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I.
Értekezés.

A német Irodalom rövid története kezdetétől fogva a Reformátiólg.

A német nyelv az összhasonlítási s történelmi nyelvészet szerint eredeti nyelv, mely az ázsiai ind-german 
nyelvtörzsöknek egy ágát képezi. Mostani nevezetét (deutsch) vette a régi góth szótól „thiuda“ mely az igével 
diuten (deuten) e névtől diut, diót, diet-től származik, és azt jelenti; „a népnek  h o z z á f é r h e t ő v é  t e n n i ; “  
szinte úgy d i u t í s c h  eredetileg azt jelentette: a nép h e z  t a r t o z ó .  Mások a régi németek istenétől Teut, Tot, 
Theot, Tuisko vagy Tiusko-tól akarják származtatni. --  Germánok neve alatt a Romaiaknál leginkább a Rajna s 
Duna mentében lakó német népek említetnek. Ezek nyelv s kiejtésre nézve két főágra szakadtak u. m. a keményebb 
kiejtésű (felsőnémet) délfelé, — s a lágyabb kiejtésű (alsónémet) éjszakfelé lakó németekre.

A német irodalom története kezdetétől fogva legújabb korunkig körülbelül két ezer évre terjed, s né
melyektől két főszakaszra t. i. az 6- s új irodalom történetére osztatik; e szerint az első az irodalom történetét a 
Reformatióig, a második szakasz pedig a Reformatiótól jelen korunkig foglalja magában, úgy, hogy a XVI. szá
zad a két korszak közti határt képezi. Mások pedig, hogy az irodalom történetét a világ egyetemes történetével 
összhangzásba hozzák, azt 7. korszakra osztják u. m. a az irodalom kezdetétől Nagy Károly idejéig, vagy is a 
german-golhok Itora (100. év k. e. egész 768. k. u.) b, Nagy Károlytól a Hohenstaufenekig, a frankok kora 
(768—1137) c, a Hohenstaufenek korától a német egyetemek felállításáig, a sváb költők vagy is a szerelemdalnokok 
kora (Minnesänger 1137—1348); d, a XIV. század közepétől Luther koráig, a mesterénekek kora (Meistersän
ger 1348 — 1534); e) Luthertól Opítzig, a tudományok felvirágzásának korszaka, (1534— 1625); f, Opitztól Klop- 
stockig. az eltérő vélemények korszaka (1625 — 1751); és g. végre Klopstocktól jelenkorunkig, a tudományok és 
az irodalom arany kora (1751 — 1859). Mi, kik a németirodalom történetének csak rövid vázlatát akarjuk adni, 
czélszeriibbnek tartjuk az általában bevett felosztás mellett maradni, mely szerint ó — közép — s újkorszakot 
különböztetünk meg, s pedig:

I. a német nyelv s irodalom kezdetétől a Hohenstaufenek koráig (100 év k. e. 1137-ig k. u,);
II. a Hohenstaufenek korától a Reformátióig (1137—1534); és
III. a Reformátiótól legújabb korig (1534—1859.)

Ha pedig különös figyelembe vesszük a felső németnyelvet, (hochdeutsch) akkor az első korszak a VII. 
század kezdetétől a X. század végéig terjed; a második korszak pedig 1170—1300-ig; és a harmadik korszak a 
XVI. század kezdetétől jelenkorunkig. A mi pedig az I. és a II, a I I , és a III. korszak közt fekszik, az-át- 
meneti korszakot képez, melyben a nyelv bizonytalan s változó, vagy pedig hanyatló állapotban volt.

I. Korszak (ó kor).
A  H otieiistaufenek koráig (1137-ig).

A mit közönségesen o németnyelv nevezete alatt értünk, az szorosan véve elkülönözendő: 1 a Goth- 
ayelv, mely korán kihalt; 2. az angolszásznyelv, melyből a romai vagy a franczia nyelv befolyásával az angol-
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nyelv származott; 3. az ó éjszaki nyelv — Svéd és Dán nyelvek; 4 az ó frisiainyelv, jelenleg nem iróinyelv; 
5. az ó szász (ó alsónémet); és 6. az ó felső német (hochdeutsch).

A németnyeív emlékek némely nyomaira akadunk a romai s görög történetíróknál, kik azt állítják, hogy 
a harczias Germánok a csata kezdetén hősies énekeket isteneik tiszteletére, s vitéz őseiknek emlékére énekeltek, 
melyek egyszersmind népeik történetét is foglalták magukban, s azt szóbeli hagyományban fenntartották; jóllehet 
már ezen időben, némü bár csekély méretben tulajdon betűírásnak, az úgy nevezett „ R u n e n “ birtokában voltak.

A németek műveltségére, s a nyelvük művelődésére jótékony befolyást gyakoroltak a IV. és V. század
ban ázsia — s europából történt népvándorlások, és a keresztény vallás kiterjésztése; továbbá a salfrankok, s a 
szószok törvénykezési gyakorlatainak gyűjteménye a IV. s V. századból.

A Vlf. századtól a IX. századig a felsőnémet tájnyelvből képeztetett az iróinyelv, mely ó felsőnémet- 
nyelvnek neveztetett; és az akkor gyakorlatban lévő szerzetesírásnak, melyből a jelen németirás származott, a 
latin betűk szolgáltak alapjául.

Nagy Károly uralkodása alatt (768—814) a nyelv igen felvirágzott; mert parancsára nem csak az 
egyházi szónoklatok német nyelven tartattak, és az iskolák számát szaporítván azokban az ifjúság az olvasásban 
6 írásban gyakoroltatott, hanem a törvényszékekben a peresügyek is németül intézteitek el. Ö gyiijtette tudós fér
fiak segítségével a régi törvényeket, s a népdalokat; a hónapoknak és a szeleknek német neveket adott, s egy 
német nyelvtan elkészítésével foglalkozott. Fia a kegyes Lajos, de méginkább unokája a német Lajos (841—876) 
főleg a német nyelv iránti szeretetben példáját követte. Sokkal kevesebb történt a következő frank királyok alatt 
a nyelv kimüvelödésében, csak I. Henrik alatt (919 óla) s az őt követő szász királyok alatt a német nemzetnek 
több városok alapítása-, és a kereskedés felvirágzása következtében történt emelésével a tudományosság s a mű
veltség is újra felvirágzott; de a XI. században a frank császárok alatt (1024 — töl kezdve) kiváltkép IV. Henrik 
zavaros uralkodása alatt (1056—1106) a nyelv ismét hanyatlani kezdett. A XII. században néhány vallási költe
mények, hitregék, s szentek életrajzai fordulnak elő.

Az e korszakból fenmaradt költeményeknek s egyéb irodalmi termékeknek többnyire a pogánykorból 
származott népregék szolgállak tárgyaúl; későbben pedig a kereszténység elterjedésével a tudományok s a szép irodalom 
majdnem kizárólag a papok nevezetesen a szerzetesek kezében lévén, kevés világi költeményeket kivéve, leginkább az ó — 
s az új testamentomi szentirás fordításokra, költeményekre, s egyéb irodalmi munkálatokra nyújtott anyagot.

A legrégibb népregék közöl nevezetesbek:
a j  a gothok regéje Hermanrich királyról, ki mint 100-éves aggastyán a hunnok eljövetelénél magát megölte, 

hogy népének végromlását túlneélje. Továbbá a Berni (Veronai) Dietrichről, ki Amelungi családból szár
mazván, Hildebrandtól felneveltetett, s Ermenrich romai császár által országától megfosztätva Attilához 
segítségért folyamodott; Ravennánál (Raben) ellenét legyőzte ugyan, de a csatában annyi embert vesztett, 
hogy kénytelen volt Attilához visszatérni, és csak 12-év múlva juthatott ismét országának birtokába. — 
A Nibelungen höskölleménynek, melyről alább leend szó, második része, valamint Hildebrandról szóló 
költeménynek töredéke, úgy tekinthető mint e regénynek folytatása, mely utóbbi a Vili. századból való, 
és az öreg Hildebrandnak harczát Hadubrand fiával leírja. Homer módjára a két vitéz összejövetelöknél 
név s származás után tudakozván, Hildebrand magát megismertette, de fia atyját holtnak vélvén, nem 
hisz, és őt harezra kihívja. E költeményben is valamint a többi régi versezelekben a nyomatékosb szavak 
hasonló betűkkel kezdődnek (Alliteratio);

bj  a burgundiai Siegfriedrege a fönnebb említett Nibelungen költeménynek első részét képezi.
A burgundiai királyról Gunther, s ennek hűvédéről Hagen, kik a Nibelungen költeményben oly nagy szerepet 

játszanak, egy más költemény is tesz említést, t. i az Aquitaniai Waltherról szóló hösköltemény, melyet Ecke- 
hard szerzetes (St -Gallenból t  974) hatméretü latin versben irt. Tartalma: Walther Hildegundevel Attila udvará
ból, hol mint túsz tartózkodott, megszökött; de útjában Burgundia felé a Wasgaui szoros mellett Gunthertól, ki kin
cse után vágyódik, s ennek hüvédétől Hagentól megtámadlatott. Több véres ütközet után mindnyájan súlyosan 
megsebesíttetve végre kibékülnek; mire Walther országába visszatér, Hildegundet nőül veszi, és mint igazságos 
király még 30-évtg uralkodik.
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A többi German népek regéi, melyeket Eginhard szerint Nagy Károly összegyűjtött, eredeti alakúkban 
az időnek mostohasága által elvesztek, csak némelyeket tartott fenn Jornandes a Gothok történetében, és Warne- 
friedi Pál (Paulus Diaconus) a Longobardok, nevezetesen Alboin király történetében.

A német szóejtésnek legrégibb, még nagyobb töredékben fenmaradt nyelvemléke: a bibliának fordítá
sa Goth nyelven Ul f i l a s t ó l .  Ez 360 — 380 a keresztény Gothok püspöke volt Moesiaban (mai oláhorszag, Valachia), 
ki egyszersmind a gothbetüknek s Írásnak, ha nem is feltalálója, legalább tökélyesítője vala. E ritka irodalmi kincs, 
mely a XVI. század végefelé a Werdeni apátságban Arnoldus Mercator a IV. Vilmos hasseni határgróf mérnöke 
által felfedeztetett, s későbben Prágába került, honnan e Városnak a Svédek által történt bevétele után Gróf Königs
mark 1648 Svédhonba vitte, hol még mai napig az Upsalai könyvtárban „ e z ü s t  c o d e x “ nevezet alatt őriz
tetik; — 1818-ban Bobbio lombardiai zárdában Mai bibornok, és gróf Castiglioni — Pál apostol leveleit goth for
dításban szinte Ulfilástól fedezték fői. Az ó testamentom fordításából csak néhány sor fordult még eddig elő.

A goth nyelvnek közelebbi megismertetésére mutatványúl felhozzuk az e nyelvben irt Mi a t y á n  kot ,  
mely igy hangzik:

„Atta unsar thu in himina, weihnai namo thein, Qui mai thiudinassus theins. Wairthai Wilja theins 
swe in himina iah ana airthai; hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himmadaga. Jah aflet uns tliatei skulans 
sijaima swaswe jah weis alletam thaim skulam unsaraim. Jah ni briggais uns in fraistubnjai ak lausei uns af tham- 
ma ubilin.

Unté theina ist thiudangardi jah mahts jah 
Wulhus in aiwins. Amen.“

Az ó felsönémet nyelven irt legrégibb irodalmi emlékek: a szentirási értelmezések gyűjteménye (Glossen- 
Sammlung) Rabanus Maurustól (Mainzi érsek + 856); Isidor által latinnyelven Jézus szüleléséről szerkesztett 
irományainak egy ismeretlen (névtelen) franktól készített fordítása; nem különben a szent Benedek rendszabályai
nak Kero szerzetes által történt fordítása, mind a ketlő a VII. vagy a VIII. századból. Bonifacius (Winfried, Wessex 
Angolhonból, 719 — 754) a keresztény vallásnak a közép némethonbani behozatala, s elterjesztése által nagy érdemeket 
szerze magának, és az írás s kivált a szépmesterségek és a tudományok iránti szeretetet terjeszteni igyekezett.

A VIII. és IX. századból két keresztény költeményt bírunk t. i. a W e s s o b r u n n i  i m á t ,  mely a 
Wessobrunni zárdában (bajorhonban) fedeztetettfel, tartalma: a világ teremtése, és egy ima erényért; a másik 
„ M u s p i l l i “ vagy is az utolsó ítélet; tartalma ugyan keresztényi, de pogány utóhangzattal; mert nem csak a 
czime Muspilli (Mispilli Állfadurnak lakhelye, tüzvilágot jelent) a német mythologiából vétetett, hanem Elias ’s An- 
tikrisztus is úgy iratnak le mint a német pogányságban Thor s $urtr.

Olvasmányi példák; a) a W e s s o b r u n n i  i m á b ó l :
Dat gafregin ih mit firahim firiuuizzo meista,
Dat erő ni uuas, noh ufhimil (noh aha), 
noh paum noh pereg ni uuas (noh prunno) ni (spranc), 
noh heinig (sterno ni cleiz) noh sunna ni scein, 
noh manó ni liuhta, noh der mareoseo:
Do dar niuuiht ni uuas, enteo ni uuenteo, 
enti do uuas der eino almahtico cot, 
manno miltisto, enti dar uuarun auh manake 
mit inán coollihhe geista enti cot heilac.
Cot almantico, du himil enti erda gauuorahtos,
enti du mannun so manac coot forgapi:
forgip mir in dino ganada rehta galaupa
enti cotan uuilleon, uuistom enti spahida,
enti craft tiuflun za uuidarstanne
enti arc za piuuisanne
enti dinan uuilleon za gauurchanne.
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h) M u s p i l l i b ó l :  
sin tac piqueme daz er (tówi) an seal.
Uuanta sár siti diu séla in den sind arhevit, 
enti si den lihhamun likkan läzzit, 
so quimit ein heri fona himilzungalon, 
das andar fona pehhe; dar págant siu umpi.
Sorgen mac diu séla unzi diu suona argét, 
za uuederemo herie si gihalot uuerde; 
uuanta ipu sia das satanazses kifindi kiuuinnit; 
daz Icitit sia sär dar iru leid uuirdit, 
in fuir enti in finstri; dazi ist rehto virinlih ding.

(Goedeke deutsche Dichtung.)
A IX. századból valók a bibliai fordítások, melyek „evangelien harmonie“ nevezet alatt ismeretesek, 

a Jézus történetét születésétől kezdve mennybemeneteleig tartalmazzák; és pedig az alsónémethoni vagy is a He
liand, (Heiland Messias) melyet kegyes Lajos parancsára egy szász paraszt hőskölteményformában 830. körülírt. 
Továbbá Ottfried (Weissenburgi szerzetes Holsatiaban 870-körül) által ófelsőnémet nyelven költészeti modorban 
„Krist“ czim alatt 5. könyvben irt szentirási története.

P é l d a  O t f r i e d b ő l :
Thö sprah sancta maria 
thaz siu zi huge habéta, 
si was sih blidenti 
bi thaz árunti.
Nű seal geistminér 
mit sélu gifuagtér 
mit lidin lichamen 
druhtinan diuren.

Ih frawön druhtine 
allé dagá miné 
frew ih mih in muate 
Gőte heilante.
Want er ót muati 
in mir was scouónti; 
nű sáligönt mih allé 
worolt io bi manne.

A világi nyelmaradványok közöl nevezetes: a normannokról irt „Lajos avagy győzelmi ének III. Lajos 
tiszteletére“ , valószínűleg Hukbold szerzetestől (930.); továbbá „ R u o d l i e b “ mely a XI. század elején hihetőleg 
egy tegernseei zárdabeli szerzetestől eredeti. Tartalma: egy nemes vitéz (Ruodlieb) hosszabb ideig az aegyplomi 
királynál hasznos szolgálatot teve, annyálól haza hivattatva, a király szabad választására hagyta jutalmául bölcse- 
séget vagy kincseket kívánni. Ruodlieb bölcseséget választott, mire a király 12. tanítót rendelt melléje, kik őt a böl- 
cseségbe felavatták. De a király azon felül nagy kincsesei is megajándékozta őtet, mely két kenyérben el volt rejtve.

M u t a t v á n y  L a j o s  é n e k é b ő l :
Einan kuning uueiz ih, Heizsit her Hluduig

Ther gerno gode thionot; Ih uueiz her irnos lonot. 
Kind uuarth her faterlos, Thes uuarthimo sár buoz;

Holoda inán truhtin, Magaczogo uuarth her sin. 
Gab her imo dugiti, Fronisc githigini,

Stual hier in Vrankon; so bruche her es lango. 
Thaz gedeilder thanne sár mit Karlemanne,

Bruoder sinemo, Thia czala uunniono.
So thaz uunth al gendiot, Koron uuolda sin got,

Ob her arbeidi So iung tholon mahti;
Lietz her heidine man Obar seo lidan,
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Thiot Vramono Manón aundiono;
Surae sar uerlorane Uuurdun, surnerkorane;

Haranskara tholota Ther er misselebeta;
Ther ther thane thiob nuas, Inder thanana ginas,

Nam sina uaston, Sidh uuarth her guot man.
Sum uuas Iuginari, Sum skachari.

Sum fol loses, Inder gibuozta sih thes.
Kuning uuas eruirrit. Thaz richi al girrit,

Uuas erbolgan Krist, Leidhor thes ingáid iz.

A XII. századba esnek a hitregék, szentek életrajzai (legendák) vallásos könyörgések s énekek, melyek 
részint külön, részint pedig a császárok krónikájában egyéb világi történetekkel vegyítve fordulnak elő; így Wernher 
teüernseei szerzetestől Mariáról irt dicsérő ének; Hanno kölni érseknek életrajza, Nagy Károly korrajza; ezen utóbbi 
kettőben a szerzők a romai és a német történelemből kor s hely különbsége nélkül a tényeket összezavarják.

Rolland költeményében, melyet Konrad szerzetes 1175 körül irt, Nagy Károlynak a spanyol pogány ok 
megtérésében tett fáradozásai tárgyaltatnak.

Ernő herczeg és Rother király történeti énekeiben a keleti s nyugati történelemnek s a földrajznak csu
dálatos zagyvalékét találjuk. E két költemény a nevek elváltoztatásával sokfélékép használtatott fel; igy a scan- 
dinaviai regében , , Wi l k i n a “ az illető hős Osantrixnek neveztetik, és Attila első nejének Helkenek atyja, s Wik- 
kingföldjének királya vala, ez a Hunnok királyának, ki az éjszaki tengernél uralkodott, Mel i as  nevű leányát 
nőül kérte. A keresztes hadjáratok alatt az egész történet keletre tétetett á t, a nevek megváltoztattak, s Rother 
király mint Nagy Károly ősatyja iratik le. Ezen átalakulásban a költemény tartalma következő: Rother király, a 
ki Bare-Apuliában uralkodott Konstantin leányát kérette meg, s miután követsége tömlöczbe vettetett, maga jelent- 
meg Dietrich név alatt Konstantinápolyban s a királyleányt mint menyasszonyt haza vezeti, ez szinte követségé
nek szabadon bocsáttatását is kieszközölte. De nem sokára a királynő egy lantos által elraboltatott, s Konstan
tinápolyim ismét vissza vezettetett, hol Rother — s óriási serege által kemény harcz után, melyet a babyloniai király 
ellen kellett kivívni, megszabadíttatott.

Hasonló vándorlások s leánykérö történetek képezik a papok által bővített vagy megváltoztatott nép
regék tartalmát. így szent Oswald, Salamon, s Morolf történetei; ilyen gróf Rudolfról szóló szép de be nem 
fejezett hösköllemény 1170. körül, melyben egy nemes kéresztesvitéznek a szent földön ki állott kalandjai, és az 
Aleppói királynak a keresztény hitre áttért leánya iránti szerelme iratik le.

M u t a t v á n y o k ,  a) W e r n h e r b ő l :
Maria, müder der barmhercicheide 

Cum suze selu ‘, wird min geleide 
Din sün, inde du, geleidet mich beide.
AI ane gescheit, bit aller stedicheide.

Aller reineste ane got aleine,
Des gude dich hat gemachet so reine 
Besieh min herce, wie it dich meine,
Sich wie sere it sich up dich leine,

Reinige min herce uan aller bosheit,
Du an deme hercen aneginne enlfeit,
Gif mineme hercen alle reinicheit,
Dat it zu dineme loue si bereit.

Ich gan in dise arbeit durg dine minne,
Vrowe, aller hogeste minnerinne
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Num in din? hant all? mine sinne,
Allen gewelgiste keserinne.

Aller schoneste uan himelriche 
Da du schines so wunderliche 
Num minen dinst minnencliche 
Want ich dich minnen sunderliche.

6) K o n r a d  „ H o l l a n d j á b ó l “:
Ruolant cherte gegen yspanie.
uerre uon den erschlagene.
er gesaz zu ainem bourne.
da beiter er uil chume.
inainer siner hant.
trug er das horn Oliuant.
in der anderen Durndarten.
ain haiden im gewarte.
mit blüte er sich allen bestraich.
uil tougenlichen er im nach flaich.
do gedachte der haiden.
unter disen uir stainen.
da ersiirbet Ruolant,
Durndarten nim ich zeminer hant. 
unt Oliuantem 
so sage ich in dem lanté, 
daz wir gesiget haben, 
unt ich habe Roulanten erschlagen, 
des früt sich imer mere, 
elliu arabiskiu erde’. 

c) V e l d e c k  „ E r n ő j é b ő l :
/ .  Reise durch Ungarland und die Bulgarei. 

Da er kam in Ungarland,
Ds ward der werthe Wigand 
Von dem Könige reich 
Empfangen herrleich.
Also wurden auch seine Mann,
Ihm war der Ehren da viel gethan;
Beides Silber und Pferd,
Gab ihm der edle König werth,
Als ihnen beiden wohl gezam 
Dem Könige und Ernsten allsam;
Dem Wirthe zu geben,
Dem Gaste zu nemen.

Rath und Hilfe er da fand,
Der König gab ihm Zehrung durch das Land, 
Und hiess ihm, de Zagheit zu freien,
Durch den Wald de Bulgareien 
Begleiten sicherlich,
Bis zu den Griechen in das Rieh.



a
2. A nkunft in Cons tan tin Opel.

Also zog Ernst der Gute 
In fröhlichen Muthe,
Zu Constantinopel in die Stadt,
Da fand er Hilf und Rath,
An den kaiserlichen Herren,
Der ihn mit grossen Ehren,
Ehvor in seinen Landen hätt 
Und auch noch williglich thät,
Man schafft ihm gute Pflege hie,
Beides spat’ unde frühe,
Auch pflog man sein Gefolge wohl,
Als man gute Freunde pflegen soll.

Ihn behielt der Kaiser hehr 
Sechs Wochen oder mehr 
Bis dass eine Schiffung käme,
Die ihm eben gezäme:

(Th. A. Rixner után.)
E korszak irodalmi termékeit tartalmukra nézve méltán feloszthatjuk: a) pogány regék — s mondákra; 

b) bibliai fordításokra s vallásos költeményekre; s végre c) történelmi énekekre s hőskölteményekre. A nyelv és 
vers, mint láttuk, sok helyen hiányos, költői szépség s hangzatosság nélküli. A vers — nemre nézve valamely 
meghatározott mértéket nem találunk; a versszakok többnyire négy versből alakíttattak, úgy hogy két két sor 
rímbe végződött.

II. Korszak (középkor).
JY Ueforniatióig; 1 5 3 4 .

Ezen időben a német irodalomra újkorszak derült fel; mert III. Konrád Hohenstaufen családbóli csá
szár alatt a finomabb s hangzatosb sváb vagy alemanni szóejtés (közép felsőnémetnyelv XII.—XIV. századig) az 
egész műveltebb német honban udvari s Írói nyelvvé vált, mihez még a lovagirend felvirágzása is járult; mert 
109ö-ban keletkeztek a keresztes hadjáratok, melyekben egy ábrándos eszmeért ugyan ezren áldozták fel éltüket, 
de más részről az ismeretek és az érzelmek épen ezek által nyertek nagyszerű kiterjedséget; továbbá a német
hon anyagi jólétének emelkedése és a szomszéd frank költőknek (Troubadour; felserkentö példái mind annyi rugói 
valának a költői szellem kifejlesztésének oly annyira, hogy a förendüek között is nem csekély számú költők sze 
r e l m i  d a l n o k o k  (Minnesänger) nevezet alatt keletkeztek, kik közül VI. Henrik és IV. Konrád császárok, Cseh 
Venczel, Brandenburgi Otto, János brabanti herczeg, Henrik meiseni határgróf, Henrik anhalti herczeg s. a. t. emlí
tendők. De legkitűnőbb volt a költészet II. Fridrik császár alatt, minthogy nem csak a lantos és hősi költészet
ben, hanem jelesb tankölteményekben, kiváltképen mesékben s közmondásokban is kísérletek jó sikerrel tétettek. — 
E kor költészeti iránya mellett a szónoklat majd nem egészen elhanyagoltatott.

II. Fridrik halálával a keresztes hadjáratok német honra nézve megszűnvén, az általok nevelt lovagi
szellem durva ököljoggá fajult, s igy ezen nemesb szellemmel a lantos költészet is annál inkább hanyatlani kezde, 
minél kevésbé részesült már a hatalmasok pártfogásában. A fejedelmek udvaránál a lantosköltöket udvari bolondok 
váltották fel; s miután a városokban minden mesterség kivétel nélkül testületekre s czéhekre fel vala osztva, a 
még megmaradt, — tekintélyben s erőben megfogyatkozott — költők is czéhet képeztek, és „ M e s t e r é n e k é s e k 
n ek 6' (Meistersänger) neveztettek, kiknek tulajdon iskoláik valának, és mint a többi czéhek külön szabályokkal, 

^szabadalmakkal s meghatározott gyűlésekkel bírtak főleg Mainz, Nürnberg, és Strassburg városaiban.
2
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Csak nagyszerű s rendkívüli események valának képesek a — vadságnak és hanyatlásnak indult nem- 

xetet végromlásától megmenteni, és ez által egyszersmind a nyelvre is jótékonyan hatni.
Az általános műveltség emelésére következő körülmények gyakoroltak jótékony befolyást:

4i )  a városoknak ipar s kereskedés által növekedő jólétének felvirágzása, mi által a szépmesterségek, neveze
tesen az építészet, és a festészet iránti szeretet felébresztetett, és ápoltatott. 

b )  az egyetemek felállítása s szaporítása (noha zárdái szervezettel) u. m. a prágai IV. Károly által a párisi 
virágzó egyetem mintájára (1348); a bécsi (1363) a heidelbergi, kölni, lipcsei, baseli, freiburgi, mainzi 
túbingai, wittenbergi, frankfurti s. a. t; 

e j  a XV. század kezdetén rongyból készült papírnak feltalálása;
d j  Guttenberg János és Faust János által Mainzban 1436-ban a könyvnyomtatásnak megbecsülhetlen fel

találása ;
e j  az 1433-ban konstantinápolynak a törökök által történt bevétele, s ez által okozott számos tudós Görö

göknek kivándorlása Italiába; honnan a klassikai literatura, s a görögnyelv iránti szeretet lassankint 
német honra is áthatott;

n  továbbá a német nyelv műveltségére s kiterjesztésére nem kevésbé jótékonyan hatotta h í r l a p o k  kelet
kezése s szaporítása; A m e r i k á n a k  Columbus által történt felfedezése (1492); Taxis Ferencz által indít
ványozott, s I. Miksa alatt némethonban foganatosított p o s t á k  elrendezése; s végre Luther által létesí
tett R e f o r m a t i o ,  (1517) mely a tudományok magasb kiképezésére és leginkább a német nyelv elter
jesztésére legüdvösb befolyást gyakorlott.

Jóllehet e korszak második felében a költőinyelv tisztaságában s csinosságában, erejében s kellemében 
sokat veszteit, még is a szónoklat önállólagosb s terjedelmesb kiképezést, nagyobb alkalmazást s határozott
ságot nyert; mert nem csak az országos s a városi törvények feljegyzésére használtatott, hanem a régi hőskölte- 
mények is kötetlen beszédben irt népkönyvekké változtattak át, s így tulajdonkép történelmi munkák, vagy is 
krónikák és egyéb tanirományok keletkeztek. A prosa e korszakban leginkább az egyházi szónoklat magasb ki- 
képezése — s a vallási szellem által tökéletesít teteit; de mind a mellett hiányzott egy kiképezett általános iróinyelv, 
miután a tájnyelvek közül egyik sem juthatott közuralomra, és a felső némelhonban még mindig túlnyomó hasz
nálatban lévő allemanni vagy is sváb nyelv, melynek alapján a k ö z é p  f e l s ő n é m e t  i r ó i  nyelv (Mittel hoch
deutsche Sprache) keletkezett, idegen elemek befolyása által nagy mértékben elvadult.

E korszaknak jelesb irodalmi maradványai közé tartoznak számos fordítások s utánzások, nevezetesen: 
1. S á n d o r - é n e k e  (Nagy Sándor életrajza) Lambrecht szerzetes által a XII századból, mely N. Sándor tör
ténetét foglalja magában. Az első része a történelemből vétetett, a második része pedig csodás meséket ir le. A hős
nek, valamint az ókornak jelleme kifünőleg festetik le. E kö'temény egy olasz fordítás után készült.

2; Veldekei Henrik Enei se ,  franczia fordítás után, a hősök régi neveik daczára, német lovagok mód
jára beszélnek, és működnek;

3) a XIII. század kezdetén Fritzlari Herbort trójai háborúja egy látin elbeszélés után, csekély értékű.

her und die sine, 
do vergaz aber Lavine 
des ir e gemut was. 
do geneich ir Eneas 
der mare und der riche

Sie sprach aber dö dar nach 
mis is leider al ze gach 
des muz ich sin unfro 
wie han ich nu geredet so? 
daz ich dar zime solde gan 
daz ware unwiblich getan 
und ware laster, täte ich daz 
ich wil mich es bedenken baz, 
e ich so freisliche tu. 
do reit der here E n e a s  zu,

und sach vil frunlliche 
gegen dem venster da si lach 
minnechlich sin ane sach 
und geneich ime wider 
von dem venster hin nider.

31 u t a t  v á n y  Ve l d e ck  E n e i s á b ö l :
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sie sach here und her dar. 
des worden sine man gewar, 
die mit im dar quamen 
ze spotte sie daz namen. 
lach ende sprach ein Troian, 
des heren Eneases man 
her, sal uns daz dünken gut, 
so sehet daz ir wole tut, 
daz ir so lange habet da 
bi dein turne so na.

moget ir riten her alte
ein teil verrer von dem graben,
des moget ir baz geniezen
dan daz ir uch lat schiezen
oder werfen von den zinnen.
dar is etwer innen.
her si junk oder alt,
heter die borch in siner gewalt,
her gewunne uch schiere drin,
mich ne triege min sin.

A lantos költeményekben, melyeknek egy részét (t. í. 136 lantoséneket) már a XIV század kezdetén 
a zürchí tanácsos Manessei Rüdger szedte össze, és melyeknek száma jelenleg 300-ra megy, leginkább a női 
erények s egyéb az érzelmekre ható tárgyak dicsőittettek; minél fogva e korszak jellemét érzelgőnek mondhatni.

Említendő még itt a Wartburgi vita, mely Wartburgban Eisenach mellett Thuringiában az éjszaki és 
déli német lantos költők nevezetesen Ofterdingen Henrik és Walther (von der Vogelweide) között folyt, s mely
ben eleinte Henrik nyertes lön, de Sófia tartományi Grófnőnek megjelenése őt annyira megzavarta, hogy Wal- 
thernek ítéltetett oda az elsőség, mire Henriknek az egyezés nyomán akasztófával kellett volna bűnhődnie, de a 
grófné közbejárására felmentetett. Egy másik vita támadott a íönebbi Henrik és Eschenbachi Wolfram között, 
melyben egy m a g y a r h o n i  K l i n g s o h r  nevezetű, ki II. András udvarában az 1207 év vége felé élt, és mint 
bűvész, költő s tudós világ szerte nagy hírben vala, s maga is nagy tudákossággal, és elmés rejtéllyel vitázott, 
a diadalt Henriknek ítélte oda; mire általános kibékülés következett.
Mutatvány Walther költeményeiből:

Ihr suit sprechen willekomen:
der iu maere bringet, daz bin ich
allez daz ir habt vernomen,
daz ist gar ein Wint, nu fraget mich.
ich wil aber miete:
wirt min Ion iht guot,
ich sage iu vil lihte daz iu sanfte tout.
seht waz man mir eren biete.

Ich wil tiuschen frowen sagen 
solhiu maere daz si deste baz 
al der werbe sühn behagen 
ane groze miete tuon ich daz. 
waz wold ich ze ione‘? 
si sint mir ze her:
so bin ich gefüege, und bite si nichtes mer 
wan daz si mich grüezen schone

Ich han lande vil gesehen 
unde nam der besten gerne war:
Übel müeze mir geschehen,
Kunde ich ie min herze bringen dar

daz im wol gevallen 
wolde fremeder site
nu waz hülfe mich, ob ich Unrechte strife? 
liuschiu zuht gat vor in allen.

Von der Elbe unz an den Rin 
und her wider unz an Ungerlant 
so mugen wol die besten sin, 
die ich in der werlte han erkant. 
kan ich rehte schouwen 
guot gelaz und lip,
sem mir got, so swüere ich wol, daz hie dia wip 
bezzer sint dnne ander frouwen.

Tiusche man sint wol gezogen, 
rehte als engel sint diu wip getan, 
swer si schildet, derst betrogen: 
ich enkan sin anders nich verstau, 
tugend und reine minne 
swer die suochen wil
der sol körnen in unser lant: da ist wüane vil: 
lange müeze ich leben dar inne!

(L a c h m a n n).
2*

Lob d e u t s c h e r  Zucht ,  und d e u t s c h e r  F r a u e n .
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U g y a n  a f e l s ő  n é m e t ,  n y e l v e n  ( h o c h d e u t s c h )

Sprechen sollt ihr: „schön willkommenI“
Der euch Neues bringet, das bin ich.
Alles was ihr habt vernommen,
Das ist ganz ein Wind: nun fraget mich 

Dank sollt ihr erzeigen:
Wird mein Lohn auch gut,

Sag’ ich leicht noch Manches, was euch lieblich thut, 
Welchen Lohn mögt ihr mir reichen?

Ich will deutschen Frauen sagen 
Solch ein Lied, dasz desto basz 
Aller Welt sie soll’n behagen:
Unbezahlt sing’ ich das.

Wollt ihr mich belohnen,
Lacht mich freundlich an:

Wenn ich eure Gunst gewann,
Nimmer begehr’ ich dann Kränze und Kronen.

Viele Länder hab’ ich gesehen 
Und das allerbeste drinn,
Doch nie soll mir’s Wohlergehen 
Könnte ich je mein Herz bringen dahin,

Dasz ihm wollte wohl gefallen 
Fremder Sitt’ und Sinn.

Was hätt’ ich vom Lügen für Gewinn?
Deutsche Zucht geht vor in Allen.

Von der Elbe bis zum Rhein 
Und bis in das Ungarland,
Da mögen die besten Weiber wohl sein 
Die man je auf Erden fand

Kann mein Auge schauen 
Was ist gut und schön,

So schwör’ ich, nie hab’ ich wo anders gesehen 
Holdere, keuschere, treuere Frauen!

Deutsche Männer sind wohl gezogen 
Die Weiber sind wie Engel schön;
Wer sie schilt, der ist betrogen,
Oder hat sie nie gesehen,

Tugend und reine Minne,
Wer die suchen will,

Der komme nach Deutschland, da findet er viel! 
Lange müsse ich leben darinne!

(Lüben.)
A hősköltemények között első helyet foglal az úgy nevezett „ N i b e l u n g e n “ ének. Ez mint nemzeti 

hösköltemény tárgyra nézve nagyszerű, belértéke kitűnő, de nyelve szegény, a versek s rímek hiányosak, alakja 
durva s műveletlen. Tartalma következő: Alsónémethoni Siegfried fényes kísérettel Wormsba jő Gunther bur
gundi király nővérének Kriemhildnek kezét megkérendő. Érkezésekor Hagen Gunther hübére Siegfried előbbi hős
tetteit elbeszéli, miszerint t. i. ez a nibelungeni tőrpnemzetet legyőzte, nagy kincsnek (Nibelungenhort) és egy oly 
öltöny birtokába jutott, melyben magát láthatlanná teheti, és tizenkét férfiúnak erejével b ir; továbbá egy sárkányt 
megölt, ennek zsírjával s vérével testét bekenvén, azt sérthetlenné tette. Nem sokára Gunther Islandi Brunehil- 
det, ki rendkívüli erővel b irt, nőül akará venni; Gunther Siegfried segítségével csakugyan Brunehildet elnyerte, 
mire Siegfried is Kriemehildet nőül veszi. Néhány év múlva Siegfried s Kriemehild rokonaikat Wormsban meg
látogatják, mely alkalommal a templomjáratnál a két királynő közt férjeik elsőbbségén vita támadott, melynek 
következtében Brunehild Siegfriedet Hagen által megölette, a nibelungeni kincset a király bele egyezésével Wormsba 
hozatta, és, nehogy azt Kriemehild férje meggyilkoltatásának megboszúlására felhasználhassa a Rajnába dobatta. — 
Tizenhárom év múlva Attila (Etzel) a hunnok hatalmas királya bechlareni Rüdiger Osztrák határgróf által Krieme
hild kezét megkérette; ez, hogy férje gyilkosain bosszút állhasson, Attila kérésének engedett, és neje lön. — Nem 
sokára Budán, hová Gunther nejével s Hagennel látogatás kedvéért jöttek a régi ellenségeskedés nyílt harczra ki
tört, melyben Dietrich, ki Amelungeneivel Attila udvaránál mulatott, Hagent s Gunthert elfogta, és kötözve Krie- 
mehildhez vezette. Ez testvérét megölette, és véres fejét Hagenhez vitte, mire szinte ennek is Siegfried kardjával 
fejét levágta. Kriemehildnek ezen kegyetlen tette miatt az öreg Hildebrand annyira felbőszült, hogy a királynét 
megölte. Csak hárman maradtak életben: Attila, Dietrich, és Hildebrand, kik hőseiknek elestét gyászolák, mi egy 
íóldalékban (Not) íratott le.

E hőskölteményből mutatványúl szolgáljon Kriemehild álmának leírása: 
Ez troumde Kriemehilte in tugenden der sie flac, 

wie sie einen valken wilden züge manegen tac,
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den ir zwene am erkrummen, daz si daz muoste sehen, 
ir enkunde in dirre werlde nimmer leider sin geschehen.

Den Iroum si do sagete ir muoter Uoten 
sin künde in niht bescheiden baz der gouten: 
der valke, den du ziuhest, daz ist ein edel man; 
in welle got behüeten, du muost in schiere vlorn han.

Waz saget ir mir von manne, vil liebin muoter min? 
ane recken minne wil ich immer sin; 
sus schoene wil ich bliben uns an minen tot, 
daz ich sol von manne nimmer gwinnen keine not,

Nu versprich ez niht ze sere, sprach aber ir muoter do. 
solt du immer herzenliche zer werlde werden fro, 
daz geschiht von mannes minne: du wirst ein schoene wip, 
obe dir got noch gefüeget eins rehte guoten ritters lip.

Die rede lat beliben, sprach si, vrouwe min 
ez ist an manegen wiben vil dicke worden schin, 
wie liebe mit leide ze jungest Ionen kan, 
ich sol si miden beide; son kan mir nimmer missegan.

U g y a n  a f e l s ő n é m e t n y e l v e n :

Es träumte Kriemhilden in Tugenden deren sie pflag,
Wie sie einen wilden Falken zöge manchen Tag.
Den ihr zween Aar ergriil'en, dasz sie es muszte sehen 
Ihr könnt’ in dieser Welt nicht schlimmeres Leid geschehen.

Den Traum sie da sagte ihrer Mutter Uten.
Sie könnt’ ihn nicht auslegen besser der Guten:
„Der Falke, den du ziehest, das ist ein edler Mann;
Ihn wolle Gott behüten, du muszt ihn schier verloren han“ .

Was saget ihr mir von Manne, viel liebe Mutter mein ?
Ohne Recken-Minne will ich immer sein;
So schön will ich bleiben bis an meinen Tod,
Dasz ich soll von einem Manne nimmer gewinnen irgend Not.

„Nun versprich es nicht zu sehr,“ sprach aber ihre Mutter do (da)
„Sollst du jemals herzlich in der Welt werden froh,

Dasz geschieht durch Mannes Minne: du wirst ein schönes Weib,
Wenn Gott dir noch gefüget eines recht guten Ritters Leib.“

„Die Rede lasset bleiben,“ sprach sie, „Mutter mein!
Von manchen Frauen muszte schon oft erfahren sein,
Wie Liebe mit Leide zuletzt lohnen kann,
Ich will sie meiden beide; so kann es mir nimmer miszlich gahn.‘,

A XIII. századból való „ K u d r u n “ hősköltemény is, ezt a n éme t - Odys s eána k ,  valamint a Nibelungen 
éneket I l i a s n a k  szokták nevezni. E költemény három részre szakad u. m. Hagen, Hilde és Kudrun. Tartal
ma következő: Hagen Siegebant Irlandi (Eyrland) Király fia egy ünnnepély alkalmával Grifmadár által elragadta
tott, egy távol lévő szigetre vitetett, és három indiaikirályleánytól felneveltetett. Evek múlva egy arra vitorlázó 
hajóval Irlandba visszament, az uralkodást átvette, és Híldet — egyikét a három királyleány közül — nőül vette;
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továbbá Hilde nevezetű léánya, kit atyja annyira szeret, hogy senkinek sem akará őt nőül adni, végre Hetei He- 
gelingeni (Friesland) király nejévé lesz; végre Heteinek két gyermeke volt: Ortwein, és a szép Kudrun, kit Her
wig vett nőül, miután Hartmut Normanni herczeg elutasíttatott. De ez Hetei távollétét felhasználván Hegelingbe be
tört, és Kudrunt elragadta, ki Herwighez hü maradván Hartmut anyja Gerlinde által mindenféle alávaló munkával 
iszonyúan kinoztatott, mig végre Ortwein és Hervig őt meg nem szabadították.

M u t a t v á n y ú l  K u d r u n b ó l :
Do si gewarten lange, do sahens uf dem se 

zwene in einer barken und ander niemen me. 
do sprach frou Hildeburc ze Kudrun der riehen 
’dort sihe ich fliezen zwene die mügén dinen boten wol geliehen.

Do sprach diu gottes arme ich enweiz waz ich tuo: 
trut gespil Hildeburc, rate mir dar zuo: 
sol ich von hinnen wichen od lazen mich hie vinden 
in diesen grozen schänden e wolde ich imer heizen ingesinde

Do kerten si sich umbe und giengen beide dan. 
do waren ouch so nahen d se zwene man, 
daz si die schoenen frouwen bi dem stade sahen, 
si wurden des wol innen daz si wolden von den kleidern gahen.

Si Sprüngen uz der barken und ruoften in hin nach 
ir schoenen wescherinne, war ist in so gach ? 
wir sin fremde liute, daz mügét ir an uns kiesen, 
scheidet ir von hinnen, so mügt ir die vil riehen sabene vliesen

Si giengen in ir hemeden, diu waren bei diu naz — 
den vil edelen frouwen was e gewesen baz! — 
ir vahs daz was zerfüeret von merzischen winden, 
ez regent oder ez sniwet, we was den vil armen ingesinden.

Herwic der edele in guoten morgen bot, 
den eilenden kinden; des waere in dicke not, 
wand ir meisterinne diu was vil ungehiure.
guoten morgen, guoten abent was den minneclichen meiden liure.

Ug y a n  az fe l ső n é m e t n y e l v e n :
Nach langem Harm und Warten, da sahn sie auf dem Meer 

Zwei in einer Barke und anders Niemand mehr.
Da spracn Frau Hildeburg zu Gudrun der reichen:
Dort seh ich zweie schwimmen: deinen Boten scheinen die zu gleichen.

Da sprach die Jammmersreiche: o weh ich arme Maid:
Jammer schaft mir alles, die Freude wie das Leid.
Sind es Hildens Boten sollen die mich finden 
Waschen auf dem Griesze, die Schande könnt ich nimmer über

winden.
Ich arme Gottverlaszne, ich weisz nicht was ich thu:

Traut Gespiel, Hildeburg, gieb deinen Rath dazu.
Soll ich von hinnen weichen oder mich hier finden 
Lassen in der Schande? Lieber hiesz ich immer Ingesinde.
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Da sprach Frau Hildeburg: Ihr seht wohl wie es steht:
In so hohen Dingen fragt nicht was Hildburg räth.
Ich leiste mit euch gerne Alles was ihr thut:
Ich will bei euch verbleiben, es ergehe euch übel oder gut.

Da wandten sie sich beide und gingen eilends fort:
Doch waren schon so nahe die Männer jenem Ort,
Dasz sie die Wäscherinnen sahen an dem Strande;
Da wurden sie wohl inne, dasz sie wollten fliehen von den Gewänden.

Sie sprangen aus der Barke und riefen ihnen nach:
Ihr schönen Wäscherinnen, warum ist euch so jach?
Wir sind fremde Leute, das mögt ihr an uns spüren:
Scheidet ihr von hinnen, die reichen Kleider werdet ihr verlieren.

A bősök könyvéből, melyet a XV. században Roeni Gáspár régi népregék s népdalok után szer
kesztett említendők: Otnit és Wolfdietrich, a Rózsás-kert, és Ecke kirándulása. Az elsőnek tartalma követke
ző: a lombardi király Otnit Alberich a törpék királya segítségével a Syriai király leányát elragadta, de az or
szágába küldött sárkánytól megöletett; AVolfdietrich konstantinápolyi királyfi, ki irigy testvéreitől elüzetett, Otnit 
höstársának halálát megboszúlja, özvegyét elveszi, fegyvernökeit megszabadítja, mire császárnak megválasztatik, 
sok harcz s kalandok után végre zárdába megy, és halála előtt még a lelkekkel is viaskodik. — A r ó z s á s k e r t 
b en  Dietrich és a burgundi hősök közötti párviadal iratik le, kiknek társaságában Siegfried is volt — E c k e  
k i r á n d u l á s á n a k  tartalmát az Ecke óriás, és a berni Dietrich közötti harcz, és az utóbbinak győzelme teszi.

A brit regék közül említendő a G r a l - v e g e .  Szent Gral (Sang réal) alatt értettek a régi költők egy 
drága csészét, melyet Krisztus az utolsó vacsoránál használt, s a melyben Arimethiai József Krisztus felfeszítteté- 
sekor annak vérét felfogá. Grál őrzőit a legjelesb s legkitűnőbb leventék közül maga választó. Az edény, mely 
még paradicsomi erekle, az öröklét erejével bir, és azoknak, kik azt megtekinthetik tömérdek földi kincseket nyújt, 
és őket az öregség szenvedései, s a halál fájdalmai ellen megóvja. Ezen kincs Grál várában, melyet a regényes 
király T i t u r e l  spanyolhonban a hozzá közelithetlen O n y i x  hegyen M o n t s a l v a g e b a n  pazar fénnyel alapitott, 
gondosan őriztetett.

Hasonló költemények melyeknek tárgyai Nagy Károlynak, vagy leventéinek, hőseinek, és utódainak 
régeiből merittettek u. in, Rollandéneke Konrád szerzetestől; Flore és Blanchefleur Flecke Konrádtól; Oranseni 
Wilmos Eschenbaohi Wolframtól. Továbbá Artus (Arthur) Királyról s leventéiről irt hősénekek u. m. Iwein és 
Ereh; nem különben a szegény Henrik Hartmantól (von der Aue) Tristan és Isolde strassburgi Gottfriedtől. Ezek
hez járulnak még Parcival s Titurel Eschenbachi Wolframtól, és Lohegrin ismeretlen szerzőtől Ezeken kívül e 
korszakból bírunk még: költői legendákat történelmi költeményeket, rimes történelmi munkákát, és számos kisebb 
költői elbeszéléseket.

A legjelesb — a kor vétkeit élesen feddü énekek közé tartozik egy ismeretlen szerzőnek munkája, ki 
magát Freídánknak (Yridank az az szabad gondolkozásúnak) nevezi. — Szinte igy, e czim alatt: S z e r é n y s é g  
(az az helyes be'átás és megítélés) szerkesztett elmés közmondások; továbbá a F u t á r  (der Renner) czélja az 
egész országot befutni az az elterjedni; tartalma: tanuságos példák, hasonlatosságok, mesék, elbeszélések, s in
tések az erényre Trimbergi Hugótól; Mesék gyűjteménye sváb költő Bonertól e ezim alatt , , Drága  kö ‘‘ (Edelstein) 
említést érdemelnek.

A prosa e korszakban elhanyagoltatott; de még is némely emlékek a törvények gyűjteményében fen- 
tartattak u. in. a S z á s z t ü k ö r  Repgowi Eckotól 1220. kőiül, és a S v á b t ü k ö r  1282. körül.

O l v a s á s i  m u t a t v á n y o k :  a) E s c h e n b a c h  P a r c i v a l - é b ő l :
Si gíengen da si funden
Parzivaln den wunden
von ebne sper, daz bleip doch ganz.

sin underwant sich Gurnemanz. 
solch was sin underwinden 
daz ein vater sinen kinden
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der sich triwe künde nieten 
möhtez in niht paz erbieten, 
sine wunden wuosch unde bant 
der wirt mit sin selbes hant.

Dowas auch uf geleit daz prot. 
des was dem jungen gaste not 
wand in groz hunger nicht vermeit, 
al vastende er des Morgens reit 
von dem Vischäre 
sie wunde und harnasch swäre, 
die vor Nantes er bejagete 
im müede unde hunger sagete;

und diu verre tagereise 
von Artuse dem Berteneise 
da mann allenthalben vasten liez. 
der wirt in mit im ezzen hiez: 
der gast sich da gelabte, 
in den barn er sich so habte, 
daz er der spise swande viel 
daz nam der wirt gar zeime spil. 
do bot in vlizecliche 
Gurnemanz der triwen riche 
daz er vast aeze 
und der müede sin vergäze.

Got vordert an dem jüngsten tage 
sehs dine an uns mit grozer klage: 
mich hungerte und durste ich was gast 
iur helfe mir da zuo gebrast, 
ich was weise unt nacket gar 
miner armuot namt ir kleine war. 
in dem kerker ich gevangen lac, 
irn trost mich weder nacht noch tac. 
moht ir der werke niht began, 
ir solt doch guoten willen han: 
da mite wäre ich wol gewert 
alles des ich han gegert. 
armer liute veinen muot 
näm ich für aller Keiserguot.

Himel und erde noch zergant, 
so daz si in bezzern eren stant.

ez ist wol, daz himel und erde 
mit viure geliutert werde, 
der tiuvel hat des himels lullt 
gunreint unz in der helle gruft: 
so ist d’ erde sünden also vol, 
daz man si beide reinen sol: 
si muoz daz viur erwaschen 
an koln und ane aschen. 
dar nach suln die erwelten sin 
noch liehter dann der sunnen schin. 
dar nach sol diu werlt erstan: 
ze stunt daz urteil muoz ergan; 
dar zuo sol man sorgen, 
da wirt nicht verborgen 
deh einer slahte missetat 
wan die man e gebüezet hat.

e j  A s v á b  t ü k ö r b ő l :  a b i r o d a l o m  h e r c z e g é i r ő l  (prosa).
Des riches fürsten sullen deheinen herren han der ein leie si, von dem sie lehen haben, wan der künio 

Unde sint si deheinés leien man an des künigen, so mugen si mit rechte niht fürsten gesin. ez ist dahein van- 
lehen da von ein man fürste müge gesin, er emphah ez mit siner hant von dem künige. swaz ein man von dem 
römischen künige emphahet, unde swer ez, danne von demselben emphahet, der ist niht der vorderste an dem 
lehen. da von mac er nicht ein fürste geheizen. So man kiuset bischolfe oder äpte oder äptisinne die gefürstet 
sint, die enmugen dehein lehen gelihen e daz, si ir recht emphahen von dem künige. Der keiser sol lihen allen 
geistlichen fürsten ir reht mit dem cepter, unde allen weltlichen fürsten mit dem vanen.

A XIV. században a gépiesen szerkesztett mesterénekek mellett, melyeknek nagyobb része érdemlett 
feledékenységre jutott, némi költői élet a népdalokban fentartatott. E költészetet, mely a nép életéből fakadt, töb
ben buzgón pártolták. Azon kívül még némi említést érdemelnek: Baumann Miklós a R ó k á r ó l  szóló (Reineke 
Fuchs) példázati gúnyoló meséseposnak valószínű szerzője, mely alsónémethoni tájnyelvben íratott, s tárgyára 
nézve csak a régi állatieposnak átdolgozása, mely különbféle középfelsőnémet költészetekben fentartatott, s melynek 
eredete a X. században keresendő; továbbá a gúnyköltő Brandt Sebestyén ,,a b o l o n d o k  h a j ó j a “ (Narrenschiff) 
e könyvnek hatalmas benyomása, melyet korszakára gyakorlott, leginkább abból tetszik, ki hogy az akkori időben 
igen híres s ritka tudományú egyházi szónok Kaisersbergi Geiler, e könyvnek több fejezetét egyházi beszédeinek

Cb Y r i d a n k - b ó l ;  az u t o l s ó  í t é l e t :
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tárgyául felhasználta; végre Murner Tamás „a b o l o n d o k  i d é z é s e “ (Narren Beschwörung) és „ k ó p é k  ez  éh e“ 
(Schelmenzunft) czimü könyvek szerkesztője. Ezeken kívül Weber Veitnek jeles hadidalai; és a német egyházi 
énekek Queinfurti Konradtól említendők.

A balládák s a lovagiregények között az öreg Hildebrandról szóló ének leg kitünöbb. A költészeti 
elbeszélésben s a drámában előszer is e korszakban a nürnbergi mesterénekesek nevezetesen: Rosenblüt János, 
Folz János és Schernberk Tódor, kik az első farsangi játékokat költötték, tettek némi kísérleteket.

Pfinzig Menyhárt példázati lovagregenyének, melyben I. Miksának hőstettei iratnak le, költői érdeme 
csekély, de külseje csinos s figyelemre méltó.

0  weit was ist dein maisterschaft 
wo thuost du hin dein synne 
ir fürsten graven lierren guot 
ritter und dienstman.
Ich förcht so sehr des tudes kraft
dem mög wir nit entrinne
mein hertz macht er mir ungemuot
wenn ich gedenk daran
Dafür da hilf kain ärtzeney
wol bei des lodes krafte
es hilft kain schöne auch darbey
es hilft kain maisterschafte
es hilft kain reiohtuom noch kain fraid
es hilft kain kluoger syn
es hilft doch kain bescheidenhait
der tod nimts als dahin.

was half der Römer groszes guot 
darzuo jr weiser rate 
was half den Aristoteles 
sein kunst und maisterschaft.
Was half Athener ubermuot
darzuo jr manlich thate
es mocht sie nicht gehelfen des
der tot nam jn jr  kraft
Daran gedenk du tumme weit
jr man und auch die weibe
die rechte wahrhait ich euch meid
das niemand kan beleibe
und wies den alln ergangen ist
also wirts uns ergan
nun sprechet al’ herr Jesu Christ
thuo uns nimmer verlan’. Amen.

Reinhart zog ze neste 
er vohrte vremde geste: 
ein hus wohter balde 
vor eime loche in deme walde; 
da truoger sine spise in.
Eines tages gienc her Isengrin 
bi daz hus in de wait, 
sin kumber was manecvalt: 
von hunger leit er arbeit 
ein laster was im aber gereit.

Reinhart was wol beraten: 
da hate er gebraten 
aele die smacte Isengrin:
„ahi diz mac vil wol sin 
ein teil guoter spisen.“ 
der smac begundin wisen 
für sines gevateren tür: 
da satzte sich her Isengrin für: 
dar an er bozen begunde. 
Reinhart wunder künde.

3

Mutatványul felhozunk egy m e s t e r é n e k e t  „a halálról“.

R e i n e c k e  F u c h s - b ó l :

F o l c z  J a n o s  k ö l t e m é n y e i b ő l :
Ils sich d’ mey 
vn auch die lichte sumer zeyt 
her nehen det noch iares frist 
vn sich lichten die dage 
wie mancherley 
es wun gust pir vn freide geyt 
den iungen herczen zu genist 
irs senes vn ir clage

so sie sich swingen in die grün 
zu holcz zu fehl und auch zu wei 
d’ selldenreihe wunne 
do mancher stolczer fogel kün 
mit seim hofiren pringet freid 
so fürher dringt die sunne 
dar durch gröszlich 
mannes gemut erlüftet wirt



18

dem gleiche ich
eins tages in der grünen vm tirt 
kam vngefar
in ein gepirg zu einer want 
do ich von lautrem flusz so clar 
den aller keltsten prunnen fant.

Ich trank des prun 
ausz rechtem lust durch sein clarheit 
sein keilt das hirn mir lempfen wart 
mein geist dar in v’yrte 
des ich begun
mich neigen durch recht schlofferkeit 
mein äugen sich beschlussen hart 
all syn worn mir v’wirte

do von ein mynic,liehen träum
mir die v’nufft durch sweyffet gar
mit aller zir vnd wunne
ia das mir all mein tage kaum
liplicher gsicht wart offenbar
wie ich lag pey dem prunne
bedaucht doch mich
ich ses in einem reichen sal
durch lüfticlich
mit laub bestreuet über all
dor inen sang
manch lautreysiger fogel schon 
das in all eck des sails erklang 
mein tag hört ich myn hellem thon.

A XV. században a prosai lovagregények és a népkönyvek közül említést érdemelnek; gróf Heymon 
története (die vier Heymondskinder), Doolin, Eckhard, Tannhäuser s. a. t . ; regényes történetek N. Károly idejé
ből; továbbá: Fortunatus, a hét bölcs Mester, Octavian császár, szt. Genoveva, a szép Magelone, Melusine, Gri- 
seldis s a- t . ; de leginkább az alsónémet honban eredeti tréfás népregény „Ti l l  E u l e n s p i e g e l “ - említendő.

A legrégiebb s legnevezetesb történelmi munkákhoz számíthatók: Königshofer Jakob elsasi krónikája, 
Rote János thuringiai krónikája, Dieboldnak a burgundi háború leírása s a. t.

Mint egyházi szónokok — s tantartalmú munkák szerzői nevezetes: Tauler János ( t  1361.) Kaisers- 
bergi Geiler ( f  1510) Eybe Albrecht E korszak jelesbirói közé számíthatók: Wimpfeüng, Bilt Bódog, Malleo
lus, Kempis János, Agricola Rudolf, Wyle Miklós (latin írók fordítója,) Pleninger Dietrich (Sallustius műnk. fordí
tója) Polycharius Jakob (Svetonius fordítója.) —

A tudományok s a  szépirodalomnak hu s hatalmas előmozdítója vala I. Miksa, (1493—1521.) ki maga 
is több német értekezést irt, s nagyobbszerü munkákhoz vázlatot adott, nevezetesen: Treitzsauerwein Mark titkos 
Írnoka által elkészített regény „ W e i s s k u n i g “ (fehér király) mely Miksának életét a Velenczei háborúig képrege 
alakban, s allegóriái nevek alatt leírja.

Wele grosz w'under schauen wil 
der gang in grünen wald usze; 
Tanhuser war ein ritter guot, 
grosz wunder wollt er schauen.

Wan er in grünen Wald usze kam 
zuo den schoenen jungfrauen 
sie fiengen an ein langen tanz, 
ein jar war inen ein stundi.

Tanhuser, lieber Tanhuser mein, 
weit ir bei uns verbleiben? 
ich wil euch die jüngste tochter gä 
zuo einem elichen weibi.

Die jüngste tochter die wil ich nit 
sie treit der teufel in ire 
ich gses an ire brun äugen an 
wie er in ire tuot btinnen.

M u t a t v á n y o k  T a n h á u s e r - b ő l :
Tanhuser lieber Tanhuser mein, 

du solest uns mit schelten; 
wandu komst in disen berg 
so muost du es egelten.
Frau Frene hat ein feigenbaum 
er leit sich drunter zu schlafen, 
es kam im für in seinem träum: 
von sünden sol er laszen.

Tanhuser sluond uf und gieng darvon 
er wolte gen Romge bichten; 
wan er gen Rom wol ine kam 
war er mit bluoten füszen,
Wen er gen Rom wol ine kam 
war er mit bluoten füszen, 
er fiel auch nider uf seine knie 
seini sünden wolt er abbüszen.
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Ein kintiéin ist geboren 
von einer reinen meit: 
got hat ims auserkoren 
in hoher wirdigkeit. 
ein sun wart uns gegeben 
zu trost an alles meil; 
das suit ir merken eben, 
er bracht uns alles heil.

Ave du gotes minne, 
wie wol ir mit im was! 
heil werde trosterinne! 
und do sie sein genas, 
grosz freud wart uns gekündet 
von einem engel klar 
wirt nimmer mer durchgrundet, 
sagt uns die schrift fürwar

Freut euch der sälden märe, 
Messias der ist kumen, 
er hat an alls gefäre 
die menschheit an sich gnumen, 
für uns mit ganzen treuen 
volbracht er alle ding 
der greis wolt sich verneuen, 
er wart ein jungeling.

Altissimus wart kosen 
mit menschlicher natúr : 
wie wol tet das der rosen! 
sie sach in der figur 
die gotheit unverborgen 
Joseph ir schone pflag: 
an einem Weihnachtsmorgen 
Christ bei der keuschen lag.

E s t v e l i  á l d á s  (Agricola közmondásaiból 547 szám.)
Ich wil mich heint legen schlaffen kom Christ von himelreich,
an den allmechtigen gott mich lassen; der mir das leben hat gegeben
wen mich der tot beschleich, meins leibs, und armen sele pflegen.

I t e m :

A felhozott irodalmi mutatványokból kitűnik, miszerint e korszakban a szerelmi, — s hősköltemények 
különös előszeretettel művelteitek s ápoltattak, melyekből későbben a lovagi — s népregények és a krónikák, végre 
a dármák fejlődtek ki, ezen utóbbinak gyermek korát az úgy nevezett farsangijátékokban szemlélhetjük. E mellett 
az egyházi énekek, legendák és a latinirók fordításai képezték az irodalom egyéb termékeit. A nyelv s vers 
még e korszakban is nehézkes s költői csinosság nélkül, és a versnemre nézve sem találunk valami lényeges 
változást.

JKeszler Miároiy.
t a n á r .

3*

K a r á c s o n i  é n e k  XV. s z á z a d b ó l :

Ich wil heint schlaffen gehen 
zwölflf engel mit mir gehen, 
zwen zun heupten, 
zwen zun seiten, 
zwen zum füssen.

zwen die mich decken, 
zwen die mich wecken, 
zwen die mich weisen 
zu dem himlischen paradeise.
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A jelen 1858/9-ki osk. évben követett gymnasium! tanterv átnézete.
II.

Osztály Vallás. Latin. Görög. Magyar. Német.
Földrajz

és
történet.

Mathema-
tika.

Természet-
tudomá
nyok.

Propaedeu-
tika.

Hetenkinti
óraszám.

I. 2. 8. — 2. 3. 3. 3. 2. — 23.

II. 2. 8. — 2. 3. 3. 3. 2. 23.

III. 2. 6. 5. 2. 3. 3. 3. 2. — 26.

IV. 2. 6. 4. 2. 3. 3. 3. 3. — 26.

V. 2. 6. 5. 2. 3. 3. 4. 2. — 27.

VI. 2. 6. 5. 2. 3. 3. 3. 2. — 26.

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

v m . 2. 5. 5. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 26.

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

J e tg y z é * .  1 Ezen átnézet megegyez a m. kormány által kiadott tervvel (1. Verordnung v. 10. Sept. 1855 
Z. 10312—876) eltérvén csak az anyanyelvben, főtanodánkban az anyanyelv magyar — német lévén, 
amott csak a német vétetvén szemügybe ; nálunk a két tantárgyra 40, amott 25 óra esvén hetenkint; 
nálunk az órák öszvege 204, amott 189, nálunk azonkívül bele nem tudatnak az ének, szépírás, rajz, 
gymnastika, franzia s úszás-órák. Az ének az algymnasiumi osztályokban combinálva tárgyaltatott 2 
hetenkinti órában, a felgymnasiumi ifjúság pedig szinte két hetenkinti órában gyakoroltatott a négyes 
hangú énekekben. A szépírásra esett az I. osztályban hetenkinti 2 ora, a többi algymn. osztályokban 
pedig 1 hetenkinti óra. Ezen órákat is bele számítva, volt az I. osztálybeli tanulóknak hetenkint 26 ; 
a II-dik oszt. 25; a III-dik oszt. 28; a IV-dik oszt. 28; az V-dik oszt. 28; a VI-dik oszt. 27; a 
VII-dik oszt. 28; a Vlll-dik oszt. 27 órájuk. Az általában s viszonylagosan kötelezett hetenkinti órák 
száma öszvesen: 217. —

2. Működtek pedig a következő tanárok; (1. a III-dik sz. alatti kimutatást).
az I. osztályb.: Schranz, Zsarnoviczky, Malatides. 
a II. „ Schranz, Kleeblatt, Malatides. 
a III. „  Poszvék, Thiering, Malatides, Zsarnoviczky. 
a IV. „  Poszvék,Keszler, Thiering, Malatides, Zsarnovicvky. 
az V. ,, Poszvék, Király, Petrik, Malatides, Kesz

ler, Turcsányi.

a VI.osztályb.;Petrik, Lehr, Domanovszky, Schranz, 
Keszler, Turcsányi, Poszvék. 

a VII. „ Pálfy, Lehr, Müllner Domanovszky, Kesz
ler, Turcsányi, Király (az 1-ső félévben), 

a VIII. „ Pálfy, Lehr, Müllner, Domanovszky, Kesz
ler, Turcsányi, Király (a 2-dik félévben.)
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i «i ;.
Tanári kar az 1858 /9-diki osk. évben.

Tanár neve. Tudomány, melyet 
tanított.

Oszt ály, melyben 
tanított.

Heten
kinti  óra J e g y z e t e k .

Domanovszky Endre
Propaedeutika 
Magyar 
Történ et

VII. VI (II. . . .  4.
VI. Vll 1. VIII. . . 6.
VII. V III. . . .  6.

16.
r. t a n á r ; a VHI-dik osztályban 
osztálynok s a magyar kör veze

tője.

Dr. Keszler Károly
Latin
Történet
Német

IV .....................................6.
V. V I ..............................6.
VII. V I I I .  . . . 6.

18. r. tanár;  a lV-dikben osztály
nok s a német kör vezetője.

Király József Pál
Latin
Termézettan
Ének

V ...................................... 6.
VII.  0  !. félévben V III . )3 .  

az V. — VIII. és theol. 1.
10. a geológiai s geogr. 

bírod, intéz, tagja.

Kleeblatt Herrn.

Latin
Magyar
Német
Történet
Természetrajz

8 -
1 2mind ■ Il-dik f

Oszt ályban 1 g' 

'  2.

18. r. tanár ] a I l d ik  bari osztálynok ; 
a geol. bírod. int. tagja.

Lehr Andreas Latin
Calligrapkia

VI. V I I .  VIII. . . 16. 
1.................................... 1. 17. r. tanár;  a Vll-dikben osztály

nok.

Malatides Sándor
Magyar
Mathesis

III. I V. V. . . .  6. 
I. I I .  III. IV. . . 12. 18. s. tanár.

Müllner Mátyás Görög VII.  V I I I ................... 9. 9.
r. theol. tanár;  könyvtárnok; az 
alumnenm és Convictus epho- 

rusa.

Pálfy József Vallás VII.  VIII.  . . .  4. 4.
Theol. és Semin, igazgató; fő- 
tanodai exhortator. felszentelt 

pap.

Petrik János Jakab
Vallás
Görög

V I..................................2.
V. V I ...........................10. 12. r. tanár;  az VI-dikban osztály

nok, helyb. magyar lelkész.

Poszvék Gusztáv
Vallás
Természettud.
Német

III.  IV. V. . . .  6. 
III. IV. V. VI. . . 9.
v ............................3. 18.

r. tanár;  az V-dikben osztálynok ; 
j e g y z ő ; felszentelt pap ; a zool. 
botan. és geogr. bírod. Intézetek 

tagja; természetrajzi múzeum őrje.

Schranz János

Vallás
Latin
Magyar
Német
Természetrajz

I. I I .............................. 4.
1............................. 8.
1............................. 2.
V I ..................................3.
1............................. 2.

19. s. tanár. Az I-ben Osztálynok.

Thiering Károly
Görög
Latin
Német

III. IV ......................... 9.
I I I  ................6.
I V  ....................3.

18. s. tanár.

Turcsányi Adolf
Mathematika
Physika
Calligr.

V. VI. VII. VIII. . 11. 
V i l i .  (a2.félévb. VII.)  3. 
I.— IV.......................... 4.

18.
r. taná r ;  okleveles mérnök; 

muzeumi őr; a geogr. bír. int. 
tagja.

Zsarnoviczky György
Német
Földrajz és tört. 
Ének

I. I l i ............................ 6.
I. III. IV. . . .  9.
az I.-—I V ; chorus V.— 

VIII. és theol. 3.
18.

r. t a n á r ; a III dikban osztály
nok; a gymn. zenekar felügye

lője.

J e i j y / . .  1. Domanovszky, Lehr, Müllner, Pálfy, Petrik a theologiában is tartanak előadásokat; e szerint minden 
tanár hetenkint 18 — 20 órát ad. A hetenkinti órák öszvege (I. a II sz.) 217, a tanárok órainak 
öszvege pedig 213, mi az által egyeztetik ki, hogy az énekre szánt órák combinalva jönnek elő, 
tehát 217—4 (8 helyett,; =  213.
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2. Rendkivlili tanítók: Steinacker Károly városi rajztanító, rajzban; MössI Lajos seminariumi tanár, 
gymnastikában; Hirth György és Pap Jakab úszásban; hébervallás tanító Kohn József.

3. A franczia nyelv elöadatott 6 hetenkinti órában Turcsányi Adolf és Poszvék Gusztáv rendes tanárok 
által.

4. A Confirmandusokat oktatták: Iíolbenheyer Móricz helyb. német lelkész s Petrik J. J. helyb. magyar 
lelkész urak. —

3. Működtek tehát a tanodára nézve mint rendes 
tanárok: 11-en; mint helyettes tanárók:

3-an; mint rendkívüli tanítók:
5-en; s helyb. német lelkész:

__________1.________
Összveg: 20 —

6. Megemlítendő különös elösméréssel, hogy Doinanovszky tanár a magyar irály gyakorlatokat a ren
des órákon kívül kitűnő buzgósággal vezényelte; a többi tanárok pedig oskolán kívül is segéd kezeket 
nyújtottak, — nem kiméivé a drága időt, — a tanulni vágyó ifjúságnak. — Sőt találkoztak ifjak, 
kik gyöngébb tanuló társaikkal minden jutalom nélkül csupán jóakaratból ismételgették a feladott lecz- 
kéket.

í v .
Tantárgyak az 1858/Hlíki osk. évben.

I-ső osztály*
1. Vallás 2 óra. Ó szövetségi bibliai történetek magyarázata, az oda vágó bibliai mondatok s szent énekek em

lékelése.
2. Tátin n yelv  8 óra. A nyelvtan elemei, ejtegetési, hasonlítási és hajtogatási gyakorlatok; némely erkölcsi

mondatok betanulása, fordítási gyakorlatok otthon s az iskolában. Kézi könyv: Szepesi.
3. Magyar nyelv  2 óra. A nyelvtan elemei: betülan, szótan, nevek s igék ragozása; helyes Írási szabályok,

elemezés, versemlékelés, folytonos gyakorlat. K. k. VVarga János nyelvtana s olvasó könyve.
4. lé m e t  nyelv  3 óra. A’ nyelvtan elemei: helyes irás s olvasás. Declinálás, hajtogatás, fordítás, elemezés

Szavalmányok. Hetenkint egy Írásbeli gyakorlat. K. k, Töppler.
5. Földrajz 3 óra. Az általános földrajz főbb pontjai, — a politikai földrajzzal össze kötve. K. k. Bellinger,
6. Számtan 3 óra. A négy műtétel egész s tört számokkal Vonalak, szögek, három szögek, s a velők kapcso

latban levő tételek.
7 Term észetrajz 2 óra. Állattan, I-félév: az emlősök, II-ban a rovarok. Ez utóbbit illetőleg magok a tanulók 

kirándulások alkalmával gyűjteményre is tettek szert.
8. É nek és szépírás 3 óra. —

II-tlik osztály.
1. Vallás 2 óra. Újszövetségi bibliai történetek magyarázata, odavágó dictumokkal és ének versekkel.
2. Tátin nyelv  8 óra. Igetan, a rendes s rendhagyó hajtogatás paradigmái betanulása, gyakorlatok az eleme

zésben, fordításban s minden beszéd részek hajlítási paradigmáinak ismétlése, havonkint 2 feladat; K. k. 
Szepesi, 2-dik rész elvégezve mind. Erkölcsi mondatokból 10 mondat.
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3. Magyar n y e l v  2 óra. A nyelvtani szabályok bővebben, a rendhagyó igék ragozása, elemezés, — vers
szavalás, otthoni dolgozatra havonkint 2 feladat.

4. lé m e t  n yelv  3 óra. A nyelvtani szabályok a hozzájak tartozó gyakorlatokkal. Oltrogge olvasó köny
véből elemezés, szavalás. Otthoni feladatok leginkább fordítás a nyelvtanbóli gyakorlatokkal.

5. T örténelem  3 óra. Ókori történelem főleg a Görögök s Romaiak története Octavianig kapcsolva földrajzzal.
K. k. Beck.

6. S z á m t a n  3 óza. Tizedes törtek, viszonyok, arányok s egyszerű hármas szabály Vonalok, szögek, három
és sok szögek a velők kapcsolatban levő tételekkel s feladatokkal.

7. T erm észetrajz 2 óra 1 felévben. Madarak, hüllők, halak 2 félévben növénytan átalános átnézete s né
mely nevezetes növények ismertetése k k. Hanák.

8. É n e k  és S z é p í r á s  2 óra.

ü l  dik osztály.
1. V a l l á s  2. óra a Reforrnátió története magyar országban ;
2. Latin ti óra Esettan rögtönzött s otthoni dolgozatokkal. Cornelius Naposból Lysander, Alcib; Thrasyb.

Dión s Hannibál életrajza.
3. G ö r ö g  8 óra. Olvasás, névragozás s az igéből a praesenstő. Nyelvtan. Curtius szerint.
4. Magyar 2 óra. Szókötéstan mondatok elemezésével, szavalás, dolgozatok K. k. Varga. J.
5. l i lé m e t  3 óra. A nyelvtani szabályok folytonos ismétlése mellett némelly körmondatok ismertetése, gyakor

latok elemezése, szavalmányok, hetenkint egy írásbeli gyakorlat K. k. Töppler, Mozart és Oltrogge.
6. Történelem  3 óra. Középkor: Augustus idejétől Amerika felfedezéséig magyar történettel és középkori

földleírással bővítve. K. k. Beck.
7. S z á m  és n é z l e t t a n  3 óra. Számtanból: Ellenlett mennyiségek, betűszámtani mütételek egész s tört nagy

ságokkal, hatványozás s gyökvonás. Mértanból: lapok területének kimérése, idomok átváltoztatása, — 
egyenes vonala idomok osztása, három és sok szögek hasonlatossága —

8. T e r m é s z e t t u d o m á n y  2 óra. Ásványtan. Természettanból: a testek általános tulajdonságai; az egyen
súly és mozgás, fény, természet — tünemények.

9. É n e k  és S z é p í r á s  mint a II. oszt.

lV-tíik osztály.
1. V a l l á s  2 óra. Kis káié. K. k. Dr. Luther M. kiskátéja Wendel magyarázatával ford, s kiadta a soproni ev.

tanító képezde.
2. L a t i n  6 óra. Szókötési szabályok ismétlése; körmondattan. Hangmérték és a verstan elemei. Caesarból 40

fejezet; Ovidból 1 elegia, emlékelés, fordítások, hetenkint 1 dolgozat.. K. k. Müllner.
3. G ö r ö g  4 óra Az ige; havonkint 2 otthoni dolgozat. Nyelvtan K. k. Curtius.
4. Magyar 2 óra. Egyszerű, bővített, öszvetett s körmondatok; hetenkint egy dolgozat. Szavalmányok. K. k.

mint a Ill-dik oszt.
5. Vémet 3 óra. Oltrogge olvasó könyvéből kivált történelmi s költői darabok olvasása s lefordítása; Szalay

s Bajza történelmi müveiből egyes szakaszoknak németrei fordítása; otthoni dolgozat havonkint 2. 
ti. TörténeSem és földrajz 3 óra. Üjkori történet a bécsi congressusig, Austriai honisméret az „Oester- 

reichische Vaterlandskunde“ kézi könyv szerint.
7. Szám és nézlettan 3 óra. Hatványozás, gyökvonás, viszonyok, arányok s ezek alkalmazása, elsőfokú

egyenletek; a három- és sok szögök hasonlatossága, a kör s hozzá tartozó idomok, terület számítás. 
K. k. Moznik.

8. Term ézettan 3 óra Nyugtán, inoztan, hangtan; delej, berz, meleg, csillagászat elemei, a nagyban mutatkozó
természeti tünemények. K k. Schabus — Hollósy.

9. É n e k  és S z é p í r á s  mint a Ill-dik oszt.
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V- dífc osztály.
1. Vallás 2 óra. Bibliaisme, héber régiségtan, bibliai olvasmányok.
2. Tatin 6 óra. 1 ső félév: Ovid Metamorph. 2-ik kő nyv 1—366 és S-ik könyv 294 —532-ik versig. Proso-

diai gyakorlatok, fordítások latinra, zárvány és otthoni dolgozat 26; 2-dik félévben Livius 21 könyvéből 
48 fejezet.

3. G ö r ö g  5 óra. 1-sö félévben Xenophon Anabasisámij k 2-dik könyvéből 4 fejezet, és nyelvtani ismétlés; 2-dik
félévben Xenophon Anabasisa 2-dik könyvénél 5-dik fejezete és Herodot 8-dik könyvéből 18 fejezet.

4. m a g y a r  2 óra. Irálytan, otthoni s zárvány munkák havonkint egyszer, szavalmányok.
5. Kémet 3 óra. Olvasmányok, fordítások magyarból n émetre, havonkint 1 otthoni munka.
6. Történelem  3 óra. Ókor, különösen görög hon története görög Mythologiával s Archaeologiával, Nagy

Sándor haláláig K. k. Pütz.
7. m atliem atika 4 óra. Betűvetés egész és tört számiokkal, láncztörtek, viszonyok, arányok, hármas szabály,

osztalék szabály. Geometria: longimetria és plamimetria, Moznik szerint.
8. Term észetraj* 2 óra. 1-ső félév: ásványtan Felöcker szerint; 2-ik félév; növénytan Bili szerint.
9. Chorus 2 óra.

VI- tlik osztály.
1. V allás 2 óra. Bevezetés az ó és új szövetségbe; biblia olvasása és magyarázata.
2. Tátin 6 óra. Cicero pro Qu. Ligario és pro Archia. Sallustius: Jugurtha 1 — 16 és 85-dik fejezetek. Virgi-

lius: Aeneis 1-ső könyv. Bucolica: Eccloga I. V és VII-dik. Irály! és fordítási gyakorlatok a szabály 
szerint

3. G örög 5 óra. Herodot VII könyvb. 122 — 185. Homer Odysseájából a VI, IX és X-dik könyv. Havonkinti
dolgozatok.

4. ülagyar 2. óra. Vers és költészetlan. A magyar irodalom története a Mohácsi vészig. Szavalmányok; havon
kinti dolgozatok.

5. IKémet 3 óra. Stilistica; szavalmányok; disponálásí gyakorlatok; újabb remekírók némely munkáinak magyará
zata; otthoni munkák szabály szerint.

6. m atliematika 3 óra. Algebra, hatvány, gyök; logaritmusok; egyenletek. Trigonometria, Stereometria;
mérési gyakorlatok.

7. Történelem  és földrajz 3 óra. Romai történelem anyugoti birodalom elenyészéséig; latin mythologia. K.
k. Pütz.

8. Term észettudom ány 2 óra. Állattan Schmarda szerint.
9. Chorus, 2 óra.

VH-dík osztály.
1. Vallás 2 óra. Egyház történet.
2. Tátin 5 óra. Cicero Oratio Pro T. Annio Milone. Virgil Aeneis IV Ének Georgicon I könyv: 1—70;  .2

könyv 4 5 8 -5 4 2 . 3 könyv 478—566. Otthoni és zárvány munkák havonkint kétszer.
3. G örög 4 óra. Homer Iliász VI és VII ének és a IX ének egy része. Demosthenes 3-dik Olynthusi beszé

de és az első philippikája Havonkint egy otthoni munka.
4. magyar 2 óra. A magyar irodalom története a mohácsi vész óta Kazinczyig. Havonkint egy munka. Sza

valmányok.
5. Hémet 3 óra. Német irodalom. Kezdettől a 16 századig, Otthoni és zárvány munkák. K. k. Mozárt.
6. T örténelem  3 óra. A középkori történet 476—1492. K. k. Pütz.
7. matliem atika 3 óra. Határozatlan egyenletek. Másodrendű egyenletek; felsőbb rendű és log. egyenletek.

Haladványok. Kamatok kamatjainak számítása. Newton binomtana. Permuctatio — Combinatio — Va-



riatio; Valószínűségi számítások. — Mértan. Gömbháromszögtan alkalmazása a csillagászatra. Al
gebrának mértanra alkalmazása. Az egyenletek és algebr. kifejezések mértani szerkesztése. Geometria 
analytica egyenes és görbe vonalokról. A négy görbe vonal. Mérési gyakorlatok.

8. P hysica 3 óra. 1 fél év. chemia, egész terjedelemben folytonos kísérletekkel. Baumgartner és Stöckhard 
k. könyvek szerint. — Második félév: A szilárdok staticája és dynamicája. A hígak stat. és dynam. 

Aérostatica és aérodynamica. Hangtan.
6. Propaedeutlca 2 óra. Formális logica. K. k. Beck.
Ének. 2 óra. Chorus.

VIH-dik osztály.
1. Vallás 2 óra. Hit és erkölcstan.
2. L a t i n  5 óra. Horatius, ódák: I k. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 24, 28, 31, 34, 35, 37, 38,

II-dik könyv: 1, 2; 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, III-dik könyv: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 21, 24,
29, 30- IV-dik könyv: 2, 3, 4, 7, 12, De arte poetica. Epodon: 2. — Carmen seculare. Satyrák 
lsö könyve: 1-ső Sat. Epistolák II-dik könyve 1. ep. — Tacitus-Agricola 1—27; 39—46 fej. Ger
mania 1 — 14 fej. Annales 1-ső k. 1 —15; 55—72 fej. — 2 hetenkinti munka.

3. Görög- 5 óra. Platon Socrates Apológiája és Sophocles Ajas-sza. Cursorie olvasva Platon Critonjának egy
része. Minden hóban egy otthoni dolgozat.

4. Magyar 2 óra. Szépészeti fejtegetések. Dolgozatok. Szavalmányok.
5. Vemet 3 óra. Német irodalom legújabb korig; német mythologia, remek írók olvasása; otthoni s zárvány

munkák az Org. Entw. szerint. K. k. Mozart.
6. Történelem  és földraj* 3 óra. Újkor története K. k. Pütz. Az osztrák birodalom statistikája. K. k.

Vanicsek.
7. M atliematika 1 óra. Ismételés, mérési gyakorlatok K. k. Moznik.
8. Term éxettan 3 óra 1-ső félév Optika, Astronomia elemei. 2-dik félév: hév, inagnetismus s berz folyto

nos kísérletekkel. K. k. Baumgartner és Schirkhuber.
9- Propaedeutika 2 óra. Lélektan Beck szerint.
10. Ének 3-óra mint a VII-dik Oszt.

m  a  'm  sas  j k : t  s
1. Az énekben tárgyaltattak, az algymnasiumi osztályokban: a zend magassága s mélysége, zendjelek, zendrova-

tok, zendnemek; szent énekek egy hangon; a felgymnasiumban azokkal, a kik különösen képeseknek talál
tattak, négyes hangú egyházi s világi énekek, melyeket az tfjuság különféle ünnepélyek alkalmával előadott.

2. A szépírás úgy gyakoroltatott mint a múlt évben, Lehr András és Turcsányi Adolf tanárok vezetése mellett.
3. Re n d k í v ü l i  t á r g y a k :

a) A C o n f i r m a n d u s o k a t  oktatták Kolbenheyer Móricz és Petrik J. J. lelkészek; confirmáltattak Juni
us 5-dikén: Unger Férd. Graf Sándor, Maninger György, Schmidt Karoly, Péter Rudolf, Maninger 
Ágoston. Junius 26-dikan: Radó Lajos, Hrabovszky Lajos, Turcsányi Gyula, Petrik Géza, Ziegler La
jos, Skila Mihály, Szalay József.

b) A f r a n c z i a  n y e l y  27 kezdő számára elöadatott 3 hetenkinti órában Poszvék Gusztáv tanár által; 
a 14 előbbre mentek számára pedig ugyan is 3 hetenkinti órában Turcsányi Adolf tanár által; hasz
náltatott Legat grammatikája és olvasmányok Ahn 2-dik része szerint.

c) G y m n a s t i k «  Mössl L. vezérlete alatt:
4 hetenkinti órában; részt vett benne 184 gymn tanuló és 10 extraneus, 15 csapatra felosztva a 
következő főtornászok vezetése mellett: Werts Adolf, Mészáros J. Kapp R. Jczés K Galle E Krausz 
A Lehr Alb Vagner S. Hirschler S. Buti M. Karsay Gy. Magyar S- Hechtl J. Nagy P. Fördős V- 
Ulreich P. Kolbenheyer F.

d) A r a j z o l á s i  gyakorlatok a helyb. városi oskolában tartattak 10 hetenkinti órában 52 tanulóval Stein— 
acker K. polgári rajztanitó vezérlete alatt

e) Nyáron úszásban gyakoraltatott az ifjúság nagy része Greilinger F. uszodájában, két úszómester fel
ügyelete alatt.

4
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4. A felgymnasiumi növendékek legynagyobb része szabadon vett részt a magyar irály és szavalati gyakorlatok
ban 2 hetenkinti órában Domanovszky E, tanár vezénylete alatt; a német irály, és szavalati gyakor
latokat vezették: az V-dik Osztályban Poszvék G. a YI-dik Oszt. Schranz J. a VII, VIII-dik s a theol. 
oszt. Keszler K. tanárok. (1. a XIII számot.) Azonkívül, az illető tanárok felügyelete mellett két írt 
magyar hetilapot .Xmfény-“ és „Hajnal14 név alatt adott ki a felgymnasiumi ifjúság.

5. Az igazgatóság engedelmével két zenekar gyakorolta magát kétszer hetenkint a zenészeiben Zsarnoviczky Gy.
felügyelete alatt, s jártasságának szép jeleit adá osk. ünnepélyek alkalmával

V.
A jövő 1859/60-diki osk. évben követendő tanterv.

Midőn a m. kormány az „Organisations Entwurf“ -ban azon elveket állította fel, mik szerint a közne
velési ügy idővel elintézendőnek ítéltetett: szabad tér engedtetett azoknak kivitelére s a netaláni nem lényeges 
módosítások javaslatára. A nyolczévi határidő elmúlt s átlátta mind a m. kormány, mind pedig a pártfogóság az 
eddig használatban lévő tanterv előnyeit de némi hiányait is; azért is az 18S4-diki Dec. 16-dikán és az 1837- 
diki Oct. 10-dikén kelt rendeletek nyomán a „Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien“ (1. achter Jahrgang 
1837, 10-tes Heft pag. 71)4 s köv.) folyóirat utján felszólittaltak az illetők a létező tanterv megvizsgálására, a 
következőket felemlítvén: Der Zeitpunkt rückt heran, wo nach Allerh. Befehle der Lehrplan der Gymnasien einer 
neuerlichen Prüfung unterzogen werden soll, damit an der Hand der über seine Wirksamkeit gewonnenen Erfah
rung 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 felszólittatott 
a tanári kar egy oly tanterv kidolgozására, mely mind a m. kormány kívánalmainak, mind pedig azon igények
nek megfelelne, melyeknek valósítását a dunántúli ág. hitv. Evangélikusok méltán követelhetik. A tanári kar e 
komoly tárgyhoz illő meggondolással tárgyalás alá vette az ügyet, s meggyőződését kifejezte egy részletes tan
tervben, melyet a kerületi osk. választmány Ielkiesméretesen megvizsgált, hogy a kerületi gyűlés jóváhagyását e 
munkálat felett fejezze ki, vagy netalán némelyeket változtasson rajta. A kerületi gyűlés ösmert okoknál fogva, 
még eddig nem tartatván meg, a tanári kar jogában nem ál, az eddig követett s minden évben mind a m. kor
mány, mind a pártfogóság elébe terjesztett s megerősített tantervnek átalakítása s életbe léptetése. Addig is tehát 
a létező tanterv megtariatik, míg a pártfogóság e részben a m. kormánynak a netaláni módosításokat be jelentendi 
s a kellő lépéseket megteendi, hogy a in. k. követelményei, mind a kor igényei, mind pedig a protestantismus érde
kei öszhangzatba jöjjenek. Örömmel kijelentjük, hogy — a tapasztalás szerint — a különféle tényezőket mind a 
m. kormány, mind a pártfogóság telyes mértékben méltányolja s hogy a haladásnak eszméje a józan törek
vésben központosúl Őszinte bizodalommal nézhet e szerint a tanári kar a jövőnek elébe s ha érzi is, hogy a 
feladat fontossága nagy felelőséggel já r, még is bizik a pártfogóság bölcs belátásába s a m. kormány megnyug
tató előzékenységébe. — Megemlítendő, hogy egy a gymnasiumhoz tartozó e l ő k é s z í t ő  o s z t á l y  a kerületi vá
lasztmány által jövő évre szükségesnek ösmertetett el már azon oknál fogva is , minthogy nagy része a vidéki 
tanulóknak, kik aGymn. első osztályába akarnak felvetetni, minden figyelmeztetések daczára (I-az 1834/5-diki Progr. 
43-dik, az 183%-diki Progr. 40-dik, az l836/7-diki Progr. 33 s az 183%-diki Progr. 37-dik lapjait) nem jön 
hozzánk annyira elkészülve, hogy a gymn. tanulmányokban sikeresen haladhasson. Meg vagyunk győződve, hogy 
a  pártfogóság e részben is a közjót előmozditandja s hogy a helyb. nemes Convent a szükséges tantermek elő
állítására nézve a pártfogósággal kezet fogva előzékenyen müködendik. —
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Tanári kar a jövő 1859/6«-diki osk. évben.
Előre látható, hogy a tanári kar a jövő oskolai évben is 14 egyénből fog állani. A

III. sz. alatt megnevezett tanárok jövőben is együtt fognak működni. Számuk nem fog csökkenni, 
de meglehet, hogy azon esetre, ha az előkészítő osztály (1. az V. számot) felállittatnék, egy külön 
supplensnek alkalmazása kívánatosnak, sőt szükségesnek is fog tartatni. Hálásan veendi a tánári 
kar, hogy ha — miről nem kételkedünk — a buzgó pártfogóság módot találand, miszerint a/, eddigi 
supplensek állandósítása fog kieszközöltetni. A netaláni változásokat a jövő évi tudósítvány köz 
hírré teendi. —

VI.

VII.

Tantárgyak s különösen kézi könyvek a jövő 1859/6o-diki osk. évben.
A tantárgyak a kézi könyvekkel szoros kapcsolatban lévén, amazoknak történendő 

meghatározása (1. az V s z ) ezeknek kiszemelését feltételezi. A használatban lévő kézi könyvek 
jegyzékét adta az 1855/ 6-diki tudósítás, a 23-dik lapon; megemlitendő azonban, hogy a vallás- 
tanitásnál a helyb. képezde által kiadott káté és egyház-történet fognak használtatni; a latinban 
Szepesi nyelvtana és Müllner Syntaxisa, azonkívül a tudva lévő auctorok; a görögben Curtius 
és Lichner s a tudva lévő remekírók; a magyarban Varga; a németben Töppler, Mozart, Olt- 
rogge; a földrajzban és történetben Bellinger, Beck, Pütz; a Mathematikában Moznik-Szabóky; a 
természettudományokban, Hanák, Schabus-Hollósy, Fellöcker, Bill, Schmarda, Baumgartner, Sehirk- 
huber; a propaedeutikában Beck. — A mennyire még czélszerü magyar kézi könyvek nem lé
teznek, azoknak szerkesztéséről s mimódoni kiadatásáról a pártfogóság fog gondoskodni a neta
láni lithographiai eljárás is leendvén igénybe veendő. —

4*
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Vallási, erkölcsi, nevelési és fegyelmi ügy.
1. A lefolyt évben is arra fordította a tanári kar különös figyelmét, hogy a vallásosságnak boldogító 

malasztja vezérelje az ifjúságot. A szorgalmatos templomjárás mind a német, mind a magyar isteni tiszteletre 
vonatkozólag, a szent vacsorávali élés s a hetenkint tartatott oskolai könyöngések sikeres befolyást gyakoroltak 
az ifjúság kedélyére, mely nem csak szavakban, de tettben is szépen mutatkozott a hányszor szükségesnek talál
tatott a szegény gyülekezeteken vagy tanodákon segíteni. E helyen különösen kiemelendő s méltánylással kísé
rendő azon buzgóság, mely a tavai alapított „egyházi gyámalap körül e folyó évben is mutatkozott. A tanári 
kar tudniillik azt határozván, hogy a szegény ev. gyülekezetek s tanintézetek szabad adakozás útján, a külhoni 
bőkezű hitsorsosink példáját követve, a mennyire lehet gyámolitassanak: a tanodái ifjúság örömest nyújtott segéd
kezeket s minekutána az illetők szülőik beleegyezését megnyerték volna, bizonyos időkben 1 p. krral. járultak 
a gyámalap öregbítéséhez, úgy hogy November végéig ezen csekély, de jó szívből nyújtott fillérekből 124 forint 
pp. 36V» kr. kikerült. — A tanári kar vállalatát elősegítette a helybeli ev. buzgó polgárság; 428 egyén karöltve 
működött velünk, minek eredménye volt 648 fr. éz 41% kr. pp. Ezen öszvegben részesült (a Dec. 5-dikén kia
dott „Kimutatás“  szerint) 5 ev. ág. s. helv. hítv. gyülekezet, 4 tanintézet és a külhoni hitsorsosok a lipcsei G. 
Ad. egylet központi elöljárósága útján, rendelkezés alá vétetvén 600 ft. pp- a hátra lévő 48 ft. s 41 % kr. pedig 
a jövő évi számadásban bevétel gyanánt lévén feljegyzendő. — Ezen ügy új fordulatot nyert e f. év elején, álta
lános helybeli segélyintézetté alakíttatván át; a Sopr. nemes Convent örömmel felkarolta a szent ügyet s lehet 
reményleni, hogy a közös eljárásnak sikere még sokkal kecsegtetőbb leend. A tanodái ifjúságot illetőleg az igaz
gatóság késztetve érzi magát mind a szülőknek Iegöszintébb háláját kijelenteni, mind az ifjúság eljárását atyai 
áldással kisérni, mit ánnál inkább tehet, minthogy e vállalatot a dunántúli ev kerület jóvá hagyta s a m. kor
mány megerősitette. Ugyan is a helyb. m. helytartóság az 1859-diki April 1-sején kelt 7249 sz. alatti rendelete 
szerint a jótékony gyűjtések megengedtetnek, az igazgatóságot azon m. cs. k. Ministerium kibocsátványára figyel
meztetvén, mely kelt Januar 24-díkén az 1853-dik évben (1220 — 149 szám alatt) s melynek kivonata igy szól: 
„Es ist mit aller Gewissenhaftigkeit der Grundsatz fest zu halten, dass in Beziehung auf Beiträge zu wohlthätigen 
Zwecken was immer für einer Art, der Einfluss der Lehrer auf die Schüler nie in einer andern Weise geltend 
gemacht werden darf, als dadurch, dass der gute Zweck empfohlen und dem Herzen der Schüler nahe gelegt werde.“

2. Az erkölcsiség tekintetében a tanári kar szorosan ügyelt arra, hogy mind az oskolában, mind az 
oskolán kívül a tanuló jól viselje magát, mire az osztálytanárok különös gondot fordítottak. Atyai intések, igaz
gatói feddések s csak az algymnasiumban ritkán alkalmazott büntetések az illetőket jó útra téritették.

3. Az oktatás- nevelés ez idén is méltán vette igénybe a tanári kar paedagogikai tapintatát; bár a 
szülők részéről is buzdító érdekeltség mutatkozott volna! A szülő s tanár közti kölcsönösség szent kötelesség 
lévén a nevelés terén, felkérjük a t. ez. szülőket, hogy bármikor forduljának az illető tanárhoz vagy igazgató
hoz s ne várják el azon időt, melyben a hivatalos közlekedés néha kellemetlenséggel is jár. Az első félév végé
vel minden szülő hivatalos tudósítást kapott fiáról s a t a n á r i  k a r  284 l e v é l r e  c s a k  12 v á l a s z t  v e t t  
k e z é h e z !

4. A fegyelem ez évben is atyai szigorúsággal kezeltetett. Általában az ifjúság becsület érzete dicsé
retet érdemel. Az oskolában a leg csekélyebb kihágások sem történtek, minden tanár maga tartotta fenn tekin
télyét s az igazgató e részben egyszer sem vétetett igénybe; az oskolán kívül is az ifjúság úgy viselte magat, 
hogy csak szók, kik kákán csomót keresnek, nézhették gyanús szemmel az ifjúkor örömeit. Az alsó osztályokban 
némelyeknél, kik könnyen vették a kötelesség — teljesítést, fenyíték is volt szükséges, mi jó sikerrel járt; a fel- 
gymnasiumi tanulókra nézve a börtön egész éven át zárva maradt, mert egyetlen egy bebörtönzés sem jött elő. —

VIII.
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A havonkinti tanári értekeztetek nyomán mind az egész osztályokra, mind pedig egyes növendékekre nézve vagy 
dicsérve serkentő vagy feddve intő Ítélet hirdettetett ki nyilvánosan az egész osztály jelenlétében. Az osztály- 
nokok gyakran látogatták meg növendékeiket szállásaikon s ezen eljárásnak nagyon üdvös hatását tapasztaltuk. 
A helyb. rendőrségi hivatallal épen semmi hivatalos öszveköttetésben nem volt a tanodái igazgatóság. — Az i^u- 
ság ezen jó szellemére jövőben is adandja áldását a jó isten s e reménytől buzditottan elszánt bízodalommal vise- 
lendi a tanári kar a nevelés s oktatás terheit. —

IX.
T a n s z e r e k .

1 Örömmel jelentjük, hogy a nagy könyvtár, mely több mint 20000 kötetből áll, ez évben is teteme
sen szaporodott annyira, hogy a könyvtári terem már már szűknek mutatkozik. Legnagyobb részét a könyvek
nek ajándék utján kaptuk; vegyék az illetők a legőszintébb hálánkat. — Adakozott: az eperjesi ev. Collegium, a 
Schwarzféle „Emlék ünnepély“ ; az Utrechti G. Ad. egylet: Dictionnaire frangais et flammand; a m. cs. k. Mini
sterium: Jahrbuch der geol. Reichsanstalt IX. Jahrg. 1858 Nr. 1. 2. 3. 4 ; Dr. Jánssen: Verlag der allgemeine 
Vergaderung von de N. G. Ad. Vereening 1858. A Leydeni G. ad. egylet: Deutsch Holländisches Wörterbuch 2 
kötet; Dr. Janssen: Tafereelen in berigten 1858 dende aflevering; Friedenreich Gustáv: Abriss einer Geschichte der 
ßenedictiner-Ablei zu den Schotten in Wien: Dr. E. B. Swalue Amsterdami lelkész: Protestanten in Hongarji; 
Boldini Robert: Grimm regéi. Schwabenau udvari tanácsos 12 kötetet ajándékozott; a Soproni isk. tanítói képez- 
de: Egyhangú melódiák és egyházi történet. Egy névtelen küldött Pozsonyból 35 kötetet. Seyring és Hennicke: 
Ottrogge 6 kötet. Chalupka Sup. Adm. Geschichte der Generalsynoden; Báthory h. Superint: A dunamelléki helv. 
hítv. egyh. kerület névtára; Sebestyén Gábor: Genethliacon. M. helyb. helytartóság: Katonázási törvény; Thiering 
Károly: Franke Aufgaben z. Übersetzen ín d. Griechische, Köteles anthropologiája és Rossmässler, Der Menseh 
im Spiegel d. Natur; Poszvék Gusztáv: Eberhards Leitfaden d. analytischen Chemie; Pálfy J. Dr. Luther Márton 
kis kátéja; Virághalmi Ferenz: Fegyverkovács; Bertok Sándor „Gedichte“ 4 kötet Boldini Robert: Grimm regéi. 
Wigand Otto által a némethoni nyomdászok 596 nagy értékű könyvet, különösen Seminarium részére 890 kötet tér
képekkel s nagy becsű rajzokkal 1000 font; értéke a küldeménynek 1659 tallér 18% garas. A kitűnő buzgóságu 
Wigand Otto Urnák ezennel a fötanoda forró hálát mond, annyival inkább, mivel hogy reményt nyújtott, hogy 
jövőben még több küldeményt várhatunk. A nagykönyvtár járatta: a Sárospataki füzeteket, a Magyar Múzeumot, 
a Budapesti szemlét az Allgem. Kirchenzeitungot, a Pesti naplót, a prot egyh. s isk. lapot és a Gymnasiál Zeit- 
schrift-et. —

A könyvtár pénztára a következőket szerezte meg: „Herzog Realencyklopaedie“  folytatva; Schwegler 
„römische Geschichte“ folytatva; Magyar német müszótár; Humboldts „Cosmos;“ Bromme Atlas zu Humboldts 
Cosmos; Pauli Realencyclopaedie des class. Alterthums; Ritter-Geschichte der Philosophie; Fischer Bacon und Leib
nitz Philosophie; Dunker Geschichte des Alterthums. Schematismus Vanicsektől.

2. A p é n z g y ü j t e m é n y  es r é g i s é g e k  t á r a  szaporodott következő ajándékokkal: Malatides S. 
felajánlott egy magyar húszast; ifj. Eckel férd. 1 réz és 1 ezüst pénzt; Besser F. egy régi érmet; Tóth Samu 
egy régi üveg poharat, mely egy római koporsóban találtatott Szili-Sárkányban; Hollerung esperes a Grillparzer- 
féle érmét; Dr. Haskler által 30 darab különféle érme; Galle. Andr. egy darab érmét; Karsay S. eperes 5 d. ér
mét; Opel tanuló 38 római pénzt; Rosenauer tanuló 1 régi velenczei ezüst pénzt; Kraus Károly egy római ezüst 
Kraus T. esperes 3 római rézpénzt; Paczer K. egy ezüst érmét Zsigmond osztr. főherczegtől és egy emlék
pénzt 1532-től Lagler Guszt. 15 d. ezüst érmét leginkább a 17-dik századból.

3. T e r i n é s z e t t a n i  s z e r e k :  Király felajánlott egy hévmérőt; a becsi Stettingertől megszerezve: 
Rátapadási lapok; 12 bolognai palaczk; 12 bataviai csöpp; Monochord Fischer szerint; vizbontási készlet; Smee-
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féle és Danielféle elem; platinsodrony. Chemiához tartozó különféle preparátumok. Stőhrertől (Dresdából) némi 
pachytropiai készletek —

4. T e r m é z e t r a j z  és fö ldi sme.  Gebhard adott 35 mészpatdarabot; Kropf M. 1 kigyóbőrt (boa con
strictor;) Szlavik S. rétegmester 9 darab Magneteisenstein és kövületeket és 6 d. szenet, kövületet Ritzingről; Opel 
tanuló 90 madártojást; Lumniczer Superint. 4 növénytani táblát; Polevkovics G. 80 darabból álló ásványgyüjtemenyt; 
Bertók S. borda-kövületet s köveket; Böhm S küldeménye Afrikából (Quittából) melly gyönyörű 205 darabból 
áll és 3 féle magokból u m. Nutsitsi, Dadokui és tigrisdió; — Poszvék tanár különféle tengeri csigákat és 
20 darab kövületet.

5. Ének- zene .  Megszerezve: Becker op. 24; Lacher Chorus op. 61. Lindpaintner op. 170, Mar- 
schner op. 110. Ajándékok: Hrabovszky J. 5 f. a é. — Zengj dalt az Úrnak, hymnus; Mely kimondhatatlan jó, 
vagy Choral Zsarnoviczkytól; „Magyar ország édes fia‘‘ és „Ez a falu de be vagyon kerítve“ népdalok Bognár
tól; „Az imádkozóhoz.“ Hymnus Erkeltől; „Kis komárom, nagy komarom“ népdal; Ima zampából; „Mi zengi túl 
a bérczeket“ magyar karének; József és testvérei operából, ima; Ima Portiéi némából; „Imádandó isten“ Zsarno
viczkytól. Népdalok négyesbe téve Zsarnoviczkytól. „A falu nagyon be van kerítve“ Búsan búsan szól a harang,“  
„Anyám édes anyám, mit miveltél,“ „Csősz leszek én e nyáron,“ „Esik eső a haraszton,“ „Kocsmárosné, 
„Cserebogár,“ „Rab vagyok.“ — Choralok Altdörfertől: „Hozzád fohászkodam“ és „Uram maradj velem.“ — 
Király szerkesztette ének darabok: A 23 és 103 zsoltár; Jubellied, a szövege is Királytól; Diákdal, szövege Majo- 
sytól; Mutterliebe, szövege is Királytól; Jugendlied, szövege Bertok Sándortól; Tornászdal szövege is Királytól. — 
A soproni Képezde: szent melódiák.

6. Az i f j ú s á g i  m a g y a r  k ö n y v t á r  szaporodott vevés utján: Petőfi újabb költeményei; Xanthus 
J. levelei.; Child Harold fordítva; Bethlen Miklós Szathmaritól; Vajda J. költeményei; Elbeszélések Eötvöstől; 
Egy alispán, irta Vas Gereben; Adomák a huszár életből; Estikék Frankenburgtól; Sirvavigadök és Zsibvásár 
ugyan attól; Tudományos müszótár; Bankár és Báró Hugo Károlytól; Magyar nyelvészet 1. 2. 3. 4 évi folyam 
1-sö füzete; Szinmütár 1 —48 Nagy Ignácztól; A fegyverkovács Virághalmitól; Hazánk, szerkeszti Török János; 
Régibb és újabb novellák Esther szerzőjétől; karthausi Eötvöstől; Czuczor költeményei; Szellemi röppentyűk Aszalay- 
tól; Sárosi költéményei; Szigetvár Királyitól; a rajongók kemény Zsigmondtól; Nagyidai czigányok Aranytól; 
Ismerettár. — Ajándékok: Magyarhoni történetek Természettani ismeretek, Tréfák és adomák aj. Tham Frigyes; 
Pokolköi vendel és Nagytükör 5 füzet aj Kovács Kálmán; Magyar olvasó könyv aj. Kis Antal; Szinmütár 7 és 
14 füzet aj. Müllner tanár; Gyermeklant aj. Gamauf V. Arany kisebb köteményei, Toldi költői beszély, Petőfi 
összes költeményei 2 kötet és Petőfi újabb költeményei 2 kötet díszpéldányokban aj. Tatay István szarvasi gymn. 
Igazgató. Végrendelet aj. Doctorics Sándor; Iparlovag és Országgyűlési szállás aj. Kis Lajos; Pásztorórák aj. Sze- 
lestey László; Tudósitvány a szarvasi főtanodáról aj. Tatay Istv. igazgató; A fekete Domino aj. Nagy Jenő; 
Miksa bajor herczeg utazása aj. László Elek; Faludi Ferencz, Magyar írók, Petőfi versei aj. Jäger József; a hon. 
véd őrangyala aj. Galle Elek. Pénzbeli ajándékok: Hrabovszky János 5 ft. új p. Király I. Pál 2 ft. p. p. Napi 
és folyóiratok jártak: Pesti Napló, Magyar Sajtó, Vasárnapi újság és Politikai újdonságok; két garasos újság; 
szépirodaim közlöny; — Üstökös, Budapesti szemle; Sárospataki füzetek; Folyóivek. — Hajnál és Emlény heti
lapok (Írva) aj. a soproni ifjúság által. A magyar ifj. könyvtár évenkinti jövedelme mintegy 150 újforint. —

7. A n é m e t  ifj. k ö n y v t á r  szaporodott: Schillers sämmtliche Werke 6 Bände; Hackländers Werke 
20 Bände. — E könyvtárba befolyt az év folytán rendes fizetések útján: 67 11. 5 kr Azonkívül adakoztak: Ki
rály I. P. igazgató 2 f. 10 kr. újp. Koch Adolf és Rupprecht Vilmos a rendes járúlékon felül egyenkinl 50 krral 
újp. A könyvtár öszves jövedelme tehát ez idén 70 f. 15 k. újp. Ajándékozott könyvek: Ulrich v. Hutten 3 kötet 
Grundlinien der Hodegetik v. Scheidler és Die Natur aj. Thiering tanár; Der Feierabend aj. Hammerschmidt Károly; 
Das Museum 2 kötet, Die Schwestern v. Eötvös 2 kötet, Erzählungen, Leben Alex, des Grossen aj. Ulreich Pál; 
Jugendschriften v Hoffmann 4 kötet, v. Horn 2 kötet aj. Berke I. Forsters Reisebeschreibungen és Buch der Wun
der aj. Gamauf Vilmos. Bertók S. saját versgyűjteményével ajándékozta meg a könyvtárt. Sophocles Werke v. 
Schill és Demosthenes v. Westermann aj. Tamasko S.
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8. A f r a n c z i a  i f j ú s á g i  k ö n y v t á r .  Megszereztettek: Corinne ou 1’ Italie, és Delphine par Stäel, 
Seribe ö kötet; Theatre de Corneille 2 kötet; Racine; Cid par Corneille. — Charles XII. par Voltaire, aj. Stür
mer Férd. Pénzajándékokkal járultak a könyvtár gyarapításához: Király J. P, 2 ft. Raab K. 1 ft. Lehr Zs. 1 ft. 
Frisch H. 1 ft. Rupprecht V. 2 ft. Deutsch 1 ft. Saary 1 ft. Fiigh. 1 forinttal. —

9. A g y m n a s t i k a i  k é s z l e t e k  múlt években szereztetvén meg, ez idén csak javítások voltak szük
ségesek; ezek mellett Stoye és Krössing polgár urak áldozat készségét tanúsítottak több Ízben.

J e g y z e t .  Az ezekre felügyelő tanároknak s az illető ifjaknak az ifjúsági könyvtárak körüli buzgó eljárása elis
merést erdemel. —

X.
Tápintézet és Convictus.

A tápintézetben ezen tanévben összesen ISI ifjú nyert élelmeztetést, 26 ingyen, 67 12 pft; a többi 20 
pft. évi fizetésért.

Rendkívüli kegyes adományokkal szíveskedtek a tápintézet segedelmezésére járulni: a Tótkereszturi gyü
lekezet 8 ft. 40 xr. oszt.-ért., a Szil Sárkányi gyük 3 mérő búzával; a Réti gyülekezet % mérő főzelékkel; a né- 
methi fiók gyülekezet Tek. László Ádám Ur közbenjárására 22 ft. S xr. oszt.-ért.; a Högyészi gy. 2 ft. 10 kr. 
oszt; a Magasi gyülekezet egy kis főzeléken s 5 font. szalonnán kívül 12 ft. oszt; a Bulkeszi gyülekezet (a voj- 
vodinában 4 ft. 84 kr. oszt.; ugyan ezen gyülekezet lelkésze, T- Spannagel Jósef ur 2 ft. 10 kr. lekötelezvén 
egyúttal magát arra, hogy míg isten engedi lelkészi hivatalát viselni, hálából a soproni tanoda iránt, melynek haj
dan növendéke volt, a tápintézet javára évenként 2 ft oszt. ért. fizetend; a Locsmándi gy. 3 mérő búzát; a Sza- 
konyi gy. 1 mérő főzeléket; a petőfalvi gy. 1 mérő búzát; a Vadosfai gy. 14 ft. oszt. a somlyói gy. 2 ft. 94 kr. oszt.; 
a kukméri gy. 3 ft. 23 kr. oszt.; a sárvári gy. 7 ft. oszt.; a Hodosi gy. 8 ft. 30 kr. oszt; a rusti gy. 3 ft. 
36 oszt.; Tek. Hrabovszky János 10 ft.; Tek. Szemerey Sándor ur, mint már több éven át, ez évben is küldött 
két ifjú évi fizetése fejében 40 pgö. ftot. — A városi község, mint eddig, úgy ez évben is rendelt a tápintézeti 
szükségletekre 6 öl kemény hasábot váltságdíj nélkül.

„A soproni főtanoda története“ czimü könyvecskeért 40 pgö. krajezár helyett egy egy példányért fize
tett: T. Jugovics Lázár ur 2 ft., T Vidos Dani ur 3 ft., T. Vidos Kálmán ur 1 ft., Takács Lajos ur 1 ft., T. 
Takács Mihál ur 2 ft., T. Kovács Mih. ur 1 ft., T. Nagy Kálmán ur 1 ft., T. Ostffy István Ur 5 ft., Tek. Nagy 
Jósef ur 2 ftot; a beszterczebányai gy. 2 ft., Dr. Matyus ur 1 ft., T. Lámos ur 1 ft., T. Nikolay Endre ur I ft., 
Penczel Antal lelkész ur, Würsching Ag., Würsching Frigyes, Greisinger János, Bányász Daniel, Fiedler János 
egy egy német példányért az említett munkából 48 kr., helyett 1 ftot — Ugyan is a tápintézeti töke gyarapítá
sára fizetett Mészáros Gusztáv ur 1 ft. Takács Pál ur Nskérről 1 ftot. - -  Bergmann Lajos ur a tápintézet szá
mára 6 üveg sótartót szíveskedett ajándékul adni; Thirring Lajos ur pedig a tápintézet számára vett vas edény
árát 6 pgftjával elengedni szíveskedett

Az említett gyülekezeteknek s egyes jóltevőknek a tápintézet nevében ezennel hálás köszönetét mondani 
kedves kötelességemnek tartom.

A Convictussal, melyben ez iskolai évben két ingyenesen kívül 21 ilju élelmeztetett, addig is, mig a 
kilátásban lévő építkezés alkalmával alkalmatos helyiség magában a tanodái épületben nem lesz előállítva, a tanári 
kar felhagyni kénytelen.

Miillner mátyás tr.,
mint gondnok.
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Jóltevök és a 300-ados ünnepély! alapítvány állása.
I. Azon jóltevökön kívül, kik a IX. és X-dik szám alatt találtatnak feljegyezve, a következőknek fel

lendítésére készteti az igazgatóságot a legőszintébb hálaérzet.
1. Tekint. Véssey Lajos Ur egy photographiai kép megszerzésére, melyen a múlt évi tanárok arczvonásai 

felvétetvék, 50 ftot. p. p. felajánlani kegyeskedett.
2. Bergmann L. üveges, szokott buzgósággal különféle a chemiai laboratóriumba s hivatalos szobába való 

üvegnemüeket adott.
3. Thiering Károly 2 franczia könyvet ajándékozott 2 szegény tanuló számára.
4. A högyési év. gyülekezet egy szegény tanuló számára (Dobrenley L. III Oszt. tanuló) küldött 7 ft.
5. Stoye J helyb. polgár a régi pecsétnyomót felváltotta egy új csinos nyomó készlettel.
6. Emresz, Haubner, Töppler és Bergmann orvos Urak szokott készséggel orvosolták a szegény tanulókat.
7. Greilinger f. 3 tanulót ingyen vett be uszodájába s ingyen taníttatta az úszásra. —
8. Stadler, helyb polgár, szappan és olajnemüeket ajándékozott a chemiába. —
9. Tek. Szemerey Sándor és Hrabovszky I. Urak ez idén is a tanintézet irányában hálára gerjesztő buzgó- 

ságot tanúsítottak (1. a IX és X-dik sz.).
10. Az intézet növendékei örömest járultak az egyházi gyámalap öregbedéséhez (1. a VIII sz.) s ezen buz- 

góság osztatlan méltánylást érdemel.
11. Számos (76) programmok küldettek meg különféle honi és külföldi intézetek részéről, a soproni tanoda 

szétküldött 112 tudósítványt. —
12. Reichard A. a nyomtatási költségekből 10% szíveskedett elengedni.
13. Rupprecht J. a vegytani készletek árából 50% elengedett.
14. Turcsányi Ad. tanár, úgy mint tavai, egy tanulónak ingyen adott szállást.
15. Különféle alkalommal a tanárok által a szegényebb sorsú ifjak tettleg is gyámolittattak, —
16. Lenek S. az iróeszközőkérti pénzöszvegből 20%  elengedett.
17. A városi község az intézetnek 3 öl fát ajándékozni szíveskedett.
18 Schwabenau, Wigand Otto, Janssen, a Leydeni egylet (1. a IX és X-dik számot s a Xl-dik Il-dik 

számát). —
19. Thierring Lajos 6 ft. pp. (1. a X-dik számot).
20. A Laubféle stipendium ez idén is rendesen kamatozott (1. a múlt évi Progr. XI sz.).
21. Braun F. Szigethy J. Pálfy J. és Király J. P. urak józsef napján beneficiumot adtak a tápintézetbelieknek.
22. Lenk Laj. ur a hálaünnepélyre zongoráját kölcsönözni szíveskedett.

II. A h á r o m s z á z a d o s  ü n n e p é l y i  a l a p í t v á n y  á l l ása .  -
Folytatólag (1. a tavalí Progr. Xl-dik számát) a következőket feljegyezzük: Az év folytán e czélra ada

koztak: Simko Vilmos 6 ft. pp Föidős Lajos 10 ft. pp. A tavali Maturansok 5 ft. 30 kr. pp. Gyurácz János 6 
kr. Székács József az 185%-dik évre 5 ft. pp. Csermák Kálmán 1 ft pp. A Soproni tanodái egyh. gyámalap 
80 f. pp. Dr. Palló Sándor 50 ft. tehermentesítési kötelezvényben; Király 54 kr. Tschiirtz Laj. 5 ft pp. Vecsey 
1 ft. pp A Leydeni G. Ad. egylet 129 ft. és 8 kr. pp. Torkos Ferencz 20 ft a. é. — Az ezidén bejött öszveg 
austr. ért. forintban =  333 ft. 47 kr.

Ezen alapítvány három ágra oszlik:
a) A tízévi tanári pótadányokra (Decennal Zulage) fordítandó töke az ezideigi jövedelemmel együtt

=  1248 ft 25 yt kr. a. é.
b) A könyvtár tőkéje =  341 „ 26 % „ „ ,,
c) A tanítói pályára készülők tőkéje =  369 „ 79 „ „ „

és nyolz d. arany. Általános öszveg 1959 ft. 31 kr. a. é.

XI.
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J e g y z .  Az a) és b) alatt lévő öszveggel intézkedik a dunántúli ág. h. ev. kerület; a c) pont alattit kezeli a 
helb. ev. Convent. — (L. az 1838-dik évi Junius 9-dik s több napjain Veszprémben tartatott köz
gyűlés jegyzőkönyvének 65-dik pontját). —

Különös hálával kiemelendő a főtiszt, dunántúli Egyházkerület s egyes gyülekezetei, a cs. k. 
osk. hatóságok, a helybeli ns Convent és a soproni ev egyház számos tagjainak a tanodái ügyekre 
vonatkozó lelkes előzékenysége s buzgó áldozatkészségé. V e g y é k  a t. ez.  J ó l t e v ő k  l e g é l é n 
kebb h á l á n k a t .  —

via.
Feladott írálytárgyak.

I. M a g y a r  i r a l  y t á  r g  ya k;
A V dik osztályban: A szünidő leírása. A szülő föld leírása. Hunyady J. és Mátyás jellemzése. Min

den órádnak le szakaszd virágát. Az ifjúkor a tanulás kora. A könyv nyomtatás feltalálásának következményei.
Ragaszkodjál szeretettel s hűséggel hazádhoz. Áz ifukor örömei. Szeresd ellenségedet is- A jó egész

ség legdrágább kincs. Élet és folyam. A felkelő nap s Kristus vallása.
A VI-dik osztályban: Cordus hős halála. Arany János „A dajka sírján“ czimü költeménye kötetlen 

beszédben Párhuzam Horatius Codes és Mucius Scaevola között. Mi okvetlenül szükséges szellemünk tökéletesbi- 
tésére? Petőfy Sándor „Az alföld“ czimü költeményének elemezése. A farkas és bárány (Phaedrusból.) Hunyady 
János (óda.) Dobó István, (Balláda.) Italia földrajza. Petőfy Sándor „István öcsémhez“ czimü költeményének 
elemezése. Cajus Marius jellemzése.

A VII-dik osztályban: A két Gracchus, életrajz. Nagy Justinian kormánya, jellemrajz. Boldogságunkat 
nem a sors adja, hanem saját erényünk, értekezés. Petőfy Sándor „Falu végén kurta kocsma“ czimü költemény 
elemezése. Mit tanúihatunk a nemzeti irodalomból? Egy novella meséjének kivonata s a főszemély jellemzése. A 
szellemi ember nem csak a pillanatnak él, hanem a múltnak és jövőnek sőt az örökkévalóságnak is, — érteke
zés. — Egy pár történeti tény általi kimutatása annak, hogy mikép hatott be s folyt be az egyházi hatalom a 
középkorban a világi ügyekre. Berzsenyi Dániel „Fohászkodom“ czimü költeményének elemezése. A tatárok magyar- 
bonban.

A Vlll-dik osztályban: A tanuláshoz három adomány szükséges: képesség, kedv, alkalom. A költő 
hazája, prózai átalakítás Arany J. után. Az orleansi szűz csudás működésének természetes megfejtése. Minden 
életkor szép. A harmincz éves háború fontossága a protestantismusra nézve. Petőfi Sándor „Kard és láncz“ czi
mü költeményének szépészeti elemezése. Kimutatása a fenségesnek a magyar, német latin s. a. t. irodalomból, 
A szellem kifejezése a test által. XIV Lajos hatalma Francziaországban és a külföldön. — Berzsenyi D. „A föl
kelt nemességhez“ czimü költeményének szépészeti elemezése. —

A felgymnasiumi ifjak ezen kivül a gyakorlati órákban, melyek hetenkint kétszer tartattak, számos 
munkát készítettek, azokat birálgatták s a szavalásban is gyakorolták magokat az illető tanár vezetése mellett 
(L. a III-dik és XIII sz:)

II. Né me t  i r á l y t á r g y a k :
Az V-dik osztályban; Brief an einen Freund (Beschreibung Oedenburgs.) Die Kraniche des Ibicus (Nach

erzählung). Der Graf v. Habsburg (Nacherzählung.) Was heisst lernen? Croesus. Warum lernen wir Latein? So
crates. Wozu sind die Schulferien. Der trojanische Krieg. Was bleibt? Wiege und Sarg (Parallele.) Gedanken am 
Geburtstage. Brief an die Eltern am Schlüsse des Schuljahrs.

A VI-dik osztályban: Nach Regen folgt Sonnenschein. Über den Fleiss. Über den Patriotismus. Welche 
Wege stehn dem Menschen zur Erkenntniss Gottes offen? Die Natur führt uns zu Gott. Klopstocks Fahrt auf dem
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Zürcher See. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Auch der Krieg hat seinen Nutzen. Warum soll man beson
ders in der Jugend fleissig sein ? Was hat die Menschheit durch die Schiffahrt und den Seehandel gewonnen? 
Über den Nutzen der Kreuzzüge. Über den Luxus. Die Beschreibung eines Gewitters. —

A VH-dik osztályban: In den Gespraechen ist die Höflichkeit zu beobachten. Trost in Gott. Die erste 
Seeschlacht der Römer Selbstgewähltes Thema zu einer Ballade. Gedicht vor der Schlacht. Furcht und Liebe. 
Der Traum. Der Entschluss. Gesundheit ist eines der grössten Güter. Meide den Müssiggang. Wiederwártigkeiten 
sind Mittel zu unserer wahren Glückseligkeit.

A VHI-dik osztályban. Die Vorzüge des Geistes ohne sittliche Gesinnungen haben keinen Werth. Der 
Christbaum. Hannibal und Scipio vor der Schlacht bei Zama — Königswahl des Mathias Hunyady. Alles in der 
Welt vergeht. Kinder müssen gegen ihre Eltern dankbar sein. Der Umgang mit vernünftigeren und tugendhaften 
Menschen gewährt grosse Vortheile. Der Mensch ist zur Arbeit geboren. Eintracht ist die vorzüglichste Stütze 
der menschlichen Gesellschaft.

Hiezu kommen in den 2 obersten Classen selbstgewählte Themata zur Uebung in der Dichtkunst, dann 
mehrere Dispositionen als Clausurarbeiten. Ausserdem lieferten die Zöglinge genannter Classen jeden Mitwoch 
nach bestimmter Reihe 2 Arbeiten für die practische Uebungsstunde nach selbstgewählten Aufgaben; jede Arbeit 
wurde, — wie dies auch in der ungarischen Uebungsstunde geschah, — von 2 dazu bestellten Schülern recen
sirt, durch den betreffenden Professor mit Anmerkungen versehn und öffentlich voigelesen ; diesen Uebungen 
gingen Deklamationen voran. Diese Weise trug wesentlich dazu bei, dass die Schüler in der deutschen Sprache 
erfreuliche Fortschritte machten und dies Bestreben auch bei Gelegenheit des Freudenfestes beifällig aufgenommen 
wurde. (I. a IH-dik és XHI-dik sz.)

XIII.

Fötanoilai emléklapok v. krónika.
1. Isten segítségévéi megnyitottuk az osk. évet Oct. 3-dikán a felvételi vizsgák bevégzése után. A tör

vények felolvasása szokott modorban történt.
2. Ez évben a tanodái egyházi gyámalap öszveolvadt a soproni egyházközségi gyámalappal
3. Febr. 26-dikán berekesztetett az első félév minekutána az osztályozási Censurák megtartattak volna.
4. Mart. 3-dikán megkezdődött a 2-dik félév.
5. Májusban a Leydeni Janssen meglátogatta intézetünket.
6. Ez évben is kétszer járult az ifjúság a tanári karral együtt a szent vacsorához.
7. Az osk. termek felépítési ügyében a kerületi bizottmány egyezkedett a helyb. ns. Conventtel.
8. A német örömünnep Junius 29-dikén tartatott meg, úgy szinte a magyar is Junius 3-dikán; a né

metben tulajdon dolgozataikkal a következők léptek fel: Kolbenheyer Ferencz, Lehr Zsiga, Hechtl József, Torkos 
László, Ráab Károly, Haffner István, Poszvék Sándor, Pecz Ernő, Guggenberger János, Frisch Károly, Hirschler 
Samu, Rupprecht Vilmos, Tamasko Sándor és Bauer Adolf; a magyarban: Kund Samu, Torkos László, Koch 
Adolf, Lehr Zsiga, Illés Károly, Thebusz János, Bauer Adolf, Szalay József, Hechtl József, Kolbenheyer Ferencz, 
Turcsányi Endre, Horváth Károly, Poszvék Sándor, Pecz Ernő, Karsay Gyula, Hirschler Samu és Magassy 
Dénes. —

9. A Hála-ünnepélyen Julius 26-dikán működtek: Rupprecht Vilmos, ki latinul, Pecz Ernő, ki magya
rul, Guggenberger János, ki németül szónokolt; azonkívül a főtanodai énekkar, Raab Károly, Torkos László, Hu- 
decz Miksa, a főtanodai zenekar, Illés Károly, Scriba Rudolf, Kovács Kálmán, Fetter Tobias, Kolbenheyer Ferenz 
és Kovács Mihály. —
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10. Az év folytán Szilágyi Fér. 0  nagysága cs. k. osk. tanácsos ur több ízben vet részt az 
előadásokban s bölcs belátásával örömest nyújtott segédkezeket a tanintézet felvirágoztatásához. —

11. Néhai Trattnyaky Miklós az 1795-dik évben irt végrendelete szerint 4000 ftot. hagyományozott 
tandijakra; ezen tőkének kezelése a soproni ns. Conventet illeti.

«i

XIV.

Kivonat a tanári értekezletek jegyzőkönyvéből.
A . Felsőségi rendeletek.

1858 Jul. 26-dk. 14666 sz. a. m. Min. rend f. é. Ju l. 12-dk. J .  Caesaris Commentarii recogn. Hoffmann 
vol. 2dum oskolai használatra m egengedtetik .

,, Aug. 4-nk. 15350 ui. Min. rend föl. é. Jul. 15-dk. 10831 Orationum tusculanorum decas scholarum 
in usum recogn. G. Linkeres m egengedtetik.

,, Aug. 6 -dk. 15909 m. Min, rend. f. é. Jul. 22-dk 10970 M ondattan Gyurits Antaltól m egengedtetik.
,, Aug. 25-dk, 17558 m. Min. rend. f. é. Aug. 6-dk. 12732 Homeri Odyssea epitom e ed. Franc. Pauly 

I. L. 1—XII. m egengedtetik .
,, Aug. 31-dk. 16240 m. Min. rend. Ju l. 26dk 12063-689 a tanítványoknak az uj pénznem m agyaráz- 

tassék s avvali számításokban gyakoroltassanak.
,, Okt. 16-dk, 21755 rend. a pénzek átváltozására nézve nyilvános tanodái illetékeknél.
,, Oct. 20-dk. 21106 m Min. rend. Sept. 17dk. 14722-865 a Prágában m egjelent munka: SltlilŐ jlír flített 

©eltgefdíjíc^te m egengedtetik.
„  Oct. 2 0 -d k  21210 m. Min. rendelet Sept. 22-dk, 15714-927 erflánnber Sert ,$u 23ecfető 23ilí>er»»erf: 

bie cybaren un t giftigen @dpt>ámme 5)eutfcí)lanbő, bon Dr. 3 . @. 23ÍH m egengedtetik,
3, Nov. 13-dk. 22206 m. Min. rendelet Oct. 11-dk. 16272-1141 a benyújto tt leckerend belybenhagyatik .
„  Nov. 25-dk. 23797 in. Min. rendelet Sept. 28-dk. 16322 4Eut$e Steícbá* unb Sanberfuttbe boti ?. íKitter 

bon 4peufíer für ben ©djulgebraud) eingeri(í)tet bon gír. Sß. äßarfjanef oily népiskolákkal összvekötött al- 
realtanodákban , melyekben a ném etnyelv tannyelv  s algymnasiumokban behozandó.

„  Nov. 22-dk. 24489 in. Min. rendelet Oct, 19-dk. 17805-1075 ©rimbrifi Jer Diaturle^re bon Dr. Slnbr. 
Saumgavtner m egengedtetik ,

,, Dec. 29-dk. 27703 privattanuló nem katona mentes.
„  Dec. 10-dk. 26145 m. Min. rendelet ®eologífd)e paralelío-c^romatifc^e Tabellen. 3uftuő s4Jeri§eé. ajánlva.

1859 Ján . 20-dk. 1408 a H eckenastnál Pesten m egjelent német m agyar tudományos műszótár ajánltatik.
,, Febr. 19 dk. 3369 m. Min. rend. Uán. 25-dk.22618-466, mellyben a gymnasiumi igazgatóknak szoros

kötelességükké tétetik , hogy olly tanulók befogadásánál, kik a rendes oskolai idő szakadatlan foly
tatásáról nem hoznak bizonyítványt, szigorúsággal s óvatossággal járjanak el.

3, Apr. 6 -dk  6735 m. Min. rendelet Febr. 5-dk. 19568-1200 a bécsi oskolai könyvkiadó hivatalban 
m egjelent geograftfcf) traniltologtfcfje Síeliefé, ajánltatik.

3, Apr. 21-dk. 8126 m. Min. rendelet Mart. 26-dk 4579-335 9taturgefdjtdjte brr íBÖgel (Suropa’Ő bon gritfíl)
előfizetésre ajánlva.

3, Máj. 30-dk. 11867 Schmidt H enrik VIII osztály tanulónak a pozsonyi evaug. lyceumban m egengedtetik, 
hogy az érettségi vizsgát in tézetünkben, de csak azon feltétel a la tt, ha először a felgymnasiumi 
tantárgyakból szigorú elővizsgának a lávette tve, azt jól megállja és ha másodszor képes az érettségi 
vizsgánál a classicusokból, történelem ből és physikából kizárólag csak németül felelni.

5*
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It.
1 Sept. 27. határoztato lt, hogy a felvételi vizsgák a legnagyobb szigorral tartassanak, k ivált az I. osz

tá lyba  felveendőkkel, kik ha az anya nyelveni értelm es olvasásban, latin s ném et olvasásban, helyes 
Írásban , a 4 speciesben fejből és táblán a kellő m érteket meg nem ütik a Gymnasiumtól okvetetlen 
visszauLasitassauak.

2 A szaktanárok maguk közt havonkint értekezzenek a végett, hogy minden tudomány előadásában 
a tanmód s a műszavak összevágok legyenek. Ú gy szinte az egy osztályban működő tanárok is ta r t
sanak többszöri értekezleteket, ne hogy talán egy hétre vagy  napra több munka s tanúlnivaló 
összehalmoztassék.

3 Jan . 6-dik ha tá roz ta to tt, hogy  az e hó 26-dikán öszveülendő kerületi bizottm ány elejébe, m ellynek 
feladata az eddig használt tan te rv e t átvizsgálni s netalán szükséges módosításokat indítványozni, a- 
zon kérelemmel járulandunk, hogy egy előkészítő osztály felállítását a Főtiszt, s T ttes kerületnél 
m int nélkülözhetlen feltétet a gymnasiumi sikeres tanításra sürgetni móltoztassék.
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A tanuló növendékek átnézete az 1858/9-dik osk. évben.
X V .

Osztály.
V á l l á s . Részle

tes
öszveg.

Víiyanyolv. Részle
tes

öszveg.
jÖsztön' 
' díjas

Élelem -
inósS

Részle
tes

öszveg..ag. v. helv. v. héber. magyar német vend 
, és tót kosztos| tápint.

X. 51 2 2 55 3 8 / 1 H ő t /  3 55 6 42 13 55
11. 43 2 1 46 r í <1 ' 46 5 32 13 46

IS I . 35 - 1 36 281 8 ~- 36 5 25 10 36
I V . 28 1 — 29 24 5 — 29 5 20 1 9 29
V. 42 2 2 46 34 9 3 46 7 25 21 46
VI. 18 — 1 19 14 5 — 19 6 14 ! 5 19
VII. 34 — — 34 26 5 3 34 14 21 1 14 34
V i l i 16 1 2 19 13 6 — 19 5 11 | *s 19
Öszveg 267 8 9 284 214 61 9 284 53 191 93 284

J e g y z e te k :
1. Az év folytában eltávozott I-ső osztálybeli 3; a II-dik osztálybeli 2; III-dik osztálybeli 3 ; IV-dik 

osztálybeli!; V. osztálybeli 6; VI-dik osztálybeli 1; VII-dik osztálybeli 1; VlII-dik osztálybeli 18, meghalt 1.
2. A II-dik oszt. 2 görög nem egyesült vallásu tanuló az ág. vallásunk rovatában foglaltatik.
3. Privatista II-dik osztályban 2; a többi mind rendes nyilv. tanuló.
4. Az ösztöndíjasok rovatában csak a Gymnasium tanulói jegyeztettek fel; a theologusokat és semi- 

naristákat is beszámítva 7 növendék részesült a jótéteményben, ide nem tudva a két árva alapítványt. A Roth- 
Telekyféle stipendiumban e. f. évben 14-én vettek részt. u. m. Thebus János, Poszvék Sándor, Pecz Ernő, Torkos 
László, Iíund Samu, Magassy Dénes, Hammerschmidt Károly, Török Otto, Szomora Bert, Simonides János, Rajos 
Károly, Lehr Zsiga, Fügh Károly, Horváth Sándor. A J e t i i n i a n u m o t  élvezték: Kolbenheyer Ferencz, Bauer 
János, Tomka Károly: a S t e l c z e r f é l é t :  Stettner Gy., Hantó István; a Van da l i t :  Luthár Pál; a B esz  te 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 R e g u l y f é l é t :  Kovács Mihály; a R u s t i t :  Vapp 
és Conrád; a balaton melléki függőben van. Az általános ösztöndíj, melyben a Gymnasium hajdani s most egye
temeken tanuló növendékei s a fötanoda mostani tanulói 33 alapítványból részesittettek, (öszvesen 98) 3328 ftra 
és 78 kr. a. p. ment. A Gymnasiumbeli ifjak 841 ftnyi 78 krnyi ösztöndíjban részesültek. Az illető dijosztó 
választmányok vegyék a legőszintébb köszönetünket.

5. Az év kezdetén 90 jövevény igtattatott be a Gymnasiumba, u. m. !-ső osztályba: 44; II-dikba 9; 
Ill-dikba 2; IV-dikbe 4; V-dikbe 20; Vl-dikba 2; VH-díkbe 4; VIH-dikba 5 tanuló.

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

7. A főtanoda népessége az 185%-dik év óta:
185%-ben Gymnasiasta 159, Theologus 14, Seminar. — öszveg 173.
185%-ben „ 190, 8, „ -  „ 198.
185%-ban „  200, „ 16, „ 8 C3-ad évi) „ 281.
185%-ben „ 270, „ 12, „ 2 (3-ad évi) „  284.
185%-ban „ 283, „ 13, „ 10 (2-od és 3-ad évi) „  306.
185%-ben „ 284 „ 23, „ 54 „ 361.



X V I

A tamilok névjegyzéke az 185%-iIiki oskolai évben.
I -sö  o sztá ly .

1. Babay Jósef, szh. és lakh. Baba, Vasm.
2. Bakó Sándor, sz. és lh. Gyúró, Sopronul
3. Barcza Dezső, sz. és lh. Téth, Györm. d.
4. Bodács Pál, sz. és lh. Farád, Sopronul.
3. Bognár Káról, sz. és lh M.-Gencs, Vasm. t.
6. Bognár Pál, sz. és lh. Mihályi, Sopronra, t.
7. Bognár Vilmos, sz. és lh. Mihályi, Sopronra.
8. Deli Lajos, sz. és lh. Felpécz, Győrm.
9. Diskay Kálmán, sz. és lh. Kövágó-Eörs, Zalam. t. d.

10. Emresz István, sz. és lh Sopron.
11 Fadgyas Miklós, sz. és lh. Nagy-Baráti, Györm.
12. Fodor Pál, sz. Mihálfa, Vasra.; lh- Vadosfa, Sopronra.
13. Franko János, sz. Mura-Szombat, Vasm lh. Puczincz,

Vasm. t. d.
14. Goricsán István, sz. és lh. Polona, Vasm. t.
13. Graf Sándor, sz. és lh. Sopron.
16. Hajnal Endre, sz. Gércze, Vasra.; lh. Simonyi, Vasm.
17. Hauer Ferdinand Sándor, sz. és lh. Sopron.
18. Hauer Káról Mór., sz és lh. Sopron.
19- Herman Jakab, sz. és lh. Bulkesz, Wojvodina, t.
20. Horváth Jósef, sz.éslh. Nemes-Ládon, Sopronra, t.
21. Káldy Mihál, sz. és lh. Kapi, Györm. t.
22. Károlyi Jósef, sz és lh. Nagy-Szokoly, Tolnám.
23. Kis Antal, sz. Pór-Magasy, Vasm. lh. Nemes-Ma-

gasy, Vasm.
24. Kiss Lajos, sz. és lh. Baba, Vasm.
25. Kohn Simon, sz. és lh. Csánig, Vasm.
26. Krausz Imre, sz. és lh. Harka Sopronra.
27. Krausz Káról, sz. és lh. Sopron.
28. Lenk Ödön, sz. és lh. Sopron.
29. Leposa Dénes, sz. Mesterháza, Sopronra, lh. Nemes-

Ládon, Sopronra.

30. Lisztmayer Jósef, sz. és lh. Ondód, Fejérm.
31. Luthár Gergely, sz. és lh. Sz -Biborcz. Vasm, d.
32. Luthár Pál, sz. és lh. Tóth-Keresztur, Vasm. t. d.
33. Maninger August, sz. és lh. Sopron.
34. Maninger György, sz. és lh. Sopron.
33. Márton Géza, sz. Brod, Horváthország, lh. Tarosa, 

Vasm.
36. Németh Béla, sz. és 111. Alsó-Szopor, Sopronm.
37. Neuberger Lajos, sz. és. lh. Harka, Sopronm. t.
38. Nitsch Káról, sz. és lh. Sopron.
39. Pacher János, sz. és lh. Locsmánd, Sopronm.
40. Peter Rudolph, sz. Bükkösd, Vasra., lh. Locsmánd,

Vasm.
41. Rosenberger Dávid, sz. Szalonok, Vasm., lh. Dobró,

Vasm.
42. Schmidt Káról, sz. és lh. Sopron.
43. Szeder Frigyes, sz. és lh. Rust, Sopronm.
44. Szilvásy Dénes, sz. és lh. Farád. Sopronm.
45. Szloboda Sándor, sz. és lh. Sopron, d.
46. Torkos Géza, sz. Kőszeg, Vasra., lh. Sopron.
47. Török Béla, sz. és lh. Kéthely, Somogym.
48. Treppel Ede, sz. és lh. Rust, Sopronm.
49. Tschürtz János, sz. és lh. Borbola, Sopronm. t.
50. Unger Ferdinánd, sz. és lh. Iíörtvélyes, Vasm.
51. Ziegler Kálmán, sz. Csurgó, Somogyin., lh. Tarany,

Somogym.
52. Zsoldos Fülöp, sz. Kőszegh, lh. Sopron, t.

K i m a r a d t a k :

53. Erdélyi Sándor, sz. és lh. Szt.-Márton, Vasm. t.
54. Széles Lajos, sz. és lh. Vásárosfalu, Sopronm.
55. Balassa Sándor, sz. és lh. Répczelak, Vasm.

II-<lik osztály.
4r Balogh János, szh. és lh. Jákfa, Vasm. t.
2. Barcza Gyula, szh. Enese, lh. Vid, Veszprémin.
3. Bozzay János, szh. és lh. Szemere, Györm.
’k Csery Ferencz, szh. és 111. Répczelak, Vasm.

5. Gombócz Miklós, szh. és lh. Bakony, Somogym. d.
6. Gömbös Antal, szh. és lh. Kemenes-Mihálfa, Vasm. 
‘rr Györfy János, szh. és lh. Baba, Vasm. t.
8. Hajas Gyula, szh. és lh. Kis-Geresd, Sopronm.

* )  szil. =  sz iile téslie ly ; 111. —  lakhely ; t, =  táp in téze te s ; d. =  ösztöndíjas.
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'it-1 Herczog Gáspár, szh. Simonyi lh. Sárvár Vasin.
10. Hetyésy István, szh. és lh. Mesterháza Sopronira t.
11. Hofbauer Pál, szh. és lh. Lajos Komárom Vesz

prémin. t.
12. Kis Ignácz, szh. és lh. Vönöczk Vasm 
44: Kolbenheyer Arthur, szh. és lh. Sopron, d 

/1 4 . Lenk Rudolf, szh. és lh Sopron
Márton László, szh. Rohoncz lh. Tarcsa Vasm.

4 éh- Mátis Kálmán, szh. és lh. Kővágó Eörs Zalam t
17. Nagy Dienes, szh. és lh Urai Újfalu Vasm.
4Br Németh Jenő, szh. és 111. Also-Szopor Sopronra,
19. Noszlopy Lajos, szh. és lh. Tóth-Keresztur Sopronm.
20. Obál Ferencz, szh. és lh. Strukocz Vasm t d.
21. Pfeifer Károly, szh. és lh. Répcze Lak. Vasm.
22. Possert Gyula, szh. Pest lh- Kis-Marton Sopronm. 

Rácz Lajos, szh. és lh. Beled Sopronm.
J2£’. Rácz Péter, szh. és lh Beled Sopronm.
23. Roszner Mihál, szh. és lh. Locsmánd Sopronm. t. d. 
20. Scheller Auguszt, szh. és 111. Sopron.
tíT" Schrikker Lajos, szh. és lh. Győr.
28. Sekulics Amadeus, szh. N - Becskerek, lh. Bécs.
29. Skita Mihál, szh Kis-Bér Komáromira lh. Sopron,

-Sör Späht György, szh. és lh. Győr.
31, Sülé Mihál, szh. és lh. Magyar Genes Vasm d 
4& Szalay Geiza, szh. és lh. Galsa Zalam.
33. Szigethy Jósef, szh. K.-Mihálfa lh Rábabogyoszló

Vasm.
34. Szilvásy János, szh és lh Farád Sopronm.

(35. Takács Josef, szh. és lh Csánig Vasm.
36. Teke Lajos, és lh. Ns.-Ládony Sopronra, t.
37. Terplán Jenő, szh. Puczincz lh. Sopron.

Tóth János, szh. és lh. Iharos-Berény Somogyin, t. 
Í39. Varga Sándor szh. és lh. Csánig Vasm
44. Zathureczky Ferencz, szh. N.-Szokol Tolnám, lh. 

Csurgó Fehérin. t.
j 4L Zsoldos Gusztáv, szh. Kőszeg lh. Győr t.

P r i v á t t a n u l ó k .
42. Duka Péter, szh. Temesvár lh. Bellatincz Zalam.
43. Radeinacher Kereszlély szh. és lh. Bécs.
44. Eltávozott: Csaplovics Fér. szh. Felső-Petrócz lh.

Pulzincz Vasm t
45. Guoth Istv. szh. lh. Nem-Magasi Vasm.

M e g h a l t  (otthon).
46. Turcsányi Benj. szh és lh. Tés Veszprémim t.

lll-tlik  osztály.
1. Bencs László, szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsm.
2. Bognár Endré, szh. és lh. Felpécz Györm. t.
3. Bozzay Zsigmond, szh. és lh. Felpécz Györm
4. Döbrentey Lajos, szh. Kern. Högyész lh. N Magássi. t. d.
5. Dux Lajos, szh. Sopron lh. Német-Keresztur Sopronm,
6. Emresz Gyula, szh. és lh. Sopron.
7. Fichtner József, szh. és lh. Urai-Ujfalu Vasm.
8. Frankendorfer Daniel, szh. és lh. Rust Sopronm.
9. Gebhard József, szh. és lh. Sopron.

10. Halász Károly, szh. és lh. Kolta Vasm. t.
11. Horváth Kálmán, szh. és lh. Kis-Pécz Györm. t.
12. Hrabovszky Sándor, szh. és lh Kőszeg.
13. Ihász László, szh. Csepregh lh. Lőcs Sopronm.
14. Kebeley Jenő, szh. Mogyorósd lh. Kis-Somló Vasm.
15. Kis Antal szh. Sz.-Antalfa Veszprémim lh. Réthi

Györm.
16. Kund Mátyás, szh. és lh, Szalonak Vasm.
17. Kuzma István, szh. Pusócz lh. Bodoncz Vasm. t.
18. Láschober Mátyás, szh. és lh. Stuben Vasm. t.
19. Mód Lajos, szh. és lh. N. Dömölk Vasm. d.

20. Nagy Gábor, szh. és lh. N fcMagasy Vasm. d.
21. Petrik Géza, szh. Alsó-Széli Pozsonm. lh. Sopron, d.
22. Remete Géza. szh. Kőszeg lh. Kerecsény Zalam.
23. Reisch Emil, szh. és lh. Sopron.
24. Szalay József, szh. és lh. Réthi Györm.
25. Sass József, szh. Ságh Vasm. lh. R.-Lak Vasm.
26. Takács György, szh. és lh. Réthi Györm. t.
27. Takács Sándor, szh. és lh. Nemes-Kér Sopronm.
28. Tschürtz Lajos,szh. Lugoslh. Becskerek,Wojwodina. d.
29. Turcsányi Gyula, szh és lh. Súur Veszprémin, t.
30. Wágner Albert, szh. Zlan Karinthia lh. Sopron
31. Wedel János, szh. és lh. Sopron d.
32. Weisz József, szh. és lh. Rohoncz Vasm. t.
53. Ziegler Lajos, szh. Csáktornya Zalam. lh. Tarany 

Somogyin.
E l t á v o z o t t :

34. Patyi László, szh. és lh. N. Magassi Vasm. t.
35. Bognár Gyula szh. és lh. Mihályi Sopronm.
36. Tompos Lajos, szh. és lh. Hetye Vasm.
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1. Benjács Daniel szh. és 111. Beszterczebánya Zólyomm. t.
2. Díváid Jósef szh. Acsád Vasm. lh. Német Sz Mi

hály Vasm.
3. Doctorics Sándor szh. Kis-Geresd Vasm. lh. Acsád

Veszprémm. d-
4. Fiedler Samu szh. és 111. Sopron d.
5. Fodor Béla, szh. Csér. lh. Kis-Geresd Sopronul.
6. Franz Mátyás, szh. és lh. Rust Sopronul, t.
7. Gál László, szh. és lh. Csánig Vasm. t.
8. Gyurácz Ferencz, szh. és lh. Alsó-Bük Sopronm t.
9. Haiti Ede, szh. és lh. Sopron.

10. Hoffmann Keresztély,szh. éslh. Bulkesz VVojvodina t.
11. Hrabovszky Kálmán, szh. és lh. Simonyi Vasm.
12. Kis Jenő, szh és lh. Tét Györin
13. Klein Károly, szh. és lh. Kohoncz Vasm.
14. Kovács Pál, szh. és lh. Uj-Malomsok Györin. t.

15. Krausz Adolf, szh. és lh Harka Sopronm. t. d.
10. Maninger Adolf, szh. és lh. Sopron, d.
17. Mocsy László, szh. és lh. Nagy-Kőrös Pestm.
18. Nagy Gyula, szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsúi.
19. Nagy Lajos, szh és lh. Vanoviez Morvaország, t.
20. Nikelszky Lajos, szh. és lh. Nyíregyháza Szabolcsin.
21. Radó Kálmán, szh. és lh. R. Lak Vasm
22. Radó Lajos, szh. és lh. R. Lak Vasm.
23. Rock Gyula, szh. Palota Veszprémm. lh. Veszprém.
24. Schneider Vilmos, szh. és lh. Sopron.
25 Schreiner Sándor, szh. és lh. Rust Sopronm.
26. Szente Pál, szh. és lh Alsó-Bük Sopronm.
27. Szigethy Elek, szh. Ollár Zalam. lh. Sopron.
28. Wapp János, szh. és lh Rust Sopronm. t. d.

E l t á v o z o t t :
29. Zacharias Hermann, szh. Liedicz Csehország, lk. Becs.

1. Ajkay Dénes, sz. és lh. Kis Köcsk Vasm.
2. Árvay Imre, szh. Iregh lh. Nagy Szokol Tolnámat.
3. Bachó János, sz. és lh. Kis Szalatna Nyitram.
4. Benedek Frigyes, szh. Pinkafő Vasm. lh. Gamenitz

Bácskában, t.
5. Berke Mihál, szh. Tessanócz Vasm. lh. Mura-Szombat

Vasm.
6. Csenge Gusztáv, szh. Rév Komárom lh. Irsa Pestm. t.
7. Csenge Vilmos, szh. Barátfőid Mosonm. lh. Irsa. t.
8. Divald Káról, szh. Acsád Vasm lh. Német Szt. Mihál.

Vasm.
9. Doctorits Sándor, sz. és lh. Répcze Szemere Sopronm.

10. Eimüller Karoly, szh. Ágfalva lh Marczfalva Sopronm. t.
11. Fadgyas János, sz. és lh. Nagy Baráti Gvörm. t. d.
12. Fügh Gyula. sz. és lh. Kőszeg
13. Handler Jakab, sz. és lh Galgócz Nyitram.
14. Hornyánsky Lajos, sz. és lh. Tab Somogyin, t.
15. Horváth Samu, sz. és lh. Nemes Ládony Sopronm. t.
16. Jaeger Jósef, sz. és lh. Kis Czenk Sopronm.
17. Jeskó Lajos, sz. és lh. Csernye Veszprémm. t. d.
18. Károlyi Antal, sz. és lh. Magyar Genes Vasm.
19. Kis Géza sz. és lh. Nemeskér Sopronm.
20. Kis Kálmán, sz. és III. Bakony Szomhathely Vesz

prémm. t.
21. Kis Pál, sz. és lh. Dezsér Nyitram. t.
22. Kovács Mihál, sz. és lh. Nyíregyháza, t. d.
23. Lágler Sándor, sz. és lh. Kölesd Tolnám, d.

24. Molnár Jósef, sz. és lh. Czegléd Pestmegye. t.
25. Nagy Jenő, sz és lh. Répcze Szemere Sopronm. 
26- Neuberger Sándor, sz. és lh. Harka Sopronm. t.
27. Opel Káról, sz. és lh. Keszthely. Zalam.
28. Petrik Gyula, sz. h. Alsó-Széli Pozsonm. lh. Sopron, d.
29. Radvánszky Antal, sz. és lh. Radván Zólyomm.
30. Reichenhaller Káról, sz. és lh. Sopron, d.
31. Renner Gusláv, sz. és lh. Alhó Vasm. t.
32. Renner Henrik, sz. és lh. Athó Vasm. t. d.
33. Rosenauer Káról, sz. és lh. Beszterczebánya.
34. Saáry Tamás, szh. Puszta Miske Veszprémm. lh. Pápa.
35. Schreiber Ferencz, sz. és lh. Tócsag Nyitram.
36. Stürmer Ferdinand, szh. Zedlitz Németországban lh.

Sopron.
i 37. Szovják Hugó, sz. és lh. Kőszeg.
■ 38. Takács Ferencz, szh. Magyar Genes lh. Urai Újfalu 

Vasmegye. t.
39. Takács Géza, sz. és lh. Uj-Malomsok Györm.
40. Wertsch Adolf, szh. Pinkafő lh. Felső Lövő Vasm. t.
41. Záborszky Gyula, szh. Nemes DömölkVasm. lh. Nagy-

Kanizsa. t.
E l t á v o z t a k :

42. Baltazár Antal, sz. és lh. Szarvas Békesm. t.
43. Kleeblatt Egyed, sz. és lh. Sopron.
44. Pap Ferencz, sz. és. lh. Szil-Sárkány Sopronm.
45. Prepelicza Janos, sz. és lh. Szenicz Nyitram.
46. Zacharias Frigyes, szh. Osztrau Austriában, lh. Bécs-

IV-tlik osztály.

V -tlik  o sztá ly .
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1. Andorka Gyula, szh. Légrád Zalam. lh. Iháros-Be-
rény Somogym.

2. Deutsch Adolf, szh. és lh. Marczali Somogym.
3. Drexler Frigyes szh. és lh. Beszterczebánya Zólyomm.
4. Fadgyas József, szh. és lh. Nagy-Baráti Györm. t.
5. Galle Elek szh. Tápio Sz. Márton, lh. K. Harta

Pestm. d.
6. Gamauf Vilmos, szh. Triest lh. Sopron, d.
7. Gradt Ernő, szh. és lh. Csáva Sopronm. d.
8. Gradt Gyula, szh. és lh. Csáva Sopronm. d.
9. Kiss Lajos, szh. és lh. Bakony-Szombathely Vesz

prémül. t.
10. Kundt Samu, szh. és lh. Sopron, d.

11. Lehr Albert szh. Sz. Löríncz Tolnám, lh. Sopron, d.
12. Nagy Pál, szh. és lh. Urai-Ujfalu Vasm.
13. Stollmann Gusztáv, szh. és lh. Beszterczebánya Zó

lyomm. t.
14. Stubenvoll Mihály, szh. és lh. Sopron.
15. Tomka Károly, szh. és lh. Dobra Vasm. t. d.
16. Turcsányi Ödön, szh. Poltár Nógrádm. lh. Farkas

falva Zólyomm.
17. Vagner Samu, szh. cs lh. Varsád Tolnám.
18. Véssey Mihály, szh. és lh. Szőke-Dencs. Somogym.

E l t á v o z o t t :

19. Stürmer Károly, szh. Berlin lh. Sopron.

1. Artner Béla, szh. Kőszeg, lh. Sopron.
2. Barcza Géza, szh. és lh. Tét. Győrm. d.
3. Bauer György, szh. Hőgyész Tolnám. Ih. Gyönk

Tolnám.
4. Fetter Tobias, szh. és lh. Franzfeld Határőrvidék, t.
5. Fördős Vilmos, szh. és lh. Űzd Tolnamegye.
6. Frenyo András, szh. Haláp Nográdm. lh. Heren-

csény Nógrádm. t.
7. Fügh Káról, szh. és lh. Kőszeg, d.
8. Fürst János, szh. és lh. Máriafalva Vasm. t.
9. Graf Jósef, szh. és 1. Sulzriegel Vasra. t.

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

hérm. d.
18. Karsay Gyula, szh. és Ih. Tét Györm.

19. Kis Lajos, szh. és lh. Vönöczk Vasm. d.
20. Koch Adolf, szh. és lh. Kanizsa Zalam.
21. Kovács Kálmán, szh. Szemlak Aradm. lh. Tótkomlós

Csanádm. t. d.
22. László Elek, szh. és lh. Pápa Veszprémm.
23. Lostorfer Káról, szh. és lh. Borostyánkő Vasm. d.
24. Matisz Lajos, szh. és lh. Beled Sopronm.
25. Román Dániel, szh. és lh. Hodos Vasm. t. d.
26. Rupprecht Vilmos, szh. és lh. Sopron.
27. Schöpflin Ágoston, szh. és lh. Szolcsán Nyitram. t.
28. Scriba Rudolf, szh. Apáthi Tolnáin. Ih. Majos Tolnám.

t. d.
29. Simonides Antal, szh. és lh. Hód-Mezö Vásárhely

Csongrádm. t.
30. Stettner Gyula, szh. és lh. Kőszeg, d.
31. Stur Lajos, szh. és lh. Modor Posonym. t.
32. Szalay Jósef, szh. K. Babot Győrm. lh. Galsa Zalam. t.
33. Ulreich Pál, szh. és lh. Hatláb Vasm.

E l t á v o z o t t ;
34. Babylon Samu, szh. és lh. Modor Posonm.

6

VI-dik osztály.

V II -d lk  osztá ly .
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1. Baltzár Ágost, szh. és lh. Modor t.
2. Benedikty Endre, szh. és Ih. Kis-Körös Pestm. t.
3. Bierbrunner Gusztáv, szh. N.Sz. Miklós Torantáhn.

lh. Istvánfalva Torontáli«,
4. Conrád Lajos, szh. és lh Rust t. d.
3. Franz Endre, szh. és lh. Rust. d.
6. Frisch Káról, szh. Német Keresztár Sopronm. lh.

Sarród Sopronm.
7. Hafenscher Káról, szh és lh. Medgyes Sopronm. t.
8. Hetyei Mór, szh. és ih. B. Szombathely Veszprémin.
9. Jancsovics Imre szh. és lh. Szarvas Békesm. t.

10. Kolbenheyer Ferencz, szn. Eperjes Sárosra, lh. So
pron. d.

l t .  Kovács Sándor, szh. és ih. Nyíregyháza Szabolcsin.
12. Kraic János, szh. és lh. Modor. t.
13. Kubinyi Gyula, szh. Székfalva Liptóin lh Rimaszom

bat Gömörm.
14. Lehr Zsiga, szh. Sz Lőrincz Tolnám lh. Sopron d. 
13 Raab Káról, szh. és lh. Besztercebánya Zólyomm. t. d. 
10. Somogyi Elek, szh. Dénes Somogym. lh. Szarvas

Békesm
17. Szenteli Gábor, szh. Bábony Somogym. lh N. Szo-

koly Tolnám, t.
18. Tamaskó Sándor, szh. és lh. Pozsony.

E l t á v o z o t t :
19. Schiffmann Henrik, szh. Lieben Csehorsz. 111. Bécs

XVII.

V i z s g á k .
1 A jelen osk. évi átléptetési vizsgák ideje Julius. 11 —dikétöl 23-dikáig.
2. Az írásbeli érettségi vizsga ideje: Jul 20-dikától 23-dikáig.
3. A seminariumi első évi közvizsgák: Julius 22-dikén és 23-dikán.
4. A theologiai közvizsgák: Julius 23-dikén.
5. Hálaünnepély Julius 26-dikán d. u. s annak bevégzése után a gymnastikai próbatét a seminariura

kertben.
0. Gymnasiumi közvizsgák:

Az 1 sö és 2-dik osztálybeliekkel Julius 27. d e.
A 111-dik „ „ 27. d u.
A IV-dik ,, ,, 28. d. e.
Az V-dik „ ,, 2 :'L d. u.
A YT-dik „  „ 29 d e.
A VH-dik „ „ 29. d. u.

7. A szóbeli érettségi vizsga Aug 1-sején s a köv. napokban: annak eredményét a jövő évi programm
adandja.

8. A múlt évi érettségi vizsga eredménye. Bejelentette magát 28 tanuló u m. 26 helyb. r. ny. tanuló,
1 Privatista és 1 Extraneus. Mindnyájan kiállották a vizsgát, u. m. 

a) A cs. k. osk. Tanácsos úr alatt: Bárány Dénes cum suff. Barla József cum suff. Décsy Laj. cum suff. 
Dobray Istv. cum suff. Kis Imre cum suff. Krenosz Pál cum laude; Lehr Vilmos cum praec. Matisz 
Károly cum laude; Neubauer János cum laude; Pecz Ernő cum praec. Perlaky Elek cum laude. Posz- 
vék Sándor cum praec. Reisch Tivadar cum praec. Schreiner Károly cum praec. Stelczer Frigyes cum 
suff. Takács Dénes cum praec. Titam Frigyes cum laude. Turcsányi Endre cum suff. Véghelyi Dezső 
cum laude. Weiss Salamon cum suff. Vörös István cum praec. Leszner Rudolf cum suff. Dobay János 
cum laude. Hollerung Adolf cum laude.

V M fl-dik o s z t á l y .
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b) Főtiszt. Superint. Administrator úr alatt: Binder Adolf. Borbély Sándor, Kéry Kálmán és Zongor Endre 
mind cum sulf. Ezek közöl választotta a Iheologiai pályát 12, a jogászit 11; az orvosit 2, a tech
nikait 2, a gazdászatit 1. — A vizsga előtt visszalépett 1 tanuló. —

Figyelmeztetés,
1. A tanodái igazgatóság a jövevény tanulók felvételénél a legszigorúbb eljárást követendi s azokat, 

kik nem ütendik meg a mértéket, az újonnan felállítandó gymn praeperatorius osztályba teendi át. —
2. A kik mint privatisták kívánnak beigtattatni az intézetbe, kötelesek az év elején magokat az igaz

gatónál és osztálytanárnál bejelenteni, a járandóságokat lefizetni és félévenkint a szokott vizsgát letenni. —
3. A tandijakra nézve a múlt évi határzatok érvényesek. (L. a tavali program 57-dik lapját.)
4. A tápintézetbei bevételre nézve a folyamodványok September folytán a helyb. ev. ns. Conventhez

intézendök.
5. A tanulók elszállásolásában az igazgatóság az illetőknek nyújtaná segéd kezeket.
6. Minden tanuló jövetele idején legyen ellátva igazolási jeggyel (Legitimationskarte) s minden algyin- 

nasiumi növendék azonkívül a Confirmatiói bizonyítvánnyal.
7. A tanulók szülői s illetőleg helyettesei ezennel figyelmeztetnek, miszerint fiaik pénzbeli ügyeit az illető 

osztálytanárokra bízni szíveskedjenek, részint azért, hogy ez által is a szülök folytonos öszveköttetésben legyenek 
a tanárokkal, kik csak a megbízatási esetben lehetnek felelősök növendékeik kiadásaikért, részint pedig, hogy a 
32-dik osk. törvény, — miszerint tanárának engedelme s tudta nélkül a tanuló hitelben nem dolgoztathat, nem vá
sárolhat, nem kölcsönözhet s adósságot nem tehet, — sikeresen legyen érvényesíthető. —

8. A jövő osk. év kezdete, a felvételi vizsgák bevégzése után, Oktober 3-dik napja.

Mirály J ó z se f Pál,
gym. igazgató-tanár.

6*
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A . T h e o l o g i í i i  in t é z e t .
A theologiai intézetben az l8S%-dik tanévben előadatott: a bölcsészet története Domanovszky tanár által; 

kér. egyháztörténelem, új szövetségi magyarázat, a bibliai régiségtan és hittan, Müllner tanár által; héber nyelv 
bevezetés az ó szövetség könyveibe, és ószövetségi magyarázat Petrik tanár által; gyakorlati theologia és egyházjog 
Pálfy igazgató által, ugyan ennek vezérlete alatt tartattak homiletikai és katechetikai gyakorlatok. Anövendékek 
mindegyike 12 rendes és alkalmi beszédet dolgozott ki részint magyar részint német nyelven s a rendes egyházi 
beszédek közül mindegyik egyet nyilván el is szavallott Gyakoroltattak ezenkívül a magyar, német és latin irályban.

Az egyházkerületi iskolai bizottmány határozata szerint az eddigi két évi theologiai cursus a jövő tan
évtől kezdve három évire változtatik, s e czélból Petrik és Domanovszky tanárok rendes theologiai tanárokká 
neveztettek ki.

Tanulók névsora.
m á s o d  é v i e k :

Bauer Adolf, Kalaznó — tolnamegyei, dijpénzes.
Hammerschmied Karoly, Locsmánd — sopronmegyei, Rótli Joh. féle dijpénzes.
Huber Tivadar, Kukmér — vasmegyei, díjpénzes.
Hudecz Miksa, Bzova — nográdmegyei, tapintézetbeli.
Kund Sámuel, soproni, Róth Joh. féle dijpénzes.
Magasy Dénes, K. Somlyó — vasmegyei, Róth Joh. féle díjpénzes.
Sülé Sándor, M Genes — vásmegyei, tápint. dijpénzes. .
Szabados Pál, Oroszlány — esztergommegyei, tápint.
Thebusz János, Leszt — nográdmegyei, Róth Joh. féle díjpénzes.

-— —Torkos László, Kőszeg — vasmegyei, Róth Joh. féle dijpénzes.
Török Otto, Kéthely — somogymegyei, Róth Joh. féle díjpénzes. S ú l y o s  b e t e g s é g e  k ö v e t k e z 

t ében  ki l epét t .
E l s ő  é v i e k :

Binder Adolf, Gombaszög — gömörmegyei, díjpénzes.
Borbély Sándor, Pusztavám -  fejérmegyei, tápint. dijpénzes.
Kis Imre, Ajka-veszprémmegyei, tápint.
Matisz Károly, Beled — sopronmegyei, díjpénzes.
Neubauer János, F. Lövő - vasmegyei, tápint. díjpénzes.
Petz Ernő, soproni, Róth Joh féle díjpénzes.
Poszvék Sándor, soproni, Róth Joh. féle díjpénzes.
Rajos Károly, Apostag — pestmegyei, tápint. Róth Joh. féle dijpénzes.
Simonides János, H. M. Vásárhely — hontmegyei, tápint. Róth Joh. féle díjpénzes.
Szomora Bertalan, Bagyán — hontmegyei, tápint. Róth Joh. féle dijpénzes.
Turcsányi Endre, Tés-veszprémmegyei, tápint. díjpénzes.

E l b o c s á t t a t o t t :

Párány Dénes, Boglár Somogymegyei.
Ö s z v e g. 23.

P álfy  József,
igazgató.
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M S. E lső  év i tu d ó sítá s  a sop ron i ev . isSáolataní-
tó i k é p ez  dérül*

1 8 ö ö/ 9- d i k  t a né v .

Ezen intézet az 1858-dik évi Oct. 3-dikán nyittatott meg. Czélja ügyes, és mindenek fölött vallásos és jó 
erkölcsű iskolamesterek képezése. Felvetetnek bele részint gymnasiumi ifjak, részint olyanok is, kik semmi felsőbb 
tanintézetet nem látogattak, de jó tehetségekkel bírnak s feddhetetlen erkölcsüek. Az intézet összes növendékei 
két osztálybeliek: olyanok, kik már kellő előkészületekkel bírnak s a tanítói hivatalra képeztetnek, — tulajdon
képi képezdei növendékek, s e m i n a r  i s t ák ,  — részint olyanok, kik előképeztetnek: p r a e p a r a n d i s t á k .

A k é p e z d e i  k é t é v i  t a n f o l y a m b a n  a következő tantárgyakban gyakoroltatnak a növendékek: a 
v a l l á s b ó l :  káté, szentirás ismerete, egyháztörténelem; az i s k o l a  t a n b ó l :  neveléstan, tanmód, tanítói maga 
alkalmazás; a n y e l v é s z e t b ő l :  magyar nyelv és irály, német nyelv és irály, latin nyelv; a v i l á g i s m e r e t 
bő l :  földrajz és történelem; a t e r m é s z e t i s m e r e t b ő l :  természetrajz és természettan; a z e n é s z e i b ő l :  ének, 
violin, zongora, orgona, general bass; a g a z d á s z a t b ó l :  fatenyésztés, selyemtenyésztés, méhészet; s végre a 
s z é p í r á s b a n ,  r a j z b a n  és t e s t g y a k o r l a t o k b a n ;  — s mind ezen tantárgyakban elméletileg és gyakorlati
lag, úgy, hogy a mit tanultak, azt előadni is képesek legy enek. A kik ezen tanfolyam végeztével még az intézet
ben maradnak, leginkább a tanultak gyakorlásával foglalkoznak, s ennélfogva ismereteik s ügyességeikhez képest 
egyik vagy másik tantárgyban mint rendkívüli segédek alkalmaztatnak az intézetben. — Az elöképező osztály 
növendékei a nevezett tantárgyakra a körülményekhez képest egy, vagy több évekig is előképeztetnek.

A növendékek vallásos és erkölcsi nevelésének könnyebb kezelése végett ezek mindnyájan egy épület
ben laknak együtt az igazgatóval és a többi tanítókkal. (Nem bennlakók csak rendkivülileg vetetnek fel, több
nyire helybeli ifjak; ezek is azonban köletezve vannak a nap nagyobb részét az intézetben tölteni.) S e czélból 
bir az intézet egy két emeletes épülettel az újteleki kapun kívül, a város legszebb s legegésségesebb részén, mely
ben 48--50 ifjú számára 14 lakszoba létezik a szükséges bútorzattal ellátva, s többnyire mindegyikben van egy 
zongora is. Ezen szobákban laknak a növendékek 3 — 4 együtt. A lakszobák mind egy folyosóra nyillanak, 
melynek végén a földszinti részben, úgy, mint az első és második emeletben a tanítók lakai vannak. S ezen el
rendezése az épületnek lehetővé teszi a növendékekrei folytonos felügyeletet, mind a mellett, hogy külön lakószo
báiknál fogva is már, bizonyos önállósággal bírnak, — s mindnyáján tanítóikkal együtt egy családot képeznek. — 
Ugyan ezen épületben vannak a tantermek is, számszerint négy, egy nagyobb imaterem, könyvtár, s más szük
séges helyiségek összesen 57 lakosztály. Vele kapcsolatban áll egy tágas kert jól felszerelt testgyakorló intézettel, 
faiskolával, a selyemtenyésztéshez, méhészethez s t. megkivántató helyiségekkel.

A növendékek élelmezését illetőleg: ezek ebéddel ez ideig a fötanodai tápintézetben láttatnak el, részint 
ingyen, részint 12—20 p. ftért egész évre; reggelivel, ozsonnával és vacsorával magában az intézetben, a mi 
nagyobbrészint kegyes adakozásokból kerül ki. A szegényebbek nemeslelkü adakozók által ruháztatnak is.

A tanítók fizetésére bir az intézet 1750 pft. alapítványi tökét és 77, öt évre kötelezett 5 pftos évenkinti 
részvényt; — a növendékek eltartására 2000 pft. hagyományi tőkét, a mi azonban még ez évben nem jövedelme
zett; ezenkívül londoni Forster Josias ur ajánlott évenkint 40 font sterlinget, Szilágyi Fér. ur ö nga. 20 pftot 
egy tanuló számára, úgy szinte Türk György mérnök ur is 12 pftot. egy tanuló számára. Minthogy azonbam 
ezen jövedelmi kútfők méí nem elégségesek az intézet fentartására, csak bizonyos évi dij lefizetése mellett lehet 
még most a növendékeket felvenni, s ezen dij a főtiszt.! Egyházkerület által 30 pftban. állapitatott meg. Ezen díj’
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fizetés mellett, melybe a tandíj is bele van számítva, eliáüatnak a növendékek lakással, ágyiruhával, fűtéssel, mo
sással világítással, vacsorával, reggelivel és ozsonnával. Azonban a befolyt kegyes adakozások inár ez évben 
lehetővé tették S növendéket az egész, — hatot pedig fél dij elengedése melleit felvehetni.*)

A tanítók száma a főtiszt. Egyházkerület által egy igazgatóra, két rendes, és a szükséghez képest 
egy-vagy több segéd tanitókra van határozva Az utóbbiakat az igazgató nevezi ki.

Az intézet el van látva minden szükséges taneszközökkel, s ezek közt 10 haszonvehetö zongorával, 
egy orgonával, minden növendék számára egy egy violinnal, mintegy 1300 kötetből álló jeles könyvtárral, számos 
nagybecsű térképekkel, rajzmintákkal s zenemüvekkel, — a természetiek gyűjteménye is meg van kezdve.

Feladatául tűzte ki az intézet, növendékeit s általuk az egyházkerületbeli népiskolákat egyszersmind a 
szükséges kézikönyvekkel is ellátni, s ez okból adattak ki általa ez ideig a következő népiskolai könyvek:

1. Elemi olvasókönyv, evang. népiskolák számára, — ehez
2. 12 fali olvasó-táblák; és
3. Összerakható betűk és számjegyek az olvasás és számítás tanításához.
4. Luther Márton kis kátéja.

. Luther Márton kis kátéja, Wendel Henrik magyarázatával.
6 Egyházi Énekek és Imák, prof ifjak számára.
7. A szokottabb egyházi énekek egyhangú melódiái.
8. Gyakorlati útmutatás a fejszámolásban.
9. A kér. anyaszentegyház rövid története, pi’Ot. ifjúság számára. — S az ily nemű könyvek kiadását Isten 

segítségével folytatni szándékozik az intézet.
Az 183% tanévben következő tanítók működtek az intézetben:
I g a z g a t ó :  P á l f y  J ó z s e f ,  lelkész, egyszersmind a theologiai intézet igazgatója, a gyakorlati theo- 

logia tanára, s a gymnasium felső osztályaiban vallástanító.
T a n á r o k .  Mös s l  L a j o s ,  képezdei rendes tanár; Z s a r n o v i c z k y  G y ö r g y  gymnasiumi r. tanár

Ia zenészeiben tart előadásokat; — segédek: T ö r ö k  Ot to,  theologus, kinek helyét, miután súlyos betegsége miatt 
kénytelen volt hazaköltözni, W e i s s  Soma  candidatus foglalta el; R r u c k  J á n o s ,  ki miután rendes tanítói állo- 
1 mást nyert helyébe H u d e c z  Mi k s a  theologus alkalmaztatott.

Előadott tantárgyak:
a j  a ltépezdében:

1. a v a l l á s b ó l :  Kateehetikai gyakorlatok Luther kátéja nyomán, szentirás ismerete s egyháztörténe
tem, hetenkinti 6 órában, Pálfy igazgató á lta l;

2. az i s k o l a t a n ,  mint a jövő évre kitűzött tantárgy, futólagosán tárgyaltatott a második félévben, 
hetenkinti 2 órában, Pálfy igazg. által;

3. a n y e l v é s z e t b ő l :  magyar nyelv és irály előbb Mössl, utóbb Weiss t. által hetenkinti 3, — a német 
/ nyelv és irály, Mössl t. által, hetenkinti 3, — a latin nyelv előbb Török, utóbb Weiss t. által hetenkinti 2 órában;

4. a s z á m t a n ,  Mössl t. által hetenkinti 4, utóbb 3 órában;
3. a f ö l d r a j z  és t ö r t é n e l e m ,  előbb Paify igazg. által hetenkinti 2, — utóbb Weiss t. által heten

kinti 4 órában ; —
6. a g a z d á s z a t b ó l  a fa — és selyemtenyésztés elméletileg és gyákorlatilag, a tavaszi napokban szer

űén és szombaton délután, Pálfy igazg. által;
7. a z e n é s z e i b ő l :  Karének, hetenkinti 3 órában, Mössl t. által; violin, hetenkinti 2 órában Zsarno

viczky tnr. által: zongora, hetenkinti 10 órában, Zsarnoviczky tnr. által; orgona, hetenkinti 6 órában, Zsarno
viczky és Mössl tk. által; generál-bass a másod évieknek Mössl t. által, hetenkinti 4 órában;

8. Raj z ,  hetenkinti 2 órában; úgy szinte g y m n a s t i k a i  g y a k o r l a t o k  a tavaszi napokban szerdán 
és szombaton délután, Mössl t. által.

A Greilinger féle uszodát a tulajdonos ur szívességéből egy növendék ingyen s 12 féldijért használta.
I A befolyt kegyes adakozások  jegyzekét kü lön  k im u ta tásban  közöljük.
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b j  Ax előképező oszíálybaií:
1. a v a l l á s b ó l :  káté és bibliai történetek előbb Török, utóbb Weiss t. által hetenkinti 4, — a vasár

napi evangéliomok magyarázata, hetenkinti 1 órában;
2. a n y e l v é s z e t b ő l :  magyar nyelvtan, előbb Török, utóbb Weiss t. által, hetenkinti 3 órában; német 

nyelvtan, Müsst t. által, hetenkinti 3 órában; latin nyelvtan elemei, előbb Pálfy igazg. által hetenkinti 3, — utóbb 
Weiss t. által hetenkinti 2 órában.

3. s z á m t a n ,  előbb Pammer seminarista, s ennek elköltöztével Mössl t. által hetenkinti 3 órában;
4. f ö l d r a j z  és t ö r t é n e l e m  a II. félévben. Weiss t. által hetenkinti 4 órában;
3. a. z e n é s z e t b ő l :  ének, Mössl t. áltál hetenkinti 3 órában, violin, hetenkinti 2 órában, előbb Zsarno- 

viczky tan. utóbb Hudecz által; zongora hetenkinti 14 órában, Mössl tn. és Hudecz által;
6. s z é p í r á s  hetenkinti 3 órában, Mössl t. által.
A gymnastikában, fa- és selyemtenyésztésben szinte mint a felsőbb osztálybeliek gyakoroltattak.

A tanórák reggeli 7 órától 11-ig, részből 12-ig, s délután 1-től 4-íg részből 3-ig tartottak. Isteni
tisztelet tartatott naponkint reggeli 6. és esti 9 órakor.

Az intézet fegyelmi allapotját illetőleg, azt általában kielégítőnek, sőt sok tekintetben jelesnek mond
hatni. Komolyabb büntetésre az egész éven át egyszer sem volt szükség. Úgy szinte az ifjúság egészségbeli állapotja is, 
kivéve az első két hónapot, hol többen a növendékek közül rövidebb, egy pedig hosszabb ideig tartó nyavalyában 
szenvedett, nagyon kielégitő volt.

A növendékek névjegyzéke.
Seininaristák.

1. Balassa Sándor, győri.
2. Balthazár Antal, Szarvas — békesmegyei, elmaradt.
3- Barthos Tivadar, modori, t a n í t ó i  á l l o m á s t  nyer t .
4. Bauer János, Lépesfalva — sopronmegyei, ingyenes t a n í t ó i  á l l o m á s t  nye r t .
5. Bohus Ádolf, Német-Lipcse. — liptómegyei.
6. Buti Márton, Beled — sopronmegyei, ingyenes,
7. Gátz Emil, Miklósfalva - - mosonmegyei.
8. Grünwald János, Sziget-Újfalu — pestmegyei.
9. Häuser Ádám, Szárazd — tolnamegyei.

10. Héricz Sándor, Karakó-Szörcsök — veszprémmegyei, ingyenes, t a n í t ó i  á l o m á s t  nye r t .
11. Herrmann Béla, Orosháza — békésmegyei.
12. Hofmann Péter, Györköny — tolnamegyei.
13. Jczés József, B Sz.-László — veszprémmegyei.
14. Kapp Rudolf, Laj.-Komárom — veszprémmegyei, ingyenes, Szilágyiféle díjpénzes.
15. Kappel Ferdinand, Kukmér — vasmegyei, t a n í t ó i  á l l o m á s t  nyer t .
1(5. Kovács Pál, győri.
17. Kund Mihály, soproni, kinnlakó.
18 Magyar Samu, Hetye — vasmegyei, ingyenes.
19. Ma jer András, Ágfalva — sopronmegyei.
20 Minich Gyula, modori
21 Németh Gyula, Bikái — baranyamegyei.
22. Németh Lajos, Bőny — győrmegyei, ingyenes.
23. Pammer János, pesti, ingyenes, t a n í t ó i  á l l o m á s t  nyer t .
24. Réder János, Gyönk — tolnamegyei.
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25. Rupeld Károly, Magurka — liptómegyei.
26. Wallner János, Borostyánkő — vasmegyei.
27. Woda József, modori.

Praeparandisták:

1. Aminger János, Lépesfalva — sopronmegyei.
2. Bakó János, I. Egerszeg — vasmegyei, féldijas.
3. Berecz Imre, Z. Istvánd — zalamegyei, Türkféle dijpénzes.
4. Boor Lajos, soproni, kinnlakó.
5. Boros Károly, N. Vázsony — veszprémmegyei.
6. Csaplovics Ferencz, Puczincz - vasmegyei, féldijas.
7. Czugh László, Csán — vasmegyei, féldijas.
8. Dorfleitner Sándor, soproni, kinnlakó.
9. Ebner Gusztáv, Ném. Jarndorf, — mosonymegyei.

10. Falvay Antal, soproni, féldijas.
11. Frint Ferdinand, JN\ Kikinda — torontálmegyei.
12. Halász György, kolta — vasmegyei, féldijas.
13. Linde Henrik, Udvari — tolnamegyei.
14. Liptay Pál, újvidéki.
15. Mahder Mátyás, Harka — sopronmegyei.
16. Magasy Elek, K.-Somlyó — vasmegyei.
17. Mészáros István, Sz. Lörincz — vasmegyei.
18. Németh Samu, R. Lak — vasmegyei.
19. Préposth József, Kapi — győrmegyei.
20. Rusz János, Harka-sopronmegyei, féldijas.
21. Sári József, N. Geresd-sopronmegyei.
22. Schranz János, Trumoly — vasmegyei.
23. Szalay János, Dömötöri — vasmegyei, féldijas.
24. Szűcs Pál, Uj-Malomsok — győrmegyei.
25. Takács János, veszprémi.
26. Varga János, Laj. Komárom — veszprémmegyei, féldijas.
27. Winkler Lajos, soproni, ingyenes.

Jegyzés. Az I859 6r>-<ltk tanévre már előre minden liely az intézetben betöltve lévén, 
új növendékek, legalább mint bennlakók, nem vetethetnek fel.

P á l f y  ' J ó z s e f ,
i g a z g a t ó .


