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I .

Az a n y a g o k  v á l t o z á s a .
(Természetrajzi tanulm ány).

Unb ob Sllíeá in ewigem  S3>eríjfeí fte ífi,
® í  beharret im  Sßerfjfel ein ruhiger ®eífl.

S ch iller.

H o g y  a természetben semmi sem vész el egészen, hanem alkatrészeire felbomolván, a mindenségbe, mellyböl 
vétetett, visszatér, s uj vegytani összeköttetéseket képezve, uj testté válik, — az rég elismert igazság; de miolta 
Lavoisier az elégés vegyfolyamát megismerni tanította, miolta Liebig, Mulder, Regnault, Boussingault, Andral, 
Wagner, Moleschott — hogy a tudomány legelső hősei sorából csak egynéhányat emlitsek — a vegytannak, 
az állati s növényi élettannak (Physiologie) halhatatlan munkáik által olly nagy lendületet adának, hogy a 
természeti tudományok az ö kifejlődésükben minden egyéb tudományt messze elhagytak: azolta nem csak az 
e sorok elején kimondott igazságról, hanem arról is mindig jobban meggyőződtünk, hogy az anyagok az ö 
változásaikban szünteleni körben mozognak, vagy máskép kifejezve, hogy ugyan azon anyagrészecske, melly 
ma a földben nyugszik, talán holnap egy növény testrészévé válik, majd meg egy állatban mozog, hogy az
tán a levegőbe emelkedjék s onnan leverödve újra megkezdje előbbi pályafutását.

Szándokom e sorok olvasóit néhány pillanatra a természet titkos műhelyébe vezetni, hogy tisztább 
fogalmat nyerjenek az anyagok e körbeni mozgásáról, mellyet anyagvá l tozásnak  (@toffi»ed)fel) szoktak ne
vezni; s hogy e nem épen könnyű feladatomnak a programm szoros térén a lehetőségig megfelelhessek, leg- 
czélszerűbbnek találom, e két kérdésre felelni: 1 miből él a növény és 2., miből él az állat ?

1.

Miből él a növény?

A fa és minden növényanyag égetve, vizet izzad ki és szenet ád, e szén pedig nagyobb légvonal 
mellett égetve egy kevés hamun kívül, melly megmarad, elillan. E szerint a növény s z é n e n y t  (Carbonium), 
vizet képző é l e n y t  (Oxygenium) és k ö n e n y t  (Hydrogenium) és egynéhány eléghetetlen anyagot — á s
v á n y t  foglal magában; e kevés alkatrészekből van a’ növény minden testrésze, fa, levél, gyökér s a belse
jében lerakodott anyagok, mint czukor, keményítő, gummi, olaj s a. t. össze alkotva, csak kevés növény rész 
vagyon, mellyben e 3 főelemhez még egy 4-dik is járul — a le g e n y  (Nitrogenium). Kézzel fogható tehát, 
hogy a növény ezen 4 anyagra szorul, hogy ezeket kell folytonosan kívülről felvennie, hogy ezekkel kell táp
lálkoznia. Honnan nyerheti ezeket?

A s z é n e n y  legfőbb forrásának tartották ezelőtt a f ö l d e t ,  a h u m u s z t ,  abból a tapasztalásból 
indulván ki, hogy a humusszal bővelkedő földben a növények bujábban tenyésznek, mint a humuszban szű
kölködő helyeken. De ha ez igaz, mért terem a humusztellyes tözegföldben a’ közép Európában lelhető 5000
nyilvánnősző növény közül csak legfellebb 300 és pedig nagyobbára a sás és kákafüvek családjából lévők,
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mellyeket a gazda mint savanyúkat megvet? Honnan van az, hogy a miveit föld széneny tartalma évről évre 
szaporodik? Ez nem lehetne, ha a földnek humusza szolgálna a növénynek táplálékul. A humusz növényi (s 
állati) anyagok rothadásának eredménye, a vízben csak igen kevéssé feloldható s már ennél fogva a növény, 
táplálására képtelen, melly a tápanyagokat csak lég nemű vagy csepfolyós testek alakjában veheti fel; amahumusz- 
savassók pedig (l)itmus(cutre ©alje), mellyeket magában tartalmaz, szinte nem képesek elegendő szénenyt nyújtani

Ha pedig a föld nem nyújtja a kellő táplálékot, csak a’ levegőben lehet azt keresnünk. A közön
séges lég 100 észben i2lr. élenyt 78,9r. legényt és 0,1—0,05r. szénsavat foglal magában. E szénsav nem 
egyéb, mint a széneny és éleny egyesülése. Hogy pedig a növény szénsavat szív a levegőből, azt könnyű be
bizonyítani Priestley kísérlete által. Ha t. i. üveg korong alá valamelly növényt és egy pohár szénsavat helye
zünk (melly utolsót könnyen előállíthatni az által, hogy ha porrá tört krétára ritkított kénsavat öntünk), s 
ezt kiteszük a nap sugarainak, rövid idő múlva a korong alatt szénsav helyett élenyt találhatunk, mert az 
izzó parázs benne lángra lobban.

E szerint a növény, a napnak kitéve, a szénsavat a levegőből beszivja, azt szervezetében alkatré
szeire felbontja s a tiszta élenyt ismét kibocsátja, melly utóbbiról tagadhatlanul meggyőződhetünk, ha zöld 
levelet vízzel telt edényben a napfényre állítunk, a midőn t. i. a levélről felszálló kis buborékokban könnyen 
rá ismerhetni az élenyre. Csak éjjel, borult időben napfogyatkozáskor midőn az élet egyik legfőbb kellé
ke, a napfény hiányzik, merülnek a növény életműködései mintegy álomba, s a lég élenye valamint az élet 
nélküli testekre, úgy Flora gyermekeire is, korlátlanul gyakorolja vegytani hatását. Ekkor a növény az élenyt 
tartja magában s a szénsavat kileheli.

E légszívás műszerei pedig a növény minden zöld szinti részein lévő apró kerekded nyílások, 
mellyeket per analogiam szá j  a d é k o k n a k ;  (stomata, Spaltöffnungen) nevezünk; számuk olly nagy, hogy p. 
o. egy közönséges bodzafalevél 1 0 "  területén 120000 illy nyílás lelhető fel, és a’ gyorsaság, mellyel e be- 
szivást véghez viszik, olly nagy, hogy egy ép fejlődésben lévő növényre bocsátott légfolyam általa egy pilla
natban minden szénsavától megfosztatik. Önként következik ebből, hogy vagy a’ körlég szénsav tartalmának 
mindinkább fogynia s a légnek növények táplálására mindig alkalmatlanabbá kell válnia, vagy kell megint 
olly vegyfolyamnak is történnie, melly az elveszett szénsav mennyiségét folytonosan kipótolja.

Illy vegyfolyam az emberek s állatok lélekzésén kívül, mellyröl alább szólandunk, az égés  és 
ro t hadás ,  midőn az éleny a testek szénenyével ismét szénsavvá egyesül. Nálunk a fák az ö leveleiket, Uj- 
hollandiában kérgüket hullatják le évenkint; lég s eső hatásának következtében e növény részek felbomlanak 
s vissza adják a levegőnek az egykor belőle szívott szénenyt, hogy szénsav alakjában újra az élő növények 
táplálékául szolgálhasson.

De nem minden a föld színét borító növények oszlanak fel évenkint vagy idöszakonkint alkatrészeikre. 
Vessed csak viszga szemedet ama sok ezer mért földekre terjedő 50—1000 mélységű tőzeg telepekre éjszaki 
némethonban s Europa minden országaiban, mellyek megszámlálhatatlan növényekből alakultak öszve: szálj 
le a newkastlei köszénbányába, melly még a tenger feneke alatt is elterjed s évenkint m. e. 200 millió 
mázsa szenet ád : vedd kezedbe a müipar statisticai tabelláit, mellyekből megtudhatod, hogy egyedül Nagybri- 
tannia évenkint 500 millió mázsánál több kőszenet termel, halljad Johnston állítását, ki az egész földön éven
kint elfogyasztott kőszénmennyiséget 4000 millió mázsára teszi ’s az abból évenkint fejlődő szénsavat 12000 
mázsára becsüli: vedd fontolóra, hogy a kőszén nyugoton 100 év olta használtatik mint égő szer, Chinában 
pedig Marco Polo szerint már 1270-ben használtatott, — s fogalmad leend arról, milly gazdag szénsav-forrás
sal bir a természet az őskorból reánk maradt növényekben, mellyeknek mennyisége olly rémitö nagy, hogy 
az eddig ismeretes kőszéntelepekkel, még sokszorta nagyított fogyasztás mellett is, legalább 500 évig beérhetjük.

De közvetlenül a föld kebléből is emelkedik e lég nem. Jöjj velem gondolatodban Java vulkán
szülte szigetére, mellynek ős erdeiben a Paulliniák bíbor fürtjei csüngenek, a csudálatos Raflesia Arnoldi Cis- 
sus neműek gyökerein élödik, a Strychnos Tieuté és Antiaris toxicaria felfelé emelkednek, mellyeknek téjned- 
véból a bennlakók a ma rémitően ható Upas mérget készítik, — a kenyérfa (Artocarpus incisa) az ö ízletes 
gyümölcsével kínálkozik. Ha sikerült az őserdő tömkelegén balta s tűz segítségével keresztül hatnod, ha ama 
mérges fák bőven csurgó téjnedve nem érintette testedet, ha a sok tüzókádók valamellyikének várátlan kitö
rése nem szakasztottá félbe fáradalmas és nem veszély nélküli utazásodat, végtére egy dombhoz is érsz, és



ha erre felhatolsz, egy keskeny talán %órányi területű völgy fekszik előtted, mellyet méltán mondanak a ha
l á l  v ö l g y é n e k .  Egy növény sem mutatkozik ott; nagy kő göröngyök fekszenek itt ott a völgy fenekén, 
s az egészet számtalan négy lábúak, madarak, rovarok csontvázai s tetemei borítják. Minden élő lény, melly 
e völgybe jön, a halál bizonyos prédája, mert itt a föld annyi szénsavat lehet hi, hogy az a völgy feneke fe
lett 18' magasságban még észrevehető, mind a mellett, hogy a körlégnél 1,5 szerte súlyosabb. Szinte igy van 
ez Nápoly eléggé ismeretes grotta del cane barlangjában, a paderborni sikságon és Pyrmont gözbarlangjában. 
A szénsav mindenütt mutakozik; ez adja meg az italoknak kellemes izét, ez képezi a „gyöngyöt,“ melly „a 
borban felfelé megy,“ ez az mi a pezsgőben habzik, ez az mi a füredi s áltáljában minden savanyu vízben gyön
gyözve íelpezseg. Semmi okunk sincs tehát attól tartani, hogy a lég növény tápláló tehetsége csak valaha meg
szűnhetnék.

Végtére, ha tagadtam is előbb, hogy a humusz közvetlenül elegendő táplálékot ád a növénynek; mégis 
távol vagyok attól, hogy a gazdászat eddig követett elveivel homlok egyenest ellenkezve azt mondjam, misze
rint a humusz, vagy a humuszt képző trágya semmi befolyással sem bir a növény fejlődésére, életére. Sőt igenis 
sokat tehet ez; hisz erről kiki szemlátomást meggyőződhetik, ha a serény gazda zsírosán trágyázott mezeit s 
a szegény zsellér sovány földecskéjét hasonlítja össze. A humuszban a mindég tovább haladó rothadásnál a 
lég élenye a testek szénenyével, s könenyével részint pedig a köneny a legénnyel és kénennyel egyesül, és igy a hu
muszból szénsav, viz és könlegeg (Ammoniacum) fej lődik; ezek közül a növény a szénsavat a vízzel együtt gyö
kérszálkáinak végén lévő apró szívó szömörcsei (@augwcír$cl)en) által beszivja, a beszivott szénsav helyébe uj 
éleny tódul, hogy ismét szénsavat képezzen, ez ismét beszivatik s igy tovább. Ha pedig, mint most látók, 
arra, hogy a földben lévő humusz, vagy a mi evvel egyértelmű, az alászántott trágya használjon, a lég élenye 
szükséges, önként megérthető, mért szükséges a földet szántás, boronálás, kapálás által porhanyóvá tenni, s 
mért szoktunk az újonnan trágyázott földbe kapálni való növényt ültetni. Nem egyéb okból, mint hogy a lég a 
földet jól át meg átjárhassa, s annak élenye mennél nagyobb arányban egyesülhessen a szénennyel.

Szinte igy a növény második létrésze, a köneny,  is csak élennyel vegyülve mint viz jön a növénybe, 
és pedig részint mint vízgőz a légből, részint mint viz a földből, az első esetben ismét a zöldrészek szájadékai, 
az utolsóban a gyökérszálacskák szívó szömörcsei által. Itt azomban az a kérdés merült fel, honnan jön az ele
gendő viz? S c h ü b l e r  számítása szerint t. i. a növények több vizet szükségeinek, mint a mennyi a légből eső 
harmat, vagy hónak alakjában leverődik. Egy napraforgónak p. o. naponta 1 % % kell; ha most egy — egyre 
4Q ' tért számítunk, hát egy hold föld, melly napra forgóval van beültetve, a nyár 4 hónapjain által körül be
lől 1620000 ® vizet kíván, a köztük lévő fü és gaz szinte 1620000 u  vizet szükségelhet, lesz tehát kerék szám
mal 3 millió S' viz; egy hold káposzta föld vagy gyümölcsös kert 5 millió S' vizet kíván. A lehulló eső men
nyiségét eső mérők által könnyen meghatározhatni, s illy mérések nyomán kisült, hogy angolhonban nyáron át 
egy egy holdra legfellebb 1,600000 « esővíz számítható. A patakok & folyók által ennek legalább is 1L része 
a tengerbe vezettetik; kérdem tehát, honnan veszi a növény a többi 1V2-—4 miliő S' vizet, a mellyet a har
matnak s a levegőben lévő vízgőznek tulajdonítani lehetetlen. Van itt még más forrás, s ez a föld, a humusz. 
Némelly földnemek, p. o. az agyag s különösen a humusz azon tulajdonsággal bírnak, hogy a vízgőzöket besziv- 
ni, sűríteni s ennél fogva a gyökereknek szüntelenül tápnedvet nyújtani képesek.

És ugyan e tulajdonságot mutatja a humusz a könlegegre nézve is. Széneny, köneny és éleny, ezek 
képezik a növény legtöbb részeit, a fát, keményítőt, czukrot, gummit, olajt s a t. és pedig úgy hogy a viz egészen, 
a szénsavból pedig a széneny azonosul növény anyaggá, mig az éleny szabad lesz, így p. o.

100 rész faanyagban van; 100 rész keményítőben van:
55.5 r. viz 60 r. viz
44.5 r. széneny 40 r. széneny

100,0 100.

De ezeken kívül még a’ növényi alyakban (33ajen) mint nicotin, strychnin, caffeinban, a növényi fest- 
anyokban és az úgy nevezett proteintestekben, miilyenek a sajtanyag (casein 0e&er), fehérnye (albumin) és a 
legumin egy 4-dik elemet is találunk — l egényt .  Ez a légben igen'nagy mennyiségben van meg, mert mint 
már fellebb mondók, annak m. e. 79% teszi; de igy közvetlenül nem táplálhatja a növényt, mert nem egy kön
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nyen egyesül más testekkel, még az élennyel sem. De meg van ez a körlégben más alakban is t. i. mint k ö n 
l e ge  g. Ennek legfőbb forrása a humuszban rejlik. Ebben t. í. a legenytartalmu állati s növényi részek alkat
részeikre felbomolván, a legeny a könennyel egyesül, könlegeggé válik s részint a légbe emelkedik, honnan 
az eső idönkint lacsapja, részint a humusz által felszivatik, honnan szinte a növény tulajdonává válik. A hu
musz tehát mindég szénsavval ’s könlegeggel vegyült vizet tartalmaz, s csak ezen physikai tulajdonsága, hogy 
e nevezett szervetlen részeket magába felvenni képes — nem pedig az hogy növényi, vagy áltáljában szerves 
részekből áll — teszik öt a növény tenyésztésére olly nagy hátúvá. Mert a növény az ő táplálékát, ama szerves sava
kat kivéve, mellyeket a humuszból közvetlen felvesz, egyedül csak szerves testekből veszi, miilyen a szénsav, 
könlegeg és viz, s kitűzött kérdésünkre egészen egyszerűen igy felelhetnénk: A n ö v é n y  l e v e g ő b ő l  él.

Az eddig előadottaknál fogva azt lehetne várni, hogy minden helyeken, mellyek egyenlőn gazdagok 
humuszban, a növényi életnek is egyenlőnek kell lennie. Honnan van tehát az, hogy valamelly növény egy he
lyen búján tenyész, másutt csak ritkán s eltörpülve, ismét másutt épen nem található. Honnan van az, hogy 
a búza a tiszta humusz földben nem díszük ? Honnan van az, hogy a nálunk előforduló Orchideák legszebbike, a 
tarka czipöczim (cypripedium calceolus) Sopron vidékén csak a Fertő melletti erdőnek mészföldjén s egyébütt 
a vidéken sehol sem fordul elő? Honnan van az, hogy a legjobb föld is végtére termő erejéből kifogy, ámbár 
humusz tartalma szaporodik? Honnan van az, hogy burgonya után nem lehet burgundit ültetni? Mert minden 
növény bizonyos ásványi anyagokat is szükségei testének felépítésére, szénsavas, vilisavas (csontföld) kénsavas 
meszet (gypsz), kovanyt, sziksót s a t. így p. o. a burgonya és burgundi leginkább hamanyt (Kalium), a búza 
kovanyt, (Silicium), a szőlő hamanyt s iblanyt (Jód), a lóher meszet s a t. kíván, s ha ezen anyagok a földben 
hiányoznak, szükséges hogy a földmivelö által néki megszereztessenek Hisz a növények ezen anyagokra néz
ve annyira rabjai a földnek, hogy a növényből mindég biztosan következtethetni a föld minőségére, s viszont eb
ből a benne termeszthető növényekre. A gazdának nem lehet tehát fontosabb feladata, mint először földje mi
nőségét, másodszor a termesztendő növények természetét megismerni, hogy ezek szerint intézhesse el váltó gaz
daságát (28edjfelttúrtf)fcfjaft), hogy ezek szerint használhasson gypszet, meszet, csontot, hamut, guanót, compost 
— ot s a t. trágyázásra, — s az észszerű gazda a természeti tudományokat, különösen az ásványtant és nö
vényi élettant szinte olly kevéssé nélkülözheti, mint a jogász, a jogtant, a theologus a sz. biblia, a kalmár a 
portékák ismeretét.

11.

Miből él az állat ?

Az állati test szüntelen változik, soha sem ugyanaz. Ezt már a régiek gyaniták, ez már a népben • 
is közhitté vált, mert mindenütt hallhatni ezen állítást, hogy az ember teste 7 év alatt egészen megmásul. A 
régiek gyanitását, a nép hitét a tudomány megdönthetien igazságnak ismerte el, csak egy nincsen még határo
zottan megállapítva, az idő, melly alatt e tellyes megmásulás történik. De az igaz, hogy ez folyvást történik; 
a kéz, mellyel most Írok, a szem, mellyel e sorokat nézem, a vér, melly ma ereimben folydogál, már holnap 
nem leend ugyan az, s tán kevés hetek múlva egy parány sem lesz bennem azon anyagokból, mellyek ma 
testemet képezik. Itt szünteleni fogyás és elavulás, szünteleni alakulás és ujalás van. De melly anyagokból ala
kulnak a test részei? Ha a Psyche a test ephemerid hulláját elhagyván, vissza lebegett a szellemek hazájába, 
hová a tudomány kutatásai nem hatnak s a földnek polgára csak a hit szárnyain emelkedhetik az áhitat ihletett 
perceiben, akkor a test felbomlik alkatrészeire s a suttogó szellők elragadják azokat a föld minden vidékébe, 
a halvány csontokat kivéve, mellyek még egy ideig dacolnak a vegytani erők ellenséges behatásával; de vég
tére ezek is egy maroknyi hamuvá összeporlanak, s az egykor hatalmas kényúr, kinek parancsára ezeren meg 
hajoltak, kinek egy szavától sok ember élete vagy halála függött, az egykor hires tudós, kinek elmeszülemé
nyeit az egész világ csudálta, a vérengző hóditó, kinek az egész földkereksége szűk volt — mi egyéb, mint 
füst és hamu. Porból lett az ember és porrá kell ismét lennie. A füst — a légnemüek, mellyek testéből elszáll
tak — ama ismeretes 4 főelem: éleny, köneny, széneny s legeny, mellyek viz, szénsav s könlegeg és kénnel 
egyesülve könkóneg (©djttefelwafíerfloffgaé) alakjában eltávoztak; a hamu pedig nagyobbára vilisavas mész- 
íöld, mellyböl már félszázad olta a gyufáink hegyén lévő villanyt (Phosphor) készítik, s azonkívül még egy ke
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vés szénsavas mész, vas- és cseléleg, némelly alyak és sók, különösen konyhasó is. Az állati test tehát szinte 
úgy mint a növényeké ama 4 szervképzö (organogen) elemből s egynéhány ásvány anyagból van összetéve; 
csak azon külömbséggel, hogy mig a növény az ö táplálékát, egynéhány anyag kivételével, egyedül csak az 
ásványok országából veszi s testét közvetlen ezen elemekből épiti fel: az állat ezen alkatrészeket csak szerves 
összeköttetésekben használhatja és a szerves testek világára, más állatra vagy növényre szorul, hogy táplálkoz- 
hassék, a maga testét csak más lények romjain képes felépíteni. Sirból csirázik az állat élete, is igy már a 
földi világ is e jelszót követi: a halálból uj élet fejlődik.

De hát melly összeköttetésekben szükségesek az állatnak ama anyagok? Nézzük az állati test min
den részeinek közös kutforrását, a vért. Ez olly folyadék, melly 80°/o vizböl és 20°/o részint e vízben úszó 
gömbölyded, majd piros, majd szintéien, részint benne feloldva lévő anyagokból áll, és ama vérgolyócskák s 
e feloldott anyagok fehórnye nemű testekből, zsir-anyagokból és sókból állanak. E fehérnye nemű testek az 
egész állati szervezet alapját teszik, mert ezeket feltaláljuk a velőben, az idegekben, a vér, hús és izmok 
rostanyagában (gajerftoff), a csontok, porczogók enyvében, a téj sajtanyagában. Szinte igy mindenütt felleled 
a zsir anyagokat; ezek teszik a kart tellyessé s gömbölyűvé, a szemet olly bájolón fénylővé, a felső bőrt si
mává s nyulékonnyá. Zsirnemek kíséretében találjuk a czukrot és keményítőt is. A sók mintegy a test épü
letének falait képezik, ama vilisavas mész, mellyet a hamuban találtunk, ád csontjainknak, fogainknak, haja
inknak s körmeinknek merevséget s keménységet; vilisavas haméleget (píjoépfjorfaureé fialt) és hamanyt (ßa- 
Itum) találhatunk az izmokban, továbbá a vérnek egy nélkülözhetlen része a vas, és a hajban még kovasavra 
is találni. Ezt Johnston szerint számokkal kifejezve, a vérben vagyon:

f e h é r n y e ............................................. 92°/0
Zsir és egy kevés czukor s keményítő 3 „ 
ásványi r é s z ........................................ 5

TÖÖ~
egy felnőtt ember testében van, 154 &"-ra számítva:

viz 116 S'
hús, bőr és vér 18 „ ezek közt % S' ásványi rész 
zsir 6 „
csont 14 „ mellyben van: 4% S' állati enyv

9 V, „ ásványrészek.
154 & 14 S;

Valamint pedig a vérben olly folyadékra ismertünk, melly a’ test minden részeinek elemeit magában foglalja: 
úgy van olly táplálék is, melly mind azon anyagokkal bir, mikre az állati test szorul, s az a téj ,  mellyet 
Moleschott méltán az állat östápjának (Utnaljrung) nevez. Mert van benne (Johnston sz.)

a) tehén téjben: b) ember téjben:
viz 87 88, 91 °/0
fehérnye-sajtanyag 4, 5 3, 92 „
zsir-vaj 3 2, 67 „
téjc-ukor 4, 75 4, 36 „
ásványrész 0, 75 0, 14 „

100, 00 10( 1, 00
De egy lelkes lénynek sem adatott, egyedül csak szülő annya kebelén keresni táplálékát, az állat sza

badon mozoghat, szabadon, önállóan kell hát eledelét keresnie; mi természetesebb, hogy minekutánna az ál
lati táplálék főkelléke az, hogy mindazon részekkel bírjon, mellyeket a’ vérben találunk — legközelebb az ál
latok országában keressük fel azt. Itt találunk fehérnyenemü testeket a vér és tojás fehérnyéjében, a téj sajt
anyagában, a hús és izmok rostanyagában; itt találunk elég zsirnemeket a vajban és a Stearin, Margarin s 
Elainban, mellyek az állati test szövet közt mindenütt elterjedvék; itt találunk czukrot a téjben, májban és 
vérben, és végtére ásváni anyagokat minden állati táplálékban. Áll tehát az emberek közbeszéde: húsból lesz 
megint hús! Csak hasonlítsunk össze egy izmos angol matrózt, ki a roostbeefet vallja kedvencz ételének, egy
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elpuhult nápolyi lazaroni-val, ki örül ha macaronival jóllakhatik. s hasonlítsuk össze az Alpok széles vállu, erős 
talpú lakóját — ki barmaiból táplálkozik, az érez hegység burgonyával is alig jóllakó sovány testű, lapos mellű, 
sápadt színű, beesett szemű s minden tekintetben szánandó takácsával. A’ tiszta állati hús, letisztítván róla 
vért és zsírt á ll:

78 °/0 vízből 
19 ,, rostanyagból 
3 „ zsírból 

100
A húshoz közel áll a tojás, mert ebben van:

74 ° 0 viz
14 „ fehérnye
10, 5 „ zsír 

1 ,5 ,, ásványrészek 
100, 0

De hisz a növények is kínálkoznak nekünk tápanyagokkal, honnan veszik azokat? Van e bennök 
fehérnye, rostanyag, enyv? Van e bennök zsir? E kérdésre Mulder ekképen felelt: A növényevők szinte azon 
tápanyagot nyerik, mint a húsevők, t. i. fehérnyét, amazok növényi, ezek állati fehérnyét, e kettő pedig egy.“ 
A mi az állatoknál a tojásban a fehérnye, a téjben a sajtanyag, a csontokban s csuklókban az enyv, az a 
növényeknél a növényfehérnye a zöldelékekben s magvagban, a legumin a hüvelyesekben, a növényenyv 
(lieber) a polyvás füvek magvaiban. Szinte úgy találunk a növényekben ezukrot, könnyen ezukorrá váló ke
ményítőt és sejtanyt (cellulose), mellyek, valamint a növényolajok, az állati zsírnak megfelelnek. A proteintes
tek vegytani formulája C36 H25 0 10 N4 az állati fehérnye nemeké C54 H7 0 21 Nl5.

A’ fő tápanyagok tehát, mellyek, vért, húst, izmot adnak, a fehérnye, rostanyag, sajtanyag, mellye- 
ket mind az állat mind a növény országból nyerhetünk. Hogy ezek most az állati testben azonosuljanak, az 
az vérré, hússá, izommá s. a. t. váljanak, szükséges ezeknek vegytani felbontása, mire megint legalább 29° R 
meleg kívántatik. E meleget pedig előhozza a’ l é l e k z é s .

Az állatok részint testük egész felső színével, részint különösen arra alkotott műszerekkel lélekze- 
nek, az ember két tüdővel. Ezeknek segítségével mi levegőt szivünk be és lehelünk ki. Nézzük, vallyon vál. 
tozik-e e közben a levegő. Ha hüs, száraz szobában a sima tükörre lehelsz, láthatod hogy annak felső színe 
vízgőzökkel borittatik b e ; ha kezedet száraz üveg edénybe tartod, annak falai szinte vizgőzökkel befuvalva 
mutatkoznak, — a ki lehelt levegő tehát több vizet foglal magában, mint a körlég. Ha mészvizre levegőt bo
csátasz, az soká tiszta maradand; ha ellenben rá lehelsz, csak nem mindjárt megzavarodik. Ez csak úgy lehet, 
hogy szénsav vegyült a mésszel, — a kilehelt levegő tehát gazdagabb szénsavban, mint a körlég. Végtére a 
kilehelt levegő sokkal kevesebb élenyt tartalmaz, mint a körlég. Az á l l a t  t e h á t  az é l e n y t  b e s z i v j a  
és v i z e t  s s z é n s a v a t  l e h e l  ki. Ez tehát a viszonylagos hatás az állat — s növény ország közt, hogy a mit 
az egyik fejleszt, arra a másik rászorúl, a mi az egyiket illeti, az a másiknak nem szükséges, úgy hogy nem 
csak mindketten egymás bántalma s kára nélkül meglehetnek, hanem egyik a másik nélkül nem is létezhet
nék. Milly szép példája a családi s társas életnek! Legmeggyőzőbben mutatják ezen összeműködést a termé
szetben Liebig kis világa s a nagyvárosok gazdagabb lakóinál már mindenütt divatezikké vált aquariumok. 
Mért érezzük magunkat olly jól a virányos mezőkön, az illatos erdőben, mért tágul keblünk, mért emelkedik 
lelkünk magasb repülésre, ha a város szőrűit falait elhagyva, kilépünk az isten nagyszerű kertjébe s megint 
mért káros a virágok kipárolgása éjjel, — azt már most talán nem szükséges magyaráznom.

A beszivott éleny, melly a tüdőkből a vérereken keresztül a test minden részeibe elterjed, útjában 
mindenütt vegyül a kön- és szénennyel, — a legénnyel mint már tudjuk nem egyesülhet, — s a könenyt vízzé, 
a szénent szénsavvá változtatja, mellyek lehelés utján eltávoznak a testből, s egyszersmind a már felhasznált 
test részek felbomlását is elősegíti, hogy a testből kivezettethessenek. E műtétéinél mindig meleg fejlődik, s 
azért e légésnek nevezik.
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Az emésztés nem egyéb mint elégés. De mi égettetik testünkben? Lássuk e műtétéit közelebbről 
Johnston előadása szerint:

széneny C. köneny H. éleny O.
1 rész zsir, melly =  37 r. 36 r. 5 r.
és 105 rész éleny =  — — 105

37 . 36 IÖ ~

széneny köneny éleny
annyi mint: 37 r. szénsav- C02 = . 37 — 74 r.

és 36 r. viz- HO =  — 36 36
37 36 110”

széneny köneny éleny
úgy szinte 1 rész keményitö ~  12 r. 12 r. 12

és 24 r. éleny =  — — 24
12 12 36

széneny köneny éleny
annyi mint: 12 rész szénsav — 12 — 24

ég 12 rész viz rz  — 12 12
“  12 12 36

az az: a beszivott éleny 1 rész zsirt 37 rész szénsavvá és 36 rész vízzé, — 1 rész keményítőt (úgy szinte cuk
rot, gummit, sajtanyagot is) 12 rész szénsavvá és 12 rész vizzé változtat, mellyek lélekzés és párolgás ál
tal a testből kivitetnek.

Szinte igy az 1 rész borszeszt (alcohol) is a beszivott éleny 4 rész szénsav és 6 rész vizzé vál
toztatja, mert

széneny köneny éleny 
1 rész borszesz — 4 r. 6 r. 2 r.
és 12 rész éleny — — — 12

4 6 14
széneny köneny éleny

annyi mint: 4 rész szénsav 4 - -  8
6 rész viz — 6 6

4 6 14

Hogy pedig e műtétéi által a’ testnek részei vagy a’ tulaj donképeni, test részeket képző tápanyagok 
ne bántassanak, szükségesek az elébb említett legenytartalmu fehérnyén, sajtanyagon és rost anyagon kívül 
még ollyan anyagok is, mellyek inkább csak elégésre valók. Illyenek a zsir, keményítő, czukor, gummi és a 
szeszes italok, mellyek mind legenynélküli anyagok s mellyeket Liebig méltán l é l ekzé s i  anyag o k n a k  
nevez (Jíejpiratíonám itteí) mig amazokat tulaj donképeni tápanyagoknak hívja (eigentliche é)laí)rungsinitte[J, melly 
kiilömbséget azomban a táplálékkal nem lehet pedáns következetességgel feszegetni, mivel nem ismerünk 
olly ételt, melly amaz vagy ezen anyagokat pusztán nyújtaná.

Sok jelenetek az emberek s állatok életében az előadottaknál fogva igen könnyen magyarázhatók. 
A fürge gyermek gyorsabban lélekzik mint a nyugodtabb férfi s tehát többszer s többet is eszik. Az éneklő 
madár, melly legtöbb testmeleggel bir s mellynek úgy szólván egész élete csak lélekzésböl áll, elvész ha csak 
egy pár napig kell a táplálékot nélkülöznie; mig a lomha természetű hüllő, mellynek sziverei csak igen lassan 
lüktetnek, mellynek lélekzése olly csekély, hogy annyi levegővel is beéri, a mennyi fa, kövek pórusain áthat, — 
szinte holnapok s tán évekig is ellehet táplálék nélkül. A medve, s mind azok, a mellyek téli vagy nyári ál-

2
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mot (a téritök közt) alszanak, ez idő alatt keveset lélekzenek, kevés égő anyagokat fogyasztanak, kevés test
részeket használnak fel s tehát képesek a szó tellyes értelmében tulajdon zsirjokból élni. Az olasz a németet 
s angolt falánk embernek csúfolja, ezek pedig a sarki vidékek lakóit csudálják, kik naponta 10 font húst esz
nek s a halzsirt olly nagyon becsülik, hogy hitük szerint a boldogultak a paradicsomban egész nap halzsirt 
isznak. Mennél hidegebb a külső lég, annál több tüzelő szerre van a testnek szüksége. Télen tehát többet 
eszünk mint nyáron, s ha mi olly nagy hidegben vadászattal s halászattal foglalkoznánk mint a kamtsadálok, 
hát szinte úgy megennök ama nagy husmennyisógeket, a fagyugyertyákat, szinte úgy meginnók a halzsirt, 
mii t ők (Liebig). Ellenkezőleg az angol Indiában, Jamaika szigetén sajnálva érzi, miszerint jó étvágya, mely- 
lyel ködös hazájában birt, mindinkább csökken, s a legerősebb ingerlő anyagokhoz fog, hogy szokása szerint 
jóllakhassék; de teste nem képes a bevett anyagokat felhasználni, mivel a térítői nap tikkasztó melege lehe
tetlenné teszi a gyorsabb lélekzést. Illy esetben a szer feletti széneny a test szövetei közt zsir alakjában le- 
rakatik. Azért a hizlalandó háziállatokat elzárjuk, hogy kevés mozgást tehessenek, mivel a zsirképzés min
dég csak éleny hiányának következménye, s a szalonna szorosan véve kóranyag. Továbbá nem nehezen ma
gyarázható, mért szorul a vadász, a ragadozó állat olly sok táplálékra. Tápanyaga igen szegény zsírban, lé- 
lekzési anyagokban, sokat kell tehát ennie, hogy abból elegendő legenynélküli anyagot elválaszthasson, és 
hogy megint ezt tehesse szüksége van sok mozgásra, fáradozásra, s nem külömben nagy térre, mellyen ural- 
kodhatik. A keletindiai népek, mellyek kiválólag csak rissel, Bánánnal élnek vagy ir honnak ér hazánk felső 
megyéinek azon szánandó lakói, kik nagyobbrészt, vagy sok esetben csupán csak burgonyával elégíthetik ki 
az unszoló gyomor követeléseit, mellyben kevés legenytartalmu alkatrész van (a risben 3% %  proteinest, 5°/0 
viz és 91 V2°/o legenynélküli anyag, a burgonyában 72%% v'z; 2% protein test és 25*/,% legenynélküli anyag 
van), — ezt a hiányt szinte a táplálék nagy mennyiségével kéntelenek pótolni. — Nem csak szokásnak, vagy 
Ízlés dolgának, hanem szükségnek is fogjuk most elismerni, hogy házi asszonyaink a zöld salátát tojással díszí
tik, a rist téjjél főzik s. a. t. s tudományilag is helyesnek kell elismernünk ama latin közbeszédet: „caseus et 
panis sunt optima fercula sanis“ — mert mindenik esetben tápszer és lélekzési szer van egyesítve. S csudál- 
kozhatunk e még most a szeszes italok nagy elterjedésén? Mondhatunk e átkot rájok, mint némellyek túlbuz
góságukban tesznek, megfelejtkezvén ama minden tekintetben fennálló szabályról: „abusus non tollit usum“. A 
merre csak az emberi nem elterjedt, a miveltség legfelsőbb és legalsóbb rétegeiben, mindenütt találunk vala- 
melly kedvenc szeszes italt. A nemes szőlőt Móses I. k. 9 r. 20 szerint már Nóe ültette, a görögök s római
aknál a bornak külön istene volt, s Dionysos innepei s a bachanaliák legfényesebb innepek voltak s a farsang
nak neve alatt a keresztény világba is felvétettek. Anaereon, Horác, Schiller s Goethe nem átallották öt ma
gasztalni énekeikben, s nékünk is volt Anacreonunk Petőfiben, s bírjuk a bordalok legeslegdicsöbbikét halhatat
lan Vörösmartynk Fóti dalában. Nincs tán egy nép sem, melly valami szeszes italban nem lelné örömét élve
zetét, az égetett italokat ide nem értvén. A magyar, franczia, olasz, spanyol s déli némethoni borának tűz 
árját, az éjszak némethoni sörének jóságát, az austriai almából készitett ,,3íber“ -jének kellemes hűtő savanyát 
magasztalja; a Sierra völgyeinek lakója igen megtisztelni akarván vendégét, a Chica mascadával kínálja, olly 
szeszes itallal, melly úgy készül, hogy az egész család körben összeül, kukorica szemeket rágicsál, s mindent 
egy edénybe összegyűjt, hol meleg vízzel kevertetik, hogy forrásba által mennyen. A krimai tatárok, arabok 
és abyssiniaiak a poa abyssinica magvaiból készítik a Bouza-t, Himalaya déli lejtőjén kölesből (Eleusine co- 
racana) a Murwa-t készítik, az oroszok kedvenc itala, a „Quasz,“ melly rozs vagy árpalisztböl készül; az 
arabok s törökök a ló tejéből készitett itallal élnek, az indiai sziget tenger lakosi a gomutus pálma (Borassus 
Gomutus), Indiában az ernyöpálma (Borassus flabelliformis), Afrikában a dátoly pálma (Phoenis dactylifera) és 
olajpálma (Eheis guineensis) s mindenütt, a hol csak terem, a kokoszpálma (Cocos nucifera) nedvéből készí
tenek jó izü bort; a rabnegerek a czukornádból készitett bort becsülik, Mexikóban az Agave americana virág 
nyeléből csapolnak bornedvet, és igy minden népnek van szeszes itala, mellyben élete gondjait, a jelen nyo
morait elfeledni s magát egy szebb lét tündér képeivel körülvarázsolni iparkodik. — Mind ezek nem táp
szerek, de mégis használnak Skz által, hogy a vérben eleinte eczetsavvá s vízzé, azután szénsavvá s vízzé vál
tozván, az élenynek anyagot szolgáltatnak azt égésre s az eszközük, hogy a bevett tápanyagok s a testnek 
zsírja nem emésztetnek fel olly gyorsan Moleschott azért a szeszes italokat a test takarékpénztárának nevezi, 
mellyre különösen a munkás nép, melly nem mindég képes nehéz munkájával arányos mennyiségű s jóságu
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tápanyagot szerezni, az elgyengült lábadozó, kinek belső szervezete még nem képes elegendő táplálékot felvenni, 
és az elaggott öreg szorul, kinél hús és zsir olly arányban fogy, hogy a már hiányos emésztés azt pótolni 
képtelen. A szeszes ital a szegény embernél szükségesség, de sajnos! olly szükségesség, melly káros követ
kezményeivel mindig csak magát a szegényt sújtja- Szinte ezt mondhatni a bóditó anyagokról is (Narcotica), 
mellyeknek használata szinte úgy elterjedt a földön mint a bor és pálinka.

Mesze eltértem az e sorok elején kitűzött tárgyamtól, de csak azért, hogy reá annál biztosabban 
térhessek vissza. Minek utánna talán sikerült a növény s állat táplálkozásának vegyfolyamát némileg meg
értetnem, könnyű lesz az anyagokat az ö külömböző alakjaikban felkeresnünk, s az anyagok körbeni moz
gásáról némi fogalmat nyernünk. Johnston az egészet könnyen áttekinthető' tabellákba foglalta öszve, amilye
ket itt beiktatok:

A növény 

Az állat

f e l v e s z :
szénsavat  levelei által 
vizet  gyökerei által 
keményí tő t  czukrot s. a. t. gyom

rában
é l eny t  tüdejében

f ej  l e s z t :
Jé l eny t  leveleiben
| keményí tőt ,  czukrot, sajtanyagot, gummit, olajokat belsejében.

(szénsavat  s vizet  tüdejében, állati z s í r t  belsejében, melly 
szinte szénsav s vízzé válik.

A növény 

Az állat 

A föld

l egényt  a könlegegben a légből 
s a földből

növényi  enyvet  gyomrában 
é l enyt  tüdejében 
állati h ú s t  gyomrában 
é lenyt  tüdejében 
hugyagot s ganéjt 
holt állati testeket

növényi eny v e t  

húst, izmet 

hugyagot, ganéjt

könlegeget s egyébb legenytartalmu összeköttetéseket

A növény 

Az állat 

A föld

tökélletes növényt 

vért, testszövetet, csontot.

|  vilisavas meszet s egyébb sókat a hugyagban s ganéjban. 

vilisavas meszet, konyhasót s egyéb sókat.

Ki nem látná ebből, mikép minden anyagok, mellyekböl az állat s növény táplálkozik, szünteleni 
körforgásban vannak; a mit az egyik fejleszt, az a másiknak táplálékul szolgál, a mit a növény a földböl 
kisziv, azt a föld megint az állattól nyeri, az állat pedig táplálékát a növényből veszi. Nincs tehát olly parányi 
részecske, mellyröl azt mondhatnók, hogy valamelly test sajátja; a mi most még az enyém, rövid idő múlva 
másé leend, a mi ma egy növény testét alkotja, napok múlva állatnak vagy embernek, testét képezi majd pedig a föld
be megy által, hogy újra növénynek tulajdona lehessen. Az anyagok szinteleni körben keringenek. S tekintsünk 
körül a nagyvilágban, vallyon nem forog e minden illy örökös változásban? Csillagok feltűnnek s elenyésznek ;
a sarki csillag helyét, melly jelenleg még a hajósnak biztos támpontul szolgál, ezredek múlva más Csillag fog-

*

vilisavas meszet, konyhasót s 
egyébb sókat a földből 

növényi részeket, 
csontjainak s szövetének elhasznált 

részeit a vérben élennyel egyesiti. 
hugyagot, ganéjt és holt állati s 

növényi testeket
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lalandja el, közös anyánk, a föld, szünteleni körben mozog; a napot a setét éj, az éjt a rózsaszínű hajnal váltja 
fel; tavasz, nyár, ősz, tél mindig egyenlő rendben lebegnek el előttünk gyors szárnyaikon; a természetben se
hol sincs megállapodás. Ejszakamerika déli részében Darien falva mellett olly tőidből, mellyen előbb a fenyő 
(pinus austrulis) sudár szálai nyúltak a felhők felé — egyszerre tölgyfák emelkedtek, Unger állítása szerint Gratz 
mellett az úgy nevezett császárerdöben fenyő erdőségek helyébe tölgy fák következtek (nem emberektől ültetve), 
mig ellenkezőleg némethon több helyein az előbb ollyannyira elterjedt tölgy fát, hogy kiválólag német  fának 
szerették nevezni, a tűlevelűek mindinkább kiszorítják, de csak hogy ezredek múlva megint a terepélyes tölgy
nek engedjenek helyt. Az egész mindenség örökké változik. C s a k  egy a soha nem vál tozó,  egy az örökké 
maradandó: a törvény,  melly szerint épen eváltozásoknak történniökkell, és a k i e t ö rvényt  aidta, am a 
nagy,  öntudatos  szellem, kit emberi ész fel nem foghat, emberi nyelv nem nevezhet. Ezredek ezredek után, 
ihilliardok milliardok után lesülyedtek a múltnak mély örvényébe, de 0  mindég ugyan az maradt, a mi volt; 
ugyan azon szent akarat, bölcs törvény szerint forog a világ most is, mint forgott milliomnyi évekkel ezelőtt s 
fog forogni milliomnyi évekkel ezután. 0  nála nincs  vá l tozás  sem v á l t o z á s n a k  árnyéka.  Eg yedü l  
övé l e gyen  a dicsőség! —

Poszvék Gusztáv.



II.

Utazási vázlatok.
Melius homines exemplis docenlur, quae im
primis hoc in se boni habent, quod appro- 
bant quae praeeipiunt fieri posse. Plin. Pa
nel*. 45.

Tiszteletteljes hálám csekély emlékét e sorokban leteendő, késztetve érzem magamat 
utazási tapasztalásaimat a dunántúli A. h. Ev. kerületnek azon kéréssel felajánlani, miszerint ez 
azoknak kegyes méltánylása mellett nem annyira a sikert, — mellynek hiányos voltát én leg job
ben ösmerem, — mint azon nagylelkűséget, — melly az 1856-dik évi Május hó 28—30 tarta
tott kerületi gyűlés jegyzőkönyve 56-dik sz. alatti 8-dik pontjában kifejezve találtatik, — szem- 
ügybe venni s akaratomnak őszinteségét érlelt gyümölcs gyanánt fogadni szíveskednék.

Helyesen állítja Seneca: (Epist 6, 5) longum iter per praecepta breve et efficaxper exem- 
pla és Horatius (Ep. ad. Pisones v. 180. 181) segnius irritant animos demissa per aures, quam 
quae sunt oculis subiecta fidelibus .. . .; — ha ez általában áll, minél inkább az oktatás — neve
lési téren, melly tömkeleges természeténél fogva nem csak terjedelmes miveltséget, de mindenek 
felett olly tanítási tapintatot igényel, melly a rózsát a tövistől nem csak megkülömböztetni, de 
annak fejledezését is sikeresen kieszközölni képes legyen. Tárvák előttünk a bölcs nevelők ira
tai, — de a betűk lelke csak úgy kelhet életre, ha a tapasztalás, — a miveltségnek csiráit óva
tosan ápolgatja, szorgosan öntözgeti, s erélyesen oltalmazza. Mind ezeket tanulni kell, — s ha 
tán a nevelő, ki nehány évig magán körökben működött, vagy a tanár, ki már nyilvánosan fá
radozott a nevelés oktatási téren. — a néhány évi tapasztalatokat elegendőknek véli, hogy Pesta
lozzi ként léphessen fel, — az nagyon csalatkozik; gépiesség eredte sikert előmutathat, de növen
dékei csak lélektelen önmozgonyok leendenek s Architas féle repülni tudó galambok, mellyeknek 
szárnyai a valódi miveltség világosságában nem evezhetendnek s gyakran Icarus módjára az el- 
bizottság tengerében merülnek el. — Minél sajnosabb a mostani nevelésben azon tapasztalás, 
miszerint a lelki tehetségek fityogtatása felületességet, sőt sok esetekben önelbizottságot szül, mi
szerint a divat a külszínt bensőség gyanánt veszi s még ollyanokról is ítél, mellyeknek velejét 
nem képes felfogni: annál szorosb kötelessége mindenkinek, ki az emberiség javát tiszta szívből 
előmozdítani akaija, hogy ember legyen a gáton s részrehajlatlanul jelentse ki meggyőződését, 
nem tartván attól, hogy félre értessék s elösmérés helyett gúny mosoly okot arasson. — A sok 
évi tapasztalás, — ha értelmesség kormányozta lépteit, — sokat tehet, s gyakran észrevehető 
hogy tanárok, kik egy körben sokáig működtek, sikerdús tapintatot szereztek magoknak, mind 
a tudomány előadásában, mind növendékeik tehetségeinek megbirálásában; de túl kell lépni a
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mindennapi határon, látni kell másoknak a külömbféle viszonyokhoz alkalmazott eljárásait, hogy 
tudhassuk, mi jó mi liihás az eltérő nézetüeknél. Elétbe kell léptetni a sz. irás mondatát: 0- 
mnia tentate et quae sunt meliora tenete. A tanítás sikere előmozdittatik részint a tanári értekez
letek, részint tapasztalatok által. Amazoknak főelőnye abban áll, h o g y  ugyan azon a téren mű
ködők egymással megösmerkedvén, kölcsönös jó tanácsokkal könnyítik a nehéz feladat megol
dását; de valljuk meg őszintén, hány oktató képes a szűkkeblű önszeretetről lemondani és lep
lezetlenül nyilatkozni ? hány tanár kész felhagyni kedvencz eszméivel, hogy tiszttársai irányában 
csak annyira legyen szigorú, mint a mennyire ön maga irányában engedékeny szokott lenni? Au- 
sonius mondata: Ignoscas aliis múlta nihil tibi, gyakran csak puszta szó s a hol tanács-méltány
lás volna a maga helyén, ott önhiedelmesen tanítani szeretünk! — A netaláni kétes sikernek okát 
ne másokban keressük, hanem minmagunkban, kik örömest tanítván, féltékenyen tanulunk. Hogy
hogy, a tanító tanuljon? sőt még tán könyvet is vegyen, vagy a tanári könyvtárnak kártékony 
furdáncsa legyen? Magából merítse a tapasztalás kincseit s azon példabeszédben: hie Plato quies- 
cere jussit, imádja a tespedés s kényszeritett elszigetelés bálvány oszlopát? — Sokan találkoznak, 
kik eképen bölcselkednek, nézetük szerint nagy költséggel járván a józan okoskodás! — Másképen 
Ítélt a fentemlitett kerület, midőn az 1856-dik évi Május 30-dikán azt határozta: „üdvös következ
ményt remélve onnét tanintézeteinkre nézve, ha nehány szakértő tudományos férfiak küldetnének 
némethonba szemügyre veendők az ottani iskolák szervezetét s állapotát, — Kolbenheyer Mór 
lelkész, Király József főiskolai, Pálfy József képezdei igazgató urak, neveztetnek meg olly czélból, 
hogy magok közötti egyetértés nyomán, közülök ketten e tudományos utazást meg tegyék, utazási 
költségük a kerületi pénztárból kerülendvén ki.“ — Illy eljárások dicsőitik a testületet, s bizonyít
ják, hogy az emberleti mivelődesnek csillaga új erővel kezd fény leni a keresztény nevelés malaszt- 
jának fénykörében! — Csekély tehetségeim, — attól tartok, — nem elegendők megfelelni e magasz
tos bizodalomnak, még is annyi bizonyos, hogy soha se felejtendem el azon jótékony benyomáso
kat, mellyek egész valómat villanyként felélesztették s új erőt öntöttek belém, hogy méltó s hálás 
gyermeke lehessek a nagylelkű kerületnek. Itt nyilik a tér, — a tapasztalás édeni mezeje, — indul
jatok kedves tiszttársaim a külföld felé; ne féltsétek a szent érzelmeket, mellyek titeket vallástok
hoz hazátokhoz kötnek s ott méltányoljátok azt, a mi jó, szép, igaz. Emberek körében tökélyt ne 
keressetek, de hódoljatok elfogulatlanul a testvéri elösmérésnek, a keresztényi buzgóságnak, a sze
rény tudományosságnak. — Ti pedig lelkes pártfogói a tanintézeteknek istápoljátok a szüksorsu 
tanitókat, kik kincseitek felett magokat feláldozva őrködnek, legyetek azon, hogy lábaik járhassa
nak, szemeik láthassanak s kebleik buzgólkodhassanak az emberiség s utódjaitok javára és dicső
ségére. Ezen kérésemet szivem vérével aláírom, mert, ha elhanyagoltatik a forrás, melly bennün
ket századok óta táplált, — tespedésnek, satnyulásnak, végromlásuak indulunk s majd porba dűl 
a vallásos tudományosság pantheona! —

Ha rémleteseket mondottam, — bünbánatom tökéletes, — s a miveltség nemtője kegyel
mes mosolygással szét oszlatandja tán aggodalmamat, melly epeszti ugyan, de egyszersmind emeli 
is keblement, midőn lelkemet kecsegtető reménnyel biztatja s a kedvezőbb jövőnek fénykörével 
árasztgatja. —

Az 1856-dik évi Augusztus 9-dikén utitársammal, Kolbenheyer M. helybeli lelkész úrral 
Lipcsében voltam.

Tudván, hogy az evangelismus egyik főoszlopa Grossmann Superintendens, a következő 
napon útnak eredend, őt haladéktalanul meglátogattam s benne nem csak a keresztényi szelidség 
de a tevékeny jótékonyság prototypusát is tiszteltem. Sok ezrek sziveikbe vésve van az apostoli fér
fiú neve; számos templomok és oskolák működésének emlék oszlopai, mert ő az, ki a Gustáv Adolf 
egylet malasztját bölcsen hintegetvén, isteni vallásunk tételeit tettel valósitotta. — A legmélyebb 
fájdalom megszállota szivünket midőn nem rég tudtunkra adatott, hogy Grossmann, e f. év. Junius 29-di- 
kén meghalálozott! tettdus élete 73 évig 7 hónapig és 20 napig tartott. Született Priesznitz helységben 
Camburg mellett. Atyja ugyan ott lelkész lévén, a kisdedbe oltotta a tevékenység magvait. Oskolába
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járt Altenburgban és Schulp for fában s végre a Jenái egyetemen 4 V2 évig mulatott, 1808 atyjának hely
ettese volt; 1811-dik óta Grőbitzben lelkész volt; 1822-ben tanár Schulpfortában; 1823 főlelkipásztor 
és főlelkész Altenburgban. 1829 Jan. elsőjétől fogva pedig Superintended és lelkész Lipcsében 
mint Tschirner utódja. 1832-ben ő alapitotta mega Gusztáv Adolf egyletet, melly évenkint majd
nem 100000 tallérral rendelkezik s a szegény sorsú evangelicusokat a világ minden részeiben bol
dogítja. A Protestantismus nemtője sírva borúi hantjára s a búcsúszót: „beke poraira“ viszhangoz- 
tatják Zionnak megrendített falai! ! — Atyánk meghalt! keressünk atyát. Adná az ég, hogy nálunk 
is olly férfiak nagy számmal léteznének, kikről lehetne mondani: Brevis a natura eis vita data est, 
at memoria bene redditae vitae sem pitema. (Cic. Philipp 14, 12) Itt tapasztaltuk, hogy a keresz
ténység nem a hiú szavaknak halmaza sőt inkább az éltető s hitbuzgóság eredte tetterőnek édeni 
mezeje; — mert a hol nincs szeretet, ott nincs boldogság, s a hol a szív csak puszta szavakkal a 
Mindenhatónak tömjényezni látszik, ott rideg az élet, dermesztő a valóság, s tikkasztó a vallásos
ság látköre! ------- Lipcsének, a Némethoni Athenaeumnak, — a tudományosság s vallásosság kö
rüli tevékenysége méltán példabeszéldé vált. Nem szükség a hires egyetemet, a számos tanodák 
szervezetét, a mindennemű intézetek működéseit, az elágazó vallásos tételek zászlósait, a tudomá
nyosság ezerféle tényezőit, a családiasság varázsait, a nevezetes férfiak jellemrajzait ecsetelnem, azon
ban a hálás elösmérés kívánja, hogy felemlítsem a buzgó jogtudort Stephanit, a kitűnő egyetemi 
tanárt Osterloht, a tevékeny lelkészt Tempelt, kinek hitszónoklata a „nevelésről“ nem pusztán hang
zott el a Nikolai templom boltozatjain, a mély s komoly érzelmű Howardot, a lelkes Kreschwitzet, 
ki egy érdekes ezüst érmet ajándékozott intézetünk számára, — a derék Henschelt, a buzgó egyetemi 
tanárt Brucknert, kinek katechetikát tárgyazó előadása épületes volt, a dogmákat fejtegető Luthar- 
tot, a könyves Calmist, a lelkes Ahlfeldet, kinek szónoki ihleltsége balzsam gyanánt hatott keblünk
re, a tiszta kedélyű s őszinte vallásosságu Mangelsdorfot s a Sz, Tamás intézetnek a szent énekek- 
beni kitűnő működését,, — mind ezeket a világ látja, tiszteli, csodálja. —

Nevezetes ajánló levelekkel ellátva elhagytuk e minden tekintetben dús várost, minekután- 
na a mezőket, mellyeken a világhódítónak csillaga hanyatlott, megszemléltük volna, — s Auguszt 
12-dikén Hálába érkeztünk. Itt a hires Tholluckot csak nehány pillanatra láthattuk és mind osko
lai mind tanító képezdei ügyekre nézve tanácsot kérvén tőle, azt mélyen véstük keblünkbe. — 
Nem sokára Ulrici, — Shakespeare kitűnő avatottságu magyarázója s a szépészet mestere, szokott 
nyájassággal fogadott hajlékában s minekutána vele élvezetdús órát töltöttünk volna, — az egye
tem Curátorához, Pernice jogtudorhoz, siettem, a ki nagy érdekkel viseltetvén különösen a magya
rok számára alapitott külhoni Stipendiumok eránt, nyájás készséggel megigérte, hogy a dijak mi
voltáról s kezeléséről örömmel értesitend bennünket; vallásos viszonyainkat tárgyazó rövid előadá
somat érdekkel kisérte, de azon csudálkozott, hogy olly ritkán látogatják meg a külhoni egyeteme
ket a magyarhoni ev. egyház leendő oszlopai. A m. kormány, — mondám, — nem hátráltatja a 
kimenetelt, de részint a szegénység-, részint a theologiai tudományok eránti közönyösség, részint a 
lelkészek s tanárok pályáján lézengő sanyaruság, — főhátrányai a hajdan nagy mérvben különö
sen gazdag s előkelő családjaink körében mutatkozott evangyélmi buzgóságnak. Ez nálunk más
képen van, viszonza a tiszteletre méltó aggastyán, „ha mindnyájan papok akarunk lenni a sz. irás 
értelmében, ezt kellően felfogni s szerinte buzgoan működni szent kötelesség.“ Bár úgy volna min
denütt, felsóhajték, s — elhagyám a bizalmat gerjesztő férfiút.

Dobogó szívvel léptünk nem sokára a nevelés szentélyébe a Franckeféle intézetbe. Eck
stein és Kramer igazgató Urak körében nagyon jól éreztük magunkat. A mit én itt 20 évvel eze
lőtt láttam s tapasztaltam, azt most mintegy tisztább szemekkel csodáltam s érettebb meggondolás
sal felfogtam, s mégemlékeztem, Cicero (de fin. 3. 20.) szavairól: Impellimur natura, ut prodesse ve- 
limus quam plurimis imprimisque docendo rationesque prudentiae tradendis; ita non solum ad dis- 
cendum propensi sumus, verum etiam ad docendum. — Késztetve érzem magamat e dicső intézet 
alapítójáról s a tanoda mostani szervezetéről némellyeket előhozni. — Francke Ágoston Hermán



16

született 1663-dik évben Mart 23-dikán Lübeckben. Már korán annyira kitüntette magát jeles te
hetségei s ernyedetlen szorgalma által, hogy 14 éves korában az egyetemi pályára érettnek talál 
tatott. Erfurti Kiéli s Lipcsei egyetemeken a tudományokat s különösen a tlieologiát szorgalmazta 
szakadatlanul, egyszersmind a régi s újkori nyelveket tanulván 1681-dik évben lipcsében szentirási 
elö'adásokat tartott olly sikerrel, hogy, irigyekre akadván, a hires Thomasius vádiratot irt a jeles 
férfiú érdekében. Nem sokára Erfurtban lelkésznek választatott; de innen is a közönségestől eltérő 
s a mint állíttatott túlbuzgó modora miatt kénytelen volt rögtön eltávozni. Hálába ment az újon
nan szervezett egyetembe a keleti nyelvek s nem sokára theologia tanárának. Későbben Glaucha- 
külvárosban magára vállalta a lelkészi hivatalt. Tapasztalván, bog,' gyülekezetében nem kevésbé 
a szegénység mint a tudatlanság szomorú állapotának okai, — keresztényi erélyességgel a méltán 
hires intézetet 7 forinttal megalapította, kicsinyben, — 1694-ben, nagy kiterjedésben pedig 1698-dik 
évben. Mivel s mi által? buzgósággal, s hitsorsosai áldozatkészsége által. — Keresztényi igyekvé- 
se mindenütt viszhangra talált, a jótevők száma szaporodott, s egyike meghitt barátjai közöl, — 
halálos ágyán, — számos gyógyszerészi vényeket (Recept) átadván neki, ezeknek eladása által mint
egy 30000 tallérra rúgó évenkinti jövedelemre szert tehetett. Minden tetteit a vallásosság bélyegezte, 
s eleinte kivált olly tanitótársakra akadt, kik csupán a magasztos népnevelési eszmét szemügybe 
tartván, önzéstelenül osztoztak a nehéz feladat sikeresitésében. Áldásdús életének vége szakadt az 
1727-dik évi Junius 8-dik napján. Sirhantjára a jótékonyság nemtője a hálánák hervadatlan koszo
rúit hintette s az utókor még porában is tiszteli a buzgó keresztényt, a tiszta jellemű polgárt, a szent 
ihletű s fáradhatatlan lelkészt, az atyai kedélyű s páratlan tapintatu tanítót! —

Intézetei hálái árvaháznak neveztettek, ámbár az árvák háza csak egy csekély részét 
teszi a mostani nagyszerű intézetnek, melly 800 lábnyi hosszú s 100 lábnyi széles négyszögöt ké
pez, hol is a következő intézetek virágoznak: 1) a k. 6 oszt. Paedagogium 100—110 tanulóval, 
2) a latin 6 oszt. főtanoda 600 tanulóval; ebben működik 1 igazgató (Dr. Eckstein Fr. Ág.), 8 
főtanár, 8 Collaborator, 1 pótlótanár, 1 diaconus, és 4 segédtanár; a tanári kar tehát 23 egyénből 
áll — 3) R e á lo sz t á l y  6) osztályú) 460 tanulóval; 4) P o l g á r  oskol a ,  8 osztályú, de a párhu
zamos osztályokat tekintetbe véve, 21 osztályú, 760 tanulóval; 5) felsőbb leányoskola,  7 
osztályú, 240 tanulóval; 6)közép leányoskola,  8 osztályú, 410tan. 7) négyosztályu osk. melly- 
ben ingyen tanittatik az ifjúság (fiuk s leánykák külön) 670 tanulóval; öszvesen 3285 tanuló és 
65 tanár, ide nem tudva azon személyzetet, melly a mellékes tudományokkal, a könyvkereskedés
sel, nyomdával s a t. foglalkozik. — Másfélszázad alatt a tulajdonképeni árva-intézetben 5300 
gyerek ingyen neveltetett fel; az egyidőben neveltettek legnagyobb száma volt 200 az egyes osz
tályokban, a paedagogiumban 1696 óta miveltetett 3600. ■— Ä nagy tanodának kiegészítő része a 
Cansteinféle bibliai intézet nyomdával, (báró Canstein, Francke barátja, alapította 1712-ben) 
mellyből máig mintegy 4 millió olcsó biblia került ki. Az egész nagyszerű intézet fenntartási kut- 
forrásai: jószágok, a gyógyszertár a könyvkereskedés, mellynek alapját vetette Ehlers Candidatus, 
midőn Franckenek hitszónoklatait helyben kinyomatta; továbbá a tan- s eltartási dij, királyi segély
pénzek és adakozások mellyek az előbbiekhez képest újabb időben nagyon le apadtak, mi 
korántsem az intézet eránti közönyösségnek, de azon balhiedelemnek tulajdonítandó, miszerint az 
intézet nagyon gazdagnak tartatik! — Valóban magasztos érzelem szállj a meg keblünket, ha illy 
intézeteket látunk, mellyeknek kezdetét anyagi szegénység jellemzé, hogy egykor a szellemi gaz
dagság kimerthetlen tengerévé váljanak.

A latin főtanoda vázlati tantervét ide mellékelvén megyjegyzendőknek véljük a követke
zőket : hogy némethonban általában felürül lefelé számíttatnak s neveztetnek el az osztályok p. o. 
ott prima,— nálunk a 8-dik oszt. ott secunda, — nálunk a 7-dik osztály s a t. ott a sexta — ná
lunk az lső osztály; azonkívül az osztályok két s néha 3 külön párhuzamos alosztályokká vál
nak, mellyekben némelly tudományok combinálva adatnak elő a’ latint és görögöt kivéve 5 — e 
szerint ezen latin főtanoda 14 osztályból áll.
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J  e g y z. A Gymnastikára nézve a tanulók csapatokra (Riegen) felosztatnak, mellyeket a főtomá- 
szok vezetnek, s általok hetenkinti két órában gyakoroltatnak.

A nagyobb tanulók rendkívüli órákban nvernek oktatást az énekben.
A hetenkinti órák öszves száma a tanulókra nézve, 444 — a tanárokra nézve pe

dig a combinatio miatt 398.

A királyi Paedagogium 7 osztályból áll, mellyek egyszerűek, kivéve a secundát, melly 
superior és inferior. Prímában és Secundában (8. 7. 6. oszt.) elővétetnek a latinban: Cicero, 
Tacitus, Horatius, Livius, Virgilius, Caesar; a Görögben: Demosthenes, Plato, Homer, Sophocles, 
Lysias, Xenophon. — Megjegyzendő', hogy a latin fö'tanoda tanárai mult évben a kormánytól 
200 tallért, a tanodái pénztárból 885 tallért kaptak segélyezésül. — A királyi paedagogiumnak 
s a Francke féle alapítványok Igazgatója: Dr. Kramer P. a latin fő tanoda igazgatója: Dr. Eck
stein F. A. ki egyszersmind a franckeféle alapítványok ikerigazgatója, mind a kettő jeles tudo- 
mányu s kitűnő tapintatu férfiú. Az intézet nagy udvarának hátulsó részén Kramer lakásá
val szemközt áll a dicsőült alapítónak érczszobra, melly kimondhatlan jó benyomást gyakorol 
mindenkire, ki a nevelés őrangyalait tisztelni képes, felírása:

Tantárgyak 1. 
a

I. 
b

II. 
a

II. 
b

II. 
c

III
. a

 \

III
. a  

2

III
. b

IV.
 a

IV.
 b

í

V. 
a

V. 
b

VI
. a

VI.
 b öszve-

sen

I. Nyelvek:

Német 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 30
Latin 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 138
Görög 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 — — 60
héber 2 2 2 S — — — — — 8

franczia 2 2 2 2 3 3 — — 14
II. Tudományok : —  vallás 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 6

földr. és tört. 2 3 3 0
Aj 2 3 3 4 4 3 3 3 2

Mathem. 4 4 4 3 3 3 3 3 — — — 2 7

Phys. 2 1 1 4

Term, rajz — — — — — 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6

Számtan 4 4 4 4 1 6

Bölcsészet 1 1

Cl. Ü gyességek :  —  írás — — 2 2 2 2 8
Rajz — — — — — — !

— 2 2 2 2 2 2 1 2

Ének — — — 2 2 6

O s z v e s e n : 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 30 3 2 3 2 3 2 3 2 31 31 3 9 8
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Augus t  He rmann  Francke

@r bertrautc auf ©ott.

©em ©rimber biefer ülnftalten btc banfBare SRacfjnjeit 1829.

A dicsó' alapítónak egyik tisztelője e szavakkal búcsút vett a nevezetes intézettől: 
Blühe fort in stetem Segen, du des Wohlthuns Paradies;
Gott wird deiner Pflanzen pflegen, da ein Christ dich werden hiess,
Lass in heil’gen Andachtsstunden Dank entduften deinen Rosen,
Dass in Kränze zart gewunden, sie des Gärtners Stirn umkosen. —
A nagyszerű épületnek felirata b e l  ü r ü l :  trembling bu erbíiá|t, íjat ©lauB unb Siebe 

ooäcnbet. Gsfjre be§ ftiftenbcn ©eíft, glau&cnb unb íteBenb iuic ©r. K ivürül pedig: ®ie auf ben §errn 
íjarren, frtegen neue Shaft, baji fie auffaíjren mit gíügeín mié 2lbíer. Jesaias.

Nem lehet szándékom Berlin városát, hova Aug. 12-ikén érkeztünk, még vázlatban 
sem ecsetelni, népe szokásait leírni, szellemi gazdagságának raktárait tárgyalás alá venni, vagy 
az elágazó vallási s közéleti törekvéseket fejtegetni; a mennyire azonban feladatom kívánja, a 
tett tapasztalatok leírásában minden elfogultságtól ment akarok lenni. — Régi ösmerősünk Bes
ser T. — a nevelésben elhanyagolt ifjak intézetének felügyelője, barátságosan fogadott házánál, 
mit annál nagyobb köszönettel vettünk, mennél szükségesebb volt reánk nézve egy biztos kalauz 
közbenjárása. — Kober Superintended tanácsával élvén, működésűnk menetét meghatároztuk, 
s megtudtuk, hogy Aug. 24-dikén a már ezelőtt egy évvel a porosz m. Ministerium által országos 
collecta a magyar evangélikusok javára fog foganatosíttatni, mi csakugyan megtörtént s miben 
mi is részt vettünk. A Soproni seminariumra vonatkozó memorandumot, — Grossmann levele 
kíséretében — Báró Manteufíel Minister urnák átadtuk s ez alkalommal meggyőződtünk arról, 
hogy vallásunk ügyeit a berlini m. körökben figyelemmel kisérik. Bindewald titkos tanácsost nem 
találtuk házánál és Büchsel fő Superintendenshez siettünk, kinek közbenjárásától sikert reményel- 
tíink, — részt vevén egyszersmind a Máté-templomban tartatott isteni tiszteletben; Raumer t a’ val
lás oktatási ministert meglátogattuk, s szinte ő felsége adjutánsát Gerlach generatist. Sajnáltuk, 
hogy a hires festőt Corneliust, ki olaszhonban mulatott, nem találtuk a nagyon finom Ízléssel épí
tett házában. Érdekes volt különösen a Gerlachali öszve jövetel Potsdamban, — Itt nevezetes a 
kir. lak 1660-ban alapítva, 1701-ben 2-dik Frigyes alatt végezve, a Sanssouci 1744-ben a Nagy 
Frigyes által épitve, s a pompás újpalota a hétévi háború után 3 millió tallérnyi költséggel felál
lítva, felirata: Nec soli cedit; a vár, Ruinenberg, Charlottenburg, hol a Mausoleumban Louisa ki
rálynő (f Jul. 19. 1810) és III. Frigyes Vilmos ( j  Jul. 1840) s ennek ravatalai, a dús Charlot- 
tenhof, a márvány palota s. a. t. — Aug. 17-dike különösen a templomi látogatásoknak volt szán
va, a Jerusalemben Braunig, a Szt.-Péterben Weidlich, Nicolaiban Jonas és a főtemplomban Heng- 
stenberg lelkészek szónokoltak. Jónásnak lelkes előadása, s a Főtemplombani karének különösen 
tetszettek. Berlin városa 1206-ban Il-dik Albrecht által lön megalapítva, hossza 1 l/2 mértföld szé
lessége 1 mf. van 9050 telke, 86000 lakása, 321 útczája s 40 piacza s majdnem 450000 lakosa. 
Nevezetességeit csak rövid szavakkal lehet érintenem: szembetűnők: a brandenburgi kapu (az 
Athénéi Propylaeumok szerint 1779—93 épitve) a hires hársútcza (unter den Linden) az academia, 
a nagy Frigyesnek emlékszobra 43 lábnyi magasságú (880 mázsa érczből) legremekebb szob or a 
világon, mintázta Rauch, öntötte Friebel, felállittatott 1851-ben; az egyetem 1810 olta; a könyv
tár 600000 kötettel s 10000 kézirattal; a gyönyörű kir. vár 600 szobával s nagyszerű termek
kel; a muzeum (előtte granitcsésze, 1500 mázsás és tigrissel küzdő roppant Amazona Kistől) 
constituit Frid. Vilh. ü l. 1828 — számtalan kincsekkel. Az úgynevezett Thiergarten, melly 
Charlottenburgig 1 mfnyire kiterjed, s gyönyörű sétatért képez, méltán Berlin fődiszének monda
tik. A köpnicki téren legnevezetesebb épület az u. n. Bethanien-kórház 350 beteg számára s a 
diakonisták kiképzésére (1845—47 építette Stein); ennek belszervezete bámulatot idéz elő; az
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egyszerű czélszerüségben csodálja a látogató e dicső intézetnek elrendezését. Női ápoló kezek 
angyalkint enyhítik a szenvedők bajait, s milly megható, — kisdedeket látni, kik szüleik által 
e jótékonyság templomába küldetnek, hogy üdüljenek. Lehetetlen a leg méllyebb megilletődés 
nélkül nem csodálni a női önmegtagadás e dicső templomát! — felépítése 500 ezer tallérba ke
rült, 4 orvos s két lelkész működik benne; területe a hozzá tartozó szép kerttel együtt 25000 
négyzetes ök —

Nem szükség szóllani az erélyes Jonas lelkész szívességéről, sem a valódi áhitatosságu 
Arndtról, kinél jó ösmerősök körében egy élvezetdús estélyt töltöttünk, nem a szívélyes Schulze 
titkos tanácsosról, nem a nagy tudományu Mundt kir. könyvtárnokról, nem az előzékeny Teich- 
mann k. színház igazgatójáról, nem az egyházjog s történelembeni ritka avatóttságu Richter fő- 
consistoriumi tanácsosról, vagy az éles tapíntatu Reineck lelkészről, vagy a szakavatott Heng- 
stenberg udvari lelkészről, kitől meglepetve hallottuk az említett általános collecta templombani 
kihirdetését, nem a tiszta kedélyességü Kober Sup.-róla világhirü Humboldról, nem Geisz a hires 
szobrászról, nem a tiszta kedélyű Behrendt tanácsosról sem Bormann és Fürbringer oskalei ta
nácsosokról, nem a mély hitü öreg Gossner lelkészről, Bonnei Ranke, Thilo osk. igazgatókról s 
más számos kitűnő férfiakról, kiknek társaságában boldogító perczeket töltöttem; azonban bizo
nyos, hogy illy férfiak társaságában érzi leg jobban az ember, — mi lehetne vagy mi leendett 
volna, ha illy kertészek ápolgatták vala a növényt. Igaz, — eltérő nézetekre akadtunk különö
sen a vallás dolgában, de gyémántpor által simittatik a gyémánt s az e részbeni szabadság 
majdnem feltételezi a különféle nézetek keletkezését, okokkali támogatását s szükség esetében 
véclelmezését is. — A sok különféle intézetek elősorolása nem lévén czélom, csupán csak né- 
mellyek megemlítésére s szemügybe vételére szoritkozom, a mint azokat a tapasztalás tüntette 
elő felfogási tehetségem elébe. Léteznek Berlinben a következő Gymnasiumok: a szürke kolostori, 
igazgató Bellermann; a franczia, igazg. Lady; a Werderi, igazgató Bonnell; a Frigyes Wilmos- 
féle igazg. Ranke; a joachimvölgyi, igazg. Meinecke; a kölni realgymnasium, igazg. August; 
a városi Gymn. igazg. Kresch; a kir. Seminarium 7 osztállyal igazg. Thilo; kir. intézet a tanító - 
és nevelőnők számára; azonkívül 3 realoskola, egy kézmű-oskola; a neustädti felsőbb tanoda; 
felsőbb városi oskolák; 14 oskola szegények számára, 9 ezek közül a vasárnapi oskolákkal ösz- 
vekötve; ezen intézetek tanuló száma mindegy 11500; két tornász intézet; siketnémák intézete, 
igazg. Saegert; vakok intézete, igazg. Schmidt; kisdedóvó 34, több mint 2000 kisdedek számára.

A Werderi Gymnasium 6 osztályból áll, azonban a fősecunda és alsecunda szinte fő- 
és áltertia hozzájárulásával 8 osztályt képez. Tanítók száma 14, kik közül Bonnell igazgató, 3 Pro
fessor és 10 főtánitó; azonkivül 5 tanárjelölt működik e tanintézetben. A rendes tanárnak heten- 
kinti órák maximuma 27; a jelöltek legfelebb 16 hetenkinti órákban vannak elfoglalva, közön
ségesen 4—7 hét órát adnak. A tanulók száma (1856-ban) 462; az ifjúság sokasága miatt az osz
tályok néha alosztályokat (Coetus) képeznek, hogy a párhuzamos tanítás mellett jobb siker álljon 
elő; évenkint 27-30, mint érett, a vizsga után elbocsáttatik.

Osztály. Lalin. Görög. Német. Franczia. Héber. Vallás. Mathem. Tört. és 
geogr.

Phys. és 
term. rajz.

Propaed. Rajz. írás.

Prima 9 6 2 2 2 2 4 3 2 2 1 __
Fő-Secunda 1 0 6 2 3 2 2 4 3 2 __ 1 __
Al-Secunda 9 6 2 3 2 2 4 4 2 ___ 1 __
Főtertia 9 6 2 3 — 2 4 4 2 __ 1 __
Áltertia 9 6 2 3 — 2 4 4 2 — 1 __
Quarta 9 4 3 3 — 2 3 4 — — 1 1
Quinta 9 — 3 4 — 2 4 3 — — 2 3
Sexta 1 0 — 4 — — 2 4 4 — — 2 4

7 4 3 4 2 0 21 6 16 31 2 9 1 0 2 1 0 8
*
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Az énekre és tornászaira rendkívüli órákban rendkívüli gond fordittatik. A mennyire né
hány hospitálásból kivehető', azt találtam, hogy a tanárok nagy pontosság szigorúság és tudomá
nyossággal veszik a dolgot, különösen a latin nyelvészet nem csak sok erőt igényel, de olly alapos
sággal is tanittatik, mint minő nálunk lehetetlen (az idő szűke miatt.) A reáltudományok egészen 
háttérbe vannak szorítva, egyedül a mathematica szigorúan vétetik. A tanárok modora többnyire 
komoly, néha száraz, ritka esetben acroamatikai. — A tanulók figyelme kitűnő. —

L a t i n  A u c t o r o k  a felgymnasiumban főtertiaig: Quintilian, Tacitus, Horatius, Cicero, 
(kézi könyv Zumpt) Livius, Yirgilius, Curtius, Ovidius, Caesar, — a grammatikai s syntactikai sza
bályok mindenütt ismélteltetnek. Görög Auotorok: Homer, Sophocles, Plato, Thucydides, De
mosthenes, Herodot, Xenophon és Gottschickféle olvasó könyv.

A Wilmos Frigyes gymnasium igazgatója: Ranke. A 9 osztályú intézetben működik azon
kívül 7 Professor, 6 fő tanító, 8 tanító, 4 tanárjelölt, egy festő és egy muzsikamester, tehát 28 
egyén. — Az igazgató egyszersmind kormányzója a kir. reáltanodának, az előoskolának és a 
leányoskolának (Elisabethschule); a mint észre vettem ügyes férfiú, tapasztalásai bokrosak. — 
A fenyíték itt is jó lábon áll, a mint általában Porosz honban a tanuló ifjúság komolysága szem
betűnő. —

A hetenkinti órák átnézete:
Osztály. Lalin. Görög. Héber. Franczia. Nemei. Vallás. Töri. es 

geogr.
Halhem. Phys. és 

lerm. rajz.
Propaed. Rajz.

Felső Prima 9 5 2I 2 3 2 3i 4 2 1 (4
Alsó „ 9 6 2) 2 3 2 3j 4 2 — 4
Felső Sec. 9 6 2 2 2 2 3 4 2 — 4
Alsó Sec. 9 7 2 2 2 2 3 5 — — 4
Felső Tért. 10 6 — 2 2 2 4 4 — — 4
Alsó Tért. 10 6 — 2 2 2 4 4 — — 4
Quarta 9 5 — 2 2 2 2 3 2 — 2
Quinta 10 — — 2 4 2 2 4 2 — 2
Sexta 9 — — 2 4 2 2 4 2 — 2

94 41 8 18 24 18 26 36 12 1 30

Mind a két quarta és tertia közönségesen 2 coetusból áll. Az ügyesség kiválólag tekin
tetbe vétetik p. o. mappák rajzolása táblán és papiron a geom. testek alkatása, a téli s nyári tor
nászat. A természetrajz a három utolsó oszt. jön elő; —

A Quinta és Sextában azonkívül az ének és az irás kötelező, kéz két hét. órában. — 
A tanulók száma 580—600.

A kétosztályu reálosztályban 23 tanító műkedik. Az Elisabethféle oskolában 18, az elő- 
oskolában (VI osztályú) 10 tanító. Ezen intézetek 42 osztályaiba jár 2100—2120 tanúló. —

Az egy évi tandíj — különféle intézetekben 20—30 tallér; az intézetek könyvtárai s 
tankészletei általában kitűnők. —
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A jeles tapintata Thilo igazgatósága alatt lévő a városi oskolák számára tanítókat ké
pező k. seminarium tanterve vázlata a következőket foglalja magában:

Tantárgy Osztály Tanító órák száma

Oskolatan IH. Thilo O
71 II. 71 2
n 1. 7) 2

Vallás Hl. Schneider 3 (bibliai történet)
n II. III. Thilo 2 (bibliai olvasmány)

II. 71 3 (káté)
n I. n 2

71

relv s olvasás III. Ströbing 4
n H. Hegl 2
n í. Steckei 2
71 H. Schneider 2 (olvasástan)

Történet II. 11 2 (német történet)
71 I. n 2 (Poroszhon története)

l ’öldirás III. Hegl 2
n II. Ströbing 2
n I.

71 1
::rm. tudom. U. n 2 (természettan)

19 I. 71 I 77

71 m . n 2 (természetirás).
H. Hintze 2

Számtan n i. 3
7} ii. Stäckel 3

L Hintze 1
Mértan in . Stäckel 3

ii. Hintze 2
írás in . Heilmann 2

n II. n 1

A rajzra minden osztályban 2 óra, az elméleti hangtanra 1 óra; az énekre III-dik oszt. 
4, H-dik oszt. 4, I-ső oszt. egy óra fordittatik. Hegedűben a III-dik osztálybeliek 2, Zongorá
ban a II-dik osztálybeliek szinte 2, a Gymnastikában a n-dik és HI-dik osztálybeliek 2 heten- 
kinti órában gyakoroltatnak. Tanúi voltunk a nagyon okszerű és gyakorlati tanításnak; a mo
dor mindenütt az analytikai.

Tanárok száma öszvesen 9; seminarista 50—60.
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Az ezzel öszvekapcsolva lévő seminariumi oskola s gymnasium 6 osztályból áll, — 
a IV-dik oszt. két parallel osztályt képezvén: Tanterve vázlata:

Tantárgy. O s z t á l y o k :
VI. V. IV. b IV. a m . II. I-

Vallás. 4 4 4 4 3 3 2
Német. 4 4 4 3 3 2 2
Olvasás. 8 5 4 5 2 2 —

Számtan. 4 4 4 3 3 5 4 (mértannal az I. és n.)
Földirás. — — 2 2 2 2 2
Történet. — — — — 2 2 2

Természet irás. — — — — — — 2
Latin. — — — 4 5 6 6
Görög. — — — — — — 5

Franczia. — — — — 4 4 3
írás. 6 6 4 3 3 2 —

Rajz. — * — 2 2 2 2 2
Ének. — 2 2 2 2 2 2

24 25 24 28 31 32 32

A gymnastikában a tanulók 3 részre vannak felosztva, s minden rész 2 hetenkinti 
órában gyakoroltatik. Ezen intézetben 14 tanár működik; ezek közül 6 a Prajparandiában is 
tanít; a tanulók száma 180—200. — A két tanterv a m. porosz ministerium az 1855-dik évi 
Martius 29-dik napján kelt leirata által jóvá hagyatott. — Méltán minta intézetnek tekintetik.

Az evangelismus egyik fővárosát elhagyván, Augustus 26-dikán láttuk Hamburg pom
pás falait; 150 ézer lakosai a virágzó világ kereskedelem mindannyi tanúi; az 1842-dik év 
Május 5 —8 napjaiban a belváros egy harmada borzasztó tűzvész által tönkre tétetett, azáltal 
azonban phoenix gyanánt olly alakot nyert, hogy méltán sok tekintetben a continens városok 
legszebbikének tartatik. Elbáni kikötőjében évenkint 4 ezer tengeri s 5000 folyói hajó horgo
nyoz, — s „Elbhőhe“n a számtalan zászló-vitorlás árboczfák megpillantása — magasztos esz
mékkel tölti el az elragadtatott bámulót. — Első teendőnk vólt meglátogatni Dr. Altot a derék 
lelkészt, ki ezelőtt egy évvel Sopronban meglátogatott bennünket, és a buzgó honfit Vámosit, 
ki tárt karokkal fogadott. Ugyan azon nap megnéztük a Hornban létező nevelő intézetet „das 
rauhe Haus,“ melly az erélyes Wichernnek köszönheti léteiét; ennek belszezvezete nagyon ne
vezetes mind a benne létező s virágzó seminariumi nyomdára, mind pedig könyvkereskedésére 
nézve. Alapittatott 1833-dik évben s áll most 18 épületből; területe 48 hold; magában foglal:
1. Egy gyermekintézetet 120 egyén számára. 2. testvérintézet, 40 tanuló számára, mellyekből a 
belmissio küldönczei válnak. 3. könyvnyomdát; ezt látván s alapitójával társalogván nagyon is 
meggyőződtünk arról, hogy illy intézetnek honunkbani felállítása, nem csak üdvös de szerfelett 
szükséges is. Adná az ég, hogy azon buzgóság, melly ott kicsinyből nagyot teremtett, szeretett 
hazánkban is mutatkoznék s a népnevelésnek magvait a fogékony keblekbe hinteni törekednék; — 
Geffken lelkésznél a buzgó darmstatti Zimmermannal szállottunk, szinte Rehoff lelkészben is 
bölcs tanácsadóra akadtunk. August 28-dikán estve az úgy nevezett „patriotischer Saal“-ban 
Zimmermannak nagyon érdekes előadását meghallgattuk s Bingen számára a gyülekezettel együtt 
örömest adakoztunk. Meglátogattuk Krause és Schmalz lelkészeket és Hudtwalkert a kereszté
nyi buzgóságu városi tanácsost, ki is, megösmerkedvén állapotunkkal kijelenté: „Ihnen muss 
geholfen werden,“ s későbben csakugyan beváltotta szavát. Augustus 29-dikén részt vettünk
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s az Altonai templomban olly isteni tiszteletben, mellynek hatása kiolthatatlanúl serkentendis 
melegitendi keblünket; szónokoltak: Zimmermann, a Kiéli Fricke és Grossmann.

Hamburg városának lelkes polgármestere Kellinghusen úgy szinte Kunhardt, Behrens, 
Lau és Sonnenkalb lelkészek szívélyesen fogadtak bennünket, — láttuk Ottensenben Klopstock 
sirjáts közelében egy érdekes szertartásu temetést; meglátogattam a Johanneum igazgatóját Kraft-ot, 
szinte Berteau s Sievers igazgatókat; oskolai előadásokban részt vettem s itt is meggyőződtem, 
arról, hogy annak látnia kell, a ki okúim akar. A Johanneum Hamburgnak legnevezetesebb in
tézete 1834-dik óta s magában foglalja a tudósok fötanodáját, a reál tanodát s gymnasiumot; itt 
a városi könyvtár, melly 150 ezer kötetet s 5000 kéziratot — azonkívül a tudós Jungius 
Wolf és Götze könyvhagyatékait foglalja magában. A Johanneum szervezetéből a következőket 
kiemelem: Áll az 6 osztályból: a sexta egy vagy két évi, a 5-ta 4-ta egy évi, a 3-ta 2-da 
prima közönségesen két évi folyamból állanak. Működik a gymn. 1 Director (Kraft) 5 tanár, 
4 rendes tanító és 2 lector, azonkívül 4 melléktanitó. Az évi tandíj 100 markbanko, (1 mb. 43 kr. pp.) 
évnegyedenkinti részletekben fizettetik, azonkívül szükségletekre évnegyedenkint fizettetik 1 mb. 
és 8 ß .- A nem némethoni tanulók fizetnek 150 mb. A tanároknak állása fényes; az igazgató fi
zetése 1500 fpp. s lakás 9 szobával; a többi tanárok fizetése 1200—800 fpp. A tanúlók száma 
150—200.

Tan tá rgyak Prima Secunda Tertia Quarta Quinta Sexta Óraszám.
Latin 9 10 10 8 6 4 46

Görög 6 6 6 5 4 — 27
Héber 2 2 — — — — 4
Német 3 3 3 3 3 4 19

Franczia 2 3 3 3 4 3 18
Angol 2 2 2 — — — 6
Vallás 2 2 2 3 3 2 14

Mathematika 3 3 4 4 4 4 22
Physika 2 2 — — — — 4

Földr. és tört. 2 3 2 4 4 4 20
Régi literat 1 — — — — — 1
Term, rajz — — 2 2 2 2 8

Rajz 2 2 2 2 2 — 10
Szépírás — — — 2 2 3 7
Ének 2 2 2 2 2 2 12

3 8 40 3 8 3 8 36 2 8 2 1 8

A tanárok mind kitűnő férfiak, a tanúlók, miről meggyőződtem, — nagyon szépen ha
ladnak a tanulmányokban, mellyeket hallgatni minden tanuló köteles. —

September 2-dikán Brémába érkeztünk, a Gusztáv Adolf egylet főünnepélyében részt veen
dők. — Ennek részletes leirása nem e sorokba való, de lehetetlen elmellőznöm azon magasztos benyo
mást, mellyet reánk gyakoroktak a protestantismusnak a világ minden részeiről központosúlt hősei; 
Majdnem 300 kitűnő egyén itt olly koszorúvá alakúit, melly az evangyélmi áhitatosságtól igazán 
áthatva a tett mezején már 25 év óta a jótékonyság diadal iveit dicsőíti. — A felekezetek s a 
nemzetiségek szinezetei, a keresztényi buzgóság által kögitve, itt fejet hajtottak a vallásosság oltá
ra előtt, mellyen a tiszta kedély tettekkel tömjényez istenének, midőn áldozatkészségével Krisztus 
Urunk példáját követi. Az ünnepély két napig tartott u. m. Sept. 3-dikán s 4-dikén; istene tiszte
lettel kezdődött s végződött is. Jelen valának 41 főegyletek 59 képviselői s azonkivül számos evan
gélikusok német, holland, frank, helvét, magyar honokból sőt Algierből is. A főtemplomban 
Grossmann elnöklete alatt előadásokat tartottak: Sztromszky Sup. ur Pozsonyból, Dürr Algirből,
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Kolbenheyer Sopronból, Heldring Hemmenből, (Hollandiában) Borck Posenból, Prior Meppenből, 
Mayer Parisból, Port Nürnbergből, Demeter Sajó-Kazából (Magyar orsz.), Szeberinyi Ar. Maródi
ból, Anders Glogauból, Stähelin Rheinfeldenből, Ball Radéből; Fliedner Kaiserwerthből, Schicke- 
danz Münsterből, Voigdt Königsbergből, Zimmermann Darmstadtból, Wiesmann Bonnból, Appen 
Höxterből, Jonas Berlinből, Fricke Kiéiből, Scbmeidler Boroszlóból, Ebert Kasselből. Az ezidei fő- 
adány (4600 tallér) a trencsinmegyébeni Laaz gyülekezetnek közlelkesedéssel megszavaztatott, s 
öröm könnyek ragyogtak minden jelenlévő szemeiben! — A G. Adolf szobornak leleplezése, — 
Mallet szónoklata, — a berlini ének kar remek-hangversenye, (ezen élvezet emléke siromba száll 
velem) a két hajón történt bremerhavenbai kirándulás, (Amerikai hajón magyar bús énekeket hal
lattam) a kirándulóknak pompás fogadása, a Bremenhaveni templom, a kivándorlók háza (mellyben 
3500 ember számára egy óra alatt eleség főzhető), az élvezetes társalgás, — kikiirthatlanút maradand- 
nak szivemben s éltem utolsó órajában áldani fogom azokat, kiknek nagylelkű határozata követ
keztében én, mint evangélikus, újjá születtem! — Bár évenkint sokan honfi társaim közül eféle 
tapasztalatokban részesülhetnének, bár láthatnák, mi az evangelismus lelke dicsősége s bóldogitó 
malasztja! — Brémában különösen kitűnő intézetek nem léteznek, bár az oskolák jó karban van
nak kivált az elemiek. Nevezetességei közé tartoznak: Olbers szobra carrariai márványból 1850- 
ben Steinhausertől készítve; a dolgozóház koldusok számára; a városháza 1410 óta s alatta a hi
res pincze; Rolandszobra 14-dik századból, a „szabad a vásár“ jelképe; a museum, a börse s a 
város könyvtára. —

Bréma városának jelszava: navigare necesse est, vivere non est necesse. Fehrmann 
consul vendégszeretete honi szokásunkra emlékeztetett bennünket, s elváltunk tőle azon óhaj
tással, vajha hálánkat válaha éreztetlietnők a lelkes férfiúval! — Mallet, Petri, Noltenius, Merkel 
Pauli, Barkhausen, Grossmann, Zimmermann, Eltester, Hase, Fliedner, Zober, Schwerin, Treviranus 
Roos, Adami s különösen Dorner Heldring és Dürr olly nevek, mellyeknek elhallgatása hála- 
datlanságot árulna el. —

September 9-dikén Hannoverában voltunk, hol is Flügge és Bődeker lelkész urak, úgy 
szinte a titkostanácsos Lex nevezetesen előmozditották törekvéseinket. A nagyon czélszerüen el
rendezett Lyceumot meglátogattam s több órát töltöttem megvizsgálásában. Igazgatója Ahrens. Az 
intézet 6 osztályból áll, a prima, secunda, tertia kék két alosztállyal, egészben tehát 9 osztály. A 
tanulók száma 200—220. A gyönyörűi s nagyon czélszerii tanodái épület J 854-ben a Lyceumnak 
adatott át. A nagy terem egyszerű — magasztos, a közvizgák s ünnepélyek helye; némethonban 
szebbet alig találhatni. — A tanintézettel egy Lyceumi előoskola is van kapcsolatban, melly 
népes és virágzó s 3—4 folyamból áll. A Lyceumi tanárok (16) .tudományos s erélyes férfiak; a 
tanitási modor mindenben analytikai, s nagyrészt kitűnő sikert közvetít.

Deutzon keresztül utazván Düsseldorfban Hülsemannal, Elberfelden Ballal, Bonnban Per- 
thes-el megösmerkedvén, (Arndtot az agg költőt nem találtuk házánál), — gyönyörű Rajna-vidékek 
Dunánk régényes partjait várázsolták vissza emlékezetünkbe. Mainzban Guttenberg emlékoszlo
pánál szellemileg hódoltunk a nagy férfiúnak. September 13-dikát Heidelbergában ünnepeltük a 
szilárd jellemű s tudós Bunsen társaságában. Milly bensőséggel fogadta — a magyarokat, milly 
nyájassággal — ölelte a protestánsokat, milly barátságosan elősegítette ■— az utazókat, kik aján
latai nyomán angolhonba siettek! A többi helybeli tapasztalataink háttérbe szóróinak, mert re
ánk nézve a magas eszü s mély kedélyű férfiú vetélkedő társakra nem akadt. —

Freiburgnak regényes virányai mintegy álomban elillanván előlünk, Baselben, — a ke
dély es Le Grand társaságában élveztük a már ezelőtt szellemileg megkötött barátság örömeit. O volt 
ottmulatásunkkor, — atyánk, kalauzunk, rendezőnk, útmutatónk; vele vettünk részt Hagenbach 
lelkes előadásaiban az egyetemen melly 1459 alapittatott; vele hallgattuk Gerlachot Stephansent; Ő ve
zetett bennünket a hires templomba, mellyben 1431-ben Cesarini elnöklete alatt zsinat tartatott; 
Burkhardthoz és a missióházba, hol is előadásokban részt vettünk, s mellyből a világ minden ré
szére térítők küldetnek szét; csodáltuk annak elrendezését s örültünk, hogy ott Böhm házánk-
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fiát láthattuk; Beuggenbe kirándultunk, s ott a seminariumi igazgató, — a gyöngylelkü Zel
ler, — 72 növendékei társaságában élvezet, dús órákat töltöttünk. Sokat szenvedett a tisztes öreg, de 
istenhezi bizodalmát mind e mai napig sem zárta ki szivéből, mert Franckenek szent ihlete lelkesíti 
tántoríthatlan lelkületét! Le Grand intézkedett, hogy szónoklatokat tarthattunk küldetésünk ügyé
ben, s alumnatusában meggyőződhettünk ezen intézet áldásdús sikeréről. Burkhardt igazgató szi
ves közbenjárása következtében nem csak az előadásokban részt vehettem, de ő a gymnasium 
szervezetét is megösmertette velem; erre nézve a következőket felemlítem: A hnmanistikus Gy
mnasium 6 osztályból áll, az első és a 4-dik osztály kettős lévén, tulajdonképen 8 osztályt képez 
9 rendes s 2 rendk. tanitóval.

L e c z k e  r e n d  á t n é z e t  e.

Oszt. Vallás. Görög. Latin. Franczia. Német. Történet Földrajz. Mathem. Term. rajz.

1 2 _____ 6 5 __. 3 4 —
2 2 — 6 — 5 2 2 4 —
3 1 — 7 5 3 2 2 4 —
4 1 — 8 5 3 2 2 3 2
5 1 7 7 3 3 2 1 4 1
6 1 7 8 3 2 2 1 4 1

8 14 42 16 21 10 11 23 4j

Azonkívül a természettan csak a 6-dik osztályban két hetenkinti órában adatik elő; 
a szépírásban a 4 első osztály 10 hét. órákban gyakoroltatik; a rajz (melly nem kötelező) hét. 
2 órában, az ének hét. 8 órában, a test gyakorlatok nyáron minden osztályban 2 hét. órában.

Az ugynevezet realgymnasiumba, mellyben 13 tanár működik s mellynek igazgatója 
Schmidlin 200—310 növendék jár s 5 osztályt foglal magában. Az órák felosztása a következő:

Szak, 0 s z t á 1 y- Öszveg,

1 2 3 4 5
Vallás 2 1 1 í 1 6.
Német ny. 5 5 5 3 3 21.
Franczia ny. 7 7 7 7 7 35.
Történet — 3 3 3 8 12.
Földrajz 2 2 2 2 2 10.
Mathem. 4 4 4 5 5 22.
Term, tudom. — — — 2 2 4.
Szépírás 4 4 2 2 2 14.
Rajz — — 2 2 2 5.
Ének 2 2 2 2 2 10.
Tornászat 2 2 2 2 2 10.

28 30 30 31 31 150.
Ót ebben működő tanár, a hum. Gymnasiumban is tanít. —

Strassburgban csak fél napig mulattunk, Bruch, Bögner tanárokat s Blind lelkészt meg
látogattuk s ismereteket szereztünk magunknak mind általában a protestánsok állapotáról fran-

4
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czia országban, mind a nevelő intézetek mivoltáról. A franczia országi evangélikusoknak hely
zete nem igen megnyugtató, azonban a kormány részéről semmiben sem gátoltatnak, mi a val
lási s nevelési ügyeket illeti. Azért is némely íelfiak különösen Párisban kitünően működnek a 
nevelés s vallásosság terén. — September 19-dikén Parisba érkeztünk. Nem lévén feladatom e 
világ-babel lény s árnyoldalait igénytelen ecsettel lemásolni, sem eziránti másodszori tapasztala
taimra az elvonás elveit alkalmazni, — egyszerűen kijelentem, hogy valódi elvezetet csak egy-, 
nehány buzgó férfiak társaságában találtam. Vallette, Monod, Mayer, Grand Pierre, Presensé, 
Appia oily lelkós egyének, — kiknek buzgósága több mint 100000 evangélikust, — máskint el- 
veszendőt, — a vallási haláltól megmentett! — Illy tevékenység illy körülmények közepette pro - 
totypusul szolgálhatna mindnyájoknak, kik aggasztó vallási viszonyokban élnek! egy estély, mel- 
lyet Vallette társaságában, egy óra, mellyet Monod hajlékában áhitatosan töltöttünk, háttérbe szőri, 
tóttá a pompás város ezerféle gyönyöringereit. Könyen elváltunk Versailles nagyszerű tárlataitól- 
St. Cloud őrjöngési vidámságától s még Napoleon ravatalától is, mert mindenütt — csak a kül
sőség szemíényvesztősége uralkodik, — a kedélyes élet puszta szó gyanánt elhangzik; — érző
szivek helyett, hideg kőhalmazok emelkednek a valódi nagyság romjain; a pezsgő élet az elmál- 
lás cziráját foglalja magában, s a csinos klilszin fedi a hiúság sírboltjait, September 26-dikán Lon- 
donfelé indúltunk.

Ugyan azon nap 8 órakor estve Boulogne-ben voltunk, s 11 órakor éjjel „Albion“ packet- 
booton eveztünk; a zivataros tenger-betegséget idézett elő melly 3 óráig tartott; borzasztó volt a 
hajó csikorgását hallani s mindenperczben attól tartani, hogy elveszünk! A betegség dühe — le
csillapulván elaludtam, s reggeli 10 óra tájban láttuk Towert. Lauerbach ösmerősünk közbenjá
rása által szállást fogadtunk Strand-on Craven útczában, a város közepében s — pihentünk. — 
London mindenben nagyobbszerü Párisnál; a Westminsteri templom, Szt. Pál temploma, a par
lamentház, (20 millió pf.-ba fog kerülni) a Párkok, a nemzeti Galleria s az ezer meg ezer közlekedé
si eszköz (omnibus és bérkocsi mintegy 30 ezer); a minduntalan czirkáló számos Themsi gőz
hajó a roppant dog-ok (hajóraktárak, mellyeknek egyikében 3 millió akó bor, 4 mértföldnyire 
kiterjedő keresztbe vágó vasutak a hordók gördítésére) a gyönyörű hidak, a Tunnel (Themse allati 
alagút) Strand, Piccadilly, Quadrant, Oxford-útczák palotái, a Sydenhami 1848 lábnyi hosszaságu 
csuda üvegpalota; a Regentpark élőgyüjteményével a Brittisch Museum s más számtalan neveze
tességek, mellyekben s mellyek körül a harmadfél millióból álló népesség szüntelenül pezseg, mind 
ezek elkábitják a nézőt, ki — fájdalom, — a roppant gazdagság szomszédságában egyszersmind a 
legirtóztatóbb szegénység példányaira akad. — Nem jól éreztük magunkat ezeknek láttára s kiván- 
koztunk olly menedéket találni, hol kedélyeink, elfelejtvén a szörnyeteges zsibajt, legalább nehány 
pillanatra boldogoknak érzehetnék magokat. — Kívánalmunk teljesedett; történetesen észre vevén 
a Savoy streetben lévő német lutherános templomot, — lelkészét, — az angyali kedélyű Steinkopfot 
meglátogattuk, az esti isteni tiszteletben részt vettünk s meggyőződtünk árról, — hogy az úr keze 
vezetett bennünket. Steinkopf, a pretestantismus Simeonja a Stuttgardi bibliai társulat alapitója, bár 
hozzá szóló ajánló levelekkel nem valánk ellátva, — mert a continensen őt már elhunytnak vél
ték testvéri szívélyességgel fogadott bennünket; 83 éves korában működik, szónokol, segít, boldogít. 
— Vele járultunk az úr sz. asztalához. Ő méltányolta s lelkesen fogta fel törekvéseinket s min
denre késznek nyilatkozott, kivált minekutána úti társam, — Steinkopf és gyülekezete óhajtásának 
megfelelendő. — a nevezett templomban kétszer szónokolt volna. Sikerét láttunk s jövőben is lát
ni fogjuk. Schmettau, Kappel, Wallbaum lelkészek is szívesen fogadtak minket, de volt alkalmunk 
azt is tapasztalni, hogy a párizsi ev. lelkészek erélyesebbek a lelkészi hivatal viselésében a londoni
aknál, mi nagy részt annak is tulajdonítható, hogy híveik, szabadon csatlakozhatván akármellyik 
gyülekezethez, nagyon elszórtan élnek s csak vasárnap vehetnek részt az isteni tiszteletben. Sir 
Culling Eardley t Erith jószágán (kenti grófságban) felkeresvén, kis testben nagy lelket találtunk 
s ugyan ott Bernau lelkésszel, — ki 12 évig ezelőtt Amerika vadonjaiban mint vándor lelkész mű
ködött, — élvezetdús órákat töltöttünk, mellyek mindenkor tapasztalataink fénypontjai leende-
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nek. A két Forster testvér, Tottenhamban, majd bebizonyitandja, hogy Quackerek keveset szóik
nak, de annál többet tesznek. A Savoy-streeti ev. egyház gondnoka Stohwasser szívesen látott 
családja körében. 4z 56 féle egyletek p. o. medicinal sociely 8, society of knowledge 10 s a t. 
nagyobb részt az associatio szüleményei, s a dissidensek általában kitünó'bb erélyességet fejtenek 
ki a tudományosság terén, mint az angol episkopális egyház. A legnevezetesebb intézetek közé tarto
zik a Kings college, mellynek belszervezetét Windszor tanár által szemügybe vehettem. Van pe
dig 6 féle tanköre, u. m. a theologiai, gymnasialis, reális, orvosi, eló'készülő és katonai; e körök
ben 75 tanár működik, tanulók száma 3200—3400, s ezek közt részint vendégtanulók, részint az 
intézetben lakók, hol mindennel eltartatnak. A Gymnasiumban a vallás, görög, latin, mathemati- 
ka, história, angol, franczia és német nyelvek adatnak elő. A beirási díj 46 f. pp. Az oskolai év
nek 3 szaka van (term) s mindegyike tart 3 hónapig octobertől kezdve junius végéig. Egyévi dij 
egyes tudományokra nézve, — eképen van meghatározva: latin 105 f. pp. görög 105 f. pp. mathemati- 
ka 105 f. pp. történelem 52 V2 f-pp. a kölönféle új nyelvek egyenkint 52 l/ 2 f. pp.; a bentlakó ta
nulók csak szállás és eltartás fejében 500—600 f. pp. űzetnek egy éve, s minden más járandósá
gok a beigtatás idején egyszerre lefizetendők! Mennyibe kerül itt az oktatás s tán azért többre 
becsültetik, mint másutt! — Az előadásokban részt vettem s bámúlva láttam öt előadó tanárt egy 
nagy teremben 120 tanulóval különféle tudományokkal egyszerre elfoglalva! Browne tanár 2 
óráig folytonosan tanitott s elővette Tacitust, Thucydidest, Cicerót, Euripidest, Quintiliant, Plátót 
futólagos olvasmányul. Az órák közti szünetperczekben fenyitékről szó nem lehet, de az előadá
sokban mély csend uralkodik! — Megvallom, hogy ollyasmit sehol sem tapasztaltam, s itt lát
tam a köz életnek hu tükrét. Vannak nagyszerű seminariumok is 300—600 tanulók számára. 
Itt fogtam fel tökéletesen Quintilian szavait (Deci. 260 p. 61 ed. Bipont.): „quid nobis tarn natu
rale , quid ab ipsa providentia magis datum concessumque videri potest, quam alere hominum 
„animos ac sustinere.“ —

Londontól könnyen, Steinkopftól nagyon nehezen váltunk el; a búcsú pillanatában ve
lünk és Schmettau segéd lelkésszel együtt térdre borúit a magasztos Szimeon; könnyezve érez
tük az áliitatos ima hatását s őszinte alázatossággal fogadtuk áldását, mellyet mély ihleltséggel 
mondott a magyarhoni evangélikusok vallásosságára! — Illy pillanatok a mennyei boldogság 
hírnökei! —

Idő szűke miatt Oxfordba nem mehettünk, — az egyetemhez Írásban szállottunk. — 
October 16-dikán elhagytuk Londont. —

Doverből Calaisig szerencsésen eveztünk 1 '/2 óra alatt. Fájdalommal kénytelenek vol
tunk felhagyni a hollandhoni utazással, ámbár az erélyés Janssen Leydenben és a tiszta kedé
lyű s páratlan szerénységü Heldring, Hemmeni lelkész, már egyelőre kiegyengették az utat szá
munkra — October 18-dikán Kölnbe érkezvén, a világ hires főtemplomot csodáltuk s vaspá
lyán Weimarba siettünk. Itt Göthe s Schiller hajdani lakásait, Herder emlékszobrát, a főtemp
lomot s a vár kápolnáját szemügybe vettük; meglátogattuk Dittenbergert a derék udvari lel
készt, Schölt udvari tanácsost, Laukhardot, az erélyes oskola igazgatót és egy régi kedves ös- 
merősünket. Utitársam egy 12 óráig tartó vészteljes betegségi rohamot szérencsésen legyőzvén, 
tovább szándékoztunk, minekutánna a helybeli gymnasiumi előadásokban részt vettem volna. Itt 
találtam a tudományosság székhelyét s meggyőződtem arról, hogy e tanintézet azoknak egyike, 
mellyekről lehet mondani: Excitat auditor Studium laudataque virtus ereseit et immensum glo
ria calcar habet. A gymnasium a következő osztályokból á ll: Ober-Prima, Unter-Prima, Gesammt- 
Prima; Ober-Secunda, Unter-Secunda, Gesammt-Secunda s épen igy Tertia, Quarta; az úgy ne
vezett gesammt osztályok csak combinált órákat vévén tekintetbe, e szerint a Gymnasium 8 
osztályból áll s leginkább megközeliti az Osztrák gymnasiumok szervezetét. Az előadások tar
tatnak reggeli 7 órától kezdve 11-ig, délután 1-től 3-ig; a hetenkinti órák száma a tanulókra 
nézve 30—32. — Működik benne 14 tanár s járja 200—220 tanuló. —
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October 21-dikén megint Lipcsében voltunk, ott régi ösmerőseinket viszontláttuk s 
másnap Waldenburgba siettünk. — Magasztos pillanat volt Victort a Schönburg-Waldenburgi 
lierczeget láthatni, ki példátlan nagylelkűségénél fogva, még a háladatlanság daczára is, — jó
tékony intézetekre többet áldozott mostanig 600000 forintnál ppben. 27 különféle alapítványok 
s intézetek köszönhetik lételüket a mivelődés ezen áldás koszorúzta nemtőjének. Nagyon neveze
tes a helybeli seminariiun, melly majdnem 100000 p. forintba került s mintául szolgál a német
honi képezdéknek. Igazgatója a kitűnő jártasságú Schütze. Részletes leírása ezen intézetnek nem 
e lapokba való, annyit azomban meg kell vallani, hogy dicső jövőnek néz elébe olly haza, hol 
eféle intézetek a vallásosságot a népszerű tudományossággal párosítják! —

October 24-dikén Dresdában voltunk, hol is a lelkes Böttcher lelkésznél és Käufer ta
nácsosnál néhány megörvendeztető órákat töltöttünk.

October 27-dikén valósulva éreztük kebleinkben Ovid mondatát: Nescio qua natale so
lum dulcedine cunctos ducit et immemores non sinit esse sui, s a viszontlátás örömkönnyeivel 
üdvözöltük édes hazánkat.

Szándékom volt Döderlein elvét: praeceptorum juniores exhibeant specimina eruditionis, 
seniores specimina experiential, e sorokban, a mennyire lehetett, — életbe léptetni, legyen az há
lámnak záloga, hitsorsim buzgóságanak viszhangja s a vallásos miveltségnek, — mellyért élek 
halok, — csak verőfényben gyöngén megzendülő Memnoni szobra.

Kiirály József Pál,
Igazgató-Tanár.
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9

A’ jelen 185%-ik osk. évben követett gyinn. tanterv átnézete.
III.

Osztály. Vallás. Lalin. Görög. Magyar. Német.
Földrajz

és
Történelem.

Malhema-
tika.

Természet
tudomá
nyok.

Ének szép
írás, (nem 
számilva.)

Propae-
deutika. Óraszám.

I . 2 . 8 . 2 . 3 . 3 . 3 . 2 . 1 . 1. __ 2 3 .

11. 2 . 8 . — 2 . 3 . 3 . 3 . 2 . 1. 1 . 2 3 .

111. 2 . 6. 5 . 2 . 3 . 3 . 3 . 2 . 1 . 1. — 2 6 .

I V . 2 . 6. 4 . 2. 3 . oO. 3 . 3 . 1. 1 . — 2 6 .

V . 2 . 6 . 5 . 2 . 3 . 3 . 4 . 2 . 1 . - 2 7 .

V I . 2 . 6 . 5 . 2 . 3 . 3 . 4 . 2 . 1 . — — 2 7 .

V I I . 2 . 5 . 4 . 2 . 3 . 3 . 3. 3 . 1 . — 2 . 2 7 .

V I I I . 2 . 5 . 5 . 2 .

__
3 . 3 . 2 . 3 . 1 . — 2 . 2 7 .

Ö s z v e g . r , 5 0 . 2 8 . 16 . 2 4 . 2 4 . 2 , 1 9 . — 4. 2 0 6 . 
_______ .

Jegyzék. Ezen órák felosztási átnézet egészen megegyez a m. kormány által kiadott tervvel (j. Verordnung v. 10.
Sept. 18»5 Z. 10312— 878) különösen a vallásra, latinra, görögre földrajzra s történelemre természettu
dományokra és Propaedeutikára nézve, de eltér.

a) Az Anyanyelvben, ez itt magyar — német lévén, ott csak a német-.
Nálunk 40 óra, ott 25.

b) A Matematikában nálunk 25 „ „ 23

öszveg 65 „ öszveg 48
nálunk tehát 17 órával több, az az a Lectionsplan szerint általában 189 óra, nálunk pedig 206, ide nem 
számítva az ének, szépírás, rajz, zongora, gymnastika és úszás-órákat.
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IV.

Tanári kar az 185% ki osk. évben.
1. Csermák Kálmán helyettes tanár.

T a n t á r g y a i :  Számtan az I-ső oszt. Magyar nyelv az I-, II-, III-, IY-, oszt. és a történet az
I-ső és H-dik osztályban. HetenkinH óra . . . . . . . . 1 7 .

2. Domanovszky Endre r. tanár a VIII-dik oszt. osztálynoka.
T a n t á r g y a i :  Propaedeutika a VII-dik és VIII-dik osztályban.

Magyar nyelv s történelem szinte a VII-dik és VHI-dikban.
Azonkívül vezényelte a magyar ir- és szavallati gyakorlatokat, mellyekben a felgymnasiumi tanulók 
hetenkinti két órában vettek részt, a magyar ifjúsági könyvtár felügyelete is őt illetvén. Hetenkinti óra 14.

3. H rabowszky Dávid r. tanár.
T a n t á r g y a i :  A német nyelv az V-, VI-, VII,- VHI-dikban.

A történet az V és VI-dikban. Hetenkinti óra . . . . . 1 8 .
4. Király József Pál r. tanár s igazgató.

T a n t á r g y a i :  Természettan a VH-dikben. és latin a VHI-dikban.
Azonkívül vezényelte a német ir- és szavallati gyakorlatokat, mellyekben a felgymnasiumi tanulók 
hetenkinti két órában vettek részt, a német ifjúsági s szinte a franczia ifj. könyvtár felügyelete őt 
illetvén. Hetenkinti óra . . . . . . . . . . . .  8.

5. Kleeblatt Hermán r. tanár a Il dik oszt. osztálynoka.
T a n t á r g y a i :  Latin a Il-dikban; német és természetrajz az I-ső és Il-dikban. Hetenkinti óra 18.

6. Lehr András r. tanár a VII. o. osztálynoka.
T a n t á r g y a  a Latin nyelv, az V-, VI- és VH-dikben. Hetenkinti óra . . . . . 1 7 .

7. Petrik János Jakab r. tanár a VI o. osztálynoka, a tanári kar pénztárnoka.
T a n t á r g y a i :  Vallás a IV-, V- és VI-dikban; a görög V- és VI-dikban; hét. óra.. . . 16.

8. Poszvék Gusztáv r. tanár; osztálynok az V-dikben. Jegyző. —
T a n t á r g y a i :  Természettudomány a III-, IV-, V-, VI-dikban és Mathematika a II- III- IV-dikben.

Hetenkinti óra . . . . . . . . . . .  18*
9. Rajcsányi János r. tanár; osztálynok a IV-dikben.

T a n t á r g y a i :  görög a III- és IV-dikben; latin a IV-dikben, magyar az V-dikben. Hetenkinti óra 17.
10. Schranz János helyettes tanár; osztálynok az I-ső osztályban.

T a n t á r g y a i :  Latin az I-sőben; vallás az I-sö II-dik és Ill-dikban; német a IV-dikben. Heten
kinti óra . . . . . . . . . . . .  17.

11. Turcsányi Adolf r. tanár
T a n t á r g y a i :  Mathematika az V-, VI-, VII- és VlII-dikban.

Physika a VHI-dikban. Hetenkinti óra . . . . . . . 1 6 .
12. Zsarnoviczky György r. tanár; osztálynok a Ill-dik osztályban.

T a n t á r g y a i :  Latin a Ill-dikban; történet a Ill-dikban s IV-dikben; német a Ill-dikban. Heten
kinti óra . . . . . . . . . . . .  16.

Ezen XII. Gymnasiumi tanárokon kívül, a következő theologiai tanárok működtek a Gymnasiumban.
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13. Müllner Mátyás r. tanár, könyvtárnok, a tápintézet s convictus ephorusa.
T a n t á r g y a i :  Görög a VII-dik és VlII-dikban; magyar a VI-dikban. Hetenkinti óra . . 11.

14. Pálfy József r. tanár a theologia s seminarium igazgatója; exhortator.
T a n t á r g y a :  Vallás a VII- és VlII-dikban. Hetenkinti óra . . . . . .  4.

Öszveg . . 206.

J e g y z e t e k ,
1. Az I-ső osztályban működött 3, a 11-dikban 4, a III-dikban 5 tanár, a IV-, V-, VI- és VlII-dikban hat hat tanár a 

VII-dikben 7 tanár.
2. Az órák öszvegébe nem számíttattak a magyar ir- s szavallati gyakorlatokra, a francziára, a szépírásra, énekre, 

a mérési gyakorlatokra, a theologiábani s seminariumbani előadásokra szánt órák; ezeket is beszámítva minden 
tanár 18-20 órát tartott hetenkint.

3. Rendkívüli tanítók: Steinacker K. rajzban. Süssmann K. gymnastikában; Schöll J. Hirth Gy. Ziska J. úszásban. 
Stix Js. hébervallás tanító. Turcsányi Ad. az algymnasiumot tanította a szépírásra. —

4. A franzia nyelv előadatott Király József Pál és Turcsányi Adolf r. tanárok által; az énekben! és zongorázásban! 
tanítók: Zsarnoviczky Gy. r. tanár és Benka Gy. theologus. —
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V .

Tantárgyak az 185Vdiki oskolai évben.
I- sö osztály.

1. Vallás 2 óra. Az ó szövetségi bibliai történetek és Luther kis kátéja, bibliai mondatok; szent énekek emlékelése.
2. Lalin nyelv 8 óra. Nyelvtan szabályai, ejtegetési, hosonlitgatási s hajtogatási gyakorlatok; az olvasási gyakor

latokból vett mondatok emlékelése; holnaponkinti feladatok otthoni dolgozatokra, oskolábani gyakorlatok 
2-szer hetenkint. Kézi könyv: Szepesi.

3. Magyar nyelv 2 óra. A nyelvtan főszabályai, betütan, szótan nevek s’ igék ragozása; helyes Írási szabályok,
elemezés, versemlékelés kéthetenkint 1 feladat. Kézi könyv: Warga János nyelvtana.

4. Német nyelv 3 óra. Az 1-ső félévben az elméleti nyelvtan nem tárgyaltatván, olvasásbani gyakorlatok, szóta
nulás és kisebb mondatok fordítása jött elő; szavallások; a 2-dik félévben Töpplerszerint, artikulus, fő
nevek, melléknevek ejtegetése, hasonlitgatás, mellék neveknek a szókkali öszveköttetése; —  gyakorlatok, 
emlékelés.

8. Földrajz 3 óra. Az általános földrajz főpontjai, —  a politikai földrajzzal öszvekötve. K. k. Bellinger.
6. Számtan 3 óra. Egész és törtszámokkali műveletek. Nézlettan: Vonalok szögök, és háromszögök, — ezeknek

fősajátságai a négyszögökig K. k. Moznik.
7. Természetrajz 2 óra. Zoologia: emlős állatok és rovarok képek előmutatásával s a szemléleti modort használva.

K k. Hanák.
8. Ének és Szépírás 2 óra mint kötelező tantárgyak; énekben különösen a kóták ösmerete, olvasása, ütenynemek,

hangnemek, és hangmenetek; szent és világi énekek. —

II- dik osztály.
1. Vallás 2 óra. Az újszövetségi biblai történetek, szentmondatok és énekek emlékelése.
2. Latin nyelv 8 óra. Igetan, szóalakitás, erkölcsi mondatok; gyakorlatok; elemezés, fordítás, paradigmák ismétlé

se; havonkint 2 feladat. K. k. Szepesi.
3. Magyar nyelv 2 óra. A nyelvtan szabályainak bővebb tárgyalása, a rendhagyó igék ragozása, elemezés, helyes

írás, szavallás; havonkint 2 feladat. K. k. mint az 1-ső oszt.
4. Német nyelv 3 óra. A nyelvtani szabályok s hozzá tartozó gyakorlatok folytonos párhuzamban a magyar nyelv

vel. Elemezések, szavallások Mozart szerint havonkint 2 feladat; oskolai rövid rögtönzetek.
5. Történelem 3 óra. ókori történet a kereszténység megjelenéséig földrajzzal öszvekapcsolva. K. k. Beck.
6. Számtan 2 óra. Közönséges törtek, tizedes törtek, nevezett számokkali műveletek, viszonyok s arányok. K. k.

Moznik. Nézlettan a 4 szögökig.
7. Természetrajz 2 óra. Madarak, hüllők, halak; 2-dik félévben növénytan a legnevezetesebb növények megösmer-

tetése. K. k. Hanák.
8. Ének és Szépírás mint az 1-ső osztályban.

III- dik osztály.
1. Vallás 2 óra. A reformatio története német és magyarhonban. —
2. Latin 6 óra. A szőkötés leg nevezetesebb szabályai, fordítások, syntaktikai elemezések Szepesi szerint. Hoffmann.

hist. ant. 21 fejezet, emlékelés, taglalás, havonkint 2 feladat. —
3. Görög a óra. Olvasás, névragozás, igehatárzók, számnevek, kötszók, a tiszta néma és folyékony igék hajtogatá

sa, fordítások, szép és helyesírási gyakorlatok, emlékelés, otthoni dolgozatok; havonkint 2 feladat. K. k. 
Szepesi.

4. Magyar 2 óra. Szókötéstan kapcsolatban mondatok elemezésével; havonkint 2 dolgozat, szavalmányok K. k.
Zimmermann.

1»
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5. N ém et 3 óra. A nyelvtan ismételve, gyakorlatok elemezése, szavalmányok, havonkint 2 dolgozat. K. k. Töppler
és Mozart.

6. Történelem 3 óra. Középkor Augusztustól Amerika történetéig; magyarok története, a földirással folytonos kap
csolatban. K. k. Beck.

7. Szám s nézlettan 3 óra. Viszonyok s arányok bővítve, különféle alkalmazásokkal. Mértan: Idomok alakítása,
osztása, változtatása K. k. Moznik.

8. Termézettudomány 2 óra. Mineralogia; 1 óra Physika: a testek tulajdonai, vegytani előismeretek. K. k. mint
a 11-dik oszt. és Schabus — Hollósy.

9. Ének és Szépírás mint a II-dik oszt.

IV- dik osztály.
1. Vallás 2. óra. Az egész kis káté magyarázva. —
2. Latin 6 óra. Szókötési szabályok ismétlése. Caesarból 33 fejezet; Ovidiusból 4 elegia, emlékelés, fordítások, ha

vonkint 2 dolgozat. K. k. Szepesi.
3. Görög 4 óra. A rendes és rendhagyó igék, fordítások, helyesírási gyakorlatok, emlékelés, otthoni irály gyakor

latok, kéthetenkint egy munka. K. k. mint a III-dik oszt.
4. Magyar 2 óra. Alkalmazott mondattan, körmondattan, hetenkint I otthoni dolgozat és rögtönzetek, szavalmányok.

K. k. mint a III-dik oszt.
ő. Német 3 óra. Periodologia, olvasási gyakorlatok, elemezés, fordítás, helyes írás, rögtönzetek, szavalmányok re

mek írókból, havonkint 2 dolgozat. K. k. Mozart.
6 Történelem 2 óra. Újkori történet a bécsi congressusig; magyarok története; austriai honismeret az oester- 

reichische Vaterlandskunde kézi könyv szerint.
7. Szám és nézlettan 3 óra. Hatványozás, gyökvonás, öszvetett arányok s azoknak alkalmazása. Mértani idomok

változtatása, osztása, térfoglalat kiszámítása, a háromszögök hasonlósága. K. k. mint a III-dik oszt. —
8. Természettan 3 óra Physika: nyugtán, moztan, delej, berz, fény, meleg. K. k. Schabus-Hollósy.
9. Ének és Szépírás mint a III-dik oszt. —

V- dik osztály.
1. Vallás 2 óra. Palaestina leírása; zsidók története; Lukács evang. 7 fejezet.
2. Latin 6 óra. Livius Praefatio. XXI-dik könyvből 1 — 18 fej. 32—37. Metamorphosis 1-ső K. 1—44 vers; 69—

112-dik vers; 127— 198-ig. 205— 143-ig; 233—414 versig. II-dik K. 1 — 128 v. 195—216; 227— 
366. Zárvány és otthoni dolgozatok kéthetenkint.

3. Görög 5. óra. Cyropaedia a 7-dik és 8-dik könyv. Herodot 7-dik K. 19 fejezettől a 110-ikig; nyelvtani ismét
lések, havonkinti irálygyakorlatok. —

4. Magyar 2. óra. Magyar irálytan; szövegfejtegetés; tárgyak felosztásábani gyakorlatok; havonkint két irály, sza
valmányok.

5. Német 3 óra. Bemek írók magyarázata, szavalmányok Mozart szerint; otthoni s rögtöni dolgozatok; feladott
otthoni tárgy 13.

6. Történelem 3. óra. Ókor nagy Sándorig; görög irodalom s mythologia. —
7. Matliematika 4 óra. betűvetés 4 mütétele egész és törtszámmal; tizedes törtek, láncztörtek, viszonyok, arányok

harmasszabály, osztalékszabály. Geometria Longimetria és Planimetria Moznik szerint.
8. Természetrajz 2 óra. Mineralogia. Botanika; növények elterjedése.
9. Ének 2 óra. egyhangú énekek és chorus. —

VI- dik osztály.
1. V a llá s  2. óra. Az ó és űj szövetségbei bevezetés; biblia olvasása s megmagyarázása. —
2. Latin 6 óra. Cicero Or. pro Archia. pro Ligario. Sallust. Bellum Catil. 1— 12- fej. 52, 54, 58, 60. 61-dik fej.

Virgil Aeneis I. K. Eccl. príma; rögtöni és otthoni dolgozatok hetenkint.
5
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3. Görög 5 óra Herodot VII-dik K. első 20 fejezetei. Homer odysseájából az első ének egészen a másodiknak fele;
görög nyelvtanbóli ismétlések, szófüzési szabályok; havonkinti dolgozatok.

4. Magyar 2 óra. Magyar irodalom története a Mohácsi vészig, s rövid magyar verstan; havonkint 2 irály, sza-
valmányok. —

5. N ém et 3 óra. Újabb költészeti remekírók magyarázata; rögtönzetek, szavalinányok, feladott tárgy otthoni mun
kára 16. K. k. Mozart.

6. Történelem 3 óra. Római történelem — a nyugoti birodalom elenyészéseig. K. k. Pütz.
7. Mathematika 4 óra. Algebra, hatvány, gyök, logarithmusok, 1-ső rendű egyenletek egy és több ismeretlennel.

Trigonometria és Stereometria; mérési gyakorlatok. K. k. Moznik.
8. Természetrajz 2 óra Zoológia s az állatok földrajzi elterjedése.
9. Ének 2 óra. Mint az V-dik oszt —

VII- dik osztály.
1 Vallás 2 óra. Egyháztörténet.
2- Latin 5 óra. Cic. Or. pro Milone. Virgil Aeneis IV-dik éneke. Georgikon 1-ső könyv 1— 40 vers; 466—514 ;

11-dik könyv 4S8— 542; otthoni és zárvány dolgozatok hetenkint.
3. Görög 4 óra. Homer llíása IlI-dik és Vl-dik ének, VlI-diknek egy része. Demosthenes harmadik olynthíai és első 

philippikai beszédjei, otthoni gyakorlatok 2-szer havonkint.
4 Magyar 2. óra. Magyar irodalom 1848-ig kezdve a reformatiótól; olvasmányok, szavalmányok, havonkinti 2 dol

gozat.
5. Német 3 óra. Német irodalom kezdetétől 16-ik századig. 16 feladvány. —
6. Történelem 3 óra. A népvándorlás óta a 30 éves háborúig Pütz szerint.
7. Mathematika 3 óra. Algebra; első rendű határozatlan egyenletek; másodrendű egyenletek egy és több ismeret

lennel, exponentialis egyenletek; összeállító tan; permutatio, combinatio, variatio, binomtan. Geometria: 
Gömbháromszögtan, alkalmazása az astronomiára, az egyenletek mértani szerkesztése; mértani feladatok 
algebrai feloldással; analytikai mértan egyenes és görbe vonalokról, kúpszeletek, mérési gyakorlatok. Moznik.

8. Természettan 3 óra. Bevezetés, általános tulajdonai a testeknek. Vegytan. Statika, Dynamika s általában az egész
erötan, kivéve az Acustikát; folytonos kísérletek, s az azokkali bánás módjának betanítása. K. k. Baum
gartner.

9. Propaedeutika 2. óra. Logika Beck szerint.
10. É nek  2 óra. Mint a Vl-dik oszt. —

VIII- dik osztály.
1. Vallás 2 óra. Keresztény hit és erkölcstan.
2. Latin 5 óra. Horat. Od. 1-sö k. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 12. 14. 15. 22. 24. 28. 34. 35. Oda; Ild ik  könyv: 2. 3-

10. 13. 16. 18 Oda. Sait. I-ik. 4-dik Satira. IlI-dik könyv: 1. 2. 3. 5. 29. 30-dik óda; IV-dik könyv
3. 7, 15-dik óda. Epodon 2-dik óda. Carmen Seculare. Satirarum L. I. 1. 6. sat j L II. 6-dik sat. Epis- 
tola ad Pisones futólagosán. — Tacitus: Agricola, Germania. Hist. L. V. 1— 13. L. III. 54—86. Otthoni 
dolgozat a rögtönzettel együtt 30. —

3. Görög 5 óra. Sophocles Antigonéje. Platon Critonja; Apologia nagy része; otthoni munkák.
4. M agyar 2 óra. Elemező szépészet, dolgozatok havonkint kétszer.
5. Német 3 óra. Német irodalom legujabj) korig analylikailag; remek müvek. K. k. Mozart. Feladvány 16. —
6. Történelem 3 óra. Újkori történelem a westphali béke óta a bécsi congressusig- K. k. Pütz.
7. Mathematika 2 óra. Ismétlés, mérési gyakorlatok.
8. Természettan 3 óra. Mechanika, optika, aslronomia elemei.
9- Propedaeutika 2 óra. Logika Beck szerint.
10. Ének 2 óra. mint a VII-dik oszt.
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J e g y z e t e k :

1. A magas kormány az 1855-dik év September 10-kén kelt rendelete szerint (10312—877 sz.J a Logikát a 7-dik
a Lélektant pedig a 8-dik osztályban parancsolja taníttatni. Minthogy e m. rendelet előtt az intézetben a 
propaedeutikának két része épen megfordított rendben taníttatott s igy a mostani 8-dik osztály a lélek
tant a múlt évben hallgatta: innen van, hogy ez évben mind a két osztályban a logika külön adatott elő.

2. Az é n e k b e n  tárgyaltattak: a zend magasságé s mélysége, zendjelek, zendrovatok, zendnemek, négyes hangú
énekek, vegyült chnrusok egyházi s világiak; különféle ünnepélyeken templomban és exhortatiókban az 
ifjúság majd egy majd négy hangon énekelt.

3. A s z é p i r á s  úgy gyakoroltatott, mint a múlt évben; a jártasabbak otthon is gyakorolták magokat az illető
tanár (Turcsányi) ellenőrködése mellett.

4. R e n d k í v ü l i  tárgyak:
a) a f r a n c z i a  nyelv 12 kezdő számára előadatott 3 hetenkinti órában Turcsányi Ad. tanár által; a 24 előbbre

mentek számára pedig ugyan is 3 hét. órában Király J. P. tanár által; előjött az irálytan irályi és sza- 
valmányi gyakorlatokkal; a tanítás nagy részt franczia nyelven folyt; használtatott Ahn olvasó könyve, 
s franczia remek irókbóli kivonatok.

b) G y m n a s t i k a  Süszmann V. vezérlete alatt; részt vett bene 174 tanuló 18 csapatra felosztva ugyan annyi
főtornász vezénylete mellett 4 hetenkinti órában márcziustól kezdve a tanév végéig. —

c) A r a j z o l á s i  gyakorlatok a helybeli városi oskolában tartattak 10 hetenkinti órában 37 tanulóval Steinaeker
K. polgári rajztanitó vezérlete alatt.

d) Nyáron úszásban gyakoroltatott az ifjúságnak legnagyobb része Greilinger F. uszodájában, naponkint délután
5-től 8-ig.

e) Zongora tanítást nyertek 12-én 3 hetenkinti órában.
5. A felgymnasiumi növendékek legnagyobb része szabadon vett részt a magyar irály és szavallati gyakorlatok

ban 2 hetenkinti órában Dománovszky E. tanár vezénylete alatt; örömünnepélyét megtartotta Julius 1-se- 
jén a kerületi gyűlés alkalmával s ugyan akkor a Pártfogóság jelenlétében a Gymnastikai próbatét is köz- 
megelégedésre tétetett le.

6. A német irályi és szavallati gyakorlatokat vezette két hét. órában Király J. Pál tanár. A német örömünnep meg
tartatott Junius 29-dikén.
Ezen eljárásokat a jelen volt nagy számú közönség serkentőleg méltányolta s az ifjúságnak ebeli önálló 
működését biztató elnézéssel jutalmazta.

*
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A jövő 185V k i  osk. évben követendő tanterv.

VI.

Erre nézve egyszerűen megjegyeztetik, hogy tökéletesen meg fog egyezni a m. kormány által ki
adott tantervvel (1. Verordnung v. 10. Sept. 1855 Z. 10312—778). Ez ideig tudniillik igyekeztünk azt meg
közelíteni, s tanítványaink szüksége szerint üdvös és m. h. megengedett a kerület által pedig jóvá hagyott 
módosításokat behozni. — E f. osk. évben már csak a mathematikában eltértünk, 2 órával többet szánván e 
tudománynak, mint sem a m. kormány kívánta. Tanulóink legnagyobb része már most olly elökészültséggel 
bir, hogy biztosak lehetünk arról, miszerint a kívánt mértéket megütendik. A szükséges eltérés csak abban 
fog állani, hogy nálunk két élő nyelv szemügybe veendő u. m. a magyar és a német, és a vallásban a 
VIII-dik osztályban nálunk nem szükségeltetik hetenkiuti 3 óra, mint az a m k. által a katholikusokra nézve 
kívántatik, de csak kettő, mint a többi osztályokban.

Atnézetileg igy vannak a tantárgyak hetenkinti órái:
Vallás a Lectionsplan szerint 17 óra, nálunk 16.
Latin ,, ,, 50 ,, ,, 50.
Görög „ „ 28 „ „ 28.
Magyar „ „ — „ „ 16.
Német „ „ 25 „ „ 24.
Történet és földrajz „ „ 24 „ „ 24.
Mathematika „ „ 23 „ „ 23.
Természettudomány „ „ 1 9  „ „ 19.
Propsedeutika_______ ,,________ „ 4 „_____ „ 4.

Üszveg „ „ 190 „ „ 204.

Az ének az egész Gymnasiumban a patronatus határzata nyomán viszonylagosan kötelező, úgy' 
hogy minden osztályra hetenkint legalább egy óra essék s azonkívül némelly tanulók a vegyes kari énekek
ben is gyakoroltassanak; ez áll szinte a gymnastikai gyakorlatokról is; a rajz, zongoratanitás, a franczia s 
talán angol nyelvek is rendkívüli tantárgyak leendvén. —

A rendes s kötelezett tantárgyak belterjedelme az említett m. k. tanterve szerint egészen meg log 
egyezni a nálunk elöadandókkal. —
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VII.

Tanári kar a jövő 1857|8-ki osk. évben.

Számra nézve a tanári kar 14 egyénből fog állani. Minthogy azonban két tanár, u. m. Hrabovszky 
Dávid és Rajcsányi János, a tanodától elbúcsúzik s a tanár választás csak későbben történik meg, ez úttal 
a tantárgyak felosztása lehetetlen; ezt a jövő évi tudósitványban közölni fogjuk. - -

VIII.
A kézi könyvekre nézve, mellyek a jövő osk. évben fognak használtatni, semmi változás nem tör

ténik, anyival inkáb, mivel hogy azokat mint a. m. Ministerium helyben hagyta, mint pedig a Pártfogóság 
jóknak találja. Azoknak jegyzéke látható a tavali tudósítás 23-dik lapján. A történelem a 4 felső osztályok
ban Pütz szerint fog elöadatni a m. M. October 5. 1850, 7224 sz. alatt s Sept. 18. 1851, 8601 sz. alatt kelt 
rendeletéi nyomán. A szépészet a VIII-dik osztályban, úgy szinte a magyar nyelv s vallás is, — a mennyire 
még magyar kézikönyvek nem léteznek, — lithographiai eljárást veendnek igénybe. —
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Vallási, erkölcsi, nevelési és fegyelmi úgy.

IX.

1. A tanári kar e f. évben is arra fordította figyelmét, bogy a vallásnak boldogító malasztja nemtő 
gyanánt vezesse az ifjúságot. A szorgalmatos templomjárás, a szent vacsorávali élés s a hetenkint egyszer tar
tatott exhortatiók sikeres befolyást gyakoroltak az ifjúság vallásosságára, melly nem csak szavakban de tettben 
is mutatkozott önkéntes adakozások utján, a hányszor szükséges volt vagy a szegény gyülekezeteken, vagy 
egyes hitsorsosokon segíteni. — A templom mulasztási engedély csak betegeskedőknek adatott. Örömmel mond
hatjuk, hogy e részben a tanári kar meg volt elégedve az ifjúsággal.

2. Az erkölcsiségre nézve a tanári kar szorosan ügyelt arra, hogy mind az oskolában, mind az os
kolán kívül a tanuló jól viselje magát, mire az osztálytanárok különös gondot fordítottak. Atyai intések, igaz
gatói feddések s kevés esetben szigorú büntetések az illetőket, — kik könnyelműségből adósság csinálásra vete
medtek, — jó útra téri tették.

3. Az oktatás-nevelés a legnagyobb mértékben igénybe vette a tanári karnak psedagogikai tapin
tatát; bár erre nézve a szülők részéről is ugyan azon bensöség mutatkozott volna! Az év folytán alig 20 leve
let vettünk, mellyek által a szülő az illető tanárral közlekedésbe lépett fia ügyében. A kölcsönösség szoros kö
telesség a nevelés terén annyival inkáb, minthogy az oskola nagyon sok esetben érzi a házi nevelés árnyolda
lait s azon elvek, mellyek a családi körben öntetnek az ifjú szivébe, nem ritkán roppant nehézséget okoznak 
a tanítónak, ki, — a mennyire lehet, — nevelő is akar lenni. Felkérjük tehát a t. ez. szülőket, hogy bizoda- 
lommal forduljanak akár mikor az illető tanárhoz s ne várják el azon időt, mellyben a hivatalos közlekedés 
egyszersmind kellemetlenséggel is jár.

4. A fegyelem ez évben is atyai szigorúságot vett igénybe. Az ifjúság becsület érzete dicséretet ér
demel. — Az alsó osztályokban a könnyelműségből eredte hanyagság némellyeknél, — kevesen valának, — 
fenyítéket vont maga után, mellynek megítélésénél az igazgató mindig használta befolyását; a felgymnasium- 
ban ritka bebörtönzések jöttek elő. — A havonkinti tanári értekezletek nyomán mind az egész osztályokra, 
mind pedig egyes növendékekre nézve vagy dicsérve serkentő vagy feddve intő Ítélet nyilvánossá tétetett, s 
azonkivül az első félév végén minden szülő gyermekének általános osztályzatáról figyelméről és szorgalmáról 
hivatalosan értesittetett. A m. rendeletek az illető osztályokban hatálydúsan kihirdettettek. A’ helybeli cs. k. 
rendőrséggel semmi hivatalos kellemetlen öszveköttetésben nem volt az igazgatóság, sőt némelly ifjak, kik az 
itt dühöngött tűzvész alkalmával kitüntették magokat, dicséretes elösmérésben részesittettek általa. Általában 
lehet mondani, hogy az ifjúság a mivelésnek malasztját külsőleg is tanúsítja, és a tanárok eránti szeretet által 
indittatva, — szép reményt nyújt a jövendőnek. —
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X .
T « ti s  z r e k.

1. Az intézet könyvtár számára megszereztetett: Zeitschrift für die österr. Gymnasien; Allgemeine 
Kirchenzeitung; Demosthenes Staatsreden; Becks Weltgeschichte. — Ajándékokkal járultak a könyvtár gyara
pítására: Hinrichs lipcsei könyvkereskedő lí)2 kötetre menő több becses munkát küldött, azon kívül több 
gyönyörű földabroszt; Prybil helyt, tanácsos Palaczkys Zeugenverhör über den Tod König Ladislaus v. Un
garn und Böhmen im J. 1457; Perlaky Daniel esperes úr halotti beszédeket; a geológiai orsz. intézet évköny
veit beküldötte; Kraft Pkilologus germanise; Pfeifer segédlelkész Grüneisens Predigten; Kolbenheyer és Király 
Ny handbook for Samtalsöfningar af Fischer et Lipmanson (svéd könyv :},s azonkivül több Programmokat és 
könyveket, mellyeket magokkal hoztak német honból; Király J. P. igazgató egy Vogel és Delitschféle viasz- 
vásznos földabroszt; Pálfy J. igazgató Ballagi héber nyelvtanát; Radó Dénes hálaemlékül Galletti földrajzát 
diszkiadásban, Müllner M. tanár Latin szókötését. Altmann Ede 1590-ben nyomatott német bibliát; Kirnbauer 
Sándor: die goldene Altartafel von Basel; Révész Imre: Vélemény s. a. t. munkáját; Turcsányi tanár egy új
ságot járatott; Müllner M. ajándéka: Geschichte des ev. Gymnasiums zu Oedenburg szinte magyarul is.

2. A pénzgyüjteményt szaporították: Martinék Ede tanuló 6 régi s egy újabb pénzdarabbal; Kolben
heyer s Király különféle kültartományok folyó pénzeiből 24 darab ezüst s 14 darab réz pénzzel; Senior Bö- 
deker honnoverai lelkész, Dr. Zeschwitz lipcsei egyetemi lelkész egy egy emlékpénzzel; Hauer Theréz egy az 
ö kertjében kiásott római csatot s lámpást ajándékozott. Holndonner Rúd. leik. 3 darab régi pénzt. —

3. A magyar ifjúsági könyvtár a következő müvekkel szaporodott: Bankban Katona Józseftől; Köl
temények Vajda Jánostól; Adomák Vas Gerebentől; A rómaiak nagysága Montesquieu ford. Pados J. Közlé
sek a külföldről, Józsika Júliától. Toldi 2 k. Aranytól. Költemények 2 k. Aranytól. Vélemények Székácstól. 
Hunyadyak kora 5 k Telekytöl. Eszmetöredékek Szeberinyi Jánostól Az öszpóntositó főelv Bauhofertöl, Bajza 
költeményei. Gyöngyös -hölgy. Az 179°,j vallásügyi törvényczikk története Irinyitől. A királyudvari cseh kéz
irat fordítása Riedltől. — A gyermekirodalomból; Ifjabb Robinson: Don Quichotte; Tarka jelenetek Chimani- 
töl; Ibolyák Neytől; Egede János grönlandi utazó. Világtörténet Kis Lajostól; Görögök története Kis Istvántól; 
Rómaiak története ugyan attól; Tréfák Hegedűstől; Erényi Atya Glatztól; Gyermekvilág ugyan attól. — Pol
gári szónoklattan Szeberényi Lajostól. Folyóiratok jártak : Nagy tükör; Kelet népe és a testvérhaza történet 
kincsei. — Ajándékok: Özvegy és leánya s rejtett seb, aj. Müllner Mátyás tanár. Újabb nemzeti könyvtár 20 
füzet, Marmaros megye, Degré Novellái aj. Martinék Albert tanuló. Korán és vasárnapi könyvtár 10 k. aj. 
Martinék Ede tanuló. K ölesei Fe r encz  összes munkái vétettek azon pénzöszvegen, mellyet Laub  Lajos  az 
1855-ben meghalt tanulónak atyja hagyott fia emlékének fentartására. — Oceania aj. Nagy Károly tanuló; 
Nagy idők, délvirágok, földesi esték aj. Hechtl József tanuló. Úti jegyzetek aj. Szigethy Gyula tanuló. Teleky 
versei aj. Kropf János tanuló. Elemi Számtan, magyar olvasó könyv, természettan aj. Vajko Kálmán tanuló. 
Academia értesitö 4 fejzet aj. Fischer Gyula. Véreskönyv Jókaytól aj. Horváth Károly tanuló; Cholera csepp 
aj. Kis Lajos. Alladalomtan Ramóczytól aj. Király J. P.

4. A német ifj. könyvtár szaporodott: Megszerzett könyvek: Andersons munkái 8 kötet; Deutsches 
Dichterbuch irta Bechstein, Dichtersaal Götzingertöl; Goldene Aepfel Bosserttől. Hauff munkái 5 k; Reise um 
die Erde Hübnertől. Jugendschriften Körbertől 12 k. Jugendschriften Nieritztöl 39 k. Sechs Erzählungen. 
Bilder Thomastól. Költemények Uhlandtól. Zschokke novellái 7 kötet. Ajándékok a köv. tanulóktól: Anne- 
garns Weltgeschichte Weiss tan. Blätter aus d. Gegenwart Tauscher tan. Familienblätter aj, Fischer Gy. De- 
clamationen aj. Weiss. Gellerts Briefe, Klein Geschichte von Ungarn, Resultate, Rossel, Salis Gedichte, Welt- 
Statistik. Uber den Credit Széchenyitől, Steins kleine Geographie, mind Leszner tanulótól ajándékozva : Bauer 
tanuló a köv aj. Sallrnayers Lieder eines fahrenden Poeten, Ungarns Gegenwart, Berangers Lieder, Quickborns
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Gedichte. — Tauscher tanuló aj. Oltrogge 2 k. Weiss tan. aj. Schillers Maria Stuart und Braut v. Messina és 
Wenzels Prüfung der Köpfe. Gyöngyök a német költészetből 3 k. aj. Fischer tanuló. Toldi fordítva Kolben- 
heyertöl aj. Martinék Ede tanuló. — Simko Vilmos és Schreiner Károly e könyvtár körüli eljárása elismérést 
érdemel.

5. A f r a n c z i a  i f j ú s á g i  könyvtár a következő könyvekkel s ajándékokkal gyarapodott: Nou- 
velles pittoresques. Oraison íunébre de Louis de Bourban. Discours sur 1’ état des lettres en Europe. Bona
parte en Egypte et en Syrie. Expedition en Crimée. Choix de piéces dramatiques. Le tueur des lions. Ada
koztak a könyvtárra az igazgatón kívül, ki 2 f. pp, ajándékozott, következő gymn. tanulók: Veöres István 
2 f. pp. Schreiner Károly 1 f. pp Reisch Tivadar 1 f. pp. Perlaky Elek 1 f. pp.

Pozvék Sándor és Ferdinand: Nouvelles 4 volumes; Martinék Ede Voyage du jeune Anacharsis. 
Reisch Tivardar e könyvtár körüli eljárása elismérést érdemel.

6. T e r m é s z e t t a n i  s z e r e k :  Winterféle berzgép, üveg korongja 24" átm. két kör süritövel (1* 
Xll-dik sz. l sö pontját), kisütő vasdrót olvasztására; Hygro- Electrometer; Amalgam; Regulus antimonii Dr. 
Emresz ajándéka. Megszereztettek különféle készletek és praeparatumok a vegytanhoz; megrendeltetett Lip
csében Stöhrer mechanikusnál egy galvanféle szén üteg pachytroppal. —

7. T e r m é s z e t r a j z i  testek: 196 kagyló, 17 csiga; 2 darab tengeri rák, 2 küllöny, 1 tüsköncz, 
1 püspök gomb, 3 polyp, 1 festöncz csont 2 rájatojás, 1 hólyagos toboz (Blasentang) Gamaufné asszonyság 
ajándéka; egy kékczinke-fészek 2 tojással, Treppel rusti polg. ajándéka; 1 közönséges sas, mellynek becse 
20 f. pp. Remmler Ag. ajándéka; 1 violakő, 1 hólyagos toboz s 1 amerikai dió Király J, P. aj. — 3 darab 
sulphur ferrei — véli bekérgezés Polevkovics aj. — A magyar természet barát három füzete megszereztetett. 
Azonkivül számos tanulók a különféle gyűjtemények gyarapításához dicséretes készséggel járultak.

8. É n e k - z e n é r e  nézve számos kóták (40 füzet) részint megszereztettek részint Írattak mind a 
seminaristák mind az illető tanár által, mi is köszönettel emlittetik.

9. A g y m n a s t i k a i  készletek a következőkkel szaporodtak: 20 ugráspózna; 12 dobás-pózna; 1 
czéltönk; egy a hozzá tartozó zsinegekkel ellátott körfutó gép ; egy vasbóli nyújtó (Reckstange), egy ugrás
labda; 1 faparipa (@d)ij)ingel)- E készletek előállításánál Stoye és Krössing helyb. polgár urak áldozat kész
séget több Ízben tanúsítottak.
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Tápintézet és Couvictiis.

XI.

A tápintézetben élelmeztetett ez évben összesen 103 ifjú, 21 ingyen, 36 12 pft. a többi 20 pit. évi
fizetésért.

Az élelem az eddig szokott: naponkint marliahúsleves, 6 személyre egy font hús, főzelék, e helyett 
néha tészta s fejenkint 24 lat kenyér napjában. A soproni ns. Convent rendelete következtében két sátoros ün
nepen sültet is kaptak a nevendékek.

Egy ifjú tartási költsége a múlt évben 30 pft. s 30 krba került. Ez évben az valamivel keveseb
bet fog tenni. Azért is ez évben már jóval többen vétethettek fél részint ingyen, részint a kisebb díjért, és a 
jövő évben még többen fognának ezen kedvezésben részeltethetni, ha a gyülekezetek részéről rendesen beszol
gáltatnának az évi járulékok. Mire nézve bátor vágyók a szegény tanuló ifjúság nevében különösen Nt. esperes 
s t. lelkész urakat ezennel egész tisztelettel megkérni, hogy a szent czél tekintetéből gyülekezeteiknél oda 
munkálódni szíveskedjenek, hogy a rendes járulékok az illetők részéről akár természetben, akár pénzben an
nak idején befolyjanak; mire az intézetnek annál inkább szüksége leend, minthogy a tápintézet legújabban te
temes összegből, melly eddig néki kamatozott, t. i. a Hillingerféle alapítványból elesett, melly alapítvány 
ugyanis az alapitó rendelete értelmében ezentúl az immár keletkezőben lévő evangy. árvaházra fog használtatni.

Dicséretes buzgóságot mutattak egyébiránt a tápintézet gyámolitásában ez évben is névszerint a kö
vetkező gyülekezetek illetőleg buzgó hitsorsosok, kiknek is az intézet nevében szives hálát mondani kedves kö
telességnek tartom. Ugyan is: A pinkafői gy. küldött 14 ft. 20 kr.; a harkai gy. 1 m. búzát. 1 m. babot, 7 mé
rő burgonyát, 3 zsák répát; a petöfalvi gy. 2 m. babot, 5 m. burgonyát, 5 zsák répát s káposztát; a med- 
gyesi gy. 5 m. babot, 15 m. burgonyát, répát, egy kis lisztet s kenyeret; a locsmándi gy. 5 m. búzát; a rusti 
gy. 11 ft. 24 kr., 11 ‘'2 m. burg., 5% m. rozsot, 7/8 m. babot; a geresdi gy. 41 ft. 30 kr., 6 ‘/2 m. búzát, 8 
m. rozsot, 8 l/z m. babot s egy pár zsák burgonyát; a beledi gy. 1 m. búzát; a szakonyi gy. 1x/2 m. babot; 
a büki gy. 4 vn. búzát, 21/-. m. rozsot, 1 ‘/2 m. babot s lencsét; a ns. dömölki gy. r/2 m. rozsot, x/2 m- babot 
s 6 ft. 30 kr.; a kővágó eőrsi gy. 40 ft.; a leányfalvi fiók gy, 3 12. kr.; a zánkai gy. 5 ft az antalfai gy. 3 
ft.; Tek. Benkő Sam. ur, a palotai gyűl. felügyelője 6 ft. Tek. Forsterné asszonyság 1 mérő babot; Tek. Sze- 
merey Sándor ur két ifjú évi dija fejében 40 ftot.

A Convictusba járt ez évben 20 ifjú, a kiken kívül két ifjú az ottan teendő szolgálatokért ingyen 
tartatott abban, koszttal s lakással ellátva. — A fizetés ez évben is a tavali volt, t. i. csupán ebédért 6 ft; 
ebédért s vacsoráért 9 ft. havonként. — Minthogy húsznál többet a hely szűke miatt most sem vehetni fel; 
felszólitatnak a tisztelt szülők, illetőleg gyámnokok, hogy ha netán valami nevendéket abba felvétetni kíván
nak ebbéli szándékukról alulirtat elölegesen tudósítani szíveskedjenek. A fizetés jövő évre ebédért 6 ft. ebéd
ért s vacsoráért 8 ft. havonként.

M íiilner M átyás tnr.,
mint ephorus.

6
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XIL

J ó t e v ő k .

Azon ajándékokon kívül, mellyek a X, és XI-dik szám alatt feljegyezve találtatnak a kővetkezők
nek felemlitésére a legőszintebb hálaérzet készteti az igazgatóságot.

1. Benczúr T. asszonyság 80 ft. ppben egy berzgépnek megszerzésére (1. a X-dik számot) kegyesen
felajánlott.

2. Tek. Szemerey Sándor ur 40 ft. pp. (1. a XI. számot).
3. A VI. VII. és VIII-dik osztály számos növendékei úgy szinte a tanári kar minden tanárai se

gélypénzt adtak a Szendi gyülekezet számára 12 ft. pp.
4. Helybeli cs. kir. Postahivatal aj. a posta járásnak átnézetét egy nagy táblán.
5. Greilinger Férd. helyb. polgár 3 gymn. tanulót ingyen taníttatott az úszásban.
6. A Gymnasiumi ifjúság és a tanári kar a tűz által károsult helyb. polgár Krössing számára gyűj

tött 49 ft. 51 kr. p. p.
7. Tek. Tömöri Anastáz 5 aranyat ajándékozott, azon VIH-dik osztálybeli ifjúnak a közvizsga al

kalmával kézbesítendőt, a ki az év folytán a magyar irályban leginkább kitüntette magát.
8. Laub János, Ráczhidasi tanító 200 pftból álló dijpénzi alapítványt tett az itt két év előtt meg- 

halálozott Lajos fia emlékére! Ezen kegyeletteli eljárás mind az elhunytat dicsőíti, mind a szülői szeretetnek 
legszebb emlékoszlopa. Vegye ezért az alapitó a leg őszintébb hálánkat! —

8. Hacky K. helyb. asztalos 7 rámát ajándékozott s Bergmann L. üveges ugyan azon gomba-képek
hez való üvegtáblákat.

10. Számos Programm (52) küldetett a Gymnasiumnak különféle honi és külföldi tanintézetek
részéről.

11. Romwalter Károly a nyomtatási költségekből 10°0 szíveskedett elengedni.
12. Rupprecht J. ur a vegytani készletek árát egészen elengedte.
13. Schwarz JVIih. „Das einzig wahre Christenthum“ czimü könyvét ajándékozta a Seminariumnak.
14. Zeller H. tanoda felügyelő Beuggenben. „ Lehren der Erfahrung für christliche Armen und 

Landschullehrer.“ —
15. Laukhard weimari oskola tanácsos: „ Katechismus des Unterrichtes.“ —
16. A nagyon nevezetes ajándékok, mellyek a még most Gymnasiummal öszvekapcsolt Seminari- 

umra vonatkoznak, annak idején az illető igazgató által fognak közhírré tétetni.
17. Turcsányi Ad. tanár ur egy tanulónak ingyen adott szállást.
18. Ugyan azon tanuló felsegélésére adakoztak: Bertok Sándor 10 pft., Pálló Sándor 1 pft. Thier- 

ring L, 1 pft. Braun Férd. 1 pft. Kolbenheyer M. 1 ft. Pálfy J. 1 pft. Király J. P. 3 pft.
19. Lenek S úr az íróeszközörkérti pénzöszvegböl 20° 0 elengedett.
20. Edvi Illés Pál úr ajándéka: Pantheismus, philosophiai munka kéziratban, 1838.
K ü l ö n ö s  h á l á v a l  k i e m e l e n d ő  a fő t i sz t ,  d u n á n t ú l i  E g y h á z k e r ü l e t ,  a cs. ki r .  osk. 

h a t ósá g o k ,  a h e l y b e l i  ns. C o n v e n t  és a s o p r o n i  ev. e g y há z  s zámos  t a g j a i n a k  a t a n o d á i  
ü g y e k r e  v o n a t k o z ó  l e l k e s  e l ő z é k e n y s é g e  b u z g ó  á l d o z a t  k é s z s é g  e. V e g y é k  a t. ez. J ó 
t e v ő k  a l e g é l é n k e b b  h á l á n k a t .

O
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Feladott tárgyak a felgyiiinasiiiiiii növendékek számára.

I. Magyar irály tárgyak: V-dik osztályban: A ki korán kel, aranyat nyer. Az erényben örökkévaló 
van. Miben hasonlítanak egymáshoz a becsület és a tükör ? A hazaszeretet naggyá tesz. Hogyan kell úgy mu
latnunk, hogy soha meg ne bánjuk? Az aranyközépszerüség nyugalmas életet biztosit. A ki másnak vermet 
ás maga esik belé. A gyümölcs nem messze esik fájától. Tanuld ismerni magadat. Ki a jó barát? A törökök 
alatt sokat vesztettünk. — VI-dik osztályban: Minden országnak támasza talpköve a tiszta erkölcs. A neve
lés teszi az embert emberré. Leonidas és Zrínyi. A bajok az erény iskolái. Mért olly nehéz az önismeret? 
Ború után derű. Coriolán s annya, vers. Éltünk vándorlás. A tavasz leírása, vers. Bucsuzás a szülői háztól, 
vers. Élj az idővel. — VII-dik osztályban: Nyugodalom után édes a munka. Párhuzam a hellen és római 
vallás közt. Az isteni gondviselés kormányoz mindent. Micsoda gondolatokat ébreszthet az új év a tanuló
ban? Egy életrajz. A tudományokban! haladás jótékonyan hat azt erkölcsre. Nyűgöt és kelet világ állapotá
nak össvehasonlitása a keresztes hadak előtt. Az erény útjai. Jót tenni üdvös akkor is, ha az szerencsén
ket nem mozditja elő, rosszat tenni mindenkor romlásunkat okozza. Több más munkák szabadon választott 
tárgyak szerint dolgoztattak ki. VlII-dik osztályban: Az időnek becse nagy. Párhuzam a persa és török há
borúk közt. Ne a büntetéstöli lélelem, de a kötelesség érzete bírjon az erényre. A kellemes különféle nemei
nek kiszemelése magyar latin és német írókból. Miként lehet az életet kellemessé tenni? Arany János Toldi
jának szépészeti elemezése. Egy vígjáték elemezése. Miben áll a boldogság? A többi munkák szabadon vá
lasztott tárgyak szerint dolgoztattak ki. —

II. Német irálytárgyak. V-dik osztályban. 33ríef an einen ehemaligen iJiitf cinder, morin bie (Srgebnijje 
aué ben perien initgetíjeíít merheti. Sffiaé fed bér idenfd) ti)un, um einem Unglüd hor$ubetigen? S3efd)reibung einer 
geuerébrunft. 2Biebererríd)tung eineé Dbeliéfeé unter Sietné V. in 3tom. 2Bie jód man fid) nad) gefächenem ttnglűd 
benehmen ? Slnrebe an bie Sdacht. 3 e^em káé ©eine. SDie 33írfe cine naturhiflorífihe 33efd)reibung. 8ob ermuntert, 
Stábéi beffert. SDaé ©fen ifi nü^Iid^er, álé baé ©olb. SDer ©rofjmüthíge, — eine SBefc^reibung. ©eij mad)t baé £er$ 
$11 ©tein unb ©'$. Ülehnlidjíeít $mifchen bér Sugenb unb bem grilling , ideibe bie Strágheit. ©aufurarbeíten. VI-dik 
osztályban. Sörief eineá Slaters an feinen ©oljn, er ermahnt biefen $ur jmedtnäfjigen SenüBung unb ©ntheilung ber 
3 eit- — 3> r Jpmtb. — iperflellung béé ©ebanfengangeé in bem ® ebid>te Seume-s „® er Sßilbe." ®aé ííroíobil. 
Slder Slnfang ift ferner, gleifj ltberminbet Sldeé. ©djmur ber 33efferung in ber 9?eujahrénad)t. SBefdjreibung eineá 
8eid)tfinnigen unb eineá ädenfd)eit non feftem © fataler. ©icf> felBfi befiegeti ifi ber befle ©ieg. SDie irbifdjen greuben 
finb hergänglid). — VII-dik osztályban. 2Baé für 23iid)er fed ber fiubirenbe Jüngling lefen ? 2Baé hat bie 2denfch= 
heit ben alten ©riedien unb Jtőmern $u oerbanfen? 2Baé bebeutet baé Sßort: SBarbar? SBeldjen SBőIíern béé 3IIter= 
thumé mürbe biefe ^Benennung burih bie © rieten unb Jtömer beigelegt? SDie ©önbe ift ber iJienfdjen ^Berberben. 
Strau, fchau, ment ? @é ifi nid)t alléé ©olb, máé glán$t. ®haraftcr eineé ©rofjműthigen. ©eíbftűberfdjáhung ifi ge= 
mőbnlid) ein 3e>d)en geiftiger Sír ninth- 3unge gaulen$er merben alte SBettler. — Samídité. Uiber bie ©ttfchulbiguttg: 
SInbere mad)en eé auch í°- ®ornen am Sebeitépfabe trifft man űberad. Slngfi in ©efahren herleiht biefen bie hernidc

*

XIII.
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telibe © ew a lt eíneb 33afiíibfeubtidb; t>erglid)en m it: R eb u s in  a d v ers is  an im um  d ep o n ere  n o li. © e r  $rűf)(íng, ein 
© innbilb  bér Uufterblid)feit unferer © eele. üßußen jw edm äßig unb gefdfmacfooll eingeridfteteter ©dfuigebäube. ©Iaufur= 
arbeiten. V III -d ik  o sz tá ly b a n . ©fjaratter Ú riad én  unb SBírfungen beb 30jcil)rigen fttiegeb. © te  gebilbeten 'bolter beb 
2lltertí)umb unb bér © egenw art. © a b  U n g lű í, eine © dfule beb Sebenb. F erd in a n d  C ortez fpridft nad) berbrenm utg  
bér ®d)iffe jtt feinen mttrrenben Sríegern. ÜBa^re ©eclengrőfie jeigt fid), w ie großartige Üiaturerfdfeimmgen im Unge= 
Witter, © egenw art, g u fu n ft , Vergangenheit im Sid)te menfd)lid)er Slnfdfauungen. 2ßab fótién w ir tljun um fiber © líicf 
ober Unglüct in ^rrtßum  nítí>t ju oerfatlen ? 9iad> bem Ungewitter fo lg t ©onnenfdfein. ©ßarafter eineb 2tufrid)tígen. 
grifd) gewagt, fyalb gewonnen. 3írren ifi menfdjlid), bőd) jíel)t ein Ifőífer 93ebürfniß immer ben firebenben © eift teife jur 
2Bat;rßeit t)inan. Sebe um $u lernen unb lerne um ju leben. 33lüte unb V erfall ber .<öanbelbtl)ätigfeit bei einigen bol=  
fern unb Urfad)en berfetben. Uiber bie böfe S it t e  beb 2tuffd)iebeub. 2ßer ifi arm ? Sein  U ibel fomtnt allein, in wie* 
ferne ift biefeb © bridfw ort begrünbet? greube unb 2ld)tung gellt ber Swgenb jur © eite, aber Seib unb S3erad)tung 
bem Safier. © e r  peloponnefifclie fr ie g  in ®rted)enlanb unb ber 30=jdßrige in ©eutfcßlanb, m it einanber oerglid)en. M an  
lobt bie M enfd)eu meiftenb erfi nad) ißretn ©obe. (Slaufurarbeiteu. —
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K i v o n a t

a t a n á r i  é r t e k e z l e t e k  j e g y z ő k ö n y v é b ő l .
A) a magas cs. k. helytartóságtól leérkezett rendeletek.

1. Aug. 14-dik 1856, 16377 sz. a. mellyben rendeltetik, hogy az érettségi vizsgák mindég a szün
napok elején vagy végén tartandók nem pedig az oskolai év folyta alatt.

2. Aug. 27-dik 17959 magas Ministerium rendeleté Aug. 14-dik. 1856 760/687 „Wei te r  Sê rBuĉ  bér 
SBeltgefcIjtdjte" czimü könyvnek a gymnasiumokbani használata megt i l t a t i k .

3. Sept. 7-dik 18957 m. Min. rend. Aug. 28-dik 13033 a növényország természetrajza Pokorny- 
tól — ajánltatik.

4. Sept. 20-dik m. Min. rend. Sept. 5-dik 1364 Bauer Fridi- „®runb<\iige bér neufjodjbeufjdjett ©ránts 
matti" czimü munkája ajánltatik.

5. .Okt. 7-dik 21010 m. min. rend. Sept. 20-dik 14021, mellyben rendeltetik, miszerint az ifjúság
nak semmikép sem szabad megengedni, hogy bár minémíi szini előadásokat tarthasson.

6. Okt. 20-dik 21543 in. Min. rend. Sept. 29-dik 15027/959 „Fellöker mineralogtfcfje 2lnfcf)auungőlefyre" 
algymnasiumokbani használata megengedtetik.

7. Okt. 20-dik 22078 m. Min. rend. Okt. 2-dik 150S% 65 az állatország természetrajza algymnasiu- 
mok számára Pokorny Alajostól megengedve.

8. Okt. 20-dik 22079 m. Min rend. Okt. 9-dik l037/731 Görög elemi nyelvtan gyakorlatokkal — 
Capellmann utáni fordítás megengedtetik.

9. Nov. 14-dik 23536 m. Min. rend. Okt. 28-dik l6804/iot Ásványtan az algymnasiumok számára 
Zippe szerint kidolgozva — megengedtetik.

10. Nov. 23-dik 23661 m. Min rend. Okt 12-dik I5t20/i 2 5 o mellyben tudtul adatik, hogy a kés
márki evang. Gymnasium viszanyerte nyilvánossági jogát.

11. Dec. 5-dik 25401 m. Min. rend, Nov. 21-dik I7369/I131 Miillner Mátyás latin szókőtéstanának 
használata megengedtetik.

12. Dec. 17-dik 26433 m. Min. rend. Dec. 3-dik 1 6 t l 9 / 1 0 5 9  „Törnek @ejc í̂á)te beá őfterradjifdjeu 
Siatjerffaates" magyarrai fordítása segéd könyvül ajánltatik a tanítóknak.

13. Jan. 29-dik 1857 2159 m. Min rend. Jan. 15-dik l7198/n 2 i Sallustii Jugurtha in usum schola- 
ram recens. Gust. Linkerus ajánlva.

14. Jan. 26-dik 1857 1990 m. Min. rend. Jan. 21-dik 1706Vnoo ©djettlpfíug ©rjcifiíungen aué bér 
@efcf)tcf)te uvtb ©eograpljte ajánlva az ifjúsági könyvtár számára.

15. Febr. 8-dik. 2656 m. Min. rend. Jan. 20-dik 18356//,18i J- Casaris bellum gallicum recog. Em. 
Hoffmann ajánlva.

16. Febr. 8-dik 3025 m. min rend. Jan. 20-dik 691/t9 a Varasdi 3 osztályú realtanodá nyilvános
nak hirdettetik.

17. Febr. 23-dik 1857 3862 m. Min. rend. Febr. 2-dik 473/25 mellynél fogva rendeltetik, hogy 3 
év múlva a tanodán okvetetlen legalább is 3 olly tanárnak kell alkalmazottnak lenni, a ki tanári képességét a 
m. kormány fenálló rendeletéi szerint bebizonyította.

XIV.
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18. Mart. 23-dik m. Min. rend. Mart. 4-dik m %o Beck Jóséi történelmi tankönyvének magyar- 
rai fordítása megengedtetik.

19. Apr. 1-sején 6913 m. Min. rend. Mart. 11 dik t305/2fi2 mellyben rendeltetik, hogy 1., egy osz
tályban se legyen a tanítványok száma több mint 50. — 2., Ha 50-nél több tanuló jutna egy osztályra, osz- 
tássék ez 2 mellérendelt alosztályra, de ne úgy, hogy az egyikbe csak a jelesebbek, a másikba csak a gyen
gébbek vétetnek fel. 3. A mellék osztályokban is a rendes tanárok oktassanak, vagy a hol ez lehetséges, 
segéd tanárok alkalmazandók, de a kikre egyedül nem szabad az alosztályt bizni.

20. Apr. 19-dik 8633, Birmann Frigyes, Heim Káról, Koren István és Horváth Zsigmond pozsonyi 
tanulók nálunk tehetik le az érettségi vizsgát.

21. Apr. 23-dik 8981 m. Min. rend. 11-dik Fellöcker íeitfaben bér Mineralogie unb ®eo*
gnofie megengedve.

B) E s e m é n y e k .

A m. cs. k. helytartóság a Stelzer Dániel féle dijpénzt ideiglenesen a mi tanodánkra át vinni ke
gyeskedvén, abban két ifu részeltetett.

A Roth Telekyféle dijpénzt ez idén ismét kettővel többen, az az t izenöten nyerték el.
Mikulás János cs. k. oskola tanácsos 0  Nagysága 1856 December hó 20- és 21 dik napján tano

dánkat látogatásával szerencsélteté s minekutánna az osztályokat egyenként megvizsgálni s a leczkékben hos- 
pitálni méltóztatott, a tanárokkal Dec. 21-dikén értekezletet is tartott.

A következő oskolai évet tanodánk 300 százados örömünnepének megtartásával kezdendjük, melly 
akalommal a tanárok tartandnak ünnepélyi előadásokat magyar, német s latin nyelven. —

A tanoda pártfogói s jótevői ezen ünnepélyben részt venni szíveskedjenek.
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XV.

A tanuló gymnasium! növendékek átnézete.

Osztály.
Vallás. Részletes

öszveg.

.1 ii y a n y e 1 v. Részletes

öszveg.

Ösztön

díjas.

Élelemmód. Részletes

öszveg.
ág v. helv. v. 1héber. magvar. német.

vend 
és lót. koszlos. tápint.

I. 43. 4. 47. 36. 11. — 47. 5. 34. 13. 47.

II. 33. i. 1. 35. 23. 12. — 35. 5. 24. 11. 35.

IH. 36. í. — 37. 29. 8. — 37. 5. 24. 13. 37.

IV. 25. — — 25. 19. 6. — 25. 8. 19. 6. 25.

V. 38. 3. 1. 42. 31. 10. 1. 42. 12. 28. 14. 42.

VI. 24. 1- 1. 26. 17. 6. 3. 26. 4 . 16. 10. 26.

VII. 21. 2. 1. 24. 16. 8. — 24. 9. 17. 7. 24.

VIII. 28. 2. 4. 34. 17. 6. 1. 34. 10. t 21. 13. 34.

Öszveg 1 248.
i

10. 12. 270. 198. 67. 5. 270. 58.
I

183. 87. 270.

J e g y z e t e k :
1. Az évfolytában eltávozott I-sö osztálybeli 3; III-dik oszt. 2; V-dik oszt. 4; VI-dik oszt. 4; 

VII-dik oszt. 1; VlII-dik oszt. 4; — összesen 18 tanuló. —
2. A VTII-dik osztályba annak idején egy Privatista beiratott s a fellebbi öszvegben foglaltatik.
3. Az ösztöndíjasok rovatában csak a Gymnasium tanulói jegyeztettek fel; a theologusokat is be

számítva 68 növendék részesült a jótéteményben, ide nem tudva a két árva alapítványt a Jettin-Stelczer Van- 
dalféle és a beszterczebányai stipendiumokat.

A Roth Telekyféle szorgalomdijban e f. évben t i z e n ö t e n  vettek részt, névszerint: Hafner Lajos, 
Ostroluczky Mihály, Schneider Károly, Fadgyas Pál, Boros János, Thebus János, Benka Gyula, Poszvék 
Sándor, Lehr Vilmos, Pecz Ernő, Bejek György, Torkos László, Molnár Lajos, Török Otto, Kund Samu. 
A J e t  t i n i  anumot  élvezik: Kolbenheyer Ferencz, Bauer János, Tomka Károly, a Stelczerfélét: Stettner 
Gyula, Hantó István, a V a n d a l i t :  Bejek György, a Beszterczebányait: Eaab Károly, a kerületit: Kis Imre. 
Az általános ösztöndíj-öszveg, mellyben a Gymnasiumnak hajdami s most egyetemeken tanuló növendékei s a
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főtanoda mostani tanulói 37 alapítványokból részesittettek (öszvesen 82-en) 2656 f. és 52-krra pp. rúgott. A 
Gymnasiumbeli ifjak 1342 pfrtnyi ösztöndíjban részesültek. Az illető dijosztogató választmányok vegyék a leg- 
öszintébb köszönetünket nemeslelkü eljárásukért! —

4. Az év kezdetén 82 más tanodákból jött tanuló beigtattatott a gymnasiumba.
5. A kosztosok rovatában azok is, kik a Convictusba jártak (1. a XI. sz.) s kik cserében voltak, 

be vannak számitva.
6. A tavali tanulóknak általános fokozata a második félév végén eképen lön meghatározva (1. a 

tavali Progr. 35. lapját)
1- ső osztályban 8 kitűnő 23 első oszt. 6 második oszt.
2- dik „ 12 „ 23 „ „ — —
4-dik „ 12 „ 8 „ „ 4 „
4- dik „ 10 „ 18 „ „ 5 „
5- dik „ 3 „ 24 „ „ 4 „
6- dik ,, 11 ,, 14 ,, ,, 1 ,,
7- dik „ 4 „ 23 „ „ 1 „
8- dik „ 6 „ 26 „ „ — —

Öszvesen 66 „ 159 „ „ 21 „

7. Az ezidei tanulóknak második félévi általános fokozata a jövő évi tudósítványban elöjövend.
8. A tanulók száma a tavalihoz képest ez idén 10-el szaporodott.
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A tanulók névjegyzéke az 185%-ki osk. évben.
I-so osztály.

XVI.

1. Ajkay Gyula szh. és lh. Kis-Köcsk. Vasmegye *)
2. Balassa Sándor szh. és lk. R. Lak Vasm.
3. Bognár Endre szh. és lh. Felpécz Györm. t. d.
4. Boor Lajos szh. és lh. Sopron, t.
5. Bozzay Zsigm. szh. és lh Felpécz Györm.
6. Csery Ferencz szh. és lh. R. Lak Vasm.
7. Dorfleitner Sándor szh. és lh. Sopron.
8. Dux Lajos szh. és lh. Német-Keresztár. Sopronm.
9. Fichtner József szh. és lh. Urai-Ujfalu. Vasm.

10. Frankendorier Dani szh. és lh. Rust.
11. Gebhardt József szh. és lh. Sopron.
12. Guóth István szh. és lh. Magasi Vasm.
13. Hrabowszky Sándor szh. és lh. Kőszeg.
14. Ihász László szh. Csepregh lh. Medgyes Sopronm.
15. Kebeley Jenő szh. és lh. Mogyorósd Sopronm. t.
16. Kis Antal szh. Sz.-Antalfa Zalam. lh. Réti Györm. t.
17. Kisfaludy Béla szh. és lh. M. Genes Vasm.
18. Kund Mátyás szh. és lh. Szalonak Vasm.
19. Laschober Mátyás szh. és lh. Stuben Vasm. t.
20. Lenk Rudolph szh. és lh. Sopron.
21. Liptay Pál szh. Újvidék Voivodina, lh. Bulkesz

Bácsm. t. d.
22. Mészáros István szh. és lh. Szt.-Lőrincz Vasm.
23. Mód Lajos szh. és lh. Dömölk Vasm.
24. Nagy Gábor szh. és lh. Magasy Vasm.

25. Németh Jenő szh. és lh. Alsó-Szopor Sopronm.
26. Németh Samu szh. és lh. R. Lak Vasm.
27. Osvald Elek szh. és lh. Ostffi-Asszonyfa Vasm.
28. Pathy László szh. és lh. Magasi Vasm. t. d.
29. Petrik Géza szh. Alsó-Széli Pozsonym. lh. Sopr. d.
30. Pfeifer Kár. szh. és lh. R. Lak Vasm.
31. Reisch Emil szh. és lh. Sopronm.
32. Russ János szh. és lh. Harka Sopronm. t.
33. Sáry József szh. és lk. N. Geresd Sopronm. t.
34. Schlegel Lipót szh. és lh. Ném.-Keresztúr Sopronm.
35. Schotten Mór. szh. és lh. N.-Marton Sopronm.
36. Szalay Géza szh. és. lh. Galsa Zalam.
37. Szalay József szh. és lh. Réti Györm.
38. Takács György szh. és lh. Réti Györm. t.
39. Takács József szh. és lh. Csánig Vasm.
40. Turcsányi Gyula szh. és lh. Suúr Veszprm. t.
41. Wedl János szh. és lh. Sopron, d.
42. Winkler Kár. szh. és lh. Sopron.
43. Winkler Laj. szh. és lh. Sopron.
44. Ziegler Laj. szh. Csáktornya Zalam. lh. Tarany

Somogym.
E l t á v  óz t ak :

45. Berendy János szh. és lh. M. Genes Vasm.
46. Kis Lajos szh. és lh. Boba Vasm.
47. Schönberger Ign. szh. és lh. Endréd Sopronm.

1. Berecz Imre szh. és lh. Szala István d Zalam. t.
2. Bognár Gyula szh. és lh. Mihályi Sopronm.
3. Doctorics Sándor szh. K. Geresd Sopronm. lh.

Acsád Veszprémin.
4. Emresz Gyula szh. és lh. Sopron.
5. Fiedler Samu szh. és lh. Sopron, d.
6. Fodor Béla szh. és lh. Csér Sopronm.
7. Francz Mátyás szh. és lh. Rust t.
8. Gál László szh. és lh. Csánig Vasm. t.
9. Gamauf Káról szh. és lh. Kóborfalu Vasm. t.

10. Gyurácz Fér. szh. és lh. Alsó-Bük Sopronm. t,
11. Haftl Ede szh. és lh. Sopron d.

12. Karsay Kálmán szh. és lh. Csákvár Fejérm.
13. Kirnbauer Gyula szh. és lh. Hidegkút Tolnám.
14. Kovács Pál szh. és lh. új Malomsok Györm. t.
15. Krausz Adolf szh. és lh. Harka Sopronm. d.
16. Kund Mihály szh. és lh. Sopron d.
17. Mader Mátyás szh. és lh. Harka Sopronm. t.
18. Maninger Adolf szh. és lh. Sopron, d.
19. Mezriczky Kálm. szh. és lh. Kövágó-Eörs Zalam.
20. Nagy Gyula szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsm.
21. Nagy Lajos szh. és lh. Vannovicz Morvaorsz. t
22. Nikélszky Laj. szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsm. t
23. Odor Mór. szh. és lh. Mencshely Veszprémm.

;) szh. születéshely; lh. lakhely; t. tápintézetes; d. ösztöndíjas.

II-dik osztály.
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24. Prépost József szh. és lh. Kapi Györm. t.
25. Sas József szh. Ságh Vasm. lh. R. Lak Yasm.
26. Schneider Vilm. szh. és lh. Sopron.
27. Schreiner Sándor szh. és lh, Rust.
28. Szente Pál szh. és lh. Alsó-Bük Sopronm.
29. Szigethy Elek szh. Ollár Zalam. lh. Sopron.

30. Takács Sándor szh. és lh. Nemeskér Sopronm.
31. Tamer János szh. és lh. Szt.-Lörincz Tolnám, t.
32. Tompos Lajos szh. és lh. Egyh. Hetye Vasm.
33. Ungar Salamon szh. és lh. N.-Keresztár Soprm.
34. Wagner Alb. szh. Zlan Karántország lh. Sopron.
35. Wapp János szh. és lh. Rust.

III-<lik osztály.
1. Ajkay Dénes szh. és lh. Kis-Köcsk Vasm.
2. Ajkay Miklós szh. Ostffy Asszonyfa Vasm. lh. Al

só Görzs Veszprémm.
3. Badicz Jenő szh. és lh. Szilisárkány Sopronm.
4. Boda Márton szh. és lh. Hetye Vasm.
5. Buti Márton szh. Tóth Keresztár Sopronm. lh.

Beled Sopronm.
6. Csáfordy Kálmán szh. és lh. Nagy-Alásony Vesz-

prémmegye.
7. Divald Károly szh. Acsád Vasm. lh. Németh-Sz.-

Mihály Vasm.
8. Doctorics Sándor szh. Nagy-Olbö Sopronm. lh.

R. Szemere Sopronm.
9. Eimüller Károly szh. Ágfalva Sopronm. lh. Márz

Sopronmegye t.
10. Fadgyas János szh. és lh. Nagy-Baráti Györm.
11. Galle Albert szh. Tápio Szt.-Márton Pestm. lh.

Harta Pestm.
12. Gergár Ferencz szh. Paláncz Vasm. lh. t. Gö- }

döröcz Vasm.
13. Horváth Samu szh. és lh. Ns.-Ládony Sopronm. t.
14. Icczés József szh. Bakony-Szt.-László Veszprémm.

lh. Fölpécz Györm. t.
15. Jäger József szh. és lh. Kis-Czenk Sopronm.
16. Jeskó Lajos szh. és lh. Csernye Veszprémm. t. d.
17. Kapp Rúd. szh. és lh. L.-Komárom Veszprémm. t. d.
18. Károlyi Ant. szh. és lh. M.-Gencs Vasm.

19. Kis Géza szh. Nemeskér Sopronm. lh. Eszterháza.
20. Kis Kálmán szh. és lh. Bak.-Szombathely Vesz

prémm. t.
21. Kleeblatt Egyed szh. és lh. Sopron d.
22. Kropf János szh. és lh. Lipótfalva Vasmegye t.
23. Mayer Endre szh, és lh. Ágfalva Sopronm. t.
24. Nagy Jenő szh. és lh. R. Szemere Sopronm.
25. Neuberger János szh. és lh. Harka Sopronm. t.
26. Pap Ferencz szh. és lh. Szili-Sárkány Sopronm. t.
27. Pesty Elek szh. Szt. Lörincz Tolnám, lh. Űzd

Tolnamegye.
28. Peter Vincze szh. és lh. Felső-Keresztár Vasm.
29. Petrik Gyula szh. Alsó-Széli Pozsonym. lh. Sop

ronm. d.
30. Reichenhaller Kár. szh. és lh. Sopron d.
31. Szakonyi Mór. szh. Pápa Veszprémm. lh. Hő-

gyész Vasm.
32. Takács Ferencz szh. M.-Gencs Vasm. lh. Újfalu

Vasmegye.
33. Takács Géza szh. és lh. Malomsok Györm. t.
34. Varga János szh. és lh. L.-Komárom Veszprémmé
35. Wallner Ján. szh. és lh. Borostyánkő Vasm. t.

E l t á v o z t a k :
36. Greilinger Henr. szh. és lh. Sopron.
37. Kis Béla szh. Kőszeg Vasm. lh. Téth Györm.

1. Ajkay Antal szh. és lh. O.-Asszony fa Vasm.
2. Andorka Gyula szh. Legrad Zalam. lh. Iháros-

Berény Somogym.
4. Fadgyas József szh. és lh. N.-Baráti Györm. d.
4. Galle Elek szh. Tapio Szt.-Márton Pestm. lh.

Kis Harta Pest. d.
5. Gamauf Vilm. szh. Triest, lh. Sopron.
6. Gradt Ernő szh. és lh. Csáva Sopronm. d.
7. Gradt Gyula szh. és lh. Csáva Sopronm. d.

8. Halász Imre szh. és lh. Kolta vasmegye t.
9. Kis Lajos szh. és lh. Bakony-Szombathely Vesz-

prémmegye t.
10. Koncsics Pál szh. és. lh. Űzd Tolnám.
11. Kundt Samu szh. és lh. Sopron, d.
12. Lehr Alb. szh. Szt.-Lörincz Tolnám lh. Sopron, d.
13. Mostyenan Károly szh. Assa-Kürt Nyitram; lh.

Puszla-Födémes Pozsonym. t.
14. Nagy-Elek szh. és lh. Magyar-Gencs Vasm.

IV-dik osztály.
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15. Németh Lajos szh. és lh. Böny Györm. t.
16. Noszlopy Antal szh. és lh. Tóth-Keresztúr Sop-

ronmegye.
17. Pécsek János szh. és lh. P. Szt.-Péter Somogyin, t.
18. Pesty Mór. szh. Szt.-Lörincz Tolnám, lh. Űzd

Tolnám.
19. Scheffer Lajos szh. Bestercze Erdély, lh. Kis-

Czel Vasm.

20. Stubenvoll Mih. szh. és lh. Sopron d.
21. Tomka Károly szh. és lh. Dobra Vasm. t. d.
22. Tóth Endre szh. Csönge Vasm. lh. Ostffi-Asz-

szonyfa Vasm.
23. Vagner Samu szh. és lh. Varsád Tolnám.
24. Veöreös József szh. és lh. O.-Asszonyía Vasm.
25. Véssey Mihály szh. és lh. Szőke-Dencs Somogym.

V-dik osztály.
1. Artner Béla szh. Kőszeg lh. Sopron.
2. Barcza Géza szh. és lh. Tét Györm. d.
3. Bauer György szh. és lh. Gyönk Tolnám.
4. Bauer János szh. és lh. Lépesfalva Sopronm. t. d.
5. Brunner Mih. szh. és lh. F.-Lövö Vasm. t. d.
6. Chernél Géza szh. és lh. Tömörd Vasm.
7. Farkas Kálmán szh. és lh. Zámoly Fejérm.
8. Fördős Vilm. szh. és lh. Űzd Tolnám.
9. Fügh Károly szh. és lh. Kőszeg d.

10. Fürst János szh. és lh. Máriafalva Vasm.
11. Graf József szh. és lh. Sulzriegel Vasm. t.
12. Grosch József szh. és lh. Varsád Tolnám.
13. Guggenberger János szh. Rust, lh. Sopron t. d.
14. Haffner István szh. és lh. Kölesd Tolnám, t.
15. Hantó István szh. Sörényháza Györm. lh. Győrt, d,
16. Hechtl Károly szh. és lh. Győr.
17. Hirschier Samu szh. és lh. Locsmánd Sopronm. d.
18. Horváth Kár. szh és lh. Csönge Vasm. t.
19. Horváth Sánd. szh. és lh. Palota Veszprémin, t.
20. Illés Kár. szh. és lh. Szili Somogym. d.
21. Junker Guszt. szh és lh. Csurgó Somogym.
22. Karsay Gyula szh. és lh. Tét Györm.
23. Kis Lajos szh. és lh. Vönöczk Vasm. d.
24. Koch Adolf szh. és lh. N.-Kanizsa Zálam.

| 25. Koch Isidor szh. és lh, N.-Kanizsa Zalam.
26. Kovács István szh. és lh. Orosháza Békésm. t.
27. Kovási Ant. szh. és lh. Marmaros-Sziget Mar-

marosm.
28. Lostorfer Károly szh. és lh. Borostyánkő Vasm.
29. Matisz Lajos szh. és lh. Beled Sopronm.
30. Pasitzky István szh. és lh. Vág-Ujhely Nyitram. t.
31. Román Dani szh. és lh. Hodos Vasm. t. d.
32. Rupprecht Vilm. szh. és lh. Sopron.
33. Scriba Gyula szh. Apáthi. lh. Majos Tolnám, t.
34. Scriba Rudolf szh. Apáthi, lh. Majos Tolnám, t.
35. Stettner Gyula szh. és lh. Kőszeg, d.
36. Szalay József szh. Kis-Babot Györm. lh. Galsa

Zalam. t.
37. Szigethy Béla szh. Ollár Zalam. lh. Sopron.
38. Tessényi Béla szh. és lh. Torzsa Bácsm.

E l t á v o z t a k :
39. Manhardt Gyula szh. és lh. Rust.
40. Maurer Károly szh. és lh. Nyiregyh. Szombolcsm. t.
41. Nagy József szh. és lh. Vadosfa Sopronm.
42. Pottyondy Béla szh. Hahót Zalam. lh. Szili-Sár

kány Sopronm.

1. Conrád Lajos szh. és lh. Rust t.
2. Erdélszky Guszt. szh. és lh. Lubina Nyitram. t.
3. Erdélszky Mih. szh. és lh. Kraina Nyitram. t.
4. Francz Endre szh. és lh. Rust.
5. Frisch Károly szh. és lh. Keresztár Sopronm.
6. Hafenscher Károly szh. és lh. Medgyes Soprm. t.
7. Hechtl József szh. és lh. Győr.
8. Hetyey Mór. szh. és lh. B. Szombathely Veszpm,
9. Kappel Férd. szh. és lh. Kukmór Vasm. t.

10. Kern Ágost. szh. és lh. Sopron.

11. Kolbenheyer Ferencz szh. Eperjes .Sárosm. lh. 
Sopron, d.

12 Lehr Zsigmond szh. Szt.-Lörincz Tolnám, lh. 
Sopron, d.

13. Molnay Gyula szh. Selmecz Honthrn. lh. Oros
háza Békésm.

14. Pesty József szh. és lh. Űzd Tolnám.
15. Raab Károly szh. és lh. Beszterczebánya Zó

lyomul. d.
16. Sas István szh. és lh. Csönge Vasm. d.

VI-dik osztály.



52

17. Szabó Elek szh. Sáros-Patak Zemplinm. lh. Nyír
egyháza Szabolcsra.

18. Szente Gábor szh. és lh. N.-Szokol Tolnám, t.
19. Sztanó Sándor szh. és lh. Csernye Veszprémm. t.
20. Ulreich Pál szh. és lh. Hatláb Vasra.
21. Urszinyi Béla szh. és lh. B. Csaba Békésm.
22. Urszinyi Dezső szh. és lh. B. Csaba Békésm.

E l t á v o z t a k :
23. Buti József szh. és lh. Beled Sopronm. t.
24. Kalmár Sánd. szh. és lh. Beled Sopronm.
25. Kovachovich Mih. szh. és lh. Vág-Ujhely Nyit-

ramegye. t.
26. Szarka László szh. és lh. R. Lak Vasm. t.

1. Artner Kálmán szh. Kőszeg, lh. Sopron.
2. Bauer Adolf szh. Kalaznó Tolnám, lh. Gyönk

Tolnám, d.
3. Binder Adolf szh. és lh. Gombaszög Gömörm.
4. Dapsy József szh. és lh. Rimaszombat Gömörm.
5. Fabriczius Gyula szh. és lh. Pozsony.
6. Fischer Gyula szh. Kapolcs Zalam. lh. Tapolcza

Zalam.
7. Galantha Ede szh. Pest. lh. Bulkesz Bácsm.
8. Gally János szh. Balassa Gyarmath Nógrádm. lh.

Ambroszfalva Csanádm. t. d.
9. Hajicsek Rudolf szh. és lh. Modor. t.

10. Horváth Sánd. szh. és lh. Nemes-Ládon Soprm. t.
11. Huber Tivadar szh. és lh. Kukmér Vasm. t.
12. Kis Elek szh. és lh. Szili-Sárkány Sopronm. t. d.
13. Kis András szh. és lh. Kis-Körös Pestm.
14. Kund Samu szh. és lh. Sopron t. d.
15. Leszner Rúd. szh. és lh. Tapolcza Zalam.
16. Magasy Dénes szh. Kis-Somlyó, lh. Vad Vasm. d.
17. Martinék Alb. szh és lh. Huszt Máramarosm.
18. Németh Károly szh. és lh. Kis-Geresd Sopronm. t.
19. Simko Vilmos szh. és lh. Pozsony.

A Gymnasiumi ifjúság ö

20. Sülé Sánd. szh. és lh. M.-Gencs Vasm. t. d.
21. Szalóky Elek szh. és lh. Újfalu Vasm. t.
22. Szigethy Gyula szh. Ollár Zalam. lh. Sopron.
23. Thebus János szh. Lest Nógrádm. lh Szügy Nóg

rádm. t. d.
.-24. Torkos László szh. Kőszeg lh. Szombath. Vasm. d.
25. Türk Otto szh. és lh. Kéthely Somogym. t. d.
26. Vajko Kálmán szh. és lh. N. Körös Pestm.
27. Varga László szh. Iháros-Berény Somogym. lh.

N.-Kanizsa Zalam.
28. Véssey Sándor szh. és lh. Szöke-Dencs Somogym.
29. Votisky Károly szh. Gány Pozsonym. lh. Sárvár

Vasm. t.

P r i v a t i s t a :
30. Nassau Aron szh. és lh. Pohrlitz Morvaorsz.

E l t á v o z t a k . -
31. Bergmann Adolf szh. és lh. Izmény Tolnám.
32. Nagy Károly szh. és lh. B.-Füred. Zalam.
33. Poszvék Férd. szh. és lh. Sopron.
34. Unger Frigyes szh. és lh. Kabold Sopronm. t. 

zvege 270. (1. a XV. sz.)

VII-dik osztály.

Vül-dik osztály.

1. Barla József szh. és lh. Visonta Somogym.
2. Bierbrunner Guszt. szh. N.-Szt.-Miklós Torontalm.

lh. Istvánfalva Torontalm. d.
3. Borbély Sándor szh. és lh. Pusztavám Fejérm. t. d.
4. Dobray István szh. és lh. Csurgó Somogym. t.
5. Kéry Kálmán szh. és lh. Vésztő Békésm.
6. Kis Imre szh. Tab Somogym. lh. Ajka Veszpm. t. d.
7. Krenosz Pál szh. és lh. Sopron d.
8. Lehr Vilm. szh. Szt.-Lörincz Tolnám, lh. Sopron d.
9. Macher Sámuel szh. és lh. Balf Sopronm. t.

10. Martinék Ede szh. és lh. Huszt Márm. megye.
11. Matisz Károly szh. és lh. Beled Sopronm. d.
12. Neubauer János szh és lh. F.-Lövö Vasm. t. d.
13. Petz Ernő szh. és lh. Sopron t. d.

14. Perlaky Elek szh. és lh. Győr.
15. Poszvék Sándor szh. és lh. Sopron d.
16. Reisch Tivadar szh. és lh. Sopron.
17. Schreiner Károly szh. és lh. Rust.
18. Takács Dénes szh. és lh. R. Szemere Sopronm.
19. Thamm Frigyes szh. és lh. Sopron, d.
20. Turcsányi Ede szh. és lh. Tés Veszprémm. t.
21. Veöreös István szh. és lh. Ostffi-Asszonyfa Vasm.
22. Weiss Salamon szh. és lh. Pinkafő Vasm.
23. Zongor Endre szh. és lh. Edve Sopronm.

E l t á v o z o t t :
24. Kürthy Imre szh. és lh. N. Szelezsény Barsm.
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V i z s g á k .
1. A múltévi érettségi vizsga eredménye : bejelentette magát 37 tanuló u. m. 30 helyb. gymn. ta

nuló, 3 Privatista és 4 más oskolából való. Ezek közöl kiállották a vizsgát: Berg Károly, Gold Samu és Haff- 
ner Lajos dicsérettel, a kővetkezők éretteknek elösmertettek: Bolemann Gyula, Erdélszky István, Fadgyas 
Pál, Fodor Géza, Galamb Gyula, Gyarmathy Sándor, Gyonlics Milos, Hartmann Gusztáv, Hencz Antal, Jar- 
maczky Sándor, Lange Károly, Lőbisch Vilmos, Matkovich Géza, Plachy Bertalan, Plachy Imre, Renner An
drás, Rosenfeld Móricz, Skita Sándor, Simon Pál, Szakonyi Miklós, Szigyártó Pál, Tauscher Béla, Vajko An
tal, Bisencz David, Rummel Vincze, Schiffmann Emanuel, Muher Rudolf, Murmann Auguszt, Lang Gusztáv, — 
32, öten pedig visszautasittattak.

2. Az ezidei érettségi vizsga eredménye a jövő évi tudósítványban elöjövend. —
3. Az átléptetési vizsgák a gymnasiumi tanulókkal Julius 15-dik napjától fogva Julius 25-kéig tar

tatnak; a közvizsgák pedig az intézet tanulóival Julius 27-dik napjától kezdve 30-dikáig; 26-dikán délután 
ünnepély az intézet jótevői emlékére. —

4. A jövő osk. év megnyitásakor az intézet 3 százados ünnepélyét ülendi, az 1857-diki Áprilisi ke
rületi gyűlés határzata nyomán, — a felvételi vizsgák bevégzése után.

XVII.

F i g y e l m e z t e t é s .
1. A tanodái igazgatóság a jövevény tanulók felvételénél a legszigorúbb eljárást követendi, ezt kö

vetelvén mind a tanodának jóvolta, mind az Org. Entwurf 59, 60 és 61-dik §§-ai, mind pedig az illetők 
haladhatása.

2. A kik mint Privatisták az intézetbe kivánnak beigtattatni, azok kötelesek az év elején magokat 
az igazgatónál bejelenteni, a járandóságokat lefizetni és fólévenkint a szokott vizsgákat letenni. —

3. Az egy évi tandijt a Párfogóság a. f. év Julius elsején tartatott kerületi gyűlésen az algymna- 
siumi tanulókra nézve 12 p. forintra, a felgymnasiumi növendékekre nézve pedig 15 p. forintra szabta. Az ál
landó járandóságok a jövevény tanulókat illetőleg a következők: beirási dij 1 pf. könyvtár 1 pf. gymnastika 1 pf. ezek 
a tandíj felével az év elején leteendők, fapénz fejében minden tanuló, — a szegény soproniakat kivéve, — 1 
pftot fizet. A Gymnastikai járandóság 30 kr. pp. a franzia nyelvbeni tanításért egész évre jár 7 forint pp. 
szinte annyi az angol nyelvbemi netaláni tanításért is. A zongora tanítás egész évre 10 pftban kerül; a rajz 
ingyen tanittatik, de a beiratás idején 1 ft. 12 kr. pp. lefizetendő. —

4. A tápintézetbei bevételre nézve September folytán a helyb. n. Conventhez a folyamodványok in-
tézendők.

5. A tanulók elszállásolásáról az igazgatóság fog intézkedni.
6. Minden tanúló legyen eljövetelekor ellátva igazolási jeggyel (Segtfúitaftouéfarte) s minden algym- 

nasiumi növendék azonkívül a Confirmáltatási bizonyítvánnyal.
7. A tanulók szülői s illetőleg helyettesi ezennel figyelmeztetnek, hogy fiaik pénzbeli ügyeit az illető 

osztálytanárokra bízni szíveskedjenek, részint azért, hogy ez által is a szülök folytonos közlekedésben lehes
senek a tanárokkal, kik csak a megbízatási esetben lehetnek felelősök a kiadásokért, részint pedig, hogy a 
fennálló osk. törvény, —- miszerint a tanuló tanárának engedelme s tudta nélkül hitelbe nem dolgoztathat, nem 
vásárolhat, nem kölcsönözhet s adósságot nem tehet, — sikeresen érvényesíttethessék. —

király József Pál,
Gymn. Igazgató Tanár.
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Theologiai 8 néptanítókat képező intézet.

A theologiai intézetben a lefolyt l856/7-dik tanévben előadatott: Palaestina földleírása s a héber ré
giségtan, magyar prot. egyházjog és gyakorlati theologia Pálfy igazgató által; kér. egyháztörténelem s áj szö
vetségi magyarázat Müllner tanár által; lényismeret és bölcsészet története Domanovszky tanár által; beveze
tés az ó szövetség könyveibe Petrák tanár által; kér. hittan, Rajcsányi tanár által; héber nyelvtan s az ó szö
vetség magyarázata Schranz tanár által; — homiletikai és katechetikai gyakorlatok-, tartattak Pálfy igazgató 
vezérlete alatt. A növendékek összesen 12 egyházi szónoklatot s katechizátiót dolgoztak ki magyar s részint 
német nyelven, s az elsőbbek közül mindegyik kettőt nyilván el is szavallott. Gyakoroltattak ezen kívül a 
magyar, német és latin irályban.

A néptanítókat képező intézet növendékeinek előadatott ez évben a katechetika és az oskolamesteri 
alkalmazástan Pálfy igazgató által; ugyan ennek vezérlete alatt gyakoroltattak a katechizálásban, a fejbeli 
számvetésben, a fogalmazásban, az olvasás tanításában és a kertészetben; a zongorázásban és orgonálásban, 
úgy a violinban és énekben Zsarnoviczky tanár által, s ennek felügyelete alatt Nagy Lajos és Bakó Samu se
gédek által; a gymnastikában Süssmann Vilmos által, a szépírásban Turcsányi tanár által.

Ezen intézet alaptőkéje Isten segedelmével, több hazai s külföldi nemeslelkü adakozók nagylel
kűségéből annyira nevekedett, hogy a képezdei épület felállításához hozzá kezdhettünk.

A theologiai s különösen e képezdei könyvtár is tetemesen szaporodott, különösen Hinrichs lipcsei 
könyvkereskedő ur szívességéből, ki könyvtárunkat 120 kötet könyvvel és számos földabroszokkal gazdagította. 
A hangszerzemények gyűjteménye 40 darabbal szaporodott.

T a n u l ó k  n é v s o r a .
T h e o l o g u s o k .

E lső  év iek :
Benka Gyula, Csaba, Békesmegyei, tápint.: Roth Johannaféle dijpénzes.
Fadgyas Pál, N. Baráti, Györmegyei, táp int., s Róth Johanna féle dijpénzes.
Haífner Lajos, kölesd, Tolnamegyei tápint. s Róth Johannaféle dijpénzes.
Piffkó Lajos, ó Túra, F. Nyitramegyei, tápint. e l t á v o z o t t .

ülásodéviéki
Bejek György, Peszkócz, Vasmegyei, tápint. s Róth Johannaféle, dijpénzes.
Boros János, Zelene, Nógrádmegyei, tápint. s Róth Johannaféle dijpénzes.
Hammel Ferdináud, Cservenka, Bácsmegyei.
Molnár Lajos, Mihályi, Sopronmegyei s tápint. s Róth Johannaféle díjpénzes. 
Osztroluczky Mihály, Bakabánya, Hontmegyei, tápint, s Roth Johannaféle dijpénzes. 
Schneider Károly, Derzseny, Hontmegyei, tápint s Róth Johannaféle dijpénzes. 
Schrödl József, Csáva, Sopronmegyei, tápint. s dijpénzes.
Steiner Károly, P. Kövesd, Vasmegyei, tápint. s díjpénzes.
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S e m i n a r i s t á k.
E lső tanfolyambeliek t

Buti Márton, Beled, Sopronmegyei.
Mayer András, Ágfalva, Sopronmegyei tápint.
Nagy Elek, M. Genes, Vasmegyei.
Németh Lajos, Böny, Györmegyei, tápint.
Pécsek János, Sz.-Péter, Somogymegyei, tápint.
Wallner János, Borosztyánkö, Vasmegyei, tápint.

Bauer János, Lépesfalva, Sopronmegyei, tápint. s Jettimféle dijpénzes. 
Buti József, Beled, Sopronmegyei, tápint. tani tói  segéddé lett .  
Kalmár Sándor, Beled, Sopronmegyei, oskolames ter ré  lett .
Kappel Ferdinánd, Kukmér, Vasmegyei, tápint.
Kovács István, Orosháza, Békesmegyei, tápint.
Kovacsovics Mihály, Bán, Nyitramegyei, tápint. t ani tói  segéddé lett .  
Maurer Károly, Nyíregyháza, Szabolcsmegyei, tápint. el távozot t .  
Pasiczky István, Vág-Ujhely, Nyitramegyei, tápint.
Sas István, Csönge, Vasmegyei, díjpénzes.
Szarka László, R. Lak Vasmegyei, tápint. el távozot t .

m ásodik tanfolyam beliek:

Harmadik tanfolyam beliek:
Bakó Samu, J. Egerszeg, Vasmegyei, tápint. külföldi  intézetbe küldetet t .  
Nagy Lajos, Nyíregyháza, Szabolcsmegyei, tápint.

Pálfy József,
igazgató.




