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BEVEZETÉS. 

Nehéz küzdelmek s számos akadály elhárítása után alakult 
meg az első ág. hitv. evang. egyházgyülekezet hazánk mostani 
székes fővárosában. Buda vára az ellenreformatiónak a protestán-
sokra nézve gyászos időszakában (1686 szeptember 2-án) foglaltat-
ván vissza a töröktől, az ellenreformatió hívei s I. Leopold kor-
mánya gondoskodtak arról, hogy Buda és Pest királyi városokban, 
mint az több törvényhatóságokban is történt, protestánsok pol-
gári, birtok- és hivatalviselési joggal ne bírhassanak, sem akadé-
miai méltóságokra ne juthassanak. I. Leopoldnak 1703-ban ki-
adott diplomája, Budának és Pestnek régi privilégiumait meg-* 
újítja, s a protestánsokat a két városból kitiltja. Ily szellemben 
működött az ellenreformatió Leopold utódai alatt is. III. Károly 
országlása idejében, midőn az 1715-iki országgyűlés által a vallási 
ügyek elintézése tárgyában kiküldött országos bizottság 1721-ben 
Pesten tartott tanácskozást, e bizottság protestáns tagjainak, hi-
vatkozással Leopold fennebbi diplomájára, a két város kebelében 
még a magán isteni tisztelet sem engedtetett meg. Mária Terézia 
pedig még 1778-ban is hivatkozott I. Leopold 1703-iki diplomá-
jára, midőn az evangelikus Beleznay tábornoknak nem engedte 
meg, hogy az anyai házat Pesten, mint örökös, birtokába vehesse. 

Csak a szabadelvű II. Józsefnek 1781-ben kiadott türelmi 
rendelete törülte el Budának és Pestnek, valamint a többi hazai 
királyi városoknak is régi privilégiumait, s e szerint a protestánsok 
hazánk jelenlegi fővárosában is letelepedhettek, polgár-, hivatal-
viselési s birtokjogot nyerhettek. Ennek következtében iparosok, 
kereskedők s másrend ü evangélikusok csakhamar letelepedtek a 
két testvérvárosban. Sőt az uralkodó még egyetemi tanárokul is 
kinevezett két ág. hitv. evang. tudóst, Werthest t. i. és Schwartner 
Mártont. 
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Az evangelikus hívek szaporodtával, egyes buzgó férfiak azon 
fáradoztak, hogy a két városban szétszórt hitsorsosaikat egy kö-
zös egyházkötelékbe vonják. Nagy erőfeszítéssel, ritka áldozat-
készséggel az első ág. liitv. evang. egyház Pesten 1786-ban meg-
alakult, melynek első lelkészeül a csetnek-bisztrói születésű Mol-
nár János választatott meg. 

Nem levén czélom ezen, kezdetben csak 400 lélekből álló 
gyülekezet történetének bővebb megírása, egyedül arra szorítko-
zom, hogy az idők folyamában számban és erőben egyre gyara-
podó egyház kebelében, miképen alakult és hogyan fejlődött a 
középiskolai oktatás azon magas fokra, melyre ez időszerint fel-
jutott.* 

Az egyház híveinek száma, buzgalma és áldozatkészsége 
évről-évre növekedvén, az 1790/91-diki XXYI. t.-cz. védelme 
alatt s Coburg Hoseás herczeg közbenjárásával a polgári és kato-
nai hatóságoktól 1792-ben telket szerezvén, a mostani Deák-
Ferencz téren csakhamar templomot, paplakot és iskolát épí-
tettek. 

A protestantismus elvéhez híven, az egyház vezérférfiainak 
törekvése oda is volt irányozva, hogy a hívek gyermekei evangé-
likus szellemben és vallásban neveltessenek. A dolog természeté-
ben feküdt, hogy az egyház első sorban az elemi oktatásról gon-
doskodott. Némi kevés sikerrel kecsegtetett kísérlet után 1798-ban 
létesült a rendszeres elemi oktatás. Az így létre jött elemi iskola 
azután csakhamar szép fejlődesnek indult. 

A tanügy fejlesztése körül igen szép érdemeket szerzett ma-
gának Schedius Lajos. Jómódú nemes család sarjadéka, született 
Győrött 1768-ban, s igen gondos neveltetésben részesült. Tudo-
mányos kiképeztetését a göttingai egyetemen nyerte, hol a theo-
logiai tudományokon kívül főkép a bölcsészetet, philologiát tanul-
mányozta. Midőn 1791-ben hazájába visszatért, tudományos híre 
annyira megelőzte, hogy I. Ferencz király 19 pályázó közül, a 
mérvadó körök ajánlatára, alig 24 éves korában, 1792-ben a pesti 
egyetemre az aesthetika és philologia tanárává nevezte ki. 

A kitűnő férfiú hitbuzgósága s egyházához való hü ragaszko-

* A pesti ág. hitv. evang. egyház történetét nagy szorgalommal írta 
meg Doleschall Sándor «Das erste Jahrhunder t aus dem Leben einer haupt-
städtischen Gemeinde» czím alatt. 
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dása miatt a pesti evang. egyház csakhamar (1796) jegyzőjévé, 
majd iskolai felügyelővé választotta meg. Mind két egyházi hiva-
talában áldásthozólag működött. Sokat kezdeményezett, áldozat-
készségre buzdított, miben maga is jó példával járt elő. Főgondját 
azonban az iskolai ügy fejlesztésére fordította. Ε tekintetben oly 
sikeresen járt el, hogy a templomnak 1810-ben történt felépítése 
után 1811-ben már két elemi osztály állíttatott fel, melyekben 
osztályonként fiúk és leányok közösen nyertek oktatást. 

A gymnasium történetének megírása lévén czélunk, az elemi 
iskolai ügy további fejlődései e helyt figyelemmel nem kísérhet-
jük. Az eddig előadottakat is leginkább azon czélból hoztuk fel, 
hogy ezek alapján érthetőbbé tegyük, miként fejlődött ki az elemi 
iskolából a középiskola, a gymnasium.* 

ELSŐ SZAKASZ. 

A g y m n a s i u m m e g a l a p í t á s á r a t e t t k í sér l e tek . 

Az egyház híveinek száma évről-évre szaporodott. Nemcsak 
kereskedők és iparosok, de az értelmiség és más előkelő osztályok-
hoz tartozó evangélikusok is kerestek otthont a két ikervárosban. 
Azon evangelikus szülők tehát, kiknek gyermekei iskolánkban az 
•elemi osztályokat bevégezték, ha gyermekeiket felsőbb kiképezte-
tésben óhajtották részesíteni, kénytelenek voltak azokat a katholi-
kus gymnasiumba küldeni, hol vallásukban többé oktatást nem 
nyertek. 

Több oldalról hangzott fel azon óhajtás, hogy az iskolában 
legalább két évi, grammatikális évfolyamot kellene szervezni, 
hogy az elemi osztályokat végzett azon tanulók, kik a jövőben 
gymnasialis oktatásban akarnak részt venni, tovább képeztesse-
nek evangelikus szellemben és vallásban. 

Méltányosnak és szükségesnek ismerte fel az egyház ezen 
•evang. szülők kívánságának teljesítését. Azért már 1816 deczem-

* Kiket népiskolánk története érdekel, figyelmeztetjük Falvay Antal 
nép- és polgári iskolai igazgatónak «Λ pesti ág. hitv, evang. magyar és 
német egyházgyülekezet elemi nép- és polgári iskolájának rövid törté-
nete» czimft művére, mely a nép- és polgári iskola 1892/93-dik évi Érte-
sítőjében jelent meg. 

1* 
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ber 8-án megbízta Schedius Lajost, az iskola-felügyelőt, hogy az; 
elemi felsőbb osztályhoz csatolandó két évi latin tanfolyamra ké-
szítsen javaslatot. Schedius oly buzgón járt el megbízatásában, hogy 
néhány nap múlva (1816 decz. 16.) tartott egyházi particularis. 
(választmányi) gyűlésen beterjesztette a tanrendet. Ε szerint elha-
tároztatott, hogy a latin nyelv az iskolában facultative tanítandó,, 
a tanítást imával és rövid énekkel kell kezdeni és végezni. Ezen 
határozat volt azon mustármag, melyből a főgymnasium terebé-
lyes fája kinőtt. 

Hogy ezen terv keresztülvihető legyen, a leányoknak a fiúk-
tól való elkiilönzése, vagyis egy leányiskola felállításának szük-
sége állott elő, a mit a gyülekezet tagjai szintén kívánatosnak tar-
tottak. 

Habár a gyülekezet áldozatkész hívei és a gyülekezeten kívül 
álló buzgó előkelő hitsorsosok a templom- és iskolaépítésre, sőt az 
iskola-alapra sok ezer forintot adakoztak: az egyház eddigi anyagi 
ereje mégis csekély volt egy leányiskola felállítására. 

Ezen terv kivitelét a leánynevelés iránt érdeklődő és buzgó· 
nők vállalták magokra. Egész csendben egy nőegyesület alakult, 
mely már az 1817 julius 11-dikén tartott egyházi közgyűlésnek e 
leányiskola életbeléptetésére részint készpénzben, részint kötvé-
nyekben !20,000 frtnyi tőkét adott át. 

A leányiskola 1818-ban felállíttatván, a fiú-iskolában meg-
kezdetett a latin nyelv tanítása, mint első lépés a gymnasiumi 
oktatásra. Ε tantárgy tanítása Hofi'mann Péte;re, az elemi iskolák 
igazgatójára bízatott. Hoffmann Péter született Felső-Nánán, Tolna-
megyében, 1790-ben. Tanulmányait a pozsonyi evang. lyceumban 
végezte. Korábbi életkörülményei nem ismeretesek. Mint tanító 
az elemi iskolában 1814 óta működött. Hivatásában rendkívüli 
buzgalmat és szorgalmat fejtett ki. Az ő és Schedius Lajos iskola-
felügyelő érdeme, hogy a pesti evang. egyház iskolája volt az első-
a hazában, melyben a híres Pestalozzi elvei először alkalmaztat-
tak. Hoffmannra a latin nyelv behozatalával nagy feladat várt. 
A kétosztályú, de három évfolyamra tagozott elemi iskolában, 
különböző korú növendékeket kellett oktatnia, s a második osz-
tályban az értelemgyakorlatokon s vallástanon kívül, a latin nyel-
vet, az ókori régiségeket és az ókori földrajzt latin nyelven, a 
természet- és földrajzt magyar nyelven, a többi tantárgyakat, 
melyek között népszerű logika és algebra is volt, német nyelven 
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Ttellett tanítania. Ε nagy feladatnak csak úgy felelhetett meg, hogy 
naponként nyolcz órán át tanított az iskolában, s ezen fárasztó 
•munka mellett még éjjeleit is pedagógiai müvek tanulmányozá-
sára fordította. Az ő kedvéért az egyház az iskolai (jelenleg már 
gymnasiumi) könyvtár gyarapítására évenkinti 300 forintot sza-
vazott meg. 

A nehéz, fárasztó munka, a különben is gyenge testszerve-
zetü Hoffmannt betegessé tette. Hogy súlyos terhén könnyítve 
legyen, az egyházi elöljáróság melléje segédtanítóúl Stuhlmiiller 
Sámuelt alkalmazta. Stuhlmüller 1798-ban született Lőcsén, hol 
tanulmányait az ottani theologiai intézetben végezte be. Hoff-
mannak, mint igazgatónak, évi fizetése 300 frt és szabad lakás, 
Stuhlmüller fizetése 200 frt volt. 

Az egyház vezérférfiai még Hoffmann életében az iskolai épü-
let kibővítéséről és a nyelvészeti osztály kiegészítéséről gondol-
koztak. Az iskolai épület eddig csak egy emeletes volt, újabb tan-
termeket tehát csak úgy lehetett volna előállítani, ha a fennálló 
emeletre még egy másikat építtetnek. Mint minden nagyobb terv 
kivitelénél, az egyház elöljárói most is a hívek áldozatkészségéhez 
folyamodtak. Törekvésüket siker koronázta, 1822-ben a díszes 
épület már készen állott. 

Eközben 1821-ben a munkában kifáradt s betegeskedő Hoff· 
mann Péter elhúnyt. Ekkor az egyház elöljárói elérkezettnek lát-
ták az időt a gymnasium alapkövének letételére. Elhatározták, 
hogy a két fiú-osztály mellé még egy harmadikat szervezzenek. 
Az így szervezett osztályok az akkor szokásos neveket kapták, 
azon okból, mert a latin nyelv facultative minden osztályban taní-
tandó volt. Az első osztály a donatisták, a második a grammatis-
ták (mostani I. és II. osztály), a harmadik a syntaxisták (a mostani 
III. és IV.) osztálya volt, két-két évi tanfolyammal. A donatisták 
tanításával Kriek János Sámuel, volt komáromi, s 1812 óta egy-
házunk elemi iskolájában tanító, bízatott meg; a grammatisták 
tanítója a már említett Stuhlmüller Sámuel lett; a syntaxisták 
tanítójáiil pedig összesen 600 forint fizetéssel, s egy-egy növen-
déktől havonként fizetendő két forintnyi tandíjilletékkel Kanya 
Pál választatott meg. Kanya Pál 1794-ben született Tiszolczon, 
•Gömörmegyében. Iskolai tanulmányait Csetneken, Rozsnyón, Lő-
csén és Pozsonyban végezte. Mint lelkészjelölt (canditatus) Ma-
gyarország felső vidékein több nemes úri családnál nevelősködött. 
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A pesti evang. egyháznak Schwartner Márton egyetemi tanár, 
kivel ismeretségben állott, melegen ajánlotta. Schwartnernek nem 
volt oka pártfogoltjáért pirulnia. A classicus nyelvekben alapos 
készültsége mellett, a hazai nyelvek közül a magyar, német és tót 
nyelven egyformán beszélt. Mint tanító teljesen megfelelt a benne 
helyezett bizalomnak s híven valósította meg az oltár előtt tör-
tént ünnepélyes beigtatása alkalmával tett azon igéretét, hogy 
legjobb tehetségei szerint iparkodni fog az egyház és az iskola 
javára működni. Később, mint az egyház és egyetem levéltárnoka, 
s a német gyülekezet jegyzője évek során át hasznos szolgálato-
kat tett egyetemes és szűkebb egyházának. Ismereteit irodalmilag 
is érvényesítette. Számos értekezésen s emlékbeszéden, s kisebb, a 
pesti egyház és iskola történetére vonatkozó iratain kívül, legfőbb 
müve «Népszerű földrajzi oktatás» czímü volt. Kanyának első 
évi vizsgáján (1822 julius 30.) Mária Dorottya főherczegnő is 
jelen lévén, az iskola iránt lelkesedését azzal fejezte ki, hogy an-
nak czéljaira azonnal 300 forintot adott át azon ígérettel, hogy 
évenkint hasonló összeggel fog az iskolai költségek fedezéséhez 
járulni, mely nagylelkű adományt évenkint ki is fizettette 
1845-ig, t. i. mindaddig, míg a budai gyülekezet a pestitől külön 
nem vált. 

Kriek Sámuel, a ki nem csak tanító, hanem az egyház orgo-
nistája is volt, 1823-ban meghalt. Gyülekezetünk atyái az elemi 
oktatás nagy fontosságát méltányolván, közadakozás útján, egy 
külön kántori és orgonistái hivatalt állítottak fel azon kötelezett-
séggel, hogy a kántor az iskolában csak mint énektanító működ-
jék, a mint az mai napig is történik. Az elhalt Kriek helyebe 
pedig, az első t. i. elemi (donatista) osztályba tanítóúl a lőcsei 
származású Kaufmann Károly választatott meg. 

Az 1823-ik évben a Schedius által nagy buzgósággal és ügyes-
séggel vezetett tanügy terén újabb haladás történt. Megnyittatott 
a humanitási osztály (a mostani V. és VI. osztály). A szülők közül 
ugyanis többen, kik fiaikat felsőbb tudományokban is óhajtották 
képeztetni s így kénytelenek lettek volna azokat távol fekvő evan-
gélikus, vagy helybeli kath. intézetekbe küldeni, hogy fiaikat mi-
nél tovább saját gyülekezetük iskolájában tarthassák, adományo-
zások és adakozások gyűjtése által tették lehetségessé a humani-
tási osztály felállítását. 

A humanitási tanszékre az egyház a tályai születésű Halubka 



Pál hitjelöltet választotta meg. Halubka hivatalába lépte előtt be-
vallotta, hogy ő a magyar nyelv- és irodalomból, a latin classicu-
sokból, általában a humanitási tárgyakból, valamint a történelem-
ből magát megvizsgáltatni kész, de a mennyiség és természettan 
elemeiben nem bír annyi jártassággal, hogy ezekben a syntaxisi 
(negyedik) osztályból átveendő növendékeket oktathatná. A tan-
ügy vezetői tehát Kanya Pált bízták meg e tantárgyak tanításával 
a humanitási osztályban; egyebekben az osztályvezetője Ha-
lubka lett. 

A humanitási osztály nyolcz növendékkel 1823-ban nyittatott 
meg. Első tanára, Halubka Pál, már az 1824-ki tanév kezdetén 
sírba szállt. Tantárgyait az iskolai elöljáróság, a görög nyelvvel 
bővítve, a magyar nyelv és vallástan kivételével, dr. Winternitz 
Frigyesre bízta, ki is a megkezdett második tanévet sikerrel bevé-
gezte, úgy, hogy ezen osztály növendékeinek egyrésze, az általa 
kiállított bizonyítványok alapján a pesti m. k. egyetem bölcsészeti 
osztályára, mint hallgató fölvétetett, másik része a kereskedelmi 
pályára lépett. 

Az iskolára tett újabb adakozások lehetővé tették a humani-
tási osztály további fentartását, a tanügy vezetői tehát ennek tan-
székére Halubka halála után új tanerőt kerestek, úgy szintén az 
első fiosztály számára is, mert Kaufmann Károly időközileg, bete-
geskedése miatt, hivataláról lemondott. Kaufmann helyébe Balas-
sovics Lajos választatott meg az első osztály tanítójáúl. A Gyön-
kön, Tolnamegyében, 1801-ben született Balassovics, a pozsonyi 
lyceum növendéke, fáradhatatlan szorgalmú és ügyes tanító volt. 
Negyven éven túl szolgálta az egyház tanügyét, s azon kört, me-
lyet neki működési térül kijelöltek, tökéletesen betöltötte. «Olvasó-
könyv a tanuló ifjúság számára» czímü tankönyve, a maga idejé-
ben, a legjobb ilynemű tankönyvek közé tartozott, s azt több elemi 
iskolában használták. 

A humanitási osztály vezetésére és oktatására az egyház Fábri 
Pált hívta meg. Az akkor 35 éves győri születésű Fábri, classicus 
míveltségű férfiú volt, kinek kitűnő tehetségeiről és képzettségéről 
azon körülmény is tanúskodik, hogy már 17 éves korában a losonczi 
gymnasiumban a rhetorika tanszékére választották meg tanárúi. 
Ezen állomását azonban csakhamar elhagyta, hogy magát a német 
egyetemeken alaposabban kiképezhesse. Külföldön főkép a bölcsé-
szetet és a classicai philologiát tanulmányozta. \"isszatérvén haza-
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jába, a gazdag Géczy nemes családnál, igen előnyös föltételek mel-
lett, nevelői állást foglalt el. Eövid idő múlva, a soproni ev. lyceumba 
a bölcsészettan tanárává választották meg, de hosszabb időre lévén 
a Géczy családnál lekötelezve, ezen tanszéket nem foglalhatta el. 
Ezen előkelő családnál nevelői tisztét közmegelégedésre töltötte 
be, szabad óráit pedig a jogtudományoknak magán úton való ta-
nulmányozására fordította, s oly sikerrel, hogy képes volt az ügy-
védi vizsgálatot megállani. Befejezvén növendékének kiképezteté-
sét, a családtól végkielégítésül oly tekintélyes összeget kapott, hogy 
annak kamataiból gond nélkül megélhetett volna. Azonban a tét-
lenséghez nem szokott s még életének erőteljés időszakában álló 
férfiú örömmel fogadta egyházunk azon ajánlatát, hogy a huma-
nitási osztályok vezetését vállalja el. kikötötte azonban, hogy pro-
fessor (tanár) czímet viselhessen és hogy az egyház összes taninté-
zeteinek igazgatójává neveztessék ki. Az egyház ebbe nemcsak bele-
egyezett, hanem a választmányi üléseken tanácskozási és szava-
zatjoggal is felruházta. Az egyház fizetését 600 forintban határozta 
meg s egyéb az igazgatói hivatallal járó (tandíj, beiratási díj stb.) 
jövedelmek élvezetét is biztosította számára. Fábri mint tanár 
kartársainak valódi mintaképül szolgált, hivatalában pontos és 
hűséges volt, tudását, tehetségeit egészen az igazgatása alatt állott 
tanintézetnek szentelte. Irodalmilag is működött, a mennyiben a 
Heckenast Gusztáv által kiadott «Közhasznú Ismeretek Tárá»-ban 
több jeles czikkei jelentek meg. 

Fábri 12 évig (1825—1837) állott mint igazgatótanár az iskola 
élén. Ez idő alatt az iskola jó híre évről-évre növekedett s tanítvá-
nyainak száma tetemesen szaporodott. Ugy látszik azonban, hogy 
igazgatói hivatalának utolsó évében (1837) némi összeütközésbe jött 
az egyházzal. Doleschall fennemlített müvében megjegyzi róla, 
hogy midőn az egyházi elöljáróság elhatározta, hogy a tanuló ifjú-
ság testületileg látogassa a templomot, Fábri ez intézkedést nem 
helyeselte, midőn pedig az egyházi elöljáróság határozatától el-
állani nem akart, igazgatói és tanári hivataláról lemondott. Azon-
ban a tanintézettől való megválása után is hü és tevékeny tagja 
maradt az egyháznak, s végrendeletében jelentékeny hagyomány-
nyal hálásan emlékezett meg azon egyházról és iskoláról, melynek 
12 éven át mint tanár és igazgató dísze és büszkesége volt. 

Fábri helyére Taubner Károly hitjelölt s bölcsészettudor 
választatott meg. Taubner született Veleghen, Fejermegyében 



9 

1811-ben. Tanulmányait a soproni lyceumban végezte, majd há-
rom évet a berlini egyetemen töltött. A bölcsészetben, philologiá-
ban és mathematikában alapos tudással bírt, s azt irodalmilag is 
értékesítette. Számos bölcsészeti és mathematikai értekezésein 
kívül, nevezetesebb müvei: Bírálati vizsgálat Hegel bölcselkedése 
felett. Pest, 1838. — A lélekeszme bölcsészete történet-birálati 
szempontból, 1839. — Anakreon dalai, 1839. — Plutarch paral-
lelái, 1841. — Tiszta mennyiségtan I. és II. rész. Irodalmi műkö-
déséért a magyar akadémia levelező tagjává választotta meg. 

Az eddigi fiú-iskola, mely a humanitási osztály felállítása 
után gymnasiumnak is mondatott, teljes joggal ilyennek állítható 
nem volt. A latin nyelv kezdetben csak facultative taníttatott, csu-
pán a humanitási osztályokban volt kötelező minden tanulóra 
nézve. Azonban ezen berendezés a tanulóság egy részére hátrá-
nyosnak mutatkozott, mert később a latin nyelvet olyanok is ta-
nulták, a kik iparos vagy kereskedő pályára készültek. Mivel pe-
dig ilyeneknek a latin nyelvre szükségök nem volt, az egyház 
vezetői arra a meggyőződésre jutottak, hogy az elemi iskola a 
gymnasiumtól elkülöníttessék, és külön elemi iskolák szerveztes-
senek, melyek legfelső osztályából azon tanulók, kik gymnasialis 
kiképeztetésben óhajtanak részesülni, a nyelvtani első osztályba 
akadálytalanul fölvétethessenek. Ezen tervezet előkészítésére egy 
küldöttséget nevezett ki az egyház, melynek lelke a már többször 
említett Schedius Lajos volt. A bizottság megállapodása szerint 
felállítandó lenne két külön elemi fiú osztály két-két évfolyammal, 
a gymnasium állana egy grammatikai, egy syntaktikai és egy 
humanitási (rhetorika, poétika) osztályból, mindenik osztály szin-
tén két-két évfolyamból. Meghatározta egyszersmind Schedius a 
tantervet és tanmenetet, a tantárgyak beosztását, terjedelmét a 
legalsó elemi osztálytól a legfelsőbb humanitási osztályig. Ε mun-
kálat Schediusnak mintegy szellemi hagyományát képezte. Nagy 
kár, hogy e munkálatnak, különösen a tantervnek és tanmenetnek, 
az egyház levéltárában nyomára akadnom nem sikerült. Az egy-
ház jegyzökönyveiből csak annyi tűnik ki, hogy ezen tervezet el-
fogadtatott és életbeléptettetett. A gymnasium anyakönyvei sem 
adnak erre nézve felvilágosítást. Anyakönyveket az igazgatók 
1825 óta vezettek, de ezekbe csak a tanulók neveit, nationáléját, 
az erkölcsi magaviseletből az osztályzatot, s a tanulmányokból 
csupán az általános osztályt jegyezték be. Csak az ötvenes években 
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hozták be a bizonyítvány-könyveket, melyekben minden egyes 
tantárgyból írták be az osztályzatot. 

Schedius az új tantervezet életbeléptetésén már nem műkö-
dött közre. Ötven évig buzgón, fáradhatlanúl, önzetlenül, sőt 
áldozatkészséggel szolgálta az egyházat és annak tanügyét. Az egy-
ház 50 éves jubiláris ünnepélye után visszalépett közös fö- és 
iskolafelügyelői állásáról. Hűséges szolgálatait az egyház azzal 
jutalmazta, hogy egy fényes «Schedius-ünnepélyt» rendezett tisz-
teletére, mely alkalommal az egyházi elöljáróság s számos egyház-
tag aláírásával ellátott díszes albumot adtak át az érdemes férfiú-
nak. Emlékét pedig az egyház különösen az által örökítette meg, 
hogy «Schedius Lajos alapítvány» czímén, adakozás útján 2167 fo-
rintot gyűjtött a hívek között, mely összeg a gyülekezet tisztviselői 
számára tervezett nyugdíjintézet alapját vetette meg. Ezen nyug-
díjintézet tőkéje jelenleg közel százezer forint. 

A Schedius Lajos vezetése alatt készült tanügyi reformokat 
dr. Fabinyi János iskolai felügyelő vitte keresztül. Mindenekelőtt 
szerveztetett a külön álló elemi fiú-iskola, mely két osztályból 
állott két-két évi tanfolyammal. Az I. elemi osztály Balassovics 
Lajos, a II. Stuhlmüller Sámuel tanítókra bízatott. Ettől kezdve 
az elemi iskolák a gymnasiumtól elkülöníttettek s az elemi iskolák 
és gymnasium között legfeljebb azon közösség állott fenn, hogy a 
gymnasium legfelső osztályának tanára nemcsak a gymnasium, 
de az összes elemi iskolák igazgatója is volt egész 1856-ig. 

Az új szervezet folytán a gymnasium grammatikai, syntakti-
kai és humanitási osztályokra tagoltatott, s mindenik osztály két-
két évi tanfolyami; volt. A grammatikai osztály tanáráúl Melczer 
Lajos választatott meg. Melczer született 1806-ban Osztrolukán Zó-
lyommegyében. Középiskolai tanulmányait Selmeczbányán és Bozs-
nyón végezte, a theologiai tudományokat a bécsi theologiai facul-
táson hallgatta. Tanulmányai végeztével öt éven át több nemes 
úri családnál nevelősködött, mígnem a balassagyarmati nemzeti 
iskola tanárává választatott. Itt három évig működött közmegelé-
gedésre, mire ezen állását a pesti gymnasiumban elfoglalt tanszé-
kével cserélte föl. Állását az egyház teljes megelégedésére töltötte 
be, s azon tanárok közé tartozott, kik az intézet felvirágzását iro-
dalmi müveivel is előmozdította. Irodalmi művei közül jelentéke-
nyebbek voltak : Magyar és német szó- és mondattan (1842). — 
Elméleti gyakorlatilag tárgyalt latin nyelvtan elemei (1844). — 
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Oktatás a természetrajz elemeiben (1845). — Oktatás a földrajz 
elemeiben (1845). 

A syntaktikai osztály vezetése Kanya Pálra, a humanitási 
osztályé pedig Taubner Károlyra bízatott. Mint azon időben más 
hazai tanintézetekben, úgy a pesti gymnasiumban is az osztály-
rendszer volt divatban, csak az ének-, rajz- és testgyakorlatban 
képezték más tanítók az ifjúságot. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

A g y m n a s i u m vál tozatos t ö r t é n e t e a T l inn-rendszer 
f enná l lásá ig . 

Az új gymnasialis tanrendet dr. Fabiny János iskolafelügyelő 
vitte keresztül. De ezen tanrend, különösen az abban megállapí-
tott tanterv, nem maradt húzamosb ideig érvényben. Kiszorította, 
azt a zay-ugróczi tanterv, melyet 1842-ben a magyarhoni ág. hitv. 
evang. egyház egyetemes közgyűlése elfogadott, s így az a mi 
gymnasiumunkban is életbe lépett. Ε tantervnek a magyar nem-
zeti szellem ápolása czéljából egyik legjelentékenyebb intézkedése 
az volt, hogy abban tannyelvűi a magyar nyelv jelöltetett ki. Csu-
pán a vallástanra nézve tétetett kivétel a grammatikai évfolyamok-
ban, a mennyiben megengedtetett, hogy azoknak kedvéért, kik a ma-
gyar nyelvben nem jártasak, a vallástan anyanyelvükön magyaráz-
tassék. Ezen intézkedés folytán a tannyelv gymnasiumunkban is 
a magyar lett, hol az előtt túlnyomólag a német nyelv volt. Az 
egyház mindazáltal 1844-ben elhatározta, hogy a német nyelven 
kívül még egy tantárgy német nyelven taníttassék. Miután ezen 
tanterv gymnasiumunkban csaknem a Thun-rendszer behozataláig 
érvenyben volt, érdekesnek tartjuk a tantárgyak sorozatát röviden 
közölni. A grammatikai első évfolyam tantárgyai voltak: vallás-
tan; latin nyelv (szóképzés, rendes igék hajtogatásáig befoglalva, 
szavak, mondatok emlékelése, a szókötés legegyszerűbb szabályai 
classikusokból vett példák által világosítva); magyar és német 
nyelv (azon módon, mint a latinban, válogatott remek darabok 
szavalása); számtan (a négy alapnem ismétlése, közönséges és 
tizedes törtek); földrajz (mathematikai s polgári földismeret elemei, 
Európa rövid földismerete történeti adatok s életrajzok hozzá-
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járultával; történet (Magyarország története az ausztriai házból 
való királyokig); természetrajz (állattan); dictandó és szépírást 
gyakorlatok; ének és testgyakorlatok. — A grammatikai második 
évfolyam tantárgyai: vallástan; latin nyelv (a szóképzési rész 
ismétlése, rendhagyó igék, a beszédrészek élőszó s Írásbeli gyakor-
latokkal, szókötési szabályok folytatása gyakorlatokkal, remek-
írókból vett mondások s kisebb darabok emlékelése); magyar 
•és német nyelv (a nyelvtan folytatása, gyakorlatok); számtan 
(törtek ismétlése, egyszerű hármasszabály); földrajz (az ausz-
triai birodalom s Magyarország földrajza, térképek készítése); 
történet (Magyarország története 1526-tól végig); természetrajz 
{növénytan); helyes és szépírást gyakorlatok; ének s testgyakorla-
tok. — A szókötési osztály (Syntaxis) első évfolyamának tantár-
gyai: vallástan (hittan, a reformátió története); latin nyelv (gram-
matika ismétlése, szókötési szabályok, Írásbeli gyakorlatok, fordí-
tások élő nyelvből latinra, Cornelius Nepos); magyar és német 
nyelv (a tanmenet mint a latinban, írásbeli gyakorlatok történeti 
és leírási tárgyúak, ügyiratok készítése, szavalások); görög nyelv 
{nyelvtan a rendhagyó igékig, szavak ; lefordított mondatok emléke-
lése) ; számtan (törtek ismétlése, az arány, egyirányosság, össze-
tett hármasszabály); mértan (planimetria elemei egyenes vonalok-
kal) ; földrajz (Európa bővebb ismertetése földképek készítésével); 
történet (ó- és középkor, időtáblák készítése); természetrajz (ás-
ványtan) ; szép-, helyesírási és testgyakorlatok. — A szókötési osz-
tály (syntaxis) második évfolyamának tárgyai: vallástan (erkölcs-
tan, a magyar protestáns egyház története); latin nyelv (a szókö-
tési szabályok ismétlése és befejezése, szó- és Írásbeli gyakorlatok, 
Cicero, Sallustius, Livius, Ovidius classicusok műveiből válogatott 
részek fordítása, emlékelése, élő nyelvből latinra fordítás); magyar 
és német nyelv (tanmenet mint a latinban); görög nyelv (aszó-
képzési rész befejezése, a szókötés egyszerűbb szabályai, fordított 
-darabok emlékelése); számtan (az összetett hármasszabály ismét-
lése, betüszámvetés a négy alapnemben, a gyökvonás elemei); 
mértan (planimetria körvonalakkal, streometria elemei); földrajz 
{Európán kívüli részek, földképek készítése); történet (a középkor 
befejezése, újkor, időszaki táblák készítése); népszerű természet-
tan ; szép-, helyesírási és testgyakorlatok. — A humanitási első 
évfolyamának tantárgyai: vallástan (keresztyén hittan, az újtestá-
mentom válogatott szakaszainak olvasása s magyarázása); rheto-
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rika és poétika mind két évben (latin s magyar nyelven írásbeli 
gyakorlatok, fordítások, utánzások, öndolgozatok, magyar nyelven 
szavalások); latin nyelv (Livius, Cicero válogatott beszédei, Hora-
tius olvasása s magyarázása, olvasottak emlékelése, a latin nyelv 
finomságai s különösségei, Írásbeli gyakorlatok, latin értekezések); 
görög nyelv (a szóképzési és szókötési rész ismétlése és folytatása, 
Xenophon Cyropsediája, Sokrates nevezetességei, fordított részle-
tek olvasása); magyar és német nyelvből gyakorlatok, magyar 
jeles írók ismertetése; görög történetek s régiségek, ókori geo-
graphia; mathesis (betüszámvetés ismétlése s folytatása, szám fok v 

gyökvonás, egyszerű egyenletek, gyakori példák); testgyakorlat. — 
A humanitási második évfolyam tantárgyai: vallás (keresztyén 
erkölcstan, az újtestámentom válogatott részeinek olvasása s ma-
gyarázása; rhetorika és poétika (mint az első évfolyamban); latin 
nyelv (mint az első évfolyamban); görög nyelv (az ionai dialektus, 
Homer Odysseája); magyar és német nyelv (mint az első évfolyam-
ban) ; római történetek s régiségek (ó-kori geographia); geometria; 
testgyakorlat. 

Azon évben (1843), midőn e tanterv szerint volt gymnasiu-
munk berendezendő, köszönt le tanári és igazgatói hivataláról 
Taubner Károly. Lemondásának okául betegeskedését, mások az 
egyházzal történt összeütközését állítják. Annyi bizonyos, hogy 
lemondása után Olaszországba ment, hol az ausztriai hadseregnél 
mint tábori lelkész szolgált. Helyébe az egyház a humanitási osz-
tály tanáráúl Tavassy Lajost, bölcsészet-tudort választotta meg. 
Tavassy (Teichengräber) Lajos született Iglón, Szepesmegyében, 
1812-ben. Tanulmányait Sopronban, a jenai, göttingai és hallei 
egyetemeken végezte (1838—42), Frőbel intézetét is tanulmá-
nyozta. Miután a bölcsészet-tudorságot még külföldön megnyerte, 
hazájába visszatért, s azonnal gymnasiumunknál talált alkalma-
zásra. Az igazgatói tisztet Taubner leköszönése után 1845-ig 
Kanya Pál töltötte be, hanem ezen évben igazgatóúl Tavassy vá-
lasztatott meg, mely hivatalát 1848-ig viselte. 

A tanítás gymnasiumunkon a zay-ugróczi tanterv szerint 
csendben s zavartalanul folyt az 1848·—49-iki szabadságháború ki-
töréséig. Az intézetnek jó tanárai voltak, kik annak jó hírét emel-
ték, minek folytán a tanulók száma is egyre növekedett; sőt bizo-
nyos tekintetben tanárai vezérszerepet is játszottak. Tavassy, mint 
Pestalozzi buzgó követője, az első magyar pnedagogiai szaklapot 
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alapította «Nevelési emléklapok» czím alatt, mely folyóirat időhöz 
nem kötött füzetekben jelent meg. 

A magyar szabadságharcz zavarólag hatott gymnasiumunk 
féjlődésére is. Inter arma silent Musae ! A haza, a nemzet önvé-
delmére volt kénytelen minden erejét fordítani. Az ifjabb fegyver-
képes nemzedék, közte a tanuló ifjúság is, a harczosok sorába 
lépett ; a tanítás, kivált a középiskolákban, több helyütt szünetelt, 
így történt nálunk is. A nemzet ügye mellett Tavassy is teljes 
lélekkel buzgott. Beállott honvédnek, végig küzdötte a szabadság-
harczot, s mint százados tette le a fegyvert. Az oroszok segítségé-
vel győztes osztrák hatalom őt is, mint kívüle ezreket, az Olasz-
országban elhelyezett osztrák hadseregbe közlegénynek sorozta 
be. Itt egyik tábornoka felismerte nagy képességeit, tágaskörű 
ismereteit, gyermekei mellé, nevelőül alkalmazta. így sorsa nem-
csak tűrhetővé vált, hanem hasznos nevelői működése környezete 
becsülését szerezte meg számára. Néhány év múlva szabadon bo-
csáttatván, nem jöhetett vissza a fővárosba, szülőhelyére Iglóra 
internáltatott, hol nemsokára az ottani gymnasium tanára lett, 
mígnem ottani érdemes munkálkodása után 1877-ben meghalt. 

A szabadságharcz kimenetele után egyházunk- és iskolánkra 
nézve is nehéz idők virradtak. Az 1850-ben kiadott Havnau-féle 
rendelet a protestánsok számos jogát elkobozta. A pesti evang. 
«gyház kebelében pedig a tót hitsorsosok támasztottak zavarokat, 
melyek nem is szűntek meg előbb, míg a tótok teljesen el nem 
váltak magyar-német hitsorsosaiktól s külön tót egyházat nem 
alapítottak. 

Az iskola azonban dr. Fromhold Károly felügyelő buzgólko-
dása folytán a beállott békés időben azonnal megkezdte csendes s 
áldásos működését. Tavassy eltávoztával ismét Kanya Pál lett az 
igazgató, ki Melczer collegájával, gyorsan váltakozó segéd vagy 
helyettes tanárok (Argay János, Ballagi Károly, Batizfalvi István) 
közreműködése mellett fenn tudta tartani a gymnasium jó hírét. 
Az absolut osztrák kormány azonban csakhamar nehéz akadályo-
kat gördített a gymnasium további zavartalan működése elé. 
A Thun-féle gymnasialis rendszert, mely Ausztriában 1849-ben 
hozatott be, az osztrák kormány 1850-ben Magyarországra nézve 
is kötelezővé tette. Csak azon iskola nyerhette el a nyilvánossági 
vagyis azon jogot, hogy érvényes iskolai bizonyítványokat állítha-
tott ki, mely ezen rendszer szerint szervezkedett. Ezen új gymna-
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siális rendszer keresztülvitele tömérdek pénzáldozatot követelt, 
melyet egyházunk, akkori körülményei mellett, legjobb akarata 
mellett is, képtelen volt előteremteni. Az egyház, mely magyar 
pénzben is sokat veszített, még az elég szegényesen díjazott taná-
rainak fizetését vagy már megszavazott drágasági pótlékát sem 
volt képes olykor folyóvá tenni. A tanárok évi fizetése 160—300 
forint között ingadozott; 300 forint fizetése csak az igazgatónak 
volt. Ehhez járult mindenik tanár számára természetbeni lakás, 
vagy e helyett 160—180 forint lakbér, 50 forint fapénz, s minden 
tanulótól 8—10 forint tanpénz. Az egyház pénzügyi viszonyai 
mindegyre rosszabbodván, máskép szorult helyzetén nem tudott 
segíteni, minthogy az 1854/55-iki iskolai évvel a humanitási osz-
tályt megszüntette, s eddigi gvmnasiumát négyosztályu reálgymna-
siummá változtatta, azokat a tanférfiakat pedig, kiknek állásuk 
hivány (vocator) által nem volt biztosítva, mint a rajz-, torna- és 
énektanítókat, elbocsátotta. Az így szervezett négy osztályú közép-
iskolát azután a Thun-féle «Entwurf» értelmében, mely szerint a 
szak- és osztály rendszer mintegy egyesítve tűnik fel, s melyben a 
classicus nyelvek mellett a reáltudományokra (technologia, árú-
isme) is súly van fektetve, kísérletképen életbe léptette. Az így 
átalakított iskola első osztályának vezetője Argay János lett, ki 
1849 óta a felső osztályokban mint helyettes tanár működött, a 
második osztályba tanárúi Melczer Lajos helyeztetett, a III—IV. 
osztályt Kanya Pál vezette. Egyúttal elhatároztatott, hogy Stuhl-
müller Sámuel néhány tantárgyat minden osztályban tanítson. 

Nehéz volt egyházunk s így középiskolánk sorsa is a szabad-
ságharcz lezajlása után bekövetkezett időszakban, de az isteni 
gondviselés mind kettőnek segítségére jött, mikor a szükség leg-
nagyobb volt. Két egyházunk javáért lángoló lélek végrendeleti-
leg fejedelmi vagyont juttatott részint egyetemes egyházi czélokra, 
részint pesti külön egyházunkra és iskolánkra, minek folytán biz-
tos kilátás nyílt arra, hogy egyházunk és iskolánk sorsa jobbra 
fordúl, mihelyest a hagyomány jövedelme folyóvá válik. Az első 
végrendelet 1830 május 23-án kelt, melyben Glosius Dániel saját 
és atyja dr. Glosius Sámuel emlékére tetemes vagyon felett ren-
delkezett egyházi jótékony czélokra. Azonban ezen hagyományok 
jövedelme csak forrón szeretett nejének, született Artner Saroltá-
nak, halála után válhatott esedékessé, miután a hagyományozó 
összes vagyonának haszonélvezetét «forrón szeretett» hitvestársá-
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nak biztosította. Ezen végrendeletében Glosius összes vagyonának 
hat huszadrészét szegény «evangelikus-lutheránus» tanulók, főleg 
olyan theologusok és bölcsészethallgatók felsegélésére, kik alaposabb 
kiképeztetés czéljából a külföldi egyetemet látogatják, ösztöndíj-
alapúi hagyományozta, olyformán, hogy ez ösztöndíjakat (105 frt) 
két évig élvezhessék. A nemeslelkű adományozó magyar hazafias 
szellemének fényes tanúságát adta az által is, hogy végrendeleté-
ben határozottan kifejezte, miszerint ösztöndíjban csak azon theo-
logusok részesülhetnek, kik beigazolják, hogy a magyar nyelvben 
alaposan jártasak. Ezen hagyomány kezelését s az ösztöndíjak ki-
osztását a végrendelkező a pesti magyar-német ág. hitv. evang. 
egyházra bízta. 

A második végrendelet 1850 február 26-án kelt. A végrendel-
kező Glosius Dánielnek evangyéliomi szellemű özvegye, született 
Artner Sarolta volt. Ε nemeskeblű úrasszony, a végrendeletében, 
távoli rokonai s egyéb jótékony czélokra tett hagyományok levo-
násával, összes vagyonát «Glosius-Artner alapítvány» czím alatt 
pesti magyar-német egyházunkra hagyta, valamint e vagyon keze-
lését is ezen egyházra bízta. Kijelölte pedig végrendeleteben azon 
czélokat, melyekre e vagyon jövedelme fordítandó lesz. így vég-
rendeletében határozottan kifejezte, hogy ezen vagyonból oly alap 
létesíttessék, melynek jövedelméből hat lelkész és tanár évenként 
60 egész 105 forintnyi, nyolcz lelkész és tanár szegényen maradt 
özvegye pedig évenként 31—63 forintnyi segélyben részesüljön, az 
ezen alapon felül megmaradt hagyatéktömeg ismét mindaddig tőké-
sittessék, mígnem annak kamataiból a pesti főgymnasiumban há-
rom, a soproni ós pozsonyi lyceumokon ellenben két-két tanszék fel-
állítható leszen. A tanszékek első sorban a pesti főgymnasiumban 
állítandók fel. Ezen két rendbeli fejedelmi alapítványok értéke ingat-
lanokban (két pesti ház), pénzben és ingóságokban, az akkori becslés 
szerint, közel százezer forintot tett. Habár e végrendelet német nyel-
ven van írva, mégis mily szép magyar nemzeti szellem élt a nemes 
végrendelkező úrasszony keblében, végrendeletének különösen két 
pontjából tűnik ki, melyeket érdekesnek találunk e helyütt is kö-
zölni és megörökíteni. A végrendelet 7-ik pontja így szól: Ein 
Capital von 300, sage Dreihundert fi. Mze, bestimme ich dazu, 
dass die Interessen hievon gleich getheilt werden sollen zwischen 
dem ungrischen und deutschen Prediger der evang. Gemeinde zu 
Pest, mit dem Bemerken jedoch, dass da das Wohl des Yaterlan-



17 

des erheischt, dass die Fortschritte der Nationalität nicht nur 
gehemmt, sondern lieber aus allen Kräften befördert werden, sie 
ebenfalls ihr möglichstes beitragen sollen, die ungarische Natio-
nal-Sprache zu erweitern und zu befördern. — A végrendelet egy 
másik pontja így hangzik: Da die traurige Erfahrung zeigt, dass 
oft Prediger und Professoren aus Alterschwäche oder auch chro-
nischen Krankheiten, oder Geistes-Schwäche ihrem Amte gehörig 
zu entsprechen unfähig sind, ihre geringen Mittel aber zu ihrer 
Versorgung nicht hinreichen, erheischt es die Menschenliebe, dass 
für solche verlassene Arme christlich gesorgt werde. — Somit 
wird jener Ausschuss (egyházi választmány) solchen ünbehülfli-
chen, und durch glaubwürdige Zeugnisse wahrhaft dürftig befun-
denen Predigern und Lehrern (jedoch nur von Gymnasial- oder 
höheren Schulen) aus allen Superintendentien Ungarns, mit Aus-
nahme jener Antheile, die sich durch das Phantom-Slavia von 
Ungarn abzusondern wünschen, — Sechs an der Zahl, jedem per 
sechzig, achtzig, höchstens aber per Einhundert Gulden C. M. 
jährlich verabfolgen lassen. — Ezen végrendelkezésből is kitűnik, 
hogy egyházunknak már a harminczas, még inkább a későbbi 
években a panszlávokkal erős küzdelme volt. 

Egyházunk a nemeslelkű hagyományozok tiszteletére és hálá-
jának irántok való kifejezése czéljából, midőn a nemeslelkü Glo-
sius Artner Sarolta (1853-ban 73 éves korában) elhúnyt, ugyan-
ezen év május 12-én fényes Glosius-ünnepélyt rendezett, később 
a főgymnasium épületében a folyosó falán emlékezetüket egy 
díszes emléktáblával örökítette meg e következőfelirással: «Glo-
sius Dániel és hitvese Artner Sarolta emlékének. Áldott emléke-
zetüket őrizze meg hálásan a kegyelet, áldásos alapítványukat 
tegye gazdagon gyümölcsözővé a szorgalom.» 

Ezen fejedelmi adomány a nehéz időkben vigasztalásül és 
bátorításúl szolgált az egyháznak, hogy gymnasiumát, a mennyire 
lehetséges, ezentúl is fentartsa, mert habár előrelátható volt, hogy 
a végrendelet teljes lebonyolítása húzamosabb időbe kerül, mind-
azáltal biztosan lehetett reményleni azt is, hogy már néhány év 
múlva ezen forrásból a gymnasium újjá születése és fejlesztése 
lehetségessé válik. 

Addig azonban, míg a Glosius-alap nem jövedelmezett, az 
egyház folyton küzdött gymnasiumának lételéért. Az absolutismus 
időszakában a helytartótanács azt követelte az egyháztól, hogy 
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tanintézeteit egészen a Tliun-féle Entwurf szerint rendezze. Egy 
rendeletében kijelentette·, hogy minden gymnasium egy négyosz-
tályú s legalább is három tanerővel ellátott elemi iskolára támasz-
kodjék, s hogy azon növendékek, kik nem ilyen elemi iskolában 
képeztettek, semminémü középiskolába fel nem vehetők. Az egy-
ház vezérférfiai, ezen rendelet nyomása, de még inkább az oktatás 
jól felfogott érdekében, keresztülvitték, hogy az eddigi két külön-
külön teremben elhelyezett osztályhoz még egy harmadik is csa-
toltassék. Az első elemi osztály tanítója Balassovics maradt, a 
másodikba a gymnasiumból Stuhlmüller helyeztetett át, a harma-
dik-negyedik osztályba új tanerő, a svájezi származású Dürringer 
János alkalmaztatott. Ε szerint a gymnasiumban csak két rendes 
tanár, Kanya és Melczer maradtak. Azonban a helytartó-tanács 
ezen intézkedésekkel még mindig nem volt megelégedve, s a 
gymnasiumnak a Thun-rendszerhez alkalmazott teljes átalakítását 
követelte. Erre az egyház egy férfias felterjesztéssel, hivatkozva 
az evang. egyház törvényes jogaira, gymnasiumát erőteljesen vé-
delmezte, de egyszersmind kijelenté, hogy a Glosius-Artner-féle 
hagyaték lebonyolítása után, saját jól felfogott érdekében is, igye-
kezni fog gymnasiumának jobb karba hozatalán. Addig is 185G-ban 
a gymnasiumi oktatás sikeresebbé tétele czéljából, a működő két 
rendes tanár mellé, egy kisegítő tanárt alkalmazott. Ezen intézke-
dés azonban kellő eredményre nem vezetvén, az 1857/58-iki isko-
lai évre a két rendes tanár mellé, két egyenként 525 forinttal díja-
zott segédtanár választatott, kik közül az egyik, Yezekényi Hor-
váth Sándor a classika-philologia, a másik Greguss Gyula a ma-
thesis és physika tanításával bízatott meg. Ez utóbbi két · tanfér-
fiúról alább bővebben fogunk megemlékezni. Ezen újításokkal járó 
költségeket az egyház annál könnyebben fedezhette, mivel a Glo-
sius-Artnerféle hagyományból már is 682 frt 50 kr. folyt be az 
egyház pénztárába. 

Az 1859-ik évben egyházunk erejét a protestáns egyházak 
autonómiáját gyökerében megtámadó szeptemberi pátens elleni 
küzdelem kötötte le. Azonban a protestáns egyházak rendkívüli 
ellenzése és a solferinói ütközet kimenetele megtörte az absolut 
kormány hatalmát. A protestáns egyház már a következő évben 
az 1848 előtti törvényes állapotába visszahelyeztetett, mely körül-
mény egyházközségünket is új lelkesedésre buzdította. A vezérfér-
fiak különösen a gymnasium újraszervezésére s biztos és állandó 
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alapokra való fektetésére fordították figyelmüket, annyival is in-
kább, mert a Glosius-Artnerféle hagyatéknak már a közel jövőben 
megtörténő lebonyolítása kilátásba volt helyezve. 

Három kitűnő s ritka tehetségű férfiú állott egyházunk élén 
gymnasiumnnk újraszervezése időszakában. Az egyik dr. Hun-
faly Pál, hazánk egyik legnagyobb tudósa, s a gymnasium fel-
ügyelője. Nemcsak anyagi áldozatokkal járult a nemes terv kivite-
léhez, hanem mint az intézet vezetője, szellemi tőkéjének gyara-
pítása által szerzett magának hallhatatlan érdemeket. A másik 
•dr. Székács Ferencz, a pesti ág. hitv. evang. egyház magyar lel-
késze s bányakerületi superintendens. Párját ritkító szónoki tehet-
sége, mindenha tekintélyes és megnyerő föllépése, nagy rábeszélő 
képessége, mind a két egyház főbbjeihez barátságos viszonya tet-
ték lehetségessé, hogy a gymnasium újraszervezésének eszméje 
számára széles körben barátokat s pártfogókat tudott szerezni. — 
Egyházunk harmadik kitűnősége Fabiny Jánosnak, iskoláink egy-
kori kiváló felügyelőjének fia, Fabiny Teofil, hazánk egyik leg-
nagyobb jogtudósa, ki fényes tehetségei folytán a bírói pályán 
a legmagasabb méltóságokra, majd' az igazságügyi miniszteri ma-
gas állásra emelkedett. Mint egyházi felügyelő bölcs, körültekintő, 
•óvatos szervező képessége, a jó ügyért lángoló buzgósága által 
tette lehetővé, hogy a megkezdett alkotás maradandó alappal 
•bírjon. 

Ε kitűnő férfiak bölcs előrelátással az újból szervezendő 
gymnasium iránt mindenekelőtt a részvétet és érdekeltséget ipar-
kodtak szűkebb és tágabb körökben felébreszteni. A reformokhoz 
pénz kellett. Meleg felhívást intéztek tehát nemcsak a hitsorsosok-
lioz, hanem a város más vallású lakosaihoz is, hogy őket nemes 
vállalatuk kivitelében pénzadományokkal támogassák. A felhívás-
nak szép eredménye volt. Kövid idő alatt 5000 forint gyűlt össze, 
a mi szép reményt nyújtott a vállalat sikere iránt. 

A vezérférfiak más irányban is működtek a gymnasium eme-
lése érdekében. Előre látható volt, hogy ha a gvmnasiumot a kor 
igényeihez képest akarják fejleszteni és tökéletesíteni, annak osz-
tályai a gyűjteménytárakkal együtt nem fognak az eddigi habár 
két emeletes iskolai épületben elférni, annyival inkább, mert ezen 
épület akkortájt lelkészi és tanítolakásúl is szolgált, földszintje 
pedig jövedelmező boltokká volt átalakítva. Szükségesnek találták 
fellát egy új és díszes gymnasiumi épületnek fölépítését, mely 
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esetleg a nyolczosztályú főgymnasium számára is elegendő helyi-
séggel legyen ellátva. Ε czélra legalkalmasabbnak találták az. 
eddigi iskolai épülettel tőszomszédos katonai sütőháznak, illető-
leg e ház telkének megszerzését. Különben is a folyton működés-
ben levő sütőház fojtó légköre miatt az iskola eddig is sokat szen-
vedett, s azért már a negyvenes években kísérletet tett az egyház 
a katonai kincstárnál, ezen sütőmühelynek nemcsak eltávolítása,, 
hanem telkének iskolai czélokra való megszerzése tekintetében. 
Azonban az egyház minden erőfeszítése sikertelen maradt. Egyik 
év a másik után mult el, s az egyház üres ígéreteknél és biztatá-
soknál egyebet el nem érhetett. Végre a katonai hatóságok is be-
látták ezen a város középpontján fekvő sütőmühelynek alkalmat-
lan voltát. Ennek következtében az egyház ismét lépéseket tőn e 
dísztelen telek megszerzése czéljából, s kérésének ez alkalommal 
az által is nyomatékot adhatott, hogy a kormány erősen szorí-
totta az egyházat gymnasiumának czélszerű berendezésére és el-
helyezésére. Nagyban elősegítette az egyház törekvését azon kö-
rülmény, hogy az ország akkori császári helytartója (az absolutis-
mus még fennállott), Benedek táborszernagy, maga is buzgó pro-
testáns volt. A nagynevű Székácsot, a magyar egyház lelkészét, 
igen szerette, vele gyakran érintkezett. Székács rábeszéléseire a 
cs. helytartó végre kieszközölte, hogy egy 1861 január 26-káról 
kelt császári elhatározás folytán, a katonai sütőházból 185 D ° , 
4' 8"-nyi terület az egyháznak 25,000 frtért egy főgymnasiumi 
épület számára átengedtetett. Az egyház azonnal egy építési 
bizottságot nevezett ki, hogy az építéshez szükséges előmunkála-
tokat haladéktalanúl megtegye. 

Nehéz feladat volt a telek árának kifizetése és az új főgymna-
siumi épület fölépítése. De az egyház élén olyan férfiak állottak, 
kik nem ijedtek meg a nehézségektől, hanem teljes odaadással és 
bátorsággal láttak a nehéz munkához. 

Azonban az iskola virágzása és áldásos hatása nem a fényes 
és díszes épülettől, hanem azon szellemtől függ, mely elevenít, s 
ezen elevenítő szellem föltételeztetik első sorban a hivatásukat 
értő tanerők buzgó és kötelességtudó működésétől. 

Az újonnan szervezendő gymnasium számára új tanerőkről 
kellett gondoskodni. A régi tanárok közül Melczer Lajos 1860 
május 16-án elhúnyt; Kanya Pál és Stuhlmüller Sámuel az 
1859/60-ik iskolai év végével nyugalomba tértek. Hosszú évek 
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során át nagy buzgósággal és lelkiismeretesen teljesített szolgála-
tukat az egyház azzal jutalmazta, hogy teljes 630 frtnyi fizetésü-
ket utalványozta ki nekik nyugdíjul. Miután az addigi nyugdíj-
alapból ez összeg egészen ki nem telt, részint a Glosius Dániel-
Sámuel-féle segélyezési alapból, részint egyes nagylelkű adakozók 
áldozatkészségéből befolyt pénzből biztosította az egyház az azon 
időben jelentékenynek mondható nyugdíj ponos kifizetését. 

Az újra szervezendő négy osztályú gymnasiumba azután 
egyházunk két rendes és három segédtanárt választott. Rendes 
tanárok lettek: Greguss Gyula, eddigi segédtanár, ki a mennyiség-
és természettan tanításával s az igazgatói teendőkkel, és Dorner 
•József, eddigi szarvasi rendes tanár, ki a természetrajz és német 
nyelv tanításával bízatott meg. Segédtanárokúi alkalmaztattak 
Vezekényi Horváth Zsigmond, ki e minőségben mint a classica-
philologia tanára már is működött, Szénássy Sándor eperjesi és 
Batizfalvi István rozsnyói rendes tanárok, kik a gymnasium többi 
tantárgyainak tanítására jelöltettek ki. Végül Merkl Lajos a gymna-
siumban, rendkívüli minőségben, rajztanárrá választatott. 

Greguss Gyula, született 1829-ben Eperjesen. Iskoláit Rozs-
nyón, utóbb Pozsonyban járta, a jogot pedig 1848-ban Eperjesen 
végezte. A szabadságharczban is részt vett mint honvédtüzér s 
a fegyvert \rilágosnál tetté le. 1851-ben Bécsbe ment, hol öt évet 
töltött részint a polytechnikumban, részint pedig az egyetemen s 
a pliysikai intézetben. Hazatérte után egy évig mint magánne-
velő működött, 1857-ben gymnasiumunknál segédtanárrá válasz-
tatott. Három évet töltött ily minőségben, mire 1860-ban a meny-
nyiség- és természettan rendes tanárává s az intézet igazgatójává 
választatott* — Dorner József, született 1810-ben Győrött. A huma-
niórákat Győrött, a philosophiai tanfolyamot Sopronban végezte. 
A gyógszerészi pályára lépvén, e folyamot a bécsi egyetemen vé-
gezte 1831-ben. Ezután egy évet a bécsi polytechnikumban töl-
tött. 1840-ben a magyar kir. helytartótanács egészségügyi osztá-
lyában államhivatalt vállalt, 1848-ban pedig b. Eötvös József 
alatt a vallás- és közoktatási ministeriumban szolgált. 1853-ban a 
szarvasi ág. hitv. főgymnasium tanárává választatván, ott 1860-ig 
működött. Ugyanezen év augusztus havában gymnasiumunkhoz 
a természetrajz és német nyelv rendes tanárává választatott. — 
Batizfalvi István, született Rimaszombatban 1824-ben. Iskolai pá-
lyáját Rozsnyón kezdte s Késmárkon és Szarvason folytatta, mely 
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utóbbi helyeken a theologiai, Sárospatakon a jogi tudományokat 
végezte (1846). Ezután neveléssel foglalkozott. Majd a szabadság-
harczot, mint honvédfőhadnagy végig küzdötte. 1850-ben ismét 
Pesten vállalt nevelői állomást, mire 1851-ben a pesti ág. hitv. 
ev. gymnasiumban segédtanár lett. 1852-ben a rozsnyói ág. hitv.' 
ev. főgymnasiumba a történet-földrajz rendes tanárává válasz-
tatott, hol e minőségben nyolcz évet töltött. 1860-ban a pesti ág. 
hitv. ev. gymnasiumba jött vissza. — Vezekényi Horváth Zsig-
mond, született Albertin, Pestmegyében, 1837-ben. Gymnasiumi 
tanulmányait a pozsonyi ág. hitv. ev. lyceumon végezte, mire a 
pesti kir. egyetemen mint rendes joghallgató két évi tanfolyamot 
végzett, s innen a bölcsészeti karhoz lépett át, honnét 1861-ben 
bölcsészet-tudorjelölti minőséggel bocsáttatott el. Még mint böl-
csészethallgató az 1858/59-iki isk. évre a pesti ág. hitv. ev. gymna-
siumhoz a classika-philologia és magyar nyelv segédtanárává vá-
lasztatván, e minőségben a gymnasium újraszervezésekor is meg-
maradt. •— Szénássy Sándor, született Ákoson, Középszolnok me-
gyében, 1829-ben. Iskoláit Debreczenben végezte 1841—1851; 
1851-től 1853-ig magánnevelő volt. Erre egy félévig mint segéd-, 
másfél évig pedig mint rendes tanár az eperjesi kollégiumban 
működött. 1860-ban a budapesti ág. hitv. ev. főgymnasiumhoz a 
görög és latin nyelv segédtanárává hivatott meg. 

Négy külön tanterem felszerelése a négy gymn. osztály szá-
mára, hat tanár díjazása nagy kiadásokkal volt összekötve. A ren-
des tanárok évi fizetése egyenkint 630 írtban állapíttatott meg s 
ezenfelül a tandíj két harmadában osztozkodtak, míg egy harmad az 
iskolai pénztárba folyt. A segédtanárok, kik azonban két év múlva 
rendes tanárokká választattak, egyenkint 400 frtnyi évi fizetésben 
részesültek. 

Szerencsére az egyház anyagi viszonyai évről-évre kedvezőb-
ben alakultak. A városi hatóság, méltányolván az evangélikusoknak 
a tanügy körül kifejtett hasznos tevékenységét, 1860-ban cultu-
ralie czélokra 1575 frtnyi segélyt adott, 1861-ben már 2100 frtnyi 
segélylyel gyarapította egyházunk pénztárát, mely összeg két 
harmada a közös egyházi és iskolai pénztár javára esett. Ugyan-
ezen (1861) évben a Glosius-Artner Sarolta-féle hagyomány is lebo-
nyolíttatott s az egyház a 112,522 frt 45 krnyi alapítványtőkét, mely 
pesti házakba volt fektetve, a 13,110 frtnyi megtakarított kamattal, 
a végrendelet értelmében, kezelése alá vehette. Mivel pedig ezen 
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alapítványból, mint már fentebb is említettük, hét tanszék volt 
alapítandó, az egyház elhatározta, hogy az alapítvány tiszta jöve-
delméből az illető gymnasiumokban egy-egy tanszék alapítására 
40,000 forint fog fordíttatni mindaddig, míg a hét tanszékre szük-
séges 280,000 frt befolyt. 

Eredetileg az egyháznak azon szándéka volt, hogy a végren-
delet szószerinti értelmében 120,000 forintot mindenekelőtt saját 
gymnasiumában alapítandó három tanszékre gyűjt össze, de e 
szándékától később elállott, mivel ez esetben a pozsonyi és sop-
roni lyceumok, mely intézeteknek szintén nagy szükségük volt a 
pénzsegélyre, ezen segélyhez csak nagyon későn jutottak volna. 
Ezen lyceumok pártfogóságának kérelmére tehát egyházunk bele-
egyezett abba, hogy a betűszerinti értelmezéstől eltekintve, a mél-
tányosság terére lép. Ennélfogva 1863-ban a három érdekelt egyház 
Írásbeli szerződésre lépett egymással, mely szerint az eddig meg-
takarított 25,000 frtnyi kamat a pesti gymnasiumnak jusson ; 
1864-től kezdve pedig a jövedelem következő kulcs szerint osztas-
sék fel. Az alapítvány tiszta jövedelméből évenkint csak 7000 frt 
lesz kiosztandó, a netáni jövedelemtöbbletből pedig előre nem 
látott kiadások fedezésére egy külön kezelés alatt álló tartalék-
tőke képeztessék. A kiosztandó 7000 forintból az alapítvány jöve-
delmezésétől számított első évtizedben Pest öt hetedrészt, Sopron 
és Pozsony egy-egy hetedrészt kapjon ; a második évtizedben Pestre 
négy, Sopronra két, Pozsonyra egy hetedrész jusson; a következő 
öt évben Pest egy, Sopron négy, Pozsony két hetedrészt kapjon ; az 
ezután következő öt évben, Pest már teljesen kí lévén elégítve, 
Sopronnak két, Pozsonynak öt hetedrész szolgáltassék ki. Ily mó-
don 35 év lefolyása alatt, az előre tett számítás szerint, mind a 
hét tanszék megkapja illetékét, a hagyatéktömeg pedig, a végren-
delet értelmében, valamely jótékony czélra lesz fordítandó. 

Azonban a kor egyre nagyobb igényekkel lépett fel a közép-
iskolai oktatás tökéletesbbítése czéijából. Egyházunk csakhamar 
meggyőződött, hogy egy-egy tanszék megalapítására, az ahhoz 
kötött felszerelésekkel, 40,000 forint kevés, a szerződés megkötése 
után nemsokára, azon inditványnyal lépett föl, hogy egy-egy tan-
szék dotátiója 80,000 forintra emeltessék. Ez indítványba mind a 
három patronatus örömmel beleegyezett, s elhatározta, hogy a 
280,000 frt kiosztása után, a tiszta jövedelemben űjabb 280,000 frt 
erejéig Pest három, Sopron két, Pozsony szintén két hetedrészben 
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részesüljön. Gymnasiumunk pártfogósága, illetőleg fentartó ható-
sága, a hagyaték jövedelméből számára befolyt kamatokat, intézete 
számára tökéletesíti, s tanczélokra csak az így alakított tőke ka-
matait használja fel. 

Egyidejűleg egyházunk és iskolánk vezérférfiai egy új főgym-
nasiumi épület felépítése érdekében is fáradhatatlanúl működtek, 
úgy, hogy az előkészületek befejezése után 1863-ban az építéshez 
lehetett fogni. 

Ilyenek voltak a viszonyok a gymnasium újjászületése idősza-
kának első éveiben. 

HARMADIK SZAKASZ. 

A g y m n a s i u m újraszervezésé tő l a t e l j e s nyolczosz-
tá lyú f ő g y m n a s i u m l é t e s í t é sé ig . 

Az újonnan szervezendő gymnasium szellemi vezetését és be-
rendezését Hunfalvy Pál isk. felügyelő, ki daczára annak, hogy 
br. Podmaniczky László visszalépése után 1862-ig az egyházi fel-
ügyelői tisztet is teljesítette, nagy buzgalommal eszközölte. A pro-
testáns egyház ellen kiadott császári pátens visszavonása után, 
egyházaink es iskolafentartó hatóságaink visszanyerték önkormány-
zati és önrendelkezési jogaikat. Br. Prónay Gábor egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő az 1860-ik év okt. 6-ára több tanférfiút hívott 
meg Pestre, hogy a zay-ugróczi s iskoláinkra ráerőszakolt Thun-
féle tanrendszert megvitassák, s oly tantervet készítsenek, mely 
a kor szükségeinek s az evang. egyház és a magyar haza érdekei-
nek megfeleljen. A főiskolák képviselőiből álló tanári értekezlet 
munkálata az ugyanazon hó 10-én tartott egyetemes gyűlés által 
véleményezés végett az egyes egyházaknak megküldetni rendelte-
tett, hogy a beérkező észrevételek alapján a következő egyetemes 
gyűlésen a tanterv és tanmenet minden középiskolára nézve köte-
lezőleg megállapíttassék. 

Mivel előre nem volt tudható, mikor állapíttatik meg az új 
tanterv az egyetemes gyűlés által, dr. Hunfalvy Pál isk. felügyelő 
a gymnasium tanáraival értekezletet tartott, mely alkalommal az 
1860/61 -iki isk. évre e következő tantervben történt megállapodás: 
I. osztály: Vallás, hetenkint két óra: hittan, bibliai elbeszélések- és 
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szentírási helyekkel felvilágosítva. Kézi könyv : Székács kathekiz-
musa; biblia. — Latin nyelv, hetenkint hat óra: első félévben a 
nevek rendes ragozása, második félévben ragozásra s nemre való 
minden kivétel, folyvást a megfelelő gyakorlatokkal. K. k.: Varga-
Schultz. — Magyar nyelv, hetenkint két óra: betütan, főnévrago-
zás az igeragozásig; költemények fejtegetése s emlékelése, Írásbeli 
gyakorlatok. K. k.: Ihász nyelvtana s Erdélyi olvasókönyve. — Né-
met nyelv, hetenkint két óra: főnevek s igék alaktana, mondat-
képzés, fordítás és olvasás. K. k.: Heyse nyelvtana, Ballagi olvasó-
könyve. — Földrajz és történet, hetenkint három óra: Az osztrák 
birodalom, különösen a magyar királyság földrajza. K. k.: Batizfalvi 
földrajz elemei. Magyarország története az Árpádok alatt. K. k.: 
Rajcsányi. — Természetrajz, hetenkint két óra: emlősök, rovarok, 
pankányok, pókok. K. k.: Pokorny. — Mennyiségtan, hetenkint 
három óra: első félévben számtan, alapműveletek egészekkel s 
közönséges törtekkel; második félévben mértan : vonalak, három-
szögek, egybevágóságuk. K. k.: Mocnik. — II. osztály: Vallás, he-
tenkint két óra: erkölcstan, ó- és újtestamentomi elbeszélésekkel, 
szentírási helyekkel felvilágosítva. K. k. mint az első osztályban. — 
Latin nyelv, hetenkint hat óra: a rendes ragozások ismétlése s 
a nemi szabályok tana tüzetesen, rendhagyó név- és igerago-
zás, elkerülhetetlenebb szókötési szabályok, fordítási gyakorlatok. 
Aesopféle mesék. K. k. mint az első osztályban. — Magyar nyelv, 
hetenkint két óra: névragozás ismétlése s az igeragozás, költe-
mények betanulása és fejtegetése, Írásbeli gyakorlatok. K. k. mint 
az I. osztályban. — Német nyelv, hetenkint két óra: alaktan foly-
tatása, bővített mondatok képzése, fordítás, olvasás, emlékelés. K. k. 
mint az I. osztályban. — Földrajz és történet, hetenkint három 
óra: Európa részletes főldjajza, Magyarország története befejezve. 
K. k. mint az I. osztályban. — Természetrajz, hetenkint két óra: 
első félévben a madarak, hülők és halak; második félévben a nö-
vények természetrajza. K. k. mint az I. osztályban. — Mennyiség-
tan, hetenkint három óra: első félévben tizedes törtek, arányok, 
hármas szabály; a második félévben kerület- s területszámítás, 
háromszögek hasonlósága. K. k. mint az első osztályban. — 
III. osztály : Vallás, hetenkint két óra : az erény segédeszközei; a 
keresztyén egyház ünnepei; a keresztyén vallás és egyház története 
a reformátióig; szentírás olvasása. K. k. mint az I. osztályban s a 
soproni képezde egyháztörténete. — Latin nyelv, hetenkint hat 
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óra: a szókötésből a mondatrészek egyezése s az esettan; fordí-
tások latinra, Phaedrus, Cornelius. Κ. k. : Varga-Schultz. — 
Görög nyelv, hetenkint öt óra: a formatanból a nevek, az igék 
jelen időtöje kellő gyakorlatokkal. K. k.: Curtius-Kiss nyelvtana és 
Schenkl-Kiss olvasókönyve. — Magyar nyelv, hetenként két óra: 
mondatok szerkezete, olvasmányok, írásbeli gyakorlatok, egyes 
darabok betanulása. K. k.: Szvorényi. — Német nyelv, hetenkint 
két óra: összetett mondatok képzése, prózai s költői darabok for-
dítása s elemzése. K. k.: Heyse és Ballagi. — Földrajz és történet, 
hetenkint három óra: Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália részle-
tes földrajza. K. k. mint az I. osztályban. — Az ó-kor története, 
főtekintettel Görögországra és Rómára. Ii. k.: Beck. — Természet-
rajz. hetenkint két óra: első félévben ásványtan. K. k.: Dorner; 
második félévben természettan bevezetése, a testek általános tulaj-
donságai, vegytan elemei. K. k.: Pisko-Kühn. — Mennyiségtan, 
hetenkint három óra; első félévben betűvetés, fokozás és gyök-
vonás ; második félévben a kör. K. k.: Mocnik. — IV. osztály: 
Vallás, hetenkint két óra: a reformátió története külföldön és 
hazánkban: szentírás olvasása. K. k. mint a III. osztályban. — 
Latin nyelv, hetenkint hat óra: az esettan ismétlése, a szókötés 
befejezve; a szó- és versmértan elemei; kellő gyakorlatok, fordítá-
sok iskolában és otthon. Julius Caesar, Ovidius; az olvasott clas-
sicusok egyes részleteinek emlékelése. K. k.: Varga-Schultz. — 
Görög nyelv, hetenkint négy óra: a mult éviek ismétlésével a 
jelenidői, jövő és 1-ső aorisztosi tő, a μ/, igékig; gyakorlatok, pen-
sumok betanulása, néhány epigramma. K. k. mint a III. osztály-
ban. — Magyar nyelv, hetenkint két óra: körmondatok, kisebb 
iratok, leírások, elbeszélések, írásbeli gyakorlatok; valami a trópu-
sok és figurákról. K. k. mint a III. osztályban. — Német nyelv, 
hetenkint két óra: a formák ismétlése, prózai s költői darabok 
magyarázata, írásbeli gyakorlatok. K. k. mint a III. osztályban. — 
Földrajz és történet, hetenkint három óra: a mértani, természet-
tani s politikai földrajz elemei. K. k. mint az előbbi osztályok-
ban. A közép- és újkor története főbb vonásaiban. K. k. mint a 
III. osztályban. — Természettan, hetenkint három óra: természet-
tan, nyugalom és mozgás, hang, delejesség s villanyosság, fény és 
hő. K. k. mint a III. osztályban. — Mennyiségtan, hetenkint há-
rom óra: első félévben egybevetések, összetett arányok, első fokú 
egyenletek egy ismeretlennel; második félévben tömörmértan. K. k. 
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mint a III. osztályban. — Kendkívüli tantárgy mind a négy osz-
tályban volt a rajz, melynek tanításában a növendékek csekély 
havidíj mellett részesülhettek. 

Ezen tantervvel kezdte meg a tanítást az üj tanári kar az 
újraszervezett gymnasiumban. Dr. Hunfalvy Pál isk. felügyelő és 
dr. Székács József püspök, hogy a hívek figyelmét és érdeklődését 
a gymnasium iránt felköltsék, a régi tanárok elbúcsúzására s az 
ujaknak felavatására október 31-én a templomban egyházi ünne-
pélyt rendeztek. Az oltár előtt díszes emelvényen az egyházi elő-
járók és a tanárok helyezkedtek el, s a szép számmal megjelent 
hívek a templom hajójában foglaltak helyet. Ez alkalommal Hun-
falvy Pál isk. felügyelő az új tanárokat bemutatta a községnek. 
Erre Kanya Pál szólott a távozóknak, Greguss Gyula igazgató pe-
dig a beköszöntőknek nevében. Végül Székács superintendens buzgó 
imával, a gyülekezetre, az egyházi elöljárókra, a gymnasiumra és a 
tanári testületre irányzott áldással rekesztette be a megható ün-
nepélyt. 

Nevezetes fordulat állott be ezen isk. évben gymnasiumunkra 
vonatkozólag a polgári hatóság iránti vonatkozásaiban is. Az 
absolut kormányzás idejében a helytartótanács közvetlen küldte 
gymnasiumunkhoz leveleit, rendeleteit. A pátens visszavétele 
után egyházunk visszahelyeztetvén előbbi törvényes állapotába, 
az új tanári testület egyáltalában nem akart a kormányható-
sággal közvetlen érintkezésben állani. A tanári testület tehát 
a kormányhatéságoktól közvetlenül érkezett leveleket tisztelettel 
visszaküldötte egy jegyzőkönyv kíséretében, a melyben kifejtette, 
hogy evang. egyházunk az ily közvetlen érintkezéseket nem engedi 
meg. Ε föllépésnek következménye lett, hogy a kormányhatóság 
ezentúl az illető egyházi hatóság útján közlekedett tanintéze-
tünkkel. 

Az új tanárok irodalmi működésére nézve megemlíthető, hogy 
ez évben megjelentek: Batizfalvi Istvántól: A földrajz elemei, 
algymnaeiumi kézikönyv negyedik kiadás. A magyar királyság al-
kotmányos földrajza s ugyanaz népiskolák számára versekben. — 
A házi kincstárban, melynek egyik szerkesztője, egyháztörténeti, s 
erkölcsvallási czikkek. — Greguss Gyulától: Természettan, a m. 
tud. társaságtól a hölgydíjjal jutalmazott pályamunka. — Horváth 
Zsigmond birálatot írt Sophoklesnek Aias es Pliiloctetes czímű drá-
mák fordításáról (a Magy. nyelv. 5. évi folyam. 5. füzetben). 
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A gymnasiumnak újjászervezése első tanévében a figyelem 
oly élénken irányúit e tanintézetre, hogy a tanulók száma mintegy 
felényivel gyarapodott. Volt a négy osztályban 149 bejegyzett 
tanuló. 

A dr. Hunfalvy Pál felügyelő elnöklete alatt megalapított tan-
tervet csak egy isk. éven át követhettük. Az 1860. évi tanári érte-
kezletnek a gymnasiumok szervezetére, a tantervre, tanmenetre 
vonatkozó munkálata, az egyes egyházak és testületek (esperesség, 
kerület) megvitattatván, az egyetemes gyűlésileg 1861. aug. 28-án, 
némi módosítással helybenhagyatott, s kimondatott, hogy az ev. 
főiskolák berendezésénél ez irányadóúl szolgáljon. Ε szerint a tel-
jes gymnasiumnak, a hogy azt a Thún-féle rendszer is kívánta, 
nyolcz évi tanfolyamból, s ugyancsak 8 osztályból kellett állania. 
A már létező tanintézetek megtarthatták históriai nevezetüket 
(lyceum, collegium, gymnasium), de az illető gyrnn. osztályokat a 
megalapított tervezet szerint kellett berendezni. A mely létező 
vagy ezentúl felállítandó iskolában a teljes gymnasiumra meg-
kívántató nyolcz külön osztály nincs meg, az szorítkozzék azon 
osztályokra, melyeket fentartani képes, s azon tantárgyak tanítá-
sára, melyek az illető osztályokra nézve előszabvák, hogy minden 
gymnasiumban az egyes osztályok fokozata és értéke egy és ugyanaz 
legyen. Az alsó négy osztály együttvéve algvmnasiumot képez. 
Mivel a gymnasiumok lényegét tevő classicus nyelvek mellet a 
modern nyelvekre s reáltudományokra is tekintettel kell lenni, 
hogy a tanulók a túlterheltetéstől mégis megóva legyenek: a he-
tenkinti tanórák száma az I. és II. osztály számára 20—22-re, 
IV—YI-ban 22—24-re, VII—VIII-ban 24—26-ra határoztatott. Az 
algymnasiumi tanárok hetenkint legfeljebb 20, a felgymnasiumiak 
legfeljebb 18 órai tanításra köteleztettek, azért is az algymnasium-
ban 5, a teljes gymnasiumban 11 tanár szükséges. Határoztatott 
továbbá, hogy az érettségi vizsgálatot nálunk is meg kell tartani, 
valamint, hogy az ezentúl alkalmazandó tanárok is kötelesek le-
gyenek tanképesítő (tanári) vizsgálatot tenni, de autonom egyházi 
bizottság előtt, s az érettségi vizsgálat is egyházi biztosok (superin-
tendens vagy kerületi felügyelő, vagy helyetteseik) jelenlétében 
tartandó meg. A növendékek osztályzatának jelzésére 5 fokozat 
állapíttatott meg : kitűnő, dicséretes, kielégítő, alig kielégítő, elég-
telen. Át nem helyezett tanulót más intézet fel nem vehet felsőbb 
osztályba, de az ily tanuló az intézetben, melyben a lefolyt évet 
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töltötte, javító vizsgálatot tehet. (Később határoztatott, hogy a ki 
három elégtelent kap, az osztályt ismételni kénytelen.) Állandó 
igazgatóság helyett, melyet Thun rendszere kívánt, váltakozó java-
soltatott, úgy, hogy a patronatus vagy az illető egyházi gyűlés a 
tanárok közül 3—3 évre válasszon igazgatót. A nagy szünet 
augusztus és szeptember helyett julius és augusztus havakban tar-
tandó, miért is a legközelebbi tanév szept. 15-ikére, az utána követ-
kező pedig szept. elsején kezdődjék, s amaz julius 15-én, emez 
junius 30-án végződjék. — A tantárgyak meghagyattak, mint a 
Thun rendszerben, és pedig: vallás, latin, görög nyelv, minden 
tanulóra nézve kötelezőnek nyilváníttatott, de úgy, hogy a görög 
csak az 5-ik osztálytól kezdve taníttassék hetenkint négy órában. 
Az élő nyelvekre a gyűlés határozata így szólott: a magyar nyelv 
minden gymnasiumban kellő alapossággal és kiterjedésben tanít-
tassék, a többi (német, tót) nyelvek tanításában pedig tekintet 
legyen a helybeli körülményekre; reálékból pedig a földrajz s 
történelem, mennyiségtan, természetrajz és természettan, a böl-
csészeiből a lélek-, észtan és ethika taníttassék. Mindezen tantár-
gyak pedig legnagyobbrészt oly beosztással határoztattak meg, 
milyent a Thún-féle rendszerben találunk. — Tannyelvre nézve az 
egyetemes gyűlés nem nyilatkozott, ennek megállapítását a párt-
fogóság körében tartozónak vette, csak a tanmenetet jelölte ki, 
melyet az élő nyelvek tanításánál kell követni. 

Az egyetemes gyűlés által meghatározott tantervhez alkalmaz-
kodva kezdtük meg az 1861—62-iki isk. évet. A harmadik osztály-
ból elhagytuk a görög nyelv tanítását, a negyedikben még ez évre 
megtartottuk, a többi tantárgyakra nézve pedig az új tantervet 
hoztuk be. De ezen iskolai évet már nem négy, hanem öt osztály-
lyal nyitottuk meg. Az egyház, közkívánatra, azon kilátásból sza-
porította az osztályok számát, hogy az új gymnasiumi épület föl-
építése után fokonkint a többi három osztályt is szervezi, s így 
gymnasiumát teljes főgymnasiummá alakítja át. Az osztályok sza-
porodása a tanerők öregbítését igényelvén, segédtanárúi meghiva-
tott Hanthó Lajos, a szentlőrinczi gymnasiumnak volt tanára. 
Azonkívül vallás tanítására két osztályban Győry Vilmos super-
intendensi segédlelkész vállalkozott. Ezen tanévtől kezdve már 
ösztöndíjt osztani is volt módja gymnasiumunknak. Folyóvá lett 
ugyanis a Glosius-féle alapítvány, melyből húsz-húsz forint van 
szánva gymnasiumunknak (a syntaxistól fölfelé bármely osztály-
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beli) két szegény, szorgalmas és jó erkölcsű tanulója részére. Ez 
ideig csak a Döbrentey Gábor-féle egy aranyos díj állott a gymn. 
rendelkezésére, melyben a legfelső osztálybeli azon tanuló része-
sül, a ki az erre kitűzött versenyzés alkalmával társai között a 
legjobb magyar dolgozatot adja be. Ez iskolai évben beíratott az 
öt osztályba összesen 186 növendék. 

Az 1862—63-iki isk. évben az egyház folyton növekedő rész-
véte és buzgósága több mint egy nyommal segítette előbbre gym-
nasiumát, megszilárdítván a meglevőt, kitelhetőleg pótolván a 
hiányzót. Ε tanévben már öt rendes és egy segédtanár működött 
az öt osztályban. Ugyanis a meglevő két rendes tanár (Greguss 
Gyula és Dorner József) mellé hárman, ú. m. : Batizfalvi István, 
V. Horváth Zsigmond és Szénássy Sándor, kik eddig segédtanári 
minőségben voltak alkalmazva, rendes tanárokká választattak. 
Hanthó Lajosnak az előző iskolai év bevégeztével történt eltávo-
zása után Torkos László hitjelölt hivatott meg segédtanárúi. Ez 
alkalommal Torkos tanári vizsgálatot tett le az egyház iskola-
bizottságának tagjaiból s a tanárokból alakított választmány előtt. 
Torkos, ki a vizsgálaton készültségének szép jeleit adta, később az 
egyetemes gyűlés által szervezett bányakerületi tanárvizsgáló bizott-
ság előtt is letette a tanári vizsgálatot, s a magyar nyelv és iroda-
lom tanítására nyert képesítést. 

Ezen iskolai évben kezdte az egyház az új főgymnasiumi épü-
letet építtetni, s így előre látható volt, hogy egy év múlva elesik 
azon korlát, melyet eddig a hely szűke vont az iskola további fej-
lesztése elé. 

Az I. és II. osztály növendékei ez évben már a szépírásban 
is gyakoroltattak. A rajz mint rendkívüli melléktantárgy tanítta-
tott. A gymn. öt osztályába bejegyzett tanulók száma 178 volt. 

Az irodalom terén ez év folytán működtek: Batizfalvi István, 
kitől megjelent: Magyarország története, gymn. kézikönyvül, 
I. füzet. A földrajz elemei, algymnasiumi kézikönyv, ötödik kiadás. 
A magyar királyság földrajza, népiskolák számára, második kiadás. 
Azonkívül szerkesztette s részben írta a Heckenast Gusztáv által 
kiadott Ismerettár VII., VIII. és IX. kötetét. Segédszerkesztője 
volt a Házi kincstár-nak s felelős szerkesztője a Magyar Nép Lapjá-
nak. — Dorner József a m. t. akadémia gyűlésében értekezett Buda-
pest tölgyeiről. — Szénássy Sándortól megjelent Latin nyelvtan és 
Latin gyakorlókönyv algymnasiumok számára. — Torkos László-
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tói megjelent a Kisfaludy-társaság ajánlásával: Az ifjú küzdelmei, 
dramatizált allegória hat képben. 

Az egyház elöljárósága lángoló buzgalommal működött azon-
hogy gymnasiuma mielőbb elérhessen a tökély azon fokára, mi-
szerint az méltó és előnyös helyet foglaljon el tanintézetei sorá-
ban, s megfeleljen azon magasztos hivatásnak, melyet hitfelekeze-
tünk és a haza czéljai várnak, követelnek tőle. A főgymnasiumi 
épületet a cs. k. kincstártól megvásárlóit telken a Glosius-Artner-
féle alap és az egyház számos buzgó tagjának kegyes áldozatai 
segélyével már az 1863—64-iki iskolai év folyama alatt fölépít-
tette. Ez volt ekkor a legdíszesebb gymnasiumi épület hazánk 
fővárosában, s maradt egyideig annak, míg később az állam túl 
nem liczitálta egyházunkat. A háromemeletes épület a kerületi 
s egyetemes gyűlésekre szánt iskolai dísztermen, könyv- és levéltár, 
múzeumi és hivatalos termeken s egyéb helyiségeken kívül nyolcz 
tágas, világos tantermet foglal magában, ugyanannyi gymn. osztály 
számára. Az egyház azonban addig is, míg a 135,375 forintba 
került költséges építkezés által kimerült anyagi viszonyait rendezi 
s a Glosius-féle kegyes alapítvány még hátra levő illetéke rendel-
kezésére bocsáttatik, azt határozta, hogy a legközelebbi, vagyis 
1864-iki isk. évre, előlegesen csak egy, vagyis a VI. osztálylyal 
fogja a gymnasium osztályait szaporítani. 

Hunfalvy Pál buzgó s fáradhatlan gymn. felügyelő közben-
járása, működése, biztatása folytán, még ezen roppant anyagi 
áldozatok sem riaszták vissza az egyházat a gymnasium érdekében 
teendő újabb áldozatoktól. így történt, hogy már az 1863—64-iki 
iskolaévben a tanárok fizetését tetemesen emelte, s a tanpénznek, 
mely eddig a tanárok között felosztatott, a tanári kar anyagi és 
szellemi s erkölcsi előnyére leendő beváltását elvileg kimondta. 
Az éneklés-tanítást a gymnasium erre alkalmas növendékeire 
nézve kötelezőleg kimondta, s ezen a vallásos és íesthetikai érzést 
mívelő tantárgy tanítására dr. Wöhler Gotthard zenedei tanárt 
kellő fizetés mellett meghívta. Gymnasiumunkban ezentúl a szép-
írás, rajz és ének, mint melléktantárgyak állandóan megmaradtak. 
Nem csekélyek voltak az egyháznak a gymnasium belső felszere-
lésére tett kiadásai is. Mindezen az egyház részéről nyilatkozó 
áldozatkészség a jövendőre nézve a gymnasium örvendetes fel-
virágzását biztos kilátásba helyezte. 

A mi a gymnasiumnak az 1863—64-iki iskolai évben belső, 
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vagyis szellemi életét illeti, mindenekelőtt megemlítendő a tanári 
testület körében, illetőleg a gymnasium igazgatására vonatkozó 
azon változás, hogy Greguss Gyula a gymnasiumnak az utóbbi 
három év alatt buzgó igazgatója ezen hivataláról leköszönt. Helyébe 
az egyház, részint saját régibb, részint az egyetemes gyűlés 1861-iki 
határozatainak értelmében, melyek három-három évben változó 
igazgatóságot rendelnek, az igazgatósággal Batizfalvi Istvánt 
ruházta fel. 

Ezen isk. évben, a már említett Döbrentey-féle ösztöndíjon 
kívül, még egy Jettim-féle 32 frtnyi segély is rendelkezésünkre 
állott, mely segélyt Eabiny Teofil egyházi főfelügyelő eszközölt ki 
tanintézetünk számára. A gymnasium örvendetes fejlődését a hely-
tartótanács is figyelemmel kisérte s az 1863-ik évi nov. 22-én kelt 
intézménye által, gymnasiumunkat nyilvánosnak, bizonyítványait 
államérvényeseknek és minden nyilvános intézet által ilyenekül 
tekintendőknek nyilvánította. 

Ezen tanévben megalakult az önképzőkör is. A IV. és V. osz-
tály növendékei összeállottak oly czélból, hogy szavalva, dolgoz-
gatva s egymás dolgozatait bírálgatva, a magyar nyelvben előadási 
jártasságot szerezhessenek maguknak úgy élőszóval, mint írásban, 
nemkülönben a magyar irodalom termékeivel inkább-inkább meg-
barátkozzanak. Hetenkinti gyakorlataikat V. Horváth Zsigmond 
tanár vezetése alatt tartották. Hasznos törekvéseik gyümölcsét az 
énekvizsgával összekötött s junius 18-án megtartott ünnepélyben, 
az egyházi elöljáróság s számos hallgatók jelenlétében, közmegelé-
gedésre mutatták be. 

A gymnasium tanárainak irodalmi működése e tanév folytán 
e következő adatokból tűnik ki: Batizfalvi István-tói megjelent: 
Magyarország története, olvasókönyvül a magyar nép számára. 
képes kiadás, I. füzet az árpádházi fejedelmek kora. Szerkesztette 
s részben írta a Heckenast Gusztáv által kiadott Ismerettár X. köte-
tét. Segédszerkesztője volt a Házi kincstár-nak s felelős szerkesz-
tője a Magyar Nép Lapjá-nak. — Dortier József-tői a magyar tud. 
akadémiában tartott több értekezésen kívül megjelent: Az állattan 
elemei, algymnasium számára, három füzet; Növénytan elemei, 
algymnasiumok számára; Ásványtan elemei, algymnasium számára, 
második kiadás. Ezen természetrajzi könyvek Batizfalvi István 
költségén jelentek meg. — Greguss Gyúld-tói megjelent: Termé-
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szettani földrajz, a magyar tud. akadémiától hölgydíjjal koszorú-
zott pályamunka. 

A gymnasium öt osztályába bejegyeztetett 182 tanuló. 
Jelentékeny volt gymnasiumunk történetében az 1864—65-iki 

iskolai év. A tanévet az új háromemeletes gymnasiumi épületben 
kezdtük meg. Az iskolai év megnyitásának napja, a díszes épület-
nek vallásos ünnepélylyel végbe ment felavatási, s az oktatás és 
nevelés czéljaira történt átadás napja is volt. Ε fényes ünnepély 
szept. Ιδ-én délelőtt 9 órakor az épület dísztermében tartatott 
meg, az egyházi elöljáróság, a tanuló ifjúság s számos egyháztag 
jelenlétében. Rövid hálaadó ének elzengése után Langh Mihály 
főesperes lépett a szószékre s intöleg szólott az ifjúsághoz az 
ünnep jelentőségéről. Ezután felolvastatott a magyar s német 
nyelven szerkesztett s az egyház számos tagja által aláírt okmány, 
mely a gymnasium létrejöttének történetét adja elő röviden. Erre 
az okmányt üvegedénybe helyezve, betették a zárkőbe, mire Szé-
kács József superintendens könyörgött a Mindenható áldásáért, 
buzgó imában adván hálát egyúttal, hogy ezen egyházat ily erőre 
jutni engedte, s miután a zárkövet megáldotta, betolták az üregbe 
és befalazták, mely munkánál az egyház elöljárói forgatták a vakolót 
és kalapácsot. Most Fabiny Teofil egyházi főfelügyelő emelt szót, 
s lelkes beszédében köszönetet mondott mindazoknak, kiknek 
buzgósága s közreműködése által lehetővé lett, hogy az épület föl-
emelkedjék, egyúttal buzdító szavakat intézett az ifjúsághoz s az 
épületet átadta rendeltetésének. Végül Batizfalvi István, az intézet 
igazgatója, az ifjúsághoz intézett beszédében megnyitá az új isko-
lai épületben az első tanévet, vallásosságra, az egyház iránt sze-
retetre és hű ragaszkodásra, a tudomány mezején szorgalmas mun-
kálkodásra buzdítván a tanulókat, mint olyan erények gyakorlá-
sára, melyektől az egyház és haza jóléte, boldogsága függ. A tanulók 
énekkara fejezte be az egyszerű, de minden jelenvoltakat meg-
ható ünnepélyt. 

Ε díszes épület emelésén kívül a fentartó egyház a gymnasium 
kiegészítésére jelentékeny lépést tett az által is, hogy e tanévben 
a meglevő öt osztályhoz egy új hatodik osztályt is nyitott. Mire 
nézve a tanerőt két új tanárral gyarapította, meghíván a jelen tan-
évre segédtanárokúi a szászországi születésű s a lipcsei egyetemen 
képzett Dietze Sándort, Madách Ember tragcediájának német 
nyelvre átültetöjét, a német nyelv és irodalom tanítására, és Bier-
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brunner Gusztáv segédlelkészt a vallás oktatására. Az így nyolcz, 
illetőleg a rajz- és énektanítókat is beleszámítva, tíz tanerő veze-
tése mellett megindított gymnasium ifjú erővel kezdte meg fontos 
működését. A helytartótanács még ez év folytán kiadott intézmé-
nyében, a gymnasium VI. osztályát, épen úgy, mint két évvel 
ezelőtt a már meglevőket is, nyilvánosnak, bizonyítványait állam-
érvényeseknek nyilvánította ki. 

A roppant anyagi áldozatok, melyeket az új iskolai épület 
emelése, a VI. osztály felállítása és szervezése, két segédtanárnak 
beállítása és díjazása okoztak, a fentartó egyházat nem riasztották 
vissza a gymnasium érdekében még e tanév folytán tett más nagy-
szerű áldozatoktól sem. így történt, hogy a tanpénzt, mely eddig 
a tanárok között osztatott fel, már e tanév kezdetén beváltotta, 
s a rendes tanári fizetést 1200 o. é. forintban állapította meg. Azon 
időben, midőn az állam közvetlen felügyelete alatt álló gymnasiu-
mok tanárainak fizetése 600—800 forint között váltakozott, egy-
házunk legjobban dotálta tanárait az egész országban. Talán a mi 
egyházunk ezen magasztos eljárása sarkalta később az államot, 
hogy a hozzá képest gyenge egyházat túlliczitálja. Evi költségeit 
szaporította az egyház az által is, hogy Torkos László segédtanárt 
miután az egyetemes tanárvizsgáló bizottság előtt is tanképesítő 
vizsgálatot tett s erről oklevelet nyert, a magyar nyelv és irodalom 
tanszékére rendes tanárrá választotta meg. Mellékesen érintjük 
meg e helyen, hogy gymnasiumunkban ezentúl az egyház rendes 
tanárokúi csak olyan tanférfiúkat alkalmazott, kik az egyetemes 
tanárvizsgáló bizottság előtt tanképesítő oklevelet nyertek. Ezen 
oklevelek érvényét az állam is elismerte, a mennyiben ily feleke-
zeti oklevéllel ellátott tanárok közül többeket, gymnasiumunktól 
saját tanintézeteibe is átvett. Csak miután későbbi években az 
állam vette át a középiskolai tanárképzést és állami tanárvizsgáló 
bizottságot állított fel, alkalmaztatnak gymnasiumunkban is állami 
oklevéllel ellátott tanférfiak. 

Az önképzőkör működése, mely ez évben Torkos László veze-
tése alatt állott, az egyházi elöljáróság előtt is kedvességre talált. 
Fabiny Teofil egyházi főfelügyelő úr egy darab aranyat tűzött ki 
az ifjak között a legjobb dolgozatra. Örömünnepét a kör az ének-
vizsgával összekötve, az egyházi és isk. elöljáróság s számos hall-
gatók jelenlétében jun. 17-én tartotta meg. Az önképző, most már 
«Arany-kör», ezentúl minden évben megszokta tartani örömünnepét. 
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A tanárok irodalmi működése az 1864—65-iki isk. évben e 
líövetkezö adatokból tűnik ki: Batizfalvi István-tói megjelent: 
A földrajz elemei, hatodik kiadás. — Dietze Sándor-tói: Madách 
Imre Az ember tragcediájának német fordítása. — Dorner József-
től: Ásványtan felsőbb tanodák számára; kiadta Batizfalvi István. 
Azonkívül néhány az akadémiának beadott növénytani munkálat 
fölött bírálatot írt. — Greyuss Gyulá-tói megjelent: Camoens 
Luziádájának fordítása, kiadta a Ivisfaludy-társaság. — V. Hor-
váth Zsigmond-tói Görög nyelvtan, első rész. — Szénássy Sándor-
tól megjelent: Latin mondattan, s Torkos László-tói: Költészettan, 
kiadta Batizfalvi István. 

A tanulók száma az 1864—65-ik isk. évben 284 volt, 102-vel 
több, mint az előző évben. A szaporodást, részint a YI-dik osztály 
felállítása, részint Batizfalvi István tanár eonvictusa idézte elő, 
melyben 50 ifjú tápláltatott. Már az 1863-iki kerületi és egyetemes 
gyűlések alkalmával, látván gymnasiumunk örvendetes fejlődését 
•és czélszerű berendezését, a lelkészek, sőt világiak közül is többen 
oda nyilatkoztak Batizfalvi, akkori igazgató előtt, hogy gyerme-
keiket óhajtanák a pesti gymnasiumban képeztetni, de ezen óhaj-
tásuk nem teljesülhet azért, mivel a gymnasium mellett nincs 
élelmező. Ha az egyház bennlakással egybekötött ilyen élelmezőt 
(convictust) állítana fel, a hol gyermekeik kellő felügyelet alatt 
"volnának, gyermekeiket mindenesetre gvmnasiumunkban képez-
tetnék. 

Miután előre látható volt, hogy az egyháznak az épít-
kezés és egyéb kiadások által már is túlterhelt pénztára ily 
•convictus felállítását meg nem engedheti, Batizfalvi, mint magán-
vállalkozó, az egyház erkölcsi támogatása mellett létesített már 
az 1864-—65-iki isk. év kezdetén egy ilyen bennlakással összekötött 
convictust, melyben 160 forint évi fizetésért a növendékek lakást, 
teljes ellátást, gondos felügyeletet, egyetemi hallgatóktól, kik az 
intézetben laktak s szintén teljes ellátásban részesültek, correpe-
titiókat kaptak. Az intézet öt évig állott fenn. Megszüntetését az 
1867-ik évben beállott politikai viszonyok okozták. Az új minisz-
térium kinevezése, az országgyűlés megnyitása, számos hivatal 
felállítása a lakbérek és élelmi szerek megdrágulását vonta maga 
után, úgy, hogy roppant anyagi veszteség nélkül a convictus többé 
fentartható nem volt. Azonban ez intézet megszűnése után az 
•egyház kebelében találkoztak áldozatkész hívek, kik ily convictus 
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létesítésének szükségét belátták s alapítványokat tettek egy benn-
lakással összekötött convíctus felállítására. 

De ezen alapítványok nem voltak elegségesek e czél elérésére. 
Az alapítványok tehát külön kezeltetnek, míg a kamatok tőkésíté-
séből s netáni kegyes adományokból a töke annyira felszaporodik, 
hogy a convíctus egykoron felállítható lesz. 

Az egy évre ideiglenesen német nyelv tanáráúl megválasztott 
s a múlt tanév végeztével elbocsátott Dietze Sándor helyébe, az 
egyházi elöljáróság két segédtanárt helyezett gymnasiumába, név-
szerint Mauritz Rezsőt, ki tanári pályára készült, a német nyelv és 
irodalom, Laukó Károly hitjelöltet pedig a vallás és az első osz-
tályban a latin nyelv tanítására. 

Hat osztályú gymnasiumunkban az 1865·—66-iki isk. évben e 
két tanerő hozzájárultával hat rendes és három segéd-, s ha az ének-
és rajztanítókat is hozzá veszszük, 11 tanár kezelte az oktatást, 
mely körülmény lehetővé tette, hogy a latin és német nyelvre,, 
valamint a természetrajzi tudományokra hetenkint több órát lehe-
tett fordítani, a mint azt az egyetemes gyűlés által megszabott 
tanterv kívánta. A bejegyzett tanulók száma ez évben 276 volt. 
A tanárok közül pedig irodalmi működéssel e következők foglal-
koztak: Batizfalvi István-tói megjelent a tanév folytán : A világ-
történet alaprajza, a gymn. s reáltanoda felsőbb osztályai számára,. 
I. rész. — Domer József, a m. akadémia szakgyűléseiben néhány 
ritka magyarországi növényfajokról értekezett, s ezenkívül a m.. 
természettudományi társulat megbízására egy a mohok nemzési 
folyamáról írt pályamunkát birált meg. — Greguss Gyula a m. 
akadémia szakgyűlésén «a víz tágulási törvényéről» értekezett. — 
Vezekényi Horváth Zsigmond-tó\ megjelent: Napoleon Csesárja 
második kötetének fordítása, kiadta Ráth Mór. — Szénássy Sán-
dor-tói megjelent: Olvasókönyv a latin mondattanhoz. 

Az 1866—67-iki isk. év zavarólag hatott a gymn. nyugalmat 
igénylő munkálkodására. Az ezen évben kiütött s napról-napra 
jobban elmérgesedő kolera méltán keltette azt az aggodalmat, váj-
jon a város különböző részéiből egy helyiségre csődülő ifjúság nem 
fogja-e a veszély csiráit az isk. épületbe, és innen szanaszét hor-
dani? s így az iskola megnyitása bizonytalan időre elhalasztatott.. 
Csak október 27-én nyíltak ki a gymn. termei. A csaknem két havi 
veszteség kipótlására az egyház részéről oly intézkedés történt, 
hogy az évi szigorlatok végkép elmaradtak, s az így nyert időt a 
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•tanárok az ifjúság oktatására fordíthatták. Az isk. év vége felé az 
ismétléseket a nagyszerű koronázási hét és ünnepély szakította 
meg, de ezen örvendetes történeti emlékű esemény nagyban kár-
pótolta az ifjúságot azon hazafias, nemzeti érzület, melyet keblé-
ben az országos lelkesedés látása és megfigyelése ébresztett. 

A tanári testületben az év folytán azon egy változás történt, 
hogy a három évi igazgatósági cyklus letelte után, a gymn. igaz-
gatását az egyházi választmány három évre újból Greguss Gyulára 
bízta, és hogy a kecskeméti lelkészszé választott Laukó Károly 
segédtanár helyére Arvay Teöreök Gyula, superintendentialis segéd-
lelkész, választatott. 

A tanulók száma 1866—67-iki isk. évben 294 volt. A jobb-
módú tanulók már az elözö tanévben V. Horváth Zsigmond fel-
ügyelősége alatt kísérletet tett egy szegény ifjakat segélyző egye-
sület megalapítására, de ezen egyesület alapszabályait az egyházi 
választmány csak e tanévben hagyta helyben, illetőleg erősítette 
meg. Czélja a tanulók segélyező egyesületének, hogy szegény jó 
magaviseletű és szorgalmas tanulótársait tankönyvekkel, írószereit -
kel lássa el, esetleg nekik pénzsegélyt nyújtson, s azon idegén fele-
kezetű tanulókért, kiknek tandíját az egyház statutumai értelmé-
ben el nem engedheti, a tanpénzt megfizesse. Ezen segélyező egye-
sület mai napig fennáll, mindinkább gyarapodik és sok szegény 
tanulónak lehetőséget nyújt tanulmányai folytatására. 

A tanárok ez idei irodalmi működését illetőleg Batizfalvi 
István-tói megjelent: A magyar királyság földrajza, népiskolák 
számára, harmadik kiadás. — Domer József-tői Magyarország 
Cuscutái, s egy a m. t. akadémiának a burgonyabetegségről be-
nyújtott értekezés fölötti terjedelmes bírálat. —Greguss Gyulá-tói: 
Természettan közéjjtanodák számára; a tapasztalati képletek egyik 
általános alakjáról a m. t. akadémia füzeteiben megjelent érteke-
zés ; A Világ tükre czímű folyóiratban : A takarékosság elve a ter-
mészetben.— Horváth Zsigmo)id-tólmegjelent: Plató Apologiája és 
•Critója bevezetés és magyarázatokkal iskolák számára; Görög szó-
kötéstan ; Chrestomathia, Xenophon Anabasisa, Cyropaediája és 
Socrates nevezetessegeiből jegyzetekkel és szótárral; Latin proso-
•dia és metrika; ezenkívül szerkesztette a budapesti tanári egylet 
közlönyét. — Teöreök Gyula értekezéseket írt a Prot, egyli. s isko-
lai Lap-ban, a Hon-ban, Vasárnapi Ujság-ban, Hazánk s a Kül-
föld-ben. 
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Midőn az 1867—68-iki isk. évet Greguss Gyula igazgató szo-
kott módon megnyitotta, még sejthető sem volt, hogy e buzgó· 
férfiú igazgatói és tanári teendőiben betegség által húzamosb időre 
meg fog akadályoztatni. Addig dolgozott, addig működött szaka-
datlanul, míg további munkálkodása november 15-től fogva lehe-
tetlenné vált. Szünetelése alatt az első félév végéig, mely január 
havával végződött, tárgyait tanártársai osztották fel egymás között. 
A második félév kezdetekor látszólag felüdülve ismét elfoglalta 
tevékenysége színhelyét, azonban az igazgatói teendőket most sem 
végezhetvén, helyettes igazgatóvá az egyházi választmány által a 
jövő isk. év végéig Horváth Zsigmond választatott meg, ki az igaz-
gatót az első félévi betegsége alatt is helyettesítette. Az egészséges 
lélek azonban ismét kénytelen volt engedni a beteg testnek s 
Greguss Gyula márczius havától kezdve hetenkint 18 óra helyett 
csak 6 órai terhet viselhetett. Ekkor pótló tanerő kellett, mely 
feltaláltatott Haberern Jonathán theol. tanár és magyar akadémiai 
tagban, ki az iskolai év bezártáig a felsőbb osztályokban 10 óra 
pótlására vállalkozott. 

Ezenkívül a tanári személyzetben azon változás történt, hogy 
két pótló tanár helyére, kik együttvéve hetenkint 19 órában taní-
tottak, az egyházi választmány által Heinrich Gusztáv bölcsészet-
tudor hivatott meg helyettes tanárnak. Az általa helyettesített 
pótló tanárok egyike árvái Teöreök Gyula, superint. segédlelkész 
volt, ki az előző isk. év berekesztése után egy rövid ideig tartott 
hagymáz áldozatává esett. A boldogult kitűnő ember és jeles tudós, 
volt, ki hivatását mindenütt és mindenkor sikerdús ügyszeretettel 
végezte. A pótló tanárok másika Bierbrunner Gusztáv, pesti esp. 
német segédlelkész, kiskéri lelkészszé választatván meg, új állo-
mása helyére költözött. Ez iskolai évben tehát 6 rendes, 2 helyet-
tes tanár, s ha az ének, rajz, franczia nyelv és gyorsírás tanárait,, 
kik mint melléktantárgyak tanítói működtek, az előbbiekhez szá-
mítjuk, 12 tanerő oktatott gymnasiumunkban. 

Ámbár a fentartó egyház gymnasiuma újra szervezésének 
ideje óta évenkint tetemes költséget fordított tanszerek, taneszkö-
zök, múzeumi és könyvtári gyűjtemenyek gyarapítására, mind-
azáltal, különösen a gymn. könyvtár ezen évben részesült a leg-
nagyobb gyarapodásban. A boldog emlékű Szentiványi Bogomér 
nyolczezerre menő és gonddal összeállított könyvtárát gymnasiu-
munknak hagyományozta, mely gyűjteménynek a szünidő alatt 
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Pestre szállításával Szénássy Sándor könyvtárnokot bízta meg. 
Egyházunk, mint mindenben, úgy e tárgyban is a kitelhető leg-
nagyobb áldozatoktól sem riadt vissza e nagy könyvtár szállítási 
és elhelyezési költségeitől. 

A mi a tanárok ez évi irodalmi működését illeti, Batizfalvi 
István-tói megjelent: A földrajz elemei az algymnasium és ipar-
tanoda alsóbb osztályai számára, hetedik, az újabb politikai válto-
zásokhoz alkalmazott kiadás. — Greguss Gyúld-tói: a) A népiesség 
elvéről a természettudományban; b) Félrepillantások a tanterv s 
a tanárok ügyére (az országos tanár-egylet 1868. közlönyében); 
c) Határkérdések a szép- és természettudományok között (szék-
foglaló értekezés a Kisfaludy-társaságban); d) A meteorologia hala-
dásáról: e) Természettan a középtanodák alsó osztályai számára, 
átvizsgált második kiadás; f ) szerkesztette a m. t. akadémia ter-
mészettudományi szakosztályának értekezéseit. — Domer József-
től : Magyarország cuscutái, németre fordítva megjelent a Linnsea 
czímű folyóiratban. — V. Horváth Zsigmond-tói megjelent: Tiro-
cinium poéticum, jegyzetekkel a gymnasium III. IV. és Y. osztá-
lyai számára; ezenkívül szerkesztette az országos középtanodai 
tanáregylet közlönyét. — Torkos László-tói megjelent a tanár-
egylet közlönyében Riedl kisebb magyar nyelvtanának bírálata es 
a lélektan, mint a bölcsészet alapja; a Pesti Hetilap-ban A legújabb 
magyar költői nemzedék, s ezenkívül dolgozatok különféle lapokban. 

Greguss Gyula igazgató az 1868—69-iki tanévben is meg-
kezdette a tanítást, de azt csak néhány napig volt képes folytatni, 
s egészen a tanév bevégeztéig meg sem kezdhette többé. Óráit az 
első félévben Torkos László, Mauritz Rezső és dr. Heinrich Gusztáv-
egymás közt egyenlőkép felosztották; a második félévben pedig 
Haberern Jonathán tlieol. tanár és m. akad. tag a felsőbb osztá-
lyokban 18 tanórát vállalt s tanított vallást, német és latin nyel-
vet. Az igazgatói teendőket az első félévben Y. Horváth Zsigmond, 
a másodikban pedig Torkos László teljesítette. 

Ámbár ezen különféle változások miatt mind az órarendet, mind 
pedig több tantárgyat más tanárnak kellett megkezdeni s másnak 
folytatni: a tanítás mindamellett kellő rendben folyt. 

Ezen isk. évben, gymnasiumunk tanügyét folyton éber figye-
lemmel kísérő Hunfalvy Pál felügyelő kezdeményezésére a német 
nyelv tanításában lényeges változás történt, mit azonban nem a 
fent említett körülmények tettek szükségessé, hanem azon tapasz-
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talat, hogy a német nyelvben való jártasságra nézve oly végetlenűl 
különböző tanulókkal a német nyelv tanításában sikeresen haladni 
nem lehet, míg az egyes osztályokban a kezdők és előlialadottak 
külön nem választatnak. Ezen különválasztás e tanév kezdetén 
megtörtént, úgy, hogy az előhaladottak minden osztályban külön, 
a kezdők pedig két-két osztályból együtt szintén külön taníttattak. 
Ezen rendszabály már az első félévi vizsgálatok alkalmával fel-
tüntetett szép eredmény által, minden tekintetben czélszerünek 
bizonyult be, s ennek köszönhető nagyrészt az is, hogy több tanuló 
a felsőbb osztályokból egymás közt egy német önképző társulatot 
alakított, melynek elnökéül dr. Heinrieh Gusztávot kérték föl. Hogy 
a gymnasium a fennebb felhozott kedvezőtlen körülmények daczára 
is feladatának megfelelt, az nagyrészt a fentartó egyháznak köszön-
hető, a mennyiben nem kiméit semmi költséget és áldozatot, hogy 
a hiányzó tanerő kellőkép pótoltassék, s áldozatkészségének szép 
bizonyságát adta az által is, hogy a tanároknak, a lakbér árak 
folytonos emelkedése következtében rájok mindinkább nehezedő 
anyagi terheken némikép könnyítendő, az 1869-ik évben lakbér-
átalányt szavazott meg. 

A tanulók száma ez évben 256 volt. A tanárok közül iro-
dalmi működést a következők fejtettek k i : Batizfalvi István-tói 
megjelent: A magyar királyság földrajza, népiskolák számára, 
negyedik kiadás; ezenkívül Az iparegyesületi olvasókönyv Il-ik 
részének történet-földrajzi szakaszai és a magyar alkotmány ismer-
tetése. — Greguss Gyulá-tói a Természettudományi Közlöny-ben 
megjelentek: A meteorologia haladásairól és Apróbb időközök 
mérése czímü értekezések; ezenkívül szerkesztette a m. tud. aka-
démia természettudományi szakosztályának értekezéseit. — Szé-
nássy Sándor-tói a Nyelvtudományi közleményekben : Összehason-
lító latin szónyomozás. — Torkos László-tói: Az iparegyesületi 
olvasókönyv II. részének széptani és erkölcsi olvasmányai; azon-
kívül írt kisebb dolgozatokat különféle lapok és folyóiratokban. — 
Dr. Heinrich Gusztáv-tói megjelent: Deutsche Verslehre zunächts 
für höhere Lehranstalten; C. Julius Csesars Gallischer Krieg 
uebersetzt und erklaert; M. Tullii Ciceronis Cato Major de senectute, 
magyarázatos kiadás; szerkesztette dr. Császár Károly kegyesrendi 
tanárral a Tanügyi füzeteket; végül számos kisebb-nagyobb érte-
kezést és bírálatot írt különféle folyóiratokban és lapokban. — 
Mauritz Bezső-tői megjelent: Az iparegyesületi számtan második 
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része és Az iparegyesületi olvasókönyv II. részének természettani 
és ügyirati szakaszai; könyvismertetések és bírálatok különféle 
folyóiratokban és lapokban. 

Az 1869-iki két havi szünidő alatt az egyetemes ág. liitv. ev. 
egyház a tanterv átnézését, illetőleg a beállott újabb viszonyokhoz 
való alkalmaztatását találta szükségesnek. Báró Eötvös József val-
lás- s közoktatási miniszter ugyanis 1869-ben négyosztályú al-, 
kétosztályú nagy gymnasium s háromosztályú háromféle (nyelvé-
szeti, természet- és jogtudományi szakra) elágazású lyceumok szer-
vezésére tantervet tett közzé, mely szerint a latin nyelv a gymna-
siumi osztályokban egyenlő, de a lyceumi szakokban nem egyenlő 
mértékben lett volna előadandó, a görög nyelv a lyceumi osztá-
lyokra szoríttatnék, de bővebben csak a nyelvészeti szakban volna 
tárgyalandó, bölcsészetből is több tárgy vétetnék föl, ú. m. lélek-
és észtanon kívül metaphysika, sesthetika, észjog, a bölcsészet 
története és encyclopaediája. Miután a közzétett tantervre nézve 
véleményadásra a protestáns iskolai hatóságok is felszólíttattak: 
báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő 1869 julius 3-án s követ-
kező napokon Ácsán (pestmegyei kastélyában) tanférfiakkal, a 
főiskolák képviselőivel értekezletet tartott, melyben leginkább a 
theol. akadémiák szervezése végett dr. Székács József és Karsay 
Sándor superintendensek is résztvettek. A pesti gymnasium fen-
tartó hatósága gymnasiuma képviselésével ez értekezleten Batiz-
falvi István tanárát bizta meg. Az értekezlet ez alkalommal is 
egységes nyolczosztályú gymnasium és a mellett nyilatkozott, hogy 
mind a latin, mind a görög nyelv, az utóbbi csak a felgymnasiumi 
osztályokban, mindenkire nézve egyenlőn kötelező tantárgy legyen, 
melynek tanulása alól senki sem menthető fel. A többi tantárgy 
ugyanaz maradt, melyeket a budapesti értekezlet megállapított, a 
beosztásra nézve csekély módosítással. Bölcsészetből csak az ész-
és lélektan vétetett fel. A VII. osztályban hetenkénti két órában 
matliematikai s physikai földrajz határoztatott előadatni, aVIII-ik-
ban pedig a természettan heti hat órában. Új kötelező tárgyakúl vétet-
tek föl a rajz, szépírás, ének és testgyakorlat. Az ezen elveken ala-
puló tanterv összeállításával és indokolásával az értekezlet által 
Batizfalvi István pesti gymn. tanár bízatott meg. Az így létrejött 
tanterv e következő: Vallástan: I. osztály hetenhint 2 óra. O-szö-
vetségi történetek szabad elbeszélése, egyes szakaszok olvasása, 
rájok alkalmazott hit- és erkölcstani igazságok kapcsában; a tíz 
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parancsolat és egyházi énekek fejtegetése és emlékelése. II. osztály 
het. 2 ó. Újszövetségi történetek szabad előadása, válogatott sza-
kaszok olvasása, rájok alkalmazott hit- és erkölcstani igazságok 
kapcsában; szentírási helyek és egyházi énekek emlékelése. Luther / 
káthéjából a hit, az Ur imádsága és a szentségek. III. osztály het. 
2 ó. Egyházi történelem, a nevezetesebb események és férfiak 
ismertetése, kivált a reformatio története. A symbolumok kifejté-
sének megismertetése. Egyházi énekek. IV. oszt. het. 2 ó. Keresz-
tyén hit- és erkölcstan, különösen szentírási helyek és mondatok 
alapján. Az egyházi váltanok rendszeres vázlata. Egyházi énekek. 
V. oszt. het. 2 ó. Biblia-isme, nevezetesen az ó-szövetségi könyvek 
és íróinak ismertetése, megfelelő darabok olvasásával s válogatott 
helyek, mondatok és egyházi énekek emlékelésével. VI. oszt. het. 
2 ó. Biblia-isme, nevezetesen az új-szövetségi könyvek és íróiknak 
ismertetése, megfelelő új-szövetségi szakaszok olvasása s válogatott 
helyek, mondatok s egyházi énekek emlékelése. VII. oszt. het. 2 ó. 
Egyháztörténelem, főtekintettel az egyház belső fejlődésére s a 
reformátió történetére; az ágostai hitvallás és más symbolikus 
könyvek ismertetése. VIII. oszt. het. 2 ó. Rendszeres keresztyén 
hit- és erkölcstan. — Latin nyelv: I. oszt. het. 5 ó. Alaktan, a nevek 
és igék rendesebb formáinak ismertetése, megfelelő szó- és írásbeli 
gyakorlatokkal és szavak emlékelésével. II. oszt. het. 6 ó. Az alak-
tan kiegészítése és befejezése, írásbeli gyakorlatokkal és szavak 
emlékelésével. III. oszt. het. 6 ó. Mondattanból az esettan, meg-
felelő gyakorlatokkal, Cornelius Nepos és Phaedrus olvasása, sza-
vak és válogatott szakaszok emlékelésével. IV. oszt. het. 6 ó. A mon-
dattan kiegészítése és befejezése. Corn. Nepos, Tyrocinium poéti-
cum olvasása prosodiai előismeretekkel. Készületek, írásbeli 
dolgozatok s válogatott darabok emlékelése. V. oszt. het. 6 ó. 
Julius Caesar és Ovidius válogatott darabjai, lietenkint egy órán 
mondattani irálygyakorlatok. Előkészületek, emlékelés. VI. oszt. 
het. 6 ó. Sallustius, Cicero kisebb beszédei és Virgilius. Hetenkint 
egy órában irálygyakorlatok. Előkészületek, emlékelés. VII. oszt. 
het. 5 ó. Cicero egyik hosszabb beszéde, Horatius és Livius. Heten-
kint egy órában irálygyakorlatok. Előkészületek, emlékelés. 
VIII. oszt. het. 5 ó. Tacitus, Horatius és Cicero bölcsészeti müvei. 
Elbeszélések, emlékelés. Hetenként egy órában szabad irálygya-
korlatok és irodalomtörténeti vázlat. — Görög nyelv: V. oszL 
het. 4 ó. Az alaktanból a nevek és igék rendes formái, fordítási 
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gyakorlatokkal, szavak és mondatok emlékelésével. VI. oszt. het.. 
4 o. Az alaktan befejezése megfelelő gyakorlatokkal. Xenophon 
Anabasisa és Cyropsediája. Előkészületek és emlékelés. VII. oszt. 
het. 4 ó. Xenophon nevezetességei, Homer Uiasa. Mondattan szó-
és Írásbeli gyakorlatokkal. Előkészületek és emlékelés. VIII oszt. 
het. 4 ó. Homer Odysseája, Demosthenes olynthiai beszédei. Mon-
dattani gyakorlatok. Irodalomtörténeti vázlat. — Magyar nyelv : 
I. oszt. het. 3 ó. Alaktan szó- es írásbeli gyakorlatokkal. Olvasmá-
nyok. II. oszt. het. 3 ó. Mondattan, egyszerű mondatok, elemező 
olvasás, irálygyakorlatok, szavalás. III. oszt. het. 3 ó. Összetett és 
körmondatok, elemező olvasás, irálygyakorlatok, szavalás. IV. oszt. 
het. 3 ó. Vers- és irálytan, írásbeli gyakorlatok, olvasmányok, sza-
valások. V. oszt. het. 3 ó. Elbeszélő s leíró prózai s költői műfajok 
elméleti s gyakorlati ismertetése, olvasmányok, dolgozatok. VI. oszt. 
het. 3 ó. A lantos költészet s a bölcsészeti (értekező) próza mű-
fajainak elméleti és gyakorlati ismertetése, olvasmányok és dol-
gozatok. VII. oszt. het. 3 ó. A szónoklat és drámai költészet elmé-
leti és gyakorlati ismertetése, olvasmányok és dolgozatok. VIII. oszt. 
het. 3 ó. A magyar nyelv és irodalom történetének vázlata, kap-
csolatban a magyar művelődés történetével, dolgozatok, szavala-
tok. — Német nyelv: I. oszt. het. 2 ó. Alaktan szó- s írásbeli gya-
korlatokkal, válogatott darabok tanulása és elszavalása. II. oszt„ 
het. 2 ó. Az alaktan befejezése, elemező olvasás, irálygyakorlatok, 
válogatott darabok tanulása és elszavalása. III. oszt. het. 2 ó. 
Mondattan, irálygyakorlatok, olvasás és szavalás. IV. oszt. het. 2. ó. 
Körmondattanra vonatkozó irálygyakorlatok, olvasmányok, szava-
lás. V. oszt. het. 2 ó. Szónoklat- s költészettanra vonatkozó gya-
korlati könnyebb nemű olvasmányok tárgymagyarázatokkal, dol-
gozatok. VI. oszt. het. 2 ó. Szónoklat- s költészettanra vonatkozó 
nehezebb nemű olvasmányok magyarázata, olvasmányok, dolgo-
zatok. VII. oszt. het. 2 ó. Az újabbkori irodalom története, olvas-
mányok és dolgozatok. VIII. oszt. het. 2 ó. Az újabbkori irodalom 
története, olvasmányok és dolgozatok. — A szláv nyelv tantárgyá-
nak beosztása épen olyan, mint a német nyelvé. — Földrajz és 
történelem: I. oszt. het. 3 ó. A földrajzi fogalmak fejtegetése s a 
földnek általános topographiai ismertetése. II. oszt. het. 4 ó. Első 
félévben rendszeres egyetemes földrajz, főtekintettel Európára. 
Második félévben ókori történelem főeseményei s kitűnőbb fér-
fiai. IIL oszt. het. 4 ó. A földrajznak ismétlése. Közép- s újkori 
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történet, az epochalis momentumok s kitűnőbb jellemek vázlatai-
ban előadva. IV. oszt. het. 4 ó. Első félévben az osztrák birodalom 
általános, s a magyar állam részletes geographiai ismertetése; 
második félévben Magyarország történelme. V. oszt. het. 4 d. 
A görögök és rómaiak története Augustusig, főtekintettel e két 
nép vallási, álladalmi, művészeti és irodalmi fejlődésére. VI. oszt. 
het. 4 ó. A római történet befejezése, a középkor s egy része az 
újkor történelmének, tekintettel az ezen korszakokban volt mű-
veltség- és irodalomra. VII. oszt. het. 4 ó. Az újkor történelmének 
folytatása és befejezése, tekintettel a műveltségre és irodalomra. 
VIII. oszt. het. 4 ó. Magyarország történelme; a magyar-osztrák 
birodalom vázlatos statistikai ismertetése. — Mennyiségtan : I. oszt. 
het. 4 ó. A számolási négy föművelet egész számokkal s közönséges 
és tizedes törtekkel. Téralaktan. II. oszt. het. 3 ó. Egyszerű arányok, 
hármas szabály különböző alkalmazásaiban. Mértani alaktan, 
három- és sokszögek térszámításokkal. III. oszt. het. 3 ó. Hatvá-
nyok és gyökök. A kör és ennek térszámítása. IV. oszt. het. 3 ó. 
Összetett arányok, első fokú egyenletek egy ismeretlennel. Tömör-
mértan. V. oszt. het. 3 ó. Algebra, a számok tizedes rendszere, 
negativ, irrationális számok. Lapmértan. VI. oszt. het. 3 ó. Algebra, 
hatványok, gyökök, logarithmusok, első fokú egyenletek egy vagy 
több ismeretlennel. Tömörmértan. VII. oszt. het. 3 ó. Hatványos 
és határozatlan egyenletek, sorok, combinatiók, binomi tétel, az 
analysis elemei. Háromszögmértan, az algebra mértani alkalma-
zása. VIII. oszt. het. I rendkívüli óra ismétlésekre. — Természet-
tudományok : I. oszt. het. 3 ó. Állattan. II. oszt. het. 3 ó. Ásvány-
tan és növénytan. III. oszt. het. 3 ó. Természettani földrajz és 
vegytan kísérletekkel. IV. oszt. het. 3 ó. Természettan kísérletekkel. 
V. oszt. het. 3 ó. Vegytan, ásványtan, földtan. VI. oszt. het. 3 ó. 
Állat- és növénytani rendszer. VII. oszt. het. 2 ó. Mathematikai 
s physikai földrajz, geologiai ismeretekkel. VIII. oszt. het. 6 ó. 
Természettan mathematikai alapon. — Bölcsészet: VII. oszt. het. 2 ó. 
Logika. VIII. oszt. het. 2 ó. Lélektan. — Szépírás az algymnasium 
első és második osztályában hetenkint egy-egy órában. — Rajz, 
hetenkint két órában az algymnasium négy osztályában — Ének, 
hetenkint egy-egy órában az algymnasium négy osztályában. — 
Testgyakorlat, hetenkint két órában a gymnasium mind a nyolcz 
osztályában. 

Ezen tanterv volt érvényben középiskoláinkban, s így a mi 
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gymnasiumunkban is egészen 1883-ig, vagyis a középiskolai tör-
vény megalkotásáig, a midőn a törvény kívánalmaihoz kellett 
ismét tantervünket alkalmaznunk, illetőleg módosítanunk, a mint 
azt alább lesz alkalmunk kifejteni. Ε tantervet alkalmaztuk már 
az 1869—70-ik isk. évben is. Különben ezen isk. év szomorúan 
köszöntött be gymnasiumunkba. Greguss Gyula eddigi igazgatót 
és a mennyiség- s természettan kitűnő tanárát épen akkor ragadta 
ki a kérlelhetetlen halál a tanári testület köréből, midőn az elő-
adásokat kellett volna megkezdeni. Greguss Gyula azon ritka fér-
fiak közé tartozott, kik hivatásukba úgy bele tudják magokat élni, 
hogy bármit is tegyenek, azt egyedül a hivatással járó kötelesség-
érzet kifolyásának és nem az egyén jó vagy rossz kedvének ráhat-
juk fel. Tanítványai beszélhettek vele, mint Greguss Gyulával, s 
ilyenkor ő leereszkedő és barátságos volt hozzájok, hogy benne 
legőszintébb barátjokat lássák; fordulhattak hozzá mint tanárhoz, 
ilyenkor a legszívesebben s örömsugárzó szemekkel és vidám arcz-
kifejezéssel adott nekik a legkimerítőbb felvilágosítást; megjelen-
hettek előtte mint igazgatójok előtt, ilyenkor őket mint szerető, de 
azért igazságos atya részrehajlatlan igazságtétellel bocsátotta el 
magától. Innen magyarázható meg, hogy tanítványai a legbensőbb 
szeretettel és bizalommal ragaszkodtak hozzá. A tanári testület a 
legjobb collegát, őszinte barátot, tevékeny és méltányos igazgatót 
veszített benne. Tudományos foglalkozásának fényes sikerét hátra-
hagyott müvei hirdetik, s az irodalom terén szerzett érdemeit a. 
Kisfaludy-társaság és a m. t. akadémia pályadíjakkal s kitünteté-
sekkel jutalmazta. 

Greguss Gyula helyébe az egyházi elöljáróság Szénássy Sán-
dort bizta meg a gymnasium igazgatóságával. Egy másik változás a 
tanári testületben az volt, hogy Mauritz Eezső rendes tanárnak 
választatván, az így megüresült segédtanári állomásra Gaál Mihály 
tanárjelölt hivatott meg. A második félévben Vezekényi Horváth 
Zsigmond vált meg intézetünktől. Egyike volt legképzettebb taná-
rainknak. A philologiai szakban alig volt hozzá fogható az ország-
ban. Az ó és új görög, a latin, olasz, franczia, német, tót, orosz 
nyelvet oly folyékonyan beszélte, mint a magyar nyelvet. A görög 
és latin remekírók műveinek legnagyobb részét könyv nélkül tudta, 
s mikor az iskolában tanított, soha görög vagy latin könyvet kezébe / 
nem vett. Es ez a képzett, igazi tudós s külsőleg is tetszetős alakú 
férfiú, mintha csak beleúnt volna hosszas tanulmányaiba, már 
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ezen 18(59—70-ik isk. év elején, megfoghatatlan okokból, köny-
nyelmű életnek adta magát, az iskolai órákat hanyagolni kezdte. 
Dr. Hunfalvy gymn. felügyelő mindent elkövetett, hogy őt a jó 
útra visszatérítse, hogy nagy tudását az iskola czéljainak meg-
tarthassa, azonban kérése, intése, dorgálása, minden fáradsága 
.sikertelen volt. Az egyház az első félév végén kénytelen volt őt 
némi végkielégítéssel elbocsátani. Néhány év múlva Oroszországba 
ment, hol mint tanfelügyelő díszes állást vívott ki magának, hanem 
a honvágy nyolcz év múlva visszahozta hazájába, s itt Trefort 
miniszter Erdélybe tanfelügyelőnek nevezte ki; de könnyelmű 
életmódjába visszaesvén, ezen állását is elveszítette, s végre mint 
napidíjas írnok életét férfi korának java idejében nagy nyomorral 
küzdve fejezte be. A ki csak ismerte, mindenki sajnálta a képes-
ségeinél fogva jobb s fényesebb sorsra hivatott férfiú esetét. 
A Horváth eltávozása után támadt hiányon a második félévben a 
tanári testület úgy segített, hogy óráit maga között osztotta fel. 

A mi az 1869—70-ik iskolai évben a tanárok irodalmi mű-
ködését illeti, Batizfalvi István-tói megjelent: A világtörténet 
alaprajza, a gymn. felsőbb osztályai számára, I. rész: Ó-kor, az 
egyetemes gyűlés által megállapított tantervhez alkalmazott kia-
dás. — Dr. Heinrich Gusztáv-tói: Deutsches Lesebuch für Ober-
gymnasien und Oberrealschulen; M. Tulli Ciceronis Lselius, de 
amicitia, magyarázatos kiadás; kisebb értekezések, czikkek és 
könyvismertetések különféle lapokban és folyóiratokban, különö-
sen az országos tanáregylet közlönyében. — Mauritz Bezső-tői 
kisebb értekezések és könyvismertetések. — Szénássy Sándor-tói: 
Vergilius Aeneise I. és II. könyvének szó- és tárgymagyarázatos 
kiadása; ezenkívül megjelentek az országos tanári egylet közlö-
nyében : A latin igeragozásról, tekintettel annak gymnasiumaink-
ban való tanítására, és a nyelvtudományi közleményekben Latin 
orthographiai tanulmányok czímü értekezései. — Torkos László-
tól : Az emberi nem mívelődési történetének vázlata, a nőképző 
egylet megbízásából; Esti órák, a Kisfaludy-társaság által dicsé-
rettel kitüntetett tanköltemény a költészetről; kisebb dolgozatok 
különféle lapok- és folyóiratokban. 

Az 1870 —71-iki tanév nagyfontosságú volt gymnasiumunk 
történetében. Az egyház hívei között számosan találkoztak, a kik 
az egyházi elöljáróság előtt azon óhajtásuknak adtak kifejezést, 
hogy a gymnasium VII. és VIII. osztálya állíttassák fel, miszerint 
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fiaik, kik tanúlói pályájukat tanintézetünkben kezdték meg, az érett-
ségi vizsgálatot is ebben tehessék le. Ezeknek törekvését teljes 
szivéből pártolta a fáradhatlan buzgalmú Hunfalvy Pál gymn. fel-
ügyelő és a gymnasium teljes kiegészítését szintén óhajtó dr. Szé-
kács József superintendens. Az egyházi elöljáróság nem térhetett ki 
a kérdés elől. Mivel azonben pénzügyei még nem voltak oly ren-
dezettek. hogy ily költséges vállalat létesítésébe belemehetett volna, 
oly járást indított meg, mint egykor a humanitási osztályok felállí-
tása alkalmával. Kijelentette ugyanis, hogy ha a jobbmódú hívek, 
kik a gymn. kiegészítését óhajtják, aláírás lítján oly összeget képesek 
összehozni, mely a még hátralevő két osztály költségeinek fedezésére 
elegendő, akkor a jövő iskolai évben a VII-ik s az azután következő 
isk. évben pedig a VIII-ik osztályt kész feliállítani, miután az egy-
háznak biztos kilátása volt arra, hogy három év múlva a Glosius-
Artner-féle hagyatékból befolyó jövedelmekből is pénzügyei javulni 
fognak. A lelkesedés s evangyéliomi áldozatkészség ezúttal is szép 
eredményeket mutatott fel. A két osztály megnyitására szükséges 
s 3600 forintban kiszámított összeg rövid idő alatt összegyűlt, s az 
aláírók ez összeg pontos fizetésére három évig tartó időszakra 
kötelezték le magokat. Azon reményben tehát, hogy a megnyilat-
kozott áldozatkészség még többekre is lelkesítő hatással lesz, az 
egyházi választmány 1871 junius 16-án tartott ülésében, s ugyan-
ezen hó 29-én az egyházi közgyűlés is elhatározta, hogy a VII-ik 
osztály már a jövő 1871—72-iki isk. év elején megnyittassák, és 
hogy a szükséges tanerők azon időre meghivassanak. 

A tanári testület az 1870—71-iki isk. évben két új taggal 
szaporodott. Gaál Mihály távoztával ugyanis dr. Bászel Aurél és 
"Weber Rudolf hivattak meg segédtanárokúi, s így ezen isk. évben 
5 rendes és 3 segédtanár működött, a rajz, ének, franczia nyelv, 
gyorsírás és testgyakorlat tanítóin kívül. Megjegyzendő azonban, 
hogy a testgyakorlatban a gymn. növendékek a városi tornaegye-
sület helyiségeiben részesültek. 

Az iskolai fegyelem tekintetében is fontos megállapodásokra 
jutott a tanári testület e tanévben. A netán előforduló bünteté-
sekre nézve abban állapodott meg, hogy a vétség fokozatához 
képest: intés, megdorgálás, osztálykönyvbe való beírás, s egy, két 
legfeljebb négy órára való bezáratás alkalmaztassák, s ha még ez 
sem volna elég, akkor a szülök tudósíttassanak az illető osztály-
tanár által gyermekük rossz magaviseletéről. Határozta továbbá a 
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tanári testület, hogy a sziilők nemcsak akkor tndósítandók, ha 
gyermekeik magaviseletére nézve gyakori panaszok érkeztek be, 
hanem akkor is, midőn az év folytában valamely időszakban egy 
vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot nyertek. Ez intézkedés 
gymnasiumunkba mai napig is érvényben van. 

A tanári kar irodalmi működése a lefolyt tanévben a követ-
kező volt: Batizfalvi István-tói megjelent: A földrajz elemei, a 
gymn. alsóbb osztályai számára, nyolczadik kiadás; Vezérfonal a 
világtörténet első oktatásánál, algymnasiumi kézikönyv, második 
kiadás, I. rész: O-kor; Π. r . : Középkor; III. r . : Újkor. — Mauritz 
Bezső-tői megjelent: Altalános számtan és algebra a középtanodák 
felső osztályai számára; könyvismertetések és bírálatok főleg az 
Ungarischer Schulbote-ban. — Szénássy Sándor-tói megjelent r 
Latin nyelvtan, második egészen átdolgozott kiadás; Az országos-
tanári egylet közlönyében: A latin e-névragozás; a Philologiai köz-
lönyben a latin particulákról; a Protestáns egyházi és iskolai lap-
ban : A Vandrák-féle evang. gymnasiumok szervezésére vonatkozó 
munkálat birálata. — Torkos László-tói Az országos középtanodai 
tanáregylet közlönyében : Verstani vezéreszmék az Erdélv-ben: 
A magyar költői technika elmélete; kisebb dolgozatok s könyv-
ismertetések a Figyelő-ben s Az országos középtanodai tanár-
egylet közlönyében. 

Az 1871—72-ik isk. évben megnyílt gymnasiumunk hetedik 
osztálya, az egyház azon határozott kijelentésével, hogy a követ-
kező tanévben a nyolczadik osztály is szerveztessék. Ε két osztály 
megnyitása az egyháznak ismét nagy áldozatába került, mert tan-
eszközökről is gondoskodnia kellett, hogy úgy a hetedik, mint a 
következő tanévben a nyolczadik osztályban a tanítás a szükséges 
physikai és más tanszerek segítségével megkezdhető legyen. Ε czélra 
ez áldozatokban soha ki nem fáradó egyház az említett tanszerek 
megvételére 1200 forintot utalványozott. Nem csekélyebb áldo-
zatba került az egyháznak a szükséges tanhelyiségek megszerzése 
is, a mennyiben az egyháznak az új gymnasiuini épületben 1000 
forintot meghaladó évi jövedelmet hozó lakásokat kellett felmon-
dania, hogy a szükségelt tantermeket a lakásokban foglalt szobák 
átalakításával előállíthassa. Az osztályok szaporodása a tanárok 
számának szaporodását is szükségessé tette, mi ismét újabb költ-
ségeket rótt az egyházi pénztárra. A már főgymnasiumi czímet 
viselő tanintézethez az egyház Scholtz Ágoston iglói fögymn. tanárt 
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rendes, Elischer József kézsmárki főgymnasiumi tanárt segéd-
tanárrá hívta meg, előbbit a physika és mennyiségtan, az utóbbit 
a latin s görög nyelv tanítására. Mind a két szaktanár a legnagyobb 
mértékben kiérdemelte az egyháznak s iskolai hatóságnak beléjök 
helyzett bizalmát. 

A tanári testületben az 1871-—72-ik isk. évben még azon 
változás történt, hogy dr. Bászel Aurél tanárjelölt, ki gymnasiu-
munkban már a második évben mint segédtanár működött 1872 
márcz. 2-án hivataláról lemondott s azonnal Berlinbe utazott 
tanulmányainak folytatása, illetőleg kiegészítése végett. Bászel 
Aurélt az isk. év végéig minden tantárgyban Dénes Ferencz tanár-
jelölt helyettesítette. Ε szerint az ének, rajz, gyorsírás és tornászat 
melléktanítóin kívül 7 rendes és 3 segédtanár tanított a 7 osztályú 
fögymnasiumban. 

Ez isk. évet még egy igen örvendetes alapítvány tette emlé-
kezetessé gymnasiumunkra nézve. A Batizfalvi tanár által alapí-
tott, de a beállott fővárosi nehéz viszonyok miatt megszüntetett 
convictus (bennlakással összekötött élelmező) hiánya mindinkább 
érezhető volt. Akadtak egyes nagylelkű hitsorsosok, kik egy ily 
intezet felállítását anyagi áldozatokkal is törekedtek elősegíteni, 
azon remenyben, hogy példájuk másokra is lelkesítő hatást gyako-
rol, s így ezen convictus egykor mégis létesíthető lesz. Ily törekvés 
és érzelem hatotta át dr. Szontagh Kálmán, iskolánk felejthetetlen 
másodfelügyelőjének özvegye, szül. Procopius Gizella nemes keb-
lét, ki egy ilyen convictus megvalósítliatása czéljából 1000 osztr. 
ért. forintot adományozott. Alapítólevelét a gymn. igazgatóságához, 
e következőkben intézte: Tekintetes Igazgatóság! Boldog emléke-
zetű felejthetlen férjem közügyért lelkesülő nemes szellemének 
sugallatát követve, a pesti ág. hitv. gymnasiumnak ezennel 1000 
forintot, szóval egyezer osztr. ért. forintot adományozok, annak 
kezelését a tek. gymnasiumi igazgatóság becses ügyeimébe jelen 
alapítványlevelemben jelzett iránypontok szigorú megtartása mel-
lett ajánlván: 1. Tekintettel ugyanis arra, hogy a pesti ág. hitv. 
eV. gymnasium kebelében mindekkoráig sincs olynemű intézet, 
hol szegény, szorgalmas s példás magaviseletű ifjak ingyen étke-
zésben részesülhetnének, s figyelembe véve azt, mily sokszor kell 
a jobb tehetségeknek mindennapi szükségleteik hiánya miatt a 
tudományos pályától visszavonulni, jelen alapítványi összeggel 
egy a közel jövőben létesülni reményit tápintézet (convictus) alap-
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ját kívánom megvetni, s óhajtom, miszerint az ide csatolt 1000 frt 
összeg «Dr. Szontagh Kálmán alapítvány» név alatt kezeltessék, 
lehető legbiztosabb alapon kamatoztassék, s a kamatok ismét tőké-
síttessenek mindaddig, míg a czélba vett tápintézet eszméje való-
sulhat. 2. Mihelyt az emígy kezelt, s néhány év alatt növekedett 
tápintézeti alaptőke, s az idő folytában hozzájárult adakozási 
összeg évi kamatja oly tekintélyessé válik, hogy abból már néhány 
tanuló ingyen ebéd, a lehetőséghez képest ebéd és vacsorábani 
ellátást eszközölni lehetne; jelen alapítványi összeg kamatjai 
elvonatván a további tőkésítéstől, azonnal a kitűzött czélra fordít-
tassanak ; és kívánnám csak azt, hogy e jótéteményben első sorban 
Pest-városi születésű, s csak azok nemlétében más magyarországi 
származású ág. hitv. ev. szegénysorsú, példás magaviseletű s isko-
lai pályájukon folyton jeles előmenetelt tanúsított tanulók része-
süljenek, olyformán, hogy a ki a növendékek közül egyszer már 
abban részesült, folyton tanúsított példás magaviselete s kitartó 
szorgalma mellett abból gymnasiumi pályája bevégeztéig ki ne 
zárassék. 3. Azon esetben pedig, ha a pesti ág. hitv. ev. gymnasium 
elvesztvén felekezeti jellegét, államivá válnék, kívánom, hogy ezen 
alapítvány az 1-ső pontban jelzett név alatt továbbra is ott marad-
jon, kamatai vagy a jelen alapítvány-levélben kifejtett czélra, vagy 
a gymnasium körében tápintézet nemléte esetén két egyenlő 
mennyiségű ösztöndíj rendszeresítésére fordíttassanak, oly módon, 
hogy ezek élvezetében mindenkor Pest-városi születésű, s csak 
ilyenek nemlétében más magyarországi származású ág. hitv. ev. 
szegénysorsú, példás magaviseletű s iskolai pályájukon kitűnő elő-
menetelt tanúsított VII. és VIII. osztálybeli növendékek részesíttesse-
nek; ily egyének nemlétében a kamatok mindig a tőkéhez lennének 
csatolandók, a következő évben a tőketöbblet után mutatkozó na-
gyobb kamat képezné a két egyenlő mennyiségű ösztöndíj tárgyát. 

Azonban az egyháznak minden anyagi erejét a főgymnasium 
megalapítása és szervezése annyira igénybe vette, hogy ilyen con-
victus felállítása mindeddig lehetetlenné vált, s a hívek áldozat-
készsége más irányban lévén lekötve, ily czélú intézetre jelenté-
kenyebb adományok nem folytak be, minélfogva e convictus fel-
állítása későbbi időkre maradt. Az eddig a convictusra ado-
mányozott tőkék — Walther Mihály alapítványa 1873-ban 1000 frt, 
Krajcsovics János alapítványa 1879-ben 500 frt — csak a kama-
tokból gyarapodnak, s jelenleg a tőkeállomány 8500 forintot tesz. 
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Az 1871—72-ik isk. evben a tanulók száma a gymnasium hét 
•osztályában 276 volt, 43-mal több, mint az előző évben. A taná-
rok ez évi irodalmi működését illetőleg, megjelent: Batizfalvi Ist-
ván-tói : A világtörténet alaprajza a gymnasium felsőbb osztályai 
számára, I. rész: Ó-kor, II. rész: Középkor; Keresztyén hittan, az 
ágost. hitv. ev. gymnasiumok felső osztályai számára, a bányai 
ág. hitv. ev. egyházkerület által tankönyvül ajánlott kézikönyv; 
A magyar királyság földrajza gymnasiumok számára, harmadik 
kiadás; A magyar királyság földrajza népiskolák számára, ötödik 
kiadás. — Heinrich Gusztáv-tói megjelent: Deutsches Lesebuch 
für Obergymnasien und Oberrealschulen, II. kötet (prózai rész); 
Értekezések és kisebb czikkel a Pesti Napló, Pester Lloyd és Figyelő-
ben ; ezenkívül szerkesztette a Magyar Tanügy czímü folyóiratot. — 
Mauritz Rezső-töl mégjelent: A természettan elemei népiskolák 
számára; Die Anfangsgründe der Naturlehre für Volksschulen; 
ezenkívül kisebb czikkek és könyvismertetések a Magyar Tanügy 
és Ungarischer Schulbote-ben. — Szénássy Sándor-tói megjelent : 
A latin nyelv és dialektusai; Latin mondattan főgymn. számára, 
második kiadás. — Torkos László-tói: Magyar nyelvtan második 
javított kiadás ; kisebb czikkek s költemények különféle lapokban. 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

A t e l j e s nyolczosztá lyú í o g y m n a s i u m m ega lap í tá sá tó l 
az á l l a m s e g é l y i g é n y b e v é t e l é i g . 

Az 1872—73-ik isk. év korszakot képez iskolánk történetében. 
Az eddig csonka, ki nem egészített intézet ez évben lett teljessé, 
•ez évben lépett nyolczadik osztályának megnyitásával a főgymna-
siumok sorába. Az 1823-ik évtől, a midőn a latin nyelv tanításá-
ról gondoskodtak az egyház elöljárói, 1872-ig, tehát nem egész 
félszázad alatt, a protestáns szellemtől ihletve, buzgó és valóban 
nagylelkű férfiak, köztük egy Fabiny Teofil, Hunfalvy Pál, Székács 
József és még többen, nagy erőfeszítésekkel és áldozatokkal 
nemcsak az elemi és polgári osztályokat mintaszerűen felállítani 
és szervezni, hanem a gymnasium kiegészítésével egyházukban a 
magasabb míveltségnek is hajlékot tudtak teremteni. Méltán büsz-
keség tölthette el e férfiak keblét, midőn az év végén saját, 
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vagy hitsorsosaik fiai vagy unokái ez intézetben az első érettségi 
vizsgát megállották. A politika, a tudomány s az egyetemes egyház 
körében szerzett nagy érdemeik között, ezen iskola felállítása és 
kiegészítése, a legszebb világításban tündöklik. 

A főgymnasium kiegészítése következtében a tanári karban 
is lényeges változások történtek. Elischer József és Weber Rudolf 
még a mult isk. év végén rendes tanárokká választattak meg, a 
jelen tanév elején pedig Scholtz Albert és Schleining Vilmos 
segédtanárokúi hivattak iskolánkhoz, s így az iskolai év kezdetén, 
az ének, rajz, gyorsírás, torna és franczia nyelv melléktanítóin 
kívül 8 rendes és 2 segédtanár nagy buzgósággal fogott a tanítás-
hoz, annyival inkább, mert az intézet az egyház áldozatkészsége 
által taneszközökkel is bőven el volt látva. Azonban a tanári tes-
tületben csakhamar nagy változások történtek, melyek ideig-óráig 
zavarólag hatottak mind a tanuló ifjúságra, mind a tanári karra. 
Ugyanis alig néhány héttel az előadások megkezdése után fögym-
nasiumunk egyik jeles tanára, Mauritz Rezső az újonnan felállí-
tott pesti állami főreáltanoda tanárává neveztetvén ki, a mennyi-
ségtan és pbysika tanszéke intézetünknél megüresedett, s betölté-
séről az egyház kénytelen volt ideiglenesen intézkedni. Szerencsére 
találkozott oly férfiú Jónás János tanárban, ki a támadt hézagot 
betölteni alkalmas volt, a ki erejét intézetünknek egy évre fel is 
ajánlotta. 

Csakhamar ezután nagy csapás sújtotta főgymnasiumunkat 
igazgatójának, Szénássy Sándornak 1872-ik évi november 29-én 
történt hirtelen halála által, mely az intézet buzgó vezetőjét 
ragadta ki az ifjúság és tanártársai köréből. Midőn a halála előtti 
estén tanári értekezleten volt körünkben s őt teljes erejében lát-
tuk hatni, működni és beszélni, nem sejtettük, de ő maga sem 
sejthette, hogy utolszor volt azon iskolában, melyet oly kimondha-
tatlan úl szeretett, s melynek osztályaiban és tanulói között érezte 
magát legboldogabbnak. Tizenkét évig működött gymnasiumunk-
ban mint tanár a legjobb sikerrel s ezen időszak alatt sok nemes 
magot elvetett a tanulni vágyó ifjúság szívébe. Nagy érdeme volt, 
hogy a tanulók tudásvágyát helyes irányba igazítani, a szendergő· 
tehetséget föléleszteni, a törekvőt lelkesíteni s magasabb törek-
vésre serkenteni tudta. Mint nevelő teljes erejéből azon működött,, 
hogy tanítványai tudományos képeztetésük mellett erkölcsi tekin-
tetben is gyarapodjanak. Komolyan ügyelt a rendre és törvényekre, 
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s a tévedőket minden eszközök, szigor és szelídség, tanítás és 
intés által iparkodott a jobb útra téríteni. Szerette az ifjúságot, 
atyja, barátja volt, azért tanítványainak általános szeretetében 
részesült, minek kegyeletes szép tanúsága az, hogy tanítványai 
•egy díszes emlékkövet állítottak kora sírjához. Erdemeiért egyház-
községünk másodízben is az intézet igazgatóságával bízta meg őt, 
az országos tanáregylet bizottsági tagjává, a magyarhoni ág. hitv. 
•ev. egyházegyetem pedig könyvtárnokává és a tanárvizsgáló bizott-
ság tagjává választotta meg. Azonban mint szaktudós is kitűnő 
helyet foglalt el Szénássy Sándor. Ε téren tanulmányai és iro-
dalmi működése a classicai philologiára irányzódott. Ε tekintetben 
röviden és általánosságban e helyt csak azt emeljük ki, hogy mint 
classicus philologusnak tudományos működése onnan vette kiindu-
lását és irányát, miszerint fölismerte, mily sokat lendít az újabb 
indogermán összehasonlító nyelvtudomány egyes, ennek körébe 
es3 nyelvek helyesebb, alaposabb felfogására s így közvetve czél-
szerü tanítására is. Csakhamar tudományos kötelességévé vált a 
feladat, hogy az indogermán nyelvtudomány nagy műveit, mint 
a Bopp és Schleicher-féle összehasonlító grammatikákat, de külö-
nösen a görög és latinnal összehasonlítólag foglalkozókat, mint 
Curtius, Mever, Corssen s mások munkáit hűségesen tanulmá-
nyozza és saját, a latin nyelvtant illető munkálataira felhasználja. 
Tanúbizonyságot tett már e készületeiről 1866-ban megjelent 
«Latin nyelvtani tanulmány»-a és «Latin alaktan f-a, mely a ma-
gyar tankönyvi irodalomban nagy haladást jelzett. Később mind 
szorosabban foglalkozott a latin nyelv régiségeivel, s az ezeket 
mintegy kiegészítő itáliai dialectusokkal, s e komoly tanulmányai 
méltán kiérdemelték neki a magyar tudományos akadémia elis-
merő figyelmét is, mely őt 1871-ben levelező tagjai sorába válasz-
totta. Ε megtiszteltetésre Szénássy azzal válaszolt, hogy a magyar 
tud. akadémia kiadásában «Α latin nyelv és dialectusai» czímű 
müvét közölte. A latin classica pliilologia terén való törekvésé-
nek és működésének mindenesetre azon érdeme és eredménye 
van, hogy hazánkban a classicai nyelvek tanulmányára nézve az 
igazi tudományos eljárást példájával megmutatta s egy új tudo-
mánynak iskolai czélokra kellő alkalmazását megkezdte. Egyébként 
szorosabb értelemben vett philologiai működéséről is szép tanú-
bizonyságot tesznek magyarázatos classicus kiadásai s számos 
értekező és bíráló czikkei a nyelvészeti és tanügyi folyóiratokban. 
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A tudományos irodalom terén szerzett érdemei a magyar köz-
oktatási minisztériumnak is feltűntek. Ε minisztérium államsegély 
mellett Szénássyt az 1872-ik év nyarán külföldre, jelesül Berlinbe· 
küldte, tanulmányai gyarapítása czéljából. Itt a még fiatal, de 
törekvő tudóst a philologia mesterei, Mommsen, de kivált Corssen 
a legmegtisztelőbb és őszinte barátsággal fogadták. Az utóbbi 
naponkint érintkezett vele, s el volt ragadtatva a magyar tudós 
komoly törekvéseitől. Tudományos tárházát bőven gazdagítva 
érkezett vissza körünkbe, de a végzet megtagadta tőle, megtagadta 
tanügyünktől s hazai tudományunktól, hogy azt közös kincsünkké 
tehette volna. De minden jók nagyrabecsülését érdemelte ki Szé* 
nássy mint jellemes ember is. Szellemének gazdagságát, tudomá-
nyosságának fényét felülmulta és elhomályosította szívének nemes-
sége. Tiszta és csalárdság nélkül való volt az ő lelkülete, nyíltság 
és becsületesség valának jellemének alapvonásai. Szavai tetteivel, 
tettei szavaival teljes összhangzásban állottak. Nem színlelt érzel-
met, mely lelkében nem élt, nem nyilvánított véleményt, mely 
nem az övé volt, de eltérő véleményét a személy iránti tekintetből 
nem hallgatta el soha. S a milyen nyilt, őszinte volt érzülete, épen 
oly jóakaró volt szíve is. Mindenkihez barátságosan közelített, a ki 
hozzá fordult; eréjének túlnyomóságát soha sem éreztette a gyen-
gébbel, magasabb hivatalos állását tiszttársaival. Batizfalvi István 
tanártársa méltán mondhatta sírjánál tartott emlékbeszédében: 
Legyen áldott emléke. Példája, szorgalma, szelleme lelkesítse utó-
dait a nemes pályán, melynek egyik büszkesége volt. Hálásan 
említjük itt meg az egyházi választmánynak azon nemeskeblüsé-
gét, melynélfogva egyrészt az elhunytnak temetésére szükséges 
költségeket készséggel megszavazta, másrészt özvegyét férjének 
egynegyed évi fizetésében is részesíté. 

A megboldogultnak helyét az egyház egyelőre nem töl-
tötte be, hanem órái a többi tanárok között osztattak fel, miért 
az egyház által külön tiszteletdíjban részesíttettek. Az igaz-
gatósági teendőkkel az egyházi választmány Torkos László tanárt 
bízta meg. 

A tömérdek kiadás, melyet a főgymnasium berendezése s 
előre nem látott körülmények okoztak, az egyházat arra kénysze-
ríté, hogy a különben is alacsony tandíjat csekély mértékben 
emelje. Eddig a tanulók valláskülönbség nélkül fizettek az egyház 
pénztárába beiratási díjat 2 forintot, múzeum és könyvtárra 1 frtot,. 
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tandíjul 12 frtot, s így egész évre fizettek összesen 15 frtot, és 
pedig úgy, hogy ez összeget két részletben fizethették be, 8 forin-
tot az iskolai év elején a beiratáskor, 7 forintot pedig februárius 
1—3 napjaiban. Most az egyház a fennebbi módozatok szerint a 
tandíjak fizetését következőleg rendezte, hogy a protestáns tanulók 
s a nem protestánsok közül azok, kik már az előtt is gymnasiu-
munk növendékei voltak, csak az eddigi díjakat fizetik, azon nem 
protestánsok pedig, kik ezúttal iratnak be először gymnasiumunk 
valamelyik osztályába, miután azok szülői az iskola fentartásához 
másként nem járulnak, az isk. év kezdetén fizetnek beiratási díjat 
2 frtot, tandíjat 11 frtot, összesen 13 frtot; a második félévi tan-
díj egyenlő az első félévivel, a beiratási díj helyett azonban min-
den rendes tanuló könyvtári és múzeumi illetékül 1 frtot tartozik 
fizetni. Ε szerint minden először beírt egy-egy nem protestáns 
tanuló fizetett ezentúl, minden illetéket beleszámítva, egész évre 
összesen 25 forintot. Azonban olyan protestáns tanulóknak, kik 
szegénységüket kellően igazolni képesek, az egyház a tandíjat 
elengedi. A jövedelemszaporodás reményében az egyház az 1872-ik 
évben 120 forintnyi drágasági pótlékot, a következő évben pedig 
e helyett 250 forintnyi lakbérilletéket szavazott meg egy-egy ren-
des tanár részére. 

Az eddigi Glosius- és Döbrentey-féle ösztöndíjakon kívül 
főgymnasiumunk még egy harmadik rendes ösztöndíj élvezetébe is 
lépett. Az egyetemes egyház ugyanis a Bóth-Teleky Johanna-féle 
ösztöndíj élvezetében gymnasiunrank két tanulóját ez évben elő-
ször részesítette. Ezentúl hovatovább szaporodni kezdtek főgym-
nasiumunk ösztöndíj alapjai, melyekről befejezéskép alább bőveb-
ben teszünk említést. 

Miután a teljes főgymnasiummá emelkedett középiskolánk 
alsó osztályaiba valláskülönbség nélkül tömegesen jelentkeztek a 
tanulók, úgy, hogy az első és második osztályba 80-on felül volt a 
jelentkezők száma, s az osztálytermek sem voltak elég tágasak a 
nagy számmal jelentkezők befogadására, hogy a tanítás hátrányára 
a túlzsúfolásnak eleje vétessék, az egyházi elöljáróság azt is hatá-
rozta, hogy 60-nál több tanuló egy-egy osztályba föl ne vétessék. 
De hogy ezen intézkedés miatt a gyülekezeti tagok gyermekei hát-
rányt ne szenvedjenek, az egyházi elöljáróság azt is elhatározta, 
miszerint a gymnasium I. és II. osztályába, a beiratás első és má-
sodik napján csak protestáns tanulók írassanak be. 
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A tanuló ifjúság száma a teljes főgymnasium első évében 
348 főre emelkedett, s e szerint 72-vel volt több tanuló, mint az 
előző év 7 osztályában. A tanárok irodalmi működését illetőleg, 
megjelent Batizfalvi István-tói: Keresztyén erkölcstan, a gymna-
siumok felsőbb osztályai számára; A földrajz elemei, a gymnasium 
alsóbb osztályai számára, 9-ik kiadás. — Dr. Heinrich Gusztáv 
szerkesztette a Magyar Tanúgy-et s írt értekezéseket és bírálato-
kat a Pester Lloyd és a Magyar Taniigy-ben. 

Ámbár tanintézetünk már a mult isk. évben egészíttetett volt 
ki a VIII. osztály felállítása által teljes főgymnasiummá: az egyes 
tanszakoknak kellő számú rendes tanárokkal való betöltése mind-
amellett csak az 1873—74 iki isk. évben vált befejezett ténynyé. 
Ugyanis a boldogult Szénássv Sándor igazgató-tanár halála, 
dr. Heinrich Gusztávnak az egyetemi tanárképző tanárává történt 
kinevezése s Dénes Ferencz, Jónás János és Schleining Vilmos 
helyettes tanárok eltávozása által megürült tanszékekre Berecz 
Antal, az állatkert igazgatója, Böhm Károly a pozsonyi lyceum 
tanára, Fröhlich Róbert a pesti ev. ref. főgymnasium tanára és 
Lehr Albert a bonyhádi algymnasium tanára választattak meg 
rendes tanárokúi, segédtanárúi pedig Svoboda István tanárjelölt 
hivatott meg. 

Az így kiegészített tanári kar az isk. évet nem mint rendesen 
szeptember elsején, hanem a fővárosban akkor még uralkodó 
kolera-járvány miatt csak szept. 15-én kezdette meg. Az előadá-
sok rendes folyama azonban Dorner József tanár súlyos megbete-
gedése következtében csakhamar megzavartatott. A tanári kar az 
így támadt hézagot eleinte saját erejéből törekedett betölteni, 
később azonban, midőn Dorner József tanár betegsége mindinkább 
súlyosbodott, s őt végre a halál az intézet köréből kiragadta, a 
megürült tanszéknek helyettesítés által való betöltéséről kellett 
gondoskodni, s az egyházi elöljáróság ezen helyettesítéssel dr. Szmik 
Gyula kezdő orvost bízta meg. Boldogult tanártársunkat, ki inté-
zetünknek 14 éven át buzgó tanára volt, s ki szeretetét iskolánk 
iránt az által is tanúsította, hogy nagy fáradsággal gyűjtött becses 
növény-gyűjteményét és könyvtárából több jeles természettudo-
mányi művet ajándékozott számára, nagy részvét mellett kisérték 
tanártársai az örök nyugalomra, mely alkalommal a sírnál Batiz-
falvi István tanár mondott beszédet, kiemelvén a boldogultnak 
érdemeit iskolánk és a tudomány iránt. 
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Az év elején előfordult ezen fennakadásokon kívül az év 
folyamában más nem zavarta meg a tanítás rendes menetét s az 
ének, rajz, gyorsírás, franczia nyelv és torna tanítóin kívül 9 ren-
des, 2 segéd- s egy helyettes, tehát 12 tanférfiúból álló testület a 
kívánt eredménynyel fejezte be ezen isk. évet. 

A főgvmnasiumi ifjúságnak önképzö-körei ez évben ideigle-
nes alapszabályaiknak ezélszerü módosítása és az egyházi választ-
mány által történt megerősítése által szilárdabb alapra helyeztet-
tek. Az alapszabályok módosítása különösen a felügyelő tanárok 
irányadó és ellenőrző hatáskörének szigorúbb körülírására és 
kitágítására vonatkozik. Az ifjúsági egyesületek száma a dalárdá-
val szaporodott, mely az isk. hatóság által jóváhagyott alapsza-
lyok alapján 1873. évi október 28-án tartotta alakuló gyűlését. 
Tagjai az éneklésben az énektanár, mint karnagy oktatása mellett, 
hetenkénti két órában gyakorolják magokat. 

A tanárok irodalmi működése ez évben a következő volt: 
Berecz Antal szerkesztette a Természet czímű folyóiratot és a 
Földrajzi közlemény-eket, s ugyanazon folyóiratokban több rend-
beli értekezése jelent meg. — Böhm Károly-tói megjelent több 
philosophiai könyvnek bírálata részint az Ellenör-ben, részint a 
Magyar Tanügy-ben. — Elischer József átdolgozta és sajtó alá 
rendezte Szénássy Sándor Latin nyelvtaná-nak harmadik kiadását 
s Frölich Kóbert tanártársával iskolai szótárt írt Homer Iliasa és 
Odysseájához. — Lehr Albert-tői megjelentek nyelvtani értekezé-
sek a Magyar Nyelvőr-ben. — Torkos László-tói megjelent Magyar 
nyelvtan-ának harmadik kiadása. 

A tanári testületre vonatkozólag az 1874—75-ik évben kevés 
változás történt. Scholtz Albert, ki eddig mint segédtanár köz-
megelégedésre működött, e tanév kezdetén már mint rendes tanár 
folytatta sikeres működését. Dr. Szmik Gyula helyébe, ki a mult 
isk. évben boldogult Dorner József helyét pótolta, dr. Ivari János, 
a magyar nemzeti múzeum állattani osztályának őre hivatott meg 
helyettes tanári minőségben. Továbbá a rajz, különösen a mér-
tani rajz tanítása az alsóbb osztályokban legújabban rendszere-
síttetvén, annak tanításával Krisz Ferencz, ennek egy hónap 
múlva történt eltávozta után pedig Szoltsányi Ferencz bízatott 
meg. Az egyház a rajztanításlioz szükséges szekrényeket és pado-
kat csináltatott. Ezenkívül a gymnasiumban régi pénzek gyűjtése 
indult meg, a mely már eddig is szép eredményt mutathat fel. 
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Ε tanévben az ének, a franczia nyelv, gyorsírás és torna tanítóin 
kívül a főgymnasiumban 10 rendes, 2 segéd- és I rajztanár, ösz-
szesen 13 szaktanár működött. 

A mi a tanároknak ez évi irodalmi működését illeti, Batiz-
falvi István-tói megjelent: Erkölcstan-ának második kiadása. — 
Berecz Antal szerkesztette a Természet czímű természettudományi 
és földrajzi népszerű lapot; továbbá szerkesztette a Földrajzi 
Közlemények czímű füzeteket s ugyanezen lapokban több czikke 
és közleménye jelent meg. — Elischer József bővítés mellett sajtó 
alá rendezte Szénássy Sándor Latin olvasó könyv-ének harmadik 
kiadását. — Fröhlich Róbert a m. t. Akadémia megbízásából for-
dította Curtius Ernő görög történetét. — Lehr Albert-tői nyelvé-
szeti értekezések jelentek meg a Magyar Nyelvőr-ben. — Torkos 
László-tói megjelent magyar nyelvtanának negyedik javított 
kiadása, ezenkívül «Egy a sok közül» czímű költői elbeszélés s 
kisebb költemények egyes lapokban. — Weber Rudolf-tói néhány 
czikk jelent meg a Magyar Tanügy-ben. 

Az 1875—76-ik isk. évben Torkos László helyébe, ki boldo-
gult Szénássy Sándor halála óta vitte az igazgatóságot, az egyházi 
választmány a tanári testület hozzájárulásával Scholtz Ágostont 
választotta bárom évre igazgatóvá. Továbbá Svoboda István, ki 
segédtanári minőségben a szokásos két próbaévet az egyház teljes 
megelégedésére töltötte ki, 1876 május 20-án tartott egyházi köz-
gyűlésen rendes tanárrá választatott. 

Az országot Deák Ferencz elhunytából ért csapás, főgymna-
siumunk belső életébe is behatott. A közgyászban főgymnasiu-
munk is részt vett és február 19-én egyszerű, de kegyeletes alak-
ban ülte meg a haza bölcsének emlékezetét. Ez alkalommal 
Batizfalvi István mondott Deák érdemeit magasztaló beszédet, s 
különösen azt fejtegette a tanulók előtt: mit örökölt az ifjúság 
Deák Ferencz után? Torkos László a boldogúlt nagy férfiúra 
írott ódát olvasott fel, a tanuló ifjúság pedig a Hymnus és Szó-
zatot énekelte. 

Az egyházi választmány, a tanári testület meghallgatása és 
javaslata alapján, ez évben az évközben megtartandó szünnapokra 
vonatkozólag e következő határozatot hozta: A főgymnasiumban 
a szünnapok: 1. Karácsonkor 8—10 nap; 2. az első félév végén 
4 nap; 3. Húsvétkor a nagyhét szerdájától a húsvét vasárnapja 
utáni szerdáig bezárólag; 4. Pünkösd vasárnapjától az utána 
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következő szerdáig bezárólag; 5. a többi ünnepnapok közül nem 
lesz tanítás a következőkön: Mindszentek napján (nov. 1.); Víz-
kereszt napján (jan. 6.); Húshagyó kedden és Hamvazó szerdán * 
Áldozó csütörtökön; Űrnapján s végre az igazgató által kijelölt 
három napon. 

A tanárok irodalmi működése az 1875—76-iki tanévben : 
Berecz Antal szerkesztette és kiadta a Természet czímü termé-
szettudományi és földrajzi ismereteket terjesztő folyóirat VII. év-
folyamát, szerkesztette továbbá a Magyar Földrajzi-társulat Föld-
rajzi közlemények cz. havi folyóiratát s ugyanezen folyóiratokban 
több rendbeli közleménye jelent meg. — Lehr Albert nyelvészeti 
értekezéseket írt a Nyelvőr-ben. — Fröhlich Róbert fordította a 
m. tud. Akadémia megbízásából Curtius Ernőnek A görögök tör-
ténete czímü müvét, melyből a tanév folyama alatt az I. és II. 
kötet jelent meg. A Tanügybe több könyvismertetést írt. — Böhm 
Károly-tól megjelent egy bölcsészeti értekezés a lipcsei Philoso-
phische Monatshefte cz. folyóiratban s egy bírálat az Ellenőr-ben. 

Az 1876—77-iki iskolai évben a tanári testületre vonatkozó-
lag csak azon változás történt, hogy Berecz Antalt, a közoktatást 
minisztérium a felsőbb leányiskolához tanárul nevezvén ki, tan-
intézetünktől megvált. Helyébe az egyházi választmány Ráth 
Arnold, nagykálói tanárt hívta meg egyelőre segédtanári minőség-
ben. A tanév folyamán 10 rendes, 1 rajz-, 2 segéd-, összesen 
13 szaktanár működött a főgymnasiumban, az ének, gyorsírás, 
franczia nyelv és torna tanítóin kívül. 

A tanulók száma ez évben a főgymn. nyolcz osztályában 
422-re emelkedett. Azon körülmény, hogy különösen az első osz-
tály volt túlnépes 93 tanulóval, az egyház körében ezen osztályra 
nézve egy párhuzamos osztály szükségességének érzetét ebresztette 
fel, s előre látható volt, hogy ha a jövő tanévben is oly nagy 
számmal jelentkeznek ez osztályba a tanulók, az egyház ezen pár-
huzamos osztály felállítása elöl ki nem térhet. 

A tanárok irodalmi működése az 1876·—77-iki tanévben e 
következő: Batizfalvi István-tói megjelent: A földrajz elemei, 
9-ik kiadás és A világtörténet alaprajza az algymnasium számára, 
3 kötet, harmadik kiadás. — Torkos László-tói megjelent: Köl-
tészettan, harmadik kiadás ; A költői igazságszolgáltatásról a 
Petőfi-társaság lapjá-ban; Körültekintés a magyar verstani bábel-
ben az Országos középtanodai tanáregylet közlönyé-ben; kisebb 
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<?zikkek s költemények különféle lapokban. — Lehr Albert-tői 
több nyelveszeti czikk és bírálat jelent meg a Magyar Nyelvőr-
ben. — Fröhlich Róbert több könyvismertetést írt a Magyar Tan-
ügy-ben, s megjelent tőle Curtius Ernő Görögök története for-
dításának III. kötete. 

Miután Buda és Pest királyi városok s Ó-Buda községe Buda-
pest név alatt egyesültek hazánk fővárosává, az 1877—78-iki isk. 
•évtől kezdve tanintézetünk is évi értesítőjében a Budapesti ág. 
hitv. evang. czímet vette fel, már csak azért is, mert székes fővá-
rosunk területén az ágostai hitv. evangélikusoknak más gymna-
siumi intézetük nincsen. 

A mult 1876—77-ik tanév végén Torkos László, intézetünk-
ben 15 éven keresztül működött tanár, a közoktatási miniszter 
által a felső leányiskolához rendes tanárnak neveztetvén ki, a 
gymnasiumból távozott. Helyébe az egyházi választmány dr. Peez 
λ ilmost hívta meg segédtanárúi. Dr. Kari János, ki segédtanári 
minőségben a szokásos próbaéveket az egyház teljes megelégedé-
sére töltötte ki, 1878 május 20-án tartott egyházi közgyűlés által 
egyhangúlag rendes tanárrá választatott. Scholtz Ágoston, ki két 
éven keresztül az igazgatói hivatalt viselte, a mult tanév végén 
ezen hivataláról leköszönvén, a tanári kar hozzájárulásával az 
•egyházi választmány által Fröhlich Kóbert választatott meg a követ-
kező három évre a gymn. igazgatójává. 

Az 1877—78-iki tanév elején oly nagy számmal jelentkeztek 
a tanulók az első gymnasiumi osztályba, hogy az egyháznak ezen 
osztály mellé egy párhuzamos első osztályt keilett felállítania; 
de kijelentette egyszersmind az egyház, hogy a párhuzamos 
osztályt, mely ismét tetemesen terhelte pénztárát, a tanév végén 
megszünteti, utasítván az igazgatót, hogy a jövőre korlátolt szám-
ban vegyen fel tanulókat az első osztályba. 

Az egyháznak tanintézeteire, különösen a főgymnasiumra 
fordított költsé jei pénzzavarba hozták anyagi viszonyait. A főgym-
nasiumnak szükségei egyre szaporodtak. Tíz rendes, két segéd-, 
egy póttanár, tizenhárom tanférfiú díjazására, a szükséges tanesz-
közök és tanszerekre, felszerelésekre tömérdek kiadásai voltak, úgy, 
hogy midőn 1878-ik év márczius 12-én tartott ülésén az ezen évi 
költségvetést tárgyalta, azon kellemetlen tapasztalatra jutott, hogy 
ez évben, a legnagyobb takarékosság mellett is, a kiadás a bevételt 
mintegy 4700 forinttal haladja túl. Az egyház választmányának 
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szoros kötelességévé vált a hiány megszüntetéséről gondoskodni.. 
Voltak a választmány kebelében egyesek, kik nem lelkesültek a 
gymnasiumért, hanem inkább másnemű reálirányú s kevesebb 
költségbe kerülő tanintézetnek lettek volna barátai, annyival 
inkább, mert az egyház érdekében állónak Sem tekintették oly 
intézetnek fentartását, melynek hasznát nem annyira egyházunk, 
hanem inkább más felekezetek élvezik, a mennyiben az előző isk. 
évben is 422 tanuló között csak 115 protestáns, a többi pedig más 
felekezetekhez tartozó volt. Ezek a gymnasium fentartására for-
dított költségek leszállítását a VII. és VIII. osztály megszünteté-
sével akarták eszközölni. Ezen szűkkeblű törekvés azonban meg-
hiúsult a többség eszményibb felfogásán. Nemcsak a választmány, 
de az egyház hívei is nagyobbrészt a teljes főgymnasium fentar-
tása mellett nyilatkoztak, s oly eszközökről kezdtek gondoskodni, 
melyek alkalmazása által a gymnasium után várható jövedelem 
azonnal tetemesen nagyobbodnék. Helyesen fogták fel a teljes fő-
gymnasium pártolói,hogy a gymn.VII. és VIII. osztályának megszün-
tetése nemcsak az intézet virágzását veszélyeztetné, hanem még 
a tanítványokra nézve is azért lenne káros, mivel gymnasiumi 
tanulmányaikat ez intézetben teljesen be nem végezhetnék éa 
más intézet látogatására kényteleníttetnének, sőt sokan már az 
alsóbb osztályokból lépnének át más gymnasiumba. Ezen okoknál 
fogva az egyházi választmány czélszerűbbnek és a helyzetnek 
jobban megfelelőnek találta a tandíj felemelése által a gymm 
jövedelmét szaporítani és az 1878. évi május 7-én tartott ülése-
ben elhatározta, hogy a jövő 1878—79-iki isk. évtől kezdve a 
(mindkét felekezetű) evangelikus tanulók közül a tandíjmente-
sek 5 frtnyi beiratási díjat, a többiek 20 frtnyi tandíjat, a nem 
evangelikus tanulók pedig minden különbség nélkül 40 frtnyi 
tandíjat fizessenek, megengedte azonban, hogy az 5 frtnyi beira-
tási díj két egyenlő félévi részletben, a tandíj negyedévi részletben 
fizettessék be az egyház pénztárába. 

A bejegyzett tanulók száma az 1877—78-iki iskolai évben 
527 volt. 

A tanárok ez évi irodalmi működését illetőleg Batizfalvi 
István-tói megjelent: Az egyetemes történelem kézikönyve a közép-
iskolák felső osztályai számára és magánhasználatra, I. rész: 
Ó-kor. — Peez Vilmos-tói megjelent: Sappho Epedés czímü 
költeménye magyarra fordítva a Magyarország és a Nagyvilág-
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ban; Értekezés Sophokles trópusairól a Zeitschrift f. d. österr. 
Gymn. 1877. X. füzetében; Értekezés Aeschylus és Sophokles tró-
pusairól a Nyelvtudományi Közlemények XIV. kötetében; Bar-
tol-Malmosi latin olvasókönyvének bírálata az Egyetemes philo-
logiai Közlöny-ben; Fölolvasás Aeschylus és Sophokles képeiről 
a Kisfaludy-társaság havi ülésén. 

Az 1878—79-iki tanévben a tanári testület személyzetében 
•csak azon egy változás történt, hogy Báth Arnold, ki az 1876. évi 
szept. hava óta főgymnasiumunknál segédtanári minőségben az 
egyház teljes megelégedésére működött, az 1879. évi márczius 
25-ikén tartott egyházi közgyűlésen egyhangúlag rendes tanárrá 
választatott. 

Az előző isk. évben az első gymnasiumi osztály mellé felállí-
tott párhuzamos osztályt az egyház ezen isk. évben, miután pénz-
tára még mindig némi, habár kevesebb deficittel küzdött, költség-
kímélés czéljából megszüntette, minek következménye lett, hogy a 
tanuló ifjúság száma 527-ről 472-re apadt le, de már a múltban 
40 frtra felemelt tandíj mégis annyit jövedelmezett a főgymna-
sium javára, hogy a teljes nyolczosztályú gymnasium fennállása 
többé kétségessé nem vált, sőt bizton lehetett reményleni, hogy 
a gymnasium saját alapjainak jövedelméből és a befolyó tandíjak-
ból jelen nyolczosztályával fentartható lesz, a mi csakhamar be 
is következett, de e boldog állapot, a mint arról alább leend szó, 
az 1883-iki középiskolai törvény meghozatala után megszűnt. 

A főgymnasiumban tanított az év folyamában a melléktár-
gyak, ú. m. ének, torna stb. tanítóin kívül 11 rendes, 1 segéd-, 
1 póttanár, összesen 13 tanférfiú. A tanárok irodalmi működése 
ez évben következő volt: dr. Peez Vilmos-tói megjelent: Bartal 
és Malmosi latin mondattanának ismertető bírálata a Magyar 
Tanügy-ben; Plautus és Terentius az Egyet, philologiai Közlöny-
ben. — Lehr Albert nyelvészeti czikket írt a Nyelvőr-be. — Ba-
tizfalvi István-tói megjelent: Az egyetemes történelem kézikönyve 
a középiskolák felső osztályai számára és magánhasználatra, 
II. rész: Középkor; III. rész : Újkor. — Scholtz Albert-tői meg-
jelent: Az osztrák-magyar monarchia földrajza, a gymnasiumok 
negyedik osztályai számára. — Báth Arnold-tói megjelent a 
Természettudományi Közlöny-ben: Az elektrikus világítás .Janiin 
után és apró közlemények; a Havi Szemlé-ben: A telephon, a 
mikrophon és a plionograpli. — Weber Budolf-tói megjelent: 
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Deutsche Dichtungen czímű költeménygyűjtemény és Zipser 
Volkshumor czímü tanulmány. — Elischer József-tői megjelent: 
Q. Horatius Flaccus satyrái, iskolai használatra magyarázva és 
Q. Horatius Flaccus epistolái, iskolai használatra. — Fröhlich 
Róbert-tői megjelent: Curtius Ernő a görögök története, II. rész. — 
Böhm Kdroly-tól megjelentek bölcsészeti czikkek a lipcsei Phi-
losophische Monatshefte és a Havi Szemlé-ben. 

Mióta a teljes nyolczosztályú főgym. fennáll, először adta 
magát elő azon körülmény, hogy az 1879—80-ik isk. évben a 
tanári kar személyzetében semmi változás sem történt. A mellék-
tantárgyak tanítóin kívül ugyanazon 11 rendes, 2 segéd- és 
1 póttanár működött a gymnasiumban. Miután az egyházi választ-
mány határozata folytán az első osztályba csak korlátolt számmal 
lehetett tanulókat felvenni, a tanulók száma mégis 482-re (10-el 
többre, mint az előző évben) emelkedett. 

A tanárok irodalmi működését illetőleg az 1879—80-iki isk. 
évben Lehr Albert-tői megjelent: Arany Toldija nyelvi jegy-
zetekkel iskolai használatra és Arany Toldija bő nyelvi és tárgyi 
magyarázatokkal. — Peez Vilmos-tói megjelentek bírálatok és 
ismertetések a Philologiai Közlöny-ben s egy birálat a Tanáregy-
leti Ivözlöny-ben. — Scholtz Albert-tői megjelent: Földrajz, a 
gymnasiumok használatára, I. rész: Magyarország és a földközi 
tengert környező országok. 

Az 1880—81-iki tanévben a tanári testület személyzetére 
vonatkozólag azon változás állott be, hogy dr. Peez Vilmos, ki az 
egyház megelégedésére három évnél tovább működött mint segéd-
tanár a főgymnasiumban, az 1880-ik évi decz. 8-án tartott köz-
gyűlés által rendes tanárrá választatott. Az egyház a tanárok iránt 
jó indulatát ez évben az által tanúsította, hogy 1880 szept. 
1-től visszamenőleg beszámítva az intézetnél töltött éveket, 50 frtos 
kárpótlékot szavazott meg a rendes tanárok számára. 

Az 1881—82-iki tanévben előfordult események között első 
helyen kell említenünk azon veszteséget, melyet intézetünknek 
dr. Kari János rendes tanárnak halála okozott. Bár az iskolai év 
elején kezdett betegeskedni, működését mégis október végéig foly-
tatta, a midőn ereje végkép megtört s kénytelen volt munkáját 
félbeszakítani. A felgyógyulás reményében várta a tavasz köze-
ledtét, de 1882 január 25-én hirtelen bekövetkezett halála meg-
hiúsította reményét s véget vetett tevékeny életének. Temetése 
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jíin. 27-én ment végbe az egyház, a tanári kar, a gymn. ifjúság s 
a fővárosi tudományos közönség részvéte mellett, mely alkalom-
mal sírjánál Hermann Ottó orsz. képviselő s dr. Fröhlich Róbert 
igazgató-tanár tartottak búcsúztató beszédeket. A budapesti ág. 
evang. főgymnasiumhoz 1874-ben neveztetett ki segédtanárúi, 
s e minőségben négy éven keresztül, mint rendes tanár pedig 
1879 óta működött, mígnem betegsége munkája folytatásában 
megakadályoztatta. Tudományos készültsége folytán 1875-ben a 
budapesti tudományos egyetemnél is magántanárrá habilitáltatott. 
Intézetünk benne nagytudományú, buzgó és lelkiismeretes tanárt 
veszített. 

A boldogultat 1881 október végétől Szutorisz Frigyes és 
Ulbrich Sándor okleveles tanárok helyettesítették. Ezekkel együtt 
11 rendes, 2 segéd- és 1 póttanár, összesen 14 tanférfiú tanított a 
gymnasiumban. 

Mivel a könyvtár elhelyezése eddig czélszerütlen volt, s a 
physika és vegytan tanítására külön alkalmas helyiség nem léte-
zett, e hiányok pótlása czéljából az egyházi választmány elhatá-
rozta két terem berendezését, minek folytán a könyvtár végleges 
rendezése lehetővé vált. 

A főgymnasiumi tanulók száma ar 1881—82-iki tanévben 
493 volt. 

A tanárok irodalmi működését illetőleg az 1881—82-iki tan-
évben dr. Peez Vilmos-tói megjelentek ismertetések és bírálatok 
az Egyetemes Philologiai Közlöny-ben; továbbá Euripides tró-
pusai czímű értekezés az Akadémia kiadásában. — Böhm Károly-
tól megjelent az Akadémia kiadásában: A lényeg formasága 
ezimű dolgozat. Ezenkívül szerkesztette a Magyar Philosophiai 
Szemlé-t, melybe több czikket írt. — Lehr Albert-tői megjelent: 
Toldi, költői elbeszélés, írta Arany János. Nyelvi és tárgyi bő ma-
gyarázatokkal ellátta Lehr Albert. 

Az 1882—83-iki tanév eseményei között a főgymnasium bei-
életére nézve azon igen fontos változást kell első sorban kiemel-
nünk, mely annak kormányzatára vonatkozik. Dr. Hunfalvy Pál 
fögymnasiumunk felügyelője és vezetője, ki az intézet felvirágoz-
tatásában negyedszázadon túl el nem lankadó buzgósággal és 
nemeslelkü áldozatkészséggel buzgólkodott, ki az egyház által is 
támogattatván, intézetünknek nyolezosztályú teljes gymnasiummá 
való kiegészítését keresztülvitte, s így annak történetében dicső 



emlékezetet szerzett magának, betegeskedése által kénytelenítte-
tett a felügyelői állásról lemondani és az intézet vezetését más 
kezekre bizni. Az egyház szóval és írásban adott kifejezést azon 
hálának, melyre a gymnasiumtól megváló felügyelő iránt köte-
lezve érezte magát, a tanári kar pedig őszinte tiszteletének és 
ragaszkodásának jelét adta, midőn agg vezetőjétől elbúcsúzott. 

Az egyház közbizalma eltávozott jelesünk helyére Yasskó 
Endre ügyvédet s buzgó egyháztagot választotta meg a gymn. 
felügyelői tisztségre. 

A boldogult dr. Kari János halála által megürült állomást az 
egyházi elöljáróság segédtanári minőségben Ulbrich Sándor okleve-
les tanár által töltötte be, s így ez év folytán 11 rendes, 1 segéd-
és 1 helyettes tanár, összesen 13 tanférfiú működött a gymna-
tiumban. 

A tanulók száma ez évben 486 volt. 
A tanárok irodalmi működését illetőleg: Böhm Károly szer-

kesztette a «Magyar Philosophiai Szemlé»-t, a melyben több dol-
gozata jelent meg. — Ráth Arnold-tói megjelent a «Természet-
tudományi Közlöny»-ben : «A forgó viharokról» czímü tanulmány 
és több apró közlemény. -— Peez Vilmos-tói megjelent egy «Görög 
mondattan» s több apróbb közlemény az «Egyetemes Philologiai 
Közlöny»-ben. — Scholtz Albert-töl megjelent: «Politikai föld-
rajz» a VII. osztály számára, s «Altalános földrajz»-a Il-ik részének 
második javított kiadása. — Lehr Albert-töl megjelent: «Magyar 
olvasókönyv» jegyzetekkel, I. és II. kötet a középiskolák első és 
második osztályai számára. — Fröhlich Róbert-tői megjelent az 
«Archíeologiai Értesítő»-ben : «Egy Aquincumi Castrum» és «Az 
Agathyrsek» czímű értekezés. 

Az 1883·—84-iki iskolai évben az intézet belső életére nézve 
több jelentékeny változás és esemény adta elő magát. Mindenek-
előtt megemlítendő, hogy a leköszönt Fröhlich Eóbert helyébe az 
egyházi választmány a főgymnasium igazgatójává Böhm Károly 
tanárt választotta meg. Böhm Károlyban gondolkodó főt, széles 
ismeretkörü, szorgalmas, munkabíró férfiút állított az egyházi 
hatóság a főgymnasium élére. Böhm Károly született 1846-ban 
Beszterczebányán. Elemi tanulmányait, valamint az öt gymna-
sialis osztályt (és két reálosztályt) szülővárosában, a gymnasium 
hátralevő osztályait pedig a pozsonyi lyceumban végezte. Ugyan-
ott a theologiát is elvégezvén, 1868-ban a kandidatikumi vizs-

5 
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gát is letette. Erre Göttingen, Tübingen és Berlin egyetemein 
hallgatta a theologiai és philosophiai tudományokat. A pozsonyi 
egyház 1870-ben a philologiai tanszékre hivta meg, a hol három 
évig a theologiai intézetben a philosophiát is tanította. Itt rend-
kívüli tanár lévén, elfogadta a pesti egyház meghívását a clas-
sika philologiai tanszékre. Letevén a tanári vizsgát, ezen tan-
tárgyakból mint rendes tanár 1873 szeptember elseje óta főgym-
nasiumunkban működik. — Majd dr. Scholtz Ágoston vált meg az 
intézettől. Ε kitűnő férfiú, a közoktatási miniszter megbízásából, 
mint magántanár, már a mult iskolai évben helyettesítette a buda-
pesti tudományos egyetemen dr. Peczval Ottó egyetemi rendes 
tanárt. Ezen isk. év folyamán pedig ő Felsége a király véglegesen 
nevezte ki a felsőbb mennyiségtan rendes tanárává a budapesti 
tudományos egyetemhez. A főgymnasium ez által egy kitünö tanárt 
vesztett, ki 12 évig díszét képezte a tanári testületnek. Az egyház-
hoz való hű ragaszkodásának szép jelét adta az által is, hogy mi-
kor az igazgatói hivatalt viselte, egy évi tiszteletdíját az egyház-
nak adományozta. Helyét ez isk. evben ideiglenesen dr. Lakits 
Ferencz műegyetemi tanársegéd töltötte be. ·— A tanári kar egy 
másik kitűnő tagját is elveszítette ez isk. évben. Elischer Józsefet, 
ki intézetünknél 12 év óta szép sikerrel működött. Elischer József 
született Gölniczbányán, Szepesmegyében, 1843-ban. Elemi tanul-
mányait szülővárosában végezte. Az első és második gymnasialis 
osztály tantárgyait magánszorgalom útján tanulta s ezekből 
1856-ban a debreczeni collegiumban magán vizsgát tevén, ugyan-
ott a harmadik osztályba rendes tanulónak vétetett fel. Innét a 
negyedik osztályba az eperjesi collegiumba ment, hol a gymn. 
többi osztályait befejezvén, 1862-ben az érettségi vizsgát állotta 
meg. Ugyancsak ezen collegium theologiai tanfolyamait bevégez-
vén, 1865-ben a kandidatikumi vizsgát letette. Még ezen évben 
a berlini és jenai egyetemeken a classikus- és német nyelvtudo-
mánynyal foglalkozott. Az 1866. év őszén hazájába visszatérvén, 
a késmárki lyceumba tanárúi hivatott meg. A következő évben 
tanári vizsgát tett, s a classikus és német nyelv s irodalomra 
képesíttetett. A késmárki lyceumban mint tanár öt évig működött, 
mire 1871-ben a pesti ág. hitv. evang. főgymnasiumba hivatott 
meg, hol 12 évig működött. Elischer József ő Felsége által nagy-
szebeni főigazgatóvá neveztetett ki. Ezen kinevezés folytán Elischer 
augusztus utolsó napjaiban beadta lemondását, s az igazgatóság 



67 

Yasskó Endre isk. felügyelővel egyetemben, nem bírván a rövid 
neliány nap alatt a távozó tanár helyett méltó utódot találni, úgy 
intézkedett, hogy Elischer tárgyait ez évben annak tiszttársai 
vették át. Az egyházi választmány ezen intézkedést jóvá hagyta 
ugyan, de az év folyamán azon nézetre jutott, hogy a megürese-
dett tanszéket nem classikai philologussal tölti be, minthogy e 
szakra elegendő tanereje van, hanem oly férfiúval, ki a történelem, 
magyar nyelv és irodalom tanítására van képesítve. Ennek alapján 
az 1884. ápril 6-án tartott közgyűlésen az említett tanszakra Góbi 
Imrét, a soproni evang. lyceum tanárát választotta meg Elischer 
utódjává, ki tanszékét csak a következő isk. évben foglalta el. 

Az 188'3-ik évet, valamint összes evang. középiskoláinkra, 
úgy főgymnasiumunkra nézve is, jelentékenynyé tették az egye-
temes egyháznak a tantervre és érettségi vizsgálatokra vonatkozó 
intézkedései. Ezen intézkedéseket szükségessé tette a közoktatási 
minisztérium által életbeléptetett új tanterv. Trefort Ágost köz-
oktatási miniszter ugyanis már az 1879-ik évben egy új tantervet 
adott ki az állami gymnasiumok számára. Ezen tanterv lényegesen 
különbözik az ekkoráig használatban volt állami és felekezeti 
tantervektől. A gymnasiumnak alsó és felső gymnasiumra való 
tagozását és a disciplinák ismétlődését megszünteti, s oly egységes 
tanítást kíván a gymnasiumon, mely egymás után fejleszsze a 
tanuló elméjét s az ismeretekből fejlődésük szerint állítsa fel 
tudalmuk épületét. Miután ezen tanterv az állami gymnasiumok-
ban azonnal életbelépett, tanári testületünk azonnal belátta, hogy 
a különböző tantervek miatt a tanulóknak a felekezeti tanintéze-
tekből az államiakba és viszont átlépése nagy nehézségekbe ütkö-
zik : azért készségesen engedett br. Radvánszky Antal egyetemes 
felügyelő 1882. ápril 26-án kelt felszólításának, hogy az acsai 
tantervet az államival összehasonlítsa, s munkálkodásának ered-
ményét egy ugyanezen év julius elején tartandó egyetemes 
tanári gyűlés elé terjeszsze. A tanári testület a munkához fogván, 
azonnal belátta, hogy az acsai tanterv az államival nem egyeztet-
hető össze, azért az egységes gymnasium eszméjének elfogadásával 
egy egészen új tantervet készített, mely felöleli ugyan az állami 
tanterv disciplináit, de a reáltan tárgyak némi megszorításával, 
inkább a lélekképző, a humanistikai és eszményi míveltség fejlesz-
tésére szolgáló tantárgyak (vallás, történelem, bölcsészeti propae-
deutika) alaposabb és bővebb tanítására fektet nagyobb súlyt 
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(lásd az 1881—82. évi értesítőt). Közbejött akadályok s br. Rad-
vánszky Antal egyetemes felügyelő elhunyta miatt azonban az ú j 
tanterv végleges megállapítására csak 1884-ben érkezett meg az 
alkalom. Az új egyetemes felügyelő br. Prónay Dezső 1883-ban 
felszólította az evang. gymnasiumok tanférfiait, hogy a tanterv 
és az érettségi vizsgálat új szervezése iránt véleményüket az 1884. 
január 14-én tartandó ev. nagy bizottság elé terjeszszék be. Tanári 
testületünk a tantervre nézve az 1882-ik évi megállapodásához 
ragaszkodott, a mit csekély módosítással a bizottság és ugyanazon 
évi egyetemes gyűlés is elfogadott. Ε tanterven később azon mó-
dosítás történt, hogy a harmadik osztályba, mint az állami tan-
tervekben is, fölvétetett Magyarország története is. Ε tanterv 
van életbe léptetve gymnasiumunkban mostanáig. — Az érettségi 
vizsgálatnak újjászervezése iránt is összeállította véleményét a 
tanári testület. Ezen véleménynek sarkalatos pontja az volt, hogy 
az érettségi vizsga jellemét nem a felkarolt anyag mennyisége, 
hanem az ennek körén belül állítandó kérdések természete képezi s 
a tanári testület minden tantárgyból számos ilyen kérdést fogalma-
zott is. A vélemény kiterjeszkedett azonfelül az érettségi vizsgálat 
megejtésének gyakorlati módozataira is. Az ev. nagybizottság 
tárgyalásai alapjáúl főgymnasiumunk ezen véleményét fogadta 
el, de igen nagy módosításokat tett rajta, elejtvén nevezetesen a 
kérdés—állítás problémáját. Azonban ezen szabályzat szerint érett-
ségi vizsgálatot nem tarthattunk, mert az 1883-ik középiskolai 
törvény alapján 1884 ápril 23-án megjelent az érettségi vizsgála-
tokat szabályozó miniszteri utasítás, melynek egyik lényeges 
intézkedése, hogy az érettségi vizsgálatok a miniszter által kineve-
zett kormánybiztosok jelenlétében, az utasítási szabályok értelmé-
ben tartassanak meg. s így mi is kénytelenek voltunk már az 
1884-iki érettségi vizsgálatokat a miniszteri utasítások értelmében 
megtartani, mely intézkedés mai napig fennáll. 

Mint minden évben a gymnasium újra szervezésétől, 1884-ben 
is a tanári testület több tagja foglalkozott irodalmi működéssel, 
így Böhm Károly-tól megjelent: «Az ember és világa» czímü phi-
losophiai kutatásainak első része: Dialektika vagy Alapphiloso-
phia. Azonkívül szerkesztette a «Magyar Philosophiai Szemlé»-t, 
melybe több czikket írt. — Scholtz Albert-tői megjelent Földrajzi 
tankönyve harmadik részének második kiadása. — Peez Vilmos-
tól több könyvismertetés jelent meg az «Egyetemes Philologiai 
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Közlönyben», — Ráth Arnold-tói több közlemény jelent meg a 
«Természettudományi Közlönyben». — Lakits Ferencz-töl a 
«Természettudományi Közlönyben» több kisebb czikk jelent meg. 

Az isk. év folyamán a melléktantárgyak (ének, gyorsírás, 
franczia nyelv, torna) tanítóin kívül 9 rendes, 1 segéd s 2 póttanár, 
összesen 12 tanférfi működött intézetünkben. 

A tanulók száma volt 480. 
Az 1884—85-iki iskolai évben a tanári testületben azon vál-

tozás történt, hogy az egyház az 1885 április 19-én tartott köz-
gyűlésén Ubrich Sándor állami okleveles tanárt, ki intézetünkben 
1883 óta segédtanári minőségben működött, rendes tanárrá 
választotta. 

Nevezetes és jelentékeny intézkedése volt ez évben tanintéze-
tünk fentartó hatóságának az, hogy különösen a gymnasium 
négy alsó osztályának érzelmi világát tette gondozása tárgyává. 
Az egyházi előjáróság ugyanis belátván azt, hogy a gymnasiumi 
ijúság nevelésére az első években, különösen valláserkölcsi irány-
ban, nemcsak nyilvános oktatás, hanem magán olvasmányok által 
is kell hatni, már 1884 május 8-án egy ifjúsági könyvtár felállí-
tásának eszméjével kezdett foglalkozni, s miután a tanári testület 
részletes tervezetének alapján az eszmét keresztülvihetőnek látta, 
az első lépésekre szükséges pénzösszeget az iskolai évben meg-
szavazván, egyúttal azt is ígérte, hogy ezen ifjúsági könyvtár 
gyarapítására ezentúl évenkint meg-megújúló áldozatokkal fog 
járulni. A szükséges ifjúsági olvasmányok ennek folytán nagyrészt 
megvásároltattak, s a vétel útján beszerzett könyvek számát a 
fögymn. érdemes felügyelője Vasskó Endre, 44 darab szépen be-
kötött ifjúsági irattal, Kókay Lajos könyvkereskedő pedig 38 
darabba] szaporították. Az így alakított ifjúsági könyvtár a tanári 
testület egyik tagjának felügyelete alatt a czélnak megfelelőleg az 
ifjúság rendelkezésére áll, s jótékony hatása csakhamar érez-
hetővé lett. 

Ezen iskolai évben fejezte be Fröhlich Kóbert tanár főgym-
nasiumunknak tízezer kötetet meghaladó könyvtárának rendezését 
•és lajstromozását, ily módon lehetségessé váll, hogy e gazdag könyv-
tárnak kincsei könnyebben és általánosabban élvezhetők legyenek. 

Más részről nagy vesztesség érte tanintézetünket Győry Vilmos 
magyar lelkész halála által. Az irodalom terén is méltó helyet el-
foglalt lelkész ugyanis gymnasiumunknak mindenkor hű barátja 
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ós pártfogója volt, s annak felvirágoztatását telhetőleg előmozdí-
tani igyekezett. A jeles férfiúnak még szomorú elhúnyta is áldásos 
volt intézetünkre. Gymnasiumunk ifjúsága ugyanis, melynek nagy 
része személyes érintkezés, legnagyobb része az ifjúság számára 
irt jeles művei útján tanultai szeretni és becsülni a különben is 
kedélyes és jószívű lelkészt, elhalálozása feletti részvétének az által 
adott kifejezést, hogy koporsójára díszes koszorút tett le. Az e 
czélból megindult gyűjtés oly összeget eredményezett, mely a 
koszorú hamar elhervadó virágain kívül maradandóbb emlék fel-
állítását is lehetségessé tette. A fenmaradt 58 frt 12 krt azért a 
tanári testület a hazai első takarékpénztárba helyezte el, hogy 
kamatoztatása által egy «Győry-Vilmos-alap» létesítését eszkö-
zölje, melynek évi kamatjai egy jó viseletű főgymnasiumi tanuló-
nak buzdításúl legyenek évenkint ösztöndíjként adományozandók. 
Ily módon azon férfiú emléke, ki az ifjúságot oly melegen szerette, 
gymnasiumunkból jövőben sem fog elenyészni. 

A teljes gymnasiumban, a melléktárgyak tanítóin kívül, ez 
isk. évben 11 rendes és 1 segédtanár működött, kik közül többen 
irodalmi működést is fejtettek ki. így Batizfalvi István-tói meg-
jelent: «Bibliaismertetés» az Y-ik s a «Magyarok története» a 
III. osztály számára. — Böhm Károly szerkesztette a «Magyar 
Philosophiai Szemle» harmadik évfolyamát, s ebbe, valamint a 
negyedik évfolyamba több czikket irt. — Dr. Peez Vilmos-tói meg-
jelentek könyvismertetések és bírálatok az «Egyetemes Philologiai 
Közlöny»-ben. — Lehr Albert-töl megjelent «Magyar Olvasó-
könyv »(Lehr-Biedl) harmadik kötete a harmadik osztály számára.— 
Dr. Lakits Ferencz kisebb közleményeket irt a «Természettudo-
mányi Közlemenyben». — Scholtz Albert-tői megjelent Földrajzi 
könyve első részének harmadik és Politikai földrajzának második 
javított kiadása. — Dr. Fröhlich Bóbert-töl megjelent több érte-
kezés az «Egyetemes Philologiai Közlöny-» és «Archajologiai Érte-
sítőben», s néhány könyvismertetés ugyanazon folyóiratokban. 

Az ifjúság száma ezen évben volt 449. 
Az 1885—86-dik iskolai évben gymnasiumunkra vonatkozó-

lag azon változás történt, hogy Vasskó Endre, ki intézetünknek 
három évig buzgó felügyelője s a tanári testületnek valódi barátja 
és jóakarója volt, ezen állásáról leköszönt. Helyébe az egyházköz-
ség dr. Králik Lajos ügyvédet, az ismert kitűnő jogtudóst válasz-
totta meg a főgymn. felügyelőjévé, kit a tanári testület, ismerve 
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indulatát, nagy örömmel üdvözölte díszes és tanügyünkre nézve 
jelentékeny hivatalában. 

A matliematikai tanszéket, mely dr. Lakits Ferencz eltávo-
zásával megüresedett, az egyházi választmány ideiglenesen div 
Ormay Lajos állami okleveles tanárral töltötte be. 

Ez év folyamán fögymnasiumunkban, a melléktárgyak tanítóin 
kívül, 11 rendes, 1 segéd, tehát 12 tanár működött, kik közül 
többen irodalmi működést is fejtettek ki. így Batizfalvi István-tói 
megjelent «A keresztyén egyház története» az evangeliomi gymna-
siumok felsőbb osztályai és tanítóképzők számára. — Böhm Károly 
állandó munkatársa volt a «Magyar Philosophiai Szemlének. — 
Fröhlich Bóbert-től megjelent «A géták» czímű értekezés az «Egye-
temes Philologiai Közlönyben» és több könyvismertetés az Archae-
ologiai Értesítőben». — Góbi Imré-tői megjelent «Magyar Irály-
tan» a pymnasiumok és reáliskolák IV. osztályai számára. —-
Lehr Albert-töl megjelent Eanke «A pápák története» czímű 
müvének fordításából az I. kötet és a «Magyar Olvasókönyv» har-
madik kötete. — Dr. Peez Vilmos-tói megjelent egy pár könyv-
ismertetés az «Egyetemes Philologiai Közlönyben», azonkívül 
Berlinben Calvarynál a következő munka: Beiträge zur ver-
gleichenden Tropik der Poesie I. Theil. — Báth Arnold-tói meg-
jelent: «Α kísérleti természettan kézikönyve» középiskolák felsőbb 
osztályai számára. — Scholtz Albert-tői megjelent egy értekezés 
«Az európai nagy vízválasztó vonal magyarországi részéről a 
«Földrajzi Közlemények»·ben,s egy a földrajz körébe vágó hosszabb 
tárczaczikksorozat a «Szepesi Lapok» hasábjain. — Weber Rudolf-
tól néhány költemény szepesi tájszólásban jelent meg. 

Ez évben a tanulók száma volt 408. 
Az 1886—87-iki isk. évben a tanári testület a tanév folyamán 

az egyházi előjáróságnak egy terjedelmes emlékiratot nyújtott be, 
mely a főgymnasiumnak külső és belső összes viszonyait felkarolva, 
időszerű változtatások behozatalát ajánlja. Ezen emlékiratban, 
melyet Böhm Károly, a főgymnasium igazgatója állított össze, s 
melyet a tanári testület egyhangúlag magáévá tett, a tanári testület 
mindenekelőtt a gymnasium első osztálya mellé egy párhuzamos 
osztály felállítását ajánlotta a fentartó egyházi hatóságnak. Statis-
tikai adatok alapján kimutatta, hogy a főgymnasium felsőbb 
osztályaiban apadnia kell a tanulók létszámának, miután a közép-
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iskolai törvény értelmében hatvannál több tanulót fölvenni nem 
lehet. Az egyház intézkedései következtében pedig ezen osztályba 
a beiratkozás első két napján első sorban ág. hitv. tanulókat kell 
befogadni s csak ezután lehet más hitfelekezetüeket is bejegyezni. 
Miután azonban ág. hitvallású tanulók sürün jelentkeznek, s ezek 
között számosan olyanok is, kik tandíjmentességre is jogosultak: 
ez utóbbiak közül többen, ha helyöket meg nem állják, tandíj-
mentességüket elveszítik, a gymnasiumot elhagyják s más iskolákba 
vagy iparos pályára lépnek. Ekként azonban a következő évben a 
második osztályba jobb anyag ugyan, de csekélyebb számban jut 
fel. Azonban még ezen számból is több elmaradozik a harmadik 
és negyedik osztályból. A más intézetekből jövők csekely pótlékot 
nyújtván, így a gymnasium felső osztályaiban feltűnően megfogyat-
kozik a tanulók száma. Ε bajon alaposan segítene egy első pár-
huzamos osztály felállítása. Mert, ha 80—100 tanuló vétetnék fel 
a két párhuzamos osztályba, ezekből hatvan a gymnasiumi feladat-
nak megfelelő anyag jutna a következő évben a második osztályba, 
kik közül a harmadik és negyedik osztályból már csak kevesen 
maradoznának el, s így a felsőbb osztályok népessége is nagyobb 
volna, mint jelenleg. Ily párhuzamos osztály felállítása pedig nem 
kerülne nagy költségébe a fentartó egyházi hatóságnak. Mind-
össze évi 1900 frtra tehető a költség (1450 frt tanári díjazás, 
400 frt tanterem, 50 frt kamatja a befektetésnek). Ezen 1900 frt 
több költséget az első évben felvett tanulók alig fogják fedezhetni, 
mert 90-nél többet felvenni nem volna tanácsos, a mi 30 más-
felekezetü tanulónál, lévén a tandíj ezekre nézve 50 frt, 1500 frtot 
tenne. Annál inkább fedeznék a költséget a következő évek, 
melyekben minden osztály tanulóinak száma reményhetőleg 
nagyobb lesz. 

Másodsorban a tanári testület emlékiratában a gymnasium 
mellé egy előkészítő osztály felállítását ajánlotta a fentartó ható-
ságnak. A tanári testület véleménye szerint a párhuzamos osztály 
az intézet belső értékét biztosan nem neveli, sokkal biztosabban 
tenné ezt az előkészítő osztály. Az előkészítőbe a harmadik elemi 
osztályból vétetnének át a tanulók, még pedig a népiskolai törvény 
értelmében 70 tanulót lehetne fölvenni. A kik az előkészítőben 
nem bizonyulnak alkalmatosaknak, azokat a negyedik elemi osz-
tályba kellene vaisszhelyezni. Ezen előkészítő osztály csakis a 
gymnasiumra készítene elő (magyar, német, mennyiségtan, földrajz), 
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s azt mindenkor a leendő I. osztály főnöke kezelné. Ez által a 
gymnasiumi tanulók minősége megjavulna, s mennyisege nem szál-
lana alá oly °/o-ban, mint eddig. — A gymn. első osztályába való 
beiratási módozatokra, a tanári testület ajánlja: a) az előkészítő 
megállása a gymn. első osztályában helyet biztosít; b) az esetleg 
üres helyekre idegenek csak általános jó felvételi vizsgálat mellett 
vehetők fel. Ily módon az egyik út (a párhuzamos osztály) a számot, 
a másik (az előkészítő) a minőséget javítaná meg, a felvételi 
módozatok pedig a számot és minőséget egyaránt szabályoznák. 

Az emlékiratban a tanári testület többek közt még a tanári 
fizetések felemelésének, egy rajzterem berendezésének, a torna-
tanítás szabályozásának, s a főgymnasium számára egy külön 
tornahelyiség felállításának, a könyvtár- és szertárakra évente 
fordított költségek dotatiója fölemelésének szükségességét hang-
súlyozta. 

Az egyház pénzügyi viszonyai azonban nem engedték meg az 
emlékiratban tetemes kiadásokat igénylő valamenyi intézkedés 
létesítését. Az egyházi választmány mindazáltal az emlékirat alap-
ján az 1887 ápril 27-kén tartott ülésében elhatározta, hogy az 
1887—88-diki iskolai évre a főgymnasium első osztályához pár-
huzamos osztályt állít fel, részint azért, hogy az évenként feles 
számmal jelentkező tanulókat az intézetbe befogadhassa, a nélkül, 
hogy a törvényes 60-as számot túllépje, részint pedig azért, mert 
a vallás és közoktatási ministerium részéről is ily párhuzamos 
osztály felállítására felszólíttatott, miután az első osztályban évek 
óta meghaladta a tanulók száma a törvényben meghatározott 
számot. Egyébiránt az egyházi választmány az emlékiratban fel-
hozottakat elvben helyeselte, s azok teljesítését, anyagi viszonyai-
nak javultával, kilátásba helyezte. 

A tanári testületben ez évben változás nem történt. Irodalmi 
működést fejtettek ki a tanárok közül: Böhm Károly, kitől mint 
a «Magyar Philosophiai Szemle» állandó munkatársától, e folyó-
iratban több czikk jelent meg.— Dr. Fröhlich Róbert-tői megjelent 
az «Archseologiai Értesítőben» egy nagyobb czikk «A bácskai u. n. 
római sánczok» czím alatt, s több kisebb értekezés, valamint 
nehán.V könyvismertetés. — Góbi Imre-tői megjelent «Szerkesz-
téstan» a középiskolák V. oszt. számára. — Dr. Ormay Lajos-tói 
megjelent a «Magyar Philosophiai Szemlé»-ben «A mathesis a 
positivphilosophia rendszerében» és egy könyvismertetés a «Közép-
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iskolai tanáregyesület Közlönyében. — Dr. Peez Vilmos-tói meg-
jelent egy pár könyvismertetés az «Egyetemes Philologiai Közlöny-
ben» és egy a «Berliner Philologische Wochenrschift»-ben. — Ráth 
Arnold-tói megjelent a Scboltz-féle «Mathematikai és physikai 
földrajz elemei a gymn. 3-ik osztálya számára» czímü tankönyv-
ben a physikát tárgyaló rész, a «Magyar Philosophiai Szemlében» 
«A mechanika a positiv philosophia rendszerében» és apróbb 
dolgozatok A «Természettudományi Közlöny »-ben. — Scholtz 
Albert-tői megjelent «a mathematikai és physikai földrajz elemei 
a gymnasiumok 3-ik osztálya számára» és «A Hernád felső völgye 
Iglóig terjedőleg» czímü értekezés a «Kárpátegyesületi Évkönyv» 
XIV. évfolyamában. — Weber Rudolf-tói több költemény jelent meg 
részint szepesi tájszólásban, részint német irodalmi nyelven. 

Az 1887—88-dik isk. év beálltával az egyházi választmány, a 
már a mult isk. év végén tervbe vett párhuzamos osztályt csak-
ugyan felállította, s így a főgymnasium osztályainak száma 9-re 
emelkedett. Hogy ezen párhuzamos osztály valóban szükséges 
intézkedésnek bizonyult, az kitűnt azon körülményből, hogy a 
gymn. első osztályába fölvételre annyian jelentkeztek, miszerint 
két osztályba sem voltak mind felvehetők. 

A tanári testületben az év folytán azon változás történt, hogy 
az egyházközség dr. Ormay Lajost, állami okleveles tanárt, ki inté-
zetünknél két éven túl mint segédtanár működött, a mathematika 
rendes tanárává választotta, mi által a főgymn. rendes tanárainak 
száma 12-re emelkedett. A tanárok közül ez évben is többen foglal-
koztak irodalmi működéssel. Batizfalvi István-tói megjelent 
«A magyarországi protestáns egyház története». — Böhm Károly-
tól a «Magyar Philosophiai Szemlében» néhány költemény jelent 
meg. —Dr. Fröhlich Róbert az «ArchajologiaiÉrtesítőben» néhány 
kisebb értekezést és könyvismertetést tett közzé. — Góbi Imre-tői 
megjelent «lihetorika» a gymn. VI. osztálya számára. — Lehr 
Albert-tői néhány czikk jelent meg «Az osztrák-magyar monarchia 
stb.» vállalatban és a «Budapesti Szemlében». — Dr. Ormay 
Lajos-tói megjelent a «Magyar Philosophiai Szemlében» a «Csilla-
gászat a positiv philosophia rendszerében. — Dr. Peez Vilmos-tói 
néhány birálat jelent meg az «Egyetemes Philologiai Közlöny-
ben» ; továbbá megtartotta «az antik- és modern tragikumról» 
szóló székfoglalóját a magyar tud. Akadémiában. — Ráth Arnold-
tól megjelent a «Magyar Philosophia Szemlében» két czikk, mely-
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nek tárgya a physika és a chemia a positiv philosophia rendszeré-
ben; továbbá a «Természettudományi Közlönyben» egy tanul-
mány a villámhárítóról és több apróbb közlemény ugyanott és a 
«Pótfüzetekben». — Scholtz Albert-tői megjelent egy terjedel-
mesebb ismertetés a «Hernád és mellékvölgyeiről Iglótól Margit-
falvig» a «Kárpátegyesületi Évkönyv» XV. füzetében. — Weber 
Rudolf-tói két hosszabb tréfás költemény jelent meg szepesi táj-
szólásban. 

A tanuló ifjúság száma volt ez isk. évben 426. 
Az 1888-—89-ik isk. év második felében súlyos csapás érte 

gymnasiumunkat. Dr. Ormay Lajos, ki 1888 nov. 21-kén az egy-
házi előjáróság jelenlétében, a főgymn. tanári testülete és növen-
dekei előtt ünnepélyes székfoglaló értekezését megtartotta, melyben 
a mathematikának a többi tudományokhoz való viszonyáról s a 
tanításában követendő módszerről ép oly alaposan, mint lelkesen 
értekezett, — 1889 máj. 5-kén az esteli órákban maga vetett 
véget nagy reményekre jogosító ifjú életének. Még életének 28-ik 
évét sem töltötte volt be, mikor magát e végzetes lépésre elszánta.— 
Ormay Lajos született 1861 aug. 14-kén Liptó-megye Kis-Palugya 
községében. Az első oktatást édes atyjától, Ormay Ármin főgym-
nasiumi tanártól nyerte, majd a selmeczbányai gymnasiumban 
6 osztályt végzett, s innen, kivált a német nyelv elsajátítása végett 
Nagy-tízebenbe ment, hol a 7. és 8. osztályt végezte s 1879 junius 
havában az érettségi vizsgálatot kitűnő sikerrel állotta meg. Fel-
sőbb tudományokban való tovább képzése czéljából 1879-ben a 
a budapesti tudományos egyetemre jött, hol a 4 évi tanfolyamot a 
legnagyobb buzgalommal végezte. Az 1882 —83-iki tanév folyamá-
ban a mennyiségtanból, mint főtárgyból és a physikából, mint 
melléktárgyból, a tanári vizsgálatot kitűnő eredménynyel tette le. 
Az 1883—85. éveket a kir. gyakorló iskolánál mint rendes tag 
tölté, honnan, kitűnő bizonyítványainak s tanárai meleg ajánlatá-
nak alapján egyházközségünk az ez alatt megüresedett mathe-
matikai tanszékre hívta meg. Mint ilyen nyájas, de erélyes modorú, 
széles terjedelmű, alapos tudománya, szerencsés tanítási módszere 
által nem csak a tanártársak szeretetét, becsülését és az egyházi 
elöljáróság teljes megelégedését vívta ki magának, hanem tanít-
ványaiban is képes volt a ragaszkodó bizalmat személye iránt 
felkölteni. Végzetes és lélektanilag is rejtélyes halála előtt egy 
végső iratában 100 frtos alapítványt tett a főgymn. legjobb mathe-
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matikusa részére, mely alapítványhoz a gymn. ifjúság elhúnyt 
tanárának koporsójára helyezendő koszorúk beszerzésére gyűjtött 
pénzből, mint maradék összeget, 40 frt 59 kr. csatolt. 

Egy másik szomorú eset alkalmából főgymnasiumunk szintén 
részesült egy alapítványban, melynek kamatját, évenként egy 
aranyat egy VIII. osztálybeli jó magaviseletű s jeles szorgalmú 
tanuló valláskülönbség nélkül kapja. Ez alapítványt Schrancz 
János lelkész adományozta, ritka tehetségű, kitűnő szorgalmú s 
minden tekintetben példás magaviseletű, az érettségi vizsgálat 
előtt néhány héttel elhúnyt fiának emlékére. 

A szomorú esetek alkalmából főgymnasiumunk javára történt 
adományok után, még egy jelentékeny hagyományban is részesült 
tanintézetünk. Néhai dr. Wagner János, egyetemi tanár, ország-
hírű orvos, ezerféle jótéteményein kívül, végrendeletében főgym-
nasiumunk tanári testületének mostoha anyagi viszonyaira is 
gondolt, a mennyiben a tanárok díjazását a fővárosi viszonyokhoz 
képest csekélynek találta, s azért súlyos körülmények könnyítésére 
20,000 frtot hagyományozott, mely összeg évi kamatjai a tanári 
testület tagjai között felosztandók. A nemes tett önmagát dicséri s 
8 főgymnasiumunk tanárai, örökké hálás szívvel fogják a megdicső-
ült emlékét intézetünk nagy jóltevői között áldani. 

Az intézet belső életéből megemlítendő, hogy az egyetemes 
gyűlés 1888 október havában az evang. gymnasiumok számára egy 
űj rendtartást adott ki, melyhez tanintézetünk már ezen iskolai 
évben is alkalmazkodott. 

Az első gymnasiumi osztály mellé felállított párhuzamos 
osztály szükségessé tette még egy tanerő alkalmazását. Az egyházi 
választmány dr. Petz Gedeon, állami okleveles tanárt hívta meg 
segédtanárűl főleg a német és magyar nyelv tanítására. Ezen 
intézkedés folytán az 1888—89-iki tanévben, a melléktantárgyak 
tanítóin kívül, 12 rendesés 1 segédtanár működött az intézetben,— 
Irodalmi működést fejtettek ki az iskolai év folyamán : Batizfalvi 
István, kitől megjelent «Keresztyén erkölcstan» második kiadás. — 
Böhm Károly -tói megjelent «Tapasztalati Lélektan» és «Logika» 
középiskolák használatára. A «Magyar Philosophiai Szemle» 
állandó munkatársa volt, melyben kisebb közleményeken kívül 
megjelent tőle: «A lélektan ismeretelméleti alapjai. I. Probléma. 
A test és lélek közti viszony» czímű nagyobb czikk. — Fröhlich 
BóbertAől megjelent két értekezés az«Archaeologiai Értesítőben».— 
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Góbi Imré-tői megjelent «Poétika», középiskolák használatára. — 
Lehr Albert-tői több czikk jelent meg az «Osztrák-magyar monar-
chia stb.» vállalatban, s egyes kritikák a «Budapesti Szemlében». — 
Dr. Petz Gedeon-tói megjelent több ismertetés és bírálat az 
• Egyetemes Philologiai Közlönyben». — Dr. Peez Vilmos-tói meg-
jelentek bírálatok az «Egyetemes Philologiai Közlönyben». — 
Weber Rudolf-tói megjelent egy hosszabb tréfás költemény szepesi 
tájszólásban s Goethe Hermann és Dorotheájának magyarázatoa 
kiadásából a második kiadás. 

A tanuló ifjúság száma volt az 1888—89-iki isk. évben 413, 
Az 1889—90-ik isk. év kezdetén főgymnasiumunk miniszteri 

látogatásnak örvendett. Szeptember 10 ikén gr. Csáky Albin, val-
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, Berzeviczy Albert állam-
titkár, dr. Klamarik János és dr. Abt miniszteri tanácsosok kísére-
tében főgymnasiumunkat is meglátogatta, s osztályról-osztályra 
járva, a könyvtárt és a szertárakat is megtekintve, főgymnasiumunk 
belső berendezésébe saját szemmel vetett bepillantást. 

Az egyházi elöljáróság a dr. Ormay Lajos elhalálozása által 
megüresedett mathematikai tanszékre segédtanárúi az 1889—90-iki 
isk. évre Székely István okleveles tanárt liivta meg. 

Az egyetemes gyűlés által 1888-ban helybenhagyott rendtartás 
intézkedéseit a tanári testület a főgymnasiumban minden pontban 
életbeléptette. Behozta (a nálunk különben már régen használt) 
rovatos íveket, melyekbe a bevégzett tananyag havonként bevezet-
tetik. Ε tananyagot, a mennyiben szükségesnek látszott, a tanári 
testület rendszeres tanácskozmányaiban is megbeszélte. Ε tanács-
kozmányok tárgyát különben nemcsak a végzett tananyag megbe-
szélése, hanem didaktikai kérdések is képezték; nevezetesen meg-
jelölte a tanári testület a tárgyak azon körét, melyen belől a mód-
szeres tanácskozmányok anyagilag mozogjanak, s első igyekezete 
a nyelvtanításnál használandó egységes terminológia megalapítá-
sára fordult. 

A tanári testület anyagi állásának javítására tett dr. Wagner 
János-féle 20,000 frtos hagyomány, alkalmul szolgált nemes egy-
házközségünknek arra, hogy a rendes tanári évi törzsfizetést 1200 
frtról 1350 frtra emelje. Ez által a rendes tanári fizetés intéze-
tünknél nem tétetett ugyan egyenlővé a fővárosi középiskolák 
tanárainak fizetésével, mindamellett tanári testületünk, a meny-
nyiben súlyos anyagi helyzetén ezen összeg is némi segélylyel 
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könnyített, a nemes egyház jóakaratát hálás szívvel fogadta és 
köszönte meg. 

Ε helyütt még egy, az összes protestáns tanárokat megör-
vendeztető intézkedésről is tehetünk említést, mely a protestáns 
középiskolák tanárai állásának emelésére igen nagy befolyással 
leend. Ez intézkedés ugyanis a felekezeti tanárok nyugdíjazásának 
a gróf Csáky Albin, vallás és közoktatási miniszter által erélyesen 
kezdeményezett országos szervezése. A felekezeti iskoláknál e 
tekintetben fenálló szomorú viszonyok, melyek a gyámolítás nél-
küli aggság iszonyú képével a legerélyesebb lelket is tevékenysé-
gében, buzgalmában, sőt életkedvében is megbénítani képesek, oly-
annyira ismeretes dolgok, hogy fen állásuk gyászos tényét csak 
említeni is elegendő. Főgymnasiumunk tanári testülete azért a leg-
nagyobb örömmel üdvözölte a miniszter ezen nemeslelkű intentió-
ját, s minthogy nemes egyházközségünk a miniszter tervéhez, 
autonom jogainak fentartása mellett, anyagi támogatásával is 
hozzájárulni késznek nyilatkozott, a tanári testület minden tagja 
azon reménynyel kecsegteti magát, hogy ezen államilag tervezett 
nyugdíj-intézmény életbe lépése esetén, az agg korban, munkás 
életéhez méltó sorsban, gondtalan nyugalomban fog részesülni. 

Az iskolai év folyamán, a melléktárgyak tanítóin kívül, 11 
rendes és 2 segédtanár működött a főgymnasiumban. Közülök ez 
évben irodalmi működést fejtettek ki: Böhm Károly, kitől a 
«Magyar Philosophiai Szemlében» egyes közlemények, s az «Egye-
temes Philologiai Közlönyben» egy kön3rvbirálat jelent meg. ·—-
Fröhlich Bóbert-tö\ megjelent az Archseologiai Értesítőben «Római 
feliratok Alsó- és Felső-Pannoniából», három közlemény és ugyanott 
több könyvismertetés. — Lehr Albert-tői megjelent az «Osztrák-
magyar monarchia stb.» vállalatban egy hosszabb czikk, továbbá 
Banké «A pápák története» czímű munka II. kötet fordítása az 
akadémia kiadásában; ezenkívül egyes kisebb közlemények több 
lapban. — Dr. Petz Gedeon-tói megjelent több czikk és bírálat az 
«Egyetemes Philologiai Közlönyben». — Dr. Peez Vilmos-tói megje-
lent «A görög tragoedia története» az akadémia kiadásában; Sal-
lustius Catilinája és Iugurthája (szövegkiadás); «System einer 
Syntax nach den Kathegorien der Satztheile und Sätze» Neue 
Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 1890. folyamában); 
czikkek a «Philologiai Közlönyben»; lefordította Holzweiszig Fri-
gyes latin gyakorlókönyvének harmadik kötetét. — Báth Arnold-
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tói megjelent «Α galvanoplastika felfedezése» a Természettudo-
mányi Közlönyben, s ugyanott «Újabb adatok a Nap pliysikai 
alkatáról», népszerű tanulmány. —• lieber Rudolf-tói megjelent a 
«Szepesi Hírnök»-ben néhány kisebb s egy hosszabb tréfás tar-
talmú költemény felső-szepességi tájszólásban. 

A tanulók száma volt az 1889—90-iki isk. évben 416. 
Az 1890—91-iki iskolai év kezdetén a tanári testületben 

több rendbeli változás állott be. Széky István ugyanis az előző 
isk. év. végén állásától megválván, helyébe a mennyiségtani tan-
székre, mint segedtanár, Rátz László, okleveles tanár hivatott 
meg. Majd dr. Peez Vilmos, az elhalálozott dr. Ábel Jenő helyébe 
a budapesti tudomány-egyetemre helyettesül neveztetvén ki 
minthogy kettős kötelesség terhének megfelelhetni nem remélt, az 
egyházi választmánytól egy évi szabadságidőt kért, hogy összes 
erejét az egyetemi tanszéknek szentelhesse. Az egyházi választ-
mány dr. Peez Vilmosnak ezen szabadságidőt megadta, s ennek 
folytán helyettesítése czéljából, az egyházi elöljáróság dr. Tóth 
Kálmán okleveles tanárt alkalmazta. Végre az egyházi választ-
mányjavaslatára az 1890-iki egyházi közgyűlés a párhuzamos első 
osztályt gymnasiumunknál állandósította, minek következtében 
dr. Petz Gedeont, ki főgymnasiumunkban az egyház teljes megelé-
gedésére, mint segédtanár már két évig működött, a közgyűlés 
rendes tanárrá választotta meg. Ε szerint, a melléktárgyak tanítóin 
kívül, ez isk. évben 11 rendes, 1 segéd és 1 helyettes tanár mű-
ködött. 

A tanári testület anyagi helyzetének könnyítésére az egyházi 
választmány, tekintettel a főváros folyton növekedő drágaságára, 
ez évben 100—100 frtnyi drágasági pótlékot utalványozott ki. 
A tanári testület az egyház ezen jóakaratú támogatását hálás 
köszönettel fogadta. 

Az év folyamán a tanári testület a módszeres tanácskozmá-
nyok alkalmával, egyes apróbb paedagogiai kérdéseken kívül, a 
terminológia kérdését is tárgyalta, s annak a nyelvtanításra vonat-
kozó részével a Lehr Albert és dr. Petz Gedeon által újonnan 
kidolgozott javaslat alapján elkészülvén, a használandó nyelvtani 
terminusok iránt megállapodásra jutott. 

A múlt évi nyári szünidő alatt nagy veszteség érte főgym-
nasiumunkat is, szeretve tisztelt lelki főpásztorának dr. Szeberényi 
Gusztáv, bányakerületi püspök elhunytával. A tanári testület 
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benne nemcsak a superintendens scholarumot, hanem az egyesek 
életsorsa iránt szeretettel érdeklődő, jóindulatú tanácsadóját is· 
veszíté, s fájdalmas szívvel tette le koporsójára a hervadó virág-
koszorút, emlékét azonban, melyhez hervadhatatlan érdemek 
fűződnek, kegyelettel fogja megőrizni. A bányakerúleti püspöki 
szék ezzel megüresedvén, a tanári testület, jogával élve, tanári 
értekezletéből, szavazatát egyhangúlag Sárkány Sámuel, pilisi lel-
készre adta, kit a bányakerület egyházai fényes bizalommal ültet-
tek a megüresedett püspöki székbe. Beavatási ünnepélyén 1890' 
decz. 17-én úgy a gymnasiumi ifjúság, mint a tanári testület őszinte 
örömmel vett részt. 

A húsvéti szünidő alatt a felsőbb osztályok tanulói közül 
azokat, kik rá vállalkoztak, Rátz László és dr. Tóth Kálmán taná-
rok tanulmányútra vezették, melyen a növendékek Fiume, Pola, 
Trieszt, Miramare, az Adelsbergi barlang nevezetességeit s szép-
ségeit élvezték s tapasztalatokkal gazdagon tértek vissza övéik 
körébe. A pünkösdi ünnepek alkalmával megtartott országos tor-
naversenyben főgymnasiumunk is tevékeny részt vett, s helyét 
úgy a szabad gyakorlatokban, mint a versenyben jól megállotta. 
A versenyeknél növendékeink közül négyen, mint győztesek, díja-
kat is nyertek. 

A tanárok irodalmi működését illetőleg az 1890—91-iki isk. 
évben megjelent: Böhm. Károly-tói a Magyar Philosophiai Szemlé-
ben egy czikk «Az öntudatról», azonkívül kisebb közlemények; és 
a Protestáns Egyh. és Iskolai lapban egy czikk. — Fröhlich 
Róbert-tői megjelent «Kómái feliratok Alsó- és Felső-Pannoniából» 
és néhány kisebb czikk és könyvismertetés. — Góbi Imré-tői meg-
jelent egy bírálat a «Budapesti Szemlé»-ben. — Dr. Petz Gedeon-
tól megjelent több czikk az Egyetemes Philologiai Közlönyben és 
egy értekezés (Magyar és német hegedősök) az Irodalomtörténeti 
Közleményekben. — Ráth Arnold-tól megjelent több apróbb köz-
lemény ée «A légkör optikai tüneményeiről» szóló tanulmány a 
Term. tud. Közlönyben és a pótfüzetekben. •—• Scholtz Albert-tői 
megjelent az «Osztrák-magyar monarchia földrajzán-nak 3-ik 
kiadása. — Dr. Tóth Kálmán-tói megjelent több birálat az Egye-
temes Philologiai Közlönyben. — Weber Rudolf-tói megjelent «Die 
Goldsucher» czímü humoros költői életkép, s néhány dal és bal-
lada szepességi tájszólásban a «Szepességi Hírnök »-ben. 

A tanulók száma ez évben 427 volt. 
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Az 1891—92-iki isk. évben egy nagyfontosságú újítás lépett 
életbe főgymnasiumunkban. Ugyanis az egyházi választmány hatá-
rozata alapján a tanítás, mely eddig a délutáni órákban is folyt, ez 
iskolai évben ésupán a délelőtti órákra lett beosztva, úgy, hogy a 
délutáni órákban csak a testgyakorlás és a nemkötelező tantár-
gyak taníttattak. Az új gyakorlat, melyet leginkább a fővárosi élet 
sajátossága tett szükségessé, életre valónak bizonyult s mai napig 
érvényben van. 

A tanári testületben változás annyiban' állott be, a mennyi-
ben dr. Peez Vilmos a kolozsvári egyetemhez a classikai philologia 
rendes tanárává neveztetvén ki, helyébe dr. Tóth Kálmán, végle-
gesítésre való kilátással továbbá is segédtanárul alkalmaztatott. 
Dr. Peez Vilmosban intézetünk egyik nagyképzettségű és törhetlen 
munkaerejű tanárát veszítette el, a ki főgymnasiumunknál a 
nyelvtudományi szakot 14 évig nagy sikerrel tanította; a tanári 
testület pedig benne egy oly tagjának eltávozását sajnálta, ki a 
testülettel együttérezve, vele jóban és rosszban egyiránt osztozott. 

Az iskolai évet megnyitó ünnepélyen dr. Petz Gedeon tanári 
székfoglalóját tartotta meg, melynek tárgyát «Luther és a német 
irodalmi nyelv alakulása« képezte. 

Főgymnasiumunk tanári testületét ez iskolai évben még azon 
kitüntetés érte, hogy Böhm Károly igazgató, a kerület főiskoláinak 
és egyházközségeinek szavazattöbbségével zsinati tanárkép viselőül 
választatott meg. 

Az év folyamán a tanári kar tanácskozási tárgyai közé föl-
vette a német ortographia tanításának szabályozását, melyre 
vonatkozólag dr. Petz Gedeon javaslatát elfogadva, az egyetemes 
tanügyi bizottsághoz fölterjesztést intézett az iránt, hogy isko-
láinkban a német nyelv tanításánál kötelezőül az osztrák orto-
graphia fogadtassék el. Ugyancsak az egyetemes gyűlés felszólítása 
alapján a tanári testület az iránt is nyilatkozott, hogy iskoláink-
ban, mely tantárgy óraszámát kellene a IV., VII. és VIII. osztá-
lyokban leszállítani, hogy az összes óraszám a törvényes maximu-
mon felül ne emelkedjék? A tanári testület azt véleményezte, 
hogy a IV. osztályban a történelem 3, a VII. és VIII. osztályban a 
görög nyelv 4—4 órára szállíttassék le. 

Anyagi helyzetének javítására a tanári testület ez évben is 
kényszerítve volt a nemes egyházközséghez azon kérelemmel 
fordulni, hogy fizetését az állami gymnasiumok tanárainak fizeté-
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sével egyenlővé tegye. Az egyház, miután ezen nagy költség szá-
mára hirtelen fedezetet nem találhatott, a fizetés emelését 
elodázta; hanem a tanárok panaszainak alaposságát méltányolva 
fejenként 100 forintnyi pótlékot szavazott meg, mit a tanári tes-
tület addig is, míg az egyház pénzviszonyai javulhatnak, hálás 
szívvel fogadott. 

Ugyancsak jövője bizonytalanságának eloszlatása czéljából 
a tanári testület a helybeli ev. ref. főgymn. tanári karával együt-
tesen egy mozgalmat indított meg, melynek czélja az volt: rábírni 
a két evang. egyházegyetem vezérférfiait, hogy a felekezeti közép-
iskolai tanárok országos nyugdíjintézetének életbeléptetését a val-
lás és közoktatásügyi miniszternél megsürgessék. A mozgalomban 
•evang. egyetemes egyházunknak összes gymnasiumai, tanítóképzői 
és főiskolái vettek részt s az 1891. decz. 8-án az ev. ref. főgymn. 
dísztermében Szász Károly ev. ref. püspök elnöklete mellett meg-
tartott értekezleten, melyen mindkét egyház meghívott vezérférfiai 
közül számosan jelentek meg, határozatba ment, hogy az ügy elő-
mozdításának érdekében a két egyház zsinataihoz ugyanazon szö-
vegű folyamodvány intéztessék. A folyamodvány, mely Géressy 
Kálmán, debreczeni tanár, jeles tollából került ki,* mindkét zsinat-
nál benyújtatott. Ε mozgalom eredményét a protestáns közép és 
felső iskolák tanárai feszült érdekeltséggel várják, mert a tanári 
nyugdíj jelen állapota tovább nem tartható, ha gymnasiumaink 
existentiáját koczkáztatni nem akarjuk. 

Nagy veszteség érte intézetünket az iskolai év folyamán dr. 
Hunfalvy Pál elhunytával. Közel 11 év óta megszűnt volt ugyan 
főgymnasiumunkkal közvetlen viszonyban lenni; de elvonultságá-
ban sem feledkezett meg soha intézetünkről. A megboldogúlt 
tudós férfiú főgymnasiumunknak közel 40 évig volt felügyelője; 
ezen minőségében lelkesült idealismusával és szívós kitartásával 
sikerült neki gymnasiumunkat fokozatosan kiegészíteni s oly tan-
erőkkel ellátni, melyeknek nagyrésze immár állami középfokú 
intézeteknek, sőt az egyetemnek is díszei. A tanári testület sorsa 
iránt ép oly melegen érdeklődött, mint a mily buzgón fáradozott a 
gymnasiumi tanítás niveaujának emelésén. Azért, midőn 1891 
decz. elsején hirtelen halálának hirét vettük, úgy éreztük, hogy 

* A Prot. Egyh. és Isk. Lap 1892-iki 18-ik száma egész terjedelmében 
közli. 
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legjobb barátainknak és jóakaróinknak egyike vett búcsút tőlünk 
örökre, s a koszorún, melylyel a tanári testület a drága halott ko-
porsóját díszíteni iparkodott, igazi fájdalmunknak és bánatunknak 
könnyei ragyogtak. 

A rendes tantárgyak tanítása ez évben is 11 rendes és 2 segéd-
tanárra volt bízva, kik közül többen irodalmi működést is fejtet-
tek ki. Nevezetesen: dr. Fröhlich Róbert-tői megjelent «Dacia 
nyugoti határa» és «Acumincum vidéke és a régi pannóniai limes» 
az Archaeologiai Értesítőben, s egy hosszabb bírálat az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben. — Góbi Imré-tői megjelent a «Magyar 
Irály tan» második kiadása és «A magyar nemzet irodalmi törté-
nete». — Dr. Petz Gedeon szerkesztette az Egyetemes Philologiai 
Közlöny modern philologiai részét és több közleményt írt e folyó-
iratba. — Ráth Arnold-nak több közleménye jelent meg a Termé-
szettud. Közlöny Pótfüzeteiben és a természettudományi társulat 
50 éves jubileuma alkalmából kiadott emlékkönyvben egy hosszabb 
tanulmány a Nap energiájának megmaradásáról. — Dr. Tóth 
Kálmán több bírálatot írt az Egyetemes Philologiai Közlönybe. — 
Weber Rudolf-tói a Szepesi Hírnökben néhány kisebb költemény 

jelent meg felső szepesi tájszólásban. 
Az ifjúság résztvevő szivének engedve, az árvamegyei ínsége-

sek részére saját körében három nap alatt 175 frtot gyűjtött, mely 
összeget a tanári testület 190 frtra kiegészítve juttatta rendeltetési 
helyére. A tanuló ifjúság száma az 1891—92-iki iskolai évben 
421 volt. 

Az 1892—93-iki isk. évben tanintézetünk egyik kimagasló 
eseménye volt azon ünnepély, melyet egyházunk az 1891-ben el-
húnyt nagyérdemű s felejthetetlen egykori főgymnasiumi felügyelő, 
dr. Hunfalvy Pál, emlékére rendezett. Egyházunk s főgymnasiu-
munk körül szerzett örök érdemeit már az 1892 május 8-án tartott 
egyházi közgyűlés is jegyzőkönyvébe igtatta, mindazáltal dr. Elischer 
Gyula presbyter felszólalására, ez alkalommal a közgyűlés azt is 
elhatározta, hogy Hunfalvy Pál érdemeinek külső jel által leendő 
megörökítése czéljából, a főgymnasiumi épületben emléktáblát 
fog elhelyeztetni, mely e fényes nevet a bejáró ifjúságnak s mind-
azoknak, kik az intézeti házba lépnek, állandóan emlékezetbe 
juttassa. Ezen emléktábla, indítványozó presbyter költségén, el is 
készült s leleplezése ünnepét az egyházi választmány 1892 deczem-
ber 8-ára tűzte ki. Az ünnepély, melyre a tanári testületen és 
tanuló ifjúságon kívül, a boldogult özvegye és rokonsága, az egy-

6* 
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házi elöljáróság, a tanulók szülei s az intézet iránt érdeklődök is-
nagy számmal, köztük Berzeviczy Albert államtitkár, dr. Marku-
sovszky miniszteri tanácsos, stb. jelentek meg, lélekemelő hatással 
folyt le. Az ünnepély kezdetén a gymnasiumi dalárda Luther éne-
két, a végén a Hymnust zengte el. Közben dr. Králik Lajos fő-
gymnasiumi felügyelő szépen átgondolt megnyitó beszédet mondott 
s leleplezte az emléktáblát. Utána Böhm Károly igazgató magvas 
emlékbeszédben méltotta dr. Hunfalvy Pálnak úgyis mint hazafi-
nak, úgyis mint tudósnak, de legkivált mint iskolánk felügyelőjé-
nek nagy érdemeit.* A leleplezett emléktáblán e következő felirat 
olvasható : 

HÁLÁS KEGYELET JELÉÜL 

DK. H U N F A L V Y P Á L 
EMLÉKÉNEK. 

EZEN TANINTÉZETNEK Ö VOLT NEGYEDSZÁZADON TÚL FELÜGYELŐJE, 

Ő SZERVEZTE ÚJBA S LANKADATLAN BUZGÓSÁGA FEJLESZTETTE FŐGYMNASIUMMÁ.. 

LELKESEDÉSE LEBEGJEN ELŐTTÜNK PÉLDÁNYKÉPÜL, 

S A FELVILÁGOSODOTT HUMANISMUS, MELYNEK APOSTOLA VOLT, 

LENGJE ÁT MINDENKOR EZ INTÉZET CSABNOKAIT. 

MDCCCXCII. 

Az 1892—93-ik isk. év folyamán a tanári testületben azon 
változás állott be, hogy Bácz László és dr. Tóth Kálmán, kik 
intézetünknél, amaz a mathematikai, emez a class. philologiai 
tanszéken, mint segédtanárok az egyház teljes megelégedésére már 
két évig működtek, az egyházi közgyűlés által rendes tanárokká 
választattak s így már ezen iskolai évben, a melléktantárgyak 
tanítóin kívül, 13 rendes tanár működött az intézetben. 

Az 1893-ik évi április 30-kán tartott egyházi közgyűlés fő-
gymnasiumunkra vonatkozólag nagyfontosságú határozatot hozott. 
A tanári testület évek óta küzdve a csekély fizetés okozta anyagi 
gondokkal, ez évben is folyamodott az egyházi választmányhoz,, 
hogy most, mikor az iij törvény értelmében az állami főgymnasiu-
mok tanárainak fizetése a mienket oly aránytalanúl felülmúlja, a 
mi díjazásunkat is emelni s a többi fővárosi gymnasiumi tanároké-
val egyenlővé tenni kegyeskedjék. A nemes egyházközség pres-

* A két beszéd egész terjedelmében olvasható a budapesti ág. hitv. ev.. 
főgymnasium 1892—93-iki Értesítőjében. 
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byteriuma szívén hordva az intézet fennállását, melyet tanárai-
nak csekély díjazása komolyan veszélyeztetni kezdett, elhatározta, 
hogy a bajon gyökeresen fog segíteni s az 1893 ápril 30-án tartott 
közgyűlés elé azon indítványt terjesztette, hogy a főgymnasium 
belső berendezésének, felszereléseinek javítására és pótlására, 
különösen a tanárok díjazásának emelésére az állami segélyt vegye 
igénybe, addig pedig, míg az állami segély iránti alkudozások 
eredményre vezetnének, a tanárok fizetését egyenként 300 frttal 
javítsa. Találkoztak egyesek, a kik autonom szempontból, az állam-
segély igénybe vételét agyályosnak tartották, s inkább újabb adako-
zások útján óhajtották volna a czél elérésére szükséges tőkeössze-
get összehozni, mint Burchard Bélaváry Konrád egyházi felügyelő, 
ki ritka áldozatkészséggel nagyobb összeget ajánlott fel a gym-
nasiumi alap javára, de e nagylelkű kezdeményezés sikerre nem 
vezetett. Az egyháznak tehát, hogy főgymnasiumának nagyobb-
kisebb bajain, s tanárainak anyagi helyzetén segíthessen, más 
módja nem maradt, minthogy a pesbyterium fentebbi ajánlatát 
közgyülésileg is egész terjedelmében elfogadja, s annak végrehaj-
tását egy bizottságra ruházza. Az egyháznak azon készségeért, 
hogy tanárainak anyagi gondjain, az államsegély kieszközléséig, 
könnyíteni nagy áldozattal is kegyes volt, a tanári testület hálás 
köszönetét fejezte ki. 

Örömmel fogadta a gymnasiumi testület Csáky Albin gróf, 
vallás és közoktatási miniszter azon intézkedését is, hogy az iskola 
fentartó autonom felekezetek és községek középiskolai tanárai 
országos nyugdíjazásának ügyében 1893 április 8. és 9-én értekez-
letet hívott össze, hogy az érdekelteknek a nyugdíjintézet létesí-
tésének módozatairól való véleményét megtudja. Az enquéte, melyre 
tanári testületünk részéről Böhm Károly igazgató volt meghíva, a 
nyugdíjintézet tervezetét helyesléssel fogadta, csupán a tanulókra 
fejenként kivetett 3 frtot sokalta. A nyugdíjügy a miniszter nyilat-
kozata szerint oly annyira megérett, hogy a közel jövőben törvény 
útján életbe fog lépni, s megvalósulni a felekezeti tanárok azon 
forró óhajtása, hogy végre valahára róluk is legyen gondoskodva a 
közeledő aggság szomorú napjaiban. 

A vallás és közoktatási m. k. minisztérium még egy kérdő ivet 
is intézett gymnasiumunklioz, melyben a megalkotandó egységes 
középiskola ügyében tanári testületünk véleményét is kívánta meg-
tudni. A tanári testület a dolgot minden oldalról megvitatva, a 
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következő pontokban összegezte ez ügyre vonatkozó nézeteit: 
«A tanári testület előrebocsátván azt, hogy az egységes közép-
iskolával szemben elvileg eltérő állást foglal el, a felvetett kérdé-
sekre a következő megállapodásokban foglalta össze véleményét: 
1. Az első kérdésre nézve a tanári testület a tárgynak sokoldalú 
megvitatása után szótöbbséggel a mellett nyilatkozott, hogy a 
tervezett középiskola 8 osztályú legyen. 2. A második kérdésre 
vonatkozólag a tanári testület abban állapodott meg, hogy a 
latin nyelv tanítása a középiskolában mindvégig kötelezővé tétes-
sék. Kívánatosnak, szükségesnek véli azonban a tanári testület, 
hogy az elérendő czélra való tekintetből a magyarból latinra való 
fordítás a minimumra redukáltassák, lehetőleg csak annyiban 
hagyassék meg, a mennyiben a formák és szerkezetek begyakor-
lására mulhatatlanúl szükséges. 3. A harmadik kérdésre vonat-
kozólag a tanári testület oda nyilatkozott, hogy a német nyelv 
tanítását illetőleg a helyi viszonyok vétessenek tekintetbe és hogy 
ezekre való vonatkozással a német nyelv tanítása az I., illetőleg a 
III-dik osztályban vegye kezdetét. 4. A negyedik kérdést illetőleg 
a testület több tagjai azon meggyőződésben, hogy a tantárgyakban 
létesítendő szétválás a tervezett középiskola egységes voltát csak 
névlegessé tenné, minden szétválást ellenzett; a többség azonban 
az alsó négy osztályra nézve az egységes előképzést biztosítandó, 
a bifurcatiót az V-ik osztálytól kezdve vélte behozandónak, még 
pedig úgy, hogy az Y-ik osztálytól kezdve a középiskola humanis-
tikus és realistikus irányban váljék szét, a melyek elsejében a 
classikus nyelvekre és történelemre, masikába a természettudo-
mányokra, mathematikára és az élő nyelvekre essék a fősúly, 
megjegyeztetvén, hogy a latin nyelv mindkét ágra nézve végig 
kötelező tantárgyúi maradjon.» 

Az országos tornaversenyben máj. 21. és 22-én főgymnasiu-
munk is részt vett 92 tanulóval, Maurer János tornatanár vezetése 
mellett. Ez alkalommal intézetünk növendékei úgy a szabad, mint 
a szergyakorlatokban és játékokban megállták helyöket s a 200 m. 
futásban 1, a magas ugrásban szintén 1 növendékünk a második 
díjat nyerte; a kötélhúzásban pedig a mi növendékeink maradtak 
győztesek a versenyző féllel szemben. 

Az 1892—93-iki isk. évben főgymnasiumunk látogatásával 
a közoktatási minisster részéről dr. Erődi Béla, budapesti tan-
kerületi főigazgató volt megbízva, ki intézetünket május 29. és 
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30-ik napjain meglátogatta. Ez alkalommal tüzetesen megvizsgálta 
az intézet könyvtárát, szertárait s összes helyiségeit, meghallgatta 
a tanárok előadását, átnézte a tanulók füzeteit stb. s a látogatás 
bevégzése után dr. Králik Lajos felügyelő elnöklete alatt tanári 
értekezletet tartott, melyen előadta és jegyzőkönyvbe foglaltatta 
tapasztalatait. Az intézet szellemi vezetése, a tanulók működése s 
az elért eredmények felett elismerését fejezte ki, de az iskolai 
épületre, a szertárakra, az osztályok bútorzatára, iskolai padokra 
vonatkozólag sok kifogásolni valót talált. így paedagógiai és fe-
gyelmi szempontból nem helyeselte, hogy ugyanazon épületben 
9 gymnasiumi osztályon kívül még négy elemi osztály van el-
helyezve. Kifogásolta, hogy a gymnasiumnak külön rajzterme 
nincs. A természetrajzi és physikai szertárakat szűkeknek és a czél-
nak meg nem felelőknek találta, s mindezekre nézve szükségesnek 
mondta ki, hogy e hiányokon a fentartó iskolai hatóság lehetőleg 
segítsen. A tanári testület és az egyház figyelmeztetés nélkül is 
már rég érezte az iskolalátogató által felhozott hiányokat, de a 
szükséges anyagi eszközök híjában, kénytelen ezen nagyobb és 
kisebb bajok fokozatos orvoslását akkorára halasztani, a midőn az 
államsegély teljes élvezetébe léphet. 

A tanárok irodalmi működését illetőleg az 1892—93-iki isk. 
évben Böhm Károly-tói megjelent: «Az ember és világa» 2-ik 
kötete «A szellem élete» czímmel. — Dr. Fröhlich Bóbert-tői 
megjelent: «Apilis-maróthi római tábor» az Archíeologiai Értesítő-
ben ; «Pannónia elfoglalása» (akad. székfoglaló), és egy könyvbirálat 
az Egyetemes Philologiai Közlönyben. — Góbilmré-tői megjelent 
a «Szerkesztéstan» második kiadása, és egy könyvbirálat az Egye-
temes PhilologiaiiKözlönyben, -—Dr. Petz Gedeon szerkesztette az 
Egyetemes Philologiai Közlöny modern nyelvi részét; közleménye-
ket írt az Akadémiai Értesítő, Egyetemes Philologiai Közlöny és 
Nyelvtudományi Közlemények czímü folyóiratokba s dolgozótársa 
a Pallas «Nagy Lexikon »-a czímü vállalatnak. — Báth Arnold-tói 
megjelent Berthelotnak «A chemiai ipar átszármazása az ó-korból 
a középkorba» czimű tanulmánya a Természettudományi Közlöny-
ben. — Scholtz Albert-tői megjelent a «Politikai Földrajz» harma-
dik kiadása. — Dr. Tóth Kálmán-tói megjelent több bírálat az 
Egyetemes Philologiai Közlönyben. — Weber Budolf-tói a Szepesi 
Értesítőben több költemény jelent meg felső-szepesi tájszólásban. 

A tanulók száma az 1892—93-ik évben volt összesen 419. 
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A tanulókra vonatkozólag megemlítendő még, hogy a húsvéti 
szünidők alkalmával főgymnasiumunk 12 tanulója Góbi Imre és 
Eátz László tanárok vezetése alatt kirándulást tett Fiume, Abba-
zia, Pola, Triest, Miramare és Adelsberg vidékére. 

Az Eisenachban felállítandó Luther-emlékre növendékeink 
41 frt 68 krt gyűjtöttek. A tanári testület ez összeget sajátjából 
50 frtra egészítette ki s rendeltetési helyére juttatta. 

Az 1893—94-iki iskolai évben azon változás állott be a tanári 
testületben, hogy dr. Fröhlich Eóbert, miután a m. tud. Akadémia 
főkönyvtárnokává választotta, intézetünktől 1893 augusztus utó-
ján végleg megvált. Dr. Fröhlich Eóbert intézetünknél 1873 óta, 
tehát 20 évig működött, mely idő alatt 6 évig volt a főgymnasium 
igazgatója s országosan elismert szakképzettsége, tanítási ügyes-
sége, a tanulókkal való tapintatos és szelíd bánásmódja, valamint 
tanártársai iránt tanúsított kedélyes, békés és hűséges viselkedése 
által fejlődő intézetünk consolidatiója körül nagy érdemeket szer-
zett magának. A tanári testület s az egyházi tanács távozását 
sajnálattal vette tudomásúl s tőle a legszívesebb szerencsekívá-
natokkal vált meg. Fájdalom! a nyugalmat, melyet új állásában 
tudományos búvárlataira fordíthatott volna, nem sokáig élvezte. 
Az év tavaszán súlyos betegség döntötte ágyba s május 23-án a 
halál kiragadta szerető családja, barátai és tisztelői köréből, kik 
mélyen megrendült szívvel állották körül koporsóját május 25-én, 
mikor hült tetemeit örök nyugalomra bocsátották a földbe. 

Dr. Fröhlich Eóbert eltávozásával megüresedett tanszékre 
az egyházközség nyilvános pályázatot írt ki, melynek leteltével 
1893 jul. 10-én tartott közgyűlése dr. Hittricli Ödön okleveles 
tanárt, ki addig a selmeczbányai ág. hitv. ev. lyceumban, mint a 
classika philologia tanára működött, választotta rendes tanárai, 
ki is ez isk. év elején tanszékét elfoglalta. Ugyancsak 1893 decz. 
23-án Eátz László és dr. Tóth Kálmán, kiket a mult évi közgyű-
lés rendes tanárokká választott meg, az egyházi tanács, tanári 
testület, valamint a tanuló ifjúság és díszes közönség jelenlété-
ben székfoglaló beszédeiket tartották meg. Ez alkalommal Eátzv 

László «Számokról és számrendszerekről», dr. Tóth Kálmán 
«A humanismus és reformatio» czím alatt érdekes értekezést 
olvastak fel. 

Kegyeletesen ülte meg 1894 január 6-án a tanári testület és 
a tanuló ifjúság Jókai Mór 50 éves írói jubileumának ünnepét. Ez 
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alkalommal az ünnepelt író tevékenységét szépen átgondolt beszéd-
ben Góbi Imre tanár méltatta.* 

Ez örömünnepély után nemsokára gyásznapra virradt tan-
intézetünk. Kossuth Lajosnak, történelmünk egyik legnagyobb 
alakjának, a mai magyar alkotmány megalapítójának, 1894 már-
<?zius 20-án esteli 10 óra 5-5 perczkor bekövetkezett halálának 
hírét hozta meg a távíró. Ε hír, mely egész hazánkat mély gyászba 
borította, mélyen megrendítette főgymnasiumunk tanári testületét 
és tanuló ifjúságát is, s mind a kettő sietett kegyeletes hálájának 
a nagy elhunyt iránt, erejéhez képest, kifejezést adni. Díszes koszo-
rút helyeztünk — tanári testület és tanuló ifjúság — koporsójára, 
résztvettünk testületileg — tanárok és ifjúság — a temetés napján a 
rend fentartásában, résztvettünk az április 3-án az ág. ev. tem-
plomban tartott gyászistentiszteleten, melynél felsőbb osztályaink 
növendékeire volt bizva a rendezés feladatának egy része. S hogy 
hálánknak az új Magyarország megalapítója iránt állandóbb kifeje-
zést is adjunk, Kossuth Lajos szobrára gyűjtés indult meg a fő-
gymnasium összes osztályaiban, mely 219 frt 86 krt eredménye-
zett. A tanári testület ezen összeget sajátjából 50 forinttal toldotta 
meg, s így főgymnasiumunk összes gyűjtése 269 frt 86 krt ered-
ményezett, melyet rendeltetése helyére beszolgáltattunk. 

A tanári testület résztvett a dr. Klamarik János miniszteri 
tanácsos 40 éves szolgálati jubileumán tartott ünnepségekben is, 
megbecsülve maga-magát is azzal, hogy azon munkást érdeme 
szerint megtisztelte, kinek fáradhatlan tevékenysége középoktatá-
sunkat a rendezettség azon fokára emelte, melyen mai nap, további 
magas czélok megvalósítására készen áll. Résztvett az elismerő 
tisztelet ezen nyilvánításában főgymnasiumunk tanulósága is, a 
mennyiben a dal- és zeneegyesület az április 28-án tartott ifjúsági 
monstre hangversenyben Rátz László elnökének vezérlete alatt 
90 taggal szintén közreműködött. 

Főgymnasiumunk életére nézve nagy fontosságú intézkedé-
sek történtek a jelen isk. évben, melyek máris részint befejezett 
tényekben, részint befejezésükhöz közeledő tervek alakjában álla-
nak. A mire a felekezetek középiskolai tanárai évek óta remény-
telten várnak, az országos tanári nyugdíjalap megalkotása meg-
valósítása felé immár az utolsó stádiumba lépett. Magyarország 

* Ε beszéd egész terjedelmében az 1893—94-iki Értesítőnkben olvasható. 
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fenkölt lelkű közoktatásügyi minisztere, gr. Csáky Albin, benyúj-
totta az országgyűléshez a nyugdíjra vonatkozó törvényjavaslatát, 
mely immár törvényerőre emelkedett, s a közoktatási miniszté-
riumban is már folynak a törvény végrehajtására szükséges intéz • 
kedések. 

Még közvetlenebbül érintik intézetünket azon alkudozások, 
melyek egyházközségünk presbyteriumának egy kiküldött bizott-
sága és dr. Gömöry Oszkár miniszteri tanácsos között, dr. Králik 
Lajos gymnasiumi felügyelő elnöklete alatt, a főgymnasium állami 
segélyezése ügyében folytak. Ezen alkudozások eredménye szerint 
főgymnasiumunk a magyar állam részéről évenkint 18,000 frtnyi 
segélyben részesülend, minek viszonzásául a közoktatási minisz-
ternek δ rendes tanár kinevezése, valamint az állami tantervnek 
intézetünkbe való behozása biztosíttatik. Ezen tetemes segély 
által intézetünk az évről évre inkább érezhető bajoktól, — melyek 
közül nem a legkisebb, hogy az épen nem nagy terjedelmű épület 
helyiségeit az elemi iskolával meg kellett osztanunk, hogy torna-
tanításra nagy időveszteseggel a nemzeti tornaegyletbe kellett 
tanítványainkat küldeni, — gyökeresen meg fog szabadulni. S mi-
után a tanárok fizetése a fővárosi állami gymnasiumi tanárok 
díjazásával egyenlő lesz, jó tanerőinket is állandóbban fogjuk 
intézetünkhöz köthetni, mint eddig történhetett. A szerződési ter-
vezetet egyházközségünk közgyűlése május 20-án, a bányai egyház-
kerület május 22-én, az egyházegyetem pedig május 24-én fogadta 
el, illetőleg hagyta jóvá. 

Főgymnasiumunk ösztönalapját ez évben örvendetes gyara-
podás érte, mely gyarapodás annál örvendetesebb és a tanári tes-
tületre nézve annál bátorítóbb és lelkesítőbb, mert a tanítványok 
hálaérzete volt azon forrás, melyből ezen nemes cselekedet fakadt. 
Az 1893-dik év junius elején főgymnasiumunk azon tanulói, kik 
1883-ban nálunk érettségi vizsgálatot tettek, újra találkoztak azon 
tanteremben, melyet mint VIII. osztálybeliek elfoglaltak volt, s 
miután a régi padokban ülve, buzgó imával, régi szokás szerint, 
a találkozást megnyitották, a jelenlevő igazgatót értesítették, hogy 
intézetünk iránti hálájuktól indíttatva, ezen tíz évi találkozás 
emlékeül a főgymnasium részére ösztöndíjalapot létesítenek. Az 
ígéretet az isk. év folyamán be is váltották s 700 koronát a követ-
kező alapító-levél kíséretében nyújtottak át a tanári testületnek: 
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Alapí tó - levé l . 

«Mi alólirottak, a kik az 1883-ik évben fejeztük be gymna-
siumi tanulmányainkat a budapesti ág. hitv. evang. főgymnasium-
ban, életünk ama fordulópontjának megemlékezésére tíz év után 
összegyűlve, elteltünk azon érzéssel, hogy szülőink után ezen 
iskolának köszönünk legtöbbet ez életben. Ezen érzésből fakadó 
hálánkat nyilvánítani akarván, elhatároztuk, hogy alapítványt 
teszünk. Elhatározásunk megvalósításául 700, azaz hétszáz korona 
mennyiségű összeget adunk át a Tekintetes tanári karnak, azon 
óhajtással, hogy ennek kamataiból lehetőleg évenkint egy gymna-
siumi tanuló jutalmaztassék. Azt véljük, hogy hálánk nyilvánítása 
csak méltóbbá válik, ha azt olyan czéllal kötjük össze, melynek 
elérésére nemzeti voltunk késztet. Ezen czél az, hogy fejleszszük 
a magyar történelem tanulmányozását és ennek irodalmi műve-
lésére való törekvést, és fejleszszük egyúttal a magyaros nyelv 
bírására irányuló igyekezetet. Mindezeknél fogva óhajtásunk, hogy 
a jutalmazás pályadíj alakjában történjék, mely pályadíj a leg-
tisztább magyarsággal megírt magyar történelmi tárgyú dolgozatra 
legyen kitűzve. A pályázat bővebbi feltételeinek meghatározását 
a Tekintetes tanári karra bízzuk. Isten áldása legyen a budapesti 
ág. hitv. evang. főgymnasium felett. Kelt Budapesten, 1893 junius 
hó 25-ik napján. Dr. Politzer Alfréd, dr. Mayer Ernő. dr. Kelemen 
Lajos, dr. Polner Ödön, dr. Yályi Sándor, dr. Keresztszeghy Gyula, 
Szécsi (Schönberg) Pál, Dohman Miklós, Dubez Károly, budai 
Goldberger Andor, Keményfi Géza, Fleischt Róbert, Keszelbauer 
Ödön, Schmidt Márton, Haas Endre, dr. Schlichter Frigyes.» 

A tanári testület az alapítványt 1894. évi febr. 12-én tartott 
értekezletében átvette s a pályázati feltételeket a következőkben 
állapította meg: 

Pályázat i f e l t é t e l ek . 

1. A díj elnyeréseért a 4 felső osztály tanulói pályázhatnak. 
2. A magyar történelmet a felsőbb osztályokban tanító tanár a 
thémát november elejéig tűzi ki. 3. A munkák húsvét utáni napon 
jeligés levéllel adassanak be. 4. A pályamunkák megbirálásával 
az illető szaktanár, illetőleg, ha az illető tanár a magyart nem 
tanítaná, a magyar nyelv és irodalom tanára is bízassék meg. 
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Az egyházi választmány április havában tartott gyűlésen az 
alapítványt és oklevelét átvette s elhatározta, hogy az alapítvány 
ezen név alatt fog kezeltetni: «Az 1883-ik évben érettségit tett 
tanulók jubiláris alapítványa»; elhatározta továbbá, hogy a lelkes 
férfiaknak egyenkint köszönetét fogja kifejezni, s a pályázati felté-
teleket jegyzőkönyvébe iktatva beleegyezett, hogy az ösztöndíj 
kamatai az 1894—95-iki isk. évtől kezdve fordíttassanak az ala-
pítványozók által kitűzött czélra. 

Ugyancsak ez évben adta át a tanári testület a «I)r. Karl 
János-féle ösztöndíjalapot» is az egyházközség kezelésébe, a követ-
kező alapító-levél kíséretében: 

Alapí tó - l evé l . 

A budapesti ág. hitv. evang. főgymnasium tanuló ifjúsága 
1882 január 25-én elhalálozott tanára, néhai dr. Kari János emlé-
kére 120 frtot gyűjtött, mely összeg, miután síremlékről az elhúnyt-
nak családja gondoskodott, a főgymnasiumi tanári testület által 
a főgymnasium részére ösztöndíj-alapnak ajánltatik fel. Az ösztön-
díj neve: «Dr. Karl János-féle ösztöndíj» legyen. Élvezheti a 
főgymnasium azon növendéke, ki a tanári testület által, a szak-
tanár javaslata alapján, a természetrajz tanulásában kifejtett buz-
gósága s jó erkölcsi viselete miatt erre legérdemesebbnek ítéltetik. 
Az ösztöndíj az évzáró ünnepély alkalmával nyilvánosan osztandó 
ki kerek korona számban; a netalán fönmaradó összeg az ösztön-
díjalap növesztésére fordítandó. Kelt a tanári testületnek 1894. évi 
január 22-én tartott értekezletéből. (Ρ. H.) Böhm Károly, igaz-
gató s. k., Ulbrich Sándor, jegyző s. k. 

Főgymnasiumunk látogatásával ez isk. évben a közoktatási 
miniszter részéről dr. Erődi Béla, budapesti tankerületi főigazgató, 
volt megbízva, ki intézetünket május 25. és 26-ik napjain láto-
gatta meg; ez évben különösen a tanítás módjára fektette a fősúlyt. 

A tanárok irodalmi működését illetőleg ez isk. évben meg-
jelent Góbi Jmré-tői: a Magyar Irálytan 3-ik kiadása; két bírálat 
az Egyet. Phil. Közlöny-ben; egy a Budapesti Szemlé-ben. — 
Dr. Hittrich Ödön-tői megjelent: Adnotationes in Luciani Peregri-
num és egy bírálat az Egyet. Philologiai Közlöny-ben. — Dr. Petz 
Gedeon szerkesztette az Egyetemes Philologiai Közlöny modern 
nyelvi és irodalmi részét; közleményeket írt a Nyelvtudományi 
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Közlemények és Egyetemes Philologiai Közlöny czímü folyóira-
tokba s dolgozótársa a Pallas Nagy Lexikona czímü vállalatnak. — 
Ráth Arnold-tói megjelent egy tanulmány Földünk belsejéről 
és Magasságmérés thermométerrel czímü közlemény a Termé-
szettudományi Közlöny-ben. — Scholtz Albert és Ráth Arnold-tói 
megjelent a Mathematikai és physikai földrajz második kiadása. — 
Dr. Tóth Kálmán néhány bírálatot írt a Philologiai Közlöny-be. — 
Weber Rudof-tói megjelentek: Olaszországi uti vázlatok, tizenkét 
tárczaczikk a Karpathen Post-ban. 

A pünkösdi szünetet a tanulók egy része ez évben is arra 
használta fel, hogy testedző és léleküdítő utazással ismereteiket 
gyarapítsák. Ez évben Eátz László és Góbi Imre tanárok vezetése 
mellett az Aldunára rándult le 22 növendék. 

A tanulók száma volt ez iskolai évben 433. 
Az 1893—94-iki isk. évvel tanintézetünk azon időszaka, mely 

a gymnasiumunk teljes nyolcz osztályú főgymnasiummá történt 
megalapításától az államsegély igénybevételéig terjed, befejezés-
hez jutott. Az 1883-iki középiskolai törvény s ennek alapján 
kiadott miniszteri tanterv, melyhez az egyetemes gyűlés is kény-
telen volt tantervét a lehetségig alkalmaztatni, újabb nagy terhe-
ket rótt középiskoláinkra. A tanszereket, a tanárok számát szapo-
rítani kellett. A pesti nemes egyházközség egy evtizeden át küzdött, 
nagy anyagi erőfeszítéssel munkálkodott, hogy főgymnasiumát a 
törvény és kor igényeihez megkívántatólag fejleszsze. Midőn azon-
ban e küzdelemben végkép kimerült, s tanárai fizetésének emelé-
sére s a gymnasium egyéb szükségeinek, s az intézet épületének 
czélirányos átalakítására fedezetet mindea áldozatkészsége mellett 
sem talált, kénytelen volt a törvényben gyökerező joga alapján 
az államsegélyt igénybe venni. Nem lehet tagadni, hogy ez által 
az egyház autonom jogai némi megszorítást szenvednek, a mennyi-
ben öt tanár kinevezése, habár az iskolafentartó hatóság ajánla-
tára és felterjesztésére a miniszter nevez ki, s hogy intézetében az 
állami tantervet kell behoznia, s így az intézet individuális fejlő-
dése is korlátoltatik: mindazáltal a szabad gondolkodásban nyi-
latkozó protestáns szellem, mely iskoláinkat a múltban is a cul-
turalis téren hatalmas tényezőkké tette, intézetünkben ezután is 
megmarad, s úgy a fentartó hatóságtól, mint a jelen és jövő tanári 
testülettől híven és állhatatosan ápoltatni fog, s így főgymnasiu-
munk mégis el fogja érni azon czélt, hogy egyházunkhoz buzgón 
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ragaszkodó s hazafias érzelmű nemzedékeket neveljen, s mint 
iskola is, a hasonnemű intézetekkel ne csak sikerrel versenyezzen, 
hanem a legjelesebbekkel járjon első sorban a culturális küzdő-
tér mezején. 

Befejezésül álljanak itt főgymnasiumunk kormányzására s 
igazgatására, vagyoni viszonyaira, könyv- és szertáraira, végül az 
ifjúsági egyesületek jelenlegi állapotára vonatkozó adatok. 

Főgymnasiumunk fentartó hatósága a pesti ág. liitv. evang. 
magyar-német egyházközség, mely jogait tanintézeteire vonat-
kozólag a kebeléből választott presbyterium által gyakorolja. 
A presbyterium vagy egyházi választmány ismét saját kebeléből 
egy iskolai bizottságot alakít a gymnasiumi felügyelővel élén. 
Ezen isk. bizottság készíti elő a presbyterium számára a gymna-
siumra való ügyeket. A felügyelő a gymnasium közvetlen elöl-
járója. Gymnasiumi felügyelők voltak 1860-tól, vagyis a gymna-
sium újraszervezésétől: Dr. Hunfalvy Pál (1860—1883); dr. Yasskó 
Endre (1883—1886); dr. Králik Lajos 1886 óta. 

A főgymnasiumi igazgatót a tanári testület kebeléből a presby-
terium választja az egyetemes gyűlés határozata értelmében 
három évre. A választás alkalmával szavazati joggal bírnak a 
tanárok is. Három év múlva a volt igazgató újra megválasztható. 
Az igazgató összekötő kapcsúl szolgál a tanári testület és az egy-
ház között. Ο terjeszti az isk. bizottság és a felügyelő útján a tanári 
értekezlet megállapodásait, indítványait, kérelmeit stb. az egyházi 
választmány elé. Tagja, hivatalánál fogva, az egyházi választmány-
nak. Képviseli a főgymnasiumot a közönség, az egyházközség, az 
egyházkerület és egyetemes gyűléssel szemben. A kormánynyal 
azonban csak a püspöki hivatal utján érintkezik. Igazgatók voltak 
a gymn. újraszervezésétől (1860-tól): Greguss Gyula (1860—63); 
Batizfalvi István (1863—66); Greguss Gyula s részben Horváth 
Zsigmond és Torkos László (1866—69); Szénássy Sándor (1869— 
1872); Torkos László (1872—75); Sclioltz Ágost (1875—77); 
Fröhlich Bóbert (1877—1883); Böhm Károly 1883 óta. 

Felsőbb hatóságok még gymnasiumunkra vonatkozólag a 
bányai egyházkerület és püspöki hivatal és az egyetemes egy-
házi gyűlés. 

A főgymnasium vagyoni állapotát az 1894-ik isk. év végén 
képezték: 1. a főgymnasium tulajdonát képező tőkepénzek, pénz-
beli alapítványok, értékpapírok becsértéke 147,518 frt; 2. a főgym-
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nasium saját ösztöndij-alap tőkepénzeinek, értékpapírjainak becs-
értéke 2522 f r t ; 3. az intézeti felszerelések (padok, szertári eszkö-
zök) becsértéke 10,000 frt; összesen vagyon 160,000 frt. A főgym-
nasium jövedelme: tőkepénzeiből 6141 fr t ; a fentartó egyház 
hozzájárulásából 15,013 fr t ; tandíjakból 14,443 fr t ; évi ajándé-
kokból 1872 frt; az ösztöndíj-alapokból 98 f r t ; másnemű idegen 
ösztöndíjakból 645 f r t ; másnemű esetleges segélyekre befolyt 
551 frt. Az összes évi jövedelem ez időszerint 38,763 frt. Ugyan-
ennyi a kiadás is, és pedig: az igazgató és rendes tanárok fizetésére 
27,777 frt; rendes tárgyat tanító bejáró tanároknak 778 fr t ; 
tornatanítónak 1160 fr t ; rendkívüli tárgyat tanítóknak 1300 frt. 
Dologi szükségletekre kiadás volt: fűtés, világítás és tisztogatásra 
614 fr t ; kisebb javításokra 497 frt; taneszközökre és szertári szük-
ségletekre 193 fr t ; könyvtárra 390 fr t ; irodai dolgokra 215 fr t ; 
házbérre és adóra 4370 fr t ; vegyesekre 175 frt. Ösztöndíj és segé-
lyezésekre kiadás: a saját ösztöndíj-alapokból 98 frt; másnemű 
idegen ösztöndíjakra 645 f r t ; másnemű segélyekre 551 frt. Ha 
tekintetbe veszszük, hogy az egyház 15,000 frtnál többel járul a 
főgymnasium fentartásához, önkénytelen szükségességnek tűnik 
fel az államsegély elnyerésére irányzott törekvése, mert már is 
kimerült anyagi viszonyai nem engedik meg, hogy főgymnasiumát 
a modern igényeknek minden tekintetben megfelelő állapotba 
helyezze. 

A tanítási eszközökre vonatkozólag van a főgymnasium gyűj-
teményeiben : a természetrajziakból az állattanhoz fali ábrákban 
38, állatokban vagy ismertető alkatrészekben 1149; növénytanhoz 
fali képekben 41, szárított gyűjteményekben 10,000 darab és 
49 prseparatum; ásványtanhoz mintákban és fali képekben 161, 
ásványokban 927 drb.; természettanhoz fali képekben 8, eszkö-
zökben 495; vegytanhoz vegyszerekben 335, eszközökben 60; 
földrajzhoz térképekben 67, földgömbökben 2, egyebekben 54 drb. 
A főgymnasiumi tanári könyvtárban van önálló szakmunka 5890 
éspedig 10,951 kötetben; az ifjúsági könyvtárban van tankönyv 
956, ifjúsági olvasmány 1782 kötet. 

A gvmnasiumot illető ösztöndíj alapítvány kevés van, s az is 
nagyjára újabbkori keletű. A jelenleg használatban levő ösztön-
díjak e következők: 

1. A legrégibb ösztöndíj tanintézetünknél a Döbrentey Gábor-
iéle egy drb. arany. Alapította a magyar kulturáért lelkesedő Döb-
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rentey Gábor, a magyar tudós társaság tagja és titkára a negyvenes 
években. Ezen ösztöndíjban a legfelső azon osztálybeli tanuló 
részesül, a ki az erre kitűzött versenyzés alkalmával társai között 
a legjobb magyar dolgozatot adja be. 

2. A Glosius-féle 20—20 frtos két ösztöndíj, a Glosius Dániel és 
Artner Sarolta végrendelete értelmében, az 1863-ik évben tétetett 
folyóvá. Ez ösztöndíjak évenkint két jó erkölcsű, szorgalmas és 
szegény tanulónak vannak rendelve. 

3. A Roth- Teleky Johanna grófné-féle 38—40 forintból álló 
ösztöndíj. A halhatatlan emlékű grófné ugyanis 60 ág. hitv. ev. 
tanuló számára egy 40,000 forintnyi ösztöndíjalapot létesített, 
mely a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetem kezelése alatt áll.. 
Ezen ösztöndíjalapból az evang. főgymnasiumok, theologiai és 
jogi akadémiák növendékei, az illető intézetek ág. hitv. evangé-
likus tanulóinak számaránya szerint, az alap jövedelméhez képest, 
egyenkint 38—40 forint segélyben részesülnek. Intézetünk, mint 
teljes főgymnasium, 1873-ban részesült ezen ösztöndíjban. Azóta 
minden évben 2—3 növendékünk részesül élvezetében. 

4. Németh István tábornok-féle ösztöndíj. Németh István tábor-
nok 1846 márczius 19-én kiállított végrendeletében jelentékeny-
összeget hagyományozott néhány rokonának olyformán, hogy ezen 
összeg kamatait életfogytig élvezzék, elhalálozásuk esetén pedig 
az összeg egyenlő arányban jusson «a két evangelica vallású» 
egyházkerületeknek «szegény, jó tanuló ifjak felsegélyezésére akkép, 
hogy ezen tőkének kamatjait az illető felekezetekben divatozó sza-
bályok szerint a szegény kitűnő tanulók között, a mennyi telik, 
úgy osztassék fel, hogy egynek-egynek száz váltó vagy negyven 
pengő forintnál kevesebb ne jusson, a tőkék pedig a 8 superin-
tendentiáknak kezelés végett egyforma részekben átadandók». 
Ezen nemeskeblü hagyomány végleg még nincs lebonyolítva, mind-
azáltal főgymnasiumunk egy tanulója 1873 óta évenkint 20—23 
forintot kap addig, míg az egész összeg befolyik, s az ösztöndíj 
40 forintra felemelhető lesz. 

5. A Bulyovszky Gyula-féle 10—10 frtos ösztöndíjat 1883-ban 
alapította özv. Bulyovszky Gyuláné férje emlékére. Tőkéje 1888 
végén 1045 frt 80 krt tett. Kamatai egyenlő részekre osztva éven-
kint öt oly gymnasiumi ág. hitv. ev. tanulónak adatnak ki, kik 
a magyar és irodalom tanulásában legtöbb buzgóságot fejtenek ki. 

6. A Dr. Székács József-fele 2 aranyos ösztöndíj. Ezen 1888. 
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év végével 342 frt 75 krra rugó ösztöndíj-alap eredetét vette 
dr. Scholtz Ágost főgymnasiumunk volt igazgatójának 1877 julius 
7-én tett 100 frtnyi alapítványából, melyhez később a tanári és 
tanítói karnak adományai járultak. Ezen alapítványból évenkint 
2 drb. arany adatik ki oly főgymnasiumi tanulónak, ki a magyar 
nyelv és irodalomban jeles előmenetelt tanúsít. 

7. A Dr. Kari János-féle 1 aranyból álló ösztöndíj. Alakult a 
tanuló ifjúságnak az 1882-ben elhúnyt dr. Kari János főgymna-
siumunk tanárának sírkövére gyűjtött adakozásokból. Miután az 
elhunytnak rokonai állíttattak sírkövet, az összegyűjtött összeget 
(210 frt) a tanári testület egy 5 frtos ösztöndíj-alapra szánta oly 
tanuló számára, ki a természetrajz tanulásában a legnagyobb 
szorgalmat fejti ki. 

8. A Steinacker Ödön-iéle 5 forintos ösztöndíj. Alapította 
1885-ben Steinacker Ödön egyházi választmányi tag olyan tanuló 
számára, ki a német nyelv tanulásában fejt ki buzgóságot. 

9. A Dr. Ormay Lajos-féle ösztöndíj. Dr. Ormay Lajos fő-
gymnasiumunk egykori jeles tanára 100 frtos alapítványt tett oly 
rendeltetéssel, hogy ezen alapítvány kamatai évenkint a gymna-
siumi tanulók közül a legjobb mathematikusnak ösztöndíjkép 
kiosztandók legyenek. A gymnasiumi ifjúság által a korán elhúnyt 
tanár koporsójára helyezendő koszorúra gyűjtés rendeztetett, 
melyből a koszorú beszerzése után még 40 frt 59 kr. maradt fenn. 
Ezen összeg is az alapítványhoz csatoltatott, és az egyházi választ-
mánynak 1889-ben hozott határozata értelmében az alapítványból 
egy 100 frtos 5%-os papirjáradék vásároltatott, melynek kamatja 
(5 frt) évenkint ösztöndíjképen kiosztatik, a fenmaradt összeg 
pedig mindaddig tökésíttetik, míg az alap összesen 200 frtra 
növekszik, minek bekövetkeztével az egész tőkének kamatja lesz 
a fennebb említett módon kiosztandó. 

10. A Schranz Andor-féle ösztöndíj. Alapította Schranz János 
helybeli ág. hitv. evang. német lelkész 1889-ben. Nevezett lelkész 
ugyanis 125 frtnyi alapítványt tett úgy példás magaviselet, mint 
jeles szorgalom által kitűnő korán elhúnyt fiának emlékére. Az 
alapító-levél rendelkezése szerint ez alapból évenkint egy VIII. osz-
tálybeli jeles előmenetelü s példás magaviseletű tanuló 1 drb. 
arany ösztöndíjban részesül. 

11. Megemlítendő még iit «Az i883-ik évben érettségit tett 
tanulók jubiláris alapítványa», melyről fennebb bővebb említést 
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tettünk. De ezen 700 koronát tevő ösztöndíj-alap kamatai csak az 
1894—95. isk. évtől kezdve fognak az alapítványban kitűzött 
czélra fordíttatni. 

A főgymnasium némely növendékei állami ösztöndíjakban 
is részesülnek, ú. m. a Jettim-, Balassa-, Besán-féle ösztöndíjakban. 

Ezen ösztöndíjakon kívül a budapesti «Tabitha» jótékony 
nőegyesület évenkint 1 drb. aranyat szokott kitűzni pályadíjul egy 
vallás-erkölcsi kérdésnek irásbelileg legjobb megfejtésére. 

A tanári testület, hogy növendékeit az öntevékenységhez 
szoktassa s nekik az iskola körén kívül is alkalmat nyújtson isme-
reteik gyarapítására, szépízlésük s hazafias érzületük fejlesztésére, 
a jótékonyságnak és áldozatkészségnek az ifjú lélekben fölébresz-
tésére, a mint a szükség és időszerűség magával hozta, különböző 
egyesületek alakítását mozdította elő. Ily czélú ifjúsági egyesüle-
tek főgymnasiumunknál: 

1. Az Arany János önképzó-kör. Alakult 1862-ben, az akkor 
még csak hatosztályú gymnasium V. és VI. osztálya növendékei-
nek kívánsága és buzgósága folytán. A növendékek czélul tűzték 
ki, hogy szavalva, dolgozgatva s egymás dolgozatait bírálgatva, a 
magyar nyelvben előadási jártasságot szerezhessenek magoknak 
úgy élőszóval, mint írásban, nemkülönben a magyar irodalom 
termékeivel inkább-inkább megbarátkozzanak. A mérsékelt tag-
sági díjból részint a legjobb dolgozatokra jutalmakat tűztek ki, 
részint magyar classikus szépirodalmi könyveket vásároltak. A kör 
első elnöke V. Horváth Zsigmond volt. A gymnasium osztályainak 
szaporodtával a kör fokozottabb működést fejtett ki s Arany János 
koszorús költőnk emlékére «Arany Kör» czímet vette fel, s volt 
tagjai közül többen ma már az irodalom terén is szép helyet fog-
lalnak el. A kör mindenkor azon tanár vezetése alatt áll, ki a leg-
felső osztályban a magvar nyelvet és irodalmat tanítja. Jelenlegi 
elnöke Lehr Albert tanár. A kör tisztviselői: egy első- és két 
másodtitkár, egy pénztáros, egy ellenőr és egy főkönyvtáros. 
A kör évenkinti működését «Arany János» ünnepélylyel fejezi be. 
Azonban közreműködik más iskolai ünnepélyeknél is. Időnkint 
pályadíjakat tűz ki, s az utolsó (juniusi) pályázat eredménye az 
évzáró ünnepélyen lesz kihirdetve. A kör tulajdonát képező könyv-
tár 1894-ben 850 kötet és füzetből állt. Alaptőkéje 3 drb. magy. 
földhitelintézeti 4Va százalékos, egyenkint 100 frtos záloglevélben 
van elhelyezve. 
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A 70-es években dr. Heinrich Gusztáv (jelenleg egyetemi 
tanár) buzgólkodása folytán egy német önképző-kör is alakult, de 
néhány évi fennállás után megszűnt. 

2. A dal- és zeneegyesület. Eleinte 1873-ban alakult meg, az 
iskolai hatóság által jóváhagyott alapszabályok alapján. Tagjai az 
éneklésben az énektanár, mint karnagy, oktatása mellett heten-
kénti két órában gyakorolják magokat. Ezen úgynevezett dalárda 
1884-től már mint dal- és zeneegyesület áll fenn, β tagjai a dal-
ban és zenében gyakorolják magokat. Az egyesület élen a tanári 
testület egy tagja — jelenleg Eátz László tanár — áll mint elnök ; 
az ének- és zenegyakorlatokat a karnagy — jelenleg Erődi Ernő 
tanár — vezeti. Az egyesület jótékony czélra évenkint egy hang-
versenyt szokott rendezni, s iskolai és hazafias ünnepélyek alkal-
mával is közreműködik. Tagjai mérsékelt évi díjat fizetnek, melyből 
hangjegyek, hangszerek, énekes könyvek (így a Harrach József-féle 
Arionból 96 kötet) vásároltattak, s a netáni maradék tőkésíttetik. 
Az egyesület vagyona az 1894-ik év végén 1147 frt 5 kr. volt. 

3. A főgymnasiumi ifjiisági segélyező egyesület 1866-ban ala-
kult meg, miután az egyházi elöljáróság alapszabályait megerősí-
tette. Első tanári felügyelője V. Horváth Zsigmond volt. Ez egye-
sület czéljául tűzte ki, hogy szegény, jó magaviseletű és szorgalmas 
tanuló társait tankönyvekkel, írószerekkel lássa el, esetleg nekik 
pénzsegélyt nyújtson, s azon idegen felekezetű tanulókért, kiknek 
tandíját az egyház statutumai értelmében el nem engedheti, a 
tanpénzt megfizesse. Elnöke mindig a tanárok egyike, jelenleg 
dr. Petz Gedeon. Ifjúsági tisztviselőit, kik az ifjúsági elnök, főpénz-
tárnok, főellenőr, főjegyző, osztálypénztárnokok és választmányi 
tagok, az egyesület tagjai választják. A tagok száma az 1894-ik 
isk. évben 342 volt. Egy-egy tag évenkint egy forinttal járúl a 
segélyező pénztár gyarapításához. A tagok járulékai és a tökepénz 
kamatjai segélyezésekre fordíttatnak, a netáni maradék pedig min-
den évben a tőkéhez csatoltatik. Az 1894-ik isk. év végén az egye-
sület vagyona 4883 frt 70 kr. volt. Az egyesület áldásosán műkö-
dött és működik; eddigelé ezrekkel segélyezte a szegény tanulókat, 
s alkalmat adott azoknak tanulói pályájuk folytatására. 

Hogy a gondjainkra bízott ifjúság kebelében a hazafiúi érzület 
és hazaszeretet fölébresztessék, mint azt már az előzőkben is elő-
adtuk, a tanári testület nagy hazánkfiai emlékére isk. ünnepélye-
ket rendezett. Megünnepelte főgymnasiumunk Széchenyi István 

7* 
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gróf, Deák Ferencz emlékezetét, megtartotta Jókai Mór 50 éves 
írói jubileumának örömünnepét. Résztvett az ifjúság a tanári tes-
tülettel Eötvös József báró, Deák Ferencz, Kossuth Lajos nagy 
hazánkfiai temetésén. Evenkint az 1848-ik évi eszmék emlékére 
márczius 15-én ifjúsági iskolai ünnepélyt rendez, mely alkalommal 
az igazgató hazafias alkalmi beszédben fejtegeti a nemzetet és 
alkotmányát átalakító eszmék jelentőségét. 

Az egyház iránti ragaszkodás és áldozatkészség ébrentartása 
czéljából a tanári testület intézetünk nagyérdemű pártfogói s 
jótevői emlékére is tartott koronkint iskolai ünnepélyeket. Meg-
ülte nagy jótevőinek, Glosius Dániel és Artner Sarolta, Fábry Pál, 
dr. Hunfalvy Pál, emlékünnepét, mely alkalmakkor egyik vagy 
másik tanár ezen jeleseink érdemeit méltányolva, az ifjúság keb-
lében hálás kegyeletérzést s hasonló ideális irány követésére lel-
kesedést iparkodott beoltani. Megünnepelte intézetünk (1883) 
Luther Márton négyszázados születésnapjának s megtartja éven-
kint a reformatio emlékünnepét. 

Ezzel befejeztük aránylag rövid idő óta fennálló főgymnasiu-
munk történetét, azon biztos reményben és hitben, hogy az állam 
támogatásával megkezdendő új időszakban intézetünk a törvény 
és kor igényeinek teljesen megfelelőleg, az oktatás és nevelés 
terén az egyház és haza javára fokozottabb mérvű működést fog 
kifejteni. 
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