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J e l ig e :  „A szólás az élet jele. Ä nyilvános szó, a’ közmegvitatás által eldöntendő ügyek körül gyakorolt 
szavazat. Ä tanodának mint oklatva-nevelö intézetnek összes működése a’ szólásban áll, nem 
kell-e tehát, hogy egyegy évben legalább egyszer nyilvánosan is megszólaljon ? ’s nem kell-e, 
hogy ezt annyival inkább kötelességére tegye, mennyivel kevesebb helyeken és gyérebb ügyek ^
körül engedtetik meg még eddigé «’ tanítónak mint ollyannak tí nyilvános szavazat szép gya
korlata ? Ä tanodái hirlemények tanodái szavazatokká válhatnak a’ nyilvánosság irányában. Ä 
megszólandó tanoda, élő tanoda.“ —

CMagános levelezés.J



Javaslat használatba hozandó tanodat évi hlrlemény (oskolai Programm)
Iránt. *)

„A’ prot. tanodának tápeleme ’s felvirágzásának egyik fötényezője a’ közbizodalom ős a’ 
részvét.“ — E’ szókat választom legczélszerííbben e’ jelen dolgozatnak, használatba hozandó 
isk. programm iránt —  homlokigéjeül. Igenis, közbizodalom és részvét nedvével kell öntöztet- 
nie a’ tanodának, ha virágzásban diszleni és ha honunk -  és egyházunknak e’ virágzásból érle
lendő gyümölcsöket biztosítni akar. A’ közbizodalom és részvét olly tápnedve a’ tanodának , 
mint tápnedve a’ mezőnek az égi eső és az éji harmat. A’ fö ld , mellybe a’ magvető búzáját 
szórja, a’ legtermékenyebb leh et, ő azonfelül még jól művelheti is, magja is egészséges lehet, é s ő  
tán mitsem mulasztott e l , sem időben, sem ügyességben, hogy termése bő lehessen, —  de ha 
a’ vetés mégis silány és az aratás mégis sziik, mi az oka? tán az ég nem hullatott elegendő 
esőt a’ telekre, és az éj nem öntözte kellően éltető harmatjával, kiaszlak a’ gyökerek, fon
nyadtak a’ csirák ’s üresek lőnek a’ kalászok. Ollyan a’ tanoda közbizalom és közrészvét nél
kül. Tantermei fultig telve lehetnek tanítványokkal, — m egjegyezve, mikint a’ látogatott és 
népes tanoda még nem virágzó tanoda mindig, —  a’ tanítók, ama lelkész gyanánt, mindent 
elkövethetnek a’ növendékek tanítása és nevelése körül, munkát és időt nem sajnálva, sőt éltök 
erejével sem gazdálkodva, hogy intézetjök — mi az ő birtokuk és az ő telkök — felvirágoz- 
zék ’s hogy virágjai gyümölcsöket Ígérjenek és hozzanak; és tán mégsem virágzik ú gy , még
sem gyümölcsözik annyira, mint és mennyire virágoznia és gyümölcsöznie kellene ! mert tán 
sok napja van az intézetnek, de esőtlenek; hosszú éjszakája, de harmatiam

Önkényt folyó kérdés eb b ől: mikint nyerhető ez eső és harmat, mikint ébreszthető e’

*) E’ czikk közölve volt már egyszer a’ prot. egyh ’s isk. lap 1844—ki folyam 46. számában. De azt tart
juk , mikint e’ jelen tanhirleményi lapokat aligha megkezdhetnék a’ tárgyhoz inkább szóló ós illőbb dol
gozattal , mint épen e’ czikknek újbóli közlésével, már csak azért is, hogy ime’ javaslatot alkalmunk le
gyen tettleg bemutathatni az oskolának életét és önmagáboli fejletét figyelemmel kísérő közönségnek. Ha 
ugyan ezt valamennyi oskolák megtennék, látnék, milly állapotban és milly fokon van hazánkban a’ köz
nevelés és tanítás. — Külömben hahogy ez évi hirleményünk meg nem felelne még a’ közlött javaslat 
minden rovatainak, annak elmaradása ismét csak a’ f )  alatt említett oknak lesz tulajdonítandó inkább, 
semmint felrovandó buzgoságunk hiányának bűnéül, a’ melly buzgóság egyébiránt most is csak nem 
egyedüli eszközlője e’ jelen hirleményi lapok kinyomatásának, a’ mennyiben azokat részben saját költsé
gén, részben pedig két beigtatási beszédének eddigé bejött csekély árából, a’ melly, a’ mint az a’ be
szédek czimlapján is mondva van, évenkinl kiadandó oskolai programmok vagy tanhirlemények (nem csupán elő— 
terv) kiadatási költségeinek fedezése javára gyüjtetett, és igy ismét sajátból eszközölt költségén adja ki a’ 
szerző — ha csak netalán még későbben pótoltatandnék valamclly részről e’ megerőtetés. Azt hisszük 
ugyanis hogy a’ jó t , mit több évi meggyőződésünk annak tart, akarnunk kell, még akkor is , ha megerő- 
tetésbe kerülne. — Az említett beszédeknek néhány példánya még kapható a’ szerzőnél 20 p. xron. —
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közbizodalom és részvét, e ’ nyilvános érdek és vonzalom a’ tanoda iránt? és m ikint biztosít
ható és hatályosbítható e’ megnyert kincs?

E’ czélhoz több utak vezetnek, és —  ámbátor érdektelen nem volna azokat mind elő
számlálni, m égis, szorítkozni kellendvén e’ helyen csak egy tárgyra, ez egyet emelem ki fő
leg. És ezt, a’ tanoda állapotjárol és minden egyébről, mi ehez tartozik —  értesítő évi hir- 
leményekben vagy tanoda programmokban találom fel. Nézetem szerint, igen hatályos eszköz 
ez az ébresztendő, és a’ hol éber, emelendő részvétnek a’ tanoda iránt. Mert kétségkül igaz, 
mikint, ha valamelly dolgot megszerettetni és pártoltalni kívánunk, azt azokkal, kiktől a’ pár- 
toltatást várjuk, elsőben eléggé meg kell ismertetni, és ha tőlök állandó pártoltatást remény
lenünk szabad, akkor meg ők folytonos ismertetést szinte igényelhetnek. így van a’ dolog a’ tanodával. 
Ha azt akarjuk, hogy a’ közönség feléje éltető érdekkel forduljon, és hogy ez érdek ne csök
kenjen, hanem még inkább növekedjék; akkor adjunk a’ közönségnek mindig annyi értesítést 
tanodánkról, a’ mennyi e’ részvét ébresztése, biztosítása és emelése kedvéért, a’ mi részünk
ről kötelesség, az ő részéről meg méltó igény. A’ tanoda nyilvános intézet, és azért nem zár
hatja el magát a’ nyilvánosság napjától, sem ellenőrködésétöl, — nem , még akkor se m , ha 
talán valamelly külön vallásfelekezet vagy néposztály saját intézete, vagy pedig csupán magány
intézet volna is. Mert először embereket nevel minden nevelőintézet, és az egész emberiség 
lelke, kell, hogy őrködjék egyénei felett, hogy pedig őrködhessék, a’ nyilvánosság eszközölheti 
csak; aztán nevel és tartozik minden nevelőintézet honfiakat nevelni, kik az egész embercsa- 
ládtol el ugyan nem szakadva, mégis egy külön nemzet gyermekei, egy külön hazának polgá
rai , és azért a’ hon is tudni akarja és a’ nemzet látni, mikint serdül jövendő nemzedéke , 
leendő ő m aga, — hogy pedig tudhassa, tartozik a’ nevelde számot adni e’ tekintetben mű
ködéséről; és végre neveli még a’ tanoda a’ családok tagjait, és azért ennek fejei, a’ szülék, 
hasonlóképen igénylik, hogy a’ tanodáról értesítést nyerhessenek. És ezek méltán a’ legnagyobb 
mértékben, a’ mennyiben ők képezik a’ tanoda övedző körvonalainak legközelebbikét. És midőn 
e z t , mindennyi hatók igénylik, akkor ezzel a’ tanoda tartozik. Tartozik ennélfogva folytonos 
nyilvános tudósítmányokkal; és e1 tudósításoknak egy nemét képezik az említett évi hirlemények 
(programmok).

De nem akarom a’ javaslatot csak a’ szükség és tartozás szempontjából feszegetni és tá
m ogatni, mert hiszen illy nyilvános kimutatást a’ tanoda működeiméről — bir minden gyüle
kezet és valamennyi említett nevelői hatalmak, mind a’ nyilvános tanodái vizsgálatokban, mind 
a’ tanoda-felügyelők általi folytonos ellenőrködésben; — és azonfelül nincsenek már m ostan, 
vagy legalább gyéren léteznek csak tanodák, a’ mellyek olly zárdái módon volnának körülfalaz
va , hogy azokba a’ nyilvánosság szeme be nem pillanthatna, vagy hogy szellemök elárulható 
és a’ kortól méltatható vagy kárhoztatható ne volna; — azért mondom, nem akarom a’ tano- 
daprogrannnok használatba hozását a’ tartozás és szükség vagy kötelesség szempontjából még 
szigorúbban előtérbe nyomni: hanem akarok inkább még egy p ár, úgyszólván praktikus és 
közelebb fekvő okot felhordani, a’ programmok behozatala kívánatosságát és belőlök a’ tano
dákra háramlandó üdvet illetőleg.

Tapasztaljuk, mikint némelly gyülekezeteknél többen nyilatkoztatják ohajtatukat az iránt, 
miszerint a’ nyilvános vizsgálatokrai meghívó lapok, bár többet tudatnának a’ kebelbeli intéze
tekről. E’ kívánatnak , siessenek az iskolák, siessenek a’ tanítók eleget tenni, a’ minthogy ebben 
a’ tanodák iránt uj vonzalom mutatkozik; be kell vezetni az iskolát a’ családnak körébe, a’ 
mellytől távol állnia úgy sem üdvös, — be a’ szülék házába, majd simuland az az ő szivek
hez i s ,  és ők a’ tanodához vonzódva, érdekkel viseltetendenek a1 tanítók iránt, és ezek hoz- 
zájok közeledve, hatandanak reájok, ’s ekképen család és tanoda közt a’ legkivánatosb viszony 
létesülhetend.

De továbbá tapasztaljuk, hogy az egész nemzetben szép részvét ébredez, valamint álta
lában a’ nevelés ügye, úgy különösen a’ protestánsok nevelőintézetei iránt: siessünk ezt is 
ébren feltartani és táplálni, siessünk működéseinkről a’ honnak még többet bemutatni, mint a’ 
mennyit rólunk már eddig tud; mutassuk ki iskoláink állapotját ’s nyilvánítsuk néha-néha kivá— 
natinkat és szükségeinket is. Szóljunk a’ mit művelünk ’s meg fog adatni, a’ mit érdemiünk. 
De tanodáink most némák, a’ vizsgálatokat többnyire csak gyülekezetbeli egyének és azok is



vajmi gyéren —  mások alig látogatják m eg , mit tudjanak hát tanodáinkról? lk  .
mondani, hogy ismerik növendékéit és életre valóknak találják; igenis 'de mím . Ugyaa 
egyszersmind mindenkinek, mikép neveljük őket ollyanokká és mennyit küzdünk miíi lsr i“ ®* 
véljük okét, tmlly csekélyszerüek eszközeink és erőnk, és mégis milly magasztosak0 
és ha továbbá /an nálunk valami jó , terjesszük azt illy módon, és lm vannak gven-éink ^ í J  
lepleznok azokat; javuljunk inkább gyengéink felfedezése által. A’ hiba érzete és nvilt 7  
lása már fél igazulás. ’S imez utóbbi állításomból következtetek még más üdvet is mit j a ~ 
nálatba hozandó programmok állal el lehetne érni. Azt t. i. ’ iasz~

Miszerint a’ programmok azon tanodára nézve , a’ mellynek kebeléből és a’ mellynek ér 
dekében kiadatnának, kétségkívül, —  de remélhetőleg a’ többi protest iskolákra is reformha" 
tásuak leendnek. Minden bizonynyal követni fognák az illyen példát csakhamar más tanodák 
is. És igy megismerkedvén az egyik a’ másiknak szerkezetével, minden czélszerűnek felvételé
től nem vonakodnék, a’ roszat pedig, egyik tanoda, mint a’ másik, kerülni törekednék. Sok 
megrögzött hibáit iskoláinknak csak úgy lehetend javítani, ha azokat nyilvánosan meg keilend 
Vallani. Már pedig e’ vallomás a’ legislegesetesben évi programmok által történhetik. De ha 
illyképen minden protest. tanodák programmokat adogatnának k i, akkor ama régen óhajtott 
tervileg valósított, és a’ négy superintendentiák közgyűlése által megerősített és éleibe lépte— 
tendőnek rendelt conformatio studiorum is , hamarább és könnyebben czélt érne. Mert mit ér 
rendelni, ha rendelményeinkről számot nem kérünk és nem láthatjuk, mennyiben foganalosít- 
tatának azok, mennyiben nem. Programmok által megismerhetné a’ szüle a’ tanodának szerke
zetét, tanulmányi rendjét, fokozatát ’s a’ t. és már előre tudná, küldje-e, és mi végett, íiját 
ide vagy másuvá iskolába ? most pedig, vagy csak vaktában küldi, vagy pedig csak költségeá 
levelezés utján, néha meg csupán szárnyaló hírek szerint szerezhetvén tudomást, érzi magát 
vonatva valamellyik iskolához, vagy elidegenítve attól. És épen úgy vannak egyes tanulók, mi
dőn más iskolákba mennek, a’ nélkül, hogy tudnák, nem vág-e épen a’ legközelebbi osztály, 
mellybe lépni kívánnak, helytelenül eddigi készületükbe, vagy nem fognak-e kénytelenek lenni 
ugyan azt ismételni, mit már egyszer hallgattanak ?

Nem akarom említeni, miképen szolgáljanak még azonfelül a’ programmok az egyes tan
intézetek közti értesülés és viszonyos közeledés eszközéül, ha hogy azokat egymásközt évenkint 
kicserélnék a’ rokonintézetek; mikint lehetne azok vezérlete nyomán, honunk tanítás álla- 
potjával, legalább statistice és tanszerkezetileg egyszerre megismerkedni; miképen lehetne ama 
feljebb említett honi és nemzeti részvétet vagy legalább figyelmet tanodáink iránt, igazi és 
állandó részvétté, pártolássá, sőt közvéleménynyé érlelni; — és miképen a’ bármelly valláson 
levő szüléknek —  kik most tanodáinkról mitsem tudnak, bizodalmát, sőt tán segedelmét is 
reménylenünk ?

Átmegyek immár, az illy programra szerkesztése módjára, a’ rovatezimek rendje éá 
tartalmának kijelelésére.

*) Ismerek prot. tanodákat — és pedig ollyanokat, mellyeket virágzóknak ismer vagy legalább hisz a kö
zönség lenni, de azok vizsgálatin, az egy igazgatón és néha egyik vagy másik tanítón kívül, kisem 
szokott jelen lenni. Ez aztán a’ részvét azon intézet iránt, hol gyermekeink emberekké képeztetnek.

**) E’ szép eszmeterjesztési szokás különösen Némethonban divatozik, a tudományos tanodák (gymnasiu-. 
mok) és a’ tudományegyetemek között; amazok az év végével szoknak programmokat kiadni és szét— 
küldeni, —  ezek, mivel főképen a’ tanítandó tudományok jelentése kedvéért szerkesztenek programmokat, 
minden tudományi félév (semester) kezdetével, — vagy ha végével, akkor már a jövő félév szamara. 
Illy évi hirleménylapokat szétküldenek aztán valamennyi rokonintézetekhez, cserébe amazokéit kapván. — 
így e’ szokás, mintegy tudós levelezéssé vált már a’ német tanintézeteknek és azok tanítóinak eeymáshozi
simulása tekintetéből, a’ mennyiben többnyire tudós értekezéseket is közölnek bennük A negyedévi tanév
végével, (1842) a’ losonczi ev. progymnasium érdemes és tudós igazgató-oktatója TerrayK. ur ocs Jta 
közre egy rövidke programmot, a’ mellyet több iskolák igazgatóinak meg is küldött; csak hogy , mi
kint ezek viszonzásul mit sem küldhetének neki! Hasonlót tapasztaltunk az erdélyi Envedi fois o a r szero 
18 »5-ben.



A’ programm legczélszerübben a’ nyári tanvizsgalomkor volna kiadandó, de ekkor tudósí
tást hozna az egész tanévről. Előre bocsájtatnék a’ nyitlap illő felírással, és talán egy rövidke 
bevezetése a’ programm-szerkesztőnek — kinek rendesen a’ tanoda igazgatójának kellene lenni
—  és azután következő rovatok fordulnának e lő , mellyek be volnának töltendők:

I. Statistikai rovat. Ennek hasábjaiba tartoznék:
1 ) Az egész intézet megnevezése és annak mi részekre vagy nagyobb agakra felosztása.
2) Tudósítások a’ tanoda tanítás erejéről vagy is a’ tanítókról, az egyéneket nevezve, ki 

melly osztályban működik, — ha pedig szaktanítási volna a’ rendszer, akkor ki kellene jelelni, 
ki micsoda tanulmányok képviselője és melly osztályokban tanítja azokat s a t. Ugyanitt 
volnának megnevezendők a’ művészi, rendkívüli és segédoktatók is , —  hahogy léteznének.

3) A’ tanítványok osztályonkénti száma, nevei — különösen a’ felsőbb osztályokéi, — kór
ós születéshelyök meghatározása, — de a’ tanítványok szorgalomoszlályzását vagy fokozatát —  
ki nem im ám , — mire nézve igen sok okaim vannak, de a’ mellyeket nincs helyén, hogy itt 
előadjam.

II—ik rovat alá tartozik a’ tanoda szerkezete: u. m. az osztályonkénti tanulmányrend és 
fokozati felosztás , — az idő melly ezekre szánva van és a’ melly egy-egy osztályban töltendő $ 
a’ leczke napló; a’ feljebbléptetés; a’ szünetek; az uj iskolai év kezdete ’s a’ t. ugyanitt 
volnának megemlitendők minden egyes tanulmány mellett a’ kézkönyvek i s , mellyek használat
ban vannak.

III. A’ tanodával összekötött mellékintézetek és rendkívüli tanítások , miilyenek: éneklés,
—  rajzolás, bajnokiás vagy testgyakorlás, — azok mikénti felosztása, ideje, ’s a’ t. továbbá 
tudósítás az osztályokban adatni szokott magányórákrol vagy netalán külön ujnyelvtanítási órák
ról , nyelvművelési társalmakról ’s a’ t.

IV. Taneszközök és gyűjtemények czimrovalma alatt adatnának tudósítások :
1) A’ nyilvános tanodái könyvtárról, annak az éven keresztül történt gazdagításáról. Mi

csoda uj könyvek és tudományeszközök szereztettek vevés, — minők adományzás által, az ado- 
mányzók neveiket kiírva, hogy ezáltal ösztönt nyerjenek többen hasonló adakozásokra.

2 ) A’ tanoda egyéb gyűjteményeiről, — ha ollyanok netalán léteznének, minők: termény
tár, képtár, hangszerek ’s a’ t.

3 ) A’ külön osztályok gyűjteményei- és taneszközeiről.
V. Történeti rovalom. Ide tartozik az éven keresztül történt változások megemlítése, p. 0, 

a’ felügyelői és a’ tanítói testületben történt változás, halálozás és uj hivatalbetöltés ’s a’ t. — 
Tudósítás a’ téli vizsgálómról, — királyi, főfelügyelői és gyülekezeti uj rendelmények közlése, 
Szóval: minden, mi a’ tanoda életében némi tényleges történeti nyomokat mutathatna.

Vl-ik rovalomban foglaltatnék: a nyári nyilvános vizsgálóiak rendje ’s ideje, osztályon
ként megnevezve az azokrai tisztes meghívással.

VII. Rekeszszó, vagy adalék czim alatt lehetne néha-néha az iskola némelly kivánatairól
— mellyek hazánkban olly nagyok és sürgetősek — szólani. így p. 0. a’ segédtanítók miképi 
alkalmazásáról, tápintézetről, polgár- és reáltanodák önálló felállításáról, a' szaktanítási rend
szerről ’s a’ t. Vagy értekezni lehetne a’ fegyelemről, vagy talán némelly uj tanulmánytárgy 
behozandó tanításáról, néha a’ használatban íevő vagy ajánlandó methodikárol; — vagy pedig 
megfejtésül lehetne venni valamelly a’ tanodát érdeklő korkérdést, a’ mellyet hol a’ szülék, hol 
a’ gyülekezet, hol pedig a’ nevelés és tanodák pártfogói és barátai szivére kötni ajánlatos volna 
’s a’ t. — E’ rekeszszónak megfelelhetne a’ programm bevezetésében egy nyit- vagy előszó és 
abban, ha h e ly , költség és idő engedné, lehetne néha-néha valamelly tudományos kérdést 
megoldani, mindenesetre úgy, hogy megoldásából a’ tanodára haszon és dísz háramlanék; 
vagy pedig, lehetne valamelly érdekes szónoklatot közleni, melly egy vagy más tanodái ünne
pélykor tartatott; nem különben helyén volna a’ nyitszóban a’ tanoda régibb történetét pro- 
gramm-folytatásokban közhírré tenni, — a’ mint az legtöbb külföldi intézeteknél történik, ho
nunkban is lévén már reá példa ’s a’ t.

És ennyiből állanak nézeteim és tájékozásaim a’ használatba hozandó tanodái évi 
programm iránt. — Óhajtanám, hogy e’ tárgyról többen gondolkoznának és hozzá 
szólnának , korszerűségét és szükségét úgy vélem —  ki sem vonhatván kétségbe,



annyival kevésbé nem , mivel márcsak a’ legutolsó 4 superintendentiai ev. közgyűlés ta
nácskozásainak határozatából is f )  (lásd az 1844-ik évi jegyzőkönyv 8-ik pontját a’ 7-ikre) min
den iskolai igazgatók, felügyelők és egyes oktatók inegértheték, mint tétetik kötelességgé ezen
túl , minden egyes iskoláról kimerítő tudósítást küldeni be a’ kinevezett középponti iskolai vá
lasztmánynak ; °illy tudósítások pedig nem történhetnének-e meg legczélszerüebben tanodái pro- 
grammok alakjában , a’ netalán még szükséges hivatalos melléktudósításoktól kisérve ? —  Nem 
szükség még említeni, mikint e’ programm-nézetek és javaslatok csak a’ gymnasialis és lycea- 
lis iskolákra vonatkoznak, a’ többi tanodákról egész esperességenkint lehetne évi hirleményeke 
készíteni, a’ tanodái választmányhoz beküldeni ’s átaljában közre bocsájtani. * )

Dr. T a v a s t /  L.

f )  E’ programm-javaslat, mellyhez még egy egészen kidolgozott 1843J4—ik tanévrei programm-formulare 
volt csatolva, — jóval a’ generál convent tartása előtt Íratott ’s eredetileg egy nagy gyülekezet iskolai 
választottságálioz lön intézve, — ’s aztán — á  költség kérdése miatt — á  gyülekezet választmányához 
lön utasítva, ’s itt függ most is , mint napfényén az érlelendő gyümölcs, majdha megérik, leszakasztand- 
juk ’s rendes programm alakjában szolgálandunk vele az iskolai haladásnak örvendő közönségnek. Tel
jesült — Itt a’ gyümölcs!

*>) Méltónak találjuk az idézett lS44-ik év egyetemes gyűlésének 8-ik pontját — más czélszerü intézkedé
sek kedvéért a’ mellyek abban foglaltatnak — és a’ mellyek á  prot. ev. tanodákra nézve valóban epo- 
chalisak — egész kiterjedésben imitt közleni: 8) A’ 7-re mellyben á  főiskolák igazgatóságának 'az is
kolai rendszerben felállított általános iskolai fenyitéki elvek szerinti ’s helybeli körülményeikhez alkalmazott 
törvényjavaslatok készítése ’s ide felterjesztése meghagyatott, jelentetett, hogy az eperjesi ’s posonyi fő
iskolák törvényeiket és rendszabályaikat beküldötték és csak á  késmárki és lőcsei főiskolák igazgatósági 
volnának e részben hátra; továbbá az iskolai rendszer nyomtatási költsége befizetésére nézve, a’ du
nántúli kerület illetőségét befizette; az iskolai kézi könyvek megvizsgálása, öszve hasonlítása ’s megismertetése 
tárgyában kiküldött választmány pedig, javaslatok szűke miatt mind eddig el nem járhatott. Ezek folytában :

Korunk haladási kívánó szelleme állal, ’s a’ Protestantismus tökéletesbülési elvénél fogva, munkás 
mozgalomra indíttatván az egyetemes gyűlés; azon meggyőződésből, miszerint tanító-’s nevelő-intéze
teink czélszerü elrendezése, a’ hon reményinek magasb miveltségrei kifejtésére ’s őket kebelező nemzet 
jövendőjére tetemes befolyást gyakorol; ezen magas és nagyszerű czélok minél előbbi valósítása végett, 
iskoláinkba több életet, korszerű haladási, ’s az iskolai rendszer sikeresb foganatosítását behozandó, 

•következő határozatokat alkotott, úgy mint:
1. Tapasztaltatván, hogy az 1842-dik évi Julius 15-kén tartatott egyetemes gyűlés által megerősí

tett ’s iskoláinkba behozatni rendelt tanítási rendszernek , több helyen még két első folyamata sem ho
zatott be ; minthogy a’ legüdvösb határozatok is híjában hozatnának, ha azok végre nem hajtatnak; az 
érintett rendszer mi előbbi foganatosítását pedig a’ haladást sürgető kor kivánata ’s az ezen rendszerben 
letett üdvös intézkedések sürgetve igényelnék: annak behozatala minden iskolai igazgatóságnak nem csak 
ajánlólag, hanem meghagyólag ’s a’ felhívott Jegyzőkönyv 6-dik pontja alatt kifejezett ’s most is újabban 
megerősített azon kötés mellett tétetik szoros kötelességévé, hogy azon iskolák, mellyek ezen rendszert 
behozni elmulasztanák, nyilvános és rendes iskoláknak nem tartatnak, bizonyítványaik el nem fogadtat
nak, ’s a’ mennyiben a’ közpénzlárbol, vagy e’ gyűléstől bár melly néven nevezendő segedelmet igé
nyelnek, az alapítók végrendeletében engedett hatalom körhez képest, a’ díjjak élvezéséből kizáratnak.

2. Ezen rendszer foganatosítása ’s szoros megtartása fölötti őrködés végeit, nem csak minden tes
tület tartozzék azon iskolának, melyet fentart, egy felügyelőt választani , hanem hogy ezen egyetemes 
testületnek is hiteles tudomása lehessen ezen tanítási rendszer minő sikerrel életbe léptetéséről és általá
ban iskoláink tudományi , erkölcsi ’s szellemi állapotáról ’s előmeneteléről, czélszerünek találtatott az is
kolai fő telügyelő mellett, Pesten a középpontban, egy iskolai választmányt alakítani, mellynek a’ ke
rületek s illetőleg az iskolai igazgatóságok, évenkint, az egyetemes gyűlést megelőzőleg, kebelekbeli is-
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I .

S t a t i s t i k a. >
Gyülekezetünk tanodái egészszéhez, következő részek tartoznak:

A.) Fiú tanodák (Änafeenfc^tlen) ’s ezeket kiegészíti:

I. A maggar-német elemi fiú tanoda két tanosztállyal (Älflfje) u. ni.
1. )  E lső elemi tanosztály , két — hol két, hol három évig tartó folyamattal. Ezen egész 

osztályba járt az idén: i 08 beirt növendék. (Az első félévben volt 9 3 ,  a’ többi későbben ira
ték be). Oktató: Balassovics Lajos. Hivatalban van i8 2 4 -tö l óta.

2. )  Második eleim tanosztály, kétévi folyamattal, vagy egyegy évig tartó alosztállyal, 
l e n t  növendékek száma: 88. (az első félévben volt 81 .). Oktató: Stuhlmüller Samuel. Hiva
talban van 1819-től ó ta , ollyképen azomban, hogy 1821-ig  segédtanitóképen működött az in- 
tezetnek \o!t egyik jeles tanítója Hoffmann oldalán az akkori polgártanodában, 1821-től pedig 
18 38-ig az alakult első és 2-ik nyelvtani osztályban és ismét J 838—tol fogva az említett 2-ik 
elemi tanosztályban, a’ melly ugyan akkor állíttatott f e l , azelőtt csak egy elemi osztály lé-

koláik állapotáról körülményes és kimeritő tudósítást tegyenek, melly választmány még az egyetemes 
gyűlés előtt ezen tudósításokat megvisgálván, az iskolai rendszer sikeres végrehajtása fölött őrködend, 
’s á  tökéletesedés elvének megfelelve, szükséges javítások ’s változtatások behozatala iránt, az iskolák 
tulajdonosi jogát sértetlen hagyva, javaslatot készitend, ’s mind ezekrőli jelentését az egyetemes gyűlés 
elébe terjesztendi. Ezen felügyeléssel a’ Roth-Teleky szorgalomdijakat osztó választmány bízatván meg.

3. A többször érintett iskolai rendszer behozatalára nézve az 1842—ki egyetemes közgyűlés által
megállapított hét évi határidő, a’ tanítási nyelvet illetőleg, azon okból; mivel alig van nevesebb tanító 
intézetünk, mellyben a’ magyar nyelv néhány év olta nagy előmenetelt ne tett volna, és az országgyű
lési hálái ozatok s felsőbb kormányi rendeletek is a’ nemzeti nyelvet parancsolnák tanítási nyelvül hasz
náltatni , iskoláink három évi előkészület után a’ nemzetiség iránti kötelesség teljesítésében hátra nem 
maradhatnának: eltöröltetik, s minden tanulmányokra nézve általános tanítási nyelvnek, a’ magyar nyelv
azonnal behozattatni rendeltetik; a tudományok rendszere behozatalára megállapított hét év tovább is 
meghagyatván.

4. Köz óhajtás lévén, hogy a’ főbb iskolák tanítói minél nagyobb számmal vegyenek részt ezen egye
temes gyűlés tanácskozásiban: mi ismét csak úgy lévén eszközölhető, ha az egyetemes gyűlés tartásá
nak ideje az iskolai szünnapokra tétetik által: ennélfogva az egyetemes gyűlés határnapja jövendőre 
a tanítói kar iránti tekintetből, Augustus 15—ik napjára határoztatott.

5. Az iskolai fenyitéki rendszer további halasztás nélküli kidolgozásának szüksége szinte elismertet
vén ; miután az eddig beküldött iskolai törvényekből ’s fenyitéki javaslatokból, annak létrehozása eszkö
zölhető volna: főfelügyelő ur megkéretik, hogy ezen rendszer tervezésére egy tanítókból alkotandó gyű
lést önnön ajánlatához képest, minél előbb hívjon össze, melly nem csak a’ fényitő rendszer tervét ki
dolgozza , hanem egyszersmind az egész iskolai rendszert átvizsgálván, a’ mennyiben a’ gyakorlat czél- 
szerű változtatásokat vagy javításokat kívánna, tegye meg erre is észrevételeit ’s mind ezt, mind a’ ki
dolgozandó fenyitéki tervet, a’ kerületekkel ’s iskolai igazgatóságokkal eleve közölvén, terjessze a’ gyű
lés elébe.

Az iskolai kézi könyvek megvizsgálása ’s megismertetése végett kiküldött választmány e’ részben to
vább is megbizatik.“
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II. A közép tanoda (ez alatt mind a’ polgártanodát, mind a’ progyranasiumi vagy latin nyelv
tani osztályokat értve, a’ minthogy e’ két intézet nálunk eddigé még egyesítve ván; a’ 
kétnemű czélnak a’ tanítási órák szaporítása állal igyekezvén eleget tenni), — két tanosz
tállyal :
1. )  Első és második latin nyelvtani és egyszersmind polgári két évi osztály. Beirt növen

déke az idén (az első évi osztályban: 34 a’ második évi osztályban 4 1 )  öszvesen: 75. Oktató: 
Melczer Lajos 1838—tol óta.

2 . )  Harmadik és negyedik latin nyelvtani és polgári két évi osztály. Beirt növendék: első 
évi: 31 másod évi: 31 öszvesen: 62. Oktató: Kanya Pál. 1821-töl óta.

*11. Tulajdon v. tiszta gymnasium mellynek egy — kétévi tanosztálya van ’s e z :
Ä  szónok-költészi (humanitási \r. V-ik és Vl-ik) tanosztály. Ennek beirt első évi: 41. 

másodévi: 24. öszvesen: 65. növendéke. Oktató: Dr. Teichengräber Lajos 1843-tol óta ’s 
1845-töl fogva egyszersmind az összes intézet igazgatója.

B. ) Leánytanoda, ehez tartozik :
1. )  Ä  magyar-német elemi tanosztály, három — rendesen ugyanannyi évig tartó fo

lyamattal. Beirt növendékek száma: 60. Oktató: Wagner István. 1837-töl óta.
2 . ) Ä  magyar-német felsőbb leány-tanosztály, három — többnyire ugyanannyi évig tartó 

folyamattal. Beirt növendéket számit: 3S. Oktató: Dierner Endre. í 832-töl óta.
C. )  Vegyes nemű tanoda , illyen van egy u. m.
Ä  tót elemi tanoda , rendesen három évig tartó folyamatokkal. Fiú növendéke volt az idén: 

27. leánynövendéke: 28. öszvesen: 55. Oktató: Kadaivy János. 1841-töl óla.
D. )  Szakintézetek, ülyenek:
1. )  A z  ének tanoda (®efangfd)UÍe), alapittatott ISI5-ben . Ezen intézet külön oktatásban 

részelteti a’ fiukat ’s külön a’ leányokat, mind amazok, mind emezek, külön haladási osztályok
ra is szakadván még. Az idén volt a’ kezdő fiuk osztályában: 27 5 a’ haladókéban : 15; a’ leá
nyoknál: 36  és 15. öszvesen: 93 növendék. Szaktanító: Feil G yörgy , egyszersmind orgonista 
a’ német és magyar isteni tiszteletnél 1822—töl óta.

2 . ) Ä  rajz tanoda (3eid)enfd)ule), alapítva lön 1817-ben. Itt is külön órákban nyerik 
az útmutatást a’ fiuk, a’ kiknél volt: 90  növendék, és külön a’ leányok, a’ kik: 54-en  voltak, 
öszvesen: 144 növendék. Szaktanító: Merkel Lajos. 1837-töl óta.

3. )  Ä  testgyakorolda (gpmttaftífcfye @d)UÍe), alapítása esik 183 6-b a , Fuchs Kér. ur által. 
Növendékeink közül látogatja ezen intézetet az idén: 44 fiú és 16 leánynövendék, kik egymás
tól elkülönítve külön napokon űzik a’ gyakorlatokat, nyilvános visgálatjuk is külön tartatni szok
ván. Szaktanító: Clair Ignácz.

4. )  Női kézmunkák var ódája (9Mlj* unb @tricffd)UÍe), látogathatják ezt mind az e lem i, 
mind a’ felsőbb leány-tanosztály növendékei. Az idén járt ide 33 kisebb és 17 nagyobb leányka, 
öszvesen: 50. A’ felügyelést és vezetgetést viszi: Osterlamm-Karafiat Kornélia özvegy. 1837-  
töl Ót'.

5. Magyar társa'om , irály dolgozási, szavalási és olvasó intézet, a’ szónak-költészi osztály 
növendékeinek számára a’ kiknek osztályával öszsze van kötve. Az idén részt vön az intézetben: 
41 tanuló, Dr. Teichengräber L ajos , ugyanazon osztály r. oktatójának elnökségi vezérlete alatt. 
Fenáll ezen intézet: 1838-tol óta.

6. )  Angol nyelvtanítás. Rendenkivüli tiszteletbeli oktatója: de Lambert Ed. L . 1844-töl óta. 
Növendéke volt: 12.

7. )  Franczia nyelvtanítás. Rendenkivüli tiszt, oktatója: Dr. Rischel Ágoston. 1 8 4 5 -töl óta. 
Részt vön e’ tanításban: 24. növendék.

1-öjeggzék: Mind az angol- mind a’ franczia nyelv-tanitásra eddigé csak a’ 3-ik és 4-ik nyelv
tani és a’ szónok-költészi osztály tanulói járhatónak, a’ második nyelvtani osztályból 
pedig csak azok a’ kik a’ latin nyelvet nem hallgatták. — A' leánykák számára az em
lített nyelvek tanítása indítványozva ugyan van már, de behozva még nincs. —



2-ikjegyzék: Az úszás gymnastikai ügyességének raegtanultára, kínálkozik növendékeinknek a’ 
két helybeli uszoda. Ugyanis a’ „nemzeti uszoda“ —  hogy az úszást ne csak a’ gaz
dagabb szülék gyermekei tanulhassák meg — megengedé az idén hogy mindenik 
tanosztályunkbol egyegy szegényebb tanuló ingyen nyerhessen úszási oktatást ’s illy- 
képen élvezi az idén nyolcz szegényebb növendékünk az ingyen tanulás jótékonyságát. 
Ezt a’ nemzeti uszodai egyesület ’s különösen annak nemes igazgatója t. Kammermayer 
Antal ur irányában , nem lehet mind gyülekezetünk, mind tanodánk részéről hálaem- 
lités nélkül hagynunk. Kívánunk az intézetnek olly virágzást hogy e’ kegyes enged
ményt netalán jövőre is fentarthassa szegényebb sorsú növendékeink számára. —  Kü
lönbben az uszodákat látogatja az idén: 101 növendékünk.

S t a t i s t i k a l  á t n é z e t :
Az összes tanintézetben van:

Oktató: 1. rendes és nyilvános =  8
2. szakszerinti fizetéses =  4
3. rendenk. tiszteletbeli =  2

öszvesen: 14

Növendék: 1. Elemi fiú öszvesen: 223 és pedig:

2. Közép tanodái ’s gymnasialis öszve-* 
sen : 202 különösen :

3. Leánynövendék 
lönösen:

öszvesen: ( 2 6

!• az első elem iben: 108  tavaly: 89
2- a’ 2-ik elem iben: 88 55 77

'3. a’ tót elem iben: 27 55 27
1. az I-ő és II-dikban: 75 55 77

»2. a’ III-ik és lV-ikben: 62 5 5 62
:3. a’ szónak kfcltésziben: 65 5 5 52

i1 - az első elemiben: 60 50

2- a’ felsőbb osztályban : 38 55 29
;3. a’ tót elemiben : 28 55 23

öszvesen az idén: 551 tavaly: 486
Vallásra nézve, van növendék:

1. prot. ág. vallásu 329
2. „ helv. „ 50
3. görög n. e. hitü 24
4. Mózes vallásu 148

öszvesen: 551

Születéshelyre nézve, növendékeink között van 
A.) Magyarországi és pedig:

1. Pest városi — — 354
2 . Buda városi — — 28
3. Pest megyei — — 36

4. Abauj megyei — -  5
5. Arad „ — — 1
6. Árva „ — — 1

és volt az idén:

7. Bács megyei — — 3
8. Bars „ — — 1
9. Baranya ., — — 2

10. Borsod „ — — 8
1 1 . Beregh „ — —  2
1 2 . Fejér „ — — 10
13. Gömör „ — —  4



14. Győr megyei — — 5 26. Szepes megyei — — 1
15. Heves „ — — 2 27. Tolna „ '— _ 5
16 . Hont „ — — 2 28. Torontál „ — _ 1
17. Jászsági — — --- - 2 29. Trencsén „ — _ 1
18. Kunsági — — — 2 30. Turócz „ — — 1
19. Komárom megyei — — 2 31. Yas „ — — 4
20. Nógrád „ — — 3 32. Veszprém „ — — 2
21. Nyílra „ — — 4 33. Zälä — — 4
22. Olah-illir őrség vidéki — 1 34. Zemplén „ — — 3
23. Posony megyei —
24. Somogy „ — -

9
3

35. Zólyom „
“

1

25. Soprony ,, — 2 B .) Külhoniak, öszvesen:

összes szám :

36

551

n
Tanulmányi értesítés 184*/i-roL# )

A’ legközelebb elmúlt i8 4 5/#-ki tanévben, az egyes tanodák’s azok tanosztályaiban követ
kező tanulmányok adattak e lő :

A .) Ä  fiúi tanódákban, és pedig:

1. A  magyar német elemi fiú tanodának-.
1, Első elemi tanosztályában:
1. Vallásion, hetenként 3 órában. Az ó szövetségi elbeszéléseket, néhány éneket, zsoltárt 

és a’ tiz parancsolatot, azonkívül apró imákat, sz. Írási helyeket és erkölcsi mondatokat. — 
A  2-ik félévben hozzá csatoltattak néhány elbeszélések Jézus életéből.

2. Term észetrajz, hét. 2 óra. — Az állatok országa képek felmutatásával, a’ különféle állat
fajoknak ismertetése és megnevezése. — Növények, magvak ’s némelly ásványok megnevezése 
a’ legközvetlenebb ismertető jelekkel.

3. Elemi földleírás és természettan, hét. 2 óra. —  A’ tanszoba, lakház, tanoda, lakhely, 
Pest és Buda városa, Pest megye ’s legközelebb fekvő környezete. —  A’ tűz és viz tulajdon
ságai , d  másik félévben a’ levegő tulajdonságai, tünemények magyarázata és apróbb tapasztal- 
mányok felmutatása mellett.

4. Számtan, hét. 3 órában. — Az ifjabbak az egyszerű számlálásban gyakoroltattak emel
kedő ’s alászáló fokozat szerint. — Az öregbek: fejböli számolásban egyszersmind ismerkedvén 
a’ számjegyekkel. Megtanulák az egyszer-egyet. —

5. Alaktan, hét. 2 óra. — Az első osztályzat alakokat nevezgetett nézleti felmutatás mel
lett, a’ második megkülömbözteté rajtuk a’ lapokat, széleket, szegleteket ’s a’ t. rajzolási után
zat mellett.

*) Egybehasonlítható a’ tanulmányokról! értesítés, egyfelől a’ helybeli gyülekezet által megállapított terv
vel: „93orfc^íáge ju einer uollfianbigen ©djutorbnung." Pest 6 kr. pp. kapható az igazgatónál; másfelől: 
„ á  magyarhoni ág. v. evang. oskolai rendszerével“ — melly „Zay-Ugróczi dolgozat“ alatt ismeretes. 
Pest. Kapható tO kron. 2-ik kiadásban az egyetemes gyűlés jegyzőjénél Ed. Illés Adám-nál. (országút 640.)
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G. Nyelvészet, hét. 6 órában—  A’ fiatalabbak foglalkozának magyar ’s német beszédgya
korlatokkal ’s az írás és olvasásnak első kezdetével. —  Az idősbek: a’ magyar 's német írá
son ’s folytonos olvasáson kívül, a’ nyelvészet elemeivel, ig e , név, melléknév, névmás ’s a’ t. 
változataival. — Továbbá gyakoroltattak még mind két osztályúak közül a’ németajkuak a’ ma
gyarnyelvben, a’ magyarajknak viszont amabban. — A’ szép és helyesírásban hetenként 2-szer 
nyertek útmutatást gyakorlás mellett a’ tanítás alatt, ’s ugyanannyiszor haza adott iráspéldányok 
nyomán írogattak.

7. Emlékelési gyakorlatok, hét. 2 órában. — Magyar ’s német apró versezetek ’s mesék. —  
Az elősorolt tárgyak nagyobbára élőszóval adattak elő a’ szükséges taneszközök használata 

melleit; a’ nyelvtanulás körül kézkönyvül szolgált: Balassovits L. olvasó könyve a’ tanulóifjúság 
számára, l - ő  rész 3-ik kiadás, n. 8-r. (24  pkr.) Némellyek ugyan ezt bírván képekkel (4 8  kr.) 
Kijött Pesten Kilián Györgynél. —  Továbbá: ugyanazon könyvnek ‘2-ik része (4 0  pkr.). —

A’ tanítási nyelv ezen osztályban egyiránt a’ magyar és német. —

2. Ä  második elemi tanosztályban:
1. Vallásion, hét. 2 órában. — Biblia-ismeret, az ó szövetség oktatási, látnoki és apokryph 

könyveire nézve. —  A’ káténak 3-ik szakasza a’ „miatyánk“ könyörgésről. — (Amazt saját dol
gozat, emezt Luther kátéja szerint Herder magyarázatával.

2. Természettan, hét. 2 órában. — A’ testek tulajdonairól általában, részletésben a’ lég
tüneményekről. Nikolái: „Slaturfunbe" — szerint.

3. Földleírás, hetenk. 2 órában. — Az ifjabbak: a’ föld alakszinéröl, az első félévben a’ 
száraz-, a másodikban a’ viz-elosztása szerint. (Kézkönyv : Wohlers „@runt>ri§ bet Érbbefektet* 
fcung." Berlin.) — A’ második osztályúak: magyarország fóldiratát az e. f  évben a’ dunai, a' 
2-ikban a’ tiszai kerületek. (Magyarország földleírása szerint. Bucsánszkvnál Posonyban)

4 Számtan , hét. 2 órában. — A’ négy alapnem általános és nevezett számokkal. — A’ 
számok négyzeti és köbhányolása. (Türk: ^Rechenbuch szerint.)

& 5. Alaktan, hét. 2 órában, —  Alaktani fogalmak és elnevezések magyarázata, test-, lap-, 
vonál- ’s pontról. — A’ szegletek ’s azok nemeiről. — Ä  második félévben : az egyenes, gör
be és vegyes vonalokból szerkesztett alakok. Szegletes és gombölyös testek. (Az oktatónak sa
ját füzete szerint.) — Mind két osztályúak együtt.

6. Magyar ’s németnyelv, hét. 8 órában. — Az első osztályúak: az említendő könyv első 
folyamatát az e. f . évben; á  másodikban, a' második folyamatból: a’ tárgy-, nemi-és tulajdon
sági szókról. Az idősbek: számnév-, névmás- és igéről, — az év másik felében: a’ név és 
igehatározók-, köt és indulatszókrol. — E gyü tt: forditgatások németből magyarra és viszont. —  
(Kézkönyv: Dierner Endre: geitfaben beim Unterricht in bér beutfehen unt) ung. «Sprache. Pest.)

7. Szép és helyesírás, hét. 2 órában.
A’ nyelvtanítás közé estek a’ szavalási és egyéb emlékelési gyakorlatok. —  A ’ tanítási 

nyelv ezen osztályban a’ német és csak részben a’ magyar.

II. A  közép tanodának:

1. Első és második nyelvtani és polgári két évi osztályában:
1. Vallástan, hét. 2 órában. —  Az első felévben: a’ világ teremtéséről, fentartásárol ’s 

az isteni gondviselésről. —  Ä  második f .  évben: a’ tiz parancsolat, Luthernek Herder magya- 
rázatu kátéja nyomán. —  Közbeközbe egyes sz. írási helyek és egész szakaszok is olvastattak.

2. Természetrajz, hét. 2 órában. —  Az e. f. évben: a’ kétlaku állatok 's a’ halak osztá
lyai. —  2 -ik  félévben: a’ rovarok, puhányok, habarezok és ázalék férgek természetrajza. —  
(Kézkönyv: Melczer L. „Oktatás a’ természetrajz elemeiben.“ Pest. 1845.)

3. Földleírás, hét. 3 órában. —  A z e. f . évben: Magyarország általános földleírása, — 
a’ két dunakerületnek megyék szerinti részletes ismertetése. — A’ 2 -ik  f. évben a’ két ti-
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szakerület részletes fóldirata, — Tót-, Horváthon, a’ Végőrezredek, Erdély és Dalmathon föld
leírásával. (Kézkönyv: Melczer L. „oktatás a’ fódleirás elemeiben.“ Pest 1845 .)

4. Történet, bet. 3 órában. — Az e. f  évben: Magyarország története a’ vezérek és az 
Arpádi nemzetségből származott királyok időszakában. — A  2-ik f. évben: Magyarország a’ kü- 
lömbféle házakból származott királyok alatt. (Kézkönyv: Dierner E ndre: „magyarhoni történe
tek“ 2-ik kiadása szerint. Pest Kilián Györgynél.)

5. Szám tan , hetenként 3 órában. —  Az e. f. évben: a’ számvetés négy alapneme egy
szerű és összetett alakban. —  Ä  2 -ik  f. évben: a1 törtszámok négy alapneme, —  a’ hármas 
és társas szabályokkal bőven felvilágosítva és gyakorolgatva a’ közéletben előforduló példák sze
rint. (Saját dolgozat és élőszóvali előadás nyomán.)

6. M agyar-német nyelvtan, hét. 4  órában. — Az e.f .  évben: a’ fő-, m ellék-, és számne
vekről, névmások és névhatározókrol. — A  2-ik f. évben: az igék különféle nemé, származása, 
hajlitása, a’ határozott és határozatlan formák használata, az igehatározó, köt- és indulatszó; 
elmélet-gvakorlatilag előadva, a’ szók- és mondatoknak mind két nyelvrei kölcsönös élőszóbeli 
és írásbeli áttételével, folyvásti tekintettel a' helyes és szép írásra. —  (Kézkönyv: Melczer L a 
jos: magyar és német szó- és mondat-tan. Pest. 1842. Geibelnél.)

7. Latin nyelvtan, hetenk. 8 órában. — Elméletileg, az e. f. évben: 6 félórában, a’ fő
nevek hajlitása, a’ nemnek meghatározása, a’ melléknévnek végzeti és fokozati változta, a’ szám
nevek ’s névmások osztályai. A  2-ik  f. évben: az ige ’s négy nemű hajtogatása rendes és rend
hagyó alakban, az igemódok és idők képeztetése és származása, a’ hiányos és személytelen 
igék, a’ részesülők, az ige- és névhatározók, köt- és indulatszók. (Kézkönyv: Melczer Lajos: 
latin nyelvtan elemei. Pest 1844.) Gyakorlatilag, az egész éven által: különféle mondatoknak 
latinbóli magyarra fordítása és viszont. Hetenként 6 félórában. — Továbbá: latin szövegű pél
dányok, m esék, beszélyek és verseknek szóképezési tekintetbőli taglalása, fordítása és emléke
lése. Hetenkint 2 félórában. — (Kézkönyv: az említett nyelvtan.)

8. Helyes- és szépírás folytonosan gyakoroltaték egybekötve a’ nyelvtani tanítással, hét. tórában.
9. Szava/mányok magyar és német nyelven, egybekapcsolva a’ nyelvtanítással. —
A’ tanítási nyelv ezen osztályban a’ magyar, csak némi részben a’ német.

2. A  nyelvtani és polgári 3-ik és 4-ik kétévi tanosztályban.
1. Vallástan, hetenként 2 órában. —  Mind két féléven á t: erkölcstan és a' reformatió 

históriája. ( Ziegenbein- Székács könyvének nyomán )
2. Természetrajz, hét. 2 órában. — Az e. f. évben: ásványtan, a másodikban: növény

tan. ( Hanák J. K. képnyomatu könyve szerint.)
3. Földrajz, hetenk. 4  órában. — Mind két féléven á l:  Asia, Afrika, két Amerika, Po- 

lynesia ’s a’ mathematikai geographia elemei. (Az oktatónak saját kézirata szerint.)
4. Történet, hét. 2 órában. — Egész évben: Az ó világ nevezetesb eseményei. ( Bredoiv: 

világ nevezetességei szerint.)
5. Számtan, hetenk. 3 órában. — Egész évben, az ifjabbak: a’ közönséges és tizedes 

törényeket, azoknak alkalmazását viszonyok ’s arányokra. — A  másodévüek: az algebra elemeit, 
az alapnemeket, hatványozást és gyökvevést. (Az oktatónak saját dolgozata szerint.)

6. Tértan, hetenként 3 órában.. — Az első évűek: vonalok, szögök ’s egyenes vonalú 
idomok. —  A  másodévüek: a’ körről ’s a‘ testi mértan elemeit. (Saját dolgozat szerint.)

7. Magyar-német nyelv, hét. 3 órában. — A ;  ifjabbak: bővebben ismerkedőnek meg 
a’ két nyelvnek helyesírásával szabályok és gyakorlatok nyomán; irályilag gyakoroltattak a’ köz
életben előforduló irománynemekben. — Az idősbek: a’ két nyelv hangmértékét ’s verstanát, 
olvasás, gyakorlás és szabályok utján, leginkább: Dierner Endre kézkönyve szerint.

8. Latin nyelv, hét. 6. órában. —  Az első évűek: a’ latin szókötés elemeit s az egy
szerű mondatok módját. Gyakorlatul szolgáltak Phaedrusbol válogatott mesék, Corn. Neposbol 
vita Themistoclis ’s válogatott kisebb beszédek Liviusbol. —  A  másodévüek: a’ latin nyelv sa
játságait, — az összetett mondatok módját, —  a’ prosodiának elemeit. — Gyakorlatul szolgált:



Corn. Nepos vita Hannibalis, és Sallustius de bello Catilinario, első 12 része. Közösen és együtt 
tárgyaltatott: Ovidiusbol Philemon és Baucis, — (Segédkönyvek: Döring fordítási könyve, Bo- 
csor latin uyelvtana és saját kézirat, azonkívül kézen forogtak az említett latin irók.)

9. Görög nyele , hét. 1 órában. — Szabályos név- és igehajlitás némelly kisebb darabok 
fordítása mellett. — Lichner könyve nyomán.

Ä  tanítási nyele ezen osztályban a’ magyar és csak a’ polgári tanosztályu növendékeket 
illetőleg némi részben a’ német. —

Jegyzék-. Az imént 1 és 2 sz. alatt említett osztályok — mint láttuk, kettős ezéluak, feladatjuk 
lévén egyfelől a’ gymnasialis iránynak a’ latin nyelv ’s ide tartozó tanulmányok által 
eleget tenni, másfelől pedig a’ polgártanodai irányt is a’ bővebben tárgyalt reálék ál
tal kielégíteni. E’ kettős — már magában is elég nagy és nehéz feladatnak, — úgy 
igyekeztünk eddigé erőnkhöz képest megfelelni —  mig t. i. külön polgártanodánk le- 
end —  hogy az osztályok illető oktatói a’ rendes tanítási órákat, naponként egyegy 
órával szaporiták és igy 20 heti óra helyett 26-ot vállaltak magokra. —  Egyébiránt 
óhajtjuk és reméljük, hogy külön polgártanodának felállítása által — a’ melly már 
többszer tervben volt és tervben van most is, mind e’ lerheltetés le fog vétetni az 
oktatók vállairól, mind pedig a’ két irány felé induló tanulóink szükségéről is jobban 
lesz gondoskodva. — A’ következő szónok-költészi, mint tisztán gymnasialis osztályba, 
az előbbi osztályokból nem léphetnek azon növendékek, kik a’ latin és görög nyelvet 
nem tanulák. —

111. A ’ gymnasium szónok-költészi v. a humanitási két évi osztályban: * )

1. Vallástan, hetenként 2 órában. — Az e. félévben: bevezetés a’ sz. írásba. (Saját dol
gozat szerint). — Máté evangeliomának olvasása ’s magyarázata. —  Ä  2-ik félévben: János’ 
evangeliomának olvasása. (Kézen forgott a’ magyar uj testamentom.)

2. Költészet és szónoktan, hetenk. 2 órában. —  Az e. f. évben: költészettan u. m. a 
magyar, német és latin nyelv hangmértéktana folytonos példákkal és gyakorlatokkal; verstan, 
a’ mértékes és rimes versek minden nemei, öndolgozatok által és az Írókból vett példáktól foly
tonoson kisérve. —  Ä  2-ik félévben: a’* költészettan folytatása ’s bevégezte a’ költemények és 
költészet nemei szerint. —  Aztán: a’ szónoktan három részben u. m. irálytan, szónoki ékszer
tan és beszédtan, öndölgozatoktól és gyakorlatoktól kisérve. (Saját kézirat nyomán.)

3. Ö földirat ’s régi történet, hetenk. 3 órában. — Az e. f. évben: a’ régi Graecia ’s 
Italia részletes fóldirata. (Saját füzet szerint.) — Ennek bevégezte után: az ó világ története 
a’ világ kezdetétől, bővebben a’ Kellenek történetét Perikies koráig. —  Ä  2-ik félévben: az ó 
világtörténet folytatva ’s bevégezve a’ Görögöké, Makedónoké és a’ Rómaiaké — Augusztus 
császárig. — (Szabad és bővebb élőszóvali élőadás nyomán magok dolgozgatának a’ ta
nítványok.)

4. Mennyiségtan, hetenk. 2. órában. — Az e. f. évben: Algebra. —  Ä  2-ikban: Geo
metria. — ( Lichard: mathematrkai előcsarnoka szerint.) —

*) Ezen osztálynak az idén tárgyalt némelly tanulmányainál észre lesz vehető, mintha két tanulmányi év egy
be szoriltalott volna öszve. Ez onnnan ered, hogy az elfogadott Zay-Ugróczi tervhez akarván alkalmaz
kodni — a’ mellynek foganatba vétele 184*/j-ik évvel kezdődik és a’ mellyszerint a’ jelen évre a’ ki
tűzött „második évi folyamat“ tanulmányai estenek váltogató rendszer mellett — úgy kellett öszvesimi- 
tani és egyeztetni némely tárgyakat, hogy azok a’ jövő évre öszvehangzó egybevagásban lehessenek más 
e’ nemű tanintézetekkel, a’ jövő évre t. i. ismét „az első évi folyamat“ tantárgyai esvén. —



5. Magyai' és német nyelv,  hetenk. 2 órában. — A z e. f. évben: költészi és szónoki mind 
két nyelveni remekírókból válogatott egész munkák vagy csak darabok fejtegetve olvastattak ’s 
egy külön gyüjteményfüzetbe foglalás mellett részben emlékeltettek. — Épen úgy folytatva a’ 2 -ik  
félévben. —

6. Görög nyelvtan és gyakorlatok, hetenk. hol 2 hol 3 órában. — Aze . f .  évben: a’ nyelvtanból 
a’ nevek ’s ige hajlitmányait. ( Ltchner: hellen nyelvtan elemei szerint) — gyakorlatokból: ( Ge-  
dickének Papp Gy. kiadása szerinti könyve nyomán) elbeszélések Plutarkbol 1 — 1 4 -ig , magyarrra 
forditgatva ’s a’ szükséges nyelvtani fejtegeté*sek mellett, ismét áttéve az eredetire ’s végre még 
részben emlézve. — A  második f. évben: a’ nyelvtani ismereteknek folytonos bővítése mellett, 
gyakorlatokból: Plutarcb. 14-töl 4 7 -ig ; azonkívül a’ görög uj testamentombol forditgatva olvas
tatott 8 rész.

7. Latin nyelv és írók , hetenk. 5 órában, —  Az e. f. évben: Ovidius tristium könyvéből a’ 
szükséges fordítás és magyarázatok után egyszersmind emlékelve, öszvesen 6 elegia (226 vers
pár); továbbá: Saflustius conjuratio Catilinariábol 35 fejezet. — Ä  m. félévben: Horatius ódái 
közül 13-at (öszvesen 412 verssor); aztán: Saflustius, folytatva és bevégezve a’ Catilinai tör
ténet a’ benne előforduló beszédeknek könyvnélkülözése mellett; végre m ég: Cicero beszédje 
„pro lege Manilia.“ —  (Kézen forogtak a’ szükséges irók ’s a’ könyvtár kínálkozott segéd
könyvei.)

8. Irá ly ,  hetenk. 2 órában. — Mind két féléven á t folytonosan gyakoroltattak magyar és 
német nyelveni irálynemekben, költészi és szónoki alakban, hetenként egyegy munka készítte
tett a’ magányszorgalom által, azonkívül tartattak nyilvánlag irási és élőszóvali rögtönzések a’ 
szónoktan külömbféíe nemeire. —

A’ tanítási nyelv ezen osztályban a’ magyar, egyedül a’ német nyelvtanulmány és irály mel
lett, részben német.

B.) Ä  leány tanodában, különösen annak:

1 .)  Elemi tanosztályában:
1. Vallástan, hetenk. 2 órában. — Az e. félévben az első osztályúak: emlékelési monda

tokat a’ felebaráti kötelességekről, közbeszőtt magyarázó beszélgetésekkel. — A’ 2-ik osztályúak: 
a’ tiz parancsolatot. — 3-ik osztályúak: Luther kátéjából a’ 2-ik szakaszt a’ „hitről.“ — Mind
nyájan : a’ bibliai elbeszéléseknek első felét. — Ä  m. felévben: ez l - ő  oszt. a’ tiz parancsolatra 
vonatkozó erkölcsi emlékelési mondatokat. —  A’ 2-ik oszt. Luther kátéjának mind a’ 6  szakaszát 
átnézetesen, erkölcsi mondatokkal. — A’ 3-ik oszt. A’ káténak 3-ik szakaszát az „imádságról.“  
Mindnyájan: az 52 bibliai történeteknek 2-ik felét. (Kézkönyv: Luther kátéja Herder magyará
zatával, és az 52 bibliai történet. (Kőszeg.)

2. Természet ismeret, hét. 2 órában. — Az e. f. évben: a’ gerénczes állatokat, szabad 
előadás utján, természetrajzi mutatványokkal és színezett képekkel a’ mellyek kézen forogtak.—  
Természettanból: a’ testek általános tulajdonait. — Mindnyájan együtt. —  Ä  2. f. évben: az 
állatországot folytatva, mint az első félévben , épen úgy a’ természettan. — (Az oktatónak saját 
dolgozata szerint)

3. Földleírás, hetenk. 2 órában. — Az e f. évben: l - ő  oszt. fóldirati tájékozás és föld— 
irati jegyek ismertetése. — 2-ik oszt. a’ tanteremből kiindult tájékozás és az egész világ átte
kintése , földrészek ’s a’ t. — 3-ik oszt. az Austriai birodalomnak természettani és polgári átné- 
zetes ismertetése. — Ä  2 - ik f .  évben: l - ő  és 2-ik oszt. a’ szükséges fóldirati fogalmak, nevek, 
képek és jegyek megértetése a’ földképen. — 3-ik oszt. a’ föld öt részeinek általános ’s Európá
nak külön természeti és polgári ismertetése. (Az oktató saját dolgozata fonalán.)

4. Számvetés, hetenk. 2 órában. — Az e. f. évben: l - ő  oszt. elemi számolás, leginkább 
fejből. —  2-ik oszt. fejböli számvetés, előkészítésül a’ négy alapnemre. —  3-ik oszt. fejböli 
számvetés a’ 4 alapnem szerint, — mérelmek és pénznemek ismerete. — Ä  második felévben: 
l - ő  oszt. fejböli számvetés, számjegyek ismertetése 's egyszerű hányolás. — 2-ik oszt. fejböli



szám vetés, —  a két fő hányolás u. m. összeadás és kivonás. 3-ik oszt. fejböli számvetés mind 
a’ 4  alapnemre ’s épen úgy Írásban is. Mérelmek bányolása. —  (Kézkönyv: „Számvetési felad
ványok“ Wagner I-tol az osztály oktatójától.)

5. Alaktan, hetenk. 2 órában. —  Első félévben: l - ő  oszt. pontokat és vonalokat egysze
rűen és egymásra viszonyozva, egyszersmind önkezűleg rajzolgattak. — 2-ik oszt. a’ vonalok 
és szögletek nemeit nevezgették és rajzolgatták. — 3-ik oszt. szögök és idomok összehasonlító
ismeretgetése. — Másik f. évben: l - ő  oszt. a’ pontok és vonalokról folytatva. — 2-ik oszt.
szögök és idomok nevezgetése és leírása két nyelven. —  3-ik oszt. testi mértan, a’ rendes 
testeknek alakszerinti ismertetése és leírása. (Az oktatónak sajat füzete szerint.)

6. Magyar és német nyelv , hetenk. 8 órában, úgy hogy 2 óra fordittatott az olvasásta
nulásra, 2 a’ helyesírásra, 2 a’ helyesbeszélésre, ’s 2 a’ nyelvtanra. Az e. f . évben: l-Ő oszt. 
betühangejtés , betüjegyirás, szó és mondati helyes kiejtés. — 2-ik oszt. olvasás, helyesírás 
és beszélés. 3-ik oszt. olvasás és beszédbeni folytonos gyakorlás, szóhajlitás, helyesírás. A  má
sik felévben : l - ő  és 2-ik oszt. helyes olvasás is irás , szórakás az értelem szerint, mondatokbani 
beszédgyakorlás. 3-ik oszt. helyes olvasás és írási gyakorlatok a’ főszabályok megfejtése mellett. 
Ismertetése a’ hajlithallan szóknak, mondatok fejtegetése és beszédgyakorlás. (Kézkönyvül szol
gált: Wagner J. ©efaűfttgungen itt ben ©lementett bet mtg. @prad)e; továbbá: Balassovits L. 
erfleö unb jtoeiteö Sefebuc^. Azonkívül saját dolgozatok.)

7. Szépírás , hetenk. 2 órában. Ebben gyakoroltattak mind a’ három osztályúak együtt és 
egyenként, részént iráspéldányok, részént tábláni irás nyomán.

A  tanítási nyelv ezen osztályban a’ német és részben a’ magyar. —

2.) A  felsőbb leánytanodai osztályban:
1. Vallástan, hét. 4 órában. — Az e. f. évben: istenről mint az emberek atyjáról. — Egy

háztörténet Jézus születésétől N. Constantinig. a ’ 2-ik félévben: az istennek atyai tökéletességei
ről ; Jézusról mint az emberek megváltójáról; egyházi történet Constantintöl a’ keresztes hadakig. 
(Saját dolgozat szerint.)

2. Természetismeret, hetenk. 4 órában. — Az egész évben: természetrajza a’ rovaroknak: 
különféle ásványnemek ismerete felmutatás szerint. — Természettanból, a’ régi felfogás sze
rinti négy elemről ’s ezek tüneményeiről. (Vezérkönyv leginkább: JSikolái és Melos.')

3. Földleírás, hét. 2 órában. — Azé.  f. évben: Europa részletes ismerete. A  2 -ik  f. évben: 
Amerika és Australia. — Magyarország dunakerületeinek részletes leírása, földképek használata 
és önálló rajzolgatása mellett. (Kézkönyv: Schröer- és Melczer Z-töl.

4. Történet, hetenk. 4 órában. — Első f. év: A’ középkortörténete — Habsburgi Rudol
fig. — Másosztályuak: magyarhon történeteit 1526— 1687-ig. Másik félév: a’ középkor folytat
va — Amerika felfedeztéig. — Magyarország történetei 1687-töl 1846-ig. Kézkönyv: Dierner 
Endre: magyarhoni történetek“ 2-ik kiadás, és Nösselt.)

5. Számtan, hetenk. 2 órában. — As e. f  évben: ’s számvetésnek a’ közéletre alkalma
zott nemei írásban és fejből, általános és nevezett egész számokkal. — M ásodik f. évben: 
ugyanaz —  törtszáraokkal. —

6. Magyar és német nyelv , hetenk, 4  órában. —  A z é .  f. évben : nyelvtani előfogalmak 
a’ viszony-, köt- ’s indulatszókrol. —  Másik félév: a’ főnév, névmutató és tulajdonságszórol, 
— mondatfejtegetés és írálytan különféle az életben előforduló feltevények kidolgoztával. (Kéz
könyv : Dierner E. Leitfaden ’s a t.)

7. Helyes és szépírásban folytonosan gyakoroltattak a’ növendékek, többnyire egybekötve 
a’ nyelvtannal.

A  tanítási nyelv ezen osztályban, a’ magyar és német egyaránt.



1 . Vallástan, hét. 3 órában. — Első f. évben: istenről és tulajdonairól a’ kezdőkkel eev
a’ haladókkal 2 ófában. (Kézkönyv: Kuzrnámj K a ré i: „Katechismus evanjelicky.“ Besztercze! 
Mashold Filepnél 1845.) — Második f . évben: a’ kezdőkkel az imádságról (Luther M. kátéja 
szerint); a’ nagyobbakkal: Jézusról. (Kuzmány kátéja szerint.) ' J

2. Természetrajz, hét. 2 órában. — E/ső fA év : az állatok leírása. — Másik félévi a’ 
növényország.

3. Földleírás, hetenk. 2 órában. — Első f. é v : Europa általában. Második f. év : az Ausz
triai birodalom , különösen Magyarország. —

4. Szám tan, hét. 2 órában. — Első félév: a’ számvetés elemei fejből és írásban. __
Másik félév : a’ számvetés alapnemei alkalmazva a’ közéletre, fejből és írásban.

5. Tót, magyar és német nyelv, hetenk. 8 órában. —  Első félév: olvasni tanulás mind 
a’ három nyelven; forditgatás magyarból tót és német nyelvre. — Második f. év: a’ kezdőkkel 
folytatva az olvasást, a’ haladókkal a’ forditgatást, tótból németre és magyarra, a’ nyelvalakok és 
hajlitások ismertetésével. — (Kézkönyv: Őjtanka. 2-ik kiadás. Pest. 24 xr. pp. — álabikár pro 
djtky. Pest 1 8 3 6 , és Mélczer L a jos: „magyar nyelvész.“ —

6. Írás három nyelven, hetenk. 2 órában. Szép és helyesírás, részént iráspéldányok, ré
szént tollbamondás után.

7. Egyházi éneklés, hetenként kétszer, fél-fél óránként.
A' tanítási nyelv ezen osztályban a’ tót.

C.) Ä  vegyes nemű tót elemi tanodában:

ÜL
Taneszközök és gyűjtemények-

A’ mi a’ taneszközöket és gyűjteményeket illeti —  a’ mik nélkül intézet csak úgy virá
gozhatnék, mint a’ virág földi ágy nélkül — azokról is folyton folyva gondoskodik az esperes- 
ségi gyülekezet a’ mellynek összes intézetünk sajátja, a’ minthogy azt eddigé, részént saját ma
ga megfeszített erejéből , részént egyes buzgó tagjainak és pártfogóinak kegyes alapítványából 
tartja fen és gyarapítja. Tansegédtáraink ugyanis következők:

1.) Az összes tanodái könyvtár — melly néhai Horváth Jakab ur által lön alapítva ’s bol
dog emlékezetű Liedemann Sámuel u r , a’ gyülekezetnek számos éven keresztül atyáskodó gond
noka, nem k ülöm ben Lányi János és Schedius Lajos kir. tanácsos urak által bőkezüleg gazda
gítva , —  jelenleg mintegy 3000-nyi kötetet számlál, szaporodott a’ legközelebb elmúlt évben: 
mgos gr. Battyány Kázmér ajándékával a’ „néma föld abroszok“ 10 példányával; továbbá Wag
ner Daniel vegytani tudor „növénytani“ pompás munkájával, a’ mellyet hasonlóképen ajándokul 
kaptunk; azonkívül megszereztetés utján: a’ „Mager-töl kiadott „pábagogtfcfje Revue“ múlt évi 
folyamatával —  e’ lapot külömben is már keletkeztétöl óta , tanodái közköltségen járatván a’ ta
nítói kar; továbbá a’ múlt évi „pesti hírlap“ — és ez évi „budapesti hiradó“-v a l, hasonlóké
pen közköltségen. — Ezen összes könyvtár állandó őrje: Kanya Pál r. oktató. — Külömben 
meg kell még jegyeznünk, hogy a’ könyvtár folytatólagos gyarapítására, állandó jövedelem eddigó 
szánva még nincs ’s épen azért óhajtva vesszük a’ nagylelkű magánosoktoli ajándékokat, kivált 
az ujabbkori munkákra nézve — minőket az oktatók eddigé, a’ kor szellemével haladó törekvé- 
sökben, kénytelenek saját — külömben is szűk költségökön szerezni hahogy azokat használni kívánják. 
Hányszor mondatott ki már azon szép eszme, hogy bárcsak az oskolák és azok oktatói annyiból 
is egyesülnének, hogy a’ kebelökben kijött vagy általok irt és kiadott munkáknak egyegy példá-
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nyával kölcsönösen kedveskednének a’ könyvtáraknak; hányszor történt már hivatkozás a’ keres
kedő -  kiadók nagylelkűségére, kik némelly nyilv. könyvtárakat bizony megajándékozhatnának a’ 
náluk kijött munkák egyegy példányával, már csak azért is hogy e’ munkák illyképen mind inkább 
ismertetve , több vevőkre találjanak; hányszor pendittetett meg már a’ tanítók közötti kölcsönös 
könyvtárak eszméje ?! De ezek mind csak ohajtatok, mik mellett utóljára is kívánni kell, hogy 
állandóan kamatozó tökékkel bírjanak a’ nyilv. és igy tanodái könyvtárak i s , mert csak szabadon 
rendelkezhető pénzen lehetend a’ mindenkor szükséges és uj munkákat megszerezni. —

2.) Tanosztályi könyvtárak. Illyennel bir intézetünknél külön :
a. ) Ä  felsőbb leány-tanodat osztály. Áll ennek könyvtára mintegy 100 kötetből, nem 

külömben bir ez, földképekkel és más több- és különféle taneszközökkel mellyek az illető lelkes 
tanító Dierncr Endre vezérlete mellett ’s annak bölcs belátása szerint használatul adatnak ki a’ 
növendékeknek, folytatólagos tovább-képződés tekintetéből.

b. )  Ä  humanitási v. szónak-költészi osztály könyvtára. Alapítva lön 1844-ben Már- 
tius 4-én  az osztály oktatójának születése napján, szaporodott a’ növendékeknek, azok szülői
nek ’s egyes pártfogóknak adományából; jelenleg mintegy 150 kötet magyar, ném et, francz, 
angol, latin és hellen munkákkal díszéig, többnyire ollyanokkal, mellyek ezen osztály tanulmá
nyaihoz segéd- és kutfőkül szolgálhatnak a’ növendékek magány szorgalmának élesztésére és 
irányoztára. Ölje és felügyelője e’ könyvtárnak az osztály oktatója, a’ kezelés két választott ta
nulóra lévén bízva,kik minden héten egyszer-egyszer osztják ki a’kivánt könyveket,majd az első, majd a’ 
másodévüeknek. — Szaporodott ezen még csak két éves zsenge könyvtár, a’ múlt évben :

Adomány utján: néhai Kis János dunántúli suprens ur ajándékából (Schedel F. tr. ur 
eszközlése által), a’ Soproni estvék I— V-ig; Persius i ,  és Xenophon Socrates nevezetességei 
1 kötetével. — Petrichevich Horváth L ázár ur ajándékozá: Gibbon Edward: history of the 
román empire 10 köt.; Voss Sb^ílett, Oben mib Sieber 2 k. ©enerfid) <1%  ©efdjícfyte 14et 
SSattb; Gorové: nemzetiség 1 k .; Csáky- Vétsey Anna: 9íeife’f£agebucl) 1 k .; Zsenge költészi 
mutatványok. Budán. 1 k .; ’s még több apró iratokat. — Dr. Teichengräber: Ciceronis ora- 
tiones 1 k .; Nevelési emléklapok 1 füzet; két beszéd 1 füzet. — Ifjú Fleischet Ag: Campétol 
Theophron 1 k.; Fáy mesék 1 k.; —  Herczel M ó r : ®efd)icf)te unferet £a g e  6 fűzet. —  Hö- 
nigsicald Jós. Toldy F. Síumenlefe auö ttng. 3Dicf)tem 1 k. —  Hübsch M i k s a : Charles XII.
1 k. — Popovits György: Cook utazásából 1 k . ; Sz. István, nemzete boldogsága 1 fűz. —  
Takách M iska: Gedike görög olvasó könyv 1 k. —  Teszáry Ant. Meisner Alcibiades 1 k .; 
Äöniggdfjarafterjüge 3 fűz. Két magyar krónika Podhradszky Jós.-tol. —  W olf Bob. Holy bibié, 
Old and new testaments 1 k. —

Saját szerzem ények: Párizpápai lexicon trilingve. —  Barthelémy: Steife beő jünger« Ana- 
charsis in  © tú cífen lű n b  7 k. — Wolfif: poetífcfyer unb profaífd()er «ijpauSfdjaty 2 k. — Magyar 
népdalok és mondák i k. M. Valerii Martialis epigrammatum libri XV. 2 k. —  Homér munkái 
német fordításban Vosstol 2 k —  Anthologia, graece et latiné 1 k. —  Köhnhorn, © eogra*  
pljíe ?í(t © riec^enlanbS 1 k. — Grammatica graeca. Vindob. 1 k. — Schöm viesner, antiq. 
romanae 1 k. —  Selecta lat. serm. exemplaria 2 k. —  Kér. káté a’ ref. ekklesiában. I k. —  
Kloker, lat. beüt. ettymoíog. ©cfyuíroörterbucí), í  k. —  Langii colloquia 1 k. Krummacher SSibeL 
^atecí)íém uő. —  H asse, de caussis stili latini 1 k. —  Luther kátéja Herder szerint 1. k. 
’s a’ t. —

c. )  Ä  magyar társulom külön könyvtára —  a’ mellyben egyedül magyar irók mü
vei foglalnak helyt —  számra nézve mintegy 300  kisebb-nagyobb kötetnyi gyűjtemény. Nyitva 
áll az illető r. osztály oktató vezérlete alatt, a’ társalom növendékeinek és azoknak kik az in
tézet gyarapításához valami külön adományokkal járulnak. A’ kezelés két tanulói könyvtárnokra 
van bízva. E’ könyvtár a’ legközelébb elmúlt valamint az előbbi években is szép gyarapodásnak 
örvendett.

Ajándék-adományok: * )  Csengery Ant. úrtól: ez évi „pesti hírlap.“ —  Ifjú Csernovics

• Az adomány utján nyert munkák némellyei — mint czimök is mutatja — még nem valók ugyan ifjú 
.tanulók kezébe, de mivel a’ nemes ajándékozóknak, részént kért, részént önkénytesen jött adományát



ArazénYoX: Bors és-paprika 1 k.; Sand Gy. Lelia 2 k .; ugyan attól, Metelia, 2 k.$ S u e , Ma- 
tild, 2 k .; Külföldi játékszín 12 fűz. —  Ifjú F áik Miksáto l: a’ külföldi regénytárbol : Cecil i  
k .; Förster Sig. 1 k .; Meghasonlott kedély 2 k . ; Utolsó Mohikán 3 k ; Tirnau Tamás 4  k.
—  Fáy András úrtól: —  a’ tavaly ideajándékozott összes müveinek az idén kijött utolsó köte
teit. — Frankenburg Ad. úrtól: az „életképeknek“ ez évi folyamatát. —  Hekenast Gustáv urtóli 
b. Jósikának müvei közül: Csehek magyarországban 4 k .; Zrínyi a’ költő 4 k .; Utolsó Báthory 
3 k .; Abafy 2 k .; Könnyelműek 2 k. 5 Viszhangok 2 k .; Zólyomi 1 k .; Életutjai 2 k .; Élet és 
tündérhon 3 k . ; Házasság 4 k .; Szív rejtelmei 4 k. 5 Toussaint 17 füzet. —1 Ifjú Herczel M ó-  
77'cstol: „irályi érdemcsarnok“ a’ sikerültebb irály dolgozatoknak emléki beiratására. —  Petri-  
chevich Horváth Lázár  úrtól: az idei „honderű“ divatlap; Hitel gr. Széchenyitől 1 k .; Márton 
Jós. német nyelvtan 1 k. —  Ifjú Lichtenstein LajosiöY. Erdély története 1 k .; Czakó : kalmár 
és tengerész 1 k .; végrendelet 1 k.; Hunyady László 1 k. — Ifjú Mangold HenrikiőX tisztuji- 
tás 1 k.Ifju Márton Férencziöl: az ékesenszólás elemei (Enyeden) 1 k .; Szabó Dávid versei 3r. 1 k .; 
azonkívül kéziratban valami 30 népdal a’ melly a’ magyar-társalomnak a’ végett adatott, hogy 
azokat a’ maga czime alatt ajánlhassa a’ Kisfaludy társaság népdalokat gyűjtő tagjának Erdélyi 
János urnák. —  If. Prokopius Hugó tol: I845-ki zsebkönyv. 1 k.—  If. Szilasy Gy. és B élától: 
Bájital 1 k.; eskü 1 k. —  Dr. Teichengräber LajostoX: Nevelési emléklapok 1 fűz.; 2 beszéd.
—  Vahot Imre úrtól: a’ „pesti divatlap“ 1845-ik évi folyamat utolsó év negyedi lapjai és az 
1846-ik  évi egész folyamat.

Az említetteket mind a’ legközelébb elmúlt tanévben kaptuk; és mivel épen az adományok 
mellett vagyunk, nem állhatjuk meg hogy egy évvel előbbre ne pillantanánk vissza, legalább egyné- 
hányát számlálván elő azon könyvajándékoknak a’ mellyekkel 1844/s-ben gazdagittatánk, egy
úttal azokért is hálánkat nyilvánítani kötelességünknek érezvén. Kaptuk ugyanis szívességéből: 
Császár Fér. urnák: a’ mythologiai zsebszótárt 1 k.; Költeményeit 6 példányban; Tihany os
tromát 3 példányban; Olaszországi utazását 3 példányban, —  ezeket többnyire a’ szorgalmas 
tanulók közti jutalom-kiosztás végett, a’ melly czélra a’ már az előtt való évben is megaján- 
dékoza a’ ngos szerző munkáinak több példányával. — Döbröntei Gábor ngának köszönhetjük: 
Berzsenyi összes müveinek 3 példányát, a’ mellyeket kiosztás végett kaptuk, miután már az* 
előtt két évvel vettük volt ajándékba Berzsenyi munkáinak két példányát a’ melly közül egyik 
a’ könyvtárnak, a’ másik a’ társalom elnökének volt szánva. —  Nt Fejér György ur által ado- 
mányoztatánk következő müvekkel —  és pedig, a’ könyvtár számára egy példánynak visszatar- 
tóztatása mellett, a’ többi mind kiosztás végett adatott u. m: Joannis Corvini de Ilunyad genus, 
incunabula et virtus 1 kötetnyi munka , 6 példányban; —  Szép mesterségek alap vonatokban,
1 füzetnyi m ü, 6 péld.; —  Embernemesités v. természeti erkölcstudomány, 1 kötetnyi, 6 pél
dányban. Ezeknek —  a’ jobb tanulók közti kiosztása a’ jelen évi magyar társalmi örömünnep
nél megy végbe. — K is János (néhai kir. tnok és suprens) ur ajándékoztatá könyvtárunknak—  
Dr Schedel F. ur álta l: Sopronyi estvék , 5 köt. (velinen), Persius 1 köt. —  Xenophon, So
krates nevezetességei 1 k. — Ezenkívül kiosztás végett: Sopronyi estvék I-ő és II—dik fűz. 10 
példányban. — Xenophon 6 péld. — Persius 5 példányban, — miknek egy része már tavaly, 
a’ másik az idén osztatik ki. — Ifjú Ráday /M ól bírjuk az „Árvizkönyv“nek 3 kötetét. — 7a- 
kách M ihálytol, a’ kritikai lapok 7 füzetét, ’s a’ t. — Nem lévén helye, hogy még a’ harmad 
és negyedévi ajándékokat is mik által meglepcténk — mind előszámláljuk, ezt az egy évi tan- 
hirlemény köre nem is engedvén — csak az van hátra, hogy mind a’ megnevezett, valamint 
a’ meg-nem-nevezett hazafiui jóltevök és nevelés-barátok és pártfogók iránt, legöszintébb há
lánkat fejezzük ki, annyiban t. i. a’ mennyiben azt szóban adni lehet, biztosítva az adomány- 
zókat arról, hogy ők méltán nagyobb örömet élvezhetnek azon öntudatban , hogy adományuk által 
elősegiték — legalább részben— ifjú nemzedékünk nevelését, értelmi és érzelmi nemesbiilését, kü
lönösen pedig szeretetét nemzetünk, nyelvünk ’s hazánk iránt. Bírná bár az ő példájuk máso-

visszautasitanunk nem volt szabad — köszönettel el fogadók azokat nagyobbkoru résztvevők és az inté
zet tanítói- ’s nevelőinek használatára. — E’ könyveket az itteni elószámlálásbol azért nem hagyhatjuk 
ki. Ez felvilágositásul a’ netalán támadható paedagogikai vád ellen. —
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kát hasonlóra! De mind ezeken kívül gyarapult még a’ m. társalmi könyvtár, az intézetnek saját 
Költségén is és pedig következő müvekkel: Kisfaludy Károly munkái 6 kötetben. — Horváth 
Mihály, magyarok története 3 k. — Petőfi versei 2 k. — Nagy Imre versei 1 k. — Tompa 
Mihály regék és mondák 1 k. — Bloch költészeti kézikönyve 1 k. —  A’ Kist. társaság által 
kiadott népdalok és mondák 1 k. — Shakespeare-re Lemouton Emília fordítása szerint előfi
zettünk, megjelent eddigé 5 füzet. — Palkovics Ant. az emberi mivelődés rajza 1 k. —

3 .)  Egyéb taneszközök , minők pl. fóldtekék, földképek, természettani eszközök, termé- 
szetleirási gyűjtemények, mértani alakok ’s a’ t. hasonlóképen léteznek az intézetnél a’ külön— 
külön tanosztályok szükségei szerint, az illető oktatók rendelkezése alatt. Egynémellyeket kell 
hogy megemlítsünk, illyen: 1.) Egy 12" átmérőjű földgolyó mellyet a’ gyülekezet 1829-ben 45  
pfton szerzett. 2.) Földteke magyar Írással mgos gr. Battyány Kázmér ur ajándékából. — 3.) 
Egy 6' átmérőjű felfuható földgolyó papírból, Hekenast G. ur ajándéka. —  4 .) Többnemü na
gyobb és kisebb alakú földképek és atlaszok  mind azon osztályokban a’ mellyekben a’ földleírás 
egyik rendes tanulmány. —  5.) Két villanygép a’ hozzá tartozó készülettel, az egyik a’ tanoda 
saját szerzeménye, a1 másik néh. Gömöry K. ur ajándéka. — Egyébnemü természettani segéd 
eszközökkel bir még külön is a’ felsőbb leány-tanosztály, mellyet nagyobbára buzgó oktatója 
szerzett. — 6.) ásvány gyűjtemény van a’ felsőbb leánytanosztályban és a’ 3-ik és 4-ik közép- 
tanodai osztályban. —- 7.) Természetrajzi színezett képekkel ékesitvék — a’ nézletes oktatás 
könnyítése kedvéért — az első fiú elemi tanosztály termének falai, ugyanezen osztály oktatója 
egyszersmind saját e’ nemű szép gyűjteményét szokta átengedni tanítási közhasználatra; ugyan
csak az említett osztályban van egy függő fali óra, az oszt. oktatójának sajátja. — 8.) Mértani 
testalakok és mérszerek léteznek mind azon osztályokban mellyekben vagy az alaktan, vagy a’ 
inértan rendes tanulmány. — 9.) Rajzeszközökkel és a’ rajzoláshoz szükséges mintarajzokkal el 
van látva a’ rajztanoda, épen a’ múlt évben szereztetvén mintegy 50 pftnyi áron uj rajzpéldányok,
— 10.) Íráspéldányok a’ szépíráshoz léteznek azon osztályokban a’ mellyekben a’ szépírás tan
tárgy. — 11.) Testgyakorlati eszközökben gazdag a’ testgyakorolda, annyival inkább, a’ mint 
hogy ezen mi intézetünk egybe van kapcsolva a’ testgyakorlati részvény egyesület intézetével. A’ 
gyakoroldaitér, a’ Beleznay-féle kertben van a’ Kerepesi utón a’ nemzeti színház szomszédságában.
— Ezeken fölül még egyéb taneszközöket, minők a’ táblák, Írószerek ’s a’ t. — tán szükségte
len is említenünk. Mi pedig a’ kézi könyveket illeti — azok, ámbátor némi tekintetben taneszkö
zök — czélszerüebben voltak már megnevezve követlenül az osztály-tanulmányok rovatában. —  
Egyet azomban még sem hagyhatok megemlítés nélkül, a’ minthogy annak hiányát nagyon is érez
zük ’s ez, egy saját zongora v. akár egy kisszerű orgona a’ mellyet mind az énektanítás, mind pe
dig a’ nyilv. vizsgálatok és egyéb ünnepélyes tanodái alkalmaknál használni lehetne, — eddigé 
csak költséges kikölcsönzés és bérlés utján segíthettünk e’ bajon!

IV.
É v i  t ö r t é n e t .

Előre megígérve azt, hogy a’ jövő évek valamelyikének tanhirleményében — hahogy az 
isten minket és e’ tanhirleményt éltetendi — közlendjük intézetünknek keletkeztétöl ótai törté
netét, a’ mellyet ezúttal is szívesen szerettünk volna adni, hahogy már is nyujtottabbak nem 
volnának lapjaink, mint a’ mennyire azokat nyújtani akartuk; — nem hozunk fel egyebet, mint 
a’ mi a’ legközelebb múltban történt. Ide tartoznak:

I. Személyi változások. — Az 1843-ik  év őszéig, oskolai külön felügyelőnk volt — a’ 
gyülekezeti és esperes, főfelügyelő b. Podmaniczky László ur oldala mellett —  Fabinyi leófU



ur egyetemi tanár (jelenleg az egyetem rectora), a’ ki 6 éven keresztül nagy érdemmel viselvén 
e’ hivatalt, azt tovább viselni vonakodván, a’ gyülekezeti —  3 évszerinti —  tisztujitás alkalma
kor átruházta az újonnan választottnak t. Fdbry Pál ur h. ügyvédnek vállaira, —  ki már úgy is 
1836 előtt, 12 évig működött volt tanodánknál mint a’ humanitási kétévi osztály oktatója. Adja 
az ég hogy őt e’ hivatalban tanodánk virágoztára még sokáig bírhassuk! —  Ugyanazon 1843- 
dik évben választatott a’ Tattbner Károly tanár ur hivatalároli leköszönése és tábori lelkészszé 
választatása után megürült —  három havig néhai Vajda Péter volt szarvasi oktató által ideig- 
lenen betöltött humanit. osztály tanszékének betöltésére Dr. Teichengräber Lajos, olly feltétel
lel, hogy elsőben két provisori évet töltene az intézetnél a’ mellynek múltával választatása m eg- 
erősittetendvén, egyszersmind állandó igazgatójává is legyen az összes tanintézetnek, az alatt a’ 
két év alatt, Kanya Pál r. oktató viselvén az igazgatói tisztet. A’ két év múltával megerősitte- 
tett r. oktatói hivatalában ’s igazgatóvá is lön az említett, a’ minthogy intézetünk igazgatása ezen 
osztály tanszékével állandólag van egybekötve. Az igazgatónak hivatalbai beigtatása történt Sept. 
4-én  1845-ben. — Továbbá az intézet körüli személyi változáshoz, tartozik még a’ gyülekezeti 
főgondnoknak —  a’ ki mindig egyszersmind oskolai gondnok is — Krausz Károly urnák, i845-iki 
évnek végével történt ’s mintegy 8 évig kitünően viselt hivatalároli lemondása, ’s helyébe Fuchs 
Rudolf urnák főgondnoká történt választatása; nem kiilömben még az angol nyelv rendenkivüli 
’s tiszteletbeli oktatójává kineveztetése de Lambert L. Ödönnek 18 44 -b en , ’s épen ílly kinevez- 
tetése Dr. Rischel Ágoston, urnák franczia nyelvoktatóvá 1845 ben. A’ többi személyzet válto
zatlanul maradt, mint az előbbi években.

2. Intézeti jelentékenyebb napok és események a’ legközelebb elmúlt évben. Illyenek vol
tak: 1.) Ä  tanév megnyitása ’s az osztályt átléptetés szokott ünnepélye f. osk. év Sep. 4-én  
a’ gyülekezet számos közönségének jelenlétében. Szónokoltak ezúttal — a’ minthogy az ünne
pély egyszersmind igazgató igtatási nap is volt — az osk. felügyelő Fábry Pál, Kanya Pál 
és Dr. Teichengräber. *) 2 .) Ä  téli félévi vizsgálatok, ezek lefolytak Jan. 23-átol Febr. 2-ig  
a’ szokott ’s alább a’ nyári vizsgálatoknál is megemlítendő rendben. —  3.) Ä  Pestalozzi ünne
pély. E ’ korszakoló népnevelőnek születési 100-dos emlékünnepét megülte tanintézetünk Jan. 11-én  
a’ mellyre annyival inkább buzdítva valánk, a' minthogy tanodánk első keletkezésétől óta Pes- 
talozzi-nemü nevelés -  szellemben működött és gyarapodott mind régibb, mind újabb tanítói és 
felügyelői a’ pestalozzi-szellem hivebb avatottjai lévén, ugyanazért szivükön viselék mindig a’ 
pestalozzi-módszernek a’ tanítás-nevelés körüli alkalmazását és e’ jeles embernevelő jobb szel
lemének hazánkbani terjesztését.**) Ennélfogva, nem csak a’ nevelői közfelbuzdulás melly úgy 
látszik, hogy egész Europa nevelőit érdeklé ’s emléki ünnepélyekre birá, hanem egyszersmind 
azon hálaemlékezet is a’ mellyel —  az említett oknál fogva tartoznunk illett, mind a’ közöttünk 
működött férfiak emlékének, mind pedig ’s kiváltképen azon férfiúnak, a’ kinek leikéből mint 
e’ századnak megeredett nevelési uj forrásából, az üdvösebb nevelési nézetek és módszerek cser- 
gedezének. — Tanodái ünnepélyünk a’ melly a’ tanoda nagyobb termében ugyancsak az em
lített napon d. u. 4-kor tartatott, számos mind-két nembeli nevelésbarátoknak de kiváltképen

*) Ezen ünnepélynek beszédei megjelentek két külön nyomtatásban, az első ezen czim alatt: „a’ pesti ág. 
v. esp. gyűl. összes tanodáinak az 1845. Sept. 4 történt ünnepélyes megnyitlatása, közrebocsátva né
hány lelkes iskolabarátok által A’ másik, a’ feljebb idézett „két beigtatási beszéd“ a’ programm ja
vára. —

*<*) Mennyire történt légyen ez még e’ század eléjén, kiváltképen második tizedében , bizonyítja egy kis irat 
a’ mellyre ezúttal hivatkoznunk szabad, czime. „bie «Schule bet et>. ©internbe 21. 6. in íllefif? i8 l6 -"  
(Szerzője: id. Schedius L.). — Külömben kiemeli még e’ tanodának a’ Pestalozzi-szellem érdekében 
történt működését egykét helyen, a’ „nevelési emléklapok első füzete is. Megjeleni Pesten. Kapható 
még folyvást jelentékenyebb könyvárusok és a’ kiadó Dr. Teichengrábernél. Ára — Pestalozzi arczképé- 
vel 1 ft pp. — . • . __



helybeli gyülekezeti tagoknak összegyülekezése mellett — kővetkező rendben ment végbe, volt 
ugyanis: 1) Négyes dal, különösen ez alkalomra szerzett költeményre, éneklék azt intézetünk 
éneknövéndókei Feil György énektanitő vezérlete alatt. 2 .) Magyar előadás, ünnepélyi beszéd 
Dr. Teichengraeber L.tol. — 3 .) Négyes dal. — 4 .) Német előadás — gyülekezetünknek na- 
nagyobbrészben németajkú tagjai iránti tekintetből —  tartotta id. Schedius L. kir. tnok, ki mint 
gyülekezetünk és tanodánk még egyik élő alapitótagja és az oskolának több éveken át volt 
felügyelője, érdekes történeti kimutatással fejlesztette volt le a’ hallgatók előtt, minő sikerrel al- 
kalmaztaték légyen a’ Pestalozzi-irány intézetünknél, értekezvén ennek folytán általában a’ Pesta- 
k>zzi-szellemü nevelésről. —  5.) Karének, ugyancsak mint az előbbi, alkalmi költemény „erős 
várunk nékünk az isten“ dallamára hangszerezve. Ezen éneket harsánylag viszhangoztatá az 
egész gyülekezet. — 6.) Magyar előadás, tartandotta Kanya Pál, de ez az időnek már későre 
haladta miatt elmaradván, kevés napokkal utána kisebb körben olvastatott fel. — 7 .) Költemény 
Pestalozzira, felolvasta Stuhlmüller Sam. oktató. S.) A’ fentebbi karének 2-ik része. E közben 
kézen forgott P. saját kézírásának és arczképének több példánya, bemutattatván a’ közönség
nek a’ nevelési emléklapok l - ő  füzete is, melly épen P. születés napjára készült el, ugyan ezen 
emléklapok —  netalán még a’ legközelebbi hóban kijövendő második füzetében helyt foglaland- 
ván az imint elősorolt előadások is. — 4.) Ä  confirmatioi vagy az egyházijai felvétetésnek fel
avatás ünnepe. Ez a’ magyar ajkú fiatal egyházi polgárok részéröl, tartatott f. é Május 10-én  
szokott egyházi szertartással a’ melly alkalommal az oktatók is járulának az ur asztalához; a’ 
németajkuak részéröl, Junius 7-én ; a’ tótajkuak részéröl pedig, 17-ik Májusban. 5.) A’ köz Má

ju si örömnap, tartatott az idén Május 9 -én  mint az előbbi években, úgy ezúttal is , a’ budai 
hegyek kiesebb vidékében a’ zugligetben, a’ növendékseregnek soknemü ártatlan vigalmai kö
zött ’s minden miveltebb rangú közönségnek legmeglepőbb színe előtt. Külömben rendkívüli ki
rándulásokban is részeltetek még az oktatók növendékeiket, a1 szerint a’ mint az idő engedte, 
így kirándultanak volt a’ többek között a’ szónokköltészi osztály növendékei — valamint 
eddigé minden évben egyszer, úgy az idén i s : Visegrádra Jun. 7. és S -á n ; máskor 
az Ó-budai régi római romokhoz; a’ Rákosra, ’s a’ t. 6.) A’ r. oktatók születésnapját 
a’ kegyelet és tiszteletteljes vonzalomhoz képest a’ mellyel növendékeink lelki atyáikhoz 
ragaszkodnak, az idén is nagy örömmel ülte meg minden külön-külön osztálynak növen
dékcsapatja. - -  7.) Halál által az idén két növendéket veszíténk, a’ jeles Ziltzer Arnimot a’ 
szónok-költészi osztály l -ő  évii növendékét, kinek hosszas sorvadás rágta el élte gyökerét, —  el- 
takaríttatott — tanulótársainak szokott gyászkisérete mellett f. év. Május 20 -án , sírja felett 
osztályának oktatója tartotta a’ halotti beszédet; és Thomasevics Mihályt a’ 2-ik elemi 
osztály növendékét. —  Ezenkívül épen csak az l8 4 4/5 ki tanév tavaszán vesziténk volt 
még egy szonak-kötész osztályi növendéket, az árva Lippert K árolyt, hasonló mellbetegségben. 
A’ többire nézve emlékezhetni, hogy szinte 20 éve is elmúlt már, a’ nélkül hogy csak egy 
tanítványt veszítettünk volna, de külömben az idén is csaknem általános jó egészségnek örvend
tek egyébkint valamennyi növendékeink, mi a’ tanítás -  mulasztásoknak gyérültéböl világlék 
ki. —  8.) Oktatói tanácskozmányba (oktatói conferentia) ezen évben oskolai felügyelőnk által 
csak háromszor valánk egybehíva ’s ekkor is csupán rendesen szerkezeti és sohasem fegyelmi 
dolgok elintézése végett, mi mindenesetre rendes és nyugodt évre mutat; külömben kisebb kö
rű és barátságos tanákat gyakran tártának az oktatók egymásközött. — 9.) Oskolai választmány 
gyűlés —  a’ melly az osk. felügyelő elnöklete alatt az összes r. oktatókból, a’ helybeli lelké
szekből és a’ gyülekezetnek 6 választott képviselőiből egészül ki —  ez évben 4-szer tartaték, 
egyik fő és terjedelmesen vitatott tárgya volt, — helybeli oskolánknak a’ felállítandó prot. fő 
oskoláhozi csatlakozásának kérdése; külömben pedig foglalkozók még — az alább idézendő nm. 
m. k. H. tanácsi Intézményekkel és azoknak részint életbeléptetésének módjával, részént pedig 
a’ kerületi és négy suprensi egyetemes gyüléshezi felterjesztésének kérdésével. —  10.) A’ tan- 
segély dijak eloszlogatása az 184«/5-ik tanévben ollyképen történt, hogy a.) Ä  Maria Dorottya 
5 cs. kir. fensége a’ főherczeg Asszony 6 évrei alapítványából — mellyböl az évenkinti kamat
nak fele u. m. 40  ptt. mindig a’ tökéhez csatoltatni a’ másik fele pedig kiosztatni szokott és 
pedig a’ szónok-költészi osztály két szegényebb és a’ mellett szorgalmas és jó magaviseletü ta
nulói közül egy vidéki és egy helybelinek — segitteték ez évben: Czekus Gyula Tapió-Szele
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Pest megyei és Melczer Titus R. keresztúri hasonlóképen Pest m egyei*) **). — Az l 8 4 s/»-ik év- 
rei kiosztás, még nem történt meg, de a' gyülekezet képviselői testületének mindazonáltal ajánl- 
tattak már az elnyerésre méltóknak — hogy közülök a’ legméltóbbakat kiválaszthassa, követke
zők : Gronauer Pál pesti, Szelecsényi Lajos aszódi, Külley Ágoston pesti, Czekus Gyula Ta- 
pió-szeléi és még Stuhhnüller Károly pesti. —  b.) A' Ritterféle alapiiránynak évenkinti 6 
pftból álló segéldijját — melly csak leánykáknak van szánva, megkapták l84«/ä-ben K. A. az 
elemi, — és egy másik a’ felsőbb leánytanosztálybol. — c.) A’ Taubnerféle alapítvány — melly 
csak oktatók fiainak javára adományoztatott nincs m ég , a’ kamatoknak csekélysége miatt — fo
lyamatban. —

3- Intézet kormányzási határozatok és Intézvények. Illyeneket vettünk a’ legközelebb el
múlt tanévben és pedig:

A. )  A  nm. m. kir. Helytartó tanácstól, egyh. ’s oskolai főfelügyelőnk mgos gr. Zay Ká
roly urnák egyenesen az igazgatóhoz intézett hivatalos közlése által: 1 .) 25. sz. alatt, ő cs. 
k. Fensége országunk Nádorának Karácsonhó 24-éröl 2094 sz. alatt kelt kegyes elnöki le
velét a’ nevelő intézetekröli hiteles adatoknak beszereztetése tárgyában. —  2 )  50. sz. alatt, a’ 
nrn. H. Tanács 44533 sz. alatti Intézvényét D. E. vallástörténeti könyvének eltiltása tárgyában.
— 3.) 67. sz. alatt, a’ nm. II. Tanácsnak Asszonyhó 15-éröl i4 9 . sz. alatti Intézvényét a’ 
melly által a’ tanuló ifjúság a’ megyegyülésekeni megjelenéstől szigorúan tiltatik. — 4 .) 83. sz. 
alatt, egy Asszonyhó 27-éröl kelt 2S49._sz. Intézvényt, a’ hivatalos beküldött tabellák hiányos 
szerkezete miatt, különösen a’ más vallásu tanulóknak külön vallásbizonyitványaikat illetőleg. —
5.) 120. alatt, Asszonyhó 20-án kelt 2819 sz. Intézvényt, a’ helv, vallásu tanulók külön val- 
lástanitásukról szóló bizonyítványok fel nem küldetése miatt. — 6.) 175. alatt, a’ Böjtelő 17-  
kén kelt 2085 sz. alatti Intézvényt, a1 különféle tanodákroli különféle és részletesen kimerítő 
értesitvények hivatalos felküldetése iránt. —  7.) 340. alatt, a’ Karácsonhó 2-ikárol 43744 sz. 
alatt kelt Intézvényt a’ Pesten állítandó ipartanoda mellé alkalmazandó ’s csőd által megválasz
tandó három oktató iránt. A’ csőd napja Május 14-ke lévén. — Mind ezen levelek előfordul
tak már részént az oktatói tanácskozmányban, továbbá az oskolai képviselői választmányban és 
gyülekezeti összes választottságban, részént pedig előfordulandnak még, a’mennyiben tartalmuk kívánja, 
egyfelől a’ kerületi egyházi, másfelől a’ négy kerületi egyetemes gyűlésen. A’ helybeli gyüleke
zet tanácskozmányának határozatait ide igtatnom, e’ tanhirleménv körén túl van.

B. ) A  négy superintendentiai 1845-ik  évi egyetemes gyűlés határozatai a’ mellyek min
den hazai prot. ev. és igy helybeli tanodánkra is vonatkoznak, —  ki vannak nyomat.'a a’ gyű
lés jegyző könyvében; — épen úgy d  bányakerületi Superindenteritiának határozatai is a' 
gyűlés külön jegyzőkönyvében. ***) Amabban a’ tanodákra vonakozó pontok különösen : a’ 7-ik,
—  a’ 10-ik , a’ 14-ik , — a’ 11-ik, —  a’ 21-ik és a" 31-ik. — -Ezeken kí
vül vettünk még az egyetemes főfelügyelőtől is gr. Zay Károlytol az egyetemes gyűlés hatá
rozatainak értelmében hivatalos leveleket következő rendben: I .)  325 sz. alatt Dec. 2-rol 1845- 
röl, tudatólag mikiüt a hozzá intézendő levelelek 1846-nak husvét tájáig, ne Bucsánba, hanem 
Posonyba küldessenek. —  2.) 72 sz. alatt 1846. Febr. 16-tol válasz,.a’ Pesten tartandó oktatói 
gyűlés érdékében és ajánlás mikint e’ gyűlés netalán Zay-Ugróczon a’ ref. tanintézeteinek kül
dendő oktatóival együtt tartathatnék.— 3.) 99 sz. alatt Mxártius 5-töl, figyelmeztetés az osk. ér
tesitvények beküldetése, nem külömben az összes tanuló-ifjuság jegyzéke iránt — az egyetemes 
gyűlés 1843-ik évi jegyzőkönyv 10-ik pontjának értelmében. —  4.) 125 sz. alatt Mártius 17- 
töl, vélemény D. E egyháztörténeti kézi könyvét illetőleg. —  6.) 180 sz. alatt April 9-tÖl, a’

*) Hogy az említett évben á  segélyezettnek mindketteje vidéki volt, azt a’ segélyezett egyikének kérelme 
következtében, maga engedte, még a’ fenséges alapitónő. —

* * ) E’ jegyzőkönyvek kaphatok t. Székács egyik kér. jegyző, és Edvi Illés Ádám egyet:'gyűlési1 jegyző urak
nál egy egy példány 6 p. kron. . . ..



superintendens urakhoz tiszteletből küldendő felszólítás érdekében, a’ tartandó oktatói gyű
lést illetőleg. —

C. ) A’ helybeli esp. gyülekezettől különösen annak oskolai választmányától mint közvetlen 
felsőbb oskolai kormányunktól, ez évben uj határozatok és különös rendszabályok nem hozat
tak, kivévén netalán azokat, a’ mellyek a’ helybeli lelkészek és tanítók számára alapított nyug
díjintézetet illetik. (A’ melly intézetről 's keletkezte történetéröl külömben más alkalommal szól- 
hatandunk még.)

D. ) Más helyekről és rokon intézetektől érkezeit felszólítások, hív. levelek stb. Illyeneket 
■vettünk: 1.) A’ nemzeti uszodai egyesület igazgatójától, intézetünk minden osztályából egyegy 
szegényebb tanulónak az uszásbani ingyen résztvehetése iránt. — 2.) A’ testgyakoroldai egye
sülettől , választ a ’ tanodánk által a’ leányoknak a’ fiúikétól külön vizsgálat tartatását, a’ diszpro- 
ductiónak a’ visgálat alkalmakon megszüntetését ’s az ugyanakkor fizetni szokott bementi dij el
törlését inditványozott írásunkra. — 3.) A’ berlini néptanítókat képző intézet igazgatójától Dr. 
Diestervveg Adolftól vettünk volt még a’ tanév elején, felszólításokat és buzdításokat adomány
gyűjtés végett a’ felállítandó Pestalozzi-szellemü szegények intézeti tőkéjének gyarapításához. —  
Végre még i -szer.) többnemü tanintézetekből kaptunk már választ, a’ nyáron tartandó oktatói 
gyűlésnek érdekében ’s ígéretet a’ megjelenésre.

V.
A’ nyári nyilvános vizsgálatok.

A’ nyári vagy második félévi visgálatok lefolyandnak f. é. Junius 19-étöl ugyanazon hó 
■29-ig, a’ tanoda gyűlés termében, kezdve d. e. 9-kor és délután: 4-órakor, következő
rendben:

I. Junius 19-én Pénteken d. e. az első elemi fiú tanosztályban.
II. 11 n

} d- u- i o
az angol nyelvből.

m . 11
d  franczia nyelvből.

IV. 11 20-án Szombaton d. e. d  második elemi fiú osztályban.
V. 11 22-én Hétfőn d. e. a polgártanodai l-ö  és 2-ik osztályban.

VI. ii » ., d. u. az l-ö  és 2-ik  latin nyelvtani osztályban.
VII. ii 23-án Kedden d. e. a polgártanodai 3 -ik  és 4 -ik  osztályban.

Vili. J i „ d. u. á  3-ik és 4 -ik  latin nyelvtani osztályban.
IX. ii 24-én Szerdán d. e. d  szónak-költészi tanosztályban.
X. 11 25-én Csötörtökön d. e. az első elemi leánytanodai osztályban.

XI. 11 >» „ d. u. örömünnepe a’ szónak-költészi osztállyal összekö

xn. ii 26-án Pénteken d. e.
tött magyar társalomnak.

d  második v. felsőbb leánytanodai osztályban; a’

XIII. 1) 27-én Szombaton d. e.
női kézmunkák felmutatásával. — 

az ének és rajzoktatásbol.
XIV. 11 29-én Hétfőn d. e. a tót elemi vegyes-nemű osztályban.



A’ melly fentemlitett vizsgálatokra, a’ Gyülekezet és a’ Tanoda t. ez. Elöljáróit, az illető 
Szüléket, Gyámokat, valamint a’ köznevelés-oktatás minden rangú és nemű barátait és pártfo
góit tisztelettel hívja m eg , a’ tanítói kar nevében

Pest Junius 19-én  1846.

a s  i g a z g a t ó
Dr. Teichengraber Lajos.

T u d n i v a l ó k :

1. A’ nyári tanodái szünet Julius és Augusztus hóra esik ’s igy e ’ két hó alatt nyilvános 
tanítások tartatni nem fognak, azonban az első elemi fiúi tanosztálynak r. oktatója Balassovits 
Lajos ezen idő alatt is kész lesz folytatni osztályának növendékeivel az oktatást, azt a’ vizsgá
latok idejének lejárta után Julius 1-jével kezdendvén. —  Epen úgy fognak szakadatlanul folyni 
a’ testgyakorló intézetben is az oktatások Clair lg. vezérlete alatt.

2. )  A  jövő I8 4 ü/i-k i tanév beálland Sept. elejével. A’ hó három első napján történik a’ 
beiratás az igazgatónál a’ mellyre mindannyiszor tartoznak megjelenni, mind az uj mind a’ régibb 
növendékek, beiratás nélkül senki sem lehetvén tanítványa az intézetnek. Ugyancsak a’ beiratás 
alkalmával szokott letétetni a’ gyülekezet részére járandó fa- és tanoda-tisztitási p én z , a’ melly 
is, a’ mind két hiten levő protestánsok gyermekeire nézve egyegytül 4 v, ft., a’ nem-protestáns 
vallásuakra nézve pedig ugyanannyi pengő ft. vagy iO vft. —  Az igazgatónáli beiratás és bi
zonyos tanosztálybai soroztatás után, történik a’ bejelentés és pedig ismét a’ szüle vagy megbízott 
kíséretében, a’ külön osztály r. oktatójánál. —

3. Az uj tanév megnyütatása valamint a’ tanulói fe/ebb/éptetések felolvasása, mindjárt a’ 
megtörtént beiratások után szokott ünnepélyesen megtörténni. —
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