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A n nyelv tanításának haszna a pnasinmta. 
A világtörténelem tanúsága szerint, az ó-korban, valamint a 

politika, ugy az irodalom terén is, különösen két nemzet — a görög és 
római — vitte a főszerepet.  A görögök inkább elméleti, a rómaiak pe-
dig gyakorlati irányban tűntek ki; mert az előbbiek nagyobbára az 
irodalomnak, az utóbbiak ismét a politikának éltek. — Az ó-kornak 
ezen legkitűnőbb népeitől remek nyelven irott müveket örököltünk, 
melyeket tekinteten kivül hagynunk nem szabad; nevezetesen a görög 
néptől reánk maradott műkincseket szemünk elől téveszteni lehetetlen. 

Fő figyelmet  érdemelnek a görög műremekek azért, mert magok 
a rómaiak a görög nyelv és irodalom tanitása- és tanulására különös 
gondot forditottak,  mi onnan is kiviláglik, hogy az iskolákban köteles 
tantárgygyá emelték, sőt meg is parancsolták, hogy a tanitást a görög 
nyelven, és ne a latinon kezdjék. — Maga Cicero, a rómaiaknak leg-
nagyobb és legkitűnőbb szónoka, örömestebb hallgatta a görög mint a 
latin szónoklattan tanárait. Nem megvetendő észrevételt olvashatunk 
még Lubrich „Nevelés történelme" cimü munkájában, mely hasonló-
képen Ciceróra vonatkozik, és a következő szavakban nyer kifejezést: 
„hogy ami emberi műveltsége, tudomány és művészet iránti érzéke van, 
mindazt az általa minden műveltség anyjának nevezett görög nyelvnek 
köszönheti." Cicerót ugyan mindenki olyan tekintélynek ismeri, ki sok 
tekintetben követendő, azonban hogy állitásunkat jobban megvilágosít-
suk, hivatkozhatunk a római történelem nem egy kitűnő férfiára,  ki a 
görög nyelvvel nagy buzgalommal foglalkozott  p. Caesar, a Scipiok és 
Gracchusok. Nevezetteken kivül ide sorolandó Cato is, ki a görög nyelv 
tanitását huzamosb ideig ugyan ellenezte, de végül öregségében azt 
mégis megtanulta. 

Ha tovább folytatjuk  nyomozásainkat, fogjuk  látni, hogy a ró-
maiak nem egyedüliek, kik a görög nyelv tanulmányozására fáradságot 
szenteltek, hanem mind a közép- mind az új-korban voltak és vannak 
a jelenben is tudós férfiak,  kik, benne a képző és fejlesztő  erőt fel-



ismerve, annak tanulmányozásában lankadatlan fáradozást  tanúsítottak. 
Gondolom, nem szükség, hogy minden egyes korból példát idézzek, hisz 
ugy is hitelre fogok  találni; véleményem szerint, nem tévesztem el az 
utat, midőn az általam kitűzött tulajdonképeni feladat  tárgyalására át-
térve, saját meggyőződésemnek ugy, mint azt a tapasztalás bizonyítja, 
miuden habozás nélkül kifejezést  adok. 

Aki nem fáradozik  és  nem munkálkodik,  eredményre  nem is 
számithat.  A régiek és az újabbak közül számosan belátván ezen elvnek 
igazságát, egész odaadással, kitartó, ernyedetlen buzgósággal kezdették 
azon nyelvet tanulni, „melyen a legfelségesebb  költők énekeltek, a leg-
hatalmasabb szónokok szavaltak, a legmélyebben gondolkodó bölcsészek 
eszmélődtek." (Szepesi J.) A tudósoknak ezen, a görög nyelv iránti 
lelkesedése különösen a 15. század közepe táján kezdett ébredezni, mi 
1453 óta, —midőn a törökök Konstantinápolyt elfoglalták,  — hovatovább 
folytonosan  fokozódott.  Minden müveit nemzet irodalmában, — ha mélyeb-
ben vizsgáljuk, —• észlelhetjük, hogy az irodalmi téren működő egyének a 
görög nyelvnek képző és fejlesztő  erejétől át lévén hatva, saját nyelvü-
ket alakilag szabatos, folyékony  és világos nyelvvel és irálylyal, tartal-
milag pedig soha el nem évülő, mindig nagy horderejű eszmékkel gaz-
dagították. 

Vegyük fel  például — a többi mivelt nemzetek mellőzésével — 
egyedül a különben helyzetileg is hozzánk legközelebb álló német nem-
zetnek nyelvét és irodalmát, melyet a mai korban ugy is — elég mél-
tán—oly előszeretettel kívánnak taníttatni, és a 17. század második 
negyedétől kezdve észlelhetjük, mennyire buzogtak annak mivelői a 
classicus nyelvek, nevezetesen a görög nyelv iránt, mert teljesen átlát-
ták, hogy az, anyanyelvök szebbé és ékesebbé tevésére hatályos erővel 
bir. Honnan nyerte Leasing nyelvezetének erejét, szabatosság- és folyé-
konvságát, világosságát és velős rövidségét? bizonyára a classicus 
nyelvektől, mert ha boncolgatni kezdjük műveit, mindenben kiérezziik a régi 
classicusokban való jártasságát. Mi tette a német irodalomnak két leg-
nagyobb és legfényesebben  ragyogó csillagát, Götliét és Schillert azokká, 
a mik? Nem más, mint a classicusokkali tudományos foglalkozás,  a 
mint ezt a német irodalom történelme hitelesen bizonyítja és megerő-
síti. Továbbá saját nemzeti irodalmi férfiainkat  sem mellőzhetjük, mert 
ilyenek voltak és mai napság is vannak, pl. Berzsenyi, Kis és Kölcsey 
s. t. m. kik a classicus nyelveket nagy eredménynyel tanulták és általa 
anyanyelvünket is fejleszteni  iparkodtak. Kis Jánosnak, irodalmunk 
e nagy férfiujának,  életleirásában Toldy Ferenc azon helyen, hol a 



különféle  tudományok iránti szeretetéről és azok tanulmányozásáról 
szól, következőképen nyilatkozik: „s a classica literatura, melyet az 
alapos gondolkozás, helyes előadás megszerzésére, a képzelem és érze-
mény kicsapongásai eltávoztatására hatályos eszköznek tartott, egyéb 
tudományokhoz hasonló figyelmében  részesült." Kölcseynek csak Parae-
nesisét kell szomügyre vennünk, és fogjuk  látni, mennyire hű képét 
nyújtja az Isokrates paraenesiseinek, és nem kételkedünk többé, mi-
szerint ő is a görög nyelv tanulmányozására gondos figyelmet  forditott. 

Ezen nyomós példák és előzmények után nem gondolok embert, 
ki helyes megfontolás  mellett szót emelne a görög nyelv tanítása ellen; 
mindazonáltal, ha mégis valaki találkoznék, engedtessék meg nekem 
néhány szónak kockáztatása; mert a görög nyelv tanítását illető-
leg nagyon szeretnék minden embert elfogultságából  kiábrándulva látni. 

Minden felé  lehet hallani: „mire való az a görög nyelv ? miért 
kinozzák azzal a szegény tanulókat? hisz annak az életben nincsen 
semmi gyakorlati haszna, sokkal jobban cselekednének, ha helyette 
franciát  vagy angolt tanítanának, melynek az iskola végzésével azonnal 
hasznát vehetik." Az effélo  kérdések feltevői  s az ilyen javaslatok elő-
terjesztői vagy nem tanultak görög nyelvet, vagy ha tanultak is, bizo-
nyosan roszul jártak utána vagy épenséggel mit sem törődtek vele; 
mert, aki tanulmányozta és azzal behatóan foglalkozott,  örömmel győző-
dött meg annak hasznos voltáról, érezvén szellemi tehetségeinek erő-
södését, eszmekörének pedig jelentékeny gyarapodását. Mentől többet 
sétál, jár, kel valaki a napfényen,  annál jobban megszokott barmulni; 
minél többet dolgozik az ember, annál nagyobb mértékben érzi izmai-
nak edződését és munkaképességének növokedését; mennyivel nagyobb 
gondot fordit  a mezei gazda szántóföldeinek  megmunkálására, annyival 
busásabb terméshez is van reménye. Ha ezen a kültermészetben sze-
münk láttára végrehajtott müveletek ilyen meglepő eredményeket mu-
tathatnak fel,  akkor a belső természetben — az emberibon is hasonló 
sikernek kell nyilvánulnia: ha a görög nyelvvel gyakran foglalkozunk 
és bíbelődünk, gyarapodnak abbeli ismoreteink; ha fokról  fokra,  isme-
retesről ismeretlenre emelkedünk, növekedik abbeli ismeretkörünk; 
minél többször fordítunk  valamely kedves darabot és mélyebben 
hatolunk annak eszméibe, annál kedvesebbé lesz az, és annál 
könnyebben magunkévá tehetjük a benne foglalt  szellemi kincset. „A 
híres Pitt — mondja Szepesi — kilencszer fordította  Demosthenes be-
szédeit, és, mint maga bevallja, utolszor találá azokat legszebbek- és 
legérdekesebbeknek. De volt is — folytatja  tovább — szónoklatán e bá-
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mulatós fáradozásainak  látszata, mert ő, mint szónok, egészen csodáha-
ték: oly helyesen, oly választékosan beszélt, hogy minden egyes szó, 
mely az ővé helyett tétetnék, vagy az összhangzást zavarná, vagy szó-
noklatának hatását erőtlenitené." A görögök nagyon gyorsan, de szaba-
tosan, folyékonyan  és világosan beszéltek, hasonlóképen Pitt, — beszé-
dében oly sebesen szólott, a mint az angoloknak beszéleni nem is szokása; 
hanem azok mégis oly mélyek, meggyőzők és szabatosak, hogy senki 
ellene szólani nem bátorkodott; szóval, Pitt beszédei a görög nyelv 
azúrjával vannak bevonva; Demosthenes beszédeinek tüzét, elragadó és 
elbájoló hatását, és azok dispositioját magokan viselik. 

A fennebbi  idézet, láthatólag bizonyitja, miszerint a görög 
nyelvnek és irodalomnak beható tanulmányozása nem téveszti irányát, 
ha az ember komolyan, fáradságot  nem kimélő odaadással tanulja; sőt 
annyira megnyeri az embert, hogy nem szabadulhat tőle; különösen 
fiatal  és fogékony,  munkásságot kedvelő ifjakat  mutathatni fel,  kik 
minden idejöket a görög nyelv tanulására szentelték, meg lévén győ-
ződve arról, hogy a modern nyelvek elsajátításához majdan könnyebben 
hozzáférhetnek,  ha azok ősanyjának, a görög nyelvnek birtokosaivá 
lettek. 

„Az élő nyelvek — szokták mondani — francia,  német és angol, 
szellemi tehetségeink képzésére és fejlesztésére,  mivel tökéletességökre 
nézve a görög nyelvnél nem csekélyszerübbek, épen azon jótékony ha-
tást idézhetik elő, melyet a görögnek tanításával a gymnasiumban 
elérni vélnek." Ilyen beszédet nagyon sok ember szájából lehet hallani, 
hanem ezekhez illőbb és találóbb észrevételt nem tudok: ki mihez nem 
ért, ahhoz ne szóljon, és másokat üres phrasisaival ámítva semminemű 
tárgytól elidegeníteni ne törekedjék; inkább maga is tanuljon: mert a 
tudás senkinek sem árt." Az élő nyelveknek hasznosságát és képző 
erejét nem vonjuk kétségbe; hanem annyi bizonyos, hogy azokat a 
görög nyelvnél könnyebben és rövidebb módon el lehet sajátítani, egy-
felől  mivel közelébb állanak hozzánk, másfelől  pedig nem támasztanak 
annyi nehézséget mint emez. Az eddigi tapasztalás még mindig azt 
tanúsította, hogy a gymnasiumból kikerült tanulók az által, hogy clas-
sicus nyelvet tanultak, az élő idegen nyelvek közül egyiket vagy mási-
kat néhány hó lefolyása  alatt nagyobb könnyűséggel sajátították el 
azoknál, kik más intézetben végezték tanulmányaikat. Az ily nemű 
esetet nagyon könnyű megfejteni.  Tudjuk, hogy az u. n. román nyelvek 
mindnyájan a latin nyelvben lelik fel  alapjokat, tehát, ki ezt tanulja, 
igen természetes, hogy az a spanyolt, olaszt, franciát  és angolt — me-



lyik csak tetszik — könnyebben magáévá teheti annál, ki abból csak 
hangot vagy szót hallott anélkül, hogy tudná, mi a jelentése. 

Jól van; hanem a görög nyelvről se feledkezzünk  meg. Ki a 
latin nyelvet, melyről az elébb mellesleg emlitést tevénk, alaposan 
akarja érteni, annak nem szabad azt a görögtől elválasztani, mert egy 
nevezetes iró azt mondja, hogy a kettőnek egymástóli elszakitása által 
„a léleknek és testnek elválása" idéztetik elő, mit a következő idézet-
ből még világosabban megérthetünk: „Recte vir magnus statuebat, 
Latinam linguam Graecae sic aptam ac nexam esse, ut qui alteram 
ab altera distrahat ac divellat, animi et corporis  discidium inducere 
videatur." (Rhunken). Ezen idézet arra utal bennünket, hogy még a 
latin nyelv kedveért is kell görögöt tanulnunk; különben abban sem 
tudunk elégséges sikerrel működni. Ezekből, gondolom, a görög nyelv 
tanitásának hasznos volta a gymnasiumban némiképen világosságba 
volna állítva, hanem eddigelé nincsen az megfejtve,  miért lenne épen 
annyira hasznos és az élő nyelveknél előnyösebb? Erről alább. 

A megelőző részletekben még csak annyi volt kiemelve: mily 
nagy eredményeket szült a görög nyelv, és mennyire iparkodott minden 
tudós férfiú  magát annak az alapján képezni és fejleszteni.  A görög 
nemzetnek nyelve és remek irodalma az ő buzgósága által emelkedhe-
tett azon fokra,  melynél fogva  minden irodalomnak alapja és támkövévé 
vált: mert az akkori időben egyetlen népnek sem volt annyira kifejlő-
dött nyelve és irodalma, hogy attól a görögök kölcsönözhettek volna: 
hanem ők a természetre lévén utalva, annak és éles elinéjök segítségé-
vel oly irodalmat hoztak létre, mely mindig mintaképül szolgált és 
amely minden tekintetben egy befejezett  tökéletes egészet képez, s mely, 
minthogy a nyelv a mindennapi életből eltűnt, változás alá, mint más 
irodalmak és nyelvek, nem eshetik. 

A görög nyelv és az azon irott müveknek önállósága és idegen 
befolyásoktóli  függetlensége  elég biztosítékot nyújtanak arra, hogy általuk 
a tonuló lelki tehetségeit eredménynyel gyakorolhatja: mert itt olyan 
nehézségekkel kell megbirkóznia, melyeket más idegen nyelvekben ta-
lálni nem lehet. Az élő nyelvek társalgás- és közlekedésrei használható-
ságuknál fogva  már annyira elterjedvék, hogy azokat majdnem minden 
nagy fejtörés  és erőködés nélkül elsajátíthatni; de a görög nyelvet nem 
azért tanuljuk, hogy azon beszélhessünk, hanem hogy elménket erősít-
sük és a fennmaradóit  müveket eredetiben megértve, magunkat képez-
zük. Ezen önképzést fiatal  korunkban meg kell kezdeni; különben 
sokakkal megtörténhetik azon eset, hogy öregségében könvekre fakad 



mint Petrarca, ki Homér müveinek (Ilias és Odyssea) látásakor, azokat 
meg nem érthetvén, sirni kezdett. Hosszú az ut és fáradságos,  mig az 
ember azon pontig jut, hol már a régi görög nyelvet valósággal meg-
kezdi érteni; hanem, amekkora megerőltetésébe kerül, épen akkora 
hasznot is fog  abból élvezni, mert ez az egyedüli eszköz, amely által, 
még mielőtt gondolkodástant tanultunk, már helyesen kezdünk gondol-
kodni. A görög nyelv minden élő nyelvtől eltér; ennélfogva  a tanulónak 
nincsen, mire hivatkozzék, hogy pl. ebben és ebben ugyanezen szabályt 
fel  lehet találni, és majd segit magán; hanem neki a görög nyelv sza-
bályaival tisztában kell lennie, azokat elméjében meg kell óvnia, hogy 
a fordításokkor  legyen tárháza, honnan segédeszközeit vegye. Ugyanis, 
ha valamely mondatot fordítani  akar, mindenekelőtt szükséges a mon-
datot alkatrészeire felboncolni,  az alkatrészeknek — a szavaknak — 
jelentését, egymásközti viszonyát és elhelyezését elméjében megfontolni; 
erre aztán következik a fordítás,  mely vagy görögből az illető anya-
nyelvre, vagy az anyanyelvből görögre történik. Fáradozni kell; még-
pedig kitartók tartozunk lenni minden tekintetben, ha a várt eredmény-
hez el akarunk jutni; mert a felületes,  nem alapos munkának silány 
a gyümölcse; hiszen Szepesi, kitűnő philologusunk mondotta : „ne is 
kecsegtessük magunkat, mintha az úgynevezett régiségszellem a" clas-
sicai müveknek felületes  fordítása-  vagy futólagos  olvasásából egész 
kényelemmel lenne megszerezhető." Ez azt hiszem, eléggé világosan 
kimutatja, minő uton kell a görög nyelv tanulójának haladni, ha azzal, 
a minden időben szép nyelvvel, és az ez által megtestesített magasztos 
eszmékkel gazdagodni óhajt. Ha ifjú  korunkban az ifjú  korhoz illő tár-
gyakkal komolyan, kitartó szorgalommal nem foglalkozunk,  azokba bele 
nem illeszkedünk és beléjük nem éljük magunkat, majd hajlottabb ko-
runkban, midőn testi erőnk lankadni és inaink gyengülni kezdenek; 
akkor, meglehet, hogy amit ifjúságunkban  elmulasztottunk, jóvá tenni 
és utána akarnók pótolni, de már késő lesz. A görög nemzetnek élete, 
nyelve és irodalma az ifjúnak  életével, munkálkodásával és működésé-
vel annyira rokon, hogy az előbbi az utóbbinak valóságos képmásául 
lebeg előttünk; tehát a görög nyelv tanulása az ifjú  kort nagyon is 
megilleti, hisz annak koronkénti fejlődése  és utóvégre nagygyá levése 
által üsztönöztetve, iparkodik magát képezni és fejleszteni,  hogy miként 
az, az irodalmak mintájává, ugy legyen ő nemzete íróinak példájává. 

Anyanyelvünk minden müveit nemzetek nyelvei között leginkább 
eltérvén a görög nyelv szerkezeti szellemétől, nagyobb mértékben kény-
szeríttetünk, hogy itélőtehetségünket a fordításnál  igénybe vegyük, mint 



•más idegen ajkúak: következéskép a görög nyelv által emlénk és 
elménk, főképen  az utóbbi minden irányban erősittetik. A forditásnál 
nagyon kell vigyázni, és mindenik lelki tehetségünket oda irányozni, 
hogy a fordítás  legyen tökéletes, az eredetihez minden izében hü, az 
anyanyelv szelleme által követelt szabályoknak megfelelő  : mert az olyan 
fordítás,  mely az eredetinek pusztán üres szavait ismerteti meg az .em-
berrel, és melyben semmi élet és szellem nem érezhető, sokkal káro-
sabb, hogysem az anyanyelvet gazdagítaná. Ezen fáradságos,  gondos 
utána járást azon nyelv — a görög — követeli, melyről maga Cicero 
mondotta, hogy jobban fejleszti  a szellemet a latinnál. Ha a gvmnasi-
umi tanuló az iskola küszöbét azért lépte át, hogy tanuljon: akkor 
nem szabad neki felületesnek  lenni tanulmányai elvégzésében, hanem 
minden tehetségét vegye igénybe és ne sajnálja az időt tanulásra for-
dítani, és igy a görög nyelv tanulása utján olyan szellemi kincset sze-
rez magának, mely őt soha cserben nem fogja  hagyni. Maradandó, szi-
lárd szellemi kincset, önálló gondolkodást, Ítélést, szigorú következetes-
séget mind a szóbeli előadásban, mind az írásban csak a classicus 
nyelvek tanulása által szerezhetni; mert a többi idegen nyelvek azon 
viszontagságokon, melyeket a classicus nyelvek annyi idő lefolyása  alatt 
kiáltottak, — és annak dacára fenn  tudnak állani, — sem keresztül 
nem mentek, sem, mint emez, megállapodva nincsenek. A hangzók és 
mássalhangzók egymásközötti arányos váltakozása; a névragozásnak 
könnyűsége, az igehajlitásnak számos, de határozott alakjai, a görög 
nyelvnek mindnyájan oly egyetlen sajátságai, melyek által minden ide-
gen nyelvet felülmúl.  Azon ünomság, mit a görögben helyes olvasásnál 
kiérezünk, annyira hat az aesthetikai, szépészeti ízlésre, mennyire élő 
nyelv hatni nem tud; igehajlitása ugyan terjedt, de előragai- és módjai-
nak határozottságánál fogva  oly biztos, hogy abban, ha az ember gon-
dolkodva tanulmányozza és beleéli magát, hibát ejteni lehetetlen. Ezen 
nyelvbeni búvárkodás, fürkészés  és aknázgatás akkorára képezi és fej-
leszti a tanulónak gondolkodási, itélési tehetségét, hogy általa majd, 
ha a küzdtérre kilép, saját anyanyelvét is finomabbá  és csinosabbá, 
ékesebbé és kedvesebbé fogja  tenni. „E tehát azon nyelv, melyet kiváló 
jelességben illet azon érdem, hogy beszélve gondolkodni és gondolkodva 
beszélni tanit." (Szepesi.) 

A görög nyelv tanítása a gymnasiumban nem csak azt célozza, 
hogy a tanuló általa csupán alakilag képezze és fejlessze  magát; ha-
nem, hogy annak tudása következtében azon kulcscsal bírjon; melynek 
segítségével a szép,- jónak és igaznak tárházába, a görög remekekbe 



bejuthat. A tanulónak eme három s még más aesthetíkai fogalmakkal 
minden esetre meg kell ismerkednie, meg kell azokat tanulnia; ha a 
tanuló a görög nyelvet komoly tanulmány tárgyává teszi, akko'r biz-
tos lehet róla, hogy mielőtt az esthetika ezen főfogalmait  elméletileg 
tanulta volna, már gyakorlat utján azokat birtokába kerítette. 

A görög bölcselkedők, szónokok és költők annyira szépen, jól 
és igazán beszéltek és Írtak, hogy a tőlök reánk maradt müvek szelleme 
a modern irodalmak mindenikében megvan : a görög bölcselet volt min-
den bölcselkedésnek alapja; a görög szónokok beszédeinek tanulmá-
nyozása szülte a nagy szónokokat; ama fenséges  görög költészet terem-
tette meg az uj költészetet csaknem minden egyes ágában. Az ilyenek 
tanítása buzdíthatja a fiatal  erőt, hogy maga erején képes legyen, emez 
örök mintául szolgáló műveket élvezni és azok által, ha kedélye lan-
kadott, azt ismét felüdíteni:  mert csaknem minden egyes görög műben 
benn van a folytonos  jó kedv és öröm, a mely épen a kedélyhangulatot 
fenn  tudja tartani. A gymnasiumi tanulónak a tudomány minden ágá-
ban alapot kell nyernie, mert a gymnasiumnak feladata  : hogy az abból 
kikerülendő ifjúnak  általános műveltséget nyújtson; már pedig, ha a 
görög nyelven irt classicus müveket eredeti nyelven élvezni nem' tudja, 
akkor általános műveltsége is hiányos. Aki pedig a görög nyelvben is,' 
ugy szorgalmatoskodik, mint más tárgyakban, az ezáltal egyidejűleg', 
egyes szaktudományokra is előkészíttetik. „A görög nyelvre nézve elis-
merem mind azt, hogy az némely szaktudományokra nézve nélkülöz-
hetlen, mint pedig azt, hogy annak alapos tanulása mindenkire nézve 
kívánatos lenne: először azon befolyásnál  fogva,  melyet általában a 
nyelveknek tanulása általános műveltségűnk fejlesztésére  gyakorol, má-
sodszor azon élvezet érdekéből, melyet a gazdag görög irodalomban ta-
lálunk s azon befolyás  miatt, melyet a classicusok eredeti nyelven való 
olvasása műveltségűnkre gyakorol." így nyilatkozott E ö t v ö s b. nagy 
hazánkfia  és kitűnő irónk a görög nyelvet illetőleg. Ha ily nagy em-
berek a görög nyelvet műveltségűnkre nézt, oly horderejűnek isinerik 
el: lehet-e még kételkednünk, és kétségbe vonhatjuk-e a görög nyelv 
tanításának hasznos voltát a gymnasiumbau? Én részemről oda nyilat-
kozom, hogy a fiatal  erő felett  rendelkező tanulónak nem kell másra 
hallgatni; hanem tartozik mindig saját józan belátását követni; tarto-
zik a jó példa előtt meghajolni és annak utmutatása szerint kötelmei 
végzésében eljárni: akkor bizonyosan meg fog  győződni arról, hogy a 
görög nyelv tanítása reá nézve — a mint szokták mondani — nem 
kinzás, sőt nagyon is hasznos lesz. 



Vannak müveit és tudományos emberek, kik a tanügy terén 
nem mozogván, tanügyi dolgokkal nem foglalkozván,  a görög nyelvet 
tanitásra nem méltatják: ez onnan ered, hogy az illetők csak fordítá-
sokban látták vagy csak hallották, a görög nyelven irott, annyira fel-
dicsért müveket, s azért mondják: hogy a görög irodalom termékeit 
azok utján is megismertethetni, és nem szükség a tanulókat vele 
kínozni. Bezzeg, ha tapasztalták volna — mit beszélek — hisz azt 
mindegyikünk tudja, hogy a viz is a forrásnál  sokkal jobban ízlik 
és üdítőbb: mint mikor otthon isszuk; eszerint a görög classicusoknak 
eredeti nyelven való megismerése és az eszméknek egyenesen azokból 
való merítése, reánk nézve sokkal hasznosabb, élvezetesebb, kedvesebb, 
mintha azokhoz holmi kevésbbé sikerült fordítások  alapján juthatunk. 

A fordítások  soha sem elégíthetnek ugy ki, mint az eredeti; 
mindig nagyobb öröm tölti be az embert, ha az, a mivel bír, saját 
ereje és fáradsága  által szereztetett, mintha valakinek kegyéből jut hozzá: 
„Ha valami jót akarsz, tenmagadtól vedd azt", mondja Szepesi. A görög 
c'a^sicusokat általában nem is lehet soha oly tökéletes hűséggel és 
erős hatálylyal más élő idegen nyelvre áttenni, a mint azok az eredetiben 
megirvák; sokszor a legjelesbb műnek is csak árnyékát, szellem nélküli 
holt testét találhatni; s vájjon az ilyen fordítás  bárkit is kielégitene-e? 
alig hiszem. 

A classicus müvek tanulmányozása az egyedüli nemtő, mely 
minket a külföldi  vagy is minden müveit európai nemzetek müveinek 
élvezetes megértésében biztosan vezérel, mert, amint már fenn  említve 
volt, minden modern irodalom az antik szellemtől át van hatva; tehát, 
mielőtt élő nyelvet tanulnánk, már annak alapos megértése kedveért 
is, előbb classicus nyelvet kell tanulmányoznunk. A görög nyelvnek es 
irodalomnak a modern irodalmakra, különösen költészeti és széptam 
tekintetben, sokkal több befolyása  volt és van mint a latinnak, követ-
kezésképen a görög remek müvek beható tanulmányozása a modern 
nyelvek kellő méltathatása végett is, mindenkire nézve szükséges. 
Horác, a rómaiaknak eme nagy költője, kiről minden müveit férfiú  tud 
szólani, és ódáiból vagy satiraiból akár leveleiből, egyes helyeket idézni, 
a görög példányokra nézve ekként nyilatkozik : „Vos exemplaria Graeca 
nocturna versate manu, versate diurna." (Epist. ad Pisones v. 269.) 

Nagyon ajánlatos mindenkire nézve Horác emez idézett szép 
mondatát megszívlelni és utasítása szerint, a görög müveket haszonnal 
és élvezettel olvasni; mert olyan szakmák is vannak, melyek alapos 
tudásához a görög classicusoknak ismerése nagyon szükséges. Pl : nn-



képpen érzi magát a történész, mikor a görögök történetéver foglalko-
zik? megelégszik-e Herodot, Thukydides és Xenophonnak egyik vagy 
másik fordításával  ? bele nyugszik-e a történetírók által elmondottakba, 
jónak és hitelesnek állitja-e mindazí, a mit másnak a nyomán tanul? 
Nem gondolom, sőt fel  sem merem tételezni, hogy az „életnek meste-
rét" a történelmet valaki olyan mostohán kívánná kezelni, miszerint 
ne törekednék saját erején utána járni és tanulmányozni azon részt, 
mely a hősiességnek, a valódi hazafiúi  szeretetnek legkitűnőbb példáit 
mutathatja fel.  A görögöknek a persák ellen viselt dolgai pedig oly 
mozzanatot képeznek a történelemben, milyent talán csak a magya-
rokéban illetőleg hazánk történelmében találhatunk : ki lenne tehát 
azon érzéketlen egyén, ki az ily nevezetes korszakon könnyedén ke-
resztül osonna? Erre tán így felelne  valaki: „hiába való beszéd! 
hisz az ide vonatkozó történelmi müvek mind annyian le vannak fordít-
va vagy ha nincsenek, más nagy és jeles történetírók azokat már 
felhasználták,  és azoknak nyomán is eléggé megismerheti." 

Igen! vannak nagyon jeles történetírók, hanem az mindenesetre 
nagyobb megelégedést szül, ha az ember maga is meggyőződést szerez-
het : ha minden ugy van-e amint irják. Ebez tehát csak ugy jutunk, 
ha az illető nemzetnek nyelvét bírjuk és megirt történetét eredetiben 
olvassuk: következőleg a történetet tanulni akarónak szükséges 
a görög nyelv tudása. Hasonlót mondhatunk a bölcsészetre nézve : aki 
ezt alaposan akarja érteni és benne tudományosan kiván képeztetni, 
annak vissza kell mennie az ó-korba és az akkori bölcselkedőket mű-
veikből ismerni tanulnia; máskülönben, az olyan bölcsész, ki fordítá-
sokra vagy magyarázatra van utalva, és a régieket, főképen  Platónt 
és Aristotelest, eredetiben nem olvashatja, kevés gyönyörűséget, de még 
csekélyebb haladást mutathat fel.  A költészetre vonatkozólag megje-
gyezhetjük, hogy a görög irodalomban nem lehet olyan rendkívüli sok-
féleséget  találni, mint a modern irodalmak bármelyikében; hanem egyéb 
tekintetben igen sokat lehet tanulni költészetéből. Ők egy bizonyos 
széptani elvet állítottak fel,  melyen tul menni annyit tesz, mint az 
izlés ellen cselekedni, a jó izlést semmibe sem venni, mely mai nap is 
szabályozó elv gyanánt tekiutetik. Ezen izlést csak a görög képzőmű-
vészet- és költészetnek fennmaradóit  müdarabjain lehet gyakorolni: 
ennélfogva,  ha azt élvezni akarjuk, szükséges a nyelvnek tudása. 

Szóval: ha teljes és tökéletes képet akarunk valamely népnek 
életére nézve nyerni, ugy tudnunk kell annak nyelvét; mert csak mű-
veiből ismerhetjük meg, mely műveltségi fokon  állott legyen. 



Ha ez általában áll, akkor a görög nép műveltségének megis-
merésére nézve a görög nvelv tanulmányozása elkerülhetleniil szükséges 
tényező: azért buzduljon minden fiatal  kebel annak megtanulásara es 
elsajátítására. „Mert csak a classicai műveltség lehet mértéke és próba-
köve mind egyes emberek, mind egyes nemzetek szellemi műveltségenek. 
Ki ezen forrást  nem Ízlelte, járatlan a valódi szépnek orszagaban , 
mondja Szepesi. 

Annyi bizonyos és határozott tény, hogy a görög nyelvről na-
gyon sokat lehet dicsérőleg Írni és beszélni is; hanem mindezek nem 
győzhetik ugy meg az embert, mintha ő maga tapasztalja: azért fel-
hívom minden egyes ifjúnak  figyelmét  a görög nyelv tanulására mert 
ennek segítségével eljut a nemes-, jó-, igaz- és szépnek orszagaba, hol 
megtanulja az igazi hazaszeretetet; megtanulja az őszinte, nemes jel-
lemességet és magát a vallásosságot, mely a görögnek minden tényke-
désében oly hiven jelentkezik. Epaminondas, Perikies s mások a haza-
szeretetnek, Herodot az őszinte, nemes jellemességnek, és a külónfele 
társulatok, valamint az, hogy semmihez nem fogtak,  mig áldozatot nem 
mutattak isteneiknek: mindannyi például szolgálhatnak az ifjú  tanuló-
nak Kitartó és fáradhatlan  szorgalmat tanúsítván, mindenki tapasz-
talandja, miszerint a görög nyelv tanulására fordított  idő a vart gyü-
mölcsöt megtermi. Még egyszer és utoljára forrón  ajánlom a görög 
nyelvnek tanujását, mint olyant, mi által az ember szellemi tehetsegeit 
a legbiztosabban edzi, képezi és fejleszti. 

Jánost)  Péter. 



T a n á r i t a r . 
1. Bál id i Vazul , egyházi, a kir. m. természettudományi 

társulat tagja, az I. oszt. főnöke,  gymnasiuini hitszónok. Tanitotta a 
hittant az I., II., V., a magyar nyelvet az I., a latin nyelvet az I. 
oszt. het. 14 órában. Tanárkodásának évszáma 1. 

2. Bodó Ádám, egyházi, a III. oszt. főnöke,  a tanári könyv-
tár őre. Tanitotta a hittant a III., IV., a magyar nyelvet a III—VI. 
oszt. het. 16 órában. Tanárkodásának évszáma 1. 

3. Daróczy J á n o s , világi, a VII. oszt. főnöke.  Tanitotta a 
német nyelvet a III., IV., a történelmet az V—VIII. oszt. het. 17 órában. 
Tanárkodásának évszáma 8. 

4. F o d o r L á s z l ó , egyházi, a IV. oszt. főnöke,  testületi jegyző. 
Tanitotta a latin nyelvet a III—V. oszt. het. 16 órában. Tanárkodásá-
nak évszáma 1. 

5. J á n o s y P é t e r , világi, a VI. oszt. főnöke.  Tanitotta a 
görög nyelvet az V—VIII. és a német nyelvet az V—VIII. oszt. het. 
20 órában. Tanárkodásának évszáma 4. 

6. K ó r ó d y Endre , egyházi, a II. oszt. főnöke,  finöveldei 
aligazgató, az ifjúsági  könyvtár őre. Tanitotta a magyar nyelvet a II., 
a latin nyelvet a II., a természetrajzot az I., II., a bölcsészetet a VII., 
VIII. oszt. het. 18 órában. Tanárkodásának évszáma 5. 

7. Kovács A n t a l , világi, az országos középtanodai tanár-
egylet tagja. Tanitotta a mennyiségtant a II., III., IV. és VIII. oszt. 
het. 13 órában. Tanárkodásának évszáma 16. 

8. L u k á c s Sándor , világi. Tanitotta a mértani és szabad-
kézi rajzot az I—IV. oszt. és a szépirást az I., II. oszt. het. 18 órában. 
A helyi r. k. elemi iskolában is tanitott rajzot het. 3 órában. Tanár-
kodásának évszáma 4. 

9. L u k á c s f y  Manó, világi, a kölcsön-tankönyvtár alapitója 
és őre. Tanitotta a latin nyelvet a VI—VIII. oszt. het. 17 órában. 
Tanárkodásának évszáma 18. 



10. Mór i cz Gyula , világi, az önképző-kör elnöke, oki. torna-
tanár. Tanította a magyar irodalmat a VII., VIII., a történelmet a 
III., IV., a földrajzot  az I—III., a tornászatot az I—VIII. oszt. het. 
22 órában. A helybeli állami főreáltanodában  is tanította a tornászatot 
het. 6 órában. Tanárkodásának évszáma 5. 

11. R i e g e r Got t f r id ,  egyházi, gymnasiumi és finöveldei 
igazgató. Tanította a hittant a VI—VIII. oszt. het. 6 órában. Tanár-
kodásának évszáma 2. 

12. S z i g e t h y I s t v á n , világi, a kir. m. természettudományi 
társulat tagja, az V. oszt. főnöke.  Tanította a mennyiségtant az I., V., 
VI., VII., a természettant a VII. oszt. het. 18 órában. Tanárkodásá-
nak évszáma 2. 

13. Török Gyula , világi, a VIII. oszt. főnöke,  a természet-
tani szertár őre, s a módszertani értekezletek jegyzője. Tanította a 
természettant a III., IV., VIII., a természetrajzot az V., VI., a csilla-
gászati és természettani földrajzot  az V., a vegytant a IV. oszt. het. 
17 órában. Tanárkodásának évszáma 16. 

Kozák Már ton , világi. Tanította a műéneket az I—-VIII. 
oszt. het. 2 órában, a zenét az önként vállalkozóknak het. 4 órában. 



A k e z e l t t a n a n y a * ! 
AJ  Kötelezett  tantárgya]:. 

a) Hittan. 
I. oszt. het. 2 óra. A hit, parancsok, keresztény igazság, szent-

ségek, szentelvények és iina. Kézikönyv: „Nagy katekizmus kath. ta-
nulók számára." Eger. 

II. oszt. bet. 2 óra. A ker. katli. egyház szertartásainak értel-
mezése. Kézikönyv: „A ker. kath. anyaszentegyház szertartásai." Ki-
adja a Szt-István-társulat. 

III. oszt. het. 2 óra. Az ó-szövetség története megfelelő  föld-
rajzi ismertetésekkel és erkölcsi tanúságokkal. K. k.: „Bibliai törté-
netek." Roder után. Pest. 1804. 

IV. oszt. het. 2 óra. Az uj-szövetség története és Palaestina 
földrajza.  K. k. mint a III. osztályban. 

V. oszt. het. 2 óra. A vallás és kinyilatkoztatás szükségessége, 
a keresztény kinyilatkoztatás, Krisztus egyháza. K. k.: „Ker. kath. 
vallástan első vagy általános része." Irta : Vince Ambró. Eger. 1874' 

VI. oszt. het. 2 óra. A ker. kath. ágazatos hittan. K. k.: „Ker. 
kath. vallástan második vagy különös része." Irta: Vince Ambró 
Eger. 1874. 

VII. oszt. het. 2 óra. A ker. kath. erkölcstan. K. k.: „Ker. 
kath. erkölcstan." Irta: Vince Ambró. Eger. 1875. 

VIII. oszt. het. 2 óra. Jézus Krisztus anyaszentegyházának 
történelme. K. k.: „Ker. kath. egyháztörténelem." Irta: Vince Ambró 
Eger. 1875. 

b) Magyar nyelv. 
I. oszt. het. 3 óra. A nyelvnek mondattanra fektetett  alaktana. 

Értelmes olvasás, helyesírás, s az olvasottak előadása. K. k. Szvorényi J. 
„Kisebb magyar nyelvtana." I. r. Pest. 1868. és „Olvasmányok" ugvan-
attól. Pest. 1855. 1. köt. 



II. oszt. het. 3 óra. Az elébbi évbeu tanultak ismétlése után a 
határozók tana, mód- és időtan. Szóképzés. Hetenk. egy Írásbeli dol-
gozat. K. k. mint az I. osztályban. „Olvasmányok" ugyanattól. II. rész. 

III. oszt. het. 3 óra. Szókötéstan, mondatkötéstan és helyes 
irástan. K. k. Szvorényi III. r. Olvasókönyv Szvorényi III. k. 2 hétben 
egy irásb. gyak. 

IV. oszt. het. 3 óra. A jó irály kellékei. Képletek és alakza-
tok. Körmondatok és polgári ügyiratok. A költészettan rövid ismerte-
tése az epopoeia, regény és drámáig kizárólag. Isk. gyakorlat két hét-
ben egyszer. K. k. Laky „Irály- és költészettana." Pest, 1872. Olv. 
Kürz. 

V. oszt. het. 3 óra. A müveit irály alapkellékei és ezen kellé-
kek vegyes forrásai.  A szónoki mübeszéd megalkotása és elszavalása. 
írásbeli gyakorlat két hétre esik egy. Kézi könyv Szvorényi „Ékes-
szólástana." 

VI. oszt. het. 3 óra. A költészeti irály. Szómértan, versmértan. 
A költői nyelv sajátságai. Az irály fajai  és segédeszközei. Kisebb és 
nagyobb Írásművek a dramaturgiáig bezárólag. Irásb. gyak. 2 hétre 
esik egy. Kézikönyv mint az előbbi osztályban. Olvasókönyv Szvorényi 
„Szemelvények." 

VII. oszt. het. 2 óra. Széptani alapfogalmak.  A magyar iroda-
lomtörténet ó, közép, új és legújabb kora egész Kazincy-ig. Jelesebb 
irodalmi termékek ismertetése, Írásbeli dolgozatok, számszerint 6. K. k. 
Toldy I. köt. Pest, 1868. Olvasókönyv I. köt. ugyanazon szerzőtől. 

VIII. oszt. het. 2 óra. A magyar irodalomtörténet legújabb kora. 
Jelesebb müvek ismertetése, irásbeü dolgozatok, számszerint 8. Kézik. 
Toldy A magyar nemzeti írod. tört. tankönyve II. köt. Olvasókönyv 
II. kötet. 

c) Latin nyelv. 
I. osztályban, hetenként 6 óra. A nyelvtan elemeitől az ige-

tanig. Gyakorlatok fordítása.  Hetenként egy isk. írásbeli gyakorlat. 
Kézikönyv dr. Schultz Ferdinand elemi latin nyelvtana és gyakorló-
könyve. 

II. oszt. het. 6 óra. A mult évi tananyag ismétlése után, az 
igetan, a határozók, elöljárók és kötszókról, összekötve az ide tartozó 
gyakorlatokkal. Het. egy irásb. iskolai dolgozat. K. k. mint az első 
osztályban. 

III. oszt. het. 5 óra. Alaktani ismétlés után, a Mondattanból 



a szórendig bezárólag. Het. egy Írásbeli isk. gyakorlat. K. k. Szepesi 
Imre „Mondattan" I. r. Olvasm. Corn. Neposból Vass után, Miltiades, 
Aristides, Cimon. 

IV. oszt. het. 5 óra. Ismétlés az alak- és mondattanból. Mon-
datkötés, igeidők használata. Szepesi Mondattan II. r. nyomán kézik. 
nélkül. Hangsuly és verstan. P. 0. Nasoból a hangsulytan és verstan 
nyomán vers elemzés. Olvasmány egész évben C. Julius Caesar hadjá-
rata a helveták és germánok ellen I. könyv. A gallok és germánok 
erkölcseik- és szokásaikról VI. könyv 11—29. fejezetig.  Phaedrus Aug. 
Szarvas G. II. kiad. nyomán I. II. III. IV. könyv fordítva  20 drb, 13 
ezek közül emlézve: 1. Lupus et Agnus. 2. Canis per fluvium  carnem 
ferens.  3. Vacca et capella, ovis et leo. 4. Vulpes ad personam tragicam. 
5. Passer ad Leporem consiliator. 6. Lupus et vulpes judice simio. 
7. Asiuus et Leo Venantes. 8. Cervus ad fontem.  9. Vulpes et Corvus. 
10. Leo Senex, Aper, Taurus, et Asinus. 11. Rana rupta et Bos. 12. 
Vulpes et Ciconia. 13. Muli duo Vectores. Hetenkint egy isk. Írásbeli 
dolgozat Szepesi Mondattan II. részből. 

V. oszt. het. 6 óra. Nyelvtani ismétlés az alak- és mondattan-
ból. Olvasmány I. félévben  T. Livii ab urbe condita partes selectae 
Iványi után : 1. Romulus és Remus. 2. Horatius és Curiatiusok harca 
I. k. 3. Összeesküvés Tarqninius javára. 4. P. ValeriusPublicola Consul. 
5. Horatius Cocles és Mucius Scaevola. 6. A plebs kivonul a szent 
hegyre. 7. C. Marius Coriolanus II. könyv. L. Q. Cincinnatus az ekétől 
dictatornak hivatik III. könyv. Nevezetesebb részek emlézve. II. félév-
ben P. Ovidius Naso, Veres Ignác után. Tristiumból I. könyv 1—3 III. 
k. 4-ik elegia. Metamorpboseon-ból I. k. 89—415. versig. 1. elegia 
emlézve. írásgyakorlatul hetenkint egy iskolai Írásbeli dolgozat (Kol-
jnár Ford. Gyakori. V. VI. oszt. számára). 

VI. oszt. het. 6 óra. Nyelvtani ismétlések mellett Cicerónak 
Catilina elleni I. és III. beszéde, Gyurits Antal után. Virgil Aeneisé-
nek I. könyve Bartl Antal szerint. 

VII. oszt. het. 6 óra. Cicerónak M. Marcellus és C. Ligarius 
mellett tartett beszédei Kádleesik Rikárd után. Virgil Aene:sének II. 
könyve Bartl Antal szerint. 

VIII. oszt. het. 5 óra. Corn. Tacitus Germaniája Ponori T. 
Emil után. Horác költeményeinek I. és II. könyve és lyrai versmérté-
kének rövid ismertetése, Gyurits Antal szerint. Mind a három osztály-
ban hetenkint egy Írásbeli isk. dolgozat Kolmár Sváby „Ford. Gyakor-
latok" cimü könyvéből. 



d) Görög nyelv. 
V. ósztályban hetenként 2 óra. A nyelv elemei. A három ejte-

getés. Melléknevek. Névmások. Számnevek. Ezeknek megfelelő  forditási 
gyakorlatok, szó- és mondat-elemzés. Minden két hétben egy házi és egy 
iskolai Írásbeli gyakorlat anyanyelvből görögre. K. k. „Elemi hellen 
nyelvtan" I. r. Szepesi Imre. 

VI. oszt. het. 3 óra. A tiszta, a tiszta összevonható és a nem 
tiszta jellemű, a rendhagyó és „mi" végzetü igék mintájának ragozása. 
Ezeknek megfelelő  forditási  gyakorlatok, szó- és mondat-elemzés. Min-
den két hétben egy házi és egy isk. Írásbeli gyakorlat anyanyelvből 
görögre. K. k. „Elemi hellen nyelvtan" II. r. Szepesi Imre. 

VII. oszt. het. 2 óra. Az igetan ismétlése. Xenophon anaba-
sisából: A kunaxai «ütközet. Cyrus jelleme. K. k. Horváth Zsigmond. 
A mondattanból: A határozatlan igenév a névelővel. Tárgyeset a ha-
tározatlan igenévvel. A vonatás. Curtius-Kiss szerint. Havonkint egy 
házi és egy isk. Írásbeli gyakorlat Aesopus meséiből görögből anya-
nyelvre. T , 

VIII. oszt. het. 2 óra. Homér Odyssea I. éneke. Veress Ignác. 
Igetani ismétlés: különös tekintettel a rendhagyó és „mi" végzetü 
igékre. Szepesi I. szerint. Havonkint egy házi és egy iskolai Írásbeli 
gyakorlat Aesopus meséiből görögből anyanyelve. 

e) Német nyelv. 
III. osztályban het. 2 óra. Gyakorlati módszer szerint fő-mellék-

nevek, számnevek, névmások, megfelelő  forditási  gyakorlatokkal. Minden 
3 hétben egy isk. irásb. gyakorlat. K. k. Toepler Teoph. 

IV. oszt. het. 3 óra. Igehajlitás. Rendhagyó igék. Elöljárók 
kellő használása. Mondat-ismertetés, különösen : szórend fő-  és mellék-
mondatban. Minden két hétben irásb. isk. gyakorlat. K. k. az előbbi. 

V. oszt. het. 2 óra. A görög istenekről szóló olvasmány-darabok 
fordítása,  és azok közül három emlézése. Az igeragozás ismétlése. A 
mondattanból: a fő-  és mellékmondat szórendje. Havonkint egy házi 
és egy isk. irásb. gyakorlat anyanyelvből németre. K. k. Mozart olv. 
II. köt. Szemák J. 

VI oszt. het. 4 óra. Történelmi olvasmánydarabok fordítása. 
Költemények emlézése. Az alaktan ismétlése. A mondattanból: az egy-
szerűen bővített főmondat  tagjainak külön-külön mondatok általi ki-
fejezése.  A mellékmondatok helyzete. Havonkiut egy házi és két isk. 
gyakorlat anyanyelvből németre Aesopus meséiből fordította  Szabó 
István. K. k. Mozart olv. II. k. Szemák J. 2* 



VII. oszt het. 2 óra. A nibeluugi monda első részéből és más 
természettani darabok forditása  és mondattani elemzése. A német iro-
dalomból : A bevezetéstől a második fénykorszakig.  Szemelvények for-
ditása. Havonkint egy házi és egy isk. irásb. gyakorlat anyanyelvből 
németre Aesopus meséiből. Szabó I. K. k. Mozart olv. III. k. Riedl. 

VIII. oszt. het. 3 óra. Történelmi olvasmánydarabok fordítása 
és mondattani elemzése. A mondattanból: A fő-  és mellékmondatbeli 
szórendről. A német irodalomból. A mester-dalnokok korszakatol 
Goethe-ig bezárólag. Szemelvények olvasása és forditása.  Havonkint 
egy házi és egy iskolai irásb. gyakorlat a fennebbi  mód szerint. K. k. 
Mozart olv. III. k. Riedl. 

f)  Földrajz. 

I. osztályban het. 3 óra. Mennyiségtani és természettani földrajz 
nevezetesebb pontjai. A tengerek és az öt világrész általános ismerte-
tése. A magyar állam földirata,  különös tekintettel annak oro-hydro-
ethnographiai és klimatológiai viszonyaira. K. k. Ribáry F.-től. 

II. oszt. het. 2 óra. Európa; különös tekintettel az osztrak-
magyar monarchia német-szláv országaira, s a három déli félsziget  ter-
mészeti, állami és történelmi viszonyaira. Térkép-rajzolás a tanodaban 
és otthon. K. k. Ribáry I. rész. 

III. oszt. het. 2 óra. Ázsia, Áfrika,  Amerika es Ausztrália 
földirata,  különös tekintettel az ethnographiai, természeti viszonyokra 
és a fölfedezések  történetére. A keleti félteke  szá^zulata összehason-
lítva a nyugati félteke  szárazulatával, oro-hydro-ethnographia és klima-
tológia tekintetéből. Térkép-rajzolás a tanodában és otthon. K. k. 
Ribáry E. II. rész. , _ . .... . 

V. oszt. het. 2 óra. Mennyiségtani és termeszettani földrajz. 
K. k. Berec. Pest 1869. 

g) Történelem. 
III osztályban het. 2 óra. Az ó- és középkorban szerepelt né-

pek történelmének főbb  eseményei. Magyarok története a mohácsi vészig. 
(A honszerzés. A vezérek kora. A kereszténység Magyaroszágban. Ke-
resztes hadak. Tatárjárás. Az Anjouk kora. Hunyadyak kora. A mohácsi 
vész) K. k. Horváth Mihály III. oszt. számára. 

IV. oszt. het. 2 óra. Magyarország történetéből a vegyes es 
Habsburg-ház. Az egyes századok jellemzése összehasonlítva az egykorú 
világtörténelmi eseményekkel. K. k. mint elébb. 



V. oszt. het. 3 óra. Ó-kor. Somkegyi-Schröck szerint. Spruner 
tört. földabroszszal. 

VI. oszt. ket. 3 óra. Középkor. A nyugat-római birodalom meg-
dülésétől Amerika fölfedezéséig.  K. k. mint elébb. Spruner tört. föld-
abroszszal. 

VII. oszt. het. 3 óra. Uj-kor. A francia  forradalomig.  K. k. 
és földabrosz  mint elébb. 

VIII. oszt. het. 4 óra. Magyarország oknyomozó története I. 
Józsefig.  K. k. Vaszary Kolozs. 

h) Mennyiségtan. 

I. osztály het. 5 óra. S z á m t a n : a) Számképzés, a nevezet-
len egy, többnevü egész és tizedes számokkali miveletek; a számok 
oszthatlansága. Közönséges törtek négy alapművelete, b) Mértani néz-
lettan: A térmennyiségek ismertetése, egyenes és görbe vonalok, szö-
gek, háromszögek. K. k. Szabóky dr. Mocnik után. 

II. oszt.het. 5 óra. a) S z á m t a n : Egyszerű viszonyok és 
arányok, egyszerű hármas szabály, százalék számolás száztól százra és 
százban, olasz gyakorlat. A legfontosabb  pénznemek. Méter-rendszer. 
b) M é r t a n i n é z l e t t a n : Sokszögek, egyenes oldalú idomok nagy-
ságának meghatározása és azok hasonlósága. K. k.: Szabóky legújabb 
kiadása dr. Mocnik után I. r. első füzet. 

III. oszt. het. 3 óra. a) S z á m t a n : Összetett viszonyok és 
arányok, összetett hármas szabály, egyszerű kamatszámolás, időhatár-
számolás, társaság-szabály egyszerű és összetett, vegyités-szabály, lánc-
szabály, összetett kamatszámolás, b) M é r t a n i n é z l e t t a n : a görbe 
vonalok, a körbeli vonalak, a kör mérése, kerülék, mentelék, hajtalék. 
K. k.: Mocnik-Szabóky II. füzet 

IV. oszt. het. 3 óra. a) A l g e b r a : Ellentett mennyiségek. A 
négy alapművelet egész- és törtszámokkal. Hatványozás és gyökvonás, 
elsőrendű egyenletek egy ismeretlennel, b) M é r t a n i n é z l e t t a n : 
a kör mérése, tömörmértan: egyenes vonalok a térben, a Kübör-féle 
testalakok, testek mérése. K. k. mint elébb. 

V. osztály het. 4 óra. a) AlgebTa: A betüszámtan elemci-
nek ismétlése után a számok oszthatósága, közönséges, tizedes, lánc, kö-
zelítő törtek, arányok, aránypárok, hármas szabály, arányos osztás és 
hatvány mennyiségek, b) M é r t a n : Siktan, körtan a testmértanig. 
K. k. a) Mocnik-Areustein, b) Mocuik-Szabóky. 

VI. oszt. het. 3 óra. a) A l g e b r a : Gyökmennyiségek általa-



ban, logarithmusok. Elsőrendű határozott egyenletek egy és több isme-
retlennel. b) M é r t a n : Tömörmértan és síkháromszögtan. K. könyv 
mint elébb. 

VII. oszt. het. 3 óra. a) A l g e b r a : Elsőrendű határozatlan 
egyenletek, másodrendű és exponentialis egyenletek, számtani haladvá-
nyok, ezek kapcsán kamatos kamatszámítás, b) A síkháromszögtan 
ismétlése után, a gömbháromszögtan; az algebra alkalmazása a mértanra. 
K. k. mint elébb. 

VIII. oszt. het. 2 óra. A mult évben tanultak ismétlése után: 
Kapcsolástan. Newton binomial tétele egész számú és tört kitevőkkel. 
b) M é r t a n : a sík- és gömbháromszögtani tételek ismétlése mellett 
az elemző síkmértan alapvonalai. K. k.: a) Mocnik-Arenstein. b) Mocnik-
Szabóky. 

i) Természetrajz. 
I. osztály het. 2 óra. Á l l a t t a n . K. k. Hanák János. 
II. oszt." het. 3 óra. Télen: Ásványtan. Nyáron: Növénytan. 

K. k. mint elébb. 
V. oszt. het. 2 óra. Télen : Ásványtan. Nyáron : Növénytan. 

K. k.: Mihálka Antal és Pap János. 
VI. oszt. het. 2 óra. Á l l a t t a n , különös tekintettel az állatok 

bonctani és élettani viszonyaira. K. k.: Mihálka Antal állattan alap-
vonalai, átdolgozva Pap János által. 

k) Természettan. 

III. osztály het. 3 óra. Felosztás. A testek általános tulajdon-
ságai. Nyugalom és mozgás, hang és meleg. Delejesség és villanyosság. 
K. k.: Gregus, Természettan, 4-ik kiadás. 

IV. oszt. het. 4 óra. A világosság vagy fénytan.  A delejesség, 
villanyosság; továbbá a vegytan. K. k. mint elébb. Vegytan, Dekány 

Rafael.  ^ ^ h e t 3 ó r a A természettudományok általános fogalma 
és felosztása.  A testek általáaos tulajdonai, vegytani tünemények. Hő-
erőműtan. A cseppfolyó  testek egyensúlya és mozgása. A légnemű testek 
egyensúlya és mozgása. K. k.: Kunzek-Abt termétszettana és pótfüzete. 

VIII oszt. het. 3 óra. A cseppfolyós  testek. Egyensúly törvé-
nyei sat. Hangtan; fénytan;  delejesség és villanyosság. Kézikönyv 
mint elébb. 



I) Bölcsészettan. 

VII. osztály het. 2 óra. Philosophiai Propaedeutika első része. 
Tapasztalati lélektan. Fekete Endrétől. 

VIII. oszt. het. 2 óra Philosophiai Propaedeutika II. rész. 
Tiszta gondolkodástan. Az előbbi szerzőtőt. 

m) Szépírás. 
I. és II. oszt. het. 1—1 óra. Szabályos és szépírás gyakorlás, 

n) Rajz. 
I. oszt. het. 4 óra. Mértani szabadkézi rajz elemei. Bevezetés 

a természet után való rajzolásba (a képsíkkal párhuzamos fekvésű  sod-
ronyminták után). 

II. oszt. het. 4 óra. A rajz-műszerek ismertetése és helyes ke-
zelése, síkok társítása, mértani testek alakítása párhuzamos szerkesztés 
segélyével, az árnyékolás alapszabályai, modellek szemléltetése és ma-
gyarázata. Mindkét osztályban a tömeges tanitás volt alkalmazva, hol 
a tanulók ugyanazon ábrát az e célra készített igen egyszerű rajz-
fűzetekbe  rajzolták. 

III. oszt. het. 4 óra. Gyakorlás a szabadkézi rajzolásban, a 
távlattan alapszabályainak, helyszín- és térképrajzok előállításának és 
színezésének megmagyarázása, papir-modelleken saját és vetett árnyék-
nak megismertetése és rajzolása, a színek harmóniája iránti érzék, a 
szemmérték, kézügyesség és Ízlésnek fejlesztése. 

IV. oszt. het. 4 óra. Az emberi alak egyes részeit gyakorlatul 
és megismertetés végett modell- és előrajzolatok után másolták. Az 
emberi fej  arányairól és különféle  állás vázlatairól, egyszerűbb idomok 
átalakításában kísérleteket tettek. Különféle  műrajzok, u. m. acél-, réz-, 
kő-, fametszetek  felmutatás  mellett magyaráztattak, nemkülönben mű-
szaki és művészi rajzok megkülönböztetéséről, a színekkel való bánás-
módról, a szép iránti hajlamfejlesztésről  idő és haladás szerint nyertek 
felvilágosítást.  Mind a négy osztályban a jobb tehetségű tanulók rajz-
mintákat is másoltak. 

o) Tornászat. 
A tornászó összes ifjúság  2 csoportba volt sorozva és gyako-

roltatott : 
I. csoport. 2 órában. Szabad és eszközököni gyakorlatokban. 
II. csoport. 2 órában. Szabad, rend- és eszközököni gyakor-

latokban. 



B) Nem  kötelezett  tantárgyak. 

a) Műének. 
Hetenkint 2 órában. Egyházi és világi négyes karének kísér-

letek. A tanítási díjt a tanulmányi alap fizeti. 
b) Zene. 

Hetenkint 4 órában. Önként vállalkozóknak. A tanítási díjt a 
tanulók és a gymn. tanártestület fizetik. 

Zené t t a n u l t a k : I-ső osztályból 3; III-dikból 1; IV-dik-
ből 3; V-dikből 5; Vl-dikból 2; VlI-dikből 3; YlII-dikból 1; ösz-
szesen 18. 

Az é n e k e t együttesen tanulta csaknem az egész gymnasiumi 
ifjúság. 

MA  iolpatol a mm nyelvi s Malomi. 
V. OSZTÁLY. 

1. A szeretet a szegények gazdagsága. (Értelmezés). 
2. A szeretet a gazdagok boldogsága. (Kifejtés). 
3. Gondolatok egy tanuló sirja felett.  (Eszmélkedő leirás). 
4. Az idő gyorsan repül. (Eszmefuttatás). 
5. Szabad tárgyú helyleirás. 
6. Tanulj jót a rosztól s bölcseséget a bolondoktól. (Oktató 

leirás). 
7. Sokat kell az embernek tudnia, hogy megtudja, mily keveset 

tud. (Kapcsolatos, körmondatok). 
8. Kölcsey P. F. számára irt védbeszédjének mütani elemzése. 
9. Por, hamu, semmi vagyunk. (Chria). 

10. A határozatlanság a legnagyobb rosz. (Szónoki mübeszéd). 

YI. OSZTÁLY. 
1. A társaságban született ember nem önmagáé. (Kifejtés). 
2. Hazádnak rendületlenül 

Légy híve oh, magyar! 
Bölcsőd ez s majdan sirod is, 
Mely ápol s eltakar. (Utánzat prózában). 



3. Temetőben. (Lyrai leírás). 
4. A tél. (Költői tárgyfestés). 
6. A remete. (Adott mese után legenda). 
6. Szabad tárgyú monda megbatározott formában. 
7. Az „Eger" cimü "bős költemény I. énekének mütani 

elemzése. 
8. Ne mondd el mindig a mit tudsz, de tudd mindig a mit 

mondasz. (Oktató leirás). 
9. Szeretni az emberiséget, ez minden nemes szivnek elenged-

hetlen feladata.  (Mondattárgyalás). 

VII. OSZTÁLY. 

1. Az aestbetika gyakorlati haszna. 
2. Tréfás  levél egy barátomhoz. 
3. Hegyvidékes talajok előnye a síkságok felett. 
4. Torzkép a művészetben és költészetben. 
5. Az eső képződése, jótékonysága és kártékony hatása. 
6. A latin nyelv befolyása  a magyar irodalomra az Árpádok 

alatt. 
7. A mondák haszna és jelentősége az irodalomban. 

VIII. OSZTÁLY. 

1. Az ősz, mint az emberi életkor harmadik időszaka. 
2. Kisfaludy  Sándor költészete s jelleme. 
3. Kisfaludy  Károly „Stibor vajda" cimü drámájának széptani 

elemzése, tekintettel a kor eszméitető hatására. 
4. Martinuzzi ravaszságának üdvös hatása Magyarországra. 
5. Magyarország kelet és nyugat összekötő kapcsa. 
6. A mese jelentősége és értéke. 
7. II. József  magyar király jellemzése és intézkedéseinek kriti-

kai méltatása. 
8. (Érettségi vizsgálat alkalmával). A szenvedély, mint az em-

beri élet áldása és átka. (Bizonyító értekezés). 



T a n ü c y i a i a t o k . 
Az 1876/7-diki tanév 1876. september l-jével nyilt meg. Az 

előzetesen megtartott szervezési értekezlet után a beiratások sept, 1. 
2., 3. és 4-kén lefolyván.  A Szentlélek segitségül hivásával 6-kán az 
előadások tényleg megkezdettek és egész éven át megszakítás nélkül 
folytak. 

A lefolyt  tanév kezdetével intézetünk tanári karának személy-
zetében nagyobb mérvű változások történtek. Kovács A n t a l az 
igazgatói állomásról lemondván, ennek következtében az igazgatóságtól 
felmentetett;  P o s z l e r J á n o s , Szabó I s t v á n és P á l K á l m á n 
tanárok innen elhelyeztetvén, az igy megüresedett három tanári állo-
másra: R i e g e r Go t t f r i d ,  Bodó Ádám és Fodor L á s z l ó ne-
veztettek ki, az igazgatóság ugy a gymnasiumban mint a finöveldében 
Rieger Gottfridra  ruháztatván át Püspök ur ő nmlgának s a mltgos erd. 
r. k. Igazgatótanácsnak együttes intézkedése folytán.  Március végével 
R á d u 1 y Lajos is elrendeltetvén, helyébe B á n d i Vazul neveztetett ki 
helyettesképen. 

Testületünkből hárman jelentkeztek a lefolyt  évben tanképesitő 
vizsgára u. m. L u k á c s Sándor a rajzból, Mór ic Gyula a földrajz 
történelmi, és S z i g e t h y István a mennyiségtan-természettani tan-
körből, mindháromnak vizsgája folyamatban  van. 

Kovács Antal tagtársunk pedig 200 frtnyi  évi személyes 
fizetéspótlékot  nyert. 

Az ifjúság  — a téli hideg hónapokat kivéve — naponkint '/j8 
órakor megjelent a szt-misén; vasárnapokon 8 órakor, ünnepeken pedig 
10 órakor vett részt az isteni szolgálaton, melyet a napi evangelium 
felolvasását  követő hitoktatás előzött meg; úgyszintén részt vett ren-
desen a vasárnap délesti isteni szolgálaton is. A szentségekhez az év 
folytán  az ifjúság  háromszor járult. 

Erkölcsi tekintetben az ifjúság  viselete — egyet kivéve, ki 
komoly feddés  alá esett s magát meg is javította — mindenben a 
fennálló  szabályokkal megegyezett. 

A kérlelbetlen halál is felkereste  intézetünk ifjúságát,  és Sze-
les P á l szépreményű Il-od osztályos tanulót, hosszas betegség után, 
körünkből kiragadta; kit is általános részvét mellett kisértünk a sirhoz. 



Gymnasiumuuk ifjúságára  nézve igen fontos  az a mellett fenn-
álló növelde 36 alapitványi helylyel. Egy-egy alapítvány 100 frt,  mely 
összegért az alapitványos tanuló — mosás és ruhán kivül — teljes el-
látást nyer. Ugyanitt 5 szegény tanuló csekély szolgálatért az alapit-
ványos tanulókkal együtt láttatott el. A növeldébe nem alapitványos 
tanulók is felvétetnek  évi 110 frtért,  mely összeg félévenkint  előre 
fizetendő,  ily fizető  növendékek azonban kötelesek előre jelentkezni, 
mert különben helyszűke miatt nem vétethetnek fel;  a lefolyt  tanévben 
10 fizető  növendéke volt a növeldének, többen helyszűke miatt vissza-

. utasíttattak. 
Kézi ösztöndíjt a lefolyt  évben gymnasiumunk egyetlen tanulója 

sem élvezett. 

Tanári értekezletek. 
A tauárikar a lefolyt  tanévben a Rendtartás értelmében 5 ren-

des és osztálytanári, 4 rendkívüli és 2 módszertani értekezletet tartott. 
A rendes értekezletek tárgyai voltak: a hivatalos rendeletek felolvasása, 
az ifjúság  erkölcsi és szorgalmi állapotának megbirálása, a hanyagok 
megintése és fenyitése.  A rendkívüli értekezletek tárgyait a gymnasiumi 
rendtartás és az annak alapján készített fegyelmi  szabályok, a tanári 
nyugdíjalap ügye és az itteni gymnasiumuál a helyi körülményeknél 
fogva  szükségesnek mutatkozó e lőkészítő osztály iránti javaslat 
képezték. A módszertani értekezleteken a tananyag módszeres beosztasa 
eszközöltetett és kölcsönös eszmecsere tárgyává tétettek az osztály-
látogatások alkalmával tapasztaltak. 

Az érkezett nevezetesebb felsőbb  rendeletek. 
1. A „középiskolai rendtartás" némi módosításokkal intézetünk-

be behozatik. Erd. püspök ur ő nmlga 1876. sept. 20. 2750 sz. 
2. A tanári nyugdíjalap iránti megállapodások közöltetnek. Erd. 

püspök ur ő nmlga 1876. oktober 28.. 3464 sz. 
3. A középiskolai rendtartás lehető hiányai ügyében nyilatko-

zat- és javaslattételre hivatik fel  a testület 1876. novemb. 20. 3680 sz. 
4. Az ifjúságnak  nyilvános előadásokban való közreműködését 

megtiltja erd. püspök ur ő nmlga, 1876. nov. 21. 3727 sz. 
' 5. A természettani szertár részére beszerzendő 2 nagy szekrény 



költségei folyósittatnak.  Erd. püspök ur ő nmlga 1876. december 1. 
3862 szám. 

6. A nmlgu m. k. vallás- és közoktatási miniszter urnák a 
közoktatás állapotáról szóló jelentését megküldi az erdélyi egyházme-
gyei mlgos Igazgatótanács 1877. január 16-ról 60 sz. 

7. A módszertani értekezletekre vonatkozó, a nmlgu vallás- és 
közoktatási minisztérium által kiadott utasitást leküldi erd. püspök ur 
ő nmlga, 1877. ápril 6-ról, 1070 sz. 

7. Az e lőkészítő osztá lynak ezen gymnasiumnál az 1877/g-
adiki tanévvel való megnyitását engedélyezi erdélyi püspök ur ő nmlga 
1877. ápril 14. 1255 sz. 

9. A gymnasiuinnak a rendtartás 13-dik §. alapján kidolgozott 
fegyelmi  szabályait csekély módositással helybenhagyja erd. püspök ur 
ő nmlga 1877. május 22. 1795 sz. 

Tanszereink gyarapodását illetőleg a lefolyt  iskolai évben: 

a) A t a n á r i k ö n y v t á r gyarapodott a következő müvekkel: 

I.  Vevés  utján: 

1. „Hasznos és kártékony állatok", Kriescb Jánostól. — 2. VII. 
Pius pápasága két kötet. — 3. Szentek élete V. rész 1 füz.  — 4. Cantu 
Világtörténelem, XVIII. korszak, két kötet. — 5. Lubrich „Nevelés tör-
ténelme", két kötet, három drb. — 6. Bernhardy : Grundriss der^römi-
schen Literatur, egy kötet. — 7. Hermann Friedrich Karl: Lehrbuch 
der griechischen Antiquitäten, három köt. — 8. Curtius Georg: Studien 
zur griechischen und lateinischen Grammatik, 9 kötet, 18 füzet.  — 
9. Preller L.: Griechische Mythologie, 2 kötet. — 10. Kohl: Die geogra-
phische Lage der Hauptstädte Europa's, 1 kötet. — 11. Steinhauser; 
Geographie von Oesterreich-Ungarn, 1 kötet. — 12. Peschel Oskár: 
Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde, 1 kötet. — 13. Holle l ! 
Schulwandatlas der neuesten Erdkunde: a) Afrika ; b) Asien; c) Nord-
Amerika ; d) Süd-Amerika; e) Australien. — Ezeken kivül a következő 
folyóiratok:  14 Tanáregyleti Közlöny. — 15. Magyar Tanügy. — 16. 
Magyar Nyelvőr. — 17. Földrajzi Közlemények. — 18. Egyetemes phi-
lologia Közlöny. — 19. Növénytani Lapok. — 20. Erdély-egvházmegvei 
Éétesitő. 



11. Ajándék  utján: 

1. Kutfőtöredékek,  Szombathy L-tól. — 2. Magyarok Történelme, 
Szombathytól. — 3. Történeti Nyelvészet, Szombathytól. Az első két 
példányban, a két utóbbi egyben-egyben; mindhárom szerző ajándéka.— 
4. A F r a n k l i n - t á r s u l a t ajándékából: Elemi Vegytan, Balló Má-
tyástól. — A növénytan elemei, Madaras E.-től. — Az ásványtan elemei, 
Madaras F.-től. — Mackó Költészettana. — Némot mondattan, dr. Sze-
máktól, első rész. — Az iskolai takarékpénztárakról, Laurent F. után. — 
Jeles irók iskolai tára I., II. füzet,  Gregusstól. — Ásványtan, dr. Szabó-
tól. — Geometria, dr. Császártól. — Dr. Mocnik: Számitástan, első 
rész. — Európa földrajza.  — Földrajzi vezérfonal,  Belinger. — Magyar 
olvasókönyv, E. Indali P.-től. — Kisérleti természettan, Fehér Ipolytól,-
2-ik rész. — Dr. Lutter: Betüszámtan. — Dr. Roth Samu: Ásvány-, 
kőzet- és földtan.  — Ifjúsági  iratok tára, I., II. füzet.  — Ballagi Károly, 
Német olvasókönyv. — Balló Mátyás, A vegytan alapelvei. — Békési 
Gyula: Olvasókönyv, második füzet:  Római és hun-magyar mondák. — 
Jablonszky János, Az osztrák-magyar monarchia leirása. — Jónás 
János, Német nyelvi tan- és olvasókönyv, első rész. — Kaszap Antal, 
Földrajz a középiskolák használatára. — Lutter Nándor, Közönséges 
számtan az új tanterv szerint a középtanodák használatára. Ötödik ki-
adás, I., II., III. füzet.  — Piskó Fer. Józs. Természettan algymnasiu-
mok számára. — 5. Német olvasókönyv felsőbb  osztályok számára, 
Gebauertől, S to lz Káro ly ajándéka. — 6. Erődy: Olvasókönyv, 1 
kötet, 2 drb. A i g n e r L a j o s ajándéka. — 7. L a m p e l R ó b e r t 
budapesti könyvárus ajándéka : Veress : Homer Iliasa. — Lévay és 
Vida: Magyar-görög szótár. — Felsmann József:  Német tan- és olvasó-
könyv. — Tankó János : Világtörténelem 3-ik rész. — Cherven Flóris : 
Egyetemes földirati  tankönyv, 3-ik rész. — 8. Szamosi: Plató Critója, 
ajándékozta Nagel Bernát. — 9. Dr. Simonyi Zsigmond : Magyar nyelv-
tan, Eggenberger-féle  könyvkereskedés ajándéka. —10. A kolozsvári 
m. k. tudományegyetem Almanachja, két füzet;  ajándék onnan. — 11. 
Actta reg. seieut. Universitatis claudi politanae, 1875/6. Faseiculi I. II. 
III. — 12. A kir. József-műegyetem  megnyitásakor tartott beszéd. Buda-
pest, 1876. Mindkettő a kolozsvári egyetem ajándéka — 13. Buda-
pesti Szemle 1877-ki évfolyam,  R á t h Mór ajándéka. Ezeken felül 
iskolai értesitők- és alkalmi füzetekkel. 



b) Az i f j ú s á g i  k ö u y v t á r gyarapodása: 
I.  Vétel  utján: 

1. A szt. István-társulat által kiadott könyvilletékkel, Cantu. 
Caes. Naptár és VII-ik Pius élet- és jellemrajzával. — 2. Aranygyapjas 
vitézek (Argonauták), műremek. — 3. Szász Károly költeményei. — 4 
Dalmadi Győző költeményei két kötet. — 5. Katona „Bánk-bán"-ja. — 
6. Garay „Az Árpádok, legendák stb." —7. Babos „Magyarázó szótár.— 
8. Báttaszéki „Hitregetan." — 9. Arany János „Balladái." — 10. Cox 
„Görög regék." — 11. Kerényi Frigyes költeményei. — 12. Kan paeda-
gogiája. — 13. Bihari „A phylosophia encyclopediá"-ja. — 14. Szvorényi 
„Szemelvények", két kötet. —15. Tompa „Ujabb költeményei", két kötet. 

R á t h Mór ur szivessége folytán 
II.  Ajándék  utján: 

1. Salamon kisebb történelmi munkái. — 2. Horváth „Fráter 
György." — 3. Sparks „Vashington élete." 

c) A t e r m é s z e t t a n i , t e r m é s z e t r a j z i és mennyiség-
t a n i s z e r t á r v é t e l u t j á n a következő darabokkal szaporodott: 

1. Toricelli-féle  kísérleti készülék káddal. — 2. Mariotte-féle 
törvény kimutatására készülék. — 3. Síp a liang magassága és mély-
sége megállapításához. —4. Visszaverődési készülék tükörrel. —5. Gőz-
képződés és gőzfeszerö  kimutatására két beosztott, három közönséges 
cső, üveghengerrel, higanyra. 

d)  A r a j z t á r szaporodott Domschke Wegweiser für  den 
practischen Unterricht im Freihand-Zeichnen, Berlin 1870. 4 drb rajz-
minta füzettel;  4 drb asztal- és székkel. 

Az összes leltári tárgyak idei gyarapodása 290 frt  9 kr értéket 
képviselnek, mely összeg részben az erd. róm kath. tanulmányi alap 

54 frt  —, részben a gyninasiumi tandíjalap — 72 frt  —, részben 
pedig a tandíból — 176 frt  9 kr — fedeztetett. 
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Oiktlzhi iBi l lGt 

Az intézet ezen egyesülete már harmadik éve folytatja  mű-
ködését 

' A tanártestület a felgymn.  magyar nyelv és irodalom tanárát, 
Mór ic Gyulát bizta meg az önálló ügyvezetéssel. 

Az egyesület ez évi biráló tagjai (szerkesztői): Hamar Ignác 
VII osztályú, Hickmann Károly VII. osztályú és Nóvák Sándor VI. 
osztályú tanulók; jegyző: Benke János VI. oszt.; pénztárnok: Tamás 
Albert VIII. oszt. tanuló. 

Gyűlés tartatott e tanév folyamában  10, melyeken összesen 16 
szavalat, 90 eredeti és 2 forditott  mű biráltatott meg, melyek közül 
19 költői és 5 prózai fogadtatott  el s az egyesület irott szépirodalmi 
folyóiratában  az „Ébredésében megjelent. 

Dolgozataik által leginkább kitűntek: Nóvák Sándor VI. oszt., 
Barcsa Miklós VI. oszt., Hamar Ignác VII. oszt., Benke János VI. oszt., 
Papp Albert V. oszt., Kovács József  VI. oszt. tanulók. Szavalásban 
legtöbb jártasságot tanúsítottak: Hickmann Károly VII. oszt., Vorsatz 
Antal VIII. oszt., Barcsa Miklós VI. oszt., Kovács József  VI. osztályú 
tanulók. . , 

A szavalatok rögtön biráltattak, melyekre mindannyiszor az 
elnöklő tanár észrevételei következtek. 

A tagok szorgalmának fokozása  végett pályakérdések tűzettek 
ki. Volt kettő, és pedig: . 

1 „Mit tett Róbert Károly a királyi hatalom emelésere es mi-
ben állott az ő despotismusa" kifejtésére.  Jutalma: az egylet pénztá-
rából 5 frt  o. é. Beadott 5 drb pályamű közül lényeges hiányok miatt 
nyertes egy sem lett; azonban Kovács József  VI. oszt. tanuló 2 frttal 
jutalmaztatott.^ ^ ^ ^ ^ k ö v e t k e z m é Q y e i . « Jutalma: a 
főgymnasiumi  igazgató ur ajándékából 6 frt  o. é. Beérkezett egy darab 
pályamű, mely lényeges hiányai miatt nyertes ugyan nem lett, de írója 
Benke János VI. oszt. tanuló a jutalom felére  érdemesittetett 



T a n ä í j a 1 a p. 
Püspök és főigazgató  dr. F o g a r a s y M i h á l y ur ő nmgának 

2342—1868 sz. intézkedése következtében, a tandíjból (4 frt  egész évre) 
bejövő összegnek felerésze  minden évben tanszerek beszerzésére, a má-
sik fele  „gymnasiumi takarékpénzalapul" tőkésítésre fordíttatván,  je-

' lenleg van készpénzben 831-frt  a helyi takarákpénztárban elhelyezve, 
' ^úrbér i kötvényekben 2250 frt  pp. 

Ez alapból a lefolyt  tanévben folyósittatott  először 72 frt  a 
gymnasiumi természettani szertár javára. 

Az alapot egy hármas bizottság kezeli, mely áll a helyi prépost-
plébánosból, a gymnasium igazgatójából és egy gymnasiumi tanárból. 

Z e n e d e . 
Gymnasiumunk kebelében 1869-ben a tanári kar kezdeménye-

zése folytán  zeneegylet alakult, melynek célja az ifjúságnak  a zenebeni 
müvelése. Az egylet alapja a folyó  tanév végéig 1401 frtra  nőtt, mi-
nek következtében a zenetanár javadalmazásához az alap is hozzá-
járulhatott. 

A zenede anyagi forrásait  az emiitett alaptőkén felül  a tanári 
testület és az ifjúság  által önként elvállalt rendes havi járulékok s 
egyes jótevők adományai képezik. 

Az egylet tagjai a lefolyt  tanévben csak tanintézeti ünnepélyek 
alkalmával léptek fel  a nyilvánosság előtt, nevezetesen a szt. Imre 
ünnepélyen, az ifjúság  tavaszi mnlatságán és a zárünnepélyen. 

A zenekar a lefolyt  tanévben 14 drb különféle  zenedarabot 
tanult, melyeket az emiitett alkalmakkal elő is adott, Kozák Márton 
karnagy szakavatott vezetése mellett. 



J u t a l m a i 
Középiskolánk az erd. róni. katli. tanulmányi alapból 21 frtnyi 

jutalmi átalányt élvez; ez ősszegből rendesen tansegédeszközök szerez-
tetnek, mint "térképek, szótárak stb., melyek azután az algymnasium 
kitűnő és jeles tanitványai között szorgalmi jutalom gyanánt a zárün-
nepélyen kiosztatnak. 

Ezeken kivül az ifjak  szorgalmának méltatásául évenként egyes 
jótevők szoktak kisebb, nagyobb jutalmi tételeket kitűzni. 

A lefolyt  tanévre következők ajánlottak fel  ily jutalmakat: 
Lukács fy  Manó gymn. tanár a felgymnasiumban  minden 

tekintetben legjobb tanuló részére 5 frtot,  ugyancsak ő az algymnasi-
umban minden tekintetben legjobb tanuló részére szintén 5 frtot. 

Egy ügybarát a felgymnasiumban  a latin nyelvből legjobb 
tanuló részére 4 frtot,  a görög nyelvből legjobb tanuló részére 4 frtot, 
az algymnasiumban a latin nyelvből legjobb részére 2 frtot. 

Kóródy Endre gymn. tanár a legjobb növénygyűjteményt 
összeállított V. oszt. és II. oszt. tanulók részére 1—1 ezüst forintot; 
ugyancsak ő a legjobb rovargyüjteményt összeállított VI. és I. osztályos 
tanulók részére 1—1 ezüst forintot. 

Kovács Antal gymn. tanár az algymnasiumban a számtan-
ból legjobb tanuló részére 3 frtot,  szintén az algymnasiumban a német 
nyelvből legjobb részére 2 frtot,  s egy zenedei működő tag jutalmazá-
sára 2 frtot. 

D e m e t e r Endre prépost-plébános ur a zárünnepélyen tar-
tandó szavalati versenyre a legjobb szavaló részére 5 frtot. 

B á n d i Vazul gymn. tanár, a zárünnepélyen tartandó hegedű-
versenyre, a legjobb hegedűs részére 5 frtot. 

Daróczy János, gymn. tanár, Incze István és Wolf Bogdán 
IV. oszt. tanulók "és zenedei működő tagok jutalmazására 2—2 frtot. 

F o d o r László, gymn. tanár, az általa kijelölendő legjobb V. 
oszt. tanuló jutalmazására 2 frtot. 

Fogadják mindnyájan az ifjúság  iránt tanúsított érdeklődésekért 
az igazgatóság hálás köszönetét. 

V1 z s í  á 1 a t o t 
A szóbeli érettségi vizsgálat junius lG-án tartatott meg a kir. 

kerületi főigazgató  ur elnöklete alatt, az írásbeli vizsgálatok junius 
3—9-ig, a többi hét osztály nyilvános vizsgálatai pedig junius 18—27-ig 
tartattak meg szakcsoportok szerint a világi főgondnok  és más a tanügy 
iránt érdeklődők jelenlétében. A tanév a junius 29-én tartott hálaadó 
istenitisztelettel és zárünnepélylyel fejeztetett  be. 



Az ifjiisáí  általános érdemsorozata. 
I. osztály. 

Kitűnő  : 
Korody Mihály, öszt. . . 2. 
Tőzsér László . . . . 2. 

Jeles: 
Dobai Ferenc . . . . 3. 
Gáspár István . . . . 2. 

5 Wolf Gergely . . . 2. 
Elsőrendű: 

Ambrus János . . . . 3. 
Elekes Gergely . . . . 3. 
Hadnagy Mihály . . . 3. 
Kovács Ferenc . . . . 3. 

10 Máté János . . . . 4. 
Nagy Albert . . . . . 4. 
Nagy Pál . 5. 
Pál András, öszt. . . . 3. 
Rácz Gábor. . . . . . 4. 

15 Szabó Dénes . 3. 
Seyfried  József  . . . . 3. 
Vitos Menyhért . . . 4. 

Másodrendű  : 
Balásy Lajos . . . 4 
Gallea Jakab, g. kel. . 4. 

20 Györfi  Lajos . . . . 4, 
Jakab Gáspár . . . . 4. 
Kociuba Emil . . . 3 
Mihály Gyula . . . . 3. 
Potor Ignác . . , . . 4. 

25 Tassaly Lajos . . . . 4. 
Ungváry Lajos . . . . 4. 

Tanodát  változtatott:  Jakab Antal. 
Kimaradtak:  Barabás József, 

Lőrincz József,  Máté József,  Ug-
rón Kálmán. 

II. osztály. 
Kitűnő: 

Miklós István, öszt. . . 2. 
Vas Albert . . . . 2 

Jeles: 
Hadnagy István . . . 2. 
Kis István 2. 

Elsőrendű: 
Bálás Ignác 
Bálás Sándor . . 
Balla Mihály, öszt. 
Jakab Tamás . . 
László Elek . . . 

10 Lázár István . . 
Lőrincz Sándor . . 

Másodrendű: 
Bencze Balázs . . . . 
Miklósi János . . . . 
Péter Gábor 

15 Tibád István . . , . 
Kimaradt:  Mihály. Albert. 
Meghalt:  Szeles Pál. 

III. osztály. 
Kitűnő: 

Bencze Balázs, öszt. . . 
Kovács Sándor, öszt. . . 

Jeles: 
Beke István, öszt. 
Farkas Sándor . 

5. Flórián Kristóf 
Rafain  Imre, öszt. 
Szentpéteri Alajos 
Vince Sándor, öszt 

Elsőrendű: 
Ágotha Balázs . 

10 Ágotha Ferenc . 
Bagó Gyula . . 
Fodor János . . 
Illyés Gyula . . 
Szántó Endre, öszt 

2. 
2. 
2. 
3. 
4. 
4. 
2. 

3. 
4. 
4. 
4. 

2. 
3. 

2. 
3. 
2. 
2. 
3. 
2. 

2. 
3. 
4. 
2. 
3. 
2. 

*) Rövidítések: g. kath. = görög katholikus; g. kel. = görög keleti; ism. = 
ismétlő; őszt. = ösztöndíjas. Magaviseletre nézve: 1 = példás; 2 = dicséretes; 3 = jó; 
4 = törvényszerű; 5 = kevésbé törvényszerű. 



IV. osztály. 
Jeles: 

Incze István . . • 
Gr. Lázár Miklós, őszt. 
Márk Miklós, g. kel. . 
Szabady Lajos . . . 

5 Wolf Bogdán, öszt. . 
Elsőrendű: 

Barabás Lajos . . 
Darvas Márton . . 
Goor Albert . . . 
Jakab Lajos . . . 

10 Szeles Albert . . 
Tibád Árpád . . 
Ugrón Lajos . . . 

Másodrendű: 
Bájás Antal, g. k, 
Vetesián Theofil,  g. kel. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

2. 
3. 
3. 
4. 
4. 
3. 
4. 

3. 
3. 

Kimaradt  : Karácsony János. 

V. osztály. 
Kitűnő: 

Bartos Dénes, öszt. 
Gál János, öszt. 

Jeles: 
Balásy János, öszt. 
Farkas Gábor, öszt. 

5 Fehér Bogdán, öszt. 
Papp Albert, öszt. 
Széplaki Ödön, öszt. 

Elsőrendű: 
Héjjá Gyula, öszt. . 
Hlatki Béla . . . 

10 Simó Balázs . . . 
Szálasi József  . . 

Másodrendű: 
Gergely Ferenc . 
Mircea Jeronim, g. 
Mircea Romulus, g 

15 Pál Sándor, öszt. 
Simó Antal . . 

2. 
2. 

3. 
3. 
3. 
3. 

2. 
4. 
3. 
4. 

kel. 
kel. 

4. 
3. 
3. 
4. 
3. 

Vizsgálatlanul  maradt: 
Sebestyén Dénes. 

Kimaradt: 
Benedek Ferenc, öszt. 

VI. osztály. 
Jeles: 

Barcsa Miklós, öszt. 
Benke János, öszt. 
Finta István, öszt. 
Máté István, öszt. 

5 Rettegi Géza, öszt. 
Elsőrendű: 

Benedek Albert 
Kovács József,  öszt. 
Lőrinc János, öszt. 
Medgyesi Gábor 

10 Nóvák Sándor . . 
Nyerges Gyula . . 
Szabó Károly . . 

Kimaradt: 
Jancsó János 
Péterfi  Gáspár 

VII. osztály. 
Elsőrendű: 

Gerich Ferenc . . . 
Hickmann Károly . . 
Hamar Ignác, öszt. 
Szabó János, öszt. 

Tanodát  változtatott: 
5 Farkas Zalán, öszt. 

VIII. osztály. 
Jeles: 

Szakács Miklós . . . 
Tamás Albert, öszt. . 
Tiller Silverius, öszt. . 

Elsőrendű: 
Kádár Ákos . . . . 

5 Vorsatz Antal . . . 
Tanodát  változtatott: 

Comsea Sofron,  g. kel. 

3. 
3. 
3. 
2. 
3. 

4. 
3. 
3. 
4. 
4. 
3. 
4. 

4. 
3. 
3. 
3. 

4. 
2. 
4. 

4. 
4. 
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III.  Az érettségi  vizsgálat  eredményének  áttekintése. 
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F i g y e l m e z t e t é s . 
A jövő tanév szeptember l-jén kezdődik, ínég pedig ugy, hogy 

1. 2. 3. napjain a beírások történnek, s egyszersmind a jelen lenni 
óhajtó szülők kedvéért a fölvételi-,  javitó-, pót- és magánvizsgák tar-
tatnak. A beiratások naponkint a gymnasium irodájában d. e. 8—12, 
d. u. 4—6-ig folynak.  Negyedikén a Szentlélek segítségül hivása után 
az iskola ünnepélyesen megnyittatik és a rendes tanitás megkezdődik. 

A gymnasium 1-ső osztályába csak a 9-dik évet betöltött, vagy 
idősb növendék vétethetik fel,  a 4-dik elemi osztályból hozott általános 
kielégítő bizonyítvány és a k e r e s z t l e v é l előmutatása mellett; s ha 
a fölvételi  vizsgálatot is kielégítő eredménynyel kiállotta. 

Minthogy gymnasiumunknál, — a helyi viszonyoknál fogva 
szükségesnek mutatkozó — előkészítő osztály a jövő 1877/8-adiki tan-
évvel a fensőbb  hatóság engedélye következtében meg fog  nyittatni, 
azon tanulók, kik az 1-ső osztályra felvehetők  nem lesznek, az elő-
készítő osztályba fognak  felvétetni.  Ugyanezen osztályba felvétetnek 
szintén előzetes vizsga után oly életök 8-adik évét betöltött növendé-
kek, kikről alaposan feltehető,  hogy az előkészítő osztályban egy év 
alatt a gymnasium 1-ső osztályára megkívántató képzettséget megszer-
zik. Az előkészítő osztályba felvétetni  óhajtók vizsgálatának tárgyát 
magyar nyelvtan, számtan és földrajz  képezik. A magyar nyelvtanból 
értelmes olvasás és a főbb  beszédrészek ismerete; a számtanból a négy 
alapmüvelet egész számokkal; a földrajzból  a szülőföld  földrajzi 
ismerete. 



A t. szülők vagy gyámok kéretnek a beírásra kitűzött napokon 
beiratás végett pontosan és személyesen megjelenni, annyival is inkább, 
mert az igazgatóság hire s beleegyezése nélkül szállást fogadni  nem 
szabad. 

A b e i r á s o k a l k a l m á v a l m i n d e n t a n u l ó kö t e l e s 
tandíj fejében  egész évre 4 frtot,  ifjúsági  könyvtári illetékül pedig a 
felgymnasiumban  50, az alsóban 25 krt befizetni. 

Azon tanulók, kik az előkészítő osztályra vétetnek fel  egy évre, 
csak 2 frt  tandijt és 20 kr könyvtári illetéket kötelesek fizetni. 

Azon tanulók, kik pót- vagy javító-vizsgálatot szándékoznak 
tenni, eziránti folyamodványaikat  julius hó 31-ig a gymn. igazgatósá-
gához kötelesek benyújtani. Későbbi kérvények csak a rendkívüli aka-
dály bizonyítása esetében vétethetnek figyelembe. 

A t. szülők és gyámok figyelmeztetnek  az iskolai bizonyítvá-
nyok mint nyilvános okmányok megőrzésére, miután a rendes iskolai 
bizonyítványok m á s o d l a t a i az eredeti elvesztét bizonyító kérelemre 
a fensőbb  tanhatóság, — az érettségi bizonyítvány m á s o d l a t a pedig 
a nm. vall. és közokt. minist, engedélyével állíthatók ki. 

Kelt Sz.-Udvarhelytt, 1877. évi junius 29-én. 

A z i g a z g a t ó s á g . 

Jegyzet . Utólagosan G er ich Adolf  kir. közjegyző 5 drb ezüst forintost äzäval&ti 
dijra, és egy névtelen egy drb aranyat zenedei jutalomra ajánlott fel  a 
zárünnepélyre. Miért az igazgatóság leghálásabb köszönetét fejezi  ki. 

Minthogy á jutalmazandók névsora réizben csak a zárünnepélyen 
állapittatik meg, azoknak neveit az Értesítőben nem lehetett közölni, 






