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T a r t a l o m .

A.

A főtanoda háromszázados Jubilaeumi napján u. m. az 1857-dik év October elsején tartatott
előadások: *j

1. Magyar egyházi szónoklat, templomban.
2. Német egyházi szónoklat, u o.
3. Latin beszéd, a Lyceum nagy teremében.
4. Magyar beszéd, u. o.
5. Német versezet, u. o.

B.
Főtanodai programúi.

1. Értekezés.
2. A jelen 1857/8-diki osk. évben követett gymn. tanterv átnézete.
3. Tanári kar az 185%-diki osk. évben.
4. Tantárgyak az 1S5 V8 -diki osk. évben.
5. A jövő 185%-diki osk. évben követendő tanterv.
6. Tanári kar a jövő osk. évben.
7. Tantárgyak s különösen kézi könyvek a jövő osk. évben.
8. Vallási erkölcsi nevelési ’s fegyelmi ügy.
9. Tanszerek.

10. Tápintézet és Convictus.
11. Jóltevők és a 300-ados ünnepélyi alapítvány állása.
12. Feladott thémák.
13. Főtanodai emléklap v. krónika.
14. Kivonat a tanári értekezletek jegyzőkönyveiből.
15. A tanuló növendékek átnézete az 185%-diki osk. évben-
16. A tanulók névjegyzéke e folyó osk. évben.
17. A jelen osk. évi átléptetési s közvizsgák rende; a múlt évi érettségi vizsgák ered

ménye ; a jövő osk. év ünnepélyes megnyitása.
Figyelmeztetés.

18. Theologia és Seminarium az 185%-diki osk. évben.

*) Jegyű. A templombani ünnepélyt főtiszt. Wohlmuth Leopold Superint. Administrator úr buzgó imával nyitotta meg s áldással re- 
késztette be; az előadások közben pedig a helybeli templomi és a főtanodai zenekarok énekeltek ünnepélyi énekeket. —



A.

E g yh ázi szó n o k la t,
tartatott

a soproni evang. főiskola háromszázados jubilaeuma alkalmával, October 1-sején 1857.

a helybeli evang. gyülekezet szentegybázában.

P á l f y  J ó z s e f ,
hittanár, s a nevezett gyülekezet magyar hitszónoka által.

«Jöjjetek, örvendezzünk az Urnák, vigadjunk a mi szabadításunk kősziklájának; az Ur a mi erős
ségünk és a mi paisunk, ő benne bízott a mi szivünk, és megsegíttettünk!“ Ha valaha volt okunk kér. sz. 
gyülekezet, amaz Isten lelke szerint való íérfiuval sz. Dáviddal igy sóhajtanunk, e nevezetes ünnepély, melly 
bennünket jelenleg e sz. falak közt összegyűjtött, különösen felhív erre bennünket, miután az Isten gondviselő 
szeretetének s oltalmának oly világos tanúbizonyságait idézi fel emlékezetünkben, mellyek által magát rajtunk 
megdicsöítette.

Midőn az évangélmi hitnek Wittenbergából kiáradozó világossága városunkban is elterjedt, ennek 
lelkes elöljárói azon bölcs gondoskodás által vezettetve, nehogy az egyszer feltűnt szellemi világosság ismét 
kioltathassék, annak folytonos ápolása s élesztése végett példás áldozatkészséggel megalapították az itt mai 
napig is virágzó iskolát. Sok vészfelhők vonúltak azóta évang. egyházunk egén keresztül; a sötétség hatal
masságai felzúdultak ellene, hogy elsüllyeszszék ezen zivataros tenger hullámai fölött lebegő jézusi bárkát; de 
egy felsőbb hatalom őrködött e fölött, s egyházunk három századok vészteljés zivatarai után is áll, meggyen
gítve bár erejében, de megtörve nem! Számos, hajdan virágzó tanintézeteink nem voltak képesek magokat 
az idők viszontagságai közt fenntartani, s nem csekály kárára egyházunknak elenyésztek; de soproni isko
lánk áll, folytonosan terjesztve az ész világosságát, folytonosan építve a Krisztus anyaszentegyházát. Sok eze. 
rek léptek ki már ennek falai közül, kik az itt gyűjtött kincseit a tudománynak s szellemi iniveltségnek, 
mint hü apostolai a Krisztus évangéliomának, mint jó hazafiak, mint hasznos polgárok s hü alattvalók, gaz
dagon kamatoztatták. S mi kik jelenleg mint munkások működünk az úr szőlejében, nem de nagyobbrészint 
ezen tanintézetnek háláljuk értelmi míveltségünket s a képességet másoknak az élet útjait megvilágosíthatni ? 
S midőn most Isten különös kegyelméből ezen tanintézet megalapíttatásának háromszázados évnapját ünne
peljük, nem kell e a legbensőbb öröm- s hálaérzettől áthatva fels óhaj tanunk: „Ez a nap, mellyet az úr ren
delt, örvendezzünk és vigadjunk ezen!“

De öröm- s hálaérzetünk csak puszta szavakban nyilványuljón e? — csak üres érzelem maradjon 
e? Megérdemlenénk e ekkor, hogy ezen kincsünket az Isten atyai gondviselése mind ez ideig megtartotta 
számunkra? Ha igazán át vagyunk hatva annak érzetétől, milly megbecsülhetetlen kincset bír három száza
dok óta evang. egyházunk ezen soproni főiskolájában; akkor őnkint fog azon óhajtás keblünkben ébredni 
azt az utókor számára is megtarthatni. S ezen óhajtásunknak általunki valósítása kötelességünké tetetik azon 
sz. igék által is, mellyekre mostani sz. elmélkedésemet alapítandó vagyok.
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J e l e n é s e k  k ö n y v e  3 r é s z ,  8, 10, 11 ver s .
„íme adtam te elődbe egy megnyílt ajtót, mellyet senki bé nem zárhat: mert vagyon valami jó- 

„ság benned, és megtartottad az én beszédemet, meg sem tagadtad az én nevem et.------- Mivelhogy megtar
to ttad  az én békességre intő beszédemet, azért én is megszabadítiak téged a késértetnek idéjéböl, melly az 
„egész világra következendő, hogy e földnek lakosai megkésértessenek. íme eljövök hamar, tartsd meg azt a 
„mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat.“

A mit az Isten sz. lelke által a sz. látnok a felolvasott igékben a filadelfiai gyülekezetnek részint 
elismerésképen, részint serkentésül mond, egészen alkalmazható a mi viszonyainkra, kér. gyűl. A filadelfiai 
gyülekezet kisded s csekély erejű gyülekezet volt; de állhatatosan megmaradt minden késértetek között a 
Krisztus evángélioma mellett, s megérdemlette azon dicséretet, mellyre a sz. látnok más tekintélyesebb gyü
lekezetek fölött érdemesíti ötét. „íme, úgymond, ajtót nyitottam előtted, hogy működhessél a Krisztus orszá
gának terjesztésében, s te ezen ajtót nem engedted magad előtt bezáratni. Csekély erőd daczára is hiven mű
ködtél ; azért íme én is megszabadítiak tégedet a késértetek időjéből, melly az egész világra következendő, 
hogy e földnek lakosi megkésértessenek.“ Valóban, csak a neveket kell felcserélnünk, s a sz. látnok szavai 
egészen minket íognak illetni. „Te soproni sz. gyülekezett, te dunántúli egyházkerület! az Isten neked isko
ládban egy megbesülhetetlen kincset adott, s alkalmat nyújtott általa, hogy az ész világosságát, hogy a Krisz
tus országát terjesszed ; és te ezen kincset a legnagyobb veszélyek közt is hiven megőrizted; csekély erőd 
daczára is három századokon át a legnagyobb áldozatokkal fenntartottad, — sőt midőn annak létezését a leg
nagyobb veszély fenyegette, példás lelkesedéssel felkaroltad ügyét. Azért míg számos egyébb tanintézetei 
evang. egyházunknak részint pangásba jöttek, részint végkép elenyésztek, a tiedet nem csak megtartotta szá
modra , hanem uj szebb életre serkentette az Isten kegyelme.“ — De mig elismerését nyilványítja az Isten 
lelke a sz. látnok által a filadelfiai gyülekezet irányában, nem mulasztja el egyúttal buzdítani is azt a kitar
tásra. „Még nehéz idők várakozhatnak, úgymond, reád; azonban légy állhatatos, tartsd meg hitedet, hogy sen
ki azon kincset, mellynek birtokában vagy, el ne ragadhassa tőled. íme én hamar eljövök, s megszabadítiak 
tégedet.“ Nem kell e ezen szavakat is, mint nekünk mondottakat tekintenünk? Nem várakozhatnak e még 
mireánk is nehéz késértetek, s nem lesz e nagy szükségünk a, kitartásra a hitben, hogy kincsünket, melly
nek birtokában három századok óta megtartott bennünket az Isten különös kegyelne, megőrizhessük, hogy az 
továbbra is áldást terjesztve működhessék anyaszentegyházunk üdvére? Hogy pedig fennállhasson s áldással 
működhessék, komolyan el kell magunkat határoznunk, hogy részünkről is minden megtörténjék, h o g y  e z e n  
t a n i n t é z e t ü n k n e k  mi n d  b e l s ő  s z e l l e mi  i r á n y a  r e n d e l t e t é s é n e k  m e g f e l e l ő  l e g y e n ,  
m i n d  p e d i g  k ü l s ő  l é t e z é s e  b i z t o s í t t a s s é k .

Mi birta atyáinkat arra, hogy ezen iskolát felállítsák? A józan vallásos míveltségnek akartak ők 
ebben egy ápoló intézetet létrehozni, melly az értelmi kiképzés mellett folytonosan a legnemesebbre, a leg
főbbre, a mi létezik, irányozza az ifjúi kedélyt, hogy az a legmagasabb eszmékkel gazdagítva léphessen ki 
innen a világ munkapiaczára. Belátták ők azt, hogy csak az igy képzett férfiak képesek az élet bár melly 
munkatérén áldással működni, s akár mint családatyák, akár mint a közhaza polgári, akár mint az élet bi
zonyos szakában munkások, emberi magas hivatásuknak megfelelni, s csak az illyenek szolgálhatnak évan- 
gélmi anyaszentegyházunknak erős oszlopúl. — S csak mint illyen, mint a józan vallásosság ápolója, fog tan
intézetünk továbbra is rendeltetésének megfelelni.

Az értelem kiképezését akarjátok az iskolai nevelés egyedüli czéljául kitűzni ? szép, felséges czél! 
Mit ér az ember felvilágosodott értelem nélkül! — Úgy de okosság istenifélelem nélkül téli napfény éltető 
meleg nélkül. Az együgyüség sokat ártott már a világnak; de annyit soha sem, mint az okosság istenérzet 
nélkül. Adjatok egy nagy eszü, de vallástalan, s ennélfogva lelkiesinéretlen ember kezébe hatalmat, s az em
beriség átkává tettétek ötét.

A kedély mívelését teszitek az iskolai nevelés czéljává? Dicső czél! Az igaz, szép és jó iránti 
fogékonyság nélkül az ember nem él mint ember, nem érez mint ember, nem élvez mint ember. — De hol 
elégíttetik ki az igazság után szomjuzó lélek? Hisz minden tudományunk csak töredék, s visgálódásaink kéz-
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dőpontjától kiindulva, csak hamar a véghatárhoz jutunk, hol ez áll felírva: eddig, és nem tovább! — S a szé
pet hol leljük fel egész teljességében? A mit e néven nevezünk, mind az teljes hijányokkal s csak múlékony 
szépség, mellyen az idők mindent megemésztő foga gyakorolja hatalmát — És a jó? — vallyon hol lessz 
valósággá? Hányszor nem kell fájlalnunk, hogy legszebb feltételeink csak jámbor óhajtások maradnak, s a 
legmagasztaltabb tetteknek ha rugóit visgáljuk, melly sokat vesztenek azok dicsöségökböl! — Hol van tehát 
az igaz, szép és jó egész teljességében? A világ iránt elfogult érzelem híjában keresi ezeket. Csak a földie
ken túl emelkedő szellem leli azokat fel, s egyedül az Istennél, kiben minden valódi igaz, szép és jó öszponto- 
sítva van. Azon ismeretek, mellyekkel bírunk s mellyeket még megszerezhetni reményiünk, csak egyes suga
rai azon hozzáférhetetlen világosságnak, melly ötét körülveszi; a mi szivünket szépsége által elbájolja, az csak 
az ő örök dicsőségének visszasugárzása, s a mi jót találunk, a mi nagysága által tiszteletre ragad bennünket, 
csak egy gyenge képmássá az ö szentségének, az ö igazságának s határtalan szeretetének. — Azért az ifjúi 
kedélyt úgy kell irányozni, hogy mind az által, a mit az életben mint igazat szépet és jót megismertetünk 
vele, a legfelsőbbhez vezettessék, s lelke a látható, hijányos és múlékony világi dolgokon fellyül a láthatat
lanhoz, a tökéleteshez s örökké megmaradandóhoz emelkedjék: hogy istenérzettel teljék-el.

S csak az illy vallásos kedély az, a mi főkép ékesíti az ifjút. A sz. irás két ifjúról, Józsefről és 
Dánielről, kiket különösen kitüntet, szebb dicséretet nem tud mondoni, mint, hogy az Elohim lakozott ö ben
nük, az Istenség szelleme; s azon Isteni, kiben emberi természetünk megdicsőittetett, a sz. lélektől fogamta- 
tott, s általa az atya egyszülöttévé avattatott. Ez az, a mit az ifjúság jó geniusának nevezünk, a mi ötét az élet 
sikámlós ösvényein ezer botlásoktól megoltalmazza, a mi az ifjúi kor késértetei közt vele ezt mondatja: mi
módon mívelnék illy gonoszságot, vétkezvén az én Istenem ellen? — Ez az, a mi neki később mint fér
fiúnak olly jellemszilárdságot kölcsönöz, hogy attól, a mit igaznak s jónak, s az Isten akaratjával megegye
zőnek lenni elismert, semmiféle körülmények által el nem engedi magát tántoríttatni. „Mert kik Isten lei
kétől vezettetnek, azok Isten fiai."

Szükség e vallyon ismételnem, mikép tanintézetünk csak akkor fog rendeltetésének igazán megfe
lelni, ha illy jellemeket képez? Azért ti atyái egyházunknak, kiket az isteni gondviselés ezen iskolánk kor
mányzásával megbizott, szent kötelességteknek ismerjétek a felöl gondoskodni, hogy ez mindenkor a szent
lélek temploma legyen. Őrködjetek híven azon szellemi irány fölött, mellynek ezen szentélyben uralkodni 
kell; ne engedjétek meg soha, hogy itt valaha szemtelen elvek, sima erkölcsök, ferde ízlés, a szolgaiság 
lelke kapjanak lábra, bár melly szép nevekkel ékesítse, s bár mennyire pártolja is azokat a kor divatozó 
szelleme; ne engedjétek meg, hogy itt valaha a vallás gúny tárgyává alacsonyítassék, — sőt azon legyetek, 
hogy századunk ezen divatszellemének, melly a míveltséget a külső simaságban keresi, s a felvilágosodottsá- 
got a vallástalansággal ugyanazonosítja, iskolánk erélyesen ellene törekedjék. Ezzel tartoztok anyaszent- 
egyházunknak, melly benneteket legfőbb kincsének őréivé te tt; tartoztok az utókornak, melly tőletek vallá
sos jellemű férfiakat követel.

Azért jól meggondoljátok, kikre bízzátok az ifjúságnak, az utókor, az anyaszentegyház ezen re
ményeinek nevelését ezen iskolában. Ne mellékes érdekek vezéreljenek benneteket azok kiszemélésében, ne 
az egyéniség kültetszösége, ne is csupán a tudományos képzettség, hanem a kipróbált tiszta jellem, a val
lásos ihlettség legyen a próbakő, melly őket előttetek képesítse a nevelői hivatalra. Mert a nevelő csak azt 
olthatja az ifjúi kebelbe, a mi saját lelkében él. A ki nem Isten leikétől vezéreltetik, az nem termett ne
velőnek. „Azért megpróbáljátok a lelkeket, ha Istentől vagynak-e.“ —

Es ti, kik velem együtt azon nagy felelősség terhét viselitek vállaitokon, mint az ifjúság nevelői 
az utókor boldogságának megalapítására közreműködni: szent legyen előttetek az ifjúi lélek! „Az Isten legfőbb 
angyalai ezeknek szolgái s nemtői,“ azt mondja a Megváltó, „kik a mennyországban mindenkor szemlélik 
az atya orczáját. Jaj annak , a ki ezek közül egyet megbotránkoztat!“ — S mit könnyebb megbotránkoz
tatni és tévutakra vezetni, mint az elfogulatlan ifjúi lelket, mellyben nem annyira az értelem , mint a kép
zelet működik, melly minden eleibe tartott képet élénkén megragad, s abból magának alakokat eszmény
képeket formál, — mellyre nézve ennélfogva minden meggondolatlanul odavetett szó, minden könyelmüen
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kimondott eszme káros hatású lehet? — S hát ha még alá valóságokat volna kénytelen hallani, ha azt, a mi 
szent, lábbal tapodtatni látná, ha előtte példánykép gyanánt állíttatnék tel s magasztaltatnék az a mi aljas, 
hitvány, utálatos! Oh akkor az igazság, a tiszta Ízlés végmenedékétől fosztatnék meg! —

Az iskola szent! Félre innen minden nem szenttel, mindennel , a mi az ártatlan ifjúi lelket meg- 
maszlagozhatná! Szent helyhez csak szent dolgok illenek. Szentek legyenek az elvek, mellyeket nekik hirdet
tek, szentek a példányképek, mellyeket eleikbe állítatok, szent az irány, mellyet lelkűknek adni igyekez
tek. Szent pedig csak az, a mi a kedélyt nemesíti, az igaznak, szépnek s jónak szeretetével eltölti, s an
nak egyedüli kútforrásához az Istenhez emeli, s szent elhatározásokra birja.

így lesz iskolánk a sz. lélek templomává; igy fog abban egyházunk egy oly intézetet birni, melly a 
szellemi miveltséget, a józan vallásosságot folytonosan ápolva, annak fennállását s virágzását hiztosítandja.

De ha ezen kincsét egyházunknak megtartani óhajtjuk, a n n a k  kü l  l é t e z é s é t  is b i z t o s í t a 
n u n k  k e l l .  Iskolánk három századok óta egyházunk sajátja volt. Egyházunk által, egyházunkért állíta
tott fel, egyházunk szabta ki neki a szellemi irányt, mellyben három századok óta áldással működött egyhá
zunk javára, mint annak növeldéje; — egyházunk sajátjának kell ezentúl is maradnia, ha azt akarjuk, hogy 
egyházunk fönnálljon. Ha valaha elvesztenénk iskoláinkat, egyházunk nem soká élné azokat túl. A 
legszebb gyümölcsös is elpussztul lassankint, ha nincs mellette faiskola, melly az elaggott s kihalt fákat új 
ültetvényekkel pótolja. Vagy idegen földből hozott ültetvényekkel hiszitek a régieket pótolhatni? Nehezen 
honosulnak azok meg, s ha hoznak is gyümölcsöt, csak idegen gyümölcs lessz az, mely ha talán izletesebb 
is , mint a hazai, soha sem olly egészséges. — A kér. anyaszentegyház, s fökép az evangélmi kereszténység 
felvilágosodott hiten alapul, s ez szellemi felemelkedettséget föltételez; a hol ennek nincs tűzhelye, honnan 
folytonosan kiárassza sugarait, ott az egyháznak sülyedni, pusztulni kell, a mint ezt a múlt századok tapasz
talatai oly számtalan elszomorító példák által tanúsítják.

Jól tudom én azt, hogy voltak, s vannak jelenleg is, kik ezen nézetet velem nem osztják, kik azt 
állítják, hogy az iskoláknak az egyházhoz semmi viszonyuk nincs; azoknak, mint pusztán tudományos inté
zeteknek fenntartása s kormányázása az államot illeti, — s a gymnásiumoknak főkép nem is a vallásos ér
zés kimívelése a czéljok, hanem egyedül a humanitás, — s ezen állítás igazolása végett más országok példá
jára hivatkoznak, hol az iskolák nem állanak az egyház befolyása alatt, s még is virágoznak, s virágzik e mel
lett az egyház is. — De elnézve attól, hogy én humanitást vallásos ihlettség nélkül nem képzelhetek magam
nak , a mint ezt fellyebb megmutatni igyekeztem : ki nem látná be, mikép ugyan az, a mi bizonyos körülmé
nyek közt jó és czélirányos, más körülmények közt veszélyes lehet, s — úgy vagyok meggyőződve, hogy ke
vés protestáns ember találkozhatik hazánkban, a ki körülményeink közt veszélyesnek ne látná iskoláin
kat kezeinkből kibocsátani. Részemről legalább kénytelen vagyok ismételni, hogy ha azokat elveszítenők , 
egyházunk életerétől fosztatnék meg, s ollyanná lenne, mint az élőfa, mellynek gyökereit elvagdalták; 
levelei elsárgulnának s lassankint lehullanának s egy szellő kidöntené helyéből.

0 , nem ok nélkül áldoztak atyáink olly sokat az iskolákra; s ha mi elég erötelenek, vagy elég 
gyávák volnánk, elpusztulni hagyni azt, a mit ők annyi áldozatokkal építettek s olly nyommasztó viszonyok 
közt fenn tudtak számunkra mind ez ideig tartani, nem volnánk-e méltatlanok az ö utódjaiknak neveztetni ? 
Nem, ezen vád soha se terhelje lelkünket! Szent fogadást teszünk ezen nevezetes napon, hogy evangélmi 
egyházunk ezen kincsét, soproni főiskolánkat teljes tehetségünk szerint; és minden áron fenntartani fogjuk, 
s azt ezennel újra a szellemi míveltség s józan vallásosság ápoló intézetévé szenteljük!

De kér. hitsorsosok! ezen jó igyekezetünk s szilárd elhatározásunk mellett azután nem szabad 
azon áldozatokból is visszarettennünk, mellyeket ezen elhatározásunk foganatosítása okvetlenül föltételez. A 
mint atyáink mi érettünk nem sajnálták idejöket, erejüket, s vagyonukat feláldozni, úgy nekünk is készek
nek kell erre lennünk utódink javáért Ezt követeli tőlünk a hála, mellyel atyáink, — a gondoskodó szere
te t, mellyel gyermekeink, — ■ s mindenek fölött a kegyelet, mellyel egyházunk iránt tartozunk. Igaz, hogy
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nem csekély áldozatokat igényel tölünk ezen iskola fenntartása; de hisz gyermekeinkért áldozunk. S minő 
áldozat lehet olly nagy, mellyre ezekért kész ne volna a szerető szülői s z ív ? S gondoskodhatunk-e felőlük 
jobban, mintha szellemi kimíveltetésök felöl gondoskodunk, s ez által lelkűk nyugalmát s boldogságát biz
tosítjuk? — S azután összetett vállakkal nincs olly teher, mellyet meg ne bírhatnánk. Csak akaratunk le
gyen szilárd, s iskolánk fenn fog állani, s virágozni fog, s terjeszteni fogja az ész világosságát, s vele 
együtt az Istenbeni életet a késő századokig. S mint mi most hálásan emlékezünk atyáinkról, kik ezen kin
cset számunkra biztosították: úgy unokáink egykor ezen nap megújultával, midőn már poraink rég elham
vadtak , s talán nevünk is feledékenységbe ment, áldani fogják emlékezetünket!

De ha az Ur nem építi a házat, hijában fáradnak, kik azt építik; ha az Ur nem őrzi a várost , 
híjában vigyáznak az örizök. Azért Te hozzád, ó minden áldások kútfeje, kitől minden jó és tökéletes ado
mány származik, emeljük fel kezeinket s sziveinket ez ünnepélyes órában , Tetöled várva áldást jó igyeke
zetünkhöz. A Te atyai oltalmad födözte mind ez ideig egyházunkat s iskoláinkat; Tenéked háláljuk ez 
örvendetes napot i s , melly ma reánk derült! Födözzenek atyai szárnyaid ezentúl is bennünket minden ve
szélyek ellen, s ha nehéz napokat hozsz reánk, hogy megpróbáljad hitünket: erősíts bennünket, mint hajdan 
átyáinkat erősítetted , hogy bár melly késértetek között állhatatosak maradjunk, és semmi bennünket Tető
led el ne tántorítson. Ha Te léssz velünk, nem árthatnak akkor nekünk a mi ellenségeink tüzes nyilai. O 
légy velünk, s tedd jó igyekezetünket foganatossá — Amen.



HC e  i t  e
zur G ym nasial-Jubelfeier in der evang. Kirche zu Oedenburg.

g e h a l t e n

von

J. F. Wagner,
e v a n g .  P f a r r e r .

Herr, wir gedenken an die vorigen Zeiten nnd reden von allen deinen Thaten und sagen von den Werken deiner Hände, 
denn deine Zeugnisse sind wunderbarlich und erquicken die Seele und machen zu nichte allen hősen Hath der Menschen. Herr, erhebe 
dich in deiner Kraft, so wollen wir singen und loben deine Macht! Lehre uns deine Wege, dass wir wandeln in deiner Wahrheit! 
Lass leuchten dein Antlitz über uns und sei uns gnädig! Amen.

Zu einer Feier, die uns allen nahe gehen muss, die ob wir unsre Blicke auf die Vergangenheit 
oder aut die Jetztzeit richten, von der grössten Bedeutung für uns ist, sind wir heute hier versammelt, a. Z. 
Wir feiern das Entstehen und Bestehen unserer höheren wissenschaftlichen Lehranstalt und sehen zurück auf 
einen Zeitraum von d r e i  h u n d e r t  J a h r e n ,  und freuen uns, dass der Herr von so langer Zeit die Quelle 
der Weisheit und der Erkenntniss unter uns eröffnet, und danken es ihm, dass er seit so langer Zeit und 
unter allen Stürmen das Licht der Wahrheit uns erhalten und dasselbe uns helle leuchten lasset in unsern 
Tagen. Was unsere hohe Schule unsern Vätern gewesen, die sie gründeten und pflegten und mit vielen und 
reichen Spenden bedachten, das ist sie uns noch, eine Stätte des Unterrichtes und der Erziehung zu einem 
wissenschaftlichen Leben, zur Verbreitung jener Kenntnisse, mit welchen der Gelehrte, der Diener des Staates 
und der Kirche seine Laufbahn zu beginnen hat, zur Erweckung und Belebung jenes Sinnes und Strebens, 
in dem sich von jeher wahrhaft Gebildete zusammengefunden und von den vielen nur nach Brod Ringenden, nur 
jn den Gütern der Welt Schwelgenden sich unterschieden. Wie auf eine Feste sehen wir auf unsere hohe Schule 
hin, die nicht nur durch ihren Aufbau und ihr dreihundertjähriges Bestehen ruhmvoll für die Vergangenheit, 
sondern auch durch ihren Umbau und die ihr zu Theil gewordene Pflege segenbringend für die Gegenwart, 
heilverkündend für die Zukunft ist. Wie blickt sie da aus grauer Ferne so ehrwürdig herein diese Fe
ste, ein Werk frommer Vorfahrer, eine Warte in langer vielbewegter und bedrohlicher Zeit, eine Zierde nicht 
nur dieser unserer Gemeinde, nicht nur der kirchlichen Gemeinschaft des jenseitigen Donaukreises, sondern 
auch der ganzen evang. Kirche Ungarns! Welche erhabene und erhebende Erinnerungen knüpfen sich an sie, 
welche grosse Namen hat sie in ihre Geschichte eingeschrieben; welche gefeierte Lehrer haben sich um sie 
verdient gemacht, welches Heer von Männern, die nach allen Seiten hier den Samen des Wahren, Guten und 
Schönen trugen, ist aus ihr hervorgegangen!

Sehet in mir nicht einen Fremdling, der, was das Seine nicht ist, nicht verstehen, nicht gebührend 
schätzen und erheben kann. Auch mich zog es einst hieher mit Gleichgesinnten aus der theuren Vaterstadt: 
auch ich bin da zu den Füssen der Lehrer gesessen zu einer Zeit, da die Zahl der Lernbegierigen so gross 
war, wie je zuvor und nachher: ich habe in jugendlicher Begeisterung verklärte Gönner und Wohlthäter un
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serer Lehranstalt gefeiert, habe dem Vorsteher des Lehramtes, *) dem vorzüglichen Freunde der Jugend, dem 
auch mir gewogenen theuren Mann, Worte der Trauer und der Klage nachgesendet in sein stilles Grab, ha
be hier liebe, gute Freunde gefunden, deren Reihe zwar schon sehr gelichtet ist, deren Andenken aber stets 
gesegnet meinem Herzen bleiben wird. Dass ich noch hier stehe, dass ich nach langem, wechselvollem Laufe 
wieder hier anlangte, wo ich ausging, um dem Herrn und seiner Kirche zu dienen, dass ich nun dastehe, wo 
von mir einst hochverehrte Männer standen, dass ich am dreihundertjährigen Jubelfeste unserer höhe
ren Lehranstalt, als ein vormaliger Schüler derselben hier öffentlich eine bescheidene Blume für ihre Eh
renkränze hinlegen kann, das macht heute meine Freude aus, das ist ein lichter Streifen in dem Gewebe mei
nes Lebens, darinnen fühle ich mich bewogen, so viel es meine Kraft vermag, ernste und heitere Bilder aus 
der Vergangenheit und für die Zukunft mir und euch vor die Seele zu führen.

Ihr alle habt so viel Ursache, euch zu freuen an dem heutigen Tage, das Andenken der Väter zu 
ehren, die diese unsere seit drei Jahrhunderten bestehende Lehranstalt gründeten und erhielten und mit Ver
trauen und Liebe auf unsere Kirche hinzusehen, die von jeher in der Errichtung von Schulanstalten ihr si
cheres Lebenszeichen gab und mit hohem Sinne für die Pflege der Wissenschaft ihre Bekenner erfüllte. Un
ser Schulfest ist ein Fest unsrer Kirche auch und Alles, was über unsere höhere Schulanstalt, ihr langjähriges 
Bestehen, ihre Mittel zu ihrer Errichtung und Erhaltung, ihren aus ihr hervorgegangenen Segen gesagt wer
den kann, dies Alles gilt unsere Kirche auch und findet in ihrer eigenthümlichen Erscheinung, in ihrem Le
ben und Streben seine tiefere Begründung, seine sichere Deutung.

Drei Jahrhunderte schauen heute von unsrer Lehranstalt auf uns herab. Zu einem solchen Alter ist sie 
in unserer Kirche gediehen. Wer mag also unserer Kirche nachsagen, dass sie eine neue Kirche ist, es sei denn, 
dass er ihr damit Uebles nachsagen will? Sie war einst neu, da sie auf dem Grunde und unter dem Schirme des 
göttlichen Wortes in das Leben trat, so wie die ganze Schöpfung Gottes neu war, da vollendet waren Himmel 
und Erde mit ihrem ganzen Heere. Und wie, nach dem Worte des Schöpfers, so l ange die Er de  steh t, ni cht  
aufhören soll Samen und Ernt e,  Fros t  und H itze, S o mme r  und Wi nt er  Tag  und Nacht :  so regt 
und bewegt es sich auch in unserer Kirche immerdar; sie baut sich fort in ihrem nie ruhenden Geistesleben und 
erneuert sich zu schönerer, freundlicherer Gestalt. Aber darum ist sie doch die alte, durch drei Jahrhunderte be
währte Kirche, Millionen zur Freude, zum Tröste, zum Segen, eine starke Eiche, die ihre schützenden Aeste 
noch weiter verbreiten, noch manche Stürme kräftig bestehen und erhalten werden wird bis ans Ende der 
Tage. So viel Leben, so viele Festigkeit und Ausdauer hat unsere Lehranstalt gezeigt, dass sie, gegründet im 
s e c h z e h n t e n ,  noch dasteht im n e u n z e h n t e n  Jahrhunderte in ungeschwächter Kraft, in neuem Glanze. 
Das ist das Leben der Kirche, das sich in ihr erwiesen, entwickelt, verherrlichet hat. Die Kirche rühme sich 
nicht, als ob sie der Wissenschaft nicht bedürfe, aber auch die Wissenschaft mache ihre Priester der Kirche 
nicht abwendig. Kirche und Schule müssen sich einander freundlich zur Seite stehen, müssen gemeinschaft
lich das grosse Ziel der Menschenbiidung und Menschenerlösung erringen helfen. Die Kirche ist Mutter und 
Tochter der Schule zugleich. Als die Menschheit nach langer Geistesnacht erwachte und nach Schätzen der 
Weisheit aus längt entschwundener Zeit sich begierig drängte und von der Fülle der Erkenntniss und von 
allen den Mitteln, des Wissens Durst zu stillen, auf allen Seiten umgeben, überrascht, fast möchte ich sagen, 
geblendet wurde, da trat auch unsere Kirche ins Leben, die darum auch die Forderung einer freien Prüfung 
und Forschung an alle ihre Bekenner stellt und jegliche Ueberlieferung nur in so ferne, als sie sich im 
Lichte der Wissenschaft bewähret, gelten lässt. Aber, wenn unsere Kirche zur Zeit eines höheren Aufschwun
ges im Reiche der Geister in s  L e b e n  t r a t ,  wer war es denn, d e r  s ie  in s  L e b e n  r i e f  und in ihr eine nur 
durch Gottes Wort geleitete und gebundene Freiheit der Gedanken und Gewissen zu erhalten suchte? War 
Er es nicht, der fromme Sohn der Kirche, der Mann voll Glaubensmuth und Gotteskraft, der, selbst erfahren 
in der Wissenschaft, wie Wenige, den  S t e i n ,  von den  B a u l e u t e n  v e r w o r f e n  w i e d e r  z u m E c k 
s t e i n  ma c h t e ?  Lag nicht in dem Bestreben, dem  H e r r n  e i ne  G e m e i n d e  d a r z u s t e l l e n ,  di e  ni cht  
h a b e  e i n e n  F l e c k e n  o d e r  R u n z e l  ode r  de s s  e t wa s ,  der Grund, dass auch die unter uns beste-

') Peter v. Eaics. 2
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hende höhere Lehranstalt errichtet und mit allen Mitteln zu ihrer Erhaltung und ihrem Aufblühen versehen 
wurde? War es nicht der fromme Glaube der Väter, der diese unsere Gelehrtenschule pflanzte und mit Gü
tern der Welt bedachte, weil er derselben himmlische Güter entnahm und mit Hülfe derselben schöpfte aus 
dem Brunnen des göttlichen Wortes d as  W a s s e r ,  das  in das  e wi ge  L e b e n  q u i l l t ?  Dürfet ihr alle, 
die ihr die Wissenschaft ehret und ihr dienet und ihrer Förderung die Kräfte eurer Jugend und eures Alters 
weihet, dürfet ihr meinen, es werde euch etwas rechtes gelingen, es werde euer Werk von Dauer sein, wenn 
euch die Kirche nicht hält, wenn ihr nicht allenthalben viele gute und fromme Freunde und Gönner findet,
wenn euch die Kirche nicht vorkämpfet, dass ihr unter ihrem Schutze schöne Siege der Wahrheit erringet?
Doch, was soll ich länger davon reden, wovon unsere höhere Lehranstalt ein so lautes’und sprechendes Zeug- 
niss giebt? Nur Unkenntniss kann es übersehen, was noth thut: nur Sonderungsgelüste können trennen wol
len, was vereint bleiben muss: nur tiefer Verfall der Wissenschaft selbst kann in einen Verfall des innern 
und äussern religiösen Lebens ausarten.

Gesegnet sei das Andenken der Vorfahren im heiligen Amte, die von alter Zeit bis auf die neue
ste herab so vorzügliche Stützen unserer Lehranstalt durch Unterricht und jedwede Theilnahme geworden!
Gesegnet sei das Andenken derer, die, nachdem sie lange der Schule Last und Hitze getragen, ihre Verdien
ste mit neuen im heil. Berufe krönten! Gesegnet sei das Andenken aller der treuen Lehrer, die über der 
Erde den Himmel nicht vergassen und die lernbegierige Jugend vor Allem und in Allem zur einigen Quelle 
der Wahrheit, die in Gott ist, zu führen suchten! Gesegnet seien sie, die in Gott ruhenden Verklärten und 
die Lebenden von nah unf ferne, die mit Lust und Eifer ihr Auge und ihr Herz unserer Lehranstalt zugewen
det und derselben mit milder Hand so viele und so grosse Opfer gebracht! Gesegnet seien sie alle die Edlen 
aus der Mitte unsrer Gemeinde, die immer in erster Reihe standen, wo es galt, das Beste der Schule zu fördern 
und armen Jünglingen das Fortkommen auf der wissenschaftlichen Bahn zu erleichtern! Möge sie immer sein 
und bleiben ein Werk des Segens diese unsre Lehranstalt; möge sich in ihr der Dank gegen die edlen Grün
der und Wohlthäter derselben in immer schönerer und würdigerer Weise aussprechen: möge ihre dritte Sä- 
cularfeier einen neuen Zeitpunkt ihres Aufschwunges bezeichnen und der in ihr eingetretene Um- und Auf
bau zu immer höherer Vollendung sich erheben! Möge sie, im wohlerworbenen Rechte, einer öffentlichen, vom 
Staate anerkannten Lehranstalt, den Wünschen der Einsichtsvollen und Erfahrnen immer mehr gerecht wer
den und eine immer grössere Zahl von wohlmeinenden Gönnern und dankbaren Schülern sich erwerben und 
heranziehen und aus ihrem Schoosse fort und fort hervorgehen lassen ein edleres Geschlecht, das Gott die 
Ehre gebe und . sein Reich in Weisheit und Gerechtigkeit fördere und sich selbst ein schönes Denkmal des 
Daseins und Wirkens setze!

O, Herr, Hilf! O, Herr, lass wohlgelingen! Wie du gethan hast an unsern Vätern, so thue auch uns immer wohl! Wie 
du hast offenbar werden lassen dein Heil, dass auch die unter uns seit drei Jahrhunderten bestehende höhere Lehranstalt zu deines 
Namens Ehre und zu vieler Seelen Trost und Freude errichtet und bisher erhalten wurde, so erweise uns ferner deine Gnade und 
vollbringe das gute Werk, das unter uns angefangen ist und mehre und befestige unter uns einen wahrhaft evang. Sinn und Eifer, 
die auch an der Stätte des Unterrichtes und der Bildung ein Lob zuzurichten! Lass immerdar wohnen unter uns den Geist der 
Weisheit und der Erkenntniss, dass, wenn dieser heutige Jubeltag unsern fernsten Nachkommen wieder erscheint, sie sich 
dessen freuen und fröhlich seien in dir! Segne unsre höhere Lehranstalt mit deinem besten Segen! Gieb ihren Lehrern Kraft aus dei
ner Höhe zu ihrem mühevollen Berufe und ihren Schülern Lust und Liebe zum Lernen, zum Denken, zum Prüfen und Forschen und 
Allen, die der Welt Güter haben, Willen und Eifer, aueh da, wo die Wissenschaft ihrer Pflege bedarf, mit freigebiger Hand ihre Op
fer darzubringen! Lass unsere Gelehrtenschule unter dem Schutze und der Fürsorge einer weisen und gerechten Regierung immer 
herrlicher emporblühen und ihr Bestehen und Wirken zum Wohle der Mit- und Nachwelt gedeihen! Segne unsern Kaiser und sein 
ganzes Haus: segne unsere Kirche, und ihre Diener: segne alle gute Freunde unsrer Schule: segne unsre Stadt und Gemeinde: seg
ne unser ganzes Vaterland! Amen.



O r a t i o

quam

schola soproniénál jubilaeum seculare tertium celebrante, in ludi eiusdem  
literarii auditor io, €ial. ©ctobris anni 1857

habuit

Jos. Paulus de Király
Gymnasii Director.

Qiuodsi sedulus naturae scrutator, auditores aestumatissimi, in elato montis cacumine luce pri
ma constiterit, limpidoque circumlusus aere oculos in diversissimas rerum compagines direxerit: sentiet ante 
omnia praesentiam Omnipotentis, mirabitur eius in terrestribus magnificentiam, adorabit in coelestibus sapien- 
tiam, fatebiturque cum Ovidio :

Nil ita sublime est supraque pericula tendit,
Non sit ut inferius suppositumque deo.

proximis dein gaudebit obiectis humanam redolentibus industriam, scrutabitur remotiora, sectabitur longo di- 
vulsa spatio sensuque indolis percitus gratissimo avidis sorbebit animo divina munera haustibus. — Haec no- 
strorum est imago conatuum. In vertice trium stamus seculorum, acie recordationis indelibata miramur incuna
bula ludi huius literarii, qui Deo 0. M. annuente uti quondam surrexerat, ita nunc futuris stat temporibus. 
Suavis est, Cicerone teste, laborum praeteritorum memoria, at longe suavior humanaque praecellentia dignior 
nisus est virorum, quorum facta non eadem teguntur caligine, quae corpora eorum dudum offuderat; ipsas 
laureas, quibus ornari iustum erat, edax abolevit vetustas, at mortali vice superior est virtus, quae repulsae 
nescia sordidae, ut vates ait, intaminatis folget honoribus. Lugemus quidem merito eos, qui fatis succubue- 
runt implacabilibus, verum tarnen recreamur eorum spiritu, excitamur eorum conatibus, beamur eorum me
moria, quaerevelat, quomodo senserint, quid anhelaverint, cur facta ediderint perennia. — Unda succedit 
undae, — flumen ipsum perdurat, guttaeque pelagum emensae vaporeoque velamine per aera natantes lege 
rerum mirabili novas rursum nutriunt scaturigines; — haec est mortis, haec vitae vicissitudo, ut in omnibus 
caducorum aeque vereamur primordia, ac aeternorum consalutemus triumphum. — Obiere, — vivunt, nam 
vixere patres posteritati, cum obitus eorum opulentissima vitae severit semina. Mittamus igitur funestas com- 
memorationis querelas, temperemus a lacrymis, abstineamus a luctu mortalibus debito, nec tarnen, quae fixa 
exactaque sunt dimovente: hisce hodie serenitas regnet atriis, nunc spes nutriat fidissima mentem, hie sancta 
pietatis excubet alacritas. Tria musarum haec sedes vicit secula, decern tempori succubuere propagines, cen
tum funesta naturae lege periere civitates, infinita millia siderum aeterno fors cooperta velamento evanuere : 
haec tarnen ingeniorum palaestra inconcussa stat, incolumis fovetur, imperterrita floret. — Cui haec deben- 
tur munera ? Tibi pater coelestis, quern sincerissimis adoramuus suspiriis, qui in minimis quoque maximum te 
praebes, qui fonté sapientiae bonitatisque perenni animos recreas, qui regis et conservas omnia, ut tuo digna 
reddantur amore! Tibi primas gaudii immolamus hostias, tibi summae vovemus documenta pietatis, tibi optimo 
maximo benignissimo! Vos nunc praesertim memoro fautores aevi praeteriti, vestris has mitto inferias ma- 
nibus! vos statuistis conservastis ac ditastis haec literarum sacella, vos tulistis mala, nobis bono futura

*
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usui, vos occidistis, ut nos viveremus! — Sic mors opitulatur vitae, sic vita condecorat mortem! — Excu- 
tite, quaesumus, auditores aestumatissimi, históriáé tabulas, quibus dara nitent nomina, iacta perinde spe
ctate virorum praedicatione eo digniorum, quo ea superiorum; exsequebantur enim illud Ciceronis: Nulla v i
tae pars neque publicis neque pi’ivatis neque forensibus neque domesticis in rebus vacare officio potest, in eo- 
que et colendo sita vitae est honestas omnis et in negligendo; turpitudo! vivebant secundum illud Ovidii: 

Conveniens homini est bominem servare voluptas,
Et melius nulla quaeritur arte favor.

Vobis porro, fautores aevi praesentis, laete vigentes conserimus litamus porrigimusque coronas; 
eximii proavorum conatus nepotum miscentur laudibus, praesentes succurrunt praeteritis, filius ut patri sat du- 
dum tristia passo. Vos, qui consilium opemque tulistis, vos, haeredes pietatis institutioni debitae, aerumnas in 
communi vita obvias vicistis, volendo magni, sacrificando maiores, beando maximi. —

Coetum ante omnia memoro, in cuius sinu a tercentis inde annis haec musarum perstitere sacella, 
coetum inquam, cuius socii, si quid eximii perficiendum, et ardore eminent et munificentia, nil ardui existi- 
mando, dummodo velle liceat.

Has ipsas aedes, has ipsas parietes a) ac imagines memoria virorum circumvolat, qui hoc in coe- 
tu floruere, ut nunquam livescant, valuere, ut nunquam torpescant, docuere, ut nunquam obmutescant. Quin- 
quaginta fere millia discipulorum hie loci ad hunc usque diem eruditorum meo loquuntur ore aguntque grates 
nulla temporum iniquitate obliterandas; quis est enim, ait Cicero, liberaliter educatus, cui non locus ille mu- 
tus, ubi ipse altus est, cum grata recordatione in mente versetur ? —

Intimo gratitudinis sensu perciti celebramus ecclesias evang. trans danubium sitas, quae uti quondam 
harum lautores exstitere musarum, ita nunc totidem habentur patres scholae recentissimis temporibus incredi- 
bili contentione stabilitae, b) férvéntissimo sustentatae studio, nobilissimoque firmatae conatu. Utinam lianc du- 
centenorum fere millium c) virtutem communi liceret praedicare plausu, utinam eas, quas spiramus preces 
unus omnibus traderet halitus, utinam non minus palatia quam casarum penetraret latebras haec Cornelii Sev. 
dignatio: O maxima rerum et merito pietas homini tutissima virtus ! —

Augustissimi denique reminiscor Caesaris, qui uti nuper exili nomen suum benignus mandarat pa- 
gellae d), ita fidelibus gratitudinis monumenta inaravit pectoribus; qui virum nostro dignissimum aestimio 
favoris luculentissimo ornavit symbolo e)\ cum vero Augustum celebramus, viros quoque, qui eidem sunt a 
consiliis, prona suggerit memoria; quemadmodum enim sol in omnibus vitám alit rebus: ita stellarum lumina no
ctis profligant tenebras. — Ibi solem, ibi lunas, hie coruscantia suspicimus sidera. In nostris habes, Caesar, 
tropaea praecordiis; —

Due animos felix, grati tua castra sequemur.
Verum tarnen vos, altores scholae spectatissimi, non verborum aucupia, quin factorum potius merito postulatis 
documenta sinceris manantia medullis. Munere igitur collegii, quod nuperrime duobus et orbatum, f)  et orna- 
tum g) est viris, sanctissime polliceor, coilegas quatuordecim h) eo allaboraturos, ut et avorum spe et patrum 
fiducia et nepotum digni habeantur commemoratione.

a) quibus locus concionis ornatus erat.
b) in conventu districtuali die 21 Maji anni 1851 habito, 7000 fl. annue pendenda suffragio communi oblata sunt.
c) fovet Distr. Ev. A. C. transdanubianus 186868 Evangelicos A. C. addictos.
d) die IY. Iduum Augusti 1857 Franciscus Josephus Imperator nostras faustus inviserat scholas, nomenque suum — uti ante eum hio 

loci nullus Caesarum, — piissime porrectis inscripserat annalibus.
e) Leop. Wohlmuth Superint. tr. danub. Administrator signo ordinis Francisci Josephi condecoratus, hoc die primum id praeseferebat.
f )  Yaledixere scholae : Joh. Bajcsány et Dav. Hrabovszky Professores.
g) Dr. Carolus Keszler et Carolus Thiering recens salutati Professores.
h) quorum nomina sunt: Colom. Csermák, Andr. Domanovszky; Carolus Kessler; Jos. Paulus Király; Herrn. Kleeblatt; Andr. Lehr; 

Math. Müllner; Jos. Pálfy; Joh. Jac. Petrik; Guszt. Poszyék; Joh. Schranz; Carolus Thiering; Adolf. Turcsányi; Georg. Zsar- 
noviezky. —



13

Nos certe, ut caducis licet, Petri fidem ac favorem, Pauli acumen ac efficaciam, Joannis amorem 
ac mansuetudinem, castam Aristidis iustitiam, mitem Socratis indulgentiam, imperterritam Archimedis assidui- 
tatem, divinam Salvatoris imitabimuur patientiam. — Concordia, alacritas, sinceritas, siderum instar, pietatis ac 
eruditionis collustrabunt semitas, quas si arduas sors dederit, numen exorabimus benignissimum, ut fortes cree- 
mur fortibus ac bonis! —

Fautores igitur parentesque iuvenum nostrae curae creditorum imploramus, ut in posterum quoque 
consilio ope eaque nobis adesse velint benevolentia, quae nec graviora quaerit, quam sperare, nec leviora au- 
guratur, quam hariolari expedit. —

Vos deniqne alloquor iuvenes imo filii dilectissimi! quibus paternas porrigimus dexteras, ceu tesseras 
limpidissimi, quo vos amplectimur, amoris. Trium pia recordatio seculorum non annum solummodo quem tin- 
choamus scholasticum, quin imo totum vitae vestrae curriculum fructibus ornet dulcissimis. Quamobrem Ovidio 
monente: Venturae memores iám nunc estote senectae, sic nullum vobis tempus abibit iners. Vere enim Se
neca: Cum celeritate temporis, in quit, utendi velocitate nobis certandum estet velut ex torrenti rapido nec sem
per ituro hauriendum. Cicero hortatur: Diligentia in omnibus rebus plurimum valet; haec praecipue colenda, 
haec semper adhibenda, haec nihil est quod non assequatur; ita Quintilianus: Discipulos moneo, ut praecepto- 
res suos non minus, quam ipsa studia ament et parentes esse non quidem corporum sed mentium credant. — 
Nobis praeceptoribus sonant imperativi: die, due, fac, fe r; vestrum erit, discipuli carissimi, efficere, ut eosdem 
pro optativis habeamus. In omnibus sincera vos ducat beetque pietas, ut aras , pátriám eiusque principem di- 
ligere, eo divini nostri Salvatoris praecepta exsequi, atque hodierno seculorum sulco saluberrima futuri tem
poris inspergere queatis semina! —

Tu vero Numen optime maximé! nos imbue cunctos spiritu fidei, caritatis, sapientiae, adde vires la- 
bantibus, instilla ferrorem sperantibus, exitumque consiliis nostris annue felicem, u t:

qVae sChoLa terCentls, fIDel IVbar, eXstltlt annls 
fVLgeat et MVsIs faX sít aVIta plls. —



Magyar beszéd

Ámbár oly szép emlékünnepély;, minőt ma megülni dicső osztályrészül az ég nekünk juttatott, 
elég bő anyagot nyújthat mind a szóláshoz, mind a lelkesedéshez; mindazáltal t. h ! épen az ünnepély nagysze
rűsége és fontossága, a ti fényes összejöveteletek, járatlanságom a nyilvános szólásban keblemet az aggodalom 
azon nemével töltik el, mellyet a parányi erőnek, midőn egy nagy feladat megoldása tűzetik ki munkájául, ok
vetlenül éreznie kell.

Háromszáz év már magában véve is nagy gondolat; mert mennyi kifejlésnek, haladásnak és válto
zásnak lehetőségét hordja méhében! Isten előtt, ki a történetek változatain, az idők (folyásán és az évek mú
landóságán lényegének örök változhatatlanságában túl van, háromszáz év semmi. De a világtörténetre nézve 
háromszáz év nagy időszak s mennyivel inkább azon háromszáz év, melyekkel jelenleg a mi emlékezetünk 
foglalkozik. Mert hol van a történetben időszak, mely eseményekben gazdagabb, mozgalmakban változa
tosabb , eszmékben teremtöbb lett volna, mint azon háromszáz esztendő, melyek folyamába tanodánk élete 
is beleesik ? És egy főtanoda életére nézve háromszáz év még több mint a világtörténetre nézve. Mert a vi
lágtörténet óriási folyama, ha lassan is, de bizton fut le medrében s midőn rázkódások által folyásának irá
nyát megváltoztatja, ez csak annak jelensége, hogy egy uj világ elv merült fel s ez az uj korszellem. De 
azért a világtörténet a különböző korszellemeken csendesen áthalad, mint a balesetek csapásai ráltal meg nem 
rendíthető tiszta kebel az élet utjain. Ellenben egy főtanoda közvetlenül megérzi az események által okozott 
rázkódásokat, a történetek változatait s a szerint a mint ezek kedvezők vagy nem, — kedvezők vagy az erösbü- 
lés vagy az elgyengülés vagy, ha az életigazságnak ép magvát nem hordja magában, az enyészet sorsának 
néz elibe. Egy fötanoda életére nézve oly események is, melyek irányában a világtörténet közönyös, jelentő
séggel birnak. És ime! a soproni iskola háromszáz viharos évek után is fenáll és ^virágzik, mi életerejének 
elvitázhatlan bizonysága. Élete tehát csaknem oly régi, mint a magyarhoni protestantismus élete; története 
pedig ugyanaz kicsinyben, mi a magyarhoni protestantismus története nagyban. A mi tanodánk is értelmi és 
erkölcsi erőt fejte magából a mint örvendett azon tiszta és fellegtelen napoknak, midőn a magyarhoni prote
stáns egyházban a lelkiismeret szabadsága követve annak minden áldásaitól, vagy a hívek nagy számának bizto
sítéka mellett, vagy a törvények pajzsa alatt virágzott; úgy megérezte mindazon hatalmas rázkódásokat, melyek a 
magyarhoni protestantismus életét fenyegették, de ezzel együtt és csak ennek anyai oltalma alatt emelkedett ki 
sziklaképen a vészhullámokból, hogy bizonyságot tegyen azon igazságról, miszerint az Isten áldása csak arra 
száll, a ki igazság, a jog, a jó ügy mellett a küzdelmek és szenvedések között is ingathatlanúi megmarad. 
És én kérdezlek titeket t. h. nem e méltó nem e szellemnek tiszteletét tanúsító érzület megünnepelni egy olly 
szellemi intézet múltjának emlékét, melyet százados viharok elsülyeszteni képesek nem voltak, mely intézet a 
protestantismusnak egyik hü dajkája, a miveltségnek terjesztője, a tudományosságnak ápolója, a jognak védelme 
zöje, a nemzetiségnek élesztője és gyarapítója volt? De közületek sokat még egy közelebbi érdek is buzdithat- 
ez ünnep örömteljes megölésére. Mert sokan ez intézetben nyertetek nevelést, itt jutottatok el a szellemi gyarapo
dás azon fokozatára, melynek alapján hirt, nevet, polgári állást, működési tért és az élet örömeit biztosítottatok 
magatok számára. T. h. alig van szebb, szivet emelőbb ünnepély, mint az évek hosszú sorát átélt főtanodának 
örömünnepe, mert ez nem a hiú fénynek, nem a ráfogott érdemnek, hanem a szellemnek, a nevelésben tett ha
ladásnak, a nevelésből kifolyt áldásoknak emlékünnepe, s midőn mi ezt megüljük, a kegyelet és hála kötelessé
geit teljesítjük, az érdemekből kiemelkedő emlékek oltárára lerakjuk a tisztelt adóját. S ezen ünnepélyes órá
ban miről szólhatnék hozzátok az ünnep érdemének megfelelőbben, mint azon egyszerű tárgyról: mé l t ó  me g 
e m l é k e z n i  t a n i n t é z e t ü n k  e l ő d e i r ő l .
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Tiszteletben tartani az elökort, melynek vállain a jobb lét fokára felemelkedtünk, kegyeletesen 
visszaemlékezni őseinkre, kik a munkának fáradalmait és a szenvedéseket már azon vigasztaló gondolatnál 
fogva is békésebben tűrték, hogy a nyomukba lépendő nemzedék számára a boldogulás útját megkönnyítik, 
mindig nemes kebelnek bélyege. A múltból t. h. sok fényes érdem, sok tiszteletre méltó emlék sok nemes 
erény és üdvös munka világitának át a jelenbe; de ezek közül akár a cél szentségét, akár az eredmény üd
vös hatását, akár az erőnek áldozatát tekintve az első sorokban azok állanak, mellyek a tanintézetekre s az 
ifjúság nevelésére vonatkoznak. Hogy tehát tanintézeteink elődeinek emlékét tiszteletben tartsuk, ezt tőlünk 
a tanintézetek természete és fogalma követeli, mert a tanintézet az embert neveli. A nevelés azon működés, 
midőn az ember öntudatosan és bizonyos módszer mellett hat az emberre, hogy szelleme kifejlődjék. T. h. 
az emberi életnek valamennyi működése tiszteletre méltó és egyenlő méltóságú, mert mindegyik az emberi 
nemzetre mint egészre nézve szükséges. De ha az életfoglalatosságot eredményének üdvös hatása és szépsé
ge szerint tekintjük üdvösebbet és szebbet a nevelés munkájánál alig gondolhatunk. — A nevelés a megvál
tás dicső munkájának hasonképe; mert megszabaditja az értelmet a tudatlanság homályától, a kedélyt a kí
vánság nyerseségétől, az akaratot az önkény durvaságától. — Az emberi szellemben már az élet első per- 
czében benrejlik szabad működésének és minden tehetségeinek lehetősége. De ha ápoló kéz nem járul, hogy 
a szellemi erőknek lehetősége valóságra kifejtessék; úgy a tehetség elásott kincs s az embernek értelmi és 
erkölcsi szabadsága el van veszve. — Azonban a nevelés épen a szellemi tehetségek szunnyadó csiráit fejti 
ki s igy az embert valóságos emberré képezi. És ebben fekszik a nevelés magas jelentősége, és egyáltalá- 
nos becse. — A tanintézetek tehát, — mert csak a nyilvános nevelés valódi, — az emberiség veteményes 
kertjei s kik e kertekben az ifjú nemzedék kimivelése és nemes irányadása körül a buzgalom szent hevével 
fáradoztak, s nekünk utódoknak a nevelés mezején utat törtek, azoknak emlékére ünnepélyt szentelni nem 
üres szertartás hanem az érdemelismerésnek kegyeletes cselekedete. És a magyarhoni protestáns fötanodák 
hogyan valósították a nevelés fogalmát, hogyan oldották meg annak nehéz feladatát? A nevelés tartalma és 
feladata mindig ugyanaz, örök s változhatatlan ugyan, t. i. az ifjú szellemet kiképezni; de azon elvek, módok 
és irányok, mint lehet ezt valósítani csak lassan, sok kísérlet és hosszas gyakorlat után az idők folyamán 
áthaladva tisztulnak meg a kezdetben hozzájok tapadt hiányoktól. És a protestáns tanintézetek a kisebb erő 
mellett is mindig megoldották a korszellemtől irányoztatott nevelésnek feladatát s az egyház, haza és világ 
miveltségének, mint azt a főtanodák fogalma kívánja, színvonalán állottak. A magyarhoni protestánsok mind
járt a hitujitás hajnalán mélyen érezték az iskoláknak elkerülhetlen szükségét és nagy fontosságát, egy ösz
tön sugalta nekik, hogy iskolák hiányában a protestantismus megszilárdítva soha sem lesz, hogy azok nélkül 
az uj hit nem egyéb mint leszakasztott virág, mely elhervad és gyümölcsöt nem hozhat. És ez óhajtott cél
nak a hit megújításának a vallásos érzés terjedésének fötanodáink mindig megfeleltek. De azok az értelmi
ségnek a tudománynak is virágzó kertjei voltak s tanáraink névsorában mindig szép számmal oly férfiak 
nevei tündököltek, kik a haza legelső tudósaival egy fokon állottak. —

Az értelmiségnek és tudományosságnak, melyet tanodáink árasztottak, fölötte kedvezett a protestan
tismus sarkelve, mely a gondolkodás szabad kutatását mondta ki. Epen a protestáns elv szabadította fel a 
tudományokat a tekintély gyámsága alól s azokat a nagykorúság jogainak szabad élvezetére bocsátotta. És 
a nevelési elvek mezején irányt adni, a haladás zászlóját elöl vinni, ki fogná tagadni, hogy ez érdemekben 
a protestáns tanintézetek nagy mértékben nem részesültek volna ? Azon korban, midőn a nemzeti szellem 
hosszú álom után uj életre ébredett, midőn a nemzet felismerni kezdte, hogy csak nyelvének kimivelésében 
rejlik nemcsak nemesebb életének, de egész jövőjének is alapja, termeikbe a nemzeti nyelvet először a pro
testáns tanodák fogadták be, felismertették az ifjúsággal a magyar irodalomnak termékeit s ez által nem egy 
elmét élesztettek fel, mely később a magyar irodalomnak mezejét szép virágokkal ültette be. És ha a pro
testáns fötanodák a miveltség körül szerzett érdemekre egyenlő mértékben büszkék; úgy közöttük a nemzeti

I.
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nyelv iránti érdekeltség felgerjesztésének, a nemzeti nyelv ápolásának, a nemzeti érzület szilárdításának leg
nagyobb dicsősége Kis János gyújtván meg a szövétneket, tanodánkat illeti. Szóval vallásosság, tudomány, 
erkölcs, hazafiság, nemzetiség s az összes mivel ödés tekintetében fötanodáink aránylag tettek annyit, mint bár
mely más vallásu tanintézetek, s jó polgárokat, lelkes hazafiakat, jeles embereket oly mértékben adtak a ha
zának mint bármely más felekezetek tanodái. S azon férfiainkról, kiknek az ily érdemek koszorújáról a 
fény egyházunkra és hazánkra átsugárzott hálásan megemlékezni t. h. annál inkább kötelességünk, mert ha 
kérdjük, hogy mi vala a mi tanáraink fáradozásainak jutalma? kénytelenek vagyunk megvallani, hogy oly 
dij, mely őket a nélkülözés és inség sorvasztó súlya alól ki nem vette, sem munkáikkal, sem érdemeikkel 
arányban nem állott. Nekik a világ jutalmat nem adott, ők csak egy jutalmat ismertek s ezt kebelökben 
azon édes öntudatban találták, hogy ők a szellem országát terjesztik. Lemondani tudó nemes keblű ember
nek ez legszebb jutalma. De hogy fötanodáink múltjának szellemét még világosabban megérthessük s taná
raink érdemeit jobban méltányolhassuk, célszerű lesz emlékezetünk elibe vezetni azon nevelési irányokat és 
elveket, melyeken a főtanodai oktatás háromszáz év lefolyása alatt áthaladva a fejlettségnek mostani fokára 
emelkedett. Való, hogy ezen elveket magyarhoni protestáns főtanodáink részint mint a protestantismus elvé
nek folyományát részint mint az egyetemes miveltség közös nyereményét a külföldről vették át; de azokat oly 
önállón sajátították el, oly önállón idomitótták viszonyainkhoz miszerint azt lehet mondani, hogy idegen kéz
ből csak a magot vették át, ellenben abból viszonyainknak megfelelő növényt kifejteni egészen az ő érde- 
mök. Magyarhoni protestáns főtanodáinkban a hitjavitás kezdetén a nevelés mind tartalomra mind formára 
nézve egészen v a l l á s i  volt. Egy uj egyház keletkezésének korszakában, midőn az öntudat minden kielé
gítését, megnyugvását és érdekét az uj elvben, mellyet legfőbbnek tekintett, találta s annak szentségétől át
hatva minden más érdeket elfelejtett, ez máskép nem lehetett. A vallási irányú nevelési rendszer a prote
stáns hit lényegéből indult ki, t. i. az embernek a hit általi igazolásának elvéből, tehát figyelmét belsejére irá
nyozta. De az elv kivitelében és alkalmazásában azon egyoldalúságba esett, hogy az embert a világtól egészen 
elidegenitette és semmiségének érzetével töltötte el. Az irány egyoldalúsága ellen lépett fel a h u m a n i s t i c a i  
rendszer, mely a latin és görög nyelvek tanulását célképen állította fel s ezektől várta a tiszta emberi érzü
letnek kifejlését. A humanisticai nevelési rendszer, uj lendületet adott ugyan az emberi szellemnek, mert a 
holt nyelvek formáinak tanulmányozása öt a halhatatlan tartalom felfogásához vezette. De midőn az embert 
egészen akihalt népek múltjába tette át s a közvetlen jelenből kiragadta, ez által elölte benne a jelen élet iránti 
eleven érdeket s az ifjú saját honát, nyelvét, nemzetiségét nem ismerve lépett ki a világba. A p h i l a n t h r o p i a i  
rendszer a reáltanok elsajátítatása által az embert a világ érdekeihez, folyásához közelebbi viszonyba hozta ugyan, 
de midőn az emberben tisztán csak az emberit akarta nevelni a nemzetiségi vallástételi s egyéb oly lényeges 
életelemekre, melyeknek elhanyagolása büntetlenül embernek nem adatott, semmi tekintettel se volt. Ha
zánkban a philanthropiai rendszernek ezen egyoldalúsága nemzetünknek sajátságaihoz ragaszkodó jelleménél 
fogva termékeny mezőre soha nem talált, de a két nevelési irány egyesittetett úgy azonban, hogy a humani- 
smus mindig megtartotta a túlsúlyt s a latinos iskolák nem régen enyésztek el végképen hazánk földjéről. 
Miután a két rendszer is egyoldalú volt, az emberi szellem a nevelési elvek ezen fokain sem állapodhatott 
meg, hanem mint a növény, mely fejlésében folytonosan működik mig a virágkelyhet magából ki nem tárja, 
addig haladott, mig lassankint a s z a b a d  n e v e l é s  eszméjének fokozatára emelkedett. A szabad ne
velés elismeri a családi, nemzetiségi, hitbeli különbségeket, de ezeket mind a tiszta humanitás tisztitó tüze 
által megdicsöiti. A szabad nevelési oktatás kívánja ugyan az élet hivatásának megfelelő szakpályákat de eze
ket az egyetemes emberi miveltség alapjára fekteti. Az oktatásnak helyes módszerét pedig nem a sok tudás
nak terjedelmességében, hanem a tárgy fogalmának tiszta és egyszerű kifejtésében s lényeges mozzanatainak 
előadásában keresi. — A szabad nevelés eszméje minden tudományban, még a reáltanokban is csak a tárgy 
igazsága és szépsége nem pedig a puszta haszon szempontjából indúl ki. Kitárja ugyan a tárgy hasznos ol
dalát de soha nem úgy mint azon egyedüli czélt, mellyben a tudománynak minden becse határozódnék. Az 
ifjúnál fontos dolog a fenyíték vagyis a nevelésnek azon hatása az akaratra, hogy a jót megszokja. A roszat 
minden esetre meg kell büntetni, az akaratosságot meg kell törni, az elbizakodást gőgöt meg kell alázni.
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De a szabad nevelés soha nem fogja a fenyíték elvéül a rémrendszert elismerni, nem fogja a gyenge szívből 
az önbecsülést kiirtani, nem fogja a serdülőt féreggé jealacsonyitani; hanem a helyes szigort a szeretetből 
fogja meríteni s a növendék körül nyájasan de egyszer smind szent komolysággal eljárni, mert benne is ezen 
kiskorú de hajlékony teremtésben azon emberi szellem lakozik, mi bennünk, noha fejletlenül. És ime t. h. 
ezek azon elvek s utak, melyeken a felsőbb nevelés mintegy háromszáz év óta áthaladt, mig a szabad ne
velés fogalmának világához eljuthatott, ezen nevelési elvek szolgáltak zsinórmértékül főtanodáinknak. És mi
dőn ezeket az emlékezetes napon mondom, szeretett tiszttársak! örömtől dagadó kebellel fordulok felétek azon 
boldogító érzés öntudatában hogy számunkra a tanítás pálya olly korban nyilt meg, midőn a szabad neve
lési eszmék fájának gyümölcseivel mi is táplálkozhatunk hogy szabad embereket nevelhessünk. Vétkeznénk 
az emberi szellem ellen, ha a haladás szózata keblünkben viszhangra nem találna. És ezen örömünk szere
tett tiszttársak! annál nagyobb és tisztább lehet, mivel a szabad nevelésnek és oktatásnak elveit ő Felsége is 
legmagasabb figyelmére méltatván, az oktatást úgy az egyetemeken, mint a középtanodákban szabadabbá ten
ni és sok eddigi korlátáit eltávolítani atyailag kegyeskedett. A magas oktatási kormánynak mély bölcsesség
gel kidolgozott gymnasiumi tantervében a szabadabb tanításnak mily üdvös azon elve, hogy a szakrendszer be
hozatalával a tanár ereje a sokféle tudomány által el nem daraboltatván a kevesebb tárgy lényegébe mélyebben 
behathat s igy képzeteinek gépleges összefüggését műszeres egységgé teheti. Csak ki gondolatainak és taní
tási módszerének egyöntetűséget tud adni, csak az képes szabadon és sikeresen tanítani.

II.

De midőn t. h. ez örömnapon a múltak emlékeit felkeressük, midőn elődeink azon működéseit, 
melyeken tanodáink élete jelenleg nyugszik, képzeletünkben felelevenítjük a protestáns tanintézetek történe
ténél fogva a tisztán nevelési jellemű érdemeknél meg nem állapodhatunk. Sőt inkább tanintézeteink 
azon elődeiről is, kik iskoláink állását anyagi tekintetben biztosították s ez által virágzásukat közvetve elő
mozdították, tisztelettel megemlékezni hálás érzelmünk kötelez. Mert ha nagy érdem a nevelés mezején, hol 
ritkán virít az elismerés virága, fáradozni s a hazának, az egyháznak s az életnek jeles polgárokat nevelni; 
úgy nem kisebb érdem ezen szent célt a segedelem utján előmozdítani, a nevelés korlátáit azon eszközök 
előteremtése által, mellyeket az kíván előmozditani s így a miveltséget ápolni. De ezen ápolás épen az esz
közök birtokától függ s a vagyonnak mértéke szerint határoztatik meg. Minél nagyobbak az eszközök, 
melyeket egy tanintézet a miveltség oltárára letehet, annál nagyobb azon előny, mely a növendékek mive- 
lődésére kifolyhat. Csak az erkölcsi kiképzés magosán fentlebeg ezen függés fölött. És a protestáns taninté
zetek egyházunk megalakulásának első pillanata óta c8aknem egészen a legújabb időkig honnan merítették 
a miveltség ápolásához szükséges eszközöket ? Tán azt várták, hogy az államnak kincstára fog számunkra 
megnyittatni, vagy hogy a külföld lelkesebbjeinek adakozó szelleme fogja nyújtani a szükséges segedelmet ? 
Távolról sem. Az első fonás megnyílását protestáns egyházunk múltjának viszonyai egészen lehetetlenné 
tették, a másikra csak gondolni is őseink érzülete, büszkesége meg nem engedte. A protestáns tanintézetek 
egyedül és tisztán csak az egyes protestáns egyházak és magánosok buzgóságának, áldozatkészségének és 
erejének köszönik alapításukat, fentartásukat és gyámolításukat. Ők emeltek a tudományoknak épületeket, 
megszerezték a szükséges tanszereket, a tanárok fizetésének terhe rájok nehezedett és hogy a szegény sors
ban született ifjú se legyen a tudományok templomából kizárva, oly alapítványokat tettek, mellyeknek gyümölcsei 
felszámithatatlanok. És ezen meleg részvét, áldozatkészség és buzgalom dicsősége tanintézeteinek kegyes pár
tolásában a legújabb időkig kizárólagosán a protestáns magyarhoni nemességet és a polgárságot illeti. Sokkal 
szebb jótéteményeket adni, mint elfogadni, azt mondá már Epikur. És a protestánsoktól is ide gondolva 
azok szegénységét nem e szebb volt, hogy saját erejök s adakozásuk által megalapitották s fentartották tanin
tézeteiket, mint hogy vagy a koldus alamizsnanyerés sovány reményében azok sorsát a kétes jövőre bizzák;
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vagy — az esetet lehetőnek gondolva— az álladalomtól nyujtandott segedelem folytán annak magokat leköte
lezvén, intézeteiket egészen sajátjuknak ne mondhassák. Tiszt, halig. ! csak azt mondhatjuk igazán sajátunk
nak, tulajdonunknak, mit mi magunk, senkire nem szorulva, senkitől semmit el nem fogadva, önerőnk, szor
galmunk és buzgóságunk által szereztünk és emeltünk. Az igy szerzett kincs magában hordja az elidegeníthe
tetlenség biztositékát s azt csak az erőszak képes elrabolni. És annak gondolata, hogy a magyarhoni pro
testáns saját szorgalmának és buzgóságának erkölcsi erejéből emelte a tudományos intézetek templomait, öt 
a büszke önérzetre méltán feljogosítja. S a mily szép ezen háromszázados tény az egész magyarhoni protestan- 
tismusra nézve, ép oly szép az adakozás egyesekre nézve is, mert a léleknek nem csekély felemelkedése kí
vántatik, midőn a gond, munka, és arczunk verejtéke után szerzett vagyonúnkból a közczélra önzéstelenül 
áldozunk. S minél szebb a czél, melyre áldozunk, annál becsesebb a mi erényünk. De a protestánsok azon 
tette, hogy mindig önerejük által tartották fel tanintézeteiket, azon lelki megnyugtatásul is szolgálhat nekik, 
hogy tanintézeteikben ez által óvták meg azon szellemet, melly vallásuknak legjobban felelt meg. Pedig azon 
szellemet, mellyben az igazság szikráját látjuk csillámlani, megőrizni tudni, ez oly előny, melyért nem szá
zakat, nem ezreket, hanem szivünk vérét bizvást oda áldozhatjuk. Szép t. h. visszavarázsolni oly ősök em
lékét, kik áldozatképen állották körül a tudományok oltárát, kik a miveltség ápolásától kezeiket soha vissza 
nem húzták; de bizonyosan szebb oda törekedni, hogy elődeinket buzgalomban és tettekben meghaladva, a 
nevelés oltárára olly áldozatokat vigyünk, melyekért a késő utódok hamvainkat is megáldják, — Főtanodánk 
a szervezés uj korszakába lépett. A fötiszteletü egyházkerület szép áldozatot tett, hogy azt, mint gyümöl- 
mölcsös kertet az egyháznak megtartsa. Felhívta annak gyámolitására a népet is, igénybe vevőn annak fil- 
éreit. És ezen tény a mint egyrészről üdvös, úgy másrészről haladási csirát is rejt magában, mert igy a 
nép is fötanodáink iránt több érdekkel fog viseltetni. De tagadni nem lehet, hogy tanodánkban még igen 
sok van, mi ápolást igényel. A nemes soproni egyház csaknem háromszáz éven át egy maga fedezte az is
kolának minden szükségleteit, egy maga viselte a fentartásnak nehéz gondjait. E szép tett által, melyet 
nem lehet elegendőképen méltánylani, maga szebb dicséretet írt magának, mint azt a legragyogóbb beszéd ké
pes volna kifejezni. De én úgy vagyok meggyőződve, hogy a nemes soproni egyház, melynek úgy haszná
ra mint díszére válik, hogy a fötanodát kebelében bírja, jövendőben is úgy fogja gyámolitani főtanodánkat hogy 
buzgalom tekintetében elődeinek nyomdokiba lépjen, s ily nézetektől és a miveltség iránti szeretettől vezé
reltetve a szerződésnek holt betűiben kifejezett kötelezettségek által az áldozattételre magának határt sza- 
batni nem fog.

111.

Azonban t. h. a protestáns tanintézeteknél nem volt elegendő azokat anyagi tekintetben biztosítani 
sem nem voltak elegendők a tanitók azon fáradalmai, melyek nyomán egyházunkban a hit szilárdúlt, az erköl
csi jólét gyarapodott, s a lelki és értelmi erő nem csak egyházunkra, de a hazára is kifolyt. Sőt inkább inté
zeteink történetének lefolyása mutatja, hogy épen lételüket, fenmáradásukat súlyos és hosszas harcz, tűrés és 
szenvedés által kellett megoltalmazná azon veszélyk ellen, melyek azokat oly sokszor enyészettel fenyeget
ték. Megzavarnám e szép örömnap tiszta érzeteit, vétkezném az emberiség ellen, melynek nemes vonása a fáj
dalmas múltakra fátyolt vetni, ha ezeket azon indokból hoznám fel, hogy a múlt idők sebeinek felemlitése által 
a gyülölség tüzét, melyet az engeszteltebb kor lassankint kioltott, felszítsam. De a kiállott küzdelmeket a szen
vedett csapásokat mint olly történeti tényt, mellytöl egyházunk, tanodáink létele feltételeztetett, felemliteni a do
log érdeménei fogva elkerülhetetlenül szükséges. Azon veszélyek, melyek főtanodáinkat halállal fenyegették, 
azon harcok mellyeket lételökért, fenmaradásukért vívniok kellett nem pusztán főtanodáink, hanem az egész 
protestáns testület ellen voltak irányozva. De egyiknek halála a másiknak halálát fogta volna maga után vonni, 
s egynek élete a másiknak is biztosította életét. A magyarhoni protestantismusnak, t. h. mint új elvnek új egy
háznak élet és halálharcot kellett küzdenie a régi egyházzal, hogy elismertetését és függetlenségét kivívja, hogy 
tettek által megmutassa, miszerint igazságaiban olly üdv és szentség rejlik, melyért fáradalmat, vagyont felaján
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lani öröm, szenvedéseket, üldözéseket tűrni erény, nyugalmat életet feláldozni érdem. Es a súlyos harcban a 
sokféle szenvedésekben, midőn egész egyházunk létele kérdés alatt volt, eleink az üldözésekből és nyomatá- 
sokból is új erőt merítettek, mert oly ^egyesülés, melynek tagjai a tűrés és kitartás által bizonyították be a 
hithezi ragaszkodásnak dicső erényét, nyomás által még inkább szilárdéit s az igazságróli erős meggyőződés 
őseinket bátorsággal s a diadal reményével töltötte el. Csak feláldozás s a szenvedésnek eltűrése tesz megczá- 
folhatatlan tanúságot arról, hogy az igazság vérünkké és meggyőződésünkké vált, és megfordítva csak azon ke
bel, mely az elv és igazságróli szilárd meggyőződésnek szentsége által lelkesittetik, képes a szenvedés és fel
áldozás tüzprobáját kiállani. Csak az által, hogy eleink a vallásért, az igazságért a szenvedéseket, üldöztetése
ket nemcsak tűrték, elviselték, hanem szabad elhatározásuk folytán viselték és tűrték, csak ez által nyert szen
vedésük szellemi tartalmat, győzött az igazság halhatatlansága múló érdekeik: vagyon, nyugalom, élet fölött 
s a mi egyházunk és vele együtt tanintézeteink létele biztosítva lett. Vannak szenvedések t. h .! melyeket a 
lelkiisméret megsértése nélkül el nem kerülhetünk. S ilyen szenvedéseket tűrtek a mi eleink a szellemi életért s 
meglett a drága jutalom, mert nem csak lelkiismereteiket nyugtatták meg, de megmentették a protestáns egyház 
és a protestáns tanintézetek léteiét. De azon harcok és szenvedések, melyeken őseink átmentek szükségképiek 
és elkerülhetetlenek voltak egyházunk és tanodáink megmentése, szilárdítása és virágoztatása tekintetéből; mert 
a dolog természete és a történet tanúsága szerint jogainkat s szabadságainkat csak úgy mondhatjuk magun
kéinak, ha azokat nem ajándékképen vettük, hanem mi magunk vívtuk ki számunkra. S azon hosszas harcok 
folytán azon szép nyereményünk is lett, hogy a felekezetességi idegenkedés és gyülölség elenyészett s mi 
megtanultuk egymást nem csak kölcsönösen tűrni, hanem becsülni is, úgy hogy protestáns és nem protestáns 
egymást testvérnek s ugyanazon egy Isten gyermekeinek tekinti, megértünk azon áldott gondolatra, hogy az 
Isten dicsőitése és országának terjesztése nem egy nép? nem egy felekezet, hanem valamennyi nép, valamennyi 
felekezet feladata. Az ellenségeskedés földjéből virult fel a szeretet és a kölcsönös tisztelet szelíd virága. Ez 
a történet által kijelelt mód, mely szerint a népek és felekezetek önküzdelmeik folytán okúinak és egymáshoz 
simulnak. Midőn tehát fő-tanodáink anyagi lekintetbeni biztosításának dicsősége a legújabb időkig csak egy
néhány egyházat és egyes magánosokat illet; midőn a tanítás körül szerzett érdem azon kevesekre száll, kik
nek a nevelés hivatásuk köréhez tartozott; úgy ellenben fötanodáink léteiének biztositása az egész protestáns 
testület vallásérti harcának, szenvedésének kitartásának és eröfejtésének munkája. Az érdemnek és műkö
désnek ezen három zöldellö ága a hitbuzgóság gyökeréből hajtott ki s a műveltség virító koszorújában ismét 
összeborúlt. Midőn tehát mi ma fötanodánk háromszázados emlékét ünnepeljük, ne feledjük el, hogy egy ma
gyarhoni protestáns régi tanintézet homlokzatára az egész magyarhoni protestantismusnak története örömei és 
szenvedései vannak feljegyezve, hogy egy magyarhoni protestáns főtanoda léteiének biztosítója az egész ma
gyarhoni protestáns testület volt s jövőben is csak az lehet. —-

Az emlékek vallása t. h. az ember érzelmét megszenteli s minél jobban óvtuk meg szivünket a 
világ azon durva érintéseitől, melyek a szűzies érzés finom virágporát kegyetlenül lerázzák, az annál gyön- 
gédebb és boldogitóbb érzelmeknek, hálának, kegyeletnek és tiszteletnek forrását nyitja meg kebelünkben. Az 
emlékek vallása hatályos tényező az embert a legnemesebb tettekre fellelkesíteni. És ha az emlékeknek ezen 
vallásos tiszteletére a mi keblünk is fogékony: úgy bennünket a mai nap, melybe főtanodánk egész múltját 
visszavarázsoljuk, arra fog buzdítani, hogy ez ünnepélyt a puszta szertartások formaiságáról a nemes törekvé
sek és emlékezetre méltó tettek színvonalára emeljük. S ezen ünnepélyes nap kit buzdíthatna jobban a ne
mes törekvésekre, mint titeket, szeretett ifjak! kiknek szellemi kiképezésére ez intézet szentelve van. Ti, kik 
az életnek virágzó korszakát élitek, ti, kik az élet gondjait, komolyságát, magasabb érdekeit még nem isme
ritek, itt e falak közt zajtalanul, csendben és nyugalomban készültök az életre s a mindenné alakítható jöven
dőre. Es mi tanáraitok és szüléitek, kik az értelem és erény utján vezetünk benneteket, az isteni gondvise
lésben vetett erős hitünknél fogva bizton Ígérjük nektek, hogy az élet melyre készültek szép és boldog lesz, 
hogy jövőtök utain örömvirágok fognak fakadni, ha ti a készület drága idejének perczeit nyom nélkül elveszni 
nem hagyjátok, ha a tudomány szövetnekénél elméteket felvilágositjátok, ha az erény szeretetét úgy megszok-
játok, hogy csak ennek adtok feltétlen becset, ha atyai intésünkre a jó gyermek szelid indulatával hajoltok és
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ha gyenge szivetekben a szenvedély és aljasság férgének, mely az életvirágnak gyökerét korán el szokta 
rágni, helyt nem adtok. Es ekkor a ti szüléitek, kik könnyek és fájdalom között bocsátottak el benneteket 
szerető kebleikről, kik magokat bennetek megörökíteni akarják, a rátok fordított gondot, fáradalmat és fájdal
mat elfeledve az öröm elragadtatásában és a legnagyobb boldogság érzetében, a világ előtt büszkén azt fogják 
mondani: a mi gyermekeink jók. Titeket pedig szülök! kiknek e név oly édesen esik, fog-e titeket ezen em
lékünnepély hidegen hagyni, ha megfontoljátok, hogy a tanoda azon hid, mely gyermekeiteket a családi kör
ből az életbe vezeti, hogy a családban a gyermek szerettetik, mivel gyermek, de hogy a világban a szeretetre 
és becsülésre öt csak a miveltség által szerzett képesség érdemesíti, és hogy ezen képességet gyermekeitek szá
mára az iskola eszközli. Ez ünnepély az iskola fontosságánál fogva a szülői kebelt hidegen nem hagyhatja. 
Ezen emlékezetes nap azonban, szeretett tiszttársak ! bennünket is kötelességeink komolyságára figyelmeztet s azok
nak egész terjedelmét elevenen tünteti fel képzeletünkben. De mi meg fogjuk érteni az emlékek figyelmeztető 
szózatát, mi elődeink buzgóságától ihletve a szülői szeretetnek drága kincsét a ránk bízott ifjúságot szeretettel 
és komolysággal fogjuk vezérelni a lelki üdv czélpontja felé ; mi a protestáns egyház elveit megtagadni soha 
nem fogjuk, mi, hogy a haza, ezen közös anyánk iránti tartozásunkat lerójuk s a részvétlenség és közönyösség 
bűnébe ne essünk, a magyar nemzetiségnek tehetségünk szerint hűséges ápolói leszünk, tisztelve e mellett min
den nemzetiséget; mi a gondolat és erény igazságának útjairól letérni soha nem fogunk; mert él kebelünben 
azon hit, hogy csak az igazság tesz bennünket szabadokká. És ha mi e feladat megoldásában már csak állha
tatos törekvést és hülni nem tudó buzgóságot fejtünk k i; akkor pályánkon gazdagon leszünk megjutalmazva 
a világ biralma, életünk utolsó perezében pedig lelkiismeretünk azon vigasztaló szózata által: nem híjában él
tünk. Titeket pedig t. h. szüléket és nem szüléket nem fog-e ezen ünnepélyes és ritka nap, melyben annyi 
dicső émlék merül fel, tanodánk iránti szeretetre, a tudományok pártolására és a szellemi világosságért lelkes 
áldozattételre felbuzditani? Jusson eszünkbe őseink hitbuzgósága és áldozatszeretete, jussanak eszünkbe üldöz
tetéseik és kitartásuk, jussanak eszünkbe tanodáink megmentéséért kiállott szenvedéseik, ne feledjük a szelle
mi világosságnak üdvös hatását, ne feledjük, hogy nekünk protestánsoknak minden támaszunk csak magunk
ban van és e mai nap oly nemes tettek szülőjévé válhatik, melyeknek koszorúját utódaink hálás kézzel fog
ják megkötni. És ha a f. t. egyházkerület és az egyesek oly pártolása, mely intézetünk teljes virágzásához 
okvetlen föltétel, a tanárok havatalukbani buzgóságával és a szeplőtelen igazság utjáni háladásaikkal összeforrj: 
akkor t. h. legyen tanodánk sorsa bármily viszontagságos, legyen története bármily végzetteljes, lesz tanodánk
nak egy kincse, mely minden sors minden változás hatalmán győzedelmeskedve változhatatlanul megmarad, s 
ezen kincs a jó szellem, melly az Istentől áldásképen azokra száll, kik igazságának országában tiszta szívvel 
s kitartó buzgó sággal munkálkodnak.

Dö i ü i t ü ’í v s z l t y  £ .



Zum dreihundert jährigen Jubiläum

des
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von

J. S c h r a n z ,
s. Professor.

w ie in stiller Nächte Dunkel
Lieb ein Stern am Himmel lacht,

Und mit seinem Liehtgefunkel
Freundlich schimmert durch die Nacht:

Also lacht aus grauer Ferne
Heut ein lieblich Fest uns an,

Und wir Alle seh’n es gerne!

Manches Fest ward schon begangen 
In den heil’gen Hallen hie,

Oft mit Jubel, oft mit Bangen,
Aber solch’ ein Fest noch nie.

Freundlich ladet es die Gäste 
Ein von lerne und von nah,

Ruft: o kommt zum Jubelfeste!
f

Seid uns herzlich denn willkommen,
Gönner, Freunde, allzumal,

Die ihr seid hieher gekommen 
In den trauten Musensaal.

Nehmet Theil an unsrer Freude,
Wie Ihr’s sonst gethan am Schmerz,

Und entsaget heut dem Leide!

Traun, es sind dreihundert Jahre,
Dass man Hand an’s Werk gelegt,

Dass mau für das Edle, Wahre 
Eine Anstalt hat gepflegt.

Treuer Glaube, treues Walten,
Und ein christlich frommer Sinn 

Liessen nimmer es erkalten!



Weil das Werk mit Gott begonnen, 
Könnt’ es ja  nicht untergeh’n. 

Was auch List und Trug ersonnen, 
Sein Werk musste fortbesteh’n. 

Stand es ja auf Felsengrunde,
Trotzte Sturm und Wellen gleich, 

Steht noch bis auf diese Stunde!

Und wir dürfen’s offen sagen:
Auch der Segen blieb nicht aus, 

Manche Frucht ward hier getragen 
In dem stillen Musenhaus.

Manche zu der Kirche Frommen, 
Manche zu der Menschheit Heil, 

Ward vom Baume abgenommen.

Also lobt das Werk den Meister
Und die Frucht lobt ihren Baum, 

Und die edlen, sel’gen Geister
Blicken aus des Himmels Raum 

Nieder auf die süssen Früchte,
Die in Hoffnung sie gepflegt; 

Seht, sie wurden nicht zu nichte!

Lasset Euch die Namen nennen 
Aller, die am Wohlthun reich,

Die Geschichte muss sie kennen,
Die Geschichte nennt sie Euch. 

Was sie hier gesä’t im Glauben
Ernten drüben sie im Schau’n ; 

Ihren Preis kann Niemand rauben!

Und noch sind nicht ausgestorben 
All’ die Edlen unter Euch,

Die mit dem, was sie erworben,
Bauen an dem Himmelreich.

Wohl Euch, Edle, denn Ihr treibet 
Ein Gott wohlgefällig Werk;

Und ein solches Werk, das bleibet!

Dieser Tag, er flösst auf’s Neue 
Neuen Muth uns Allen ein,

Dass mit Liebe wir und Treue
Uns dem schönen Werke weih’n. 

Wenn nach andern hundert Jahren 
Einst diess Fest sich sehen lässt, 

Soli die Nachwelt es erfahren!



Ja die Nachwelt soll es wissen,
Wie das Gut wir aufbewahrt, 

Das die Väter hinterliessen,
Wie wir keine Müh gespart, 

Wie wir Geld und Gut und Leben 
Zu der Schule Preis und Ruhm 

Willig hätten d’ran gegeben.

Dafür bürgt das edle Streben,
Das Ihr an den Tag gelegt; 

Dafür des Monarchen Leben,
Der das Gute hegt und pflegt. 

Dazu kommt der Lehrer Walten, 
Und der Jünglinge Vertrau’n 

Muss das Werk im Gang erhalten!

Doch der Segen kommt von Oben, 
Unsre Stärk’ ist Jesus Christ! 

Drum zu ihm den Blick erhoben, 
Der im Schwachen mächtig ist. 

Er war in vergang’nen Zeiten
Unser Schutz und Trutz allein, 

Bleibt’s in alle Ewigkeiten! Amen.



B .

F ő t a n o d a i  p r o g r a m  m.
I .

A  hellen nyelv tanításának szüksége a gymnasinmokban.

Azon nézet, hogy a classicus, kivált a hellen-classicus miveltség nem épen nélkülözhetlen, sőt sok 
tekintetben felesleges, vagy talán káros hatású is az embernek tudományos és általában szellemi kifejlődésére, 
— nem új, hanem régi nézet, mely már több nemzeteknél a legkomolyobban meg lett vitatva. Felmerült ezen 
nézet az Angoloknál, a Francziaknál, a Németeknél, Olaszoknál, és ismét visszatértek a régi gyakorlathoz; felme
rült az a mi hazánkban is, különösen a mi időnkben, csak azon külömbséggel, hogy míg más országokban ezen 
nézet a tudósok között is a vita tárgyává tétetett, nálunk csak olyanok közt talált pártfogókra, kik a hellen 
classicusokat csak hallomásból vagy legfeljebb fordításokból ismerik. Nyilványosan legalább, úgy látszik, nem 
merték azt a mi tudósaink szőnyegre hozni s ha azon élénk mozgalmakra tekintünk, melyek hazánkban a hel
len irodalom terén történnek, fel nem lehet tenni, hogy ezen más országokban eldöntött tárgyat ismét feleleve
nítsék ; mi mindig bizonyos pietásra mutat a régi elassicitas iránt.

így tehát tulajdonképen kérdés tárgya sem lehet, hogy hova fog még ezen nézet fejlődni, s a legüd- 
vösebb eredményeket annál kevesebbé lehet kétségbe vonni, minthogy a tudomány, úgy mint a vallás, min
dig optimista, ha csak önnön magáról s alapelveiröl le mondani nem akar. Fontosabb azon kérdés: mi éleszti 
fel újra meg újra ezen tévnézetet egymásután a nemzeteknél? Oly nehéz e ezen kérdés megfejtése, hogy 
a teljes meggyőződés megszerzésére nem elég a múltnak, a történelemnek példája és tapasztalása? Egy részt 
azt fogjuk látni, hogy ez csak az embernek azon sajátságából származik, melynél fogva a legszentebb igazsá
gokat is újra meg újra kétségbe vonja, ámbár a történelem azok megczáfolhatatlan erejét ezerszer bebizonyí
totta, — és az embernek ezen természetét nem lehet egészen kárhoztatni, mert épen ez tanúsítja az emberi 
lélek legnemesebb önállóságát, melynél fogva a gondolkozás és kutatás térén még a történelemnek, ezen 
csalhatatlan tanítónak tekintélye előtt sem akar meghajolni, hanem saját vizsgálódására akarja meggyőződé
sét alapítani; — más részt hason körülmények hason nézetet szoknak előidézni. Azon nézet, hogy a hellen 
irodalom ismérete az embernek tudományos s egész szellemi mivelödésére nem épen nélkülözhetlen, közönsé
gesen az átalákulási időszakokban szokott felmerülni. Ezt mutatta különösen a franczia forradolom, mutatta 
a 48 előtti, és 48 utánni idő, kevés kivétellel, majd az egész miveit Európában, főleg azomban Némethonban.

Mely időszakokban az embert oly könnyen azon viszketegség ragadja meg szükség nélkül is vál
tozásokat tenni, s azt lerontani, a minek közvetlen szükségéről meggyőződve nincsen. Az egyház és tano
dák átalakulási időszakában az említett nézetnek felmerülése még természetesebb; egyrészt mivel a hellen 
classicusok hasznát az emberek legkisseb része ismeri, ámbár mindenik Ítéletet hoz arról, hogy kell e azt ta- 
tanitani vagy sem; más részt mivel a tanintézetek szei vezésénél közönségesen azon gyarlóság által vezérel, 
tétünk, mely szerint azt kívánjuk, hogy a tanuló ifjúság minél többfélét tanuljon, úgy hogy már nagy hi
bának tekintenök, ha például az ifjú csak egy levélboriték készítését is meg nem tanulná, de hogy a tanul
mányok száma még is minél szükebb körre szorittassék. Egy szóval, azt kívánjuk, hogy az ifjú a tanodából
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kevés fáradság mellett mint hőmmé accompli lépjen ki. így aztán igen könnyen hajiunk arra, hogy a tanin
tézetekből némely tudományokat vagy egészen száműzzünk, vagy azokat oly szűk körre szorítsuk, hogy csak 
nevök maradjon fen. Ehhez járul még azon törekvés, önálló, sajátságos nemzeti typust adni a tanintézetnek, 
a mely törekvés nem csak hogy üdvös, hanem szükséges is ; mert azon tanintézet, melynek szervezete nem 
azon népnek vallási, nemzeti, erkölcsi, miveltségi s éghajlati szükségére van alapítva, a melynek kebléből a 
tanulók teremnek, csak tengődik s lehetetlen, hogy előbb utóbb az ifjúság szellemi kifejlődésére, erkölcsi jel
lemére veszedelmesen ne hasson; de ha ezen törekvés valamely magasabb erkölcsi elvtől nem vezéreltetik, 
akkor az szinte oly veszedelmes, mint az előbbinek tengödése. Ezen törekvés tehát igen könnyen arra bír
hatja az embert, hogy azon tanulmányokat végképen kitörülje, melyeknek közvetlen hasznát venni nem lehet.

Hanem mind ezen jelenségek csak arra mutatnak, hogy a classicus miveltségtöli idegenkedésnek 
általános kútforrása azon anyagiság, melynek korszakunk majd nem egészen martalékul esik. Mert mindhogy ko
runkban minden azon egy pontra szoríttatik összve, hogy anyagi létünket fentartsuk, azért csak erre gondol
juk boldogságunkat építhetni, s azért a tudományt is csak annyiban kezdjük becsülni, a mennyiben az ke
nyeret, kincset, rangot szerez. Minthogy pedig a classicus miveltség, különösen a hellen irodalom ismérete, ezek 
közül egyikre sem segít, azért nem csudálkozhatunk, ha az emberek nagy része s utóbb némely tudósok is, 
a hellen miveltség szüksége felett pálczát törnek. De hogy ezen fontos kérdés megoldásánál ily szempontból 
kiindulnunk nem szabad, mutatja azon körülmény, hogy így a tudományosságot a humanitás szempontjából 
már ajánlani sem lehetne, s belső értéke nem volna nagyobb bármely közönséges kézi mesterségénél. Hogy 
pedig a kérdés megfejtésénél a humanitás szempontját eltévezteni nem lehet, mutatja épen azoknak eljárása, 
kik a classicus nyelvészetet szükségtelennek tartják; mert midőn ezek csak azon elv követését sürgetik: azt 
tanulni, a minek az életben közvetlen hasznát lehet venni — gyermekeikkel még is nem azon nyelveket ta- 
nultatják, melyek a hazában mind használatban vannak, — pedig következetesen ezt kellene tenniök, — ha
nem a külföld azon nyelveit, melyek mint legmíveltebbek divatban vannak. S miért ezeket? Azt mondják, 
hogy épen ezeknek lehet az életben közvetlen hasznát venni. Igen, lehet, de nem veszik; mert mely kevesen 
viszik annyira, hogy azoknak csak ugyan valóságos hasznát vehetnék. A kik pedig még is annyira viszik, 
azok között ismét még kevesebben vannak, a kik azon mívelt nyelveknek valóban más hasznát vennék, mint 
hogy a társas körökben a míveltségnek valamely színével diszelghessenek. Mert más haszon hazánkon belül 
nem is képzelhető; miután nem látni által, hogy miért kellene a mívelt körökben a miveltség bebizonyítására 
nem anyanyelvűnkön, hanem külföldin társalogni. Hogy néha külföldiekkel találkozunk, a kikkel azok nyel
vén értekezhetünk, az oly csekély haszon, hogy annál többet hazánknak bármely míveletlen nyelvének tanu
lása is nyújt. S igy tehát a classicus miveltség ellenei magok czáfolják meg magokat, tettleg bizonyítván, 
hogy nem azon elvet követik, mely szerint csak azt kell tanulni, minek közvetlen hasznát venni lehet, hanem 
azt, mi az embert az úgynevezett míveltek sorába helyezi. Ha pedig ez minden tanulmánynak legnemesebb 
czélja, akkor a hellen nyelvnek e tekíntetbeni előnyét az értelem, a szív, a jó  Ízlés kimívelésére, a humani
tás előmozdítására, még az sem fogja kétségbe vonhatni, a ki a hellen irodalmat csak hallomás után isméri. 
Ezen magasabb szempont tehát az, melyből kiindulnunk kell e fontos kérdés tárgyalásánál annyiban, a meny
nyiben ez hazánk tanodáinak jelen átalakulására vonatkozik. Mert midőn oly tanintézet szervezéséről van szó, 
melyben annyi a teendő, hogy attól kell tartanunk, miszerint a sokféle tanulmányok felvétele által a tanuló 
ifjúság túlterheltetik, legkevesebbé sem lehet arról a szó, hasznos e a hellen nyelvnek ismérete, — mert a 
puszta haszon, a mint az előre bocsátott elvekből láttuk, még nem jogosít fel bennünket arra, hogy azt a 
gymnasiumi tanulmányok közzé sorozzuk, hanem inkább arról: szükséges e annyira a hellen nyelv ismérete, 
hogy azt tetemes szellemi veszteség nélkül a gymnasiumi tanulmányok sorából kitörülni nem lehet? szüksé
ges e annyira, hogy annak veszteségét a többi tanulmányok által kipótolni nem lehet?

Ezen kérdés megfejtésére mindenek előtt szükséges tudnunk, hogy mi a Gymnasium és mi annak 
czélja? — A Gymnasium nem Reáltanoda, az az: a Gymnasium czélja, nem az ismeretek halmazát a tanítvá- 
ványok elméjébe, mint valami raktárba lerakni, hogy azokat az illető birtokos annak idejében a körülmények 
szüksége szerint előszedhesse, sem azon tudományokkal az ifjakat kimerítöleg megismertetni, melyeknek az
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életben közvetlen hasznát venni lehet — ez czélja nem lehet a Gymnasiumnak, mert ezen kívánatnak még 
az Egyetem sem felelhet meg;— hanem czélja a Gymnasiumnak, a mint maga a név mutatja: gyakorolni az 
észt, az elmét, a szívet az önálló gondolkozásban, a nemesebb érzésekben a tudományoknak, mint egy édes 
anyának, vezérlése alatt, hogy a gondolkozásban és érzésben olly ügyességet és gyakorlottságot nyerjenek, mi
nél fogva későbben képes lehet az ifjú a választandó életpályán, minden egyéb vezérlet nélkül, mint a melyet 
önnön magában talál, megindulni és az élet külömbféle örvényein és szirtein, a mennyiben az emberi hata
lomban áll, szerencsésen keresztül vergődni. Legvilágosabban fogjuk a gymnasium czélját megismerni, ha azt 
a Reáltanodákkal ellentétbe tesszük és azt mondjuk: a Reáltanodákban a tanuló ifjúság ismereteket s z e r e z  
— a Gymnasiumokban isméreteket önállólag szerezni  tanul .  Amott csak annyit tanul, a mennyit ott hall, és 
későbben is csak annyit fog abból megtarthatni, a mennyit szerencsés emlénye híven megőriz, — itt talán ke
vesebb isméretekkel meggazdagítva lép ki az intézetből, de azon tehetséggel bírand, hogy azokat az élet kü
lömbféle viszontagságainak szüksége szerint magától bővíthesse és szaporíthassa. Ott egy kis kincstárt nyer az 
ifjú, melynek javaiból előbb utóbb kifogy, minthogy épen a reálismeretek azok, a melyek részint elavulnak, 
részint emlényünkböl kitörlödnek, és az ifjú emberkorában oly szegénnyé lehet, mint volt, — itt egy arany 
bányát nyer az ifjú, melyet előbb ugyan ki kell aknáznia, de aztán azon képességre tesz szert, hogy abból 
magát olyan s annyi kincsekkel későbben is elláthassa, a mennyire egész életén keresztül szüksége van.

Ha ez a Gymnasium valóságos czélja, a mint más nem is lehet, akkor magától értetik, hogy ezen 
ez élt nem a reáltudományok által lehet elérni, hanem azok által, melyeknél fogva formális képzettségre lehet 
szert tenni. Ezek között pedig legelső helyen állanak a classicusok, és ezek között ismét első helyen a hellen 
nyelv és irodalom. Miből önkint értetődik, hogy a Gymnasiumban sokkal több időt kell a formális képzettségre 
s különösen a nyelvészetre fordítani, mint a reáltudományokra, ha csak a tulajdonképeni Gymnasiumok helyett 
inkább Reáltanodákat nem akarunk szervezni. Mert, ha általában véve, oly szükséges a nyelvészetben! for
mális képzettség, hogy e nélkül, mint a tapasztalás mutatja, a reáltudományok tanításában sem lehet igen bol
dogulni; akkor a hellen nyelv, melynek szerkezete oly tökéletes, oly logicai, melynek Írói oly dicső míveket 
Írtak, hogy azokat azon tárgyakban, melyekről Írtak, mind eddig még egy nemzet sem múlta felül, sőt meg 
sem közelítette, — akkor ezen nyelv és irodalmának ismerete annyi képző erővel bír, hogy annak végetlen 
hatását semmi sem éri fel. Es innen magyarázható azon örvendetes tapasztalás, hogy a hányán csak a Gym- 
nasiumból valamely magasabb real- vagy összmüvészeti tanodába kerülnek, ha ott a középszerűségen csak va
lamennyire is felül emelkedtek, itt a kitűnők közé soroztainak és nagyobb részben később mint jeles hon
polgárok működnek. De a gymnasiumi formális képzettség nélkül a természettől ugyan jeles tehetségekkel 
kell annak meg áldva lennie, ki a realtudományokban csak valamennyire is kitűnőségre akar emelkedni.

Hanem levilágosabban mutatja a hellen nyelv képző erejének nélktilözhetlenségét maga a történe
lem és azon hatás, melyet a hellen irodalom ismérete mind ott előidézett, a hol azt elfogadták. Nem ok nélkül 
volt a hellen nép egykor a legmíveltebb, minden parányisága mellett a leghatalmasabb; azon szellem, mely 
azon népet oly nagy dicsőségre emelte, nem halt ki, hanem él és hat éltetöleg és ifjítólag azon mívek által, 
melyekbe lángeszű férfiak halhatatlan lelkűket mintegy át lehelték, hogy mind azoknak a magok halhatatlan 
szelleméből életerőt kölcsönözzenek, a kik az ő gondolkozásuk és életük gyümölcsét magokévá teszik. Ezt 
tették a Romaiak, és csak azóta bírtak ezek míveltséggel, mióta amazoktól nem csak törvényeket kértek, ha
nem nyelvök szerint a magokét is kéképezték, azoknak tudományosságát magoknak elsajátították. Tanulmá
nyozták a hellen nyelvet nem csak szónokaik, kik a hellen ékesszólás nyomán akarták magokat képezni, 
mint Cicero, Atticus, Cato, Julius Caesar; hanem több római császárok is tökéletesen beszélték azt és nagy 
előszeretettel viseltettek iránta, mint: Augustus, Nero, Hadrian, Alexander Severus. Azonban noha annyira 
szerették és szükségesnek tartották, hogy még nők is találkoztak, kik azon beszéltek; de azért még is a va
lóságos miveltség jelének nem annyira a hellen nyelv tanulmányozását, mint inkább irodalmának isméretét 
tekintették. Mert az elsőt sokszor a rabszolgáknál és más közönséges embereknél is lehetett feltalálni, de az 
utóbbit csak azoknál, a kik Hellasban is megfordultak a bölcsészekkel társalogván és az irodalom szellemé
vel megismerkedvén. Hogy pedig helyesen okoskodtak, mutatta a következés; mert mikor ezen népek a hatal
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masak sorából kiléptek, hol találunk az egész világon míveltséget? Egyeseknél igen gyakran ugyan, ha a 
hellen és római Írókkal megismerkedtek, — de egyetemleg sehol sem, minthogy a pogány és keresztény val
lás közti világharcz a hellen Írók míveit, melyeknek legnagyobb része az előtt nem annyira papír teker
csekben, mint inkább az egész népnek szájában forgott, a nyilványos életből kiszorította. Beszélték ugyan a 
hellen nyelvet még most is, és pedig általánosan, de irodalmának míveit csak egyesek ismerték, azért tudo
mányos és mívelt emberek csak egyesek voltak, az általános míveltség pedig mind mind jobban hanyatlott. 
Byzancz bukása után pedig a hellen tudósok kénytelenek voltak a míveltség születése helyéről kivándorolni 
és nyűgöt télé menedékhelyet keresni. Elmentek Olaszhonba s velek kiköltözött keletről a míveltség is és 
letelepedett rokonfajuknál, Aeneas utódinál. És alig ismerkedtek meg ezek a hellen irodalommal, s azonnal 
felmerültek Ariosto, Boccaccio, Dante, Petrarca, Tasso, azon még most is annyira bámult férfiak, kikhez ha
sonlókat Olaszhon többé szülni nem bír. És miért? Mert nem soká bírta Olaszhon ezen míveltséget, mivel a 
hellenek irodalmának ismeretét nem állandóan tette a tudományosság közbirtokává, hanem inkább a már romlott 
latin nyelvhez ragaszkodott és sok más egyébhez, a mi ennek kíséretében állott. Elköltözött tehát ő tőlük is 
a míveltség és éjszak felé fordult, a hol a hellen irodalom nemcsak vendégszeretettel fogadtatott, hanem meg 
is honoséit, úgy hogy ezen idő óta, úgy mint egykor Rómában, az már nem tarthatta magát tudományosan 
mívelt férfiúnak, a ki a hellen Írók míveiben jártas nem volt. Mely üdvösen hatott pedig ezen némethoni 
míveltség az egész emberi nemzet boldogítására, az látjuk oly férfiaknak működéséről , mint egy Reuchlin és 
Erasmus, kik Luther és Melanchton állítása szerint is épen a hellen irodalom isméretének terjesztése által 
élesztették íel azon világosságot, mely a középkorban véka ala tt tartatott, most pedig gyertyatartóra tétetett, 
hogy minden embernek világítson. Igen, az eltemetett keresztény vallás jobb szelleme nem lát napvilágot, 
nincs most protestantismus, ha a hellen irodalom jeles míveivel a világ közelebbről meg nem ismerkedik. 
Azóta sajátja lett a hellen nyelv a protestanstismusnak, annak jobb geniusa, mely még mindig sok a setéiben 
tévedő lelkeket körünkbe vezet, és mely támassza vallásos isméretünknek, úgy annyira, hogy kiküszöbölése foly
tán attól kell tartanunk, hogy elleneinknek zsákmányul esünk.

Hogy Némethonnak ezen példája más országokra is jótékony an hatott, azt leginkább láthatjuk, ha An
golhonra tekintünk, azon Angolhonra, melynek fiait a gyakorlati életre legalkalmasabbaknak tartja a világ, 
kik úgy látszik, mintha csak anyagi emberek volnának, és csak azt becsülnék, minek tényleges hasznát vehe
tik. Ezek nem csak, a mint a tudományosság utáni vágy bennök felébredt kezdtek nagy buzgósággal a hellen 
irodalommal foglalkozni, hanem annyira megkedvelték, hogy a latin nyelvet egészen háttérbe szorították. A Gym- 
nasiumokban és az Egyetemeken, még most is, nem csak főtárgya a tanulmányozásnak a hellen irodalom, ha
nem több tudományokat is, mint a bölcsészetet Aristoteles, a. mértani Eyclides szerint tanítják. Ennek következ
tében annyira elterjedt nálok a hellen nyelvnek és irodalmának ismérete, mint máshol a latin nyelvé. S ha 
volt idő, mikor hazánkban nők is találkoztak, kik a latin nyelvet beszélték, Angolhon is tud a hellen nyelvre 
hasonlót felmutatni, Milton leányai a hellen nyelvet jól értvén. így tehát Angolhon bármelyik tudósa felől is, 
ki Gymnasiumon vagy Egyetemen megfordult, már előre fel lehet tenni, hogy a hellénben jártas; mert ott leg
alább is annyira viszik, hogy középszerű verset tudnak készíteni. Vallyon tehetné-e azt azon praktikus nép, 
mely annyi fontosságot helyheztet a természet-, mü-, szám-, mér-, s vegytani tudományokba, ha ezen rend
szernek üdvös hatását nem tapasztalta volna ? Kételkedtek ugyan már magok is ezen eljárásuk okszerűségében; 
de a megváltoztatási kísérletek, mellyeket mint például Rugby-ben a hires nevelő Arnold tett, azt mutatták, hogy 
ezen tanítási rendszer oly üdvös, hogy maga Arnold, ezen változtatás indítványozója és megkísérlője, élete vé
ge felé a régihez ismét visszatért. Ha pedig ezen csudálkozunk és az észszerű okoskodásnak hinni nem 
akarunk, tekintsünk gyakorlatuk sikerére, mely nem csak a bölcsézetben és költészetben oly férfiakat mu
tat fel, kikkel más országbelinek nehéz versenyezni, hanem oly államférfiakat is, minők egy Pitt, Fox, Bur
ke , Sheridan, Brougham, Canning s. t e. s akkor mondjuk m eg, hol van azon nevelő- és tanrendszer, mely 
ezeknél külömb férfiakat nevel.

Más képet látunk Franczhonban. Már N. Károly volt ugyan az, ki a hellen irodalomnak oly men-
helyet nyitott országában, hogy azt maga is megtanúlta; még jobban terjesztette azt későbben első Ferencs,

*
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a franczia tudományosság megalapítója, s utána következett azon tudósok hosszú sora, kik azzal szakmányo- 
san foglalkoztak; de általánosan oly kiterjedésben, mint Angoihonban, nem foglalkoztak azzal. Tapasztalhat
ni ugyan nálok is, hogy a kik nemesebb Ízlés és szabadabb gondolkozás által magokat kitüntették, azok a 
hellen irodalom szorgalmas tanalmányozása által képezték magokat; de különösen a későbbi időkben még is 
csak inkább önállólag, sajátságos nemzeti typust fejlesztve, képződött náluk az irodalom, valamint állam fér- 
fxaik. De azért nem is találjuk nálok azon mélységet, azon egyöntetű szépséget és tömöttséget, azon termé
szetes Ízlést, rendet és logikát, mit az Angolok a hellen írókból magoknak elsajátítottak. Ezt látjuk, ha pél
dául azon jeles szónokukra, Mirabeau-ra tekintünk, ki minden nagysága mellett is a legnagyobb mondat mel
lé a leg jelentéktelenebb gondolatokat tudta állítani. De leginkább mutatja nálok a hellen irodalom utánzásá
nak hiányát azon hatás, melyet a francziák irodalma a németekére tett. Mely dicső, minden népektől bámult 
virágzásra emelkedett irodalmuk, míg Winckelmann, Lessing, Herder, Klopstock, Wolf, Schiller, Goethe, mű
ködött. S ha ezek munkáit olvassuk lehetlen észre nem venni azon bájoló eszmeképet, mely szerint mind
nyájan magokat képezték. De utánok következett irodalmuknak oly korszaka, melyről nem lehet ugyan mon
dani, hogy hanyatlásnak indult; de az előbbeni typustól, noha nem előnyére, nagyon eltért. Nem lehet mon
dani, hogy azóta nem ismerik tudósaink a hellen nyelvet; nem, hogy azóta nincsenek remek íróik, — mert 
ki nem tudná, hogy mennyire kell Jean Pault, Heinet, Börnet, magasztalni, kik ezen utóbbi időszak szellemét 
talán legjobban jellemzik —; hanem irányuk már nem az előbbenieké ; az ö korszakokra már nagy befolyást 
gyakorolt a finnyás ízlésű franczia irodalom, mely a természetes, ép erőt majd nem végképen elnyomta. Azért 
ezen irók minden kiképzett és bámult ész és költői tehetségeik mellett is messzié elmaradtak Schiller vagy Goe
thének azon egyszerű szépségétől, hogy munkáik, egy német írónak véleménye szerint, drágakövek befogla
lás nélkül, melyek a kellő mértéket nélkülözve a szeszély és szabálytalanság kifejezései. Ez a hellen typust 
nélkülöző franczia irodalomnak befolyása a némethonira.

S mit mondunk hazánkról? kérdezzük nevezetesebb tudósainkat, költőinket, kik anyanyelvűnk kifej
lesztésében oly szerencsésen működtek, hogy mi azon eszmekép, melyet fáradozásaikban követtek? Kérdez
zük Zrínyit, Telekit, Péczelit, Révayt, Csokonait, Kazinczyt, Kis Jánost, Kölcseyt, Pulszkyt, Vörösmartyt, 
Székácsot, Szalayt, Tompát, Aranyt, Toldyt s a t. s ha magok nem vallanák, Írásaik mutatják, hogy épen 
az, a mit legjobban bámulunk bennök, a hellen irodalom isméretének gyümölcse. Ha pedig egyet vagy 
kettőt nevezni tudunk, aki k  e nélkül is kitűnőségre emelkedtek, azok a legnagyobb fájdalommal magok 
is bevallották, mennyire sajnálják, hogy ifjú korukban ezen nyelvnek tanulását elhanyagolták, vagy arra 
alkalmat és buzditást nem nyertek. Ugyan ezt mondhatjuk múltúnknak szónokjairól i s , kik ha oly je
lesek voltak, hogy Európa legkitűnőbb férfiai között sem kellett volna pirulniok; mit nem várhattunk 
volna tőlük, ha nem csak Cicerót, hanem Demosthenest is tanulmányozták volna ? így tehát bármely ol
dalról vizsgáljuk meg a hellen irodalomnak a nemzetek és ezek irodalmukrai hatását, melyet a történelem 
vezérfonalán megismerni lehet, mindenütt csak azt látjuk, hogy a hellen nyelv tanítását a gymnasiumi tanul
mányok sorából kitörülni annyit tenne, mint — egy hazánkfia kifejezése szerint — a napot az égről levenni.

A történelemnek mind ezen tanúsága mellett is még is úgy látszik, mintha még nem éreznök ma
gunkat a hellen nyelv tanulásának nélkülözhetlensége felöl egészen meggyőződve; van bizonyos érzés ben
nünk, a mely nem akar ezen szükség előtt meghajolni. Úgy látszik, mintha mind az , a mit felhoztunk, jó 
és czélszerü vagy szükséges lehet a külföldi nyelvek és azon nemzetek jellemének kifejlődésére nézve; de 
nem a magyar hazára. Mert magyar nyelvünk sajátságos, eredeti nyelv, mely az utánzást, a külföldi elemek 
beolvasztását nem igen tűri, s külömben is ennek belső szerkezete a legnagyobb tökéletesedési képességre 
mutat. Úgy látszik, ha valamely nyelv, a mienk az, mely eredeti önállóságra van rendelve; szerezzünk te
hát eredeti typust nyelvünknek, a mi a Helléneknek lehetséges volt, az nekünk különösen lehetséges. Mert 
mi által jutott a hellen nemzet azon míveltségre, nyelvének azon szépségéhez, irodalmának azon jelességé
hez ? Nem utánzott az senkit; önállólag vergődött a rra , épen mivel nem utánzott és nem majmolt. Az után
zás mindig csak árnyéka az eredetiségnek. Lépjünk ki tehát a nevelés eddigi kerék vágásából; lépjünk ki 
épen most, mikor nyelvünk legjobb kifejlödési csírájában van; lépjünk ki s mutassuk meg Európának a 
jobb utat!
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Lehetetlen ezen eszmétől el nem ragadtatni, ha csak valamennyire is nemesebb nemzeti önérzettel 
bírunk; hanemha ezen egész Europa által hibásnak ismert utón megindulni akarunk, nem lehet azt vaktában 
tenni, hanem szükséges, hogy annak lehetőségét közelebbről megvizsgáljuk. — Igaz, a Hellenek nem utánoztak 
senkit nyelvök kiképzésében, sőt legjobban bámuljuk őket, mikor minden külföldi elemek befolyása ellen 
legerélyesebben tiltakoztak; de azért még sem merítették azt, a mit irodalmukban bámulunk, a puszta elvont 
elmélkedésből és csupa alanyi gondolkozásból, hanem a hellen életnek sajátságos körülményeiből. Az az, 
mind az, a mi irodalmukban nagy és dicső, nem az előre kiszámított törekvésnek mivé, hanem inkább a ked
vező körülményekből, mintegy magától és szabadon felsarj adóz ott növénynek gyümölcse. Minden nyelv a 
nemzet életének, jellemének és sorsának visszatükrözése. S mit tükröznek vissza a hellen irodalomnak remek- 
mívei? Azon jóniai, bájoló éghajlatnak kellemeit, melyek között a szabad ember csak lelki édelgésben él, ér
zéseinek ömlengése között pedig vagy az isnséghez emelkedik fel, vagy azt röpékeny képzelnie által magához 
a földre vonja le; de egyszersmind a Pindus és Heliconnak bérczeit is , melyek a fellegtelen ég alatt ennek 
boltozatját oszlopok gyanánt tartani látszanak s melyeknek csergedezö forrásaiból vizet merítvén azt hitték, 
hogy az istenség lelkének forrásából isznak. Azon változatosságot, melyet a tengerpartnak számtalan öblei, fo
kai és szigetei nyújtanak, midőn ezek egy részt a végtelenség csendes nyugalm t és a legborzasztóbb viharnak 
vészét egymás mellé állítják; más részt a hellént a földnek mindenféle nemzetek miveltségével és kincsei
vel öszveköttetésbe hozzák. Azon szabadságot, melyet a hellen népnek egyes államai a magok közti és, a kelet
nek hatalmávali örökös harczban m agoknakkivívtak , valamint az ezen harczokbani vitézséget, mely abban 
gyökeredzett, hogy minden harczos szabad, önálló polgár és egyszersmind a törvénynek akarat nélküli szol
gája. Azon nagy nemzeti ünnepnek utánozhatatlan életét, a minden nagy és dicső erénynek gyúpontját, hol 
a babér elnyerésére minden szabad hellen küzdhomokra léphetett, hogy a halhatatlanság koszorújával meg- 
koronáztassék. Mennyit hatottak ezen és hasonló körülmények a hellen nemzet jellemének, gondolkozásmód
jának, nyelvének és irodalmának kifejleszt sére azt nem szükség megmondani, ha csak valamennyire is is
merjük ezen nemzet fejlődésének történetét. Hanem, hogy ezen kedvező körülményeket a dicső Hellenek el
tűnte óta egyetlenegy nemzetnél sem lehet feltalálni, hanem mindig vagy az egyik, vagy a másik tényező, 
vagy több is hiányzott; vagy ha valahol hasonlót fel is lehetett találni, az mindig csak rövid ide^ tartott, 
azt senki sem fogja kétségbe vonhatni. Pia pedig a nyelv a nemzet életének, jellemének és történetének 
visszatükrözése, mely szegény és sajnálatra méltó typust kell nemzeti irodalmunknak nyerni, ha azt elvetjük, 
a mit a múltból nagyot és dicsőt magunknak elsajátíthatnánk, és csak a jelennek míveltségét akarnék ma
gunknak megszerezni, mely saját szegénységünk körén felül nem emelkedik. Mit tehetünk tehát egyebet, 
mint a mit az okos orvos bizonyos nyavalyák meggyógyitására tesz? Elhozatja magának más éghajlatnak erő
teljesebb füveit és azokkal űzi el a maga éghajlatának mérgét. Ilyen növény az emberi nemzet életében a 
hellen irodalom. Az isteni gondviselés csak egy ilyen növényt teremtett és nem ok nélkül tartotta meg 
annyi századok viharjain keresztül, azt akarván, hogy éljünk annak éltető, nemzetet képző, szellemi hatásá
val, míg más körülmények felmerülnek, melyekben talán a régit nélkülözni lehet. Nem hiszem, hogy valaki 
komolyan azon ellenvetést akarná felhozni, hogy bírjuk már azon mívek tartalmát számtalan fordításokban 
és igy tehát nincs az út azon forrásokhoz előttünk elzárva; ez annyit jelentene, mintha valamely beteg számá
ra azon ásványos vizet, melyet az orvos neki rendel, üvegekben hozatnék el és igy készítenénk neki fördöt. 
A mint ezen víznek épen legjobb gyógyereje az áttöltögetés és odább szállítás alatt kipárolog; szinte úgy veszt 
a remek Írónak mivé a fordítás által épen eredeti zamatjából.

Nem lehet tehát a legnagyobb szellemi veszteség nélkül a hellen nyelv tanítását a gymnasiumi ta
nulmányok sorából még hazánkban sem kitörülni; sőt honunk mostani körülményeire tekintve, sehol sincs 
oly sürgető szükség arra, mint épen nálunk, úgy hogy ennek tanítását meg is szorítani kimondhatatlan veszte
ség. Ez utóbbinak bebizonyítására vizsgáljuk meg közelebbről hazánk visszonyait. Tapasztaljuk, hogy egész Eu
rópa több századok óta, de különösen jelenleg, a míveltség terjesztése s az európai irodalom kifejlesztése tekin
tetéből, a hellen nyelvet egyik fötényezőnek tartja; mi ezzel ellenkező irányban nem indúlhatunk, ha csak azon 
gyanúnak nem akarjuk magunkat kitenni, hogy a mívelt nemzetek sorából kilépni akarunk. Európa ezen el
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járása hibás és igazságtalan lehet ugyan, de mi azt meg nem változtathatjuk; nem gondolni pedig a külföld 
rólunki véleményévél nem szabad; mert egyházunk átalakulási félben van, annak autonomialis alapja minden 
oldalról megingatva, egész Európa reánk függeszti szemeit: itt nem lehet, nem szabad oly lépést tennünk, 
mely által azt okozhatnék, hogy minden egyéb és pedig legszentebb és igazságosabb törekvéseink felett is 
pálczát törjenek. Ezen átalakulás folytán Gymnasiumunkban egy idő óta használt tanrendszerünkben változá
sokat akarunk tenni, mások is ugyan erre törekesznek, és talán méltán, mert úgy látszik, hogy a magas kor
mány kegyelmesen ki kívánja hallgatni véleményünket; de miképen tehetni fel rólunk, hogy nemes indoktól 
vezéreltetünk, ha épen azt tartanók nélkülözhetőnek, a mi európaszerte a tudományosság egyik fötényezője. 
Azt kívánjuk, hogy tanintézeteinkben a tannyelv a magyar legyen és pedig azért, hogy irodalmunk helyes 
kifejlődése biztosítva legyen; miképen akarjuk e czélt elérni vagy miképen akarjuk magunkat azon gyanú 
ellen biztosítani, hogy nem elég tiszta nemzetiség érzetétől engedjük magunkat elragadtatni, midőn azt akar
juk elvetni, a minek nélkülözhetlenségét a nyelv kiképzésére, nem csak a külföld számtalan tudósai, hanem 
hazánk legremekebb Írói is vallják és bizonyítják. Láttuk, hogy a Reformatio mintegy kiváltságos tulajdonává 
tette a protestantismusnak a hellen irodalom mívelését, mert ennek keblében egy lábon állott az a latin iroda
lom tanulásával, míg a katholika egyház ez utóbbit mintegy kiváltságosán mívelte. A mostani időkben a ka- 
tholika egyház, jól felfogván a kornak szükségét, szinte oly kiterjedésben karolta fel a hellen nyelv tanítá
sát, mint azt bárhol a külföldi protestantismus teszi és ezzel e tekintetben már is versenyt fut. Mi magyar
honi protestánsok nem maradhatunk e tekintetben hátra, ha csak a protestantismus azon igényéről le mondani 
nem akarunk, miszerint az mindig a tudományosság és míveltség elöharczosa volt. Ezt érzi az egész protes
táns haza, mert csak ennek lehet tulajdonítani, hogy bármerre tekintünk protestáns egyházunkban, sehol sem 
találkozunk azon véleménynyel, mely a hellen nyelv tanítása ellen panaszt emelne. Hazaszerte már sok elé- 
gületlenség nyilványult hírlapok utján a mostani tanrendszer ellen; de a hellen nyelv ellen sehol sem; annak 
helyeslésére ellenben már több bizonyságakkal bírunk, mert már is oly mozgalmak történnek minden kerüle
tekben a hellen irodalom mivelődésének mezején, melyek a legszebb remények gyümölcseivel kecsegtetnek. De 
ha itt ott egyesek ellenkezőleg nyilatkoznának is, a mit a tények bizonysága szerint fel tenni nem lehet, ne
künk jelen körülményeink között ilyen szózatokat, melyek a tudományosság szellemét elég híven nem pártolják, 
tekintetben venni nem szabad, minthogy azt a tanintézetek egymás közti szellemi s technikai visszony tiltja. 
Nem ismerjük egy tanintézetnek jövőjét sem, de annyi megtörténhetik, hogy a jelenleg nyilványossággal biró 
tanintézetek is ismét azon helyzetbe vissza ejtethetnek, melyben ifjaik kénytelenek lesznek máshol érettségi 
vizsgát letenni. Ezt lehetetlenné teszi azon intézet ifjainak, mely a hellen nyelv tanítását kevesebb órára szabja, 
mint máshol szabva van. Lehetetlenné teszi, hogy ifjaik általában más tanintézeteket is meglátogathassanak és 
más kerületekben csak ugyan óvakodni fognak valakit oly intézetbe küldeni, a hol a classicus miveltség el- 
hanyagoltatik. De szinte úgy lehetetlenné teszi az egyetemekeni tanulmányoknak haszonnali hallgatását is ; 
mert a mint azok most rendezve vannak, ott is csak az haladhat sikerrel, a ki a hellen nyelv isméretében 
nem járatlan. Ha tehát valami, bizonyosan a hellen nyelv tanításának megszorítása az, a mi Magyarhonban 
bármelyik tanodának virágzását is a legrövidebb idő alatt tönkre teheti.

Közel állunk tanodái átalakulásunk befejezéséhez, melynél tanrendszerünk szervezetére a véghatá
rozat ki fog mondatni. Már több oldalról emelkedtek e tekintetben a legfontosabb nyilatkozatok, nem csak egye
sek, hanem egész testületek részéről is. Minden arra mutat, hogy a magas kormány e nyilatkozatokat a vég- 
határzat kimondásában tekintetbe veendi. Reményijük, hogy magyarhoni protestáns egyházunk e tekintetben 
oly nyilatkozatot fog tenni, mely arra mutat, hogy haladni és a szellemi míveltségben fejlődni akar, nem oly 
nemzet példája szerint, mely rendeltetése czélját elég komolyan fel nem fogta, hanem hogy a humanitás czéljának 
megfelelhessen. S minő lehet e nyilatkozat? Nem lehetek oly szerénytelen, hogy a magam véleményét követésül ki
tűzzem, hanem azon tanintézetnek szellemét kifejezni, melyben működni szerencsés vagyok, szükségesnek tartom. 
A külföldön 6—8 órát szánnak hetenkint a hellen nyelv tanítására, Magyarhonban öt hetenkinti órát rendelt ed
dig a magas kormány, tekintetbe vévén, hogy itt több nyelvek tanulásával kell az ifjúságnak foglalkozzni, mint 
másutt. Mi, ha valami megszorításnak okvetetlenül történni kellene,— a mit bizonyos visszonyok csak ideiglene-
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sen okozhatnának, — legfeljebb az egyik vagy a másik osztályban hetenkinti négy órára szállíthatnék azt le ; de 
nem azért, mint ha azt hinnök, hogy annyi idő minden tekintetben elegendő a kitűzött czélnak elérésére, — 
koránt sem, — hanem egyedül azért, mivel támogatva hisszük magunkat e téren azon hazaszerte tapasztalt, 
majdnem megfejthetetlen buzgóság által, melyei a tanuló ifjúság azt megragadja. Mert jó lelkiismerettel vall
hatjuk, hogy alig találkozik más ifjú, a ki a belien nyelv tanulásától idegenkednék, mint a ki más tudomány 
iránt sem viseltetik vonzódással, vagy a ki más körülményekből szívta be azon véleményt, hogy úgy sem vehe- 
tendi ezen nyelvnek hasznát. Ha magyarhoni protestáns egyházunk ezen szellemben nyilatkozik, egy hon- 
üzött árva gyermeket édes anyakint szorít keblére, mely dajkálói iránt még soha sem volt háladatlan ; mert 
még mindig megújult, szellemi és erkölcsi élettel fizetett azoknak, kik azt dajkálták. Mi várhatjuk, hogy 
hazánkra különös áldást hozand ezen irodalom isméretének terjesztése, azon elemeknél fogva, a melyekre itt 
talál; mert azon nemzet, melynek fiai már felserdülö korukban is annyira megkedvelik a hellen irodalom szép
ségét, mint azt hazánkban tapasztalhatni, az képesebb lesz, mint bárki, az átvett termékeny térnek kincseit 
kibányászni ; az nem csak megközelíteni, hanem kedvező körülmények között el is fogja érni azon nagysá
got és dicsőséget, melynek halhatatlan példányait oly korán megkedvelte és utánozni tanulta.

Petrlk János Jakab,
t a n á r .
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A jelen 1 8 5 y k i osk. évben követett gymn. tanterv átnézete.
II.

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

és
történelem.

Malliema-
tika.

Természet-
tudomá
nyok.

Ének szép
írás, (nem 
számítva).

Propae-
deutika. Óraszám.

I. 2. 8. — 2. 3. 3- 3. 2. 1. 1. — 23.

11. 2. 8. — 2. 3. 3. 3. 2. 1. 1. — 23.

III. 2. 6. 5. 2. 3. 3. 3. 2. 1. 1. — 26.

IV. 2. 6. 4. 2. 3. 3. 3. 3. 1. 1. — 26.

V. 2. 6. 5. 2. 3. 3. 4. 2. 1. — 27.

VI. 2. 6. 5. 2. 3. 3. 3. 2. 1. — 26.

VII. 2. 5. 4. 2. 3. 3. 3. 3. 1. 2. 27.

VIII. 2. 5. 5. 2. 3. 3. 1. 3. 1. 2. 26.

Oszveg. 16. 50. 28. 16. 24. 24. 23. 19. 4. 204.

Jegyzés. Ezen átnézet egészen megegyez a m. kormány által kiadott tervvel (1. Verordnung v. 10. Sept. 1855, 
Z. 10312—876), eltérvén csak az anyanyelvben, nálunk ez magyar — német léven, amott csak a 
német; nálunk 40 hetenkinti óra, amott 25; nálunk az órák öszvege 204, amott 189, ide nem 
számítva az ének, szépírás, rajz, zongora, gymnastika, franczia és úszás-órákat. — Működtek pedig 
az 1-sö osztályban: Schranz, Csermák, Kleeblatt; a 2-dikban: Schranz, Csermák, Kleeblatt, Posz- 
vék; a 3-dikban: Zsarnoviczky, Schranz, Thiering, Csermák, Poszvék; a 4-dikben: Keszler, Petrik, 
Thiering, Csermák, Zsarnoviczky, Poszvék; az 5-dikben : Király, Lehr, Zsarnoviczky, Keszler, Tur- 
csányi, Poszvék, Petrik; a6-dikban: Petrik, Lehr, Domanovszky, Schranz, Keszler, Turcsányi,Posz
vék ; a 7-dikben: Pálfy, Lehr, Müllner, Domanovszky, Keszler, Turcsányi, Király; a 8-dikban: Pálfy, 
Lehr, Müllner, Domanovszky, Keszler, Turcsányi, Király. (1. a III. sz. alatti tanárikar névjegyzékét).
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Tanári kar az 185Vki osk. évben.
III.

T a n á r  n e v e . T u d o m á n y , m e ly e t  
ta n íto t t .

O sz tá ly , m e ly b en  
ta n íto tt .

H e ten k in ti
óra . J e g y z e t e k .

Csermák Kálmán
Számtan
Magyar
Történet

1..................................3.
i .  i i .  in .  rv. . . 8. 17. Supplens.

Dom anovszky Endre
Propaedeutika 
Magyar ny.
Történet

VII. V il i ...................4.
VI. VII. VIII. . . 6.
VII. VIII................... 6.

16. r. tanár; Vffl-dikban osztály- 
nok s a magyar kör vezetője.

Dr. K eszler K ároly
Latin
Történet
Német

IV............................... 6.
V. VI......................... 6.
vn. v i l i  . . . .  e. 18. r. tanár; IV-dikben osztály nők 

s a német kör vezetője.

K irály Jó zsef Pál Latin
Természettan

V...................................6.
vn. (5-dik félévben VOI) 3. 9. Igazgató.

K leeblatt Herrn.
Latin
Német
Természetrajz

II .................................8.
I. I I ............................6.
I. II............................4.

18. r. tanár; ü-dikban osztály- 
nok.

Lehr András Latin
Magyar

VI. VII. VII. . . 16.
V .................................2. 18. r. tanár; VH-dikben osz- 

tálynok.

M üllner Mátyás Görög VII. VIII...................9. 9. r. theol. tanár; könyvtárnok; 
ephorus.

Pálfy  József Vallás VII. VIII...................4. 4. Theol. igazgató; gymn. exhor- 
tator s kelyb. magyar lelkész.

Petrik János Jakab Vallás
Görög

IV. V. VI. . . .  6.
V. VI..........................10. 16. r. tanár; YI-dikban osztálynok.

Poszvék  Guszt. Természettud.
Számtan

in .  ív .  v. v i .  . . 9. 
II. III. IV. . . .  9. 18. r. tanár; V-dikben osztálynok; 

jegyző.

Schranz János
Latin
Vallás
Német

1..................................8.
I. II. III....................6.
VI............................... 3.

17. Supplens; I-sőben osztály
nok.

Thiering K ároly Görög
Latin

III. IV....................... 9.
III ...............................6. 15. Supplens.

Turcsányi A dolf
Mathematíka
Természettan
Szépírás

V. VI. VII. VIII. 11. 
VIII. (2-dik félévben VII) 3. 
I. II. III. IV. . . . 4.

18. Mérnök; Museumi őr.

Zsarnoviczky György
Történet
Német
Ének

III. IV....................... 6.
III. IV. V. . . .  9. 
I .............VIII. . 4.

19. r. tanár; ffl-dikban osztálynok; 
a gymn. zenekar vezetője.

Jegyz. 1. A hetenkinti órák öszvege 212; az előbbeni I l dik sz. alatti átnézetben 204 óra lévén, tudni való, 
hogy az átnézetben az ének és szépirási órák nincsenek beszámítva; ha pedig ezek is beszámít
tatnak, az órák öszvege a tanulókra nézve —  216; de minthogy a 8 ének óra combinálva jön 
elő, tehát 216 — 4 =  212. — Az órák öszvegébe nem számíttattak a magyar irály — • s szavalati 
gyakorlatokra a phys. kísérletekre, afrancziára, a mérési gyakorlatokra, gymnastikára, rajzra, úszás
ra, a theologia s seminariumbani előadásokra szánt órák; ezeket is beszámítva minden tanár 18 — 20 
órát tartott hetenkint.

2. Rendkívüli tanítók: Steinacker Károly rajzban; Süszmann Károly, lépesfalvi tanitó gymnastikában; 
Hirth György és Rödl János úszásban; hébervallás tanitó: Mayer Hirsch.

3. A íranczia nyelv elöadatott Király J. Pál és Turcsányi Adolf r. tanárok által. 5
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Tantárgyak az 1857|B-diki oskolai évben.
I- sö osztály.

1. Vallás 2 óra, O szövetségi bibliai történetek, bibliai mondatok s szent énekek emlékelésével.
2. Latin nyelv 8 óra. A nyelvtan elemei, ejtegetési, hasonlítgatási s hajtogatási gyakorlatok; némely latin

erkölcsi mondatok betanulása, otthoni s iskolabeli fordítási gyakorlatok. Kézi könyv: Szepesi.
3. Magyar nyelv 2 óra. A nyelvtan főszabályai, betütan, szótan nevek s igék ragozása; helyes Írási szabályok,

elemezés, versemlékelés, kéthetenkint egy feladat. K. k. Warga János nyelvtana.
4. Német nyelv 3 óra. A nyelvtan elemei, az artikulus, fö s melléknevek ejtegetése és az utóbbiak hasonlít-

gatása, a mellék nevek a fönevekkeli egybeszerkesztése Töppler grammatikája szerint; — em
lékelés.

5. Földrajz 3 óra. Az általános földrajz főpontjai, — a politikai földrajzzal összekötve. K. k. Bellinger.
6. Számtan 3 óra. Egész és törtszámokkali műveletek. Nézlettanból: Vonalok, szögök és háromszögök, ezek

nek fösajátságai a négyszögekig. K. k. Moznik.
7. Természetrajz 2 óra. Zoologia: I-félévben emlősök, II-ban rovarok, képek elömutatásával a szemléleti

modorban. K. k. Hanák.
8. Ének és Szépírás hetenkint 11 óra.

II- dik osztály.
1. Vallás 2 óra. Az újszövetségi bibliai történetek, szentmondatok és énekek emlékelése.
2. Latin nyelv 8 óra. Igetan, szóalakítás; gyakorlatok elemezésben s fordításban; paradigmák ismétlése; ha-

vonkint 2 feladat; K. k. Szepesi 2-dik rész. Elvégezve mind. Erkölcsi mondatból III. szám. 
Mese III.

3. Magyar nyelv 2 óra. A nyelvtan szabályainak bővebb tárgyalása, a rendhagyó igék ragozása, elemezés,
szavalás, otthoni dolgozat havonkint 2 munka.

4. Német nyelv 3 óra. A nyelvtani szabályok s hozzá tartozó gyakorlatok elvégeztettek. Mozart olvasó könyv
ből elemezés, szavalás — otthoni feladat havonkint 2.

5. Történelem 3 óra. Ókori történetből főleg Romaiak története Octaviánusig, — földrajzzal kapcsolva.
K. k. Beck.

6. Számtan 2 óra. Tizedes törtek, viszszonyok, arányok, hármas szabály; mértanból — háromszögök, sok
szögök, egyenes vonalú idomok térfogatának kimérése, pythagorasi tantétel. K. k. Moznik.

7. Természetrajz 2 óra. Madarak, hüllők, halak végezve; 2 félévben növénytan, a legnevezetesebb növények
ismertetése. K. k. Hanák.

8. Ének és Szépírás 1. 1 óra.

III- dik osztály.
1. Vallás 2 óra. A reformátio története német és magyarhonban. —
2. Latin nyelv 6 óra. Szókötéstanból: az esettan gyakorlatokkal Müllner szerint. Históriáé antiquae, Hoff

mann, 32 fejezet. —
3. Görög 5 óra. olvasás, névragozás, hajtogatás gyakorlatokkal összve kapcsolva. K. k. Curtius. —
4. Magyar 2 óra. Szókötéstan, mondatok elemezésével, szavalás, munkálatok. K. k. Zimmermann. —
5. Német 3 óra. A nyelvtan ismételve, gyakorlatok elemezése, szavalmányok, havonkint 2 dolgozat. K. k.

Töppler és Mozart.

IV.
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6. Történelem 3 óra. Középkor Augustusiéi Amerika történetéig, magyarok történetével s foldleirással foly
tonos kapcsolatban. K. K. Beck.

7. Szám és nézlettan 3 óra. Számtanból: tizedes törtek, visszonyok, arányok, az ellentett mennyiségek, al
gebrai mennyiségek — gyökkivonásig. Mértanból: lapok területének kimérése, idomok átváltoztatá
sa, egyenes vonalú idomok osztása és hasonlósága. — K. K. Moznik.

8. Természettudomány 2 óra. Természettanból: a testek általános tulajdonságai, a testek legkisebb részei,
az egygyensúly és mozgás, hang, delejesség és villanyosság, fény, hö, természet-tünemények. — 
Természetrajzból: ásványtan. — K. K. Schabus — Hollósy.

9. Ének és Szépírás mint a II. oszt. —

IV-dik osztály.
1. Vallás 2 óra. Az egész kis káté magyarázva. —
2. Latin 6 óra. Szókötési szabályok ismétlése. Körmondattan. Hangmérték. Caesarból 36 fejezet; Phaedrusból

4 mese; Ovidiusból 2 elegia, emlékelés, fordítások, hetenkint 1 dolgozat. K. k. Müllner.
3. Görög 4 óra. A rendes és rendhagyó igék szokott otthoni és rögtönzött gyakorlatokkal kapcsolatban, K.

k. mint a III. oszt.
4. Magyar 2 óra. Alkalmazott mondattan, körmondattan, hetenkint 1 otthoni dolgozat és rögtönzetek, szaval-

mányok. K. k. mint a III. oszt.
5. Német 3 óra. Periodologia, olvasási gyakorlatok, elemezés, fordítás, helyes irás, rögtönzetek, szavalmá-

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

terreichische Vaterlandskunde kézi könyv szerint.
7. Szám és nézlettan 3 óra. Számolás algebrai számokkal, hatványozás, gyökvonás, öszvetett hármas sza

bály, osztalék szabály, vegyítési szabály, láncz szabály, elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. — 
Egyenes vonalú idomok hasonlósága, a körről, a testek felszínének és köbtartalmának kiszámítá
sa. K. k. Möznik.

8. Természettan 3 óra. Nyugtán, moztan, hang, delej, berz, fény, meleg, csillagászat, a nagyban mutat
kozó természeti tünemények: K. k. Schabus — Hollósy.

Ének és Szépírás mint a III. oszt.

V-dik osztály.
1. Vallás 2 óra. a zsidók története, Palaestina földleírása Lukács evangeliomából 9. fejezet.
2. Latin 6. óra. Ovidii Metamorphoseon. L. I. v. 1-—329, 330—415 L. II. v. 130. Livius. PraefatioL. I. c. 1—24.

Prosodia és Metrica; 29 otthoni és zárvány munka.
3. Görög 5. óra. Xenophon Anabasis L. I. c. 1—8 Herodot L. VII. c. 138—174 hetenkint 1 órában nyelvtani

ismétlések, havonkint 1 irály gyakorlat.
4. Magyar 2 óra. Irálytan, otthoni s zárvány munkák.
5. Német 3 óra. Olvasmányok, elemezések, szavalmányok, kéthetenkint 1 feladott tárgy. Dispositiókra való

udmutatás. Rögtönzések.
6. Történelem 3 óra. Különösen göröghon története, N. Sándor haláláig.
Mathematika 4 óra. Betűvetés egész és törtszámokkab tizedes törtek, láncz törtek, visszonyok, arányok, hár

mas szabály, osztalék szabály; geometria: longimetria és planimetria Moznik szerint, j 
Természetrajz 2 óra. Ásványtan Fellöcker szerint, növénytan Bili szerint.
9. Ének 2 óra. Egyhangú énekek és chorus. —

*
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Vl-dik ozstály.
1. Vallás 2 óra. Az ó és új szövetségbei bevezetés; biblia olvasása s magyaráz ata.
2. Latin 6 óra. Cicero pro lege Manilia; Sallustius, Jugurtha 1—15 és 85 ; Virgilius Aeneiséböl 2-dik könyv.

Bucolica, Ecloga 5. Tityrus.
3. Hellen 5 óra. Homer Odysseájából a 3-dik és 4-dik könyv; a görög nyelvtani ismétlések, havonkinti dol

gozatok.
4. Magyarnyelv 2 óra. Magyar verstan és a költészet egyes fajai. A magyar irodalom története a hitújításig.

Irályok, szavalmányok.
5. Kémetnyelv 3 óra. A prosodia és verstan rövid vázlata. Útmutatás a disponálásra, órátiok és chriák ké

szítésére. Szavalmányok, újabb remek irók munkáinak magyarázata ; munkák.
6. Szám és mértan 4 óra. Algebra, hatvány, gyök, logarithmusok, 1-sö rendű egyenletek egy és több isme

retlennel. Trigonometria és stereometria; mérési gyakorlatok.
7. Történelem 3 óra. Római történelem — a nyugoti birodalom elenyészéséig; latin irodalom és mythologia.
8. Természetrajz 2 óra. Állattan Schmarda szerint.
9. Ének 2 óra, mint az V. oszt.

Vll-dik osztály.
1 Vallás 2 óra. Egyház története.
2. Latin 5 óra. Cicero. Oratio in Catilinam I. II. III. Virgil Aeneis VI. Ének. Georgicon I. könyv: 1—70.

v. 463—514. 2. könyv. 45S—542. 3 könyv: 478—565. 4 könyv: 149—227. Ecloga IV. és VI. 
Otthoni és zárvány munkák.

3. Görög 4 óra. Homer Ilias, VI. et VII. ének. Demosthenes olynthusi beszédei közül I. II. és Ill-diknak fele.
4. Magyar 2 óra. A magyar irodalom történetének új korszaka. Irályok, szavalmányok.
5. Kémet 3 óra. Némát irodalom kezdettől a 16 századig.
6. Történelem. 3. óra. A nyugoti római birodalom elenyészetétöl a hitújításig.
7. Mathematika 3 óra. Algebra; első rendű határozatlan egyenletek; másodrendű egyenletek egy és több

ismeretlenek; exponentialis egyenletek; összeállító tan; permutatio, combinatio, variatio, binomtan, 
Geometria: Gömbháromszögtan. Algebrának alkalmázása a mértanra, az analytikai mértan elemei, 
egyenes és görbe vonalokról; kúpszeletek, mérési gyakorlatok.

8. Természettan 3 óra. A testek tulajdonai, anorganicus chemia, és organicus chemia íöalapjai, folytonos
gyakorlatokkal. Erötan, hangtan.

9. Propaedeutica 2 óra. Logica.
10. Ének 2 óra. mint a VI. oszt. Chorus.

VHI-dik osztály.
í. Vallás 2 óra. Hit- és erkölcstan.
2. Latin 4 óra. H o r a t i u s  Ó d á k  I. könyv. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 28, 31, 34, 35, 37, 38,

II. Könyv: 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. III. Könyv: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 28. IV. Könyv: 2: 
3, 4, 7. E p o d o n :  2. Carmen seculare. S a t y r á k .  I. Könyv: 1, 6. E p i s t o l á k :  I. Könyv, 
2. Epistola ad Pisones. T a c i t u s .  Germania. 1—26. C. Agricola: 25 fej.

3. Görög 4 óra. S o p h o c l e s :  Oedipus tyrannus. P l a t o n  Protagoras.
4. Magyar 2 óra. Szépészeti fejtegetések. Dolgozatok havonkint kétszer. Szavalmányok.
5. Kémét 3 óra. Német irodalom legújabb korig; német mythologia, remek müvek olvasása, otthoni és zár

vány munkák dolgozata havonkint K. k. Mozart.
6. Történelem 3 óra. Újkor története. K. k. Pütz. Statistika.
7. Mathematika 1 óra. Ismétlés, mérési gyakorlatok. Moznik szerint.
g. Természettan 3 óra. Optica. Astronomia elemei; 2-dik félév: Hév magnetismus, berz, folytonos kísérletek

kel k. k. Baumgartner és Schirkhuber.
9. Propaedeutica 2 óra. Lélektan Beck szerint.
10. Ének 2 óra. mint a VII. oszt.
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J e g y z e t e k :
1. Az énekben tárgyaltattak: a zend magassága s mélysége, zendjelek, zendrovatok, zendnemek;

négyes hangú egyházi s világi énekeket különféle ünnepélyeken az ifjúság énekelt.
2. A szépirás úgy gyakoroltatott, mint a múlt évben Turcsányi tanár vezetése mellett.
3. Rendkívüli tárgyak :

a) A C o n f i r m a n d u s o k a t  oktatták Pozvék Kér. és Pálfy J. lelkészek; confirmáltattak
Junius 6-dikán a kevetkezők: Preng János, Possert Gyula; Gombócz Miklós, Mocsy 
László, Radó Kálmán, Szigethy Elek, Schaffer Aug. Gebhard Jozs. Dorfleitner Sándor, 
Winkler Károly, Boor Lajos, Fiedler Samu, Opel Károly, Berke Mihály, Zacharias 
Frigyes, Gamauf Vilmos. —

b) A f r a n c z i a  n y e l v  25 kezdő' számára előadatott 3 hetenk. órában Turcsányi Ádolf,
tanár által; a 19 előbbre mentek számára pedig ugyan is 3 hetenk. órában Király J. P. 
tanár által s előadatott az irálytan francziául; használtatott Ahn olv. könyve, 2-dik rész.

c) G y m n a s t i k a  Süszmann V. vezérlete alatt 4 hét. órában; részt vett benne 250 tanuló
17 csapatra felosztva, 22 íőtornász vezénylete mellett, s ezek voltak: Vágner Samu, 
Molnay Gy., Bauer János, Lehr Alb., Hirschler Samu, Tomka Károly, Pecz Ernő, Galle 
Elek, Fügh Kálmán, Hechtl József, Karsay Gyula, Nagy Pál, Vörös István, Renner 
Endre, Kolbenheyer Ferencz, Poszvék Sándor, Weiss Salamon, Fördős Vilmos, Lehr 
Vilmos, Neubauer János, Ulreich Pál. —

d) A r a j z o l á s i  gyakorlatok a helybeli városi oskolában tartattak 10 hetenkénti órában
46 tanulóval, Steinacker K. polgári rajztanító vezérlete alatt.

e) Nyáron úszásban gyakoroltatott az ifjúságnak legnagyobb része Greilinger F. uszodájá
ban, két úszómester felvigyázása mellett.

4. A felgymnasiumi növendékek legnagyobb része szabadon vett részt a magyar irály és sza
valatig gyakorlatokban 2. hetenk. órában Domanovszky E. tanár vezénylete alatt; a német 
irályi és szavalati gyakorlatokat vezették: az V-dik osztályban Zsarnoviczky G. az 
V-dik oszt. Schranz J. a VII, VIII s a theol. oszt. Keszler K. tanárok (1 a XIII sz 
11 dik pontját).

5. Az igazgatóság engedélyével két zenekar gyakorolta magát kétszer hetenkint a zenészeiben, s némi
jártasságnak jeleit adá osk. ünnepélyek alkalmával. —
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V .

A jövő 185y<liki osk. évben követendő tanterv.
Mind a m. kormány, mind pedig a pártfogóság átlátja az eddig használatban volt tan

terv némi hiányait; azért is a m. kormány az 1854-diki Dec. 16-dikán és az 1857-diki Oc
tober 10-dikén kelt rendeletek nyomán a „Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien“ (1, Ach
ter Jahrgang 1857 10-tes Heft pag. 794 s köv.) folyóirat utján az illetőket felszólítja a létező 
tanterv megvizgálására, a következőket felemlítvén: Der Zeitpunkt rückt heran, wo nach Aller
höchstem Befehle der Lehrplan der Gymnasien einer neuerlichen Prüfung unterzogen werden 
soll, damit an der Hand der über seine Wirksamkeit gewonnenen Erfahrung beurtheilt werde, 
welche Verbesserungen allenfalls sich als zweckmässig darstellen s a. t. A pártfogóságnak tehát 
már ennél fogva is tisztje sőt joga is, az eddig tapasztalt árnyéklatokat elhárítani. E czélra 
felszólíttatott a tanári kar egy oly tanterv kidolgozására, mely mind a m. kormány kívánal
mainak, mind pedig azon igényeknek megfelelne, melyeknek valósítását a dunántúli ág. hitv. 
Evangélikusok méltán követelhetik. E komoly tárgy az osk. nagyválasztmányra bizatott, mely 
Julius utolsó napjaiban eziránt tanakodandó, a tanári kar tantervét vizsgálat alá veendi s ez ügy- 
beni véleményét a jövő kerületi gyűlés elébe terjesztendi. Addig azonban, míg a kerület eldön- 
tőleg határoz, a múlt osk. tanterv érvényes marad. Szabadjon megemh'tenem, hogy egy a gym- 
nasiumhoz tartozó e l ő k é s z í t ő  o s z t á l y  kivált azon oknál fogva már jövő évre is szükségesnek 
elösmertetett a tanári kar által, minthogy nagy része a vidéki tanulóknak, — kik a Gymn. 
első osztályba akarnak felvetetni, — minden figyelmeztetések daczára (1. az 1846/7-diki Programm 
53 lapját; a 1855/c-diki Progr. 40-dik s az 1854/5-diki Progr. 43-dik lapjait) nem jön ide an
nyira elkészülve, hogy a gymn. tanulmányokban sikeresen haladhasson. A netalán! módosításo
kat a jövő évi programm tartalmazandó a. —
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Tanári kar a jövő 1858|»-diki osk. évben.
A tanári kar a jövő osk. évben is 14 egyénből fog állani. A tanodától tavai elbú

csúzott két tanár u. m. Hrabovszky Dávid és Rajcsányi János urak helyébe a tanárválasztás
sal a kerület által megbízott osk. nagy választmány Keszler Károlyt rendes s Thiering Károlyt 
helyettes tanárnak választott a meg, kik is ez évben (1. a III-dik sz.) sikeresen működtek. Jövő 
évre Csermák Kálmán, — a némethoni egyetemeket meglátogatandó, — a tanári karból kilép, 
s helyébe ugyan azon nagy választmány alkalmatos egyént tog választani, minek eredményéről 
a jövő évi tudósítvány teend említést.

VI.

VI!.

Tantárgyak s különösen kézi könyvek a jövő 1858|9-diki osk. évben.
A tantárgyak a kézi könyvekkel szoros kapcsolatban lévén, amazoknak leendő megha

tározása (1. V. sz.) ezeknek kiszemelését feltételezi. Addig is csekély változás fog történni ez ügy
ben, u. p. a III-dik osztályban Müllner latin syntaxisa mint ez idén, a görögben ugyan is a III-dik 
osztályban Curtius és Lichner gyakorlókönyve fog használtatni. A már használt kézi könyvek 
jegyzékét adja az 185%-diki tudósítás, 23-dik lapon. A mennyire még czélszerü magyar kézi 
könyvek nem léteznek, azoknak szerkesztését s mimódoni kiadatását a kerület sürgetni fogja, a 
netaláni lithographiai eljárás is lévén igénybe veendő.
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Vallási, erkölcsi, nevelési és fegyelmi úgy.
1. Mint mindenkor, úgy ez évben is, a tanári kar arra fordította különös figyelmét, hogy a vallásnak 

boldogító malasztja nemtö gyanánt vezesse az ifjúságot. A szorgalmatos templomjárás, a szent vacsorávali 
élés s a hetenkint tartatott exhortatiók sikeres befolyást gyakoroltak az ifjúság vallásosságára, mely nem csak 
szavakban, de tettben is mutatkozott, a hányszor szükségesnek találtatott a szegény gyülekezeteken, vagy 
egyes hitsorsosokon segíteni. E helyen különösen kiemelendő s méltánylással kísérendő azon buzgóság, 
mely az újonnan alapított „egyházi gyámalap" körül egész éven át mutatkozott. A tanári kar tudniillik azt 
határozván, hogy a szegény ev. gyülekezetek s tanintézetek szabad adakozás utján, a külhoni bőkezű histor- 
sosink módjára, a mennyire lehet gyámolíttassanak: a tanodái ifjúság örömest nyújtott segéd kezeket ezen 
üdvös gondolat valósításához s minekutána az illetők szülőik beleegyezését megnyerték volna, bizonyos idők
ben 1 p. krajczárral járultak a gyámalap öregbedéséhez úgy, hogy az osk. évvégéig ezen csekély, de jó szív
ből nyújtott fillérek több mint 100 pforintnak leendnek magvai. Az igazgatóság ezennel késztetve érzi ma
gát, mind a szülőknek legöszintébb háláját kijelenteni, mind az ifjúságnak eljárását atyai áldással kísérni. 
Ilyenek a valódi vallásosságnak gyümölcsei s adja a Mindenható, hogy ezen üdvös eszme nem csak az ifjú
ság, de a közélet köreiben is a jótékonyság kiirthatlan gyökereit szilárdítsa s mindenfelé terjesztgesse! —

2. Az erkölcsiség tekintetében a tanári kar szorosan ügyelt arra, hogy mind az oskolában, mind az os
kolán kivül a tanuló jól viselje magát, mire az osztálytanárok különös gondot fordítottak. Atyai intések, igaz
gatói feddések s csak két esetben szigorú büntetések az illetőket jó útra térítették. —

3. Az oktatás-nevelés ez idén is méltán vette igénybe a tanári kar paedogikai tapintatát s bár 
erre nézve a szülök részéről is ugyan azon érdek tapasztaltatott volna! A szülő s tanár közti kölcsönösség 
szoros kötelesség a nevelés terén, mert az oskola gyakran érzi a fonák házi nevelés árnyoldalait. Felkérjük 
tehát a t. ez. szülőket, hogy bármikor bizodalommal forduljanak az illető tanárhoz s ne várják el azon időt, 
melyben a hivatalos közlekedés néha kellemetlenséggel is jár. Az első félév végével minden szülő hivatalos 
tudósítást kapott fiáról s a tanári kar 280 lévélre 3 elösmérő s 1 neheztelő választ vett kezéhez! —

4. A fegyelem ez évben is atyai szigorúsággal kezeltetett. Általában az ifjúság becsület érzete di
cséretet érdemel. Az oskolában a leg csekélyebb kihágások sem történtek s az oskolán kivül is úgy viselte 
magát az ifjúság, hogy csak olyanok, kik kákón csomót keresnek, nézhették kajánúl az ifjúkor örömeit. Az 
alsó osztályokban némelyeknél, — kik könnyen vették a tanulást, fenyíték is volt szükséges; a felgymnasi- 
umban csak egy bebörtönzés jött elő. A havonkinti tanári értekezletek nyomán mind az egész osztályokra, 
mind pedig egyes növendékekre nézve vagy dicsérve serkentő, vagy feddve intő ítélet hirdettetett k i.— Némely 
ifjak, kik az itt dühöngött tűzvész alkalmával kitüntették magokat, a városi hatóság által dicséretes elösmé- 
résben részesíti ettek.

VIII.
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T a n s z e r e k .
1. A nagy könyvtár, mely több mint 18 ezer kötetből áll, ez évben is tetemesen szaporodott, részint 

vételek, de különösen ajándékok által, u. m. Tafereelen en Berigten 5 kötet, aj, Jansen, a Leideni nemzeti 
muzeum őrje; Oedenburgs Jubelgruss, Bertók Sándortól aj. Kurz polgármester, s cs. k. tanácsos; Morgen- 
gruss an den Kaiser, aj. Kolbenheyer M. lelkész; Emlékbeszéd, aj. a rozsnyói nyilv. oskola; Jahrbuch der k. 
k. geol. Reichsanstalt 5 kötet, aj. ugyan azon intézet; Planum tabulare, Corpus juris, I-a pars; III. Károly s 
Maria Therezia által hozott törvények; Bonfinius Rákoczy Fér. hadi regulamentuma, aj. Hrabovszky David; 
Manibus viri clarissimi Grossmann, aj. Király ; Cunczius Károly-féle gyászünnepély, aj. az eperjesi ev. ny. 
collegium ; Handbuch der Petrefactenkunde, v. Frid. Hell. 5 kötet aj. Wagner K. lelkész; Joh. Leonh. Frisch 
Beschreibung von allerlei Insecten 1720 Berlin, aj. Wagner K. lelkész; The holy Bible London 1840 aj. 
Remete, ügyvéd. ,,Andenken“ aj.! Bertók Sándor, városi főjegyző. Handbuch der ev. Landeskirche v. Sieben
bürgen, aj. Király ; Kézmütan elemei, Keszlertől aj. ugyanaz ; die Principien der heutigen Physik és Festrede 
bei der feierlichen Übernahme des ehemaligen Universitätsgebäudes durch die k. k. Acad. der Wissenschaften, 
aj. Sehwabenau cs. k. udv. tanácsos. Amtlicher Bericht über die 15-te Hauptversammlung der Gustav-Ad. 
Stiftung und Predigt gehalten zu Cassel, aj. Dr. Zimmermann. Budapesti Hirlap, 14. kötet, aj. Szilágyi Fer. 
cs. k. osk. tanácsos. Statistik des oest. Kaiserstats v. Schmidt, aj. Tendier könyvkereskedő. Utazás, aj. Havas 
József, cs. k. helyt, tanácsos a m. helytartóság utján 15 példány praemiumul; Bericht des liter. Gesellenver
eins zu Stralsund; Drei Briefe des M. Orthus; Görög költemény; 2 kötet Geschichte des Stralsunder Gymn.; 
Wessels Schilderung des kath Gottesdienstes in Stralsund; Bericht über den ev. Verein in Stralsund, aj. Zober 
Stralsundi tanár. Német sz. Írás, aj. Király; Jahresbericht der oedenb. Handelskammer für 1854—56 aj. ugyan 
az ; 150 darab könyv, (ezen könyveknek egy részében a német és franczia itj. könyvtárak részesültek) aj. 
Stark kapitány; Ernst en vrede Maandschrift voor de Nederlandsche hervormde Kirk 1857. aj. Chantépie de 
la Saussaye, Leydeni tanár. Fejszámolás Pálfytól, aj. a szerző. Görög uj testamentom, aj. a kiadó Tischendorf 
Const, iskolai német magyar zsebszótár Ballagi tanártól, aj. Heckenast. Weltkarte und Beschreibung der ev 
Mission, aj. Wagner K. lelkész; Biblia és theologiai tárgyú 2 régi könyv, aj. Bodács Pál, farádi tanító. Phasma 
auctore Nicod. Frischlino, aj Spaun Antal; Leitfaden der analyt. Chemie v. Dr. W. Eberhard, aj. Poszvék 
Guszt. tanár; Evang. Andachtsbüchlein aj. J. W. Simko pozsonyi lelkész-tanár. Radó Lajos, esp. felügyelő 
3 pftot a könyvtárra ajándékozni szíveskedett. Ingyen jártak: a budapesti hiilap, a Landesregierungsblatt 
für das Königreich Ungarn és a Slovenské noviny. — A tanoda járatta e folyóiratokat: a magyar múzeumot, 
a sárospataki füzeteket, a pesti naplót, az egyházi és iskolai lapot, a magyarhoni természetbarátot, az allge
meine Kirchenzeitung-ot. — Klotz latin szótárát használatra átengedte a tanároknak az igazgató. — Schema
tismus sup. cisdan., 1858 aj. Hollerung Károly esperes. — A m . cs. k. ministerium aj, „Baudenkmale“ 3 kö
tetben.

2. A pénzgyüjtemény és régiségek tára szaporodott: Bruckféle gyönyörű érem, aj. Radniczky bécsi 
tanár; Ezüst érem Wolígang olmüczi érsekre, 1710. aj. Lehr Vilmos gymn. növendék; római emlék körraj
zolata: „Isidi Aug.“ s a t. aj. Bertók Sándor városi főjegyző. József-érem (félszázados érdemért 1846) aj. 
Keszler k. tanár; Erem a kölni Domra, aj. Poszvék G. tanár; ezüst pénz Férd. austr. föherczeg idejéből aj. 
Poszvék G. tanár. 5 d. ezüstpénz, 1 d. rézpénz, aj. Bergmann L. 2. d. ezüstpénz aj. Schranz J. h. tanár.

3. Természettani szerek: Galvánüteg és Pachytrop megszerezve Stöhrer lipcsei mechanikustól; 
Lithonhaniák megszerezve; Chemiába különféle edények, savak, sók, fémek. Fortinféle Barometer, aj. Fest 
H. cs. k. épit. igazgató, rendbeszedte Scherm ur ingyen. Smeeféle üteg megszerezve Stettinger bécsi mechani- 
nikustól, úgy szinte Boussole ; Faucoultféle kísérlethez való készület; Thermophon ; galvanoplastikai készlet; 
2 mágnestű, Lenoir bécsi mechanikustól; Rotationsapparat; amerikai készlet; higanyprés; Voltaféle kettős

6

IX.
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lemez; szénkészlet; 2 Araeometer Gay- Lussac és Beauméi szerint; Collodium hólyag; — Winter bécsi Elec- 
trikustól megszerezve: 1 Leideni üveg, 1 kisütő; üveg átütésre való készlet; csillogóoszlop; gyújtó készlet, 
Lichtenbergféle ábrákra való készlet. — Süszmann V. rajzolta és leírta a Bainféle telegraphot; Vörös István 
és Kolbenheyer Fér. gymn. tanulók rajzokkal és készletekkel szaporították a múzeumot. Multiplicator meg
szerezve.

4. Természetrajz és földisme: 8 Margitai kövület, aj. Pálfy és Király; tekenyősbéka teknyője, aj. 
Seybold Károly kereskedő. Achat darab, aj. Keszler K. festenyvas, aj. Szlavik rétegmester, ugyan az aján
dékozott 120 darab Riczing vidéki kövületet. 3 darab gyönyörű kőszén, aj Swabenau es. kir. udvari taná
csos. 1 pár vizi tűről aj. Koch Ad. gymn. növendék ; 31 darab tengeri csiga és kagyló, aj. Tompa L. cs. k. 
hivatalnok. Tapolczafő vidékén és Bakonyban talált kövek és kövületek.

5. Ének-zene: Choralkönyv, aj. Edvi Illés Gyula ; Schurik zweistimmige Choräle, aj. Kolbenheyer M. 
lelkész. Szivhangzatok, aj. egri nagy Gymnasium; azonkívül számos kóták részint megszereztettek, részint 
Írattak, mind a seminaristák, mind az illető tanár által, mi is köszönettel említtetik.

6. A gymnastikai készletek úgy is tavai szereztetvén meg, ez idén csak egy ugróbak lett szüksé
gessé. A létező készletek kijavításánál Stoye és Krössing helyb. polgár urak áldozat készséget több ízben 
tanúsítottak.

7. Az ifjúsági magyar könyvtár következő müvekkel gazdagodott: l)Vevés utján: Erdély vészcsil
laga, regény Szatmáry K. Magyarhon fénykora, regény Szatmáry K. Uj palóczdalok, Lisznyaitól. Kisfaludy 
Károly minden munkái 6. kötet. Két királynő, regény Eszter szerzőjétől. Keletnépe Török János. Czigány 
adomák, Vig Dezső. Jókai Mór Dekameronja. Vetélytársak, regény Szatmáry K. Zandirhám, székely hős köl
temény Dózsa D. Garam adomái. Százszorszépek, Berecz K. Tompa Mihály versei 5 kötet. Hunyadiak kora. 
G. Teleky XII-dik kötet. Történelmi tanulmányok Csengeri Antal. — Száz uj költemény Tóth K. A magyar 
költészet kézi könyve II-dik kötet, Toldi Zrínyi, a költő, regény Józsika M. Magyar népmesék, Gaal Gy. E- 
redeti tréfák és adomák, Hegedűs. 2) Ajándék utján: Társalkodó, Helmeczi, 8 kötet aj. Kis Endre. Bajza 
versei s Kisfaludi K. vigjátékai, aj. Perlaky E. — A puszták fia, regény Beöthy L. és Hétköznapi könyvtár, aj- 
Hammerschmidt K. A régi jó táblabirák, regény Jókaitól, aj. Véssey Mihály. Ne busúly, Vas Gerebentől, aj. Tur- 
csányi Endre. Regélő Mátray P. Honmüvész, Rajzolatok Munkácsitól 2 kötet, Minerva 14 kötet; Felső M. or
szági Minerva 4 kötet, aj. Hrabovszky D. tanár. Karacs Fér. munkái, aj. Szabó Elek. A Cydoni alma Éjszak 
K. aj. Kis Lajos. Hajnal, hetilap, — szerkesztve és aj. a soproni ev. ifjúság által. 3) Napi és folyóiratok jár
tak : A pesti napló, a Magyarsajtó egyesek adakozásából; Vasárnapi újság; Politikai újdonság; Budapesti 
szemle ; Sárospataki füzetek; A testvérhaza történet kincsei; Nagy tükör; Kakas Márton albuma; szépirodal
mi közlöny. 4) Kéry Kálmán tanuló aj. Lendvay Márton arczképét; Weiss Salamon tanuló aj. egy távcsőt, 
mely kisorsoltatván 7 pftot jövedelmezett; Király J.P. igazgató aj. 4 pftot. Dicső napok Irinyitől és ifj. 
Lendvay arczképe aj. Holzmann György. —

8. A német ifjúsági könyvtár szaporodott: Bulwer sämmtliche Romane 18 Bände; Castellis Werke 14 
B. Schöppenhauer sämmtl. Schriften 24 B. Lichtenbergs verm. Schriften 5 B. Musäus Volksmchärchen 5 Theile. — 
Geschenk des A. Renner: Clauren ausgew. Unterhaltungen 16-terB. und merkwürdige Begebenheiten aus der 
Weltgeschichte v. Bredow.

9. A franczia ifj. könyvtár e f. évben következő könyvekkel szaporodott: megszereztettek, u. m. 
Choix de poésies narratives; Choix de pieces dramatiques; Hommes illustres de 1’ antiquité; Éloges histo- 
riques. — Stark kapitány ajándéka (1. e. IX-dik sz. I-sö pontját) Le nouveau théatre francais 12 kötet; Le théatre 
de la főire 10. k. Le repertoire de vaudeville 2 k. Recueil amüsant de voyages 9 k. Théatre de MM. de Montfleury 
2 k. Satires de Mr. Boileau Despreaux. — P é n z a j á n d é k o k k a l  járultak a könyvtár gyarapításához : Ki
rály J.P. 2. ft. Véghely Dezső 1. ft, Lessner Rúd. 2. ft. Reisch Tiv. 1 ft. Veöreös 1st. 2 ft. Frisch Károly 
1 ft. Rupprecht Vilm. 1. ft. Matisz Kárloy 1 ft. Raab Károly 1 ft. Lehr Zsigm. 1 ft. Weiss Sal. 1 ft. Bárány 
Dénes 2 ft. Karsay Gy. 1 ft. Schreiner Károly 1 ft. Gamauf Vilmos 1 ft. — Az illető ifjaknak az ifjúsági 
könyvtárak körüli buzgó eljárása elismérést érdemel. —
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X .
Tápintézet s Convlctus.

A tápintézetbe járt ez évben összesen 112 ifjú; 18 ingyen; 51 12 pit, a többi 20 pit. 
évi fizetésért. Egy ifjú tartási költsége a múlt tanévben 26 pftra ment. Ez évben, daczára a na
gyobb számnak, jóval többen vétethettek fel a kisebb fizetés mellett, mint az előbbi években.

Rendkívüli kegyes adományokban ez évben is részesült a tápintézet. Ugyan is mind
járt a tanév kezdetén a háromszázados emlékünnep alkalmával Tek. Rácz Katalin asszonyság 
szives volt az összes tápintézeti ifjúságot, mondhatni, fényes ebéddel megörvendeztetni. Tek. Sze- 
merey Sándor Ur ez évben is küldött egy ifjú évi fizetéséül 20 pftot; H. S. ur egy seminaris- 
táért fizetett 12 ftot; a rusti gyülekezet adott 3 pftot, a petőfalvi 1 mérő búzát, a harkai 1 */ 
mérő búzát s több zsák főzeléket, a büki gyülekezet 3 m. búzát, 2 m. rozsot, V4 m. főzeléket, 
a locsmándi gy. 4 m. búzát, a szakonyi 1 m. főzeléket, a koltai gy. 6 ftot, a mencshelyi gy. 
5 ftot; T. Döbrentey László ur 1 ftot s 31 font szalonnát. Ezen kivül T. Radó Ignácz ur 23 
darab ruhaneműt küldött, szegény jó magaviseletü ifjak közt kiosztandót. Bertok S. egy tápinté- 
zetbeli ifjút segéllyel ellátni sziveskedett.

Megemlitendők itt még azon t. ez pártfogók, kik az iskola háromszázados emlékünnepe 
alkalmával megjelent ,.a soproni főtanoda története“ czimü munkácskáért, úgymint melynek tiszta 
jövedelme a tápintézeti tőke gyarapítására fordítandó, épen ezen czél tekintetéből a szabott ár
nál többet adni sziveskedtek. Ugyan is 1 ftot adtak egy egy példányért 40 krajezár helyett 
Ihász Rudolf, Tamaska Istv., Kubovics Laj , Radó Ignácz, Véssev Laj., Kai’say Sándor, Kis 
Lajos, Galle Endre, Wukanics Victor, Kretszky Ján. Zsigmond Mih. Artner Ján,, Takács Sán
dor, Grosch János, László Ádám, Véghely Deső, Gömbös Boldizs, Szigethy Lajos, Hetyey Mór., 
Possert Gyula, Horváth János, Mesterházy Gyula, Somogyi, Turcsányi Endre, Straner György, 
Laky Mih., Fromm Ján., Barcza Bálint, Enesey Kálin., Horváth Istv., Szovják Máty., Frieden
reich Guszt, (4 példány), a tési gyülekezet, Hetyey László, a csernyei gyük, Kis Jós., Dénes 
Gábor, Dubovay Ján., Benkő Sam., Kovácsics Ján., Malatides Gáb., Pap Ferencz, Frint Ján. 
— 5 ft. adott egy egy példányért Szemerey Sánd., Radó Laj. Nagy János, Ajkay Dani; 2 ftot 
egy példányért Radó Dani, Boor Káról, Szedenics György, Reischel Frigy., Ihász Imre 5 ftot két 
példányért, a Suuri gyülekezet két példányért 1 fi. 40 k r , Sinkovics Jónás 1 példányért 1 fi. 
40 kr. Gróf Stainlein Ottó 6 példányért küldött 50. ftot.

Mind ezen kegyes jóltevőknek az intézet nevében ezennel hálás köszönetét mondani 
kedves kötelességemnek tartom. A netán még ezután beküldendő ilynemű kegyes adományokat 
a jövő évi tudósítvány fogja közzé tenni.

A C o n v i c t u s b a  két ingyenesen kivül élelmeztetett ez évben 24 ifjú. A felvételi fel
tételek jövő évre is ugyan azok maradnak, melyek ez évben voltak: csupán ebédért 6 ft., ebéd
ért s vacsoráért 8 fi. havonként.

Müllner M átyás,
tr. mint gondnok.

*
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X L

J  ó  1 t  e  v  ő  k .
I. Azon jóltevökön kívül, kik a IX és X-dik szám alatt feljegyezve találtatnak, a következőknek 

felemlítésére a legöszintébb hálaérzet készteti az igazgatóságot:
1. Hauer L. Császár ö felsége képével megajándékozta az intézetet.
2. Grossmann és Bonicz képeit aj. Thiering Károly, az ezekhezi rámákat pedig Király J. Pál. —
3. Különféle ruhaneműket a szegény ifjak számára aj. Bertok S.
4. Greilinger Férd. 3 tanulót ingyen vett be az uszodába.
5. Le Grand arczképét maga megküldötte az intézetnek.
6. Tek. Szemerey Sándor 20 pf. (1. a X-dik számot). —
7. Az intézetnek majdnem minden növendékei örömest járultak az újonnan megindított egyházi 

gyámalaphoz; krajczáronkint az év folytán több jött össze 80 pforintnál; az ifjúság buzgósága osztatlan mél
tánylást érdemel.

8. Hacky K. helyb. asztalos és Bergmann L üveges szokott adományaikkal az intézetet megörven
deztették, rámákat ajándékozván és a chemiába üvegnemüeket nagy készséggel szolgáltatván.

9. Számos (67) programm küldetett az intézetnek különféle honi és külföldi tanintézetek részéről.
10. Romwalter Károly a nyomtatási költségekből 10°o szíveskedett elengedni.
11. Rupprecht J. a vegytani készletek árából 50° 0 elengedett.
12. Turcsányi Ad. tanár, úgy mind tavai, egy tanulónak ingyen adott szállást.
13. Lenek S. az iróeszközökérti pénzöszvegből 20% elengedett.
14. Laub Jáno^ Ráczhidasi tanitó megküldvén a felajánlott díjpénzi alapítvány második részét (1. 

a múlt évi programm 42-dik lapját) ezt oly levél kiséretében tette, melyben nem csak a gyöngéd atyai szív, 
de kegyteljes hálaérzet is tükrödzik vissza; a tanári kar ezen szívreható eljárást jobban nem méltányolhatja, 
mint ha a levél részét hálás érzelemmel köztudomásra bocsátja; ez így szól: „Längst schon plagte mich mein 
„Lieblings-Gedanke nach Oedenburg schreiben zu müssen, wo in einer wirklich öden Burg oder Gruft für 
„mein Herz ein so theures Wesen begraben liegt, um meine, Seinem Andenken gewidmete, Schuld zu zahlen. 
„Hier überbringt also mein Brief das Versprochene, damit ein braver Zögling unserer Hochschule in seinem 
„Fleisse zum Gutsein und Besserwerden noch mehr angeeifert, mit dieser kleinen Gabe beschenkt, sammt 
„mir oft meines mir unvergesslichen Lajos gedenke. Wenn der Himmel mit seinem Alles belebenden Thau 
„unsere matten Herzen noch einige Jahre befeuchtet: sollen auch noch einige Früchte der Liebe aus demsel
b e n  erwachsen und dieses jetzt noch kleine Feld des Wohlthuns vergrössern. — Im kommenden Jahr, wenn 
„der Allmächtige es auch so haben will, kommen wir wieder nach Oedenburg um theure Lebende und den 
„lieben Todten zu besuchen.“ — A jó atya méltán siratja jó fiát, ki az 1855 dik évi Junius 18-dikán temette- 
tett el s kinek sírjára a tanuló ifjúság a derék tanuló temetési napján ezidén is, rózsákat hintett, — a gyarló 
ság, de egyszersmind a szíves rokonérzés jelképeit. — A tanári kar, az alapító kivánsága szerint, az alapítvány 
kamatjaival intézkedik, mely bizodalomért ezennel forró háláját nyilvánítja. Scriba Rudolf ezidén első Laub- 
féle dijpénzes. — 15.) A városi község 3 öl fát ajándékozni szíveskedett az intézetnek. —

II. A háromszázados  ünnepé l y i  a l a p í t v á ny  ál lása (1. a .XIII. sz. e progr. és Prot. egyh. 
s isk. lap 18. sz. 462-dik lap):

A t. ez. adakozók nevei: Somogyi Sándor 100 pf. Pesty J. 2 darab aranyat, Székács József tiz 
évre kötelezett évenkint 5 ft., Király J. P. 20 ft., Pálfy József 20 ft., Véghelyi Imre 10 fl., Lahne Fr. 5 ft., 
Koch Mihály 5 ft., Bárány Pál 50 ft., Királyföldy Péter 5 ft., Takács Pál 5 ft., Wohlmuth Leop. 100 ft.,
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Turcsányi Adolf 20 ft., Pecz Gyula 30 ft., Halasi Nagy György 2 ft., Berke József 5 ft., Badicz Imre 10 ft., 
Szigethy József 50 ft., Boda János 15 ft., Kropf Endre 2 ft., Veöreös Istv. 5 ft., Sztehlo János 5 ft., Zsar- 
noviczky Gy. 2 ft., Torkos Károly 20 ft., Karsay Sándor 5 ft., Karner Vilm. 2 ft., Zundel Károly 2 ft., Hra- 
bovszky János 100 ft. A lébenyi ev. gyülekezet 18 ft., Zathureczky Gy. 2 ft., Schöpflin Gy. 5 ft., De Grach 
5 ft. Taferner Fer. 3 ft., Bilniczer Ad. 1 ft., Szerdahelyi Fer. 1 ft., Jelus János 1 ft. Cserven J. 1 ft., Je
szenszky Sándor 1 ft., Décsy János 20 ft., Nassau Ad. 5 ft., Malatides Sándor 3 ft. A farádi ev. gyülekezet 
lelkes felügyelője Ostffy Pál által 107 ft. 44 krt., Sárkány Sámuel 2 ft., Csenge István 20 ft., Ritter Lipót 5 ft. 
Kollár Ján. 5 ft. A befolyt öszveg ezideigi jövedelme 30 ft. Öszveg 832 ft. 44 kr. 2 darab arany. Ezen somma a 
kerület határzata nyomán tőkésítendő, a mennyire lehet szaporítandó és annak idején az úgy nevezett tízévi tanári 
pótadányokra (Decennal Zulage) fordítandó. — A poroszhoni egyházi gyűjteményből a gymn. részére utalvá
ny ózta tott 325 ft. 1 kr.; ezen öszveg kamatjai a könyvtárt illetik. — A Soproni gyülekezetben adakoztak: 
Artner J. 6 d. aranyat; Jenes Férd. 8 ft. Jeney D. 10 ft., Jenes Andr. 3 ft., Rojko Elisa 5 ft., Jenny Elisa 
5 ft., Töppler Rosina 4 ft., id. Thiering Kár. 4 ft., Gruber Karolina 20 ft., Gorgias S. G. 40 ft., Báró Ambrózy
L. 10 ft., Ritter Károly 20 ft., Carstanjen Guszt. 5 ft., ifj. Thiering Károly 10 ft., Bergmann L. 2 ft., Guggen- 
berger J. 5 ft. A Rusti ev. gyülekezet 10 ft., P. A. M. 5 ft. id. Thiering L. 20 ft., Wagner J. F. 5 ft., Hauer
S. L. 2 ft., Petrik József 5 ft., Szöllősy Gy. 2 ft., ifj Eckel Ferd. 2 ft. A perzselybei kétszeri adakozások 
öszvege 123 11 kr. pp. Ezen 352 ft. 11 kr. és 6 darab aranyból álló öszveg kamatját a soproni convent 
egy a tanítói pályára készülő jelöltnek évenkinti díjazására fogja fordítani. Általános öszveg e mai napig 1510 
ft. 56 kr. és 8 darab arany. —

Különös  hálával  k iemelendő a főtiszt,  dunán t ú l i  Egyház ke r ü l e t ,  a cs. k. osk. ható
ságok,  a helybel i  ns. Convent  és a soproni  ev. egyház számos t a g j a i na k  a t anodá i  ü gy e k r e  
vonatkozó lelkes  e lőzékenysége s buzgó áldozatkészsége .  Vegyék a t. ez. Jóltevők l e g é l é n 
kebb hálánkat .  —
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Feladott thémák.
1 Magyar irálytárgyak: V-dik o s z t á l y b a n :  Istenbeni bizalommal kell ez évi isk. munkákat meg

kezdeni. — Az ember gyarló; az isteni segedelem leg biztosabb. — Mitől függ a tanuló bátorsága. — Egy 
fa, ennek közelében minden élő elvész, csak egy mérges kigyó élödik. — Kötelességünk hü teljesí* 
tése mellett az istentől a legjobbat várhatjuk. Értekezés a szorgalomról. Vagyon becsülésről, takarékosság
ról, pazarlásról, fösvénységről. Az emberi fej leírása. Gondolatok az év utolsó napján. Az aranykor, a vaskor 
leirása. Róma alapításának története. A méhek társasága királyok vesztével felbomlik. A henyeséggel sok 
szerencsétlenség jár. Virágzó fa. —

VI- dik osz t á l yban :  Nyugalom után édes a munka. NagySándor, életrajz. A barátság az élet egyik 
fűszere. Agár és fiai, Fáy után mértékre szedve. Quinctius Cincinnatus. Az egyszerű polgári életnek képe. 
Szemelvények különféle magyar költőkből. Arany János „Toldi“-jának meséjét kivonni. Hunyadi első győ
zelme. Ballada. Mese, szabadon választott tárgy után. Párhuzam Mucius Scaevola és Coriolán között. Az ifjú 
örömei.

VII- dik o s z t á l y b a n :  Mire buzdítson bennünket egy háromszázados iskolai emlékünnepély. Érte
kezés. Cyrus és Nagy Sándor, párhuzam. A történettudomány szép és hasznos. Álmos búcsúja a néptől s fiá
tól, költemény. Árpád. Életrajz. Ráchel siralma. Prózai átalakítás Arany János után. Visszapillantás a múlt 
félévben tanultakra. Értekezés. Nagy Alfred. Jellemrajz. A szorgalom, túlszorgalom, álszorgalom és restség a 
tanuló szempontjából tekintve. A logika haszna. —

VIII- dik osz tá lyban:  A görögök irodalmának stádiumai. Történeti munka. Puszta ígéretekkel sen
kit se ámítsunk. Értekezés. A poissyi colloquium. Történeti rajz. Arany János: ,.Mátyás anyja“ czimü költe
ményének szépészeti elemzése. Arany János: „Árva fiú“ czimü költeménynek szépészeti elemzése. Családi 
kör, Arany János ezen költeményének áttétele prózába. Neveljük magunkat a kötelesség teljesítésére. Értekezés. 
Miért ajánlotta Krisztus a szegénységet és türelmet. Értekezés. A zsidók számára: Mózses érdemei a zsidó nép 
körül. Szemlélet, képzet és gondolkodás a nevelés szempontjából tekintve. A 30 éves háború fordúló pont
jainak előadása.

A felgymnasiumi ifjak ezen kívül a gyakorlati órákban is számos munkát készítettek, azokat bi- 
rálgatták s a szavalásban is gyakorolták magokat két hetenkinti órában az illető tanár vezetése mellett.

I Német irálytárgyak. V-dik o s z t á l yb a n :  Kenntnisse sind der beste Schatz. Vom Werthe wahrer 
Freundschaft. Wie erwecken wir die wahre Vaterlandsliebe in den Herzen der Unsrigen? — Von den Vor
theilen des frühen Aufstehens. Wahre Tugend wird schon hier auf Erden belohnt. Welche sind die nothwen- 
digsten Eigenschaften eines Schülers, der sein Ziel erreichen will? Von den wohlthätigen Folgen der Kreuz
züge. Vom Vortheile der Fussreisen. Ein Leben voll Arbeit ist keine Last, sondern eine Wohlthat. Uber den 
Werth einer schönen Handschrift. Von dem Vortheile der wahren Aufklärung für den Menschen. Auf wel
che Art sollen wir älteren Menschen unsere Ehrfurcht erweisen? Die Verfassung Lycurgs. Wer einen treuen 
Freund hat, der hat viel gewonnen. Wahre Bildung ist die Zierde eines Mannes. Ueber den Vortheil, wel
chen gute Bücher gewähren. Ueber die welthistorischen Schlachten bei Marathon, Salamis, Plataea. — Die 
Tugend ist ein theures Kleinod. Wohlthätigkeit ist eine der herrlichsten Tugenden. Freundschaft veredelt. Fried
fertigkeit ist die Hauptpflicht eines geselligen Lebens. —

VI-dik o s z t á l y b a n :  Wer den Armen gibt der leihet dem Herrn. Abhandlung über die Eisen
bahnen. Vergleichung der beiden Cedichte: Der wilde Jäger und Frau Hitt. — Biographie eines Kreuzers

XII.
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(von ihm selbst erzählt). — Des Churfürsten Friedrichs Traum. Heute roth, morgen todt. Der Argonauten
zug. Lust und Lieb zu einem Ding, macht alle Müh und Arbeit gering. Das Menschenleben verglichen mit 
dem Strome. Mangel an Selbständigkeit. Am Grabe eines Mitschülers. Wie die Saat so die Ernte. — Hiezu 
kommen noch die Arbeiten für die praktischen Stunden, wenigstens 25—30 Themata, dann mehrere Disposi
tionen als Clausurarbeiten. —

VH-dik osz tá lyban:  Die Annehmlichkeiten des Herbstes, namentlich der Weinlese. Lasse keinen 
Tag ohne Nutzen vorübergehn. Beschreibung einer angenehmen Begebenheit aus dem Leben. Die Erinne
rung. Die Aussicht. Das Leben beim Wasser. Die Jugend. Ein Morgen am Neusiedlersee. Die Reise ins Va
terhaus. Der gute Geist als Führer im Leben. Der Werth und die Wichtigkeit der Religion in den Jugend
jahren. Der Umgang mit Bösen ist verderblich.

VIII-dik osztályban:  Gedanken am Grabe der Angehörigen. Worin besteht die wahre Vaterlands
liebe. Psychologische Briefe. Ein unnützes Leben ein früher Tod. Ueber das Studium der deutschen Sprache. 
Klopstocks Verdienst um die deutsche Literatur. Betrachtung über die drei Elemente, nämlich: das antikklas
sische, das deutschvaterländische und das christliche, welche sich in dessen Dichtungen unterscheiden lassen. 
Welche Vorsichten sollen wir bei der Wahl eines Standes beobachten. Sich selbst zu beherrschen ist die 
grösste Kunst. Ausserdem lieferten die Zöglinge der VH-ten und VHI-ten Classe alle Mittwoche nach bestimm
ter Reihe 2 Arbeiten für die praktische Stunde aus selbstgewählten Aufgaben; jede Arbeit wurde von 2 dazu 
bestellten Schülern recensirt, durch den betreffenden Professor mit Anmerkungen versehn und öffentlich vor
gelesen. Diese Uebungsweise trug wesentlich dazu bei, dass die Schüler in der deutschen Sprache erfreuliche 
Fortschritte machten.
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Fótaiiodai emléklapok v. krónika.
Azon események, melyek az 1856/7-ik évig a tanodára vonatkoznak, fel vannak jegyezve Müllner

M. könyvében, melynek czíme: a Soproni íötanoda története, Sopronb. Seyring és Hennicke 1857; ez úttal 
tehát csak azt szükséges e helyen felemlíteni, a mi e folyó osk. évben nevezetesség gyanánt előadta magát. u.m.

1. Az 1857-dik évi Aug. 10-dik napján Ferencz József Császárunk és Királyunk O Felsége, ma
gyarhoni körútja alkalmával tanodánkat meglátogatni kegyeskedett. — Az épület küszöbén Wohlmuth Sup. 
Administrator ur, a hivatal szobában pedig Király J. P. igazgató által a legalázatosabb hódolattal üdvözölte- 
tetett. Minekutána az „Albumba" a dicső nevét legszívélyesebben beírta s a hivatalos irományokat megvizs
gálta volna, az auditóriumba ment, mely ünnepélyes diszben ragyogott, hol énekeltetett az: „Isten tartsd 
meg;“ — szemügybe vevén a tanteremeket, a múzeumot és a könyvtárt, 28 perczig tartott itt mulatása után 
elhagyta az intézetet; harsogó „éljenek“ kisérték a dicső uralkodót, ki kegyelmes leereszkedése és atyai nyá
jassága által örök emlék oszlopot emelt magának a tanoda évkönyveibe. — (1. ezen Progr. A. III-dik sz.)

2. A kerület esperességei a 300-ados Gymnasiumi ünnepélyre hivattak meg s egy ünnepélyi ala
pítvány létrehozására szóllittattak fel. (1. ezen Progr. B. XI-dik sz. I I )

3. Dr. Keszler Károly és Thiering Károly megerösíttettek, amaz mint rendes, emez mint he
lyettes tanár.

4. October 1-jén a 300-ados fötanodai emlék ünnepély megtartatott.
5. October 8-dikán Schmettau H. — londoni lelkész, — meglátogatta a gymnasiumot, az alum- 

neumot, a temetőt, a város nevezetességeit s különösen a seminariumi épületet.
6. A tanári kar által az intézet körében megindíttatott a prot. egyh. gyámalap (1. prot. egyh. s 

osk. lap XI-dik sz. 270-dik lapját) s az esperességek l'elszóllíttattak e szent ügynek körökbeni pártfogására.
7. Ez évben kétszer járult az ifjúság—, a tanári kar kíséretében — a szent vacsorához.
8. Az első félév végével tartattak meg a közismétlések febr. 15-től kezdve 24-dikéig. —
9. A második félév kezdődött Martius 1-sején exhortatióval és az osk. törvények felolvasásával. —
10. April 28-án a magyarorsz. Fökormányz. O cs. k. fensége tanodánkat meglátogatni kegyeskedett.
11. A német örömünnep Junius 29-dikén tartatott meg, úgy szinte a magyar is Julius 4-dikén ; 

a németben tulajdon munkáikkal felléptek: Reisch Tiv. Kolbenheyer Fér. Borbély Sándor; Perlaky Elek; 
Bauer Adolf; Neubauer János; Poszvék Sándor; Haffner Lajos; Pecz Ernő; Krenosz Pál; Lehr Vilmos; 
Bierbrunner Gusztáv; Lehr Zsiga; Torkos László; Weiss Salamon; — a magyarban: Fadgyas Pál, Pecz 
Ernő, Reisch Tivadar; Haffner Lajos; Kund Samu; Lehr Zsiga; Thebusz János; Poszvék Sándor; Torkos 
László ; Perlaki Elek; Turcsányi Endre; Magassy Dénes; Kéry Kálmán; Bauer Adolf; Török Otto; Takács 
Dénes; Lehr Vilmos.

12. Az év folytán Szilágyi Fér. O nagysága cs. k. osk. tanácsos úr több Ízben vett részt az elő
adásokban , s bölcs belátásával örömest nyújtott segédkezeket a tanintézet felvirágoztatásához.

XIII.
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XIV.
Legfelsőbb helyről leérkezett rendeletek.

1857 Julius 22-dik 11067, mely által Király Jósef Pál mint igazgató, Kleeblatt Hermán, Lehr András és 
Zsarnoviczky György mint tanárok definitive megerösíttetnek.

„ Sept. 13-dik 19944 m. Min. rend. Aug. 28-dik 14215 Herodoti de bello persico hist. epit. Wilhelm An
drástól megengedve.

„ Sept. 22-dik 4822/Pr. Keszler Károly mint tanár megerősítve.
„ Sept 30-dik 21487, melyben tudtál adatik, hogy O cs. k. apostoli Felsége 1857 Május 21diki legfelsőbb 

határozata által Ns. Szilágyi Ferenczet, volt kolosvári tanárt, oskolai tanácsossá magyarhonban legkegyel
mesebben kinevezni kegyeskedett és hogy a m. cs. k. közoktatási Ministerium 1857 Aug. 6-dik 9S9/C. U.M. 
sz. alatt kelt rendeletében 0  Nagyságát a soproni kerületben oskolai felügyelőül rendelni méltoztatott.

„ Okt. 5-dik 4990/Pr. Thiering Károly mint segédtanár megerősítve.
„ Okt. 8-dik 18033 a programmok szétküldésére nézve.
„ Okt. 23-dik 23068 a benyújtott leczkerend helyben hagyatik.
„ Nov. 18-dik 24677 melyben rendeltetik, hogy az érettségi vizsga a latin s görög classicusokbólf a tör

ténelemből s természettanból német nyelven leteendő.
„ Nov. 23-dik 24835 m. Min. rend. Nov. 4-dik 17858/1056 Varga János latin nyelvtana megengedve.
„ Nov. 23-dik 25469 m. Min. rend. Nov. 7-dik 18817/Il06 Pokorny Al. mive: Naturgeschichte des Mine

ralreichs megengedve.
„ Nov. 23-dik 25356 m. Min. rend. Nov. 3-dik 18661 A. Heyse Leitfaden z. gründl. Unterricht in der 

deutschen Sprache f. höhere u. niedere Schulen megengedve.
„ Dec. 12-dik 26849 m. Min. rend Okt. 27-dik 12140 a késmárki ág. evang. főgymnasium nyilvánosnak 

elismertetik.
1858 Jan. 3 dik 2763 utasítás, miképen kelljen a tanári gyűléseket tartani.

„ Jan. 16-dik 27389 m. Min. rend. 1857 Dec. 4-dik 19859 Bauer hochdeutsche Sprachlehre megengedve.
„ Jan. 20-dik 28179 m. Min. rend. 1S57 Dec. 17-dik 21419 Curtius görög nyelvtanának magyarrai fordí

tása Kiss Lajos által megengedve.
„ Febr. 3 dik 1827 m. Min rend. 1858 Jan. t*70,/839 Körner munkája: „Illustrirte geograph. Bilder aus 

Oesterreich“ ajánltatik.
„ Febr. 16-dik 3170, melyben egy előkészítő osztály fölállítása ajánltatik.
„ Febr. 20-dik 3355 m. Min. rend. Febr. 1 sejéröl 1428 69 Plato Protagoras-a jegyzésekkel Dr. Wildauer- 

tól megengedtetik.
„ Febr. 27-dik 3871 m. Min. rend. Febr. 17-dik 2450, melyben a beküldendő programmok száma meg- 

határoztatik.
„ Febr, 21-dik 3474 m. Min. rend. Febr. 5-dik 166Vl09 melyben rendeltetik, hogy nyilvános oskola tanára 

a félév folyta alatt nem hagyhatja el az intézetet.
„ Mart 24-dik 5416 Hollerung Alfred pozsonyi tanuló itt teheti le az érettségi vizsgát.
„ Jun. 6-dik 10793 m. Min. rend. Máj. 25 dik 8171 Ballagi Károly munkája: feladatok a német nyelv gya

korlatára megengedtetik.
„ Jun. 9-dik 10644 m. Min. rend. Máj. 23-dik 86S6/162 nyilvános intézet tanára magány tanintézetet nem 

tarthat. '

<
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XV.
A taniíió növendékek átnézete az 185 V M  osk. évben.

Osztály.
V a l l á s Részletes 1 

oszveg. jj

1 n y a n y e I vt) c Részletes
öszveg.i c

!

í Ösztön
díjas.

Élelem mód Részletes
öszveg.

Ú g V. helv. v. héber. magyar. német. vend 
és lót. koszlos. tápint.

I. 5 7 1 1
I

5 9 4 9 8 2 5 9 4 3 9 2 0 5 9

II . 4 1 1 4 2 3 2 10 4 2 6 2 2 2 0 4 2

III . 3 9 2 1 4 2 3 1 i i — 4 2 6 3 0 12 4 2

IV . 3 3 i — 3 4 2 7 6 1 3 4 6 21 1 3 3 4

V . 2 5 — 1 2 6 1 8 7 1 2 6 9 19 7 2 6

V I . 3 5 1 — 3 6 3 0 5 1 3 6 1 4 2 2 1 4 3 6

V I I . 1 2 2 2 16 1 0 6 — 1 6 5 11 5 1 6

V I I I . 2 2 4 2 2 8 21 7 — 2 8 12 2 3 5 2 8

Oszveg. 2 6 4 11 8 2 8 3  , 2 1 8 6 0 5 2 8 3 6 2 1 8 7 9 6 2 8 3

J e g y z e t e k .
1. Az év folytában eltávozott I-sö osztálybeli 3; II-dik oszt. 1; III-dik oszt. 1; Y-dik oszt. 2; 

VI-dik oszt. 1 meghalt; — öszvesen 8. —
2. Az I-sö oszt. lévő görög n. egy. az ág. vallásuak rovatszámában foglaltatik.
3. Privatisták: I-sö oszt. 2; II-dik oszt. 1; VII-dik oszt 1; VIII-dik oszt. 1. (1. a XVI. sz.)
4. Az ösztöndijasok rovatában csak a Gyom. tanúlói jegyeztettek fel; a theologusokat és semina- 

tistákat is beszámítva 71 növendék részesült a jótéteményben, ide nem tudva a két árva alapítványt.
A Roth Telekyíéle stipendiumban e f. évben 12-en vettek részt, u. m. Haffner Lajos, Fadgyas 

Pál, Thebusz János, Poszvék Sándor, Lehr Vilmos, Pecz Ernő, Torkos László, Török Otto, Kund Samu, Ma- 
gassy Dénes, Schreiner Károly, Hammerschmidt Károly. A J e t t i n i a n u m o t  élvezték: Kolbenheyer Fér., 
Bauer János, Tomka Károly; a S te l c z e r  f é l é t :  Stettner Gyula, Hantó István; a V a n d a l i t :  Kuzma Istv. 
és Román Dani. a B e s z t e r c z e b á n y a i t :  Raab Károly; a L a u b f é l é t :  Scriba Rudolf; a balaton melléki 
függőben van. — Az általános ösztöndíj öszveg, mellyben a Gymnasium hajdani s most egyetemeken tanúló 
növendékei s a fötanoda mostani tanulói 45 alapítványokból részesittettek (öszvesen 93) 3222 ft. és 10®,4 krra
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pp. rúgott. A Gymnasiumbeli ifjak 1417 pftnyi 43*4 kr. ösztöndíjban részesültek. Az illető dijosztó választ
mányok vegyék a legöszintébb köszönetünket nemeslelkü aljárásukért. —

5. Az év kezdetén 99 jövevény igtattatott be a Gymnasiumba, u. m. I-tö osztályba: 52; Il-dikba 
7; III-dikba 10; IV-dikbe 7; V-dikbe 8; VI-dikba 5; VII-dikbe 5; VlII-dikba 5 tanúló.

6. A kosztosok rovatába azok is, kik a Convictusba jártak (1. a X sz.) vagy cserében voltak, be 
vannak számítva.

7. A tanintézet népessége az 185* ̂ -dik óta:
185®4-ben Gymnasiasta 159, Theologus 1 4 ..............................  öszveg 173.
loő4/5-ben „ 190, „ 8 ....................  ,, 198.
185%-ban „ 260, „ 16, Semin. 5 harmadévi „ 281.
185®/,-ben „ 270, „ 12, „ 2 „ „ 284.
18oVm ban „ 283, „ 13, „ 10 2-od és 3-ad évi „ 306.

*
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A tanulók névjegyzéke az 1 *45 Vfliki oskolai évben.
I-sö osztály.

XVI.

1. Ajkay Endre szh. és lh. Ostffi-Asszonyfa Vasm. *
2. Babay Jósef szh. és lh. Baba Vasm.
3. Balassa Sándor szh. és lh. Bépeze-Lak Vasm.
4. Balogh János szh. és lh. Jákfa Vasm. t.
5. Barcza Gyula szh. Enese, lh. Vid. Veszprémm.
6. Bozzay János szh. és lh. Szemere Györm. t.
7. Csaplovics Ferencz szh. Felsö-Petrócz lh. Pu-

czincz Vasm. t. d.
8. Csery Ferencz szh. és lh. Répcze-Lak. Vasm. t.
9. Döbröntey Sándor szh. és lh. Bezi Györm.

10. Gabriel János szh. és lh. Rust.
11. Gombócz Miklós szh. és lh. Bábony Somogym. d.
12. Gömbös Antal szh. éslh. KemenesMihályfa Vasm.
13. Guoth István szh. és lh. Magasi Vasm.
14. Györíy János szh. és lh. Baba Vasm. t.
15. Hajas Gyula szh. és lh. Kis-Geresd Sopronm.
16. Herczog Gáspár szh. Simonyi lh. Sárvár Vasm.
17. Hetyésy István szh. és lh. Mesterház Sopronm.
18. Horváth Jósef szh. és lh. Nemes-Ládon Sopronm.
19. Károlyi Jósef szh. és lh. Nagy-Szokoly Tolnám.
20. Kis Ignácz szh. és lh. Vönöczk Vasm.
21. Kis Lajos szh. és lh. Baba Vasm.
22. Kolbenheyer Arthur szh. és lh. Sopron, d.
23. Krausz Káról szh. és lh. Sopron.
24. Kuthy Mátyás szh. és lh. Kapolcs Zalam.
25. Lenk Rudolf szh. és lh. Sopron.
26. Lisztmay er József szh. és lh. Pusztavám Fej érm. t.
27. Luthár Gergely szh. és lh. Sz. Biborcz Vasm. t.
28. Mátis István szh. és lh. Beled Sopronm.
29. Németh Jenő szh. és lh. Alsó-Szopor Sopronm.
30. Noszlopy Lajos szh. és lh. Tóth-Keresztur Soprm.
31. Obál Ferencz szh. és lh. Strukócz Vasm. t. d.

32. Pfeifer Káról szh. és lh. Répcze-Lak Vasm.
33. Posserst Gyula szh. Pest. lh. Kis-Marton Sopronm.
34. Preng János szh. és lh. Győr.
35. Rácz Lajos szh. és lh. Beled Sopronm. t.
36. Rácz Péter szh. és lh. Vadosfa Sopronm. t.
37. Roszner Mihál szh. és lh. Locsmánd Sopronm. t.
38. Salkovics Antal szh. és lh. Osttfi-Asszonyfa Vasm.
39. Scheffer August szh. és lh. Sopron.
40. Seculics Amadeus szh. Nagy-Becskerek lh. Bécs. 
4L Spaeht György szh. és lh. Győr.
42. Sülé Mihál szh. és lh. Magyar-Gencs Vasm. t.
43. Szalay Géza szh. és lh. Galsa Zalam.
44. Széles Lajos szh. és lh. Vásárosfalu Sopronm. t.
45. Szigethy Jósef szh. K. Mihálfa, lh. Rábabogyoszló

Vasm.
46. Szilvásy János szh. és lh. Farád Sopronm.
47. Teke Lajos szh. lh. Ns. Ládon Sopronm. t.
48. Török Béla szh. és lh. Kéthely Somogym.
49. Tóth János szh. és lh. Iharos-Berény Somogym. t.
50. Turcsányi Benjámin szh. és lh. Tés Vesprémm. t.
51. Udvardy János szh. és lh. Gércze Vasm. t.
52. Unger Ferdínánd szh. és lh. Körtvélyes Vasm.
53. Varga Sándor szh. és lh. Csánig Vasm.
54. Zsoldos Gusztáv szh. Kőszeg lh. Győr. t.

P r i v á t t a n ú l ó k :
55. Hornbostel Farkas szh. és lh. Bécs
56. Rademacher Keresztély szh. és lh. Bécs.

E l t á v o z t a k :
57. Kurz András szh. és lh. Petöfalva, Sopronm. t.
58. Szalay Sándor szh. és lh. Szili-Sárkány Sopronm.
59. Szarka Sándor szh. és lh. Kis-Geresd Sopronm.

1. Bognár Endre szh. és 111. Fel-Pécz Györm. t. d.
2. Boor Lajos szh. és lh. Sopron, t.
3. Boros Károly szh. és lh. Nagy-Váson Veszpr. m. t.
4. Bozzay Zsigmond szh. és lh. Fel-Pécz Györm.

6. Dorfleitner Sándor szh. és lh. Sopron.
7. Dux Lajos szh. éslh. Német-Keresztur Sopronra.
8. Fichtner József szh. és lh. Urai Újfalu Vasra.
9. Frankendorfer Dani szh. és lh. Rust.

10. Gebhardt Jósef szh. és lh. Sopron.5. Döbröntey Lajos szh. Kém. Högyész lh. Pápa t. d*
*) szh. — születéshely; lh. — lakhely; t. — tápintézetes; d. — ösztöndíjas.

II-dik osztály.
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]. Benes László szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsin.
2. Benjacs Dániel szh. és lh. Beszterczebánya Zó-

lyomm. t.
3. Berecz Imre szh. és lh. Zala Istvánd Zalam. t.
4. Bognár Gyula szh. és lh. Mihályi Sopronm.
5. Divald Jósef szh. Acsád Vasm. lh. Német Sz.

Mihály Vasm.
6. Doktorics Sándor szh. Kis-Geresd Vasm lh. A-

csád Veszprémin.
7. Emresz Gyula szh. és lh. Sopron.
8. Fiedler Samu szh. és lh. Sopron, d.
9. Fodor Béla szh. Csér lh. Kis-Geresd Sopronm.

10. Franz Mátyás szh. és lh. Rust. t.
11. Frint Ferdinand szh. Nagy-Kikinda Wojvodina,

lh. Franzfeld határőrvidék.
12. Gál László szh. és lh. Csánig Vasm. t. d.
13. Gamauf Károly szh. és lh. Koboríalu Vasm. t.
14. Gyurácz Ferencz szh. és lh. Alsó-Bük Sopronm. t.
15. Haftl Ede szh. és lh. Sopron.
16. Klein Károly szh. és lh. Rohoncz Vasm.
17. Kovács Pál szh. és lh. Uj-Malomsok Györm. t-
18. Krausz Adolf szh. és lh. Harka Sopronm. d.
19. Kund Mihály szh. és lh. Sopron, d.
20. Máder Mátyás szh. és lh. Harka Sopronm. t.
21. Maninger Adolf szh. és lh. Sopron, d.

22. Mezriczky Kálmán szh. és lh. Kövágó-EörsZalam.
23. Mocsy László szh. és lh. Nagy-Körös Pestm.
24. Nagy Gyula szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsin.
25. Nagy Lajos szh. és lh. Vannovicz Morvaország, t.
26. Nikelszky Lajos szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsin.
27. Pesthv Elek szh. Sz. Lőrincz Tolnám, lh. Űzd. 

Tolnám.
28. Prépost Jósef szh. és lh. Kapi Györm. t.
29. Radó Kálmán szh. lh. R. Lak Vasm
30. Radó Lajos szh. és lh. R. Lak Vasm.
31. Sas Jósef szh. Ságh Vasm. lh. R. Lak Vasm.
32. Schneider Vilmos szh. és lh. Sopron.
33. Schreiner Sándor szh. és lh. Rust.
34. Szente Pál szh. és lh. Alsó-Bük Sopronm.
35. Szigethy Elek szh. Ollár Zalam. lh. Sopron.
36. Támer János szh. és lh. Sz. Lörincz Tolnám, t.
37. Tompos Lajos szh. és lh. Egyh. Hetye Vasm.
38. Ungar Salamon szh. és lh. N. Keresztár Sopronm.
39. Wágner Albert szh. ZlanKarántország, lh. Sopron.
40. Wapp János szh. és lh. Rust. t. d.
41. Zacharias Herman szh, Lieditz Csehország, lh. 

Sopron.

E l t á v o z o t t :

42. Szíj János szh. és lh. Bánok-Szentgyörgy Zalam.

Ill-dik osztály.

11. Halász Károly szh. és lh. Kolta Vasm. t.
12. Horváth Kálmán szh. és lh. Kis-Pécz Veszprémin.
13. Hrabovszky Sándor szh. és lh. Kőszeg.
14. Ihász László szh. Csepregh lh. Medgyes Sopr. m.
15. Kebeley Jenő szh. Mogyorósd lh. Kis-Somló

Vasm. t.
16. Kis Antal szh. Sz. Antalfa Veszprm. lh. Réti Györm.
17. Kund Mátyás szh. és lh. Szalonak Vasm.
18. Kuzma István szh. és lh. Pusócz Vasm. t. d.
19. Láschober Mátyás szh. és lh. Stuben Vasm. t.
20. Liptay Pál szh. Uj-Vidék lh. Bulkesz Wojvodina t.d.
21. Mészáros István szh. és lh. Szent-Lörincz Vasm. t.
22. Mód Lajos szh. és lh. N. Dömölk Vasm.
23. Nagy Gábor szh. és lh. N. Magasi Vasm.
24. Németh Samu szh. és lh. Répcze-Lak Vasm. t.
25. Patthy László szh. és lh. N. Magasi Vasm. t.
26. Petrik Géza szh. Alsó Szeli Posonm. lh. Sopron, d.
27. Reisch Emil szh. és lh. Sopron.

28. Russ János szh. és lh. Harka Sopronm. t.
29. Somogyi Gyula szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsin.
30. Szalai Jósef szh. és lh. Réti Györm. t.
31. Szűcs Pál szh. és lh. Uj-Malomsok Györm. t.
32. Takács György szh. és lh. Réti Györm. t.
33 Takács Jósef szh. és lh. Csánig Vasm.
34. Takács Sándor szh. és lh. Nemes-Kér Sopronm.
35. Turcsányi Gyula szh. és lh. Suúr Veszprém, t.
36. Wedl János szh. lh. Sopron, d.
37. Weisz Jósef szh. és lh. Rohoncz Vasm. t.
38. Winkler Káról szh. és lh. Sopron.
39. Winkler' Lajos szh. és lh. Sopron, t.
40. Ziegler Lajos szh. Csáktornya Zalam. lh. Tarony

Somogyin.
P r i v á t t a n ú l ó :

41. Hornbostel Erich szh. és lh. Bécs.
E l t á v o z  ot t :

42. Sáry Jósef szh. és lh. N. Geresd Sopronm. t.
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1. Ajkay Miklós szh. Ostfl'y-Asszonyfa Vasm. lk.
Alsó-Görzs Veszprémin.

2. Badicz Jenő szh. és lh. Szili-Sárkány Sopronm.
3. Berke Mihály szh. Tessanócz Vasm. lh. Mura

szombat Vasm.
4. Boda Márton szh. és lh. Hetye Vasm.
5. Buti Márton szh. Tóth-Keresztúr Sopronm lh.

Beled Sopronm.
6. Divald Károly szh. Acsád Vasm. lh. Német Sz.

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

R Szemere Sopronm.
8. Eimüller Károly szh. Ágfalva Sopronm. lh.

Márz Sopronm. t.
9. Fadgyas János szh. és lh. Nagy-Baráti Györm.

10. Hornyánszky Lajos szh. és lh. Tab. Somogym. t.
11. Horváth Samu szh. és lh. Ns. Ládony Sopronm. t.
12. Icczés József szh. Bakony-Sz.-László Veszprémm.

lh. Fülpécz Györm. t.
13. Jäger Jóséi sz. és lh. Kis-Czenk Sopronm.
14. Jeskó Lajos szh. és lh. Csernye Veszprémm. t. d.
15. Kapp Rudolf szh. és lh. Lajos Komárom Vesz

prémm. t. d.

16. Károlyi Antal szh. és lh. Magyar-Gencs Vasm.
17. Kis Géza szh. és lh. Ns. Kér Sopronm.
18. Kis Kálmán szh. és lh. Bakony Szombathely 

Veszprémm. t.
19. Kis Pál szh. és lh. Dezsér Nyitram. t.
20. Kleeblatt Egyed szh. és lh. Sopron, d.
21. Lágler Sándor szh. és lh. Kölesd Tolnám, d.
22. Mayer Endre szh. és lh. Ágfalva Sopronm. t.
23. Nagy Jenő szh. és lh. R. Szemere Sopronm.
24. Neuberger Sándor szh. és lh. Harka Sopronm. t.
25. Opel Károly szh. és lh. Keszthely Zalam.
26. Papp Ferencz szh.éslh. Szili-Sárkány Sopronm. t.
27. Petrik Gyula szh. Alsó-SzeliPozsonym. lh. Sopr. d.
28. Reichenhaller Károly szh. és lh. Sopron, d.
29. Rosenauer Károly szh. és lh. Beszterczebánya 

Zólyomm.
30. Takács Ferencz szh. m.-Gencs Vasm. lh. Újfalu 

Vasm.
31. Takács Géza szh. és lh. Malomsok Györm. t.
32. Varga János szh. és lh. L. Komárom Veszprémm.
33. Wallner János szh. és lh. Borostyánkő Vasm. t.
34. Zacharias Frigyes szh. Ostrau Morvaorsz. lh. 

Sopron.

1. Ajkay Antal szh. és lh. Ostffy-Aszonyfa Vasm.
2. Andorka Gyula szh. Légrád Zalam. lh. Iharos-

Berény Somogym.
3. Deutsch Jóséi szh. és lh. Marczali Somogym.
4. Drechsler Frigyes szh. és lh. Beszterczebánya

Zólyomm.
5. Fadgyas Jósef szh. és lh. Nagy-Baráti Györm. t. d.
6. Galle Elek szh. Tápio Sz. Márton lh. HartaPestm. d.
7. Gamauf Vilmos szh. Triest, lh. Sopron.
8. Gradt Ernő szh. és lh. Csáva Sopronm. d.
9. Gradt Gyula 9 „ ,, „ „ d.

10. Halász Imre szh. Répeze-Lak lh. Kolta Vasm. t.
11. Kis Lajos szh. és lh. Bakony-Szombathely Vesz

prémm. t. d.
12. Kollmann Gyula szh. Báta lh. F. Nána Tolnám.
13. Koncsics Pál szh. és lh. Űzd Tolnám.

14. Kund Sámuel szh. és lh. Sopron, d.
15. Lehr Albert szh. Sz. Lőrincz Tolnám, lh. Sopron, d.
16. Nagy Pál szh. és lh. Urai-Újfalu Vasm.
17. Pesthy Mór szh. Sz. Lőrincz, lh. Űzd Tolnám.
18. Stollmann Gusztáv, szh. és lh. Beszterczebánya 

Zólyomm. t.
19. Stubenvoll Mihál szh. és lh. Sopron, d.
20. Tomka Káról szh. és lh. Dobra Vasm. t. d.
21. Vagner Samuel szh. és lh. Varsád Tolnám.
22. Valland Henrik szh. és lh. Rácz-Kozár Baranyam. t.
23. Véssey Mihál szh. és lh. Szöke-Dencs Somogym.
24. Weöreös Jósef szh. és lh. Ostffy-Asszonyfa Vasm.

E l t á v o z o t t :
25. Bacho János szh. éslh. Kis-SzalatnaTrencsinm. t.
26. Bergmann Emil. szh. és lh Izmény Tolnám.

IV-dik osztály.

V-dik osztály.
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Vl-dik ozstály.
1. Artner Béla szh. Kőszeg lh. Sopron.
2. Barcza Géza szh. és lh. Tét Györm. d.
3. Bauer Ggyörgy szh. Hőgyész Tolnám, lh. Gyönk

T olnam.
4. Fördös Vilmos szh. és lh. Űzd Tolnám.
5. Fügh Káról szh. és lh Kőszeg, d.
6. Fürst János szh. és lh. Mariafalva Vasm. t.
7. Grál Jósét szh. és lh. Sulzriegel Vasm. t.
8. Gretzmacher Frigyes szh. és lh. Béla Szepesm. t. d.
9. Grosch Jósef szh. és lh. Varsád Tolnám.

10. Guggenberger János szh. Rust lh. Sopron, t. d.
11. Haffner István szh. és lh. Kölesd Tolnám, t.
12. Hantó István szh. Sövényháza Györm. lh. Győr. t. d.
13. Hecht! Jósef szh. és lh. Győr.
14. Hirschler Samu szh. és lh. Locsmánd Sopronm. d.
15. Horváth Káról szh. és lh. Csenge Vasm.
16. Horváth Sándor szh. és lh. Palota Veszprémin, t.
17. Illés Káról szh. Szil Somogym. lh. Ercsény

Fehérm. d.
18. Jelinek Gusztáv szh. és lh. Rauschtka Morvaor. t.
19. Karsay Gyula szh. és lh. Tét Györm.
20. Kis Lajos szh. és lh. Vönöczk Vasm. d.

21. Koch Adolf szh. és lh. Kanizsa Zalam.
22. Koch Izidor szh. és lh. Kanizsa Zalam.
23. Kovács Kálmán szh. Szemlak Aradra, lh. Tót

komlós Csanádm. t. d.
24. László Elek szh. és lh. Pápa Vcszprémm.
25. Lostorfer Káról szh. és lh Borostyánkő Vasm. d.
26. Matisz Lajos szh. és lh. Beled Sopronm
27. Román Dániel szh. és Is. Hodos Vasm. t d.
28. Rupprecht. Vilmos szh. és lh. Sopron.
29. Schöpflin Ágoston szh. és lh. Szolcsán Nyitram. t.
30. Soriba Gyula szh. Apáthi Tolnám, lh. Majos

Tolnám, t.
31. Scriba Rudolf szh. Apáthi Tolnám, lh. Majos

Tolnám, t. d.
32. Stettner Gyula szh. és lh. Kőszeg d.
33. Szalay Jósef szh. és lh. K. Babot Györm. lh.

Galsa Zalam. t.
34. Szigethy Béla szh. Ollár Zalam. lh Sopron.
35. Uireich Pál szh. és lh. Hatláb Vasm.

M e g h a l t :

36. Chernél Géza szh. és lh. Tömörd Vasm.

VI M ik osztály.
1. Benedikty Andor szh. és lh. K. Kőrös Pestm. t.
2. Conrád Lajos szh. és lh. Rust. t. d.
3. Franz Endre szh. és lh. Rust. d.
4. Frisch Károly szh. Német-Keresztur Sopronm.

lh. Sarród Sopronm.
5. Hafenscher Káról szh. és lh. Medgyes Sopronm. t.
6. Hetyei Mór szh. és lh, B. Szombathely Veszprém.
7. Jancsovics Imre szh. és lh. Szarvas Békesm.
8. Koíbenheyer Ferencz szh. Eperjes Sárosm. lh.

Sopron, d
9. Kovács Sándor szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsin.

10. Kubinyi Gyula szh. Székfalva Liptóm. lh. Ri
maszombat Gömörm.

11. Lehr Zsigmond szh. Sz. Löiincz Tolnám. 1h.
Sopron, d.

12. Molnay Gyula szh. Selmecz Hontrn. ih. Oroshá
za Békesm.

13. Raab Karol szh. és lh. Beszterczebánya Zólyomm.
t. d.

14. Szabó Elek szh. Sáros-Nagy Patak Zemplinm.
lh. Nyíregyháza Szabolcsm.

15. Szenteli Gábor szh. Bábony Somogyin, lh. N.
Szokoly Tolnám, t.

P r i v a t i s t a :
16. Shiffmann Henrik szh. Lieben Csehorsz. lh. Bécs.
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V lI I - d ik  o s z t á l y .

1. Bárány Dénes szh. és lh. Boglár Somogym.
2. Barla Jósef szh. éslh. Visonta Somogym.
3. Bierbrunner Gusztáv szh. N. Sz. Miklós Toron -

tálm. lh. Istvánfalva Torontálm.
4. Binder Adolf szh. és lh. Gombaszög Gömörm. d.
5. Borbély Sándor szh. és lh. Pusztavám. Fehérm. t. d.
6. Décsy Lajos szh. és lh. Trencsin.
7. Dobray István szh. és lh. Csurgó Somogym. t.
8. Kéry Kálmán sz. és lh. Vésztő Békesm.
9. Kis Imre szh. Tab Somogym. lh. Ajka Vesz

prémin. t. d.
10. Krenosz Pál szh. és lh. Sopron, d.
11. Lehr Vilmos szh. Sz. Lőriucz Tolnám, lh. Sopron, d.
12. Leszner Rudolf szh. és lh. Tapolcza Zalam.
13. Matisz Károly szh. és lh. Beled Sopronm. d.
14. Neubauer János szh. és lh. F. Lövő Vasm. t. d.

15. Perlaky Elek szh. és lh. Győr.
16. Petz Ernő szh. és lh. Sopron, d.
17. Poszvék Sándor szh. és lh. Sopron, d.
18. Reisch Tivadar szh. és lh. Sopron.
19. Schreiner Károly szh. és lh. Rust. d.
20. Stelczer Frigyes szh. Nagy-Pritrzs Nyitram. lh.

Holies Nyitram.
21. Takács Dénes szh. és lh. R. Szemere Sopronm.
22. Tham Frigyes szh. és lh. Sopron, d.
23. Turcsányi Endre szh. és lh. Tés Veszprémm. t. d.
24. Zongor Endre szh. és lh. Edve Sopronm.
25. Véghelyi Dezső szh. és lh. Veszprém.
26. Weiss Salamon szh. és lh. Pinkafő Vasm.
27. Weöreös István szh. és lh. Ostffi-Asszonyfa Vasm.

P r i v a t i  s t a :
28. Dobay János szh. és lh. Pozsony.

A gymnasiumi iljuság öszvege 283. (1. a XV. sz.)

\
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XVII.

V i z s g á k .
1. A jelen oak. évi, átléptetési vizsgák ideje: Julius 15-dikétöl 24-dikéig.
2. Az írásbeli érettségi vizsga ideje: Jul. 21-dikétöl, 24-dikéig.
3. Közvizsga a theologusokkal és seminaristákkal: Jul. 28-dika dél előtt.
4. Az 0 8 k. hálaünnepély ideje: Jul. 28-dika, dél után, s gymnastikai próbatét.
5. Közvizsga az I-sö és II-dik osztálybeliekkel Jul. 29-dike d. e. s ugyan akkor a candidatikumi 

vizsga a másodévi theologusokkal.
A III-dik osztálybeliekkel: Jul. 29-dike d. u.
A IV-dik ,, „ 30-dika d. e.
Az V-dik „ „ „ d. u.
A VI-dik „ „ 31-dike d. e.
A VH-dik „ „ „ d. u.

6. A szóbeli érettségi vizsga Aug. 2-dikán s a következő napokon; annak eredményét a jövő évi
programm adandja.

7. A múlt évi érettségi vizsga eredménye: Bejelentette magát 34 tanuló, u. m. 29 helyb. tanúló, 1 
privatista, 4 más oskolából való. Ezek közöl kiállották a vizsgát:

a) A cs. k. osk. Tanácsos elnöklete alatt: Torkos László, Véssey Sándor, Török Otto, VotiskyKároly, 
dicsérettel; a többiek egyszerűen éretteknek ösmertettek el: Simko Vilmos, Szigetby Gyula, Vajko 
Kálmán, Varga László, Hajicsek Rudolf, Martinék Albert, Artner Kálmán, Fischer Gyula, Gally Já 
nos, Galantha Ede, Thebusz János, Birmann Frigyes, Heim Károly, Korén István, Horváth Zsigmond; 
Nassau A. utólagosan megvizsgáltatván kikapta érettségi bizonyítványát. —

b) Főtiszt. Superint. Administrator elnöklete alatt: Horváth Sándor, Német Károly, Kiss András, Kund 
Samu, Bauer Adolf, Magassy Dénes, Huber Tivadar, Szalóky Elek, Sülé Sándor. —

Ezek közöl választotta a theol. pályát 16, a jogászit 8, az orsvosit ő, a technikait 1. —

F í n y e i m  e z t e t é  8.
1. A tanodái igazgatóság a jövevény tanulók felvételénél a legszigorúbb eljárást követendi s azo

kat, kik nem ütendik meg a mértéket, az újonnan felállítandó gymn. praeparatorius osztályba teendi át. —
2. A kik mint Privatisták kivánnak beigtattatni az intézetbe, kötelesek az év elején magokat az 

igazgatónál bejelenteni, a járandóságokat lefizetni és félévenkint a szokott vizsgát letenni. —
3. A Pártfogóság az egy évi tandijt az algymnasiumi tanúlókra nézve 12 pftra, a felgymnasiumi- 

akra nézve pedig 15 pftra szabta. A jövevény tanúlók fizetnek: beirási dijul. 1 pf., könyvtára 1 pf. gym- 
nastikára 1 pf. — ezek a tandij felével az év elején leteendők; fapénz fejében minden tanúló, a szegény so
proniakat kivéve, — fizet 1 pf. — A gymnastikai járandóság 30 k. pp. — a franczia nyelvbeni tanításért 
egész évre jár 7 f. pp — a rajz ingyen tanittatik, de a beiratás idején fizetendő 1 ft. 12 kr. pp. —

4. A tápintézetbei bevételre nézve a folyamodványok September folytán a helyb. ev. ns. Convent- 
hez intézendök —

5. A tanúlók elszállásolásáról az igazgatóság fog gondoskodni.
6. Minden tanúló jövetele idején legyen ellátva igazolási jeggyel (Legitimationskarte) b minden al

gymnasiumi növendék azonkívül a Confirmatiói bizonyítvánnyal. —
8
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7. A tanúlók szülői s illetőleg helyettesei ezennel figyelmeztetnek, miszerint fiaik pénzbeli ügyeit 
az illető osztály tanárokra bízni szíveskedjenek, részint azért, hogy ez által is a szülők folytonos öszve köve
tésben legyenek a tanárokkal, kik csak a megbízatási esetben lehetnek felelősök a kiadásokért, részint pedig, 
hogy a 32-dik osk. törvény, — miszerint tanárának engedelme s tudta nélkül a tanúló hitelbe nem dolgoztat
hat, nem vásárolhat nem kölcsönözhet s adósságot nem tehet, — sikeresen érvényesíttethessék.

K irály J ó zse f P á l.
gymn. igazgató-tanár.

XVIII.

Theologiai 8  n é p t a n í t ó k a t  képező intézet.
A theologiai intézetben az 1857/8-dik tanévben elöadatott: a theologiai tudományok encyklopaediája, 

neveléstan és tanmód, s a magyarhoni prot. egyház története Pálfy igazgató által; bevezetés az új-szövetség 
könyveibe, kér. egyháztörténelem s új-szövetségi magyarázat Müllner tanár által; kér. erkölcstan Petrik tanár 
által; lényismeret és természetjog, Domanovszky tanár álal; héber nyelvtan és az ó szövetség magyarázata 
Schranz tanár által. Homiletikai és katechetikai gyakorlatok tartattak Pálfy igazgató vezérlete alatt; a növen
dékek mindegyike 12 rendes és alkalmi beszédet s katechizátiót dolgozott ki, magyar és német nyelven, s a 
rendes egyházi beszédek közül többet nyilván el is szavallottak. Gyakoroltattak ezen kivül a magyar, német 
és latin irályban.

A néptanítókat képező intézet növendékeinek elöadatott ez évben a neveléstan és tanmód Pálfy 
igazgató által, ugyan ez által gyakoroltattak a fejszámolásban, úgy szinte a jegyekkeli számvetésben; a néz- 
lettanban és ketechizálásban gyakoroltattak Schranz tanár által; a természetismeretben Keszler tanár által; a 
zenészeiben Zsarnoviczky és Schranz tanárok által; az énekben s violinban Zsarnoviczky tanár által; a gym- 
nastikában Süssmann Vilmos által.

A képezdei épület Isten segítségével elkészülvén, a jövő tanév kezdetével az előadások ott fognak 
megkezdetni, mit egy külön programmban fogunk a t. ez. közönség tudomására juttatni. Úgy nem külömben 
az ezen intézetre tett kegyes adakozások jegyzékét is külön tudósítványban közöltük s fogjuk ezentúl is kö
zölni. Itt csak azt említjük meg, hogy zeneszerei s könyvtára is tetemesen szaporodtak ez évben is ezen inté
zetnek, s nevezetesen az utóbbit ntiszt. Schmidágh Vilm. pinkafői lk. ur 34 kötet könyvvel, Turcsányi Adolf 
tanár ur pedig a Schediusféle becses magyar térképpel gazdagították.

T a n a I ő k 11 é  v  s  o r a.
T l i e o l o g u s o k .

E lső  é v ie k :
r

Bauer Adolf, Kalaznó — Tolnamegyei, dijpénzes.
Hammerschmied Károly, Locsmánd — Sopronmegyei, Róth Johannaféle díjp. 
Huber Tivadar, Kukmér — Vasmegyei, tápintézetbeli.
Kund Sámuel, Soproni, Roth Joh.-féle díjp.
Magasy Dénes, K.-Somlyó-Vasmegyei, tápint. s Roth Joh.-féle díjp.
Németh Károly, K.-Geresd — Sopronmegyei, tápint.
Renner Endre, Alhó — Vasmegyei, tápint.
Sülé Sándor, M. Genes — Vasmegyei, tápint. s díjp.
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Thebusz János, Leszt — Nógrádmegyei, tápint. s Kóth Joh.-féle díjp. 
Torkos László, Kőszeg — Vasmegyei, Róth Joh.-féle díjp.
Török Ottó, Kéthely — Somogymegyei, tápint. s Róth Joh.-féle díjp.

Fadgyas Pál, N. Baráti — Györmegyei, tápint. s Róth Joh.-féle díjp. 
Haffner Lajos, Kölesd — Tolnamegyei, tápint. s Róth Joh.-féle díjp.

Berecz Imre, Sz. Istvánd — Vasmegyei,
Buti Márton, Beled — Sopronmegyei.
Frinth Ferdinánd, N. Kikinda — Torontálmegyei.
Gámauf Kár., Góberling — Vasmegyei.
Kapp Rudolf, Laj. Komárom — Veszprémmegyei.
Kund Mihály, Soproni.
Máder Mátyás, Harka — Sopronmegyei 
Májer András, Ágfalva — Sopronmegyei.
Prépost József, Kapi — Györmegyei.
Szenthe Pál, A. Bük — Sopronmegyei.
Varga János, Laj., Komárom — Veszprémmegyei.
Wallner János, Borostyánkő — Vasmegyei.

M ásodik tanfolyam beliek:
Barthos Tivadar, Modor — Posonmegyei, tápint.
Bauer János, Lépesfalva — Sopronmegyei, tápint. s Jettimféle díjp. 
Héricz Sándor, Karakó - Szőrösök — Veszprémmegyei, tápint. 
Kovács István, Orosháza — Békesmegyei, tápint. eltávozott.
Kropf János, Lipótfalva — Vasmegyei, eltávozott.
Magyar Sámuel, M. Hetye — Vasmegyei, tápint.
Németh Lajos, Böny — Györmegyei, tápint.
Pammer János, Pesti, tápint.
Sas István, Csenge — Vasmegyei, tápint. s díjp.

Harmad év it
Kappel Ferdinánd, Kukmér — Vasmegyei, tápint.

Másod éviek t

S e m i n a r i s t á k *
E lső tanfolyam beliek:

P álfy  József,
igazgató.




