemiai



29

vizsgálódás végeredményeihez, ez az a miért sokan a chemiát 
neiu tárják alkalmasnak a gymnasiumon való taníttatásra.

De ha igaz, hogy inductió és deductio együttesen alkotják 
csak az iskolázott gondolkodás egész körét és teljes erejét, 
akkor azon tudomány mely eredményeihez tisztán inductió utján 
ju t, és a mely azok közlését inductió útján eszközölheti, alig 
eléggé méltatható kiegészítője az iskolának és a nevelő okta
tásnak. A chemia tanításának formális czélja tehát, hogy a 
chemiai tanítás által megösmerkedjék a növendék az inductió 
módszereivel, szabályaival és eszközeivel. Ez legyen az inductiv 
logika gyakorlati iskolája.*) “ —

Persze ha a chemiai tanítás e formális czélját mellőzzük, 
a mint hogy kell is mellőzni a chemia tanítására szánt eddigi 
óraszám mellett, ha csak az anyagi czélt tartjuk szem előtt 
mint tették a reáliskolák is, akkor alig van a vegytannak 
mint önálló tantárgynak létjoga.

Mily módon érendő el a fentjelzett formális czél, mi taní
tandó és mikép, annak tárgyalásába, e helyen nem bocsátkoz
hatom.

A physikára az egyetemes bizottság tanterve hét órát szán 
az állami terv nyolez órája helyett, bizonyára csak azért, hogy 
következetes maradjon és minden természettudományi szakból 
elvegyen valamit. Nem hiszem ugyan, hogy ez által a physikai 
tanítás eredménye veszélyeztetnék, bár egy oly tárgynál melynek 
helyes tárgyalása kizárólag kísérleteken alapulhat, az idő igen 
drága.

Középiskoláinkon a physika tárgyalása rendszerint a 
könyvből való tanulás vagy a legjobb esetben a kísérleteknek 
a táblán való rajzolása alapján történik. A buzgó tanár azután 
alkalmilag bemutat utólag a táblán végezett kísérletek közül 
egyet kettőt valóságban is. Mi távol áll ezen eljárás a physika 
taníttatásának helyes módszerétől! A kísérletet kellene elébb 
bemutatni, a tanítványnak magának is kellene azt ismételni 
és értelmezni, ha pedig szükséges a táblán, vagy jegyzeteiben 
rajzban reprodukálni. A tanárok ezt nagyrészt belátják is, de 

-  így mondják — sok a tárgyalandó anyag az óraszám 
csekély, nem futja az idő.

Ha az egész physikát akarnék tárgyalni, akkor nem volna

* Wilbvand, Ziel und Methode des chemischen Unterrichts



30

elég tán kétszer annyi irté sem mint a mennyi e tárgyra eddig 
fordittatott, ele a physikában nagyon lehet ám válogatni az 
anyagban. Jobb csak a fődolgokat kísérletekből kiindulva s 
ezek matliematikai értelmezése alapján tanultaim, mint sokat 
vagy mindent e nélkül. Kísérletek nélkül ugyanis egész hamis 
képet nyer a tanuló a természet törvényeiről, azt hiszi, hogy 
ezeknek a priori így kell lenniük s nem azt, hogy ezek a ter
mészetben így vannak, nem logikai kényszerűségnél, de a ter
mészet rendjénél fogva. Nem azon érdekes mutatványokat 
értem én itt a kísérletezés alatt, melyek a nézők ajkáról a 
csodálat felkiáltását csalják, s mely kísérleteket sok tanár leg
fontosabbaknak tart; nézetem szerint ezek inkább kerülendők 
mint keresendők, mert elvonják a tanuló figyelmét a lényeges
től a külsőség által kötve le. Fontosaknak azon kísérletekét 
tartom, melyek értelmezéséből általános törvényeket vonhatunk 
le, s ily kisérletek eszközölhetők a physika minden részében, 
— a mechanikában is — elég szép számmal.

Hátra volna még a philosophia, melyre nézve az egye
temes bizottság tervezete megtartja a status quo-t, mig az 
állami tanterv e czímen tulajdonkép a középiskolai tanulmá
nyok eredményeit akarja rendszeresen összefoglalni. Azt hiszem 
jó tanár kezében így is úgy is meghozza gyümölcsét e tantárgy, 
rósz vagy csak középszerű tanár kezében, ki a logika és a 
psichologia nagy tudományának kivonatos vázlatát akarja 
növendékei agyában meghonosítani, a helyett, hogy az agyban 
már meglevő anyagot rendezze, ily tanár kezében a philosophia 
inkább káros lesz mintsem hasznos, mert egy élettelen csontváz 
benyomását teszi majd a növendékre.

% **
Ezzel elvégeztük volna az új tanterv feletti áttekintésün

ket, hátra volna még ez áttekintés eredményeit pár szóban 
összefoglalni, s arra válaszolni, a középtanodai oktatás ellen 
fel-felhangzó panaszokat mennyiben orvosolja e szándékolt 
reform, mennyiben nem.

Az új tanterv megszünteti gymnasiumaink eddigi bifur- 
catióját, azaz a gymnasiumnak al- és felgymnasiumra való fel
osztását, ezáltal egységes egyöntetű színezetet nyer az egész 
iskola, tanulóinak száma valószínűleg csökkenni fog, mert jövő
ben csak az fog a gymnasiumba menni, kinek eleve már az



szándéka, hogy tudós pályáfti lép, s ez az egyes növendék 
nevelésére csak előnyös lehet. Ez az egyik lényeges újítás. 
A második az, hogy szaporítja a nyelvek s a történelem tani- 
tására szánt időt a természettudományi tantárgycsoport óráinak 
rovására, melyeknek a földrajz s a physika kivételével oly 
szűkén szabja meg az időt, hogy ezen tárgyak módszeres 
tanítása jövőre nagyrészt lehetetlen.

A gymnasium egységesítése pedagógiai szempontból csak 
helyeselhető, de váljon képes lesz e ezen egy reform ama má
sik újítás daczára a gymnasiumaink ellen mindenfelől fel fel
hangzó jogos panaszokat elhallgattatni? Váljon inkább felelnek 
e majd meg tanítványaink az állam s a főiskola követeléseinek 
jövőben?

Váljon vallásosabb nemzedéket nevelünk e majd iskolá
inkban ezután, a mint az egyház kívánja? Váljon a szülék 
jobban lesznek e majd jövőben megelégedve gyermekeiknek a 
gymnasiumban nyert neveltetésével ?

En sem az állam tantervében sem az egyetemes bizottság 
tervezetében nem fedezhettem fel azon csirákat, melyekből 
középiskolaügyünknek e panaszokat elhallgattató renaissaneeja, 
melyre valóban szükség volna, kifejlődhetnék.

—  M —

Rombauer Emil.



Jelentés az 1883i4 tanévről.
I. Tantárgyak.

1. A lyceunii d íjosztá lyb an . H it  s  e r k ö lc s ta n , bibliai 
olvasmányokkal. Tankönyv: Német Károly a kér. vallás elemi 
tankönyve. M a g y a r  n y e lv ta n : nevek; ikes és iktelen ig ék ; 
némely nevezetesebb mondattani szabályok példákról levezetve; 
tkv. Gáspár János magyar nyelvtana a népiskolák számára s 
ugyanannak olvasó könyve, 111-ik füzet. N é m e t  n y e lv :  gyakor
latok fejtegetve s írásban fordítva Német Lajosnak Ahn mód
szere szerint összeállított német nyelvtanából. A német nyelv
ben jártasabbak költeményeket emlékeitek, prózai darabokat 
olvastak és fejtegettek Jauss „Deutsches Lesebuch“-jából. F ö ld 

r a j z :  öt világrész s a magyar állam földrajza vázlatban; tkv. 
Gáspár Ignáe. S z á m -  és m é r t a n : a négy alapmivelet körébe 
tartozó s a tanítványok felfogásának megfelelő feladatok meg
fejtése fejben és Írásban; méter-mértékrendszer s ide vágó fel
adatok. Gyakoroltattak a növendékek magyar és német nyelven 
írottak értelmes olvasásában, szépírásban és latin szavak olva
sásában. Tanórák száma hetenként 20. Osztálytanár Gecsányi 
Gusztáv; segédtanítók: német nyelvben Zacluir Sámuel, V ill ád 
és szépírásban Csepcsányi Sándor, Vll-ed oszt. növendék

2. A gyiim asiu in i osztályokban. E lső osztályban . 
V a llá s ta n , hetenként 2 óra; ó-test. történetek, bibliai magyará
zatok; kátéból a tíz parancsolat; tkv. Pálffy József „Bibliai 
történetek“. L a t i n  n ye lv , hetenként 5 óra; szóalaktan, külö
nösen nevek, névmások és segédige; fordítás; tkv. Schultz-Kis 
Lajos „Latin nyelvtana“. M a g y a r  n y e lv ,  2  óra a mondat és 
részei s a beszédrészek elemzése Simonyi Zsigmond nyelvtana 
szerint; olvasókönyv Tomor-Váradi. N é m e t n y e lv , 2 óra nevek,
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névmások, gyakorlás a fordításban; tkv. Toepler nyelvtana. 
F ö ld r a jz ,  3 óra; az öt földrész ismertetése ; tkv. Fényes-Bellinger. 
T e r m é s z e tr a jz ,  2 óra állattan (emlősök és ízállatok) Dorner sze
rint. S z á m ta n ,  2  óra; a tizes számrendszer ismertetése, a négy 
alapművelet, egyenlőségek s az áttételi törvény, számok oszt
hatósága, míveletek közönséges és tizedes törtekkel, időszámo
lás ; tkv. Lutter Nándor számtana. M é r ta n ,  2 óra; egyenes vonal, 
szög, háromszög, négyszög, sokszög, összevágó és hasonló ido
mok, területmérés; tkv. Dr. Császár Károly „Geometriai alak 
tana“. M é r ta n i  r a jz ,  2 óra; négyzetes háló, szegő vonalak; Maeand- 
ros-szalagok, szegő díszítések, fonadék díszítések, különböző 
padozatminták, Landau-Wnhlrab kézikönyve szerint. T o r n á s z a t ,  

2 óra. É n e k lé s , 1 óra a Il ik osztálybeliekkel együtt; tanultak 
20 egyházi éneket a „Kis orgonádból. Gyakorlás s zé p írá sb a n ,  
2 óra. Tanárok: Osztrolucky Gyula, osztályfő, latin és magyar 
nyelv, földrajz, számtan-mértan, mértanirajzban; jövő tanévben 
a 11-ik osztályba megyen növendékeivel. Moesz Géza, vallás
tanban, énekben. Benda Péter Pál, német nyelvben. Gecsányi 
Gusztáv természetrajzban.

Második osztályban . V a llá s ta n , hetenként 2 óra; új-test. 
történetek; kátéból az Apostoli hitvállás, az Úr imája, a két 
szentség; tkv. Pálffy József, Bibliai történetek. L a t in  n y e lv , 6 
óra; szóalaktan, főképpen igeragozás, rendes és rendhagyó igék, 
elbeszélések emlékelése, gyakorlás fordításban; tkv. Schultz, 
Kiss latin nyelvtana. M a g y a r  n ye lv , 2  óra; ismételve beszéd
részek fejtegetése, ragozás, főleg igeragozás, költemények em
lékelése, dolgozatok; tkv. Ihász Gábor magyar nyelvtana; ol
vasókönyv : Dlhánvi Zsigmond magyar olvasókönyve. N é m e t  

n ye lv , 2 óra; névmások s igeragozás, gyakorlás fordításban, köl
temények fordítása s emlékelése; tkv. Toepler német nyelvtana. 
T ö r té n e t és f ö l d r a j z ,  3 óra; ókori történet, földrajz Batizfalvy 
szerint. S z á m ta n  és m é r ta n , Sóra; számolási rövidítések, arányos
ság fogalma, egyszerű és összetett hármas szabály körébe tar
tozó feladatok feloldása, olasz praktika, lánc-szabály, kamat- 
számítás; tkv. Lutter Nándor számtana. G e o m e tr ia , geometriai 
testek ismertetése, felületűk és volumenjök kiszámítása; tkv. 
Dr. Császár Károly geometriai alaktana. T e r m é s z e tr a jz ,  2  óra; 
állattan (madarak, hüllők, halak); növénytan, Dorner szerint. 
R a j z , 2 óra. Gyakorlás s zé p írá sb a n  1 óra. É n e k lé s ,  1 óra. 
Tanárok: Moesz Géza, osztályfő, vallástan, latin, magyar és
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német nyelv s énklésben; jövő tanévben az első osztály veze
tését veszi át. Osztrolucky Gyula, számtan-mértanban Gecsányi 
Gusztáv természetrajzban, mértani s szabadkézi rajzban. Benda 
Péter Pál, történetben és földrajzban.

H arm adik osztályban . V a llá s ta n , 2 óra, egyh. történet, 
Haan szerint. L a t in  n y e lv . (5 óra, szókötési szabályok Schultz- 
Kiss Lajos mondattana szerint; gyakorlás fordításban; Cornelius 
Neposból Themistokles és Iphikrates, emlékelve és elemezve. 
M a g y a r  n y e lv , 2 óra, nyelvtan ismétlése és mondattan; költe
mények emlékelése; tkv. Sárospataki nyelvtan. N é m e t n y í ló ,  

2 ó. nyelvtan ismétlése, gyakorlás fordításban, költemények és 
prózai szakaszok emlékelése; Tkv.: Toeplcr-Liiben Lesebuch 
Ili. rész. T ö r té n e t  * f ö l d r a j z ,  3 ó. ókori történet Zsilinszky, - 
földrajz Batizfalvy szerint. T e r m é s z e tr a jz , az első félévben, 
hetenként 2 óra; ásványtan; T k v : Szabó József ásványtana, 
középtanodai osztályok számára. T e r m é s z e tű in , 2-ik félévben, 
2 ó. A testek általános tulajdonságai; hőtan; tk v : Greguss 
Gyula „A természettan elemei“. S z á m ta n ,  m é r ta n ,  3 óra. Szám
tan : egyszerű és összetett kamatszámítás, határidőszámítás, 
ráfizetés t agio), állampapirosok, részvények, biztosítási ü gy , 
váltók, lerovat (rabatt), göngy-súly, társaságszabály, elegyítés 
szabálya; tkv: Lutter Nándor számtana. G e o m e tr ia , sík terü
letek másolása, symetria, szerkesztések, sík idomok területe s 
azok átalakítása és osztása; tk v : Dr. Császár Károly „Szer
kesztő planimetria“. S z a b a d k é z i  r a j z ,  2 ó. T o r n á s z a t , 2 ó. 
É n e k lé s , 1 ó., a IV-ik osztálylyal együtt; tanultak 20 egyházi 
éneket két- és négy hangra a „Kis orgonádból. Gyakorlás 
s zé p írá sb a n . Tanárok: Benda Péter-Pál osztályfő, vallástan, 
latin-, magyar- s német nyelvben, történetben és földrajzban; 
Rombauer Emil, ásvány- és természettanban; Osztrolucky Gyula, 
számtan és geometriában; Gecsányi Gusztáv szabadkézi rajzban; 
Moesz Géza énekben.

N egyedik osztályban . V a llá s ta n , 2 ó. Hit és erkölcs
tan; tk v : Margőcsy József. L a t in  n ye lv , i‘> ó. a mondattanból 
a függő mondatok, mód- és időtan. Prosodia. tk v : Schultz Kiss 
Lajos. Cornelius Neposból fordították és emlékelték Epaminon- 
dast és Hannibált; Ovidiusból fordítottak és emlékeitek 140 
sort. M a g y a r  n ye lv , 2  ó. mondattan, Írásbeli jelek feltevése, 
ügyiratok, verstan, tkv: Sárospataki. N é m e t n ye lv , 3 ó., 22 
gyakorlatot fordítottak rnagyarból-uémetre és 28 gyakorlatot
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németből-magyarra; nyelvtani szabályok, költemények és prózai 
darabok emlékelése; tkv: Graff Jakab. T ö r té n e t  és f ö ld r a j z ,  
3 ó. „Magyarország története“ Rajcsányi János, „A magyar 
királyság földrajza“ Cherven Elóris szerint. T e r m é s z e tta n , 2  ó. 
Az első félévben: a testek egyensúlya és mozgása általán; 
szilárd testek egyensúlya és mozgása; 2-ik félévben: folyadé
kok és légnemilek egyensúlya és mozgása; mágnesség; tkv: 
Greguss Gyula „A természettan elemei“. S z á m -  és m é r ta n , 3 ó. 
összetett bármasszabály, kamat- és batáridő számítás, társasági 
szabály, vegyítési szabályok, lánc szabály, kamatos kamat- 
számítás, első rendű egyenletek egy és több ismeretlennel s 
azok alkalmazása szavakba foglalt feladatok megfejtésére; —  
tömör mértan. T k v : Moénik-Szász. S z a b a d k é z i  r a jz ,  2  ó. T o r 

n á s za t , 2  ó. É n e k lé s , l ó. Tanárok: Osömöz Miklós, osztályfő, 
vallástanban, latin, magyar s német nyelvben, történelemben 
és földrajzban. Rombauer Emil, természettanban; Moesz Géza, 
számtan és mértaniam; Gecsányi Gusztáv, szabadkézi rajzban.

Ötödik osztályban. V a llá s ta n , 2  ó. újtestámentomi köny
vek ismertetése, Zsarnay Lajos bibliai bevezetése szerint, azok 
olvasása, fejtegetése s egyes szakaszok emléklése. L a t in  n ye lv ,  
5 ó. Caesar de bello Gallico I. könyv; Livius históriáiból Róma 
alapítása; (In. Március Coriolanus. L. Q. Cincinnatust az eke 
mellől dictatoruak hívják. (Iványi István szemelvényeiből).
< Ividins műveiből: A költő önéletírása; A költő halhatatlansága. 
Gabii bevétele Tarquinius által. Ikarus. Orpheus és Euridice. 
Caesarnak átváltoztatása üstökössé. (Yeress-féle szemelvények
ből). Stilgyakorlatok a Kolmár-Svábi-féle gyakorlatokból. H ellen  
n y e lv . 4 ó., a neveknek és w-végzetű igéknek begyakorlása, a 
Schenkl-félé olvasó könyv megfelelő fejezeteinek nyomán. Írás
beli dolgozatok. M a g y a r  nye lv , hét. 3 ó., 1. félévben: stiltana  
prózai műfajok ismertetésével, mindenütt olvasmányok alapján.
II. félévben: szónoklattan; tkv: Névy László „írásművek elmé
lete“ és az „Olvasmányok“. Stilgyakorlat.nl a tárgyalt anyag 
köréből a következő tételeket kapták: Az ősz i leírás). Az al
föld és felföld összehasonlítása (levél). Isten mindenütt jelen 
van (körmondatok). Miért tanulunk ? (értekezés). A földmívelés 
haszna (értekezés). A szemléletesség és élénkség tényezői több 
példán. Élj az idővel (chria). Ezek mellett különösen gyakorol
tattak a vázlat készítésben és kivonatolásban. Olvastatott Arany 
János több balladája tárgyi magyarázatokkal és a szerkezet

3*



feltüntetésével. Egy külön gyakorló órában szabadon képezték 
magukat szavalásban, szóbeli bírálatban és különféle dolgo
zatok készítésében. N é m e t n y e lv , 2  ó. prózai és költői szakaszok 
fordítása s emléklése Graft' Jakab szerint. T ö r té n e t és fö ld r a j z ,  

4 ó. tk v : Szilágyi Sándor, fíh e m ia  és á s v á n y ta n , bet. 2 ó. mind
két félévben. I-ső félévben: a levegő tulajdonságai és össze
tétele ; a víz tulajdonságai és összetétele; elem, vegyidet és 
keverék fogalma, az elemek felosztása; szén és ennek égés
termékei ; kén és phosphor s égéstermékeik; a sav fogalma; 
fontosabb savak leírása; az alj fogalma s fontosabb aljak ismer
tetése ; a sók rövid jellemzése s az ismeretes sók leírása; üveg, 
szappan és porcellán gyártás ismertetése. Il ik félévben tárgyal
tattak az ásványok általános tulajdonságai s megismertettek 
azon ásványfajok, melyeknek vagy a természetben, vagy a 
közéletben jelentős a szerepük. M a th e s is .  A lg e b r a , 2 ó. a négy 
mívelet, szorzat és hányados tulajdonságai s ezekkel kapcsola
tosan törtek, valamint viszonyok és arányok, és azok alkalma
zása. Tizes rendszer, tizedes törtek, megnevezett számok. G eo
m e tr ia ,  2  ó. vonalok, szögek, síkidomok. Háromszögek össze- 
vágása és hasonlósága. Területmérés. Szerkesztésbeli feladatok. 
Kör. tk v : Moónik. T o r n a ,  2  ó.

H atodik osztályban. V a llá s , 2  ó. Uj tostainentombeli 
könyvek ismertetése, olvasása s válogatott szakaszok emléklése. 
L a t in  n y e lv , ti ó. Sallustius de Oatil. eonjuratione; Cicero orat. 
1. in Catilinam; Vergilius Aeneiséuek 1. és Il-ik éneke fejte
getve s emlékelve. H e lle n  n y e lv , 4 ó. 1. félévben: a p-végzetű 
s úgynevezett rendhagyó igék begyakorlása Sehenklnek meg
felelő fejezetein. II. félévben: Xenophon Cyropaediájából Cyrus 
származása ; az ifjúság neveltetése a persáknál; Cyrus és Kroe 
su s; Cyrus és alattvalói; Cyrus halála a Horváth-Schenkl féle 
Chrestomathiából. írásbeli dolgozatokat a Schenkl-féle olvasó 
könyvből készítettek. M a g y a r  n y e lv , hét. 3 ó. I-ső félévben: 
a költészettan alaki része: verstan. Tkv: Greguss Ágost Költé
szettana. Il-ik félévben: költeménytan, a költői műfajok ismer
tetése olvasmányok alapján. Tkv: Névy László „írásművek 
elmélete“ az Olvasmányokkal. Dolgozataik a következők vol
tak : Az ifjúság az élet tavasza (próza). Az olvasó könyvben 
lévő költemények meghatározása és bírálata verstani szempont
ból. Minden ember saját szerencséjének kovácsa (értekezés). 
A vihar, (festői leírás próza v. költemény.) Mely tényezők
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okozták, hogy a germán néptörzsek közül a frankok annyira 
kiemelkedtek és a nagy germán birodalomnak alapítóivá let
tek? (értekezés.) A Zrinyiász-, Zalánfutása- és Budahalálának 
kivonatolása a mese epizódok és csodás elemek feltüntetésével. 
Est modus in rebus, (értekezés.) Ezeken kívül iskolai dolgo
zatok. Drámai olvasmány Schakespeare Coriolanus. N é m e t n ye le ,
2  ó. mindkét félévben olvastak és fordítottak s részben emlé
keitek úgy prózai, mint kötött beszédű olvasmányokat, melyek 
egyúttal nyelvtani, költészettani s aesthetikai szempontból tár
gyaltattak. Emlékezettek első félévben Geibeltől „Gudruns 
Klage“, Uhlandtól „Teils Tod“, Schillertől „Der Taucher“, 
Goethétől „Der Zauberlehrling“, Heinétől „Die Grenadiere; 
fordíttattak részletek Wilmar „Gudrun“-jából, Bürger „Münch- 
hausen“-jéből és Cervantes „Don Quijotte“-jából, ezen kívül 
Sálét Don Quijotte-ja Heinétől „Vier Lieder“ és a Grimm test
vérektől „Des Königs Grab“. A Il ik félévben emlékeltettek: 
Chamissotól „Die Sonne bringt es an den Tag“ és „Tragische 
Geschichte“, Gellertől „Der Bauer und sein Sohn“, Schwabtól 
„Das Gewitter“, Lenautói „Die Haideschenke“ és Schillertől a 
„Wilhelm Teil“ nagy monológja; fordíttattak részletek: Herder 
„Cid“-jéből, továbbá Uhlandtól „Bertran de Born“, Bürgertől 
„Das Lied vom braven Manne“, a Grimm testvérektől „Die 
Lebenszeiten“, Chamissotól „Abdallah“, IWitscheltő! „Thüringer 
Sagen“ és a „Faust monda“ a régi népkönyv szerint. Ezen 
kívül a nyelv gyakorlati elsajátítása végett mindkét félévben 
több házi és iskolai Írásbeli dolgozat készíttetett, melyeknek 
tárgyát részint magyarból németre való fordítás, részint az em
lékeit balladák meséjének prózában való leírása képezte tkv. 
Heinrich Gusztáv „Deutsches Lehr- und Lesebuch“ II. T ö r té n e t ,  

bet. 3. ó. I. félévben : Róma a császárok korában; népvándor
lás ; a germán és román államok alakulása s történetük 1000-ig; 
a keleti birodalom s a mohamedán államok története az Omei- 
ádok bukásának idejéig. II. fé lév: A pápai és a császári hata
lom küzdelme, az utóbbinak hanyatlása s ennek kapcsán a 
hercegségeknek az államegység rovására történt elhatalmaso
dása Németországban ; keresztes hadjáratok kora; Franciaország 
és Anglia története, egymás ellen és a pápai hatalom ellen viselt 
háborúi s a pápai hatalom hanyatlása XV. Fttlöp korában a
3 nagy zsinatig; a törökök birodalmának felvirágzása, a keleti 
birodalom hanyatlása Konstantinápoly bukásáig. T kv .: Szilágyi
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Sándor „Egyetemes történet“ II. rész. M a th es is , 3 ó. Hatvány - 
mennyiségek, gyökmennyiségek, logarithmusok, egyenletek 
rendezése; vonalok és síkok a térben, testek felületének és 
volumenjének kiszámítása; goniometriai functiók, derékszögű 
háromszögek feloldása. Tkv. Moönik. T e r m é s z e tr a jz , 3 ó. Á l la t 

ta n  és em b e rta n , az előbbinél különösen az egyes állattypusok 
jellemzése, az utóbbinál pedig a szerv- és élettan képezte a 
tárgyalás középpontját. N ö v é n y ta n ,  rövid bonc és élettani beve
zetés után a növények főbb csoportjainak gyakorlatokkal és 
kirándulásokkal egybekötött ismertetése. T k v : Dr. Roth Hamu. 
T o r n a ,  2  ó.

Tanárok: Vallástanban Breznyik János igazgató a Vl-ban ; 
Händel Vilmos az V-ben. Latinban Bellus János a Vl-ban, 
Besse Dávid az V-ben. Hellénben: Besse Dávid V. és Vl-ban; 
Magyarban : Schule Endre. Mathesisben : Jezsovics Károly. Tör
ténelemben : V-ben Bellus János, Vl-ban Rombau er Emil. Kémet 
nyelvben: V-ben Csömöz Miklós, Vl-ban Rombauer Emil. Che- 
mia és Ásványtanban: Rombauer Emil. Állat- és növénytanban : 
Gecsányi Gusztáv.

H etedik osztályban. V a llá s ta n , bet. 2 ó. Egyházi tör
ténet tkv: Händel Vilmos „Egyházi története“. L a t in  n y e lv ,  

5 ó. Tacitus Germaniája és Cicero pro M. Marcello; Horatius 
ódáinak I. és II. könyvéből 14 óda, Satiráinak I. könyvéből 
az l-ső satira, leveleinek I. könyvéből 1-ső és 2-ik levele fej
tegetve, emlékelve; gyakorlatok fordításban a Kolmár-Svábi- 
féle gyakorlatok II. könyvéből. H ellen  n ye lv , 4 ó. Homór Odys- 
seájából a I. s a X. ének fordítása magyarázattal. Bevezetésül 
Homér életrajza és a Iloméri kérdés. Xenophon Anabasisából: 
A kunaxai ütközet: (lyrus jellem e; Sokrates nevezetességeiből: 
Az istenek lényege és azoknak a világ rendére való befolyá
sáról ; Heracles a válaszúton; A testvéri szerétéiről. T k v : 
Horváth-Schenkl-féle Chrestomathia. írásbeli dolgozatul lefordí
tották Vörösmarty Szózatának első 8 versszakát. M a g y a r  n y e lv ,  
2  ó. I. félévben „A magyar irodalom története 1711-ig, II. 
félévben Kazincy-ig. Tkv: Beöthy Zsolt „Irodalom története“. 
Dolgozatok: A magyar nemzeti irodalom tanulmányozásának 
baszna és fontossága. Tiszteld az ősz hajakat. Minő befolyás
sal volt a reformatio nemzeti irodalmunk fejlődésére? Forrada
lom és szabadságharc. Bella gerant allii, tu felix Austria mibe. 
Valamely dráma meséjét kivonni, szerkezetét, —- jellemeit ki



mutatni. Mi okozta, hogy Zrínyi Miklóst korában nem méltá
nyolták, Gyöngyösi István pedig tartós népszerűségnek örven
dettV Költői irányok és iskolák a XVIII. században. N é n ié t  
n y e lv  és iro d a lo m  tö r té n d , 2  ó. I. félév: Die heidnische Zeit; 
Die geistliche Dichtung der althochdeutschen Zeit und die 
ritterliche Dichtung im 12-ten und 13-ten Jahrhundert. II. 
félév: Bürgerliche Dichtung im 1-1. und 15. Jahrhundert; das 
Reformationszeitalter und die Epoche der Nachahmung. Minden 
egyes korszak irodalmának jellemzésére olvasták a tankönyvben 
foglalt irodalmi mutatványokat, a nyelv gyakorlati elsajátítása 
céljából pedig több házi és iskolai Írásbeli dolgozatot készítet
tek, melyeknek tárgyát részint magyarból németre való fordí
tás, részint az olvasott munkák meséjének rövid leírása képezte. 
Tkv: Heinrich Gusztáv „Deutsches Lehr und Lesebuch“ III. 
T ö r té n e t, 4 óra 1. félévben : A geographiai felfedezések, a renais
sance és a reformatio s ennek harcai Német-, Francia- és Angol
országban ; II. Fülöp, IV. Henrik és Erzsébet kora; a német- 
alföldi szabadságharc, a 30 éves háború, állami és egyházi 
reactió és a forradalom Angliában. II. félévben: XIV. Lajos 
és kora, a spanyol örökösödési és a nagy északi háború; X. 
Frigyes, Mária Therézia és II. Katalin kora; Lengyelország 
felosztása és az amerikai szabadságharc, a francia forradalom 
és Napoleon kora, a szent szövetség keletkezéséig. Tkv: Szilágyi 
Sándor „Egyetemes történetbe 111. P h y s i k a i  y e o g ra p h ia , 2  ó. 
Az előadónak füzetei szerint. M a tties is , b  ó . Egyenletek több 
ismeretlennel, másodrendű és másodrendűekké átalakítható 
egyenletek, kitevős egyenletek, sorok és kamatos kamatok; 
kapcsolástan; Newton binom tantétele s alkalmazása. Gonio- 
metriai funetiók ismételve; különböző vonatkozások a gonio- 
metriai funetiók között, háromszögek és szabályos többszögek 
feloldása, analvtikai geometria a hyperboláig. Tkv: Moénik. 
B ölcsészet,, hét. 2  óra. Lélektan : Beck-Greguss szerint. T o r n á s z a t ,  
2  óra.

N yolcadik  osztályban. E g y h á z i  tö r té n e t, 2  ó. a VII. 
osztálylyal együtt. A kath. növendékek külön hitoktatótól nyer
tek tanítást az intézetben. V. és VI. osztálybeliek együtt s 
VII. és VHI. osztálybeliek hasonlóképen együtt, hasonlón két 
órában hetenkint. L a t in  n ye le , 5 ó. Horatius ódáinak 111. és 
IV. könyvéből 14 óda; Horatius levele de arte poetica; Cicero 
de officiis 1. és II. könyvéből válogatott fejezetek fordítva,
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fejtegetve, emlékelve. Gyakorlatok fordításban és pedig heten
ként egy gyakorlat Kolmár-Svábi szerint. H e lle n  n y e lv , 4 ó. 
Homer Iliasának L, VI. és XI. könyve (kihagyásokkali fordítva 
és magyarázva, Plato Socrates védelme és Kritonja, s Demo
sthenes 3-ik beszéde Ftilöp ellen. M a g y a r  n y e lv ,  2  ó. A magyar 
irodalom története Kazincytól a jelenkorig. T k v : Beöthy Zsolt 
magyar irod. története. Dolgozatok: Kazincy Ferenc nvelviiji- 
tása. Iliben rejlik az igazi boldogság? Mi okozta, hogy Kis
faludy Károly drámái oly rendkívüli hatást gyakoroltak ? 
Melyik a szerencsétlenebb, a siiket-e, vagy a vak ? II. Kákócy 
Ferenc felkelésének okai és következményei. Minő hatással volt 
az éposz-irodalom hazánk reformkorszakában ? Mennyiben jogo
sult az önzés ? N é m e t n y e lv  és iro d a lo m , 2  ó. I. félévben: 
Klopstock, Wieland, Herder, Lessing és kortársaik; Sturmund 
Drangperiode és Goethe. II. félévben: Schiller, Die Romantiker, 
Die Schwäbische Schule, Die Dichter der Gegenwart; tk v : 
Heinrich Gusztáv „Deutsches Lehr- und Lesebuch“ III. r. Az 
olvasókönyv mutatványaiból az egyes írók müveit v. ezeknek 
részleteit olvastuk, fordítottuk és elemeztük; a nyelv gyakor
lati elsajátítása céljából írásbeli dolgozatokat készítettek, úgy 
mint a VII. osztálybeliek. T ö r té n e t, 3 ó. Magyarország története 
Horváth Miit. szerint. P h y s ik a ,  6 ó. Az előadónak füzetei sze
rint. B ö lc sé sze t, 2  ó. Lélektan Beek-Greguss szerint. (A 8-ik 
osztálybeliek multévben hallgatták a VU-ik osztályban az ész
tant, azért jött elő itt és a VU-ik osztályban is a lélektan. 
Jövő évben a Vll-ik osztályban lélektan, a VlII-ikban pedig 
észtan fog elő adatni.)

Tanárok: Vallásban: VII. és Vlll-ban Händel Vilmos 
lelkész; latin nyelvben : Bellus János és Breznyik János; hellen 
nyelvben: Besse Dávid és Breznyik János; magyar nyelv és 
irodalomban s bölcsészeiben: Schule Endre; német nyelv és 
irodalomban: Rombauer E m il; Történetben: Vll-ben Rombauer 
Emil, Vlll-ban Breznyik János; mathesisben, physikai geogra- 
phiában és physikában: Jezsovics Károly.

3. T anítóképzőben. Az 1. évi tanfolyamra csak egy 
iratkozott be, egy pedig a tanfolyamot ismételte, ki a tanév 
végén folytonos betegeskedése miatt jónak látta az orvosok 
tanácsára felhagyni a tanító pályával s más életmód után nézni. 
A Il-od éviben 1 növendék volt, a IILad éviben <S, ezek közül 
is egyet nem tanítónak való magaviseleté miatt a tanintézetből
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az első félév folytán eltávolítanunk kellett. A többi rendesen 
végezte a tanfolyamot. Az I. s II. tanfolyambeliek az illető, t. 
i. V. és Vl-od osztálybeliekkel hallgatták az oszt. tantárgya
kat;, kivéve a latint és hellént; külön tanulták a tót nyelvtant 
s bibi. történeteket és kátét s gyakoroltattak annak magya
rázatában a III-ad tanfolyambeliekkel, folytonos olvasásával 
a szentirásnak, melyből válogatott szakaszokat emlékeitek 
(anyanyelven). Külön tantárgyak. Z o n g o r á z á s , hetenkint 4 óra. 
Az 1. őszi. belieknél a dur és moll-hangmenetek, gyakorlatok 
és sonatinák. Az általános zenetan. A II. és III. tanfolyam- 
belieknél : g y a k o r la t i  z e n e s ze rk e s z té s  és o r y o n a já ts z á s ,  hét. 4 ó. 
Orgonagyakorlatok Bittértől, chorálok eljátszása pedállal, ele
mezése, eléneklése; a különféle accordok, elő- és utójátékok 
elmélete, azok begyakorlása. Az általános zenetan és az ösz- 
hangzattan ismétlése. Zeneszerkesztési feladványok otthoni dol
gozatul. lén ek , hét. 2 ó. Gyakorlatok és 05 chorál dallam, ezek
nek egyrészét négyhangon is énekelték az algymnasiumi növen
dékekkel. Emlékeitek 25 egyházi éneket, mindenikből 2—4 
verset, egyik magyarul, a többi tótul. A lyceumi dalegyletben 
hét. 1 órában világi énekeken kívül egyházi dallamokat is 
tanultak férfikarra, melyeket a dalegylet részint magyar isteni 
tiszteletek, úrvacsora, részint köztemetések alkalmával nyilvá
nosan énekelt. A 111. évi tanfolyambelieknek első félévben 
előadatott: N e v e lé s ta n , he. 4 ó., testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
s vallásos nevelés és fegyelemtan. T k v : Dr. Emericy Géza 
„Népiskolai neveléstan“-a. Általános neveléstan jegyzetek után.
11. félévben: M ó d s z e r ta n , bet. 3 ó., beszéd és értelem gyakor
latok ; olvasás; Írás; nyelvtani szabályok; helyes irás; fogal
mazás és a magyar nyelvnek nem magyar tannyelvű népisko
lákban való tanítása. T kv: Dr. Emericy Géza „Népiskolai 
tanítástan“. Egy külön órában különféle Írásbeli magyar dolgo
zatokat készítettek. Mind a három tanfolyam hetenként egy 
órában fejbeli számolásban gyakoroltatott, s taníttatott a szá
molás tanításának módjára. Épp úgy hét. i órában ismételték 
Magyarország földrajzát s folytatták az egyetemes földrajzi, 
Európa nyugati s északi országait s más világrészeket, egyúttal 
útmutatást kaptak a földrajz tanítására. T a n á r o k  zenében s 
énekben: Moesz Géza, nevelés- s módszertanban: Sulc Endre, 
tót nyelvben s káté magyarázatában: Hrencsik Károly, tót 
lelkész; számolásban: Kombaucr Emil, földrajzban: Gecsányi
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Gusztáv. Rajz és tornászat a tanító képzősöknél kötelező tan
tárgy volt. Jövő tanévben a nevelés és módszertan folytattatni 
fog, kiegészíttetve neveles- és oktatás történetével, mikhez 
tanítási gyakorlatok fognak járulni, részint a lyceumi előosz- 
tályban, részint a helybeli ev. egyli. elemi oskolákban. kJ nem 
mulasztjuk a növendékekkel a fatenyésztés és nemesítés mód
ját és méhészetet is megismertetni, a mennyiben erre városunk 
alkalmat szolgáltat.

II. Tanárok.
A múlt tanév befejezte után Sopronba távozott Fejér 

Lajos. Latin és görög philologiára megválasztatott Besse Dávid, 
ki a tanév folytán sikerrel tette le az állami vizsgálatot az 
ó-classica philologiából. Magyar nyelv és irodalomra, valamint 
bölcsészeire és paedagogiára (tanítóképzőben! megválasztatott 
Schule Endre, a fennebbi tárgyakra képesített okleveles tanár. 
E szerint jelenben következők tanítanak a lyceumon. Rendes 
tanárok: Bellus János, hetenkénti óráinak száma 20; Benda 
Péter-Pál, h. ó. sz. 20; Breznyik János, igazgató tanár, h. ó. 
sz. 10.) E tanév folytán kiadta Dr. Luther Márton születése 
négyszázados évfordulója alkalmából A Selmecbányái ág. hitv. 
ev. egyház és lyceum történetének 1-ső füzetét, mely a XVI-ik 
század eseményeit foglalja magában; a 2-ik füzet jövő tanév
ben fog megjelenni.) Csömöz Miklós, h. ó. sz. 20; Jezsovies 
Károly, h. ó. sz. 18; Moesz Géza, h. ó. sz. 20; Osztrolucky 
Gyula, h. ó. sz. 20, rendkívüliekkel 26; Rombauer Emil, h. ó. 
sz. 19; (a lyceum részéről Nov. 10-én megüllött Lutherünnepély 
alkalmával felolvasást tartott arról: „M ik é n t le tt D r .  L u th e r  

M á r to n  r e fo r m á to r r á  ? mely nyomtatásban is megjelent s emlé
kül a reformátorrá a lyceumi tanulók közt ingyen elosztatott), 
tíulc Endre, h. ó. sz. 18. Rendkívüliek: Händel Vilmos, német
magyar lelkész, h. ó. sz. 6; Hrencsik Károly, tót lelkész, h. 
ó. sz. 3; Pokorny Emánucl, r. kath. segédlelkész, a r. kath. 
növendékeket tanítja, Honig Manó az izraelitákat, amaz hcten- 
kint 8, emez két órában. Gecsáuyi Gusztáv, osztályvezetője az 
előosztálynak, h. ó. sz. itt és a lyceumi osztályokban 26; Rajzo
lásban láss IV. a latt; Tornászaiban Huber József, városi torna 
mester, h. ó. sz. 12.

III. Zeneintézet.
Zenetanár Moesz Géza, tanuló 32, ezek közt ingyenes a
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tanítóképzősökön kívül csak 2, kik előbbi években is ingyen 
taníttattak. Z o n g o r á z á s b a n  mindnyájan hetenkint 4 órában 
gyakoroltattak, miként a tanítóképzősök is; éneklésben I- lkod 
és III— IV-ed osztálybeli tanulók egyben-egyben. H a n y s z e r e k  
mint múlt évben: 9 szárny s több kis zongora. A tanítóképző 
részére (!00 ftért Rieger testvérek gyárából, igen kellemes hangú, 
csinos kiállítású orgona szereztetett meg, pedállal és két válto
zattal, melyen a növendékek már is gyakoroltattak s többen 
kedvező sikerrel. Zongorázásban kitűntek a haladottabbak közül: 
Paulik János Vll-ed, Izák Pál Vl-od, kezdők közül: Jeszenszky 
Ferenc IV-ed és Brocken Jenő I-ső osztálybeli tanulók. A tanító- 
képzősök közül Krátky Ede IÍI-ad, és Cebányi Lajos lkod 
tanf. növendékek.

IV. Rajzolás, tornászat és gyorsírás.
R a jzo lá s b a n , mely az algymnasiumbeli négy osztályban 

kötelező tantárgy, az I-ső oszt. növendékeket Osztrolucky Gyula, 
a II.— IV. osztálybelieket Gecsányi Gusztáv gyakorolták; a 
felgymnasiumi osztályokban pedig, hói tanítóképzősök kivéte
lével csak az önként vállalkozók vettek részt a gyakorlatokban 
Tencer János, kir. bányaiskolai rajztanár. Mint kitiiuőbb rajzo
lók méltók említésre II. osztályban: Gellér Kálmán, Mihalovics 
Samu; Ilk-ban: Bjelik János, Gáspár Gyula, Hóra Kálmán, 
Markovié« Samu; IV.-ben : Alitisz Dániel, Jeszenszky Imre;
V.-ben: Hrencsik Márton, Szever János, Zelenka Béla, Zsolticky 
Samu; VI.-ban: Reusz Jenő, Urbanszky István; VII.-ben: 
Hroziencsik István ; V ili.-ban : Kerpely Antal, Kostenszlcy Béla, 
Pöscld Vilmos és Tencer Sándor.

T o r n á s z a t mind a 8 osztályban kötelező tantárgy. Torna
mester, Huber József, városi tornamester ki a gyakorlatokat a 
kir. gym. növendékeknél s bányász, és érd. akad. növendékeknél 
is vezeti. A városi tanács, mind a kath. gym., mind a lyc. nö
vendékeinek pályadíjakra 30 ftot szánt, melyeken könyvek vétet
tek dijakul a legjobb tornászoknak, m int: Kisfaludy Károly min
den munkái, I.— II. kötet; Csiky Gergely, Elbeszélések; Greguss 
Ágost, Arany János balladái; Berzsenyi Dániel munkái; Vára- 
béry Ármin, Indiai tündérmesék; Nemzeti dalok. Hogy pedig 
egy-egy díj mindenik osztálynak jusson, egy névtelen 2 pél
dányt ajánlott fel a Putzger-féle Hist. Sehulatlasból. Verseny - 
tornarnutatvány Június 10-án tartatott Krausz Vilmos, városi



44

főkapitány, mint a városi tanács képviselője, jelenlétében, mely 
alkalommal legügyesebb tornászokul következők bizonyultak 
be s tüntettettek ki díjakkal, a VIII. osztályban: Pöschl Vilmos; 
VII. ben: Bodnár András, tanítóképzős; VI. ban Makovicky 
György (mint legjobb tornász az első díjat nyerte el, Kisfaludy 
Károly munkáit), V.-ben: Plech József; IV.-ben: Szabó Gyula;
III. -ban: llara Kálmán, II.-ban: Heim Károly, I.-ben: Tirts 
Rezső. Ezeken kívül mindkét félévben jelest kaptak a torná
szaiban I.-ben: Alexy Gyula, Lamos Aladár és Elemér, Mado- 
nicky János, Simonidesz Gyula, Traeger Sándor; II.-ban: 
Mihálik Béla, Mihalovics Sámuel, Seidel Gyula, Steinsdorfer 
Vilmos; HI.-ban : Gulrich Ede, Patay Lajos és Varga Miklós;
IV. -ben: Forgács János, Francsek Mátyás, Heim Antal, Rozs
nyói János, Szolárik Bertalan és Takács Ede; V.-ben: Maiuska 
János, Nagy Kálmán, Sclmszter Rezső, Szlancsik Bogyoszló; 
VT.-ban: Adamovics Sámuel, Augusztinovics Nándor, Eördögh 
János, Heim János, Kiss Albert, Markovics Sámuel, Peck József, 
Pittner Aurél, Reuss Jenő, Svehla János, Zvaríuyi Géza, Cebányi 
Lajos; VITben: Aschner Vilmos, Csepcsányi Sándor, Kovácsik 
Imre, Masztis Ádám, Rotli Flóris, Szládek Ernő, Turek Ferenc; 
a tanítóképzősök közül: Bazovszky Kálmán, Bodnár András és 
József; VlII-ban: Králik Adolf.

G y o rs írá sb a n  Benda Péter-Pál vezetése alatt 20-an gyako
roltattak, mind algymnasiumbeli növendékek. Kitűntek: Mauks 
György, Markovics Sámuel, Marschalko Gyula 111 -ad és Uebná- 
rik Vilmos Il-od oszt. tanulók.

V. Taneszközök könyv- és szertárak.
A közönséges könyvtárban van 5040, a Petőti körében 

3030, az ifjúsági németben 1602, a tótban 1010, összesen 11,582 
kötet. A közkönyvtár részére megszereztettek: Finalv, Latin
magyar szótár, új kiadás. Péch Antal. A selmeci bányaválla
latok története. Budenz-Album. 11untaivy János, Földrajz, I köt. 
Gelich, Függetlenségi harc. Szabó, Geológia. Margó, Állatország 
rendszeres leírása. Kármán, Logika. Mollnár, Nevelés története. 
Kiss, Neveléstan és nevelés története. Az ifjúsági könyvtár 
részére Bartál-Veres-féle Latin-magyar és Elisclier-féle Görög
magyar szótárból Homérosz műveihez 10— 10 példány. Köstlin, 
Luther. Burk, Luther. Lange, Geschichte des Materialismus. 
Lübker, Reallexikon. Werner, Tachyometrie. Finger, Elemente
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der Mechanik. Eger, Naturaliensammler. Schlirmaan, Projekti
onslehre. Urbanitzky, Electrische Beleuchtung. Supan, Grund
riss der phys. Erdkunde. Lindner, Eneyclopsedisches Handbuch 
der Pädagogik. A magy. tud. Academia kiadványaiból Trefort 
minister úr közvetítése által — 25 ft. árán — 2 nagy szállít
mány érkezett. Ajándékul jöttek Dr. Bolemann István orvos 
s kerül. osk. tanácsos úrtól Természettudományi közlöny és 
Földrajzi közlemények ez évi füzetei. Cékuss István superin- 
tendens úrtól, Linberger, Geschichte des Evangeliums in Ungarn, 
ugyanaz 2 példányban a közkönyvtár és a tanítóképző részére 
Jákobéi József, egyet, pénztáros úrtól; Steltzer Frigyes, kiszácsi 
lelkész úrtól, Geschichte der Bácska. Dr. Téry Ödön, kincst. 
orvos úrtól: Mészáros Ferenc, A magy. kath. gymnasiumok 
története; Sztokosza Gyula VII. oszt. növendéktől egy ívrétű 
képes német Biblia 1564-ből. Franklin társulat, Hoffmann és 
Molnár, Tettey Nándor, Lampel Róbert könyvkiadó árak mu
tatvány példányokat szíveskedtek küldeni az általok kiadott 
könyvekből. Folyóiratokból jár részint az oskola, részint az 
egyes tanárok költségén: Budapesti Szemle; Magyar Nyelvőr; 
Figyelő; Magy. Könyvszemle; Magy. pliilos. Szemle; Egyet, 
pliilolog. Közlöny; Magy. Tanügy; Középtanodai tanárok köz
lönye; Rovartani lapok; Századok; Hazánk; Földtani közlöny; 
Termézetrajzi füzetek; Evaug. egyház és oskola; Das Ausland, 
Magazin für die Litteratur des Auslandes. A szertárak részére 
szereztettek: egy telephonkészülék, egy nagyobb nagyító 
lencse 20 ft. árán, egy pyrometer, egy Tyndall-féle kísérlet 5 
fémgolyóval, 3 Celsius-féle hőmérő, egy fémgolyó, 2 karikával 
állványon, s egy felnyomós készülék, egy darab kemény fából 
sikárolt állvány; 3 darab fémcsiga csavarokkal sárga rézből; 
3 darab fémsúly egyszerű kamóval sárga rézből; 3 darab leni- 
súly kettős kamóval sárga rézből; 15 darab fémsúly bevá
gással sárga rézből; egy darab emelő gép vasból acél szögek
kel, 3 darab igazító csavarokkal ellátott állványon. - Har- 
tinger, Atlas der Alpenflora. Haardt, Wandkarte der Alpen. 
Simony, Gletscher Phäenomene. Gönci féle fali térképekből 
Ázsia, Afrika, Északi-Amerika. Posner Lajos-féle rajzminták. 
Ajándékul jöttek: Dr. Téry Ödön orvos úrtól Lenhoschek-féle 
gerincagy metszetek, Glommeruli Renales metszet. Schwarz 
Károly, resieai vasúti mérnök úrtól 2 gránát, 2 calcit, magnetit, 
pist.az.it és malachit Dognácskáról. Özv. Joerges Ágostonná,
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kőny vkcrcskedőn é asszonytól egy hegyek képződését ábrázoló 
geológiai dombormükép. Kachelmann Károly egyházi felügyelő 
úrtól a könyvtárterem részére egy Luthert a wormsi gyűlésen 
ábrázoló nagyobb festmény. —

VI. Segélyző intézetek.
É lelm ező és ösztön díjak. Az élelmezőben ( tápintézetben, 

alumneumban) 108 növendék láttatott el ébéddel és vacsorával 
s ha kellett, orvosi segélylyel és gyógyszerekkel is, 40 frtnyi 
évi díjért, melyből azonban 04-nek hol kisebb, hol nagyobb 
összeg elengedtetett, némelyek egészen ingyen tartattak. Az 
elengedett összeg 1100 irtot teszen.

Ö sztöndíjak. A R o th - T e le k i  J o h a n n a - fé lé t  (ez évben .H9 
irtonként) kapták: Geduly Henrik, Králik Adolf, Zachar Samu 
V ili, Hroziencsik István és Kovácsik Imre VII-ed oszt.; N ém eth, 
I s tv á n  félét (25 frtot) Kiss Albert VI. oszt.; B á n ó c y - i lA é i (25 írt 
A )  kronként, csak árvák élvezik) Bodieky Béla, Kolbenheyer 
József, Urbanszky István és Zvarinyi Géza Vl-od oszt. tanulók; 
— O la jo s  T h e ré z ia -félét Szobonya Béla IV-ed és G r e n tz n e r -félét 
Masztis Ádám VII-ed oszt. növendékek, 30 ftol, illetőleg ingyen 
ebédet az élelmezőben; S ze b er in y i- t'ú lét 10 irtonként Langsfeld 
Lajos VlII-ad, Zsolticky Hamu és Medzny János V-öd oszt.; 
I v a n k a - fé lét (10 irtonként) Bukovszky Ferenc, Majer Lajos, 
Makovicky György Vl-od; L e id e n  f r á s z t - félét (7 frt) Szíuka János 
VII-ed; S zé k á c s -félét (5 ft 50 kr.) Jeszenszky Imre; K o 's te n szk y -  

félét (5 ft 50 kr.) Jeszenszky Ferenc IV-ed ; B r e z n y ik - félét (fi tton
ként) Krátky Ede, Bodnár András, tanítóképzősök, Eördögh 
János, Markovics Samu Vl-od, Dedinszky János V-öd, Holles 
László és Patay Lajos 111-ad oszt. növendékek. A kamat egyik 
része jutalomkönyvek vételére fordíttatott. A sehnecvárosi ta
nács egy 20 frankos aranyat, Farbaky István, kir. bányata
nácsos s Ive. felügyelő úr pedig 2 tíz frankos aranyat szíves
kedett átadni az igazgatónak ösztöndíjul olyanoknak, kik kü
lönösen magyar nyelvben kitünöbb haladást tanúsítottak.
A 2() frankosat ez évben is Mibalovies Samu nyerte el, mint 
selmeei születésű s egyetlen, ki a Il ik osztályban minden tan
tárgyban je le s  osztályzatot érdemelt. A 10 frankos aranyok 
egyike Badinszky Pál I-ső és Ferjentsik György 111-ad oszt. 
tanulóknak juttattalott. Kormányösztöndíjakat élveztek: Kos- 
tenszky Géza VIII oszt. B a sá n -félét (250 frtot), Gonda Józset
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III oszt. B a la a m  Z a im a n m - U 'X é t  (120 irtot) ős Augusztinovics 
Nándor, pénzügyőrit (100 irtot). — J u ta lo m /c ö n y v e k e t kaptak 
többnyire azok, kik sem élelemdíj-elengedésben, sem nagyobb 
ösztöndíjban nem részesültek s majdnem minden tantárgyban 
jelesre vitték, milyenek: I. osztályban: Klein Béla, Clement 
Béla ; III-ban: Gonda József, Jeszenszky Imre és Ferenc; Y-ben : 
Dedinszky János, Huray Emil, Szever János, Varga P á l; YI-ban : 
Augusztiuov’cs Nándor, Bodicky Béla, Kiss Albert, Kolbenbeyer 
József, Makovicky György, Pischl Jenő, Pittner Aurel; VlI-ben: 
Kolpaszky Pál, Masztis Adám, Napboltz Lajos, Paulik János, 
Porubszky Árpád, Roth Flóris. — Elosztattak: Petőfi költe
ményei 4 példányban ; Knigge, Érintkezés az emberekkel; Ku- 
liflay, A szabadság bősei és vértanúi; Kulitfay, Magyarország 
története; Magyar Helikon I -11 köt.; Cox, Görög regék ; Holub, 
Magyar-Latin szótár; Kisfaludy Károly versei; Kisfaludy Sán
dor, Regék a magyar előidókből; Cucor Gergely, Képes mesék ; 
Robinson Crusoe; Putzger, Historischer Schulatlas 10 péld .; 
Putzger, Gymnasial- und Realschulatlas, 6 példány; Mathews 
V., Hogyan boldogulunk?; Andrássy Jenő, Remek költemények; 
Kisfaludy Károly válogatott munkái, mely utóbbi 3 művet 
Joerges Ágost, könyvkereskedő úr volt szíves jutalomkönyvekttl 
küldeni.

VII. Pártfogók.
Ilyenek ez évben sem hiányoztak. Többen készséggel 

szolgáltatták be a megkivántatolt, szokásos évi segélyt. A 
bányai evang. egyházi kerülettől jött 3835 fr t; az egyetemes 
pénztárból 1(38 frt; a honti evan. espereségtől 317 frt 50 kr. ; 
a barsitól 21 ft; a szászi lánygyülekezettől 7 ft; Gr. Stainlein 
Otto, kerül. osk. tanácsos úrtól 210 frt; Rudnay József úrtól 
188’/a és 8 a/.,-ra JO frt; bold. Osztrolucky Géza úrtól 100 frt; 
Zsigmondi Vilmos, orsz. képviselő úrtól 100 frt. Különösen a 
tanítóképzőt segélyezték: a l .u d a /ie s ti magyar egyház 25 Írttal, 
ugyanannyival a német egyház is; a p e s tm e g y e i  esperesség 
1887,-ra 30  írttal; a, bá n m u ji esperesség 1883/4-re 20 írttal; a 
n ó g r á d i  esperesség 100 írttal; a havai esperesség 37 írttal, 
(melyhez járultak a szelezsényi egyház 5, a vezekényi 2, lévai 
5, n.-kosztolányi 5, körmöcbányai 15, farnadi 5 írttal); a h o n t i  
esp. (id frt 70 k-rral (melyhez járultak: sz egyli. maróthi egy
ház 13 frt 20 krral, a esalli egyház 5 írttal, annak lelkésze
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10 fttal, a szászi egyház 5, lelkésze 2, a csanki egyház 2 , a 
szakállosi 1, felügyelője, Plaehy úr 1, a prandorfi egyház 6, 
bakabányai 10, bagonyai 2 , almási 2, belujai 1, devicsei 2, 
palojtai 5, lelkésze 2 írttal, a bagyani 50 krral); a z ó ly o m i  

esperesség 1883/.t-re 166 írttal (melyhez járultak: a bábaszéki 
egyház 5, a badini 2, a besztercebányai 60, a breznóbányai 
10, a breznomitói 1, a dobronai 10, a garamszeghi 2, a hor- 
háti 1, a korponai 20, a felső-lehotai 2, libetbányai 5, felső- 
micsinyei 2, ocsovai 10, osztrolúkai 6, a tót-pelsőci 20, a poj- 
niki 3, a radváni 2, a nagy-szalatnai 2, a zólyomi 20, a zólyom- 
lipcsei 10 s a zsibritói egyház 1 írttal). Gaitner Tivadar úr, 
az ifjúság szeretetéről ismert polgártársunk, a lyceumi ifjú
ságnak májusi mulatság alkalmávat 40 frtot kegyeskedett kül
deni a költségek fedezésére. — Az é le lm ező  fentartásához járul
tak kegyes adományaikkal: a selmeei takarékpénztár 60 fttal, 
az ipolysági 5 fttal, a selmeei népbank 25 fttal, Gróf Stabiléin 
Otto úr ez évben is 12 p. mérő rozsot és 6 p. mérő búzát mél- 
tóztatott küldeni, lírányik Zsigmond, szódói földbirtokos úr 
pedig 1I2 kila lencsét és */a kila babot. A s u p p lic a n s o k  hoztak 
az élelmező részére az őket illető negyeden kívül 1257 frtot 
42 krt, a mennyit eddigien sohasem gyűjtöttek. Adakoztak 
pedig 10— 50 kronként. 1516-an; 50—90 kronként. 43-an ; I 
irtonként 714-én, 2 irtonként 91-eu, 6 irtonként 18-an, 4 irt
onként 1-en, 5 irtonként a gyűjtökönyvekbeli bejegyzések sze
rint: Marótky Emil Vanyarcon, Zsivora Szécsényben, 15.-Csabai 
ev. gyámolda, B.-Csabai népbank egyesület, B.-Csabai takarék- 
pénztár, aradi ev. egyház, Fabínyi Theofil Budapesten, Buda
pest főváros tanácsa, Marossv Károly Budapesten, B. Prónay 
Gábor Budapesten, Leidenfrost László Léván, Káldy Gyula, 
Szajbély Gyula Kohoncon, Solymosy, BodóLipót N.-Szelezsény- 
ben, Gr. Zedvitc, Nyíregyháza városa, Br. Boglár, Kund Béla, 
Lehner Sándor, Thuráuszky Zoltán Ipolysághon, Zmeskall Zsig
mond Egyh. Maróthon, B. Nyári Béla, Br. Itadvanszkv János, 
Radvanban, Br. Nyári Béla Bagonyán, Platty György N.-Sza- 
lat.nán, lluszágh Dániel Zólyomban; 10 irtonként: Vanyarcon. 
Br. Prónay Gábor Ácsán, Br. Prónay Dezső. Kosztolányi Sándor 
Nemcsényben, Gr. Zichy Béla, Sembery Imre. — Kövessy János 
ügyvéd s kerül. osk. tanácsos úr megemlékezvén arról, mily 
örömet szerzett egykoron nekünk, szegény alumnistáknak, mikor 
csak ebédet kaptunk, s erre csak levest és kenyeret s heten
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ként egy párszor marhahúst, — ha valaki beneficiummal (snittel, 
vagy éppen tésztás étellel is, mit most alumnistáink rendesen 
hetenként kapnak) megörvendeztetett, a selmccieket adakozásra 
szólította fel egy Luther-ünnepély alkalmával és alkalmából 
adandó beneticiumra. Egynéhány nap alatt 100 írtnál több 
gyűlt be. Ez beneticiumra sok volt. Szem előtt tartva, mit 
Cicero mond ily delectatioról ad breve exiguumque tempus, in 
qua una rum satietate memoria quoque moritur voluptatis, az 
élelinezősóket nem akartuk ugyan megfosztani beneficiumtól; 
megvolt az Now 11-én, kaptak levest, marhahúst, tésztás ételt, 
sültet, mi mind az élelmező költségéből is könnyen kikerült, 
azonkívül Dr. Rombauer Lajos, kerül. osk. tanácsos úr szíves
ségéből 75 liter sört), de a begyűjtött pénzt, 103 frt 76 krt, 
jobbnak láttuk Luther Márton emlékére, ki gyermekkorában 
házak előtt énekelgetve kereste kenyerét, egy ösztöndíj alapí
tására fordítani, melynek kamatja egy szegény s szorgalom és 
jó magaviseleté által kitűnő k a r é n e k e s n e k  fog juttattatni. A 
pénz úgy van elhelyezve, hogy egy karénekes jövő tanévben 
10— 12 frtot fog „ L u th e r  ö s z tö n d íj“ címe alatt Kaphatni. Hálás 
elismeréssel említjük, hogy a magyar kir. államvasutak, az 
osztrák államvaspálya, az alföld-tiumei, a magyar északkeleti, 
a déli s nyugati, valamint erdélyi vasúti és első-dunagőzhajó- 
zási társaságok t. c. Igazgatóságai supplicansainkat, mi nem 
csekély kedvezmény és jótétemény, ez évben is leszállított áron 
menetjegyekkel méltóztattak ellátni. Mi kedves kötelességünknek 
tartjuk fent említett minden rendű t. c. pártfogóinknak s jól- 
tevőinknek mindazért, mit lyceumunk javára ez év folytában 
is tenni és áldozni méltóztattak, ezennel és e lielytt is forró 
köszönetünket nyilvánítani. —

Vili. Lyceumi egyletek.
a) M a y y a r  ö n k é p z ő  (P e tő fi)  kö r . Rendes vagy munkáló 

tagja 52, rendkívüli s olvasó 77, összesen 129. Elnöke: Sulc 
Endre, magyar nyelv s irodalom tanára, alelnöke: Kostenszky 
Géza, főjegyzője: Geduly Henrik, főkönyv és pénztárosa: 
Kerpely Antal, ellenőr: Králik Adolf. A „ K o r á n y “ című lap 
szerkesztője Holécy Zsigmond, mind VIH. osztálybeli növendé
kek. Pályadíjakat nyertek a legjobb munkákért: Csaják János 
„Bánkbán jellemzése“ című aesthetikai fejtegetésével és Holécy 
Zsigmond „A falu bolondja“ című elbeszélésével és „Játszó

4
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gyermekek“ című elégiájával. Ez utóbbi egyik díjul Petőfi ösz- 
szes költeményeit kapta díszkiadásban. A versenyző munkák 
bírálói voltak: Bellus János, Rombauer Emil és Sulc Endre 
tanárok. A kör a lyceumi dalegylet közreműködésével ez évben 
is meglillte Márt. 15-dikét, következő műsorozattal: Dal. 1. Meg
nyitó, Kostenszky Géza. 2. Rabok éneke 1848 előtt, Králik 
Adolf. 3. A hazáért (Majer Lajostól) Traeger Lajos. 4. Nemzeti 
dal (Petőfi Sándortól) Markovics Sámuel. 5. Az isaszeglii csata, 
Holécy Zsigmond. Dal. 6. Budavár visszavétele (Masztis Adóm
tól), Csepcsányi Sándor. 7. A ledőlt szobor (Petőfi Sándortól), 
Majer Lajos. 8. Batthyány Lajos gróf fogsága és halála, Ková- 
csik Imre. 9. A hon határinál, Holécy Zsigmond. 10. Megemlé
kezés (Csaják Jánostól), Geduly Henrik. Dal. — S z ö lb 'k y  M em o  
táncmester úr egy táncpróba jövedelmének negyedrészét HI ft. 
50 krt volt szíves felajánlani a körnek, netalán alapul egy évi 
adományok által gyarapítandó ösztöndíjtőkére, a kör hazafias 
céljainak előmozdítására, b) D a le y y le t. A tagok száma 117, ezek 
közt működő 24. Az egylet elnöke Jezsovics Károly, tanár; 
karmestere, Moesz Géza tanár; jegyzője Zachar Samu, pénztá
rosa Horenicky Dániel, VIII. oszt. növendékek. Dalversenyben 
8-an vettek részt. Az első díjat Cebányi Lajos nyerte el, a 
2-ikat Krmann János, mind a kettő tanítóképzős; a többit 
Holécy Zsigmond, Horenicky Dániel, Izák Pál és Zachar Samu. 
Mindnyájan könyveket kaptak. Jutalmakra az egylet 58 ttot 
adott, mi a tagok befizetéseiből került ki. c) G y á m e g y le t. Ren
des tagjainak száma, kik magokat havi járulékok (2— 10 kr.) 
befizetésére lekötelezik s csak felgymnasiumbelick lehetnek, 
121; az algymnasiumbeliek lekötelezés nélkül segíthetik és 
segítik az egyletet. Az egylet elnökei: Geduly Henrik és Hore
nicky Dániel; főjegyzője: Zachar Sámuel; főpénztárosa: Holécy 
Zsigmond; az egyes osztályokban, VlII-ban: Jónás József, 
VII ben: Krátky Ede, Vl-ban : Pischl Jenő, V-ben: Dediuszky 
János, IV-ben Pacsesz Gyula, Ill-ban Holles László, H-ban 
Zelenka Frigyes, I-ben Brocken Jenő. A havi krajcáros ado
mányok gyűjtésének eredménye 58 ft. 54 kr. Az egylet az 
egyet. ev. egyh. gyámegylet, részére ez évben is határozott 
küldeni szabad rendelkezésére 3 (magyar, német és tót) dísz- 
kötésű bibliát, azonkívül bibliákat és új testámentomokat sze 
gények közt leendő elosztás végett tót nyelven Liptó-Szt.-Miklósra, 
Brezuóbányára, Uhorszkára, Szúlyóra, s magyar nyelven : Lévára
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és Csalikra, d) S e y é ly z ö  et/y le f ez éviién sem jött létre. Tőkéje 
értékpapírokban és készpénzben 530 ftot teszen. Hol és a mikor 
szükség lesz, felhasználjuk; addig a tökét gyarapítjuk.

IX. A tanulók száma.
A lyceumi 8 osztályban volt az év elején 279, nyilvános 

274, magán 5; kilépett s egynénielyik elktildetett 18, maradt 
az év végén 2(il. A tanítóképzőben volt 11, a lyceumi előosz- 
tályban 14, összesen 304. Az egyházi előosztályban 31. — A 
lyceumi osztályokban honosságra nézve külhoni, bécsi születésű 
i de magyar szüléktől eredő) 4, a többi belhoni; lakhelyre nézve 
selmeci 53, vidéki 22*4; vallásra nézve a tanév végén a lyceumi 
osztályokban ágostai hitv. 170, belvét hitv. 24, unitárius 1, 
róm. katb. 57, izraelita 9.

X. Vizsgálatok.
A félévi vizsgálatok, vagy mint eddig neveztük, szigorla

tok, melyeken minden tanuló mindenik tantárgyból az illető 
tanár és egy censor jelenlétében felel, folyó évi Jan. 22-től — 
Febr. 1-jéig, a nyáriak pedig Június 11-től — 23-ig tartattak 
délelőtt és délután. Az eddig szokásos köz vagy parádé vizs
gálatokat, melyek a tanév végén a szigorlatok után a közönség 
végett tartattak úgy, hogy 2—2 osztály valamely nap délelőtt 
vagy délután minden tantárgyból együttesen megvizsgáltatott, 
épp azért, mert több évi tapasztalás után hallgatóság és közön
ség nem volt, — csak elvétve jött egy két szüle s ült egyné
hány percig a teremben, — ez évben elhagytuk. Az osztályzat 
meghatározására azok úgy sem voltak semmi befolyással. Az 
rendesen a tanévi szorgalom és vizsgálati feleletek szerint álla- 
pittatik meg, s ennek közzétételére határoztatott egy záró ünne
pély a vizsgálatok után, mely alkalommal a pálya- és ösztön
díjak s jutalomkönyvek is volnának kiosztandók. Erre ez évben 
Június 24-dike tűzetett ki, mely nap délelőtt az osztályzat ki- 
hirdettetett s a jutalom könyvek a fent említetteknek kiosztattak. 
A 2-ik félévi osztályozás eredménye 259 megvizsgált tanuló 
közül általános érdemjegyül je le s t  kaptak 40-en és pedig min
den tantárgyban II-ban Mihalovies Samu; IV-ben Gonda József, 
Jeszenszky Ferenc és Imre; V-ben Dedinszky János, Hrencsik 
Márton és Szever János; VI-ban Bodicky Béla, Kiss Albert, 
Kolbenbeyer József, Makovieky György, Bittner Aurél; Yll-ben

4*
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Ilroziencsik István, Kovácsik Imre, Masztis Ádám, Napholtz 
Lajos, Porubszky Árpád, Eoth Flóris. J ó  osztályzatot nyertek 
mind a 8 osztályban 78-an, e légségest 90-en, elégtelent 51-en, 
de ezek közül 22-en javíthatnak, 14-en a tanári karnak, a 
többi pedig, kinek csak 2 tantárgyból van elégtelenje, az egyet, 
ev. tanügyi bizottság engedélyével. Ki több tantárgyból kapott 
elégtelent, az vagy az osztályt ismételni, vagy a tanintézetet 
elhagyni kénytelen. A javító vizsgálat September 1-én és 2-án 
fog tartatni, s tartandó az országos törvény szerint azon inté

zetben, hol az illető bukott. 11a másutt kiván megvizsgáltatni, 
arra az illető oskola felekezeti főhatóságának engedélye szük
séges.

Az osztályzat elolvasása közben az igazgató, különösen a 
IY-ed oszt. tanulók osztályzatának kihirdetése után egy csendes 
jubileumot rögtönzött. Megemlíté, hogy Csömöz Miklós tanár 
már 25 év óta viszi a lyceumon példás lélekismeretességgel és 
feláldozással a tanári tisztet, a IY-ik osztálynak 25 éven át 
folyton volt hű őre és gondozója, mit említetlen hagyni nem 
lehetett. 0  maga ugyan, szóla, bizonnyal nem gondol azon időre, 
melyet itt töltött, sem arra, hogy oly soká hat áldásosán a rá 
bízott ifjúságra, miként a nemes gyümölcsöt termő fa, nem 
gondol az évekre, melyekben környezetére áldást áraszt. Ily 
időszak évfordulóját, mert Istennek nagy kegyelme 25 éven át 
egy helyen áldásosán működni, fényesen szokták megUlleni. 
Azt teuuők mi is, szóla az igazgató, ha nem tuduók, hogy 
tisztelt kartársunk kivált személyére vonatkozó minden látvá
nyos ünnepélynek ellensége. Némi ajándékkal is szokás ily 
ünnepély alkalmával az ünnepeltet megtisztelni. Tennők azt 
mi is, ha nem tudnók, hogy neki evvel sem tennénk nagy 
örömet. Mi is azt mondhatjuk, mit Horatius mond egyik gazdag- 
barátjához, Ceusorinushoz irt ódájában, midőn neki új évi aján
dék gyanánt költeményt küld, becses ércedények, szobrok, 
képek helyett, mikkel egymást a vagyonos barátok megaján
dékozni szokták: séd tibi nee res, nee animus est, harum deli- 
eiarum egens, sem lelked nem vágyik ily ajándék után, sem 
vagyonod olyant nem tesz kívánatossá, séd carmina possumus 
donare et pretium dicere muneris, költeményt adhatok s meg
mondhatom az ajándék becsét és értékét. Mi azonban kartár
sunknak ezt sem adjuk, nem magasztaljuk őt ódában, nem, 
mintha nem készíthetnénk verseket s nem volna mit magasz



53

talni benne, de mert tudjuk, hogy ő ezt sem venné sokba, 
sem ajándékokra, sem mások magasztalásaira nem szorul. 0  
magában hordja, mi rá nézve megnyugtató: mindennemű köte
lességei pontos végzésének tudata s feddhetetlen jellem, melyről 
bizton mondhatni, mit Cicero mond egy helyütt justus és vir 
honosról, eum esse, in quo nulla sit fraudis, injuriaeqne su- 
spicio, kihez álnokság s igazságtalanság gyanúja sem fér, cui 
nostrum salutem, nostras fortunas, nostros liberos recte com- 
mitti arbitramur. De ha minden kitüntetés és megtiszteltetés ellen 
tiltakozhatik is, egy ellen nem tiltakozhatik, a z  e llen , hogy lega
lább szavakban ne adjunk kifejezést azon becsülésnek, tiszteletnek 
és szeretetnek, melylyel iránta mindnyájan viseltetünk; nem tilta
kozhatik az ellen, hogy az egek Urához könyörögjünk, tartsa 
őt mennél számosb évekig a legjobb egészségben, hogy élte 
hátralevő idejét, míg kedve tartja, — mert nem kénytelen 
tanárkodni, nem bajlódni, — van miből —  ha természete meg
engedné, — tétlenül is kényelmesen megélhetnie, — az ifjúság 
kiképezésére, egyházunk és hazánk javára mennél tovább szen
telhesse; ha pedig belefárad a nevelői sisyphusi munkába, 
mert az emberi erő előbb utóbb kimerül, évekkel nem akarat
ban, de erőben fogyunk, —  magányba vonulva, becsültetve és 
tiszteltetve legközelebb számtalan növendékeitől, kiket maga 
iránt örök hálára lekötelezett, és tiszteltetve mindazon nemes- 
bektől, kik a tanárok fáradalmait s érdemeit tudják méltány- 
lani, a megérdemlett nyugalmat a legboldogabb körülmények 
közt mennél tovább élvezhesse.

A tisztelt collega, hiszszük, nem veendi rósz néven, ha e 
családias ünnepélynek némi emlékét és nyomát, tekintettel szá
mos növendékeire és tisztelőire, e lapokban is hagyjuk.

Az é r ttsé g i v iz s g á la t ez évben az országos törvény szerint 
egy kormánybiztos jelenlétében tartatott meg. A vizsgáló bizott
ság elnökének ngos s főtiszt. Dr. Szcberínyi Gusztáv, superin- 
tendens úr Farbaky István, kir. bányatanácsos s kir. bányász, 
akad. igazgató és lyc. felügyelő urat nevezte ki, kormánybiz
tosul pedig Hunfalvy Pál úr, nagy tudományáról honunk hatá
rain túl is ismert férfiú volt kiküldve. Jelentkezett 27 növendék, 
ezeknek egyike az írásbeli vizsgálatok közben, mert kétszer 
használt fel idegen dolgozatot, az igazgató által a ministeri 
utasítás szerint a vizsgálat folytatásától eltiltatott. A többi (26) 
az Írásbelit Május 23, 24, 20, 27, 28-án, a s zó b e lit pedig Június
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26, 27, 28-án tette le és pedig következő eredménynyel. Egy, 
Králik Adolf, általános érdemjegyül j e le s t  kapott; öten j ó t  t. i. 
Geduly Henrik, Kostenszky Géza, Zachar Samu (2 tárgyban 
jóval, többiben jelessel), Schlesinger Antal és Schwarz József 
(nagyobbrészt jóval s l elégségessel i ; 17-en elégségest, névszerinti 
Blaskovics Dusán (2 elégségessel 5 jóval)), Csaják János, Grü
ner Gyula (több jóval), Holécy Zsigmond, Horenicky Dániel, 
Jónás József ( több jóval), Kerpely Antal (3 jelessel), Kolpaszky 
János, Kostenszky Béla, Langsfeld Lajos (több jóval), Nagy 
Sándor, Bőseid Vilmos, Szládek Vilmos, Tencer Sándor, Tirts 
Rezső, Urszínyi György, Veress László. Egy az osztály, illető
leg a vizsgálatnak ismétlésére, ketten pedig két hó múlva 
teendő javító vizsgálatra utasittattak.

XI. Oskolai fizetendők.
T a n d í j  a lyceumi előosztályban épp úgy, mint a lyceumi 

osztályokban 20 frt, a tanítóképzőben 12 frt. Ebben van fog
lalva a rajz s tornadíj is. Beírási díj jövevény tanulóktól, ha 
élelmezőbe járnak s evangélikusok 1 frt, a többiektől 2 frt. 
É le lm e zé s i díj az élelmezőben (alumneumban) ebédért s vacso
ráért, ha kell orvosi segélyért s gyógyszerekért is 46 frt, mely 
azonban, mivel egy egy növendék tartása rendesen többe ke
rül, aligha 48-ra nem fog emeltetni; tanítóképzősöknél 24 frt, 
de ha szegények s szorgalom és jó magaviselet által kitűnnek, 
ingyen is eltartatnak. Ebédre jár leves, hús, főzelék, vasár- s 
ünnepnapokon sült; vacsorára vastagétel, hetenként egyszer 
gulyáshús s egyszer tésztás étel s délben és este 22 dkgrm 
kenyér. A z  élelm ezőbe a  ta n u ló k  va llá sk ü lö n b sé g  n é lk ü l  v é te tn e k  

f e l .  A ze n e in té ze tb e n  egész évi tandíj 15 frt; ingyen csak a 
tanítóképzősök taníttatnak. A fiz e te n d ő k n e k  legalább f e l e  a  ta n 

év e le jén  s zo lg á lta ta n d ó  be a  p é n z tá r b a , m á s ik  f e l e  a  m á s o d ik  f é l 

év e le jén . Ki régibb tartozásait le nem róvja, az osk. kerül, 
tanács határozatánál fogva a tanintézetbe fel nem vétetik. Ki
vételt csak szegény és kitűnő szorgalmú tanulók tesznek.

XII. A jövő tanév
szokás szerint September 1-én veszi kezdetét. A javító vizs
gálatok September 1-én és 2-ikán fognak megtartatni. Későn 
érkezők, ha elmaradásukat alapos okkal nem igazolandják, be 
nem fogadtatnak. —
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Xill, Kerül. osk. tanács.
A lyceum kormányzásával megbízott kerül. osk. tanács 

következő tagokból áll, kiket a múlt ( 1883) évben tartott kerül, 
gyűlés 3 évre beválasztott. V id é k ie k :  Sembery Imre, hontmegyei 
esperességi felügyelő úr, mint a tanács elnöke s a lyceum vidéki 
felügyelője, Gr. Stabiléin Otto, báró Radvanszky János, Lasz- 
káry Miklós, Kalmár Lajos, Ivanka Zsigmond, Zmeskall Zsig- 
mond, Bodó Lipót barsi és Huszágh Dániel zólyomi esp. fel
ügyelő, Dacsó Pál orsz. képviselő, Kerpely Antal, kir. minist, 
tanácsos és Sembery István, Mockovcsák János zólyomi és 
Raab Károly barsi főesperes s Masztis Ádám, dcvicsci, Thébusz 
János, zólyomi és Schmidt György, egyb. maróthi lelkész urak; 
h e ly b e l ie k : Farbaky István, kir. bányatanácsos s kir. bányászati 
akad. igazgató úr, mint a lyceum helybeli felügyelője, idősb 
Kachelmann Károly úr, ki pénztárosi tisztében, melylyel az 
egyház által megbizatott, megerősíttetett, Richter György, kir. 
bányatanácsos, Gretzmacher Gyula, kir. bányatanácsos, Scholc 
Gyula, kir. erdőtanácsos, Kostenszky Adolf, kir. akad. tanár, 
Porubszky Sámuel, kincstári bányanagy, Heinz Hugo, ügyvéd, 
Ölük Pál ügyvéd, Kövessy János, ügyvéd, Hrencsik Károly, 
lelkész, Händel Vilmos, lelkész, Dr. Rombauer Lajos, Dr. Bole- 
mann István, a tanári karból: Breznyík János ki óévre újra 
megválasztatott igazgatónak, Jezsovics Károly, Csomóz Miklós 
és Bellas János.



A növendékek névjegyzéke.
Jegyek magyarázata: *) kimaradt, **) elküldetett, ***) ma

gántanuló, %.) vizsgálatlan maradt; á. =  ágostai, b. =  kelvét, 
k. =  róm. kath. hitvallású, i. =  izraelita; 1 —  jeles, 2 =  jó, 
3 =  elégséges, 4 =  elégtelen átalános osztályzat.

T i l l .  osztály.
2. Blaskovics Dusán, á. Drjenó, Hont m.
2. Csaják János, á. Szt. Iván, Liptó m.
3. Dzsbánek János, k. Szélakna, Hont m.
3. Érti Gyula, k. Selmec, Hont in.
2. Geduly Henrik, á. Bécs, Ausztria.
*) Gőbel István, h. Fegyvernek, Hont m.
2. Grőner Gyula, á. Dobrocs, Nógrád ni.
3. Holécy Zsigmond, á. Egyh. Marótb, Hont m.
2. Horenicky Dániel, á. Radvan, Zólyom ni.
3. Hrntsár Ede, k. Selmec, Hont ni.
2. Jónás József, á. Szirák-Nógrád m.
2. Kerpely Antal, á. Ruszkabánya, Krassó-Szórény m.
2. Kolpaszky János, k. Selmec, Hont m.
3. Kostenszky Béla, á. Bécs, Ausztria.
1. Kostenszky Géza, á. Bécs, Ausztria.
1. Králik Adolf, á. Selmec, Hont m.
2. Langsfeld Lajos, á. Selmec, Hont m.
3. Nagy Sándor, h. Szódó, Bars m.
3. Pöselil Vilmos, k. Selmec, Hont m.
*) Rell Ferenc, á. Abelová, Nógrád m.
3. Schlesinger Antal, i. Viknye, Bars m.
2. Schwarz József, i. Pásztó, Heves m.
4. Spudil János, k. Kassa, Abauj m.
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3. Szládek Vilmos, á. Selmec, Hont m.
2. Tencer Sándor, k. Nagyág, Hunyad m.
3. Tirts RezsÓ, á. Szélakna, Hont ni.
3. Urszínyi György, á. Szkubín, Zólyom m.
**) Veress Gyula, h. Pócsmegycr, Pest m.
3. Veress László, k. Verespatak, Erdély.
*) Winkler Mór, i. B.-Gyarmath, Nógrád m.
1. Zachar Samu, á. Breznóbánya, Zólyom m.

összesen 31.' /

V II. osztály.

2. Aschner Vilmos, k. Selmec, Hont in.
2. Csepcsányi Sándor, á. Kis-Csepesény, Thúróc m.
3. Dettrich Béla, k. Zólyom, Zólyom m.
2. Doniján Lajos, b. Léva, Bars m.
-1. Gábor György, á. Apátmarótk, Hont m.
2. Gazsik János, á. Zólyom, Zólyom m.
*) Goldberger Miklós, á. N.-Libercs, Nógrád m.
*) Hanko Lajos, á. Gács, Nógrád m.
4. Heim Gyula, k. Selmec, Hont m.
3. Holluby Vilmos, á. Bakabánya, Hont m.
3. Hrivnyák Samu, á. Körmöcske, Zólyom m.
1. Hroziencsik István, á. Selmec, Hont m.
3. Hullán János, á. Selmec, Hont m.
4. Kálich Károly, k. Selmec, Hont m. ism.
2. Kmeti János, á. N.-Palugya, Liptó m.
1. Kolpaszky Pál, á. Báth, Hont m.
3. Koralevszky Géza, k. Stubna, Thúróc m.
1. Kovátsik Imre, á. Zólyom, Zólyom m.
4. Leyrer Károly, á. Génye, Bars m.
4. Maclian József, k. Budapest, Pest m.
1. Masztis Adám, á. Laposfalu, Sáros m.
2. Mayer Géza, k. Selmec, Hont m.
1. Napholtz Lajos, k. Szt.-Miklós, Torontál m.
2. Nigriny Gyula, k. B.-Gyarmath, Nógrád m. ism.
4. Oberaygner Oszkár, k. Vihnye, Bars in.
1. Paulik János, á. Zelcne, Nógrád m.
4. Pólya Pál, i. Léva, Bars m.
1. Porubszky Árpád, á. Magurka, Liptó m,
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1. Roth Flóris, k. N.-Kikinda, Torontál m.
4. Spréder Húgó, k, Becs, Ausztria.
2. Szládek Ernő, á. Selmec, Hont m.
2 . Szluka János, á. F.-Rakonca, Hont m.
3. Sztankay Ábrahám, á. Verespatak, Erdély.
4. Sztokosza Gyula, k. Kis [hlye, Hont ra.
3. Thonhauser Ferenc, k. Szélakna, Hont m.
2 . Turek Ferenc, k. Selmec, Hont m.
1. Weinberger Jenő, i. Losonc, Nógrád m. ism.
2 . Weinert Tivadar, k. Szt.-Antal, Hont m.

Összesen 38.

III-ad évi tanfolyamú tanítóképzősök.
3. Bazovszky Kálmán, á. Závada, Nógrád m.
3. Bodnár András, á. A.-Sztregova, Nógrád ni.
2 . Bodnár József, á. A.-Sztregova, Nógrád ni.
4. Gemzicky Géza, á. Besztercebánya, Zólyom ni.
2 . Krátky Ede, á. Tót-Pelsőc, Zólyom m.
3. Krmann János, á. A.-Sztregova, Nógrád m.
**j Metzky János, á. Podlawitz, Zólyom ni.
3. Prisztauka Lajos, á. N.-Kér, Nógrád in.

Összesen 8.

VI. osztály.
3. Adamovics Samu, á. Szászi, Zólyom m.
1. Augusztinovics Nándor, á. Heves, Heves m.
3. Bárok Samu, i. N.-Bárlcány, Nógrád m.
4. Bittera Géza, k. N.-Szalatna, Zólyom m.
1. Bodicky Béla, á. Közép-Palojta, Hont ni.
2 . Brányik Vilmos, k. Szódó, Bars m. ism.
4. Bujkovszky Gusztáv, á. Korpona, Hont m.
1. Bukovszky Ferenc, á. Kóka, Pest m.
4. Csellagk Lajos, á. Zólyom, Zólyom m.
3. Dobsiuszky Ladomér, á. Derencsény, Gömör m.
2. Eördögh János, á. Lászlófalva, Thúróc m.
2. Forster Gyula, á. Selmec, Hont m.
3. Heim János, k. Selmec, Hont m.
2. Heringer Sándor, k. Ipolyságh, Hont m.
2. Izák Pál, á. Selmec, Hont m.
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4. Jeszenszky Frigyes, á. Parnic, Árva m.
4. Kaldrovics Gyula, k. Selniee, Hont m.
3. Karácsony László, h. Zeliz, Bars m.
1. Kiss Albert, á. Tót-Györk, Pest m.
1. Kolbenheyer József, á. Klenóc, Gfiinör ra.
3. Langhoffer Viktor, á. Baradna, Gömör ra.
3. Macskásy Samu, á. Rákos-Keresztár, Pest m.
2. Máj er Lajos, á. Iklad, Pest m.
1. Makovicky György, á. Zólyom, Zólyom m.
2. Marko vies Samu, á. Rád van, Zólyom m.
2. Matuska Kálmán, á. Ipolyságh, Hont m.
1. Matuska Péter, á. A.-Kubín, Árva m.
4. Matzner Jenő, i. Cseri, Hont m.
2. Patay Gyula, lt. Szódó, Bars m.
2. Peck József, k. Nagybánya, Szathmár m.
1. Piscbl Jenő, á. Székesfehérvár, Fehér m.
1. Pittner Aurél, á. Prencsfalu, Hont m.
*) Pohánka István, á. Bánk, Nógrád in. ism.
1. Reusz Jenő, á. N.-Rőce, Gömör m.
2. Skultéty Kálmán, á. Kula, Báes m.
4. Spudil Bohuszlav, k. Kassa, Abauj m.
1. Svelila János, á. Cseh Erezó, Nógrád m.
2. Szluka Samu, á. F.-Palojta, Hont m.
3. Thomka János, á. Bisztricska, Thúróc m.
*) Tomcsányi Boldizsár, k. Kassa, Abauj m.
1. Traeger Lajos, á. Fakóvezekény, Bars m.
3. Urbanszky István, á. Apostag, Pest m.
2. Zvarínyi Géza, á. Csornád, Pest m.
***j 3. Zmeskall Ernő, á. Egvk Marótli, Hont m. ism.

Összesen 41.

II-od évi tanfolyamú tanítóképzős.
2. Ccbányi Lajos, á. Bagyan, Hont m.

V. osztály.
2. Argai György, á. Korpona, Hont m.
2. Bartos György, á. Ivánkafalva, Thúróc m.
4. Biszkup Jamas, á. Dacsolam, Hont m.
2. Bodó Lajos, á. N.-Szelezsény, Bars m.
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3. Burdács Lajos, á. Selmec, Hont m.
1. Dedinszky János, á. N.-Szelezsény, Bars m.
4. (tál and a István, á. Szt.-Márton, Tbúróc m.
4. Hoffmann Géza, k. Szt.-Antal, Hont m.
1. Hrencsik Márton, á. N.-Kőce, Gömör m.
1. Huray Emil, á. Kiette, Gömör m.
2. Lestár Albert, h. Bori, Hont m.
3. Licsko Ignác, k. Vibnye, Bars m.
3. Matuska János, á. Szt.-Miklós, Liptó m.
4. Medvecky Kornél, á. B.-Gyarmath, Nógrád m.
2. Medzny János, á. Selmec, Hont m.
4. Nagy Kálmán, h. Szódó, Bars m.
3. Plech József, á. Német-Lipcse, Zólyom ni.
2. Schuszter Rezső, k. Selmec, Hont m.
**) Sefcsik Aladár, k. Nemes-Koteso, Trencsén m.
2. Strajberger Ferenc, á. Tót-Marokháza, Nógrád m.
2. Szabó Gyula, h. Szódó, Bars m.
1. Szever János, á. Maglód, Pest m.
2. Szlancsik Bogyoszló, á. Polichnó, Nógrád m.
*) Szlatényi Béla, k. Kis-Némedi, Pest m.
*) Sztankay Farkas, á. Verespatak, Erdély.
1. Varga Pál, k. N.-Besse, Bars m.
4. Zalay László, h. N.-Szecse, Bars m.
4. Zelenka Béla, á. Selmec, Hont m.
2. Zsolticky Samu, á. Selmec, Hont m.

Összesen 29.

I-ső évi tanfolyamú tanítóképzősök.
*) Gyurkovics Sándor, á. Bélabánya, Hont m. ism.
3. Mayer János, á. Bakabánya, Hont ni.

IV . osztály.
4. Alitisz Dániel, á. Zólyom, Zólyom m.
3. Benicky Béla, á. Kis-Bócsa, Kis-Kún m.
4. Dedinszky Károly, á. Darázsi, Ilont m.
2. Farbaky István, a. Selmec, Hont m.
2. Fogler Arthur, á. Léva, Bars m.
2. Forgács János, á. Korpona, Hont in.
3. Francsek Mátyás, á. Gödöllő, Pest m.
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2. Fritz 1’ál, á. Marmaros-Sziget, Marmaros m.
1. Gonda József, á. Dolány, Nógrád m.
2. Háncsok Leander, k. Dettva, Zólyom m.
3. Hannulay Gyula, á. N.-Sztracin, Nógrád m.
3. Heim Antal, k. Selmec, Hont m.
2. Iszapi Gyula, á. Szó la kna, Hont m.
1. Jeszenszky Ferenc, á. A.-Kubín, Árva m.
1. Jeszenszky Imre, á. B.-Gyarmath, Nógrád m.
3. Koricsánszky János, á. Terény, Hont m.
3. Kosztolányi István, á. Nemcsény, Bars m.
2. Masztis Elemér, á. Fakóvezekény, Bars m.
2. Pacsesz Gyula, á. Cinkota, Pest m.
3. Kozsnyai János, á. Zólyom, Zólyom m.
3. Stanga adolf, á. Selmec, Hont m.
2. Szabó Béla, á. Endrefalva, Nógrád m.
4. Szabó Gyula k. Nagyod, Bars m.
2. Szobonya Béla, h. Mohi, Bars m.
3. Szolárik Bertalan, á. Szette, Hont m.
2. Szolárik Vilmos, á. Szette, Hont m.
2. Takács Ede, k. Zólyom, Zólyom m.
4. Valentínyi Gusztáv, á. Bánhegyes, Csanád m.

Összesen 28.

TIT. ON/.íaly.

1. Bjelik János, á. Beszterce, Zólyom m.
4. Bodnár Lajos, á. Tosonca, Nógrád m.
2. Chrismár Viktor, k. Diós-Győr, Borsod m.
3. Dömötör Zoltán, h. A.-Szőllős, Nyitra m.
3. Ernst Lajos, i. Szt.-Benedek, Bars m.
2. Fábry Géza, á. Salgó-Tarján, Nógrád m.
1. Ferjencsik György, á. Zólyom, Zólyom m.
1. Gáspár Gyula, á. Szirák, Nógrád m.
3. Goldberger Géza, á. N.-Libercs, Nógrád m.
3. Gulrich Ede, k. Selmec, Hont m.
3. Gyuros János, á, F.-Sztregova, Nógrád m.
2. Hara Kálmán, h. Garamlök, Bars m.
1. Holles László, á. Csetnek, Gömör m.
3. Juhász Ernő, h. N.-Salló, Bars m.
3. Markovics Samu, á. Beszterce, Zólyom m.
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3. Marschalko Gyula, á. Selmec, Hont m.
2. Mátray Gusztáv, á. Kis-Velence, Fehér m.
2. Mauks György, á. B.-Gyarmatli, Nógrád m.
*) Mibálik Gyula, k. Pelsőc, Zólyom m. ism.
1. Patay Lajos, h. Szódó, Bars m.
3. Rapbanidesz Ernő, á. Lipótvár, Nyitra m. ism.
2. Schwarz Károly, á. Anina, Krassó-Szörény m.
3. Tibély Vilmos, á. Selmec, Hont m.
2. Varga Miklós, h. N. Besse, Bars m.
2. Zsambor Pál, á. Zólyom, Zólyom m.

Összesen

T¥. o s z t á l y .

*) Achátz Gusztáv, k. Selmec, Hont m.
3. Adamcsik István, á. Bakabánya, Hont m.
3. Bende László, á. Nagy-Ktirtös, Nógrád m.
**) Buchsbaum László, k. Breznóbánya, Zólyom m. 
2. Buriss Dezső, k. Bergi, Nógrád m.
2. Cbrismár Róbert, k. Selmec, Hont m.
2. Debnárik Vilmos, k. Verebély, Bars m.
3. Folkusházy Oszkár, á. Tesmag, Hont m.
**) Gallmann Gyula, k. Selmec, Hont m.
2. Geller Kálmán, k. Selmec, Hont m.
3. Gresso Mihály, á. Selmec, Hont m.
4. Haukesz Jenő, k. Besztercebánya, Zólyom m.
4. Heim Károly, k. Selmec, Hont m.
2. Hroziencsik János, á. Selmec, Hont in.
3. Huber Vilmos, b. Selmec, Hont m.
4. Huszágh András, á. Selmec, Hont m.
3. lllauic János, á. Korpona, Hont m.
4. Kolbeubeyer Jenő, á. Rima-Brezó, Gömör m.
3. Mibálik Béla, k. Zólyom, Zólyom m.
1. Mibalovics Samu, á. Selmec, Hont m.
3. Missura Lajos, á. Ar.-Marótb, Bars m.
**) Oebtendung Károly, k. Selmec, Hont m.
3. Ölük Gyula, á. Bakabánya, Hont m.
4. Plech László, á. Német-Lipcse, Zólyom m.
4. Pomotby Kálmán, b. Varsány, Hont m.
2. Porubszky Béla, á. Selmec, Flout m.
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4. Rosenfeld .Tend, i. Post, Pest m.
3. Schwarz Rezső, á. Fehértemplom, Temes m.
3. Seidel Hyula, á. Selmec, Hont m.
3. Steindorfer Victor, k. Mórul, Krassó-Szörény m.
3. Steindorfer Vilmos, k. Mórul, Krassó-Szörény ui.
***) 2. Svehla Jenő, á. Kraszko, Kis-Hont m.
2. Szabó Gyula, h. Fámád, Esztergom m.
3. Veress László, h. Ág-hó, Hars m.
3. Veress Lajos, h. Ághó, Bars m.
2. Zelenka Frigyes, á. Korpona, Hont m.
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3. Alexy Gyula, á. Poltár, Nógrád m.
3. Arany Árpád, h. N.-Szccse, Bars m.
2. Badinszky Pál, á. Korpona, Hont m.
4. Batyel Samu, á. Zsember, Hont m.
4. Benicky Ernő, á. N.-Bocsa, Pest m.
2. Brocken Jenő, Tápio-Szt.-Márton, Pest m.
3. Burdács Károly, á. Selmec, Hont m. isin.
1. Clement Béla, á. Selmec, Hont in.
3. Egry Lajos, á. Pusztatercs, Nógrád m.
2. Fekete Árpád, unitar. Selmec, Hont m.
2. Figer Jáuos, á. Szászi, Zólyom ni.
4. Gaal Zsigmond, k. Visk, Hont m.
4. Heller Mór, i. Szt.-Autal, Hont m. ism.
3. Holles Gyula, á. Csetnck, Gömör m.
*) Hradszky Péter, le. Korpona, Hont m.
3. Jeszenszky Gusztáv, á. A.-Kubiu, Árva m.
4. Kiss Bálint, h. Pózba, Bars ni.
1. Klein Béla, á. Felső-Teleke, Borsod m.
3. Kmosko Béla, k. Vámos-Ladány, Bars m.
3. Lamos Aladár, k. Léva, Bars m. ism.
2. Lamos Elemér, k. Léva, Bars m.
3. Licsko Gusztáv, k. Vihnye, Bars m.
***) Litfa Aurél, á. Korpona, Hont m.
***) Liffa Vilmos, á. Korpona, Hont m.
3. Melis János, á. Beluja, Ilont m.
4. Missura László, á. Ar.-Maróth, Bars m. ism.
3. Mladonicky János, á. Korpona, Hont m. isin.



3. Moesz Gusztáv, á. Körmöcbánya, Bars m.
2. Molitorisz Jánós, á. Száraz-Brezó, Nógrád m.
3. Novak Rezső, á. Budapest, Fest m. ism.
***j Pántyik Árpád, a. Resica, Krassó-Szöréuy m. 
3. Pauliny Gyula, á. Selmec, Hont in.
3. Simonidesz Gyula, á. N.-Szécsény, Nógrád ni.
2. Sole Dezső, á. Besztercebánya, Zólyom in.
4. »Stanga Béla, á. Selmec, Hont m.
3. Surina Pál, á. Libetbánya, Zólyom m.
4. Szabó Gyula, á. Közép-Palojta, Hont in.
1. Szekan Sándor, á. Bakabánya, Hont m.
4. Sztokosza László, k. Selmec, Hont m. ism.
**) Sztraka Cyrill, k. Hodrusbánya, Hont m.
2. Thomka József, á. Bisztricska, Thúróc m.
3. Tirts Béla, á. Szélakna, Hont m.
2. Traeger Sándor, á. Fakóvezekény, Bars m. ism. 
2. Vadass Imre, k. Selmec, Hont m.
2. Vagner Lajos, á. Körmöcbánya, Bars m.
*) Valentínyi Rezső, á. Nagylak, Csanád m.
4. Wolf Kálmán, k. Rudna, Bars m.
4. Zelenka Lajos, á. Selmec, Hont m.

2. Bada Lajos, á. Turoluka, Nyitra m.
2. Buóc Gyula, á. Bátorfalu, Ilont m.
2. Gáspár Emil, á. Szirák, Nógrád m.
1. Händel Vilmos, á. Selmec, Hont m.
4. Huluk Bogyoszló, á. Csabták-Varbók, Hont m.
4. Huszágh Gyula, á. Rónic, Zólyom m.
1. Jakab Zsigmond, á. Besztercebánya, Zólyom m.
2. Kiss Gyula, h. Garan-Vezekény, Bars m.
2. Liszkay Gusztáv, á. Selmec, Hont m.
3. Lukácsek István, á. Bakabánya, Hont m.
2. Pischl Rezső, á. Selmec, Hont in.
3. Szamec Samu, á. Bélabánya, Hont in.
1. Waukovits Kálmán, á. Selmec, Hont m.
3. Weisz Béla, á. Selmec, Hont m.
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