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V ezérigc . /Is 1846-ki négy egyházkerület egyetemes gyűlése jegyzőkönyvének 6-ik pontja: „A 10-ikre 
az iskolai tudósítások megvisgálására kinevezett választmánynak 1846-ik évi Junius 18-kán tartott gyűlése jegy
zőkönyve terjesztetvén elő, abban arról értesült az egyetemes gyűlés, mikép a szokott rovatos tudósítások mel
lett beküldetni kívánt mellékes tudósítást, csak nehány iskola igazgatója küldötte be s ezen kevés sem adott 
be minden pontra kielégítő feleletet, és csak a pesti iskola tanítói állal benyújtott tanodái hirlemény fej
tette meg terjedelmesen a kitűzött kérdéseket; több kisebb gymnasialis, mint szinte elemi és falusi iskolákról 
pedig, a dunamelléki egyházkerület dicsérettel említendő tudósításán kívül, épen nem érkeztek be jelentések, 
mellyre a tiszakerületbeli tanítók azzal menték magukat, hogy mivel kerületük határozatából iskolai tudósításai
kat a kerülethez annak idejében beadták s ha azok onnét ide el nem jutottak, ezen mulasztásnak ők nem okai. 
Felemlítetvén továbbá, hogy a tanítók sokféle tudósítások tételével szerfelett terheltetnének: ezek folytában ha- 
tároztatott:

Hogy az iskolák igazgatói, csak az iskolai év végével évenkint egyszer tegyenek tudósítást és pedig 
egy példányban az illető kerületükhöz, egyben az egyetemes iskolai választmányhoz, melly is azt 
megvisgálván, tegyen róla ezen gyűlésnek körülményes jelentést, magát a tudósítást pedig terjessze 
fel a nm. m. k. helytartó tanácsnak. Továbbá az egyet, iskolai választmány megbizatik, dolgozzon ki 
bizonyos schemát, melly szerint a multévi határozatokban kívánt mellékes tudósítások lennének szer- 
kezendők. Végre minthogy a római katholikus ifjaknak iskolaláinkba való felvételét fenálló törvényeink 
nem tiltanák, s az ezek ellenére kibocsátott s a kath. ifjakat tanuló intézeteinktől eltiltó intézvényeket 
az országos rendek is sérelemnek tekintették, nincs törvényes ok, — miért azok iskoláinkba fel ne 
vétethetnének s nyilvánosan be nem soroztathatnának.“

Az első prot. tanári köztanácskozmány jegyzőkönyve XlV-ik pontja: „XIV. í)r. Tavassy Lajos tanár, 
előadván a tanodái hirleményeknek intézeteink élete s virágzásával szorosan összefüggő szükségességét, az illy 
hirleményeknek minden intézetekbeni életbeléptetését s egymásközötti kicserélését indítványozó. Mire nézve :

Az indítvány elvben elfogadtatik, a kivitel hely és körülményektől fúggesztetvén fel.“



A pesti esperességi gyülekezetben fcnálló gyámolda (tyenftonétnjiiíuí)
ismertetése. *)

A pesti gyülekezetnek legidősb élő tagja, id. Scfiedius Lajos kir. tanácsos u r, 1843-ik 
évben tartá gyülekezeti tagságának félszázados ünnepét. A gyülekezet érezte akkor, mint volna 
hozzá illő, ezen napot olly tény által örökíteni, mellyel mind maga az érdemekben megőszült 
jubiláns állandóan megtiszteltetnék, mind pedig magának a gyülekezetnek java célirányosan elő— 
mozdittatnék. Azon emlékkönyvön (album) kívül tehát, inellyet e napra készített és száz meg 
száz tag által aláírva, a jubiláns férfiúnak, forró hálája jeléül átnyújtott, sokan a gyülek. buz
góbb tagjai közül tetemes öszveget adtak össze a végett, hogy az illyképen begyült mennyiség, 
Schedius alapítványnak nevezve , a helybeli lelkészek és tanítók özvegyei és árvái gyámolitá- 
sára alapítandó gyámolda alaptőkéjeként tekintessék és letétessék. Az öszveg mindjárt akkor, 
a jubilánsnak hozzájárultával 2000 p. ftra emeltetett, azolta pedig közel 4000 p. ftra növeke
dett. Aztán választmány küldetett ki az alapszabályok kidolgozására, ez , a minden választmá-

*) Az imint közlendő alapszabályokat, a mellyeknek eredetije németnyelvszerkezetü, magyar fordításban adjuk, 
a mint azokat az 1846-ki prot. egyh. s iskolai lap 50-ik számából lenyomatók. Hlyen dolgoknál, sem hozzátenni, 
sem azokból valamit elvenni, nem szabad. A t. c.közönségnek csak annyit érdekes tudni, hogy a pesti gyü
lekezet igazán hozzá látott már azon nagy munkához, hogy elaggó hivatalnokairól és azok netaláni öz
vegyei és árváiról gondoskodjék; másfelöl pedig, érdekes e dolgot mentül gyakrabban magának az ala
pitó gyülekezetnek egyes tagjai szivére kötni és azok figyelmébe és pártoló részvétébe folytonosan aján
lani. Tudva pedig, vagy legalább feltéve, hogy ime hirlemény a tanodánknál tanuló növendékek szü
lőinek kezébe bizonyosan jutand, igen helyén találók az említett gyámoldai szabályoknak itteni újbóli köz
zétételét. Egyébiránt, ha nem csalatkozom, öt évről ötre, vagy legalább tízről tízre, mindannyiszor uj 
visgálat alá vétetendenek ez alapszabályok, idő és körülmények szerinti módosítás végett. Tehát annyi 
idő múlva, újból lehetend aztán ez alapszabályokat közleni. Addig csak hadd nőjjön a tőke és legyen 
gyümölcsöző, már a mennyiben annyiban, azokra nézve kik áldását igénybe venni kénytelenek lesznek. 
A jelennen élők után jövők, bizonyosan nagyobb részben élvezendhetik — ha a végzet úgy hozandja — 
a jótéteményt. De azért ültetnünk kelle a fát, és kell áldozatilag ápolgatnunk és tenyésztve gyarapitnunk, 
ha legkevesebb gyümölcsét sem szednők is. Épen az volt mindenben az egész hazában és főkép prot. 
egyházainkban bajunk, hogy vajmi kevesen akarának vetni és ültetni o tt, a hol közvetlen aratást nem 
remélhetének. Pedig csak úgy épül és készül a biztos jövendő. Isten áldja meg e biztosítás felé törekvő 
gyülekezetét. Dr. j .
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nyok hosszadalmas utján — munkálatával elkészülvén, az 1846-ik év Nov. 30-án tartott köz
gyűlésben felolvastatott, helybenhagyatott és igy az intézet életbe is léptetett. Jónak tartjuk az 
intézet alapszabályait a közönség eleibe is juttatni, azon hiszemben, hogy hasonló intézetek 
keletkezésekor — a miilyenek egyébiránt már másutt is lehetnek, és ha nem volnának, óhajt
ható hogy mentül több helyen keletkezzenek — az illetőkre nézve tanulságosak leendhetnek, már 
legyen hogy per additionem, legyen hogy per subtractionem, vagy per acceptationem. Követ
keznek a §§-ok.

1 §. A gyámoldának célja: egyrészről a pesti esperességi prot. ev. gyülekezetnek, a hi
vatal további viselésére képtelenné lett papjait és tanítóit, másrészről pedig, azoknak elhalta után 
hátra hagyott özvegyét és árváikat gyámoíitani. Hogy a gyámolitásra visszautasithatlan igényök 
lehessen, kötelesek a gyülekezet valamennyi papjai és tanítói, valamint azon egyének is, kik 
egyben a kántori és orgonistái tisztet teljesitik , ezen gyámoldába belépni.

2. Anyagi alapját ezen intézetnek képezi, az 1843-ban összegyűjtött és a köztiszteletü 
ünnepelt félszázados által 2000. p. ftnvi kerek öszvegre emelte Schedius alapítvány. Ezen alap
tőke az eddigé hajtott kamat, hozzáíizetés, áldozat és némelly ajándék által, már 3700 pftra 
szaporodott, a melly öszveg jelenlegi összes alapját teszi az intézetnek.

3. §. Hogy az intézet mindinkább gyarapodó erőre és virágzásra kaphasson, alaptőké
jének folytonos növekedését kell mulhatlanui eszközölni; minélfogva az intézet javára folyton- 
folyva tőkésítendő leszen.

a. Minden kegyes adomány, melly bárminő örvendetes és ünnepélyes szertartás alkal
mával, az egyházban az e végett kiállított perselybe foly.

b. Minden, a gyülekezet tagjai vagy egyéb jóltevő által ezen intézetnek szánt ajándok és 
javára esendő végrendeleti hagyomány.

c. Az évenként meghatározott napokon a német, magyar és tót istentiszteletkor, az inté
zet javára rendelendő és kihirdetendő egyházi áldozat jövedelme.

d. Mind azon bevétel —  t. i. évenkénti ráfizetés és kamat —  melly különben gyámdijjul 
volna szánva, mig és mennyire annak osztályékoztatása gyámfizetésekre még nem fogna igénybe 
vétetni.

4. Minden egyén, ki a gyámoldához elutasilhatlan igényt tart, köteles évenkint tiz, 
mondom tiz p/'tot annak alaptőkéje nevelésére adakozni.

5. $. Minden a 3-ik §-ban megnevezett módra alakulandó tőke csonkitatlanul marad és a 
gyámolda összes alaptőkéjéhez csatoltatván, a gyülekezet által elfogadott alapszabályok értelmé
ben , biztos helyre kamatozásra kiadatik. A gváinoldai alaptőke feletti közvetlen őrködést és an
nak igazgatását, egy sajátlag e célra háromhárom évenkint választandó két tagból állandó gyátnol- 
dai választmány fogja gyakorolni, melly önnönmagát alakitandja, az alapszabályok értelmében in- 
tézkedendik, és jegyzőkönyvét a gyülekezeti választottsági gyűlésnek megerősítés végett felterjesz- 
tendi; — ezen gyámoldai választmányhoz, mellyben a pesli esperes, prot ev. gyülekezetnek min
denkori főgondnoka, mint gyámoldai pénztárnok részt venni tartozik, a gyámoldai képességgel bí
ró , az intézethez évenkinti hozáfizetéssel hozzájáruló tagok által magok közül három egyén, és a 
gyülekezet által annak tagjai közül szint három egyén lesz választandó.

6. §. A gyámolda csonkithallan alaptőkéjének jövedelme, azaz: a hozzá tartozó tőke ka
matja és a gyámoldai képpességgel biró tagok évenkinti hozzáfizetése, arra van rendelve , hogy 
gyámdijjul osztassék el az arra följogosított egyének között. E mellett azon közszabály alapittatik 
m eg, miszerint a gyámdiji mennyiség mindenkire nézve, ki számot tarthat re á , —  egyenlő, és 
hogy a gyülekezet tisztében hivatalának folytatására képtelenné lett lelkész vagy tanító, mindenkor 
két annyit kap, mint azon gyámdij tesz, melly az özvegynek vagy az özvegy jogát élvező árvák
nak jutt osztályokul.

7. A gyámdij aránylagos felosztását illetőleg meghatároztatik, hogy a tőke összes ka
mata, valamint a"gyámoldai képességgel biró tagoknak évi hozzáfizetése is, tiz egyenlő részre leszen 
felosztandó; mellyböl két tized (melly a felosztásnak tárgya soha sem leend), mindenkor tőkésíten
dő , a hátralevő nyolcz tizedből, melly egyedül esend fólosztás a lá , egy árva egy tizedet, egy öz
vegy ké l tizedet, és a szolgálati képtelenségre jutott vagy lelkész vagy tanító, négy tizedet fog 
kapni, magátol értetődvén", miként a gyámdiji osztalékul igénybe nem vett része a nyolc tized
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nek a 3-ik § értelmében szintén tőkésítendő. — Ha pedig több gyámdijigénv fordulna elő és a 
felosztásra szánt nyolcz tized nem volna elegendő minden illető egyénnek a feljebb felállított 
arányszerinti részeltetésére: akkor a nyolc tized, annyi egyenlő részecskére lesz felosztandó, a 
mennyi kívántatik, hogy a feljebb említett arány szerint, minden arra feljogosított egyén gyámdij- 
jal ellátathassék.

8. §. A gyámoldai tagnak halála után, állott legyen ő még valóságos hivatalban, akár 
pedig már a gyámolási állapotha tétetett , megkapja az ő özvegye a 7. §. értelménél fogva 
az őt illető gyámdijosztályrészt. Az özvegy elhunyta ntán, a gyermekek lépnek anyjok jogába, 
még pedig a leányok férhezmenetelökig vagy különben életüknek huszadik éve betöltéséig; a fiuk 
pedig némi közhivatal elnyeréséig vagy máskép 24 év eléréséig. Ha különben a gyámdijban ré
szesülhető árva csak egy lenne, akkor az a 7. §. értelme szerint, csak felét lnizandja azon 
gyámdijosztaléknak melly anyjának esett volna osztalékul.

9. §. Ha valamelly gyámoldai tag máshová lett elhivatása következtében, vagy különben 
önkényt a gyülekezet szolgálatából kilép és a 4. §. értelménél fogva az évenkinti hozzáfizetéssel 
folyvást az intézethez járul: akkor csak az ő özvegye és árvái birandnak jogot a 7-ik és 8-ik 
§-ban meghatározott gyámdijilletékre; ellenben a tag m aga, ha a fenérintett módra a gyüle
kezet tisztéből kilépett és aztán hivatalviselésre képtelenné lett, ezen gyámoldábol semmi nyugdijt 
nem követelhet. — Ha a most hozzá fizető gyámoldai tagok valamelyike, 30 éves szolgálat után ezen 
gyülekezetnél, vagy pedig más valaki a jövendő tagok közül, a gyámolda tőkéjének gyarapításá
ra 30 évig folytonos tett befizetés után, ezen gyülekezet tisztéből visszavonulna, az a 6-ik és 
7-ik §. értelmében, számot tarthat a gyámdijilletőségre, melly igénye azonban megszűnnék, ha ké
sőbben másutt vállalna nyilvános hivatalt.

10. § Haa máshova történt meghivatás következtében, vagy önkényt a gyülekezet tisztéből kilé
pett tagja a gyámoldának, három hónap alatt a lejárt időn túl elmulasztja beadni évenkénti ráfizetését, 
fel fog szólittatni a fizetési hátramaradásnak annak hat percentes kamatjával együtt megadására; 
és ha három hó alatt ezen felszólítás után a tartozás az emlitett módon ki nem egyenlittetik: azon 
tag minden addig befizetett részleteinek és a nejét s gyermekeit illető jogoknak elvesztésével ki 
fog töröltetni.

11. §. Ha a gyámdijt élvező özvegy uj házasságra lép, számára a gvámdijhúzás megszűnik , 
de a netalán létező gyámdíji képességgel bíró árvák lépnek annak jogaiba, ha pedig árvák nem 
léteznek, az uj házasságra lépő özvegy egy évi gyámdijjáradékot kap egyszerre s mindenkorra.

12. §. A dolog természetében fekszik, hogy a gyámolda eddig elsorolt szabályainál fog
va, a gyámdijrészletnek évenkint gyarapodnia és folytonosan növekednie kell.—  Ezen folyvásti 
növekedése a gyámdijnak, minden szűkítés vagy levonás nélkül fog történni egészen addig , mig- 
len egy a gyülekezet szolgálatában hivatalviselésre képtelenné vált vagy lelkész — vagy tanítónak 
évi gyámdijjáradéka 240, az özvegyé pedig 120 pgőftnyi öszveget elérendelt, a mikor aztán a 
gyülekezet arról is tovább intézkedéseket tehetend, valljon a gyámdijji növekedésnek, a gyámoldai 
képességgel biró tag tiszti éveinek és évi befizetésének való tekintetbevételével kelljen e történnie, 
vagy sem.

y A.  í j
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Protestáns tiszti fizetések, — tanítói és tanítási díj-

A prot. tanároknak tS46-ban Pesten tartatott első e nemű köztanácskozmányában, a 
hazabeli prot. tanodák egyarányositása eszméje körüli vitatkozások között, az összevágó és 
hasonfokozatu tanosztályokrol, az összevágó és hasonrendü tanulmányokról, az egyszellemü és 
egyirányú kezelés szerinti fegyelemszabályokrol, kézi könyvekről, s egyéb efféle eszmékröli vi
tatkozások alkalmakor; szó volt a többek között arról is , mennyire üdvös és statistikailag vé
ve, milly tanulságos volna megtudni, egyfelől azt, hogy az egyes tanárnak az egyegy tanintézetnél, 
mennyi a fizetése ? és másfelöl megtudni azt is , hogy az egyegy intézetnél, mennyi a tanítvá
nyok által fizettetni szokott tanítás- vagy tandíj, az u. n. didaktrum ? — E kétnemű adatnak 
nyilvános és kölcsönös bevallását, én is hasznosnak vallom, hasznosnak azért, hogy a taná
roknak egymásról e tekintetben is tudalmuk legyen; és másrészről hasznosnak azért, hogy a 
szülék — mert ugyanis ők azok a kik a tanitásérti fizetésben, a tandíjban az érdeklettek és nem 
annyira a növendékek —  a tanitásérti járandóságra nézve tévedésben ne legyenek. E két do
lognak megtudása, amazoknak, azaz a tanítóknak, mérleg- és iránytüjül szolgálhat arra, hogy 
mennyiben állanak fizetés tekintetében is , más társaiknál jobban, vagy netalán silányabban, 
és hogy mennyiben kívánhatnak vagy sürgethetnek és érdemlenek e tekintetben javítást vagy 
legalább segélyt; vagy pedig tájékozásul szolgálhat arra, hogy mennyiben állanak netalán mind
nyájan (! ?) silányul, és mennyiben kívánhatnak, sürgethetnek, vagy netalán érdemlenek e te
kintetben , az egésznek javára szolgáló üdvös müködésökért, ha már nemis arányszerü jutal
mazást, hát legalább nagyobb elismerést is viszont az egésztől, sőt netalán némi tényleges segélyt 
is. Ezt a tanítók dijját illetőleg. — A mi immár a tandijjakat illeti, ezeket is csak azért óhaj
tanám közöltetendőknek, hogy e nyilvános megtudás által, a szülék hasonlóképen tudomást 
nyerjenek e tekintetbeni költségökröl, és hogy arányitani tudhassák, hol kerül több , hol keve
sebb költségbe a tanítás megfizethetlen jótéteménye, és hogy e tekintetben az oskolák részéröli 
adóztatásukat, vagy mindenütt egyenlőre szállítva vagy emelve, vagy pedig mindenütt eltörlen- 
dőnek és a tanodákat netalán más módon segitendőknek kívánhassák és ajánlhassák. Hogy mon
dom, ezekről gondolkozni, javaslatokat és terveket tenni lehessen, azért látom kívánatosnak, 
hasznosnak, sőt szükségesnek a tanodái fizetések nyilvános közlését. A tanoda különben is nyil
vános intézet s azért annak mindennemű működeiméről tudomást méltán igényelhet az egész 
hazai közönség. Mind ezt kívánatosnak találva és vallva, azért akarom e dologroli nehány esz
mém előrebocsátásával, imitt közleni a pesti prot. ev. tanodáknál, egyrészről a tanítók dijjának, 
másrészről a tanítványok tanításáért járó szokott díjnak mennyiségét. Az általános előrebocsátást 
megengedi a szives olvasó.

Általában tudva levő dolog az, hogy a prot. tanodák e hazában, sehol és soha sem 
lőnek alapítva országosan, értem országos költségen, vagy országhatóilag nékik juttatott sege- 
delmezés vagy örök adomány által, hanem nagyobbára csak egyesek, főképen pedig gyüleke
zetek adakozása és apródonként gyűjtött tőkécskéi vagy alapítványai által. De ezen utóbbi jóté
temények is , ámbátor némelly tanodára nézve, már 300 év óta gyüjtetnek, mégis olly parányi
ak a roppant és évről évre sürgetösb tanítási és nevelésterjeszkedési szükségekhez képest, mi
szerint a tanodák fentartását és további virágoztatását, nem lehete és nem lehet más anyagi 
erőre fektetni, mint egyedül az élő gyülekezetek, esperességek és kerületek eleven ember- vagy 
a prot. szellem tőkéjére. A prot. tanodák fenállásának feltételét tehát kétnemű tőke teszi, és pe
dig egyfelől, lassanként gyűjtött állandó á/apitvány, más felöl élő gyülekezet. Csak igen kevés 
tanoda van e hazában, a melly fenállása tekintetében, csak az egyik forrásra támaszkodhatott 
volna és támaszkodhatnék még mais, csaknem valamennyié támaszkodik mind e mai napig a 
mindkétnemü feltételre. De szóljunk ezekről is egyenként, egy kis elmélkedés e téren , vagy el
mélkedésre ébresztés, úgy hisszük hogy épen nem fog ártani, de még csak nemis árthatni, nem



fog árthatni most, a midőn úgyis szó van csaknem valamennyi hazai prot. tanodánál arról mint 
szaporítható újból a tanítók száma, és mint gyarapítható a tanoda általában, aminthogy a mai 
korban, a haza legjobbjainak vallomása szerint, a tanodák által terjesztendő neveléstől olly sok 
függ és olly igen sok váratik épen a tanodától, nem fog ártani, azért sem, mert ismét csak e 
hazának jobbjai, arról is gondolkoznak és gondoskodni akarnának már, miszerint a prot. tano
dákra is fordittatnék ennyi század után, országos vagy legalább ország- és község alapítványi költség.

A mi az elsőt: azaz a prot. tanodái állandó alapítványokat illeti, erre nézve hálás elisme
réssel kell emlékeznünk tüzbuzgó prot. elődeinkről, kik a vallásos és tudományi szabadság régi 
mostohasága idejében, nem csak áldozatnak, hanem kötelességnek is tekinték egyházi és oskolai ala
pítványokat egyenként, épen úgy, mint gyülekezetenként versenyezve rakni le , hogy ez alapítvá
nyokon , a mellyeket a vallásos ihlettség és prot. hazai tudományérli hő lángolás velek tétetett, 
hogy ez alapítványokon emelkedhessék az ur evangeliomi szabad egyházának boltozata és más
részről a tudományosságnak és miveltség terjesztésének szent temploma, a tanoda. Mindig 
igénylendi és mindig és méltán mégis fogja érdemleni az utókor háláját az e tekintetben köte
lességét áldozati készséggel teljesített prot. élőkor. Egyházról egyházhoz vándorolhatunk és ta
nodáról tanodához — értem itt a rógiebbeket a mellyeknek alapittatása az első és második prot. 
századba esik, és mindenütt bebizonyitva találandjuk a mondottat, és mindenütt nagyobb meg 
nagyobb hálára gerjedend szivünk. Ezek voltak ám az igazi protestánsok! Volt nemesi család 
—  és erre az egyháztörténetben számtalan a példa, melly saját udvarán és saját költségén 
épittete templomot, vagy az akkori egyszerűség és kisszerüség szerint legalább imaházat, és 
ebbe gyüle öszve a nép, és a pap mellett — volt esete hogy isteni szolgálatot tartott és is
teni szolgálatot elősegített a buzgó és vallásihlette földesur; és a templom melleit épit
tete tanodát, vagy saját lakának legtéresebb helyét és szobáját ajánlá fel tanodateremül, 
és e tanszobában, a hol a serdülő nemzedék gyűl vala egybe, maga a tudományilag 
miveit földesur adott tanítást népének, részt vön a leckében, megajándékozá a növendé
keket könyvvel és a szegényebbeket ruhával, élelemmel s a t. Ez volt ám a buzgó pro
testáns ko r! És e korban, csaknem annyi volt az egyház1, a hány a nevezetesebb prot. család; 
és csaknem annyi az oskola, a hány a tanult férfiú , különösen pedig világi prot. ur. De mind ez, 
még akkor volt, a midőn prot. uraink magok is a külföld egyetemeire jártak képeződni, a mi
dőn ők ez egyetemeken a tudományi képviselőséget, nem tartották születésökön és rangjukon alu
linak. Az illyenek aztán hazatérve, igen természetes, hogy uj egyházakat és tanodákat részint ala- 
pitotttik, részint pedig magok nyitottak. De e kor lejárt, s illy buzgósággal s ennyi áldozatkészség
gel, talán vissza sem térend soha. — Egy pillanatot vetve immár az illyenek által tett és hátraha
gyott alapítványokra, azt kell vallanunk, mikint a jelen prot. egyház és iskola, az illynemü alapít
ványokból , vajmi keveset bir már. Itt is csonkítva dolgozott az idők mostohasága; a firol fira 
pusztán kegyeleti fonalon szállott hiányos kezelésnek köz mirigye. Migaz illynemü családok és gyüle
kezetek virágzottak, addig hiányt nem szenvedett sem egyház sem tanoda; de midőn ők is, vagy 
legalább fijaik, részint visszatértek az elhagyott egyház kebelébe, részint pedig kihallva elham
vadtak , hamvadozott lassanként és emésztve fogyott az általuk letett alapítványok szent hagyomá
nya. Innen van, hogy az első prot. századból, vajmi kevés egyháznak és kevés tanodának lesz 
még valami alapítványi maradványa. Egyébiránt sok tekintetben későbbi alapítók jótéteményével 
is úgy jártak és tán még folyvást is úgy járnak tanodát és egyházat tartó gyülekezeteink. — lm 
ennyit lehetne történeti elmélkedésnek a hangján mondani az ős prot. családi vagy egyesek által 
letelt szent vagy kegyeletalapitványokról.

Ezeket nézve, a második korszak a hazai prot. félnél, úgy látszik hogy beállott akkor, a 
midőn egyház és tanoda, nern többé egyesek, hanem egész gyülekezetek, községek és nagyobb 
testületek áldozatán épült. S ki fogná tagadni, hogy ezen alap nem szilárdabb a másiknál ? meg
hallhat az egy, elenyészhet még neve is, és adományának csak hire marad, a melly sírjának he
lyét őrizi. De meg nem hall és ki nem vész egy egész gyülekezet, egy egész emberi község, egy *)

*) Az ős prot. alapítók többnyire a templomokban temettettek e l , innen van, hogy a régibb prot. egyházakban 
olly sok családi sirkövet találhatunk. Dr. T.
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egész erkölcsi és vallási testület, a mellynek feje isten és a raellynek jogai és kötelességei, nem egy, hanem 
valamennyi gyülekezeti családnak és hívnek érdekében élnek és érvényűinek. És im ezek menték 
meg a prot. egyházat nagyban is, mert az egyeseket — mint mondám, vagy visszanyerő az őket 
tárt karokkal szívesen visszaváró és óhajtó régibb anya, vagy pedig kipusztultak, netalán az ál
dozatok nagysága alatt roskadozva öszve. De amikor gyülekezeteink önnönmagok kezdőnek építe
ni egyházakat, és gyülekezeteink önmagok erejéből iparkodának nyitni tanodákat, csak akkor 
épült vala tanoda és egyház péteri szirten , a mellyet semmi hatalom ki nem forgathat. Akkoi cisze 
kezde lenni az egyház az egész községnek, az egész falu vagy városnak, a legszebb helyen ra
gyogott az, és a toronynak keresztje vagy hajnali madara, napja, és csillaga, le- és benézett vala
mennyilakosnak az udvarába; és az illy csinosabb és tágasabb egyház mellett, térés nyíltsággal 
emelkedett a tanoda, és befogadta, nem többé kegyeleti hivogatásra, hanem kötelességszerü 
öszlönzet szerint, a falu kisded népezetét, a mellyért minden egyes szüle, szívesen fizette a tani- 
táspénzt, e nemű fizetés hihetőleg itt vevén eredetét. Hát az illy szellemű kórból, birunk-e még 
anyagi hagyományt, a melly egyházinkat és tanodáinkat biztosítja? vagy van valami más eredmé
nye e hőn ihlette közszellemü kornak ? Nézetem szerint őszintén kell inegvallanom, mikint tanítóink 
és papjaink jelenlegi silány fizetését és mostoha állását, — a nélkül hogy csak legtávolabbról is 
sérteni akarnám és szándokolnám e buzgó kornak tiszteletemlékezetét — épen nékie köszönhetjük. 
Csudálatos egy okoskodás, de figyeljünk reá, mert az mégis igaz. A gyülekezetek közszelle
me és lelkessége korában ugyanis, a midőn mindenki, minden egyes még olly csekély tagja a 
gyülekezetnek ̂ vallásosan megtelt és áhitat után vágyódó kebellel vitte özvegygarasát, leteendő azt, 
vagy a tanoda küszöbére , vagy a templom oltárára és áldozatasztalára, akkor mondom, a midőn pap 
és°tanitó fizetéséhez minden egyes tag, nem birtoka, hanem buzgóságához aránylag járult, a pap 
és tanító állandó fizetése vagy dijja, vajmi csekély volt; de ezen egyének, az egész minden 
egyeseinek buzgó hozzájárulta által, aránylag mégis jobban állottak anyagi tekintetben, mint 
a mint állanak most, a midőn a tapasztalás bizonyítja, hogy a közáldozati lélek és a közáldo- 
zási készség, olly nagy mértékben kiliallt, és csak a tanítók és papok eredetileg csekélynek 
alapított fizetése megmaradt. Most is ugyau gyülekezetek tartják még az egyházat és bírják az 
iskolát, de egyház és gyülekezet, tanoda és szüle, pap és keresztény testvértag, tanító és 
gyermek, a gyülekezetekben egészen különváltak már egymástól; és a mi az előtt egy test volt, 
vagy legalább több testben egy lélek, és több lelki felfogás mellett, egy szellem, az most több 
test — gyakran lélek nélkül, vagy ellenséges lélek egy ugyanazon testben, és netalán semmi szel
lem, a lelkek nagy számában. Igv változtak a körülmények és az idő megfordult, igy válto«ott a 
prot. egyház, igy más most a tanoda, mert más szelleműek a gyülekezetek, de a mellyek 
azért még folyvást tulajdonokul nézik a tanodát és tulajdonul az egyházat, jóllehet anyagi 
fűggetlenités tekintetében papot és tanítót, nem mondom hogy szaporítani, gyarapítani vagy az 
idők szüksége szerint jobban fizetni, de némelly helyütt kitartani is alig bírnak. Egyébiránt en
nek még igen sok egyéb oka is lehet és van is , de én azt itt visgálni tovább nem akarom, 
mert elég volt bevallanom és ha csak egy ok által is megmutatnom , hogy prot. egyházaink jelenleg 
szegények és hogy szegények prot. tanodáink is! Újat az igaz hogy nem mondtam, mert mezünket nemis 
leplezők titkolódzva eddigé sem, mert nemis leplezhetők soha, és az magában véve, nemis 
válik szégyenünkre, sőt inkább dicső büszkeségünk egyik legnagyobbika. Mert másrészről ismét 
és igazán protestansszerü szemmel tekintve a dolgot, megvallom hogy prot. létünknek épen ez 
egyik ereje, ez egyik legalaposabb biztosítéka, ez jövendőnk reménye, hogy szegények vagyunk, 
és szegények nem egyenként — mert az egyesek a mi prot. híveink között is gazdagok úgy a mint sze
gények, azaz vegyesek mint mindenütt, hanem az, hogy szegények vagyunk gyülekezetien , gyüle- 
lekezetileg, hogy szegény az egész protestansság. Mert ugyanis, a midőn be fogna következni 
azon kor, hogy az egyes prot. embernek tanítója- és papjának, isteni tisztelete és tanodája fen- 
tartasara nézve már semmit sem kellene adakoznia , semmilsem áldoznia, s hogy azok olly biztos 
egyébkinti forrásokból nyernék fenállhatásukat és gyarapultukat: akkor egyszersmind azt is vallom, 

a pi’Otestantismusnak, nem mondom hogy elhalása, de legalább még nagyobb hanyatlása 
következnék b e , mint a minőről jelenleg vádollatik, és a minőről önnönmaga elég gyakran pa
naszkodik. Aprót, embernek büszkesége épen abban sarkallik, hogy egyházát és tanodáját maga, vagy 
legalább o is tartja az egész gyülekezetnek egyik akármellyikkel egyenlőjogu tagjaként. Ez a szellemnek 
ereje éshatalma, miszerint mindenki, úgy részesnek a teherben, mint jogosnak érzi magát az egészben.
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Hogy e szellem most ollyannyira gyérült, a mint azt igazán gyérültnek találjuk , annak mondom 
Okát, az igaz hogy részint a korban, de épen úgy az ezen szellemet ébreszthetőkben is, az ezen 
szellemkinyilatkoztatóiban és vivőkben, a pap és tanítóban is kell másrészről keresnünk. Sajnnal 
kell megvallanunk, hogy bizony ezen férfiaink sem ollyanok m ost, a minők az első és feljebb 
jellemzett második prot. korban voltak. S itt senkit sem akarok vádolni, hanem csak önnönmagamat 
javitni és másokra legalább példával hatni. Ha valahol hibát és hiányt látunk, kérem, szokjunk 
hozzá ennek okát legislegelőször önmagunkban keresni. Ez, igaz hogy nehéz és a javulásnak ke
serves módja, mert az ember szereti önmagát mentül kevesebb hibáról vádolni és a hiány és hiba 
okát leggyakrabban csak másokban keresni ; de meg kell vallanom, mikint ez a javulás és javításra 
való indulásnak egyszersmind legbiztosabb módja. Igyekeznünk kell ugyanis ismét, olly hő szere
t e t e t t  közügyek iránt olly meleg részvétet ébreszteni híveinkben, papilag; es érdeket és bizodalmát 
a szülékben és az egész község és közönségben a tanoda iránt, tanitóilag; hogy amoda szíve
sen eljárjanak ismét híveink, mindannyiszor adományukat is magokkal vive és áldozva, és hogy 
ide is szívesen küldjék gyermekiket, és tanításra vezessék a szüléket nélkülöző árvákat bármilly nagyok vol
nának is az áldozatok a miknek árán ez történhetnék. Szellemet, lelket kell ébresztenünk ismét, 
hiszem mi vagyunk a szellem és a lélek hordozói és fejlesztői, már pedig meg vagyon könyvünk
ben írva, hogy a szellem az a inelly elevenít, a többi mind csak eredmény, de ez az ok; a 
többi mind önkényt jő és boldogitand és boldogok mi leszünk, de először sikerüljön amazt fel- 
költenünk, sikerüljön nagyjainkkal úgymint szegényeinkkel, megkedveltetni az urnák házát és az ur 
háza körüli gondoskodást és munkát; sikerüljön megértetni, épen úgy mint megéreztetni egye
seink épen úgy mint gyülekezeteinkkel, miszerint a protestantismus ereje épen a tanodában fekszik, 
a nevelés módjában, a tanításnak szellemében, mert protestánsokká nem szüleiünk — habár ke
resztényekké kereszteltetünk is —  protestánsokká neveltetünk', ez a dolog lényege, ez a pro
testantismus valósága, és ez a tanoda,- a nyilvános nevelés- képzésnek feladata. Erős volt a 
protestantismus, mig oskolái virágzottak, és mindig olly mértékben hanyatlott, a milly mértékben 
szelleméneke forrása, ez újjászületése hanyatlásnak indult vala. Igyekezzünk ezt megértetni, 
mert a mint ebben, a részünkröli vallásos és tudományi üdv rejlik, úgy ebben rejlik egyszers
mind , hasznos működésűnk is a hazára nézve. — Azonban a mennyiben mind ez t. i. a szel
lemnek mindenható hatalma, elégséges nem volna önmagunk fentartására, egyházközségeink és 
tanodáink erős lábra állítására, — ámbátor nem látom át, miképen nem lehetne ép gyülekezet, 
a mellynek minden egyes tagját, hő prot. érzet, és köz protestansszerii szellem lengi át és 
tölti be , miképen nem lehetne -elégséges az , vallási és tudományi szükségei kielégítésére; és 
miképen nem lehetne elégséges egész - kerület, kerületi fötanoda fentartására, és az összes 
protestáns hazai testület, prot. tudományegyetem felállítására, csak akarnia kell szilárdul és köz 
hozzájárulással ; a szellem nagyobbakat is teremtett, és a köziélek, óriásibb müveket létesite 
m ár, mint a milly szelemmü vagy munka, kevés prot. gyülekezeteink önerejü fentartása, azok 
papjainak méltó jutalmazása, és prot. tanodáink biztosítása, újbóli felvirágoztatása és azok taná
rainak anyagi dijjázása; — de mégis mondom, a mennyiben ez nem volna elégséges, mert 
szükségeink és teendőink, mind egyházi, mind tanodái tekintetben óriásiak s nyakunkra nőttek, 
úgyhogy az önimagnnkiránti bizodalom és csökkenni kezd m ár, és mi a kor nagyszerű kivá- 
natai mellett; csak azt látjuk és értjük, milly gyengék vagyunk, nem pedig, milly erősek lehet
nénk; de mondom, a mennyiben mind ez. t. i. a közáldozali készségnek ébresztendő szelleme 
elégséges nem volna, a kor haladása szerint tanodában az és egyházban a szükségelteket önma
gunk által létesíteni: csak annyiban forduljunk netalán a polgári községhez, és forduljunk teljes 
hazagyermeki és honfiúi bizodalommal netalán az egész hazához, mint nekünk is anyánkhoz, for
duljunk az ország hatóságai- és az országgyűléshez. Nincs kétség benne, hogy mi egészen uj 
forrásokkal gazdagodva, még többre vállalkozandunk és még hatékonyabban mozdithatandjuk 
elő jobb állású tanítóink és jobb állású papjaink által mind azt, mit egyháznak és tanodának 
előmozditaniok kell. De bármelly segítésnek is az árán, prot. vallási és tudományi szabadságun
kat, protestáns szellemünket, a drágán szerzett cvangeliomot el ne adjuk soha. — Ezeket futó
lagos eszmékül a prot. tanitótiszti (mert tanítók vagyunk mindnyájan, lelkészek úgy mint oktatók 
vagy tanárok) fizetéseket és fizetések alapítványait, az állandó anyagi úgy, mint az eleven vagy élő 
tőkét illetpleg.

2



f

És igy, a nélkül hogy az előrebocsátottakat, akár egy, akár más valamelly megnevezendő 
gyülekezetre alkalmazni akarnám, bátran átmehetek immár előadásomnak második részéhez, aboz 
t. i. mennyi a tanárok és tanítóknak állandó évi fizetése vagy díjjá , különösen a pesti gyüle
kezetnél? és másodszor, mennyi á tanítványoktól szedetni szokott tandíj e gyülekezet tanodáiban? 
— Itt igen rövid leszek , mert bizony nem sok elősorolni valóm lesz és azt tartom, hogy bár- 
melly prot. hazai tanárnak fizetését adnám is itt elő , az is kevésből állva, rövid helyen elférne. 
Gondolkozzanak felette a kiket illet, annyit bizonyosan tudok, hogy a pesti gyülekezet számos és 
buzgó tagja is fog róla gondolkozni, a midőn szemlélendi, a mit nagyrésze jóformán még nem 
is tud, hogy mennyi is tulajdonképen az ő gyermekei dijja? tanítóinak. A történeti kimutatás alól, mint 
keletkezett t. i. e vagy ama neme a díjnak és mikor ? miből fedeztetik az egész állandóan ? 
mennyi a tőkealapitvány, milly arányban gyarapszik évente? sat. ez alól, úgy hiszem, hogy 
felmentend ezúttal a szives olvasó, mert történetét a gyülekezet anyagi erejének írni nem szán
dékom, és mondhatnám, tisztem itt egyedül a z , hogy statistikai rövidséggel adjam elő a gyü
lekezet tanodája körül működő egyéneknek dijját. És ez következő :

10

Rendes osztály tanüók: ft. xr. pp.

\ .  Az első elemi fiú tanosztály tanítójának évdijja pénzben (segéllyel együtt) 160 —
2. A második elemi fiú lanosztálybelié — — — —  — 160 —
3. Az első és második polgári és gymnasialis tanítójáé *) —  —  200 —
4. A harmadik és negyedik „  „ „  — —  — 240 —
5. A szónokköltészi vagy humanitási osztálybelié (ki egyszersmind igazgató is) 300 —
6. Az első elemi leány-oszt. tanítójáé — _ _ _ _ _  200 —
7. A felsőbb leánytanodai osztálybelié — — — — — 200 —
8. A tó t elemi tanoda tanítójáé (ki egyszersm ind orgonistája ez ajkú gyü

lekezetnek) — —  —  —  —• — — — 180 —

Szaktanítók: * **)

1. A rajztanitóé (múlt évi 40 pfnyi dijjavitással együtt) — — — 160 —
2. Az énektanitóé (de csak mint ollyané, nem pedig mint a németajkú

gyülekezet orgonistájáé) —  —  — — — — 80 —
3. A testgyakorlási tanítóé —  — — — — —« 120 —

Ezen készpénzi fizetésen kívül, van még a rendes osztálytanítóknak egy, mintegy há
rom kisebb szobából s egyéb ide tartozókból álló szabadszállásuk a tanodái épületben , s a kik itt 
nem laknak, vagy helyszűke miatt nem lakhatnak, lakbérváltságul, részint 160 részint ISO pftot kapnak 
évente; továbbá húznak öt ölnyi famennyiségre számítva 50 pfnyi váltságot, és még 4 pftot 
szál/ástmtogatás fejében. Mind ebben a szaktanítók nem részesülnek, kivévén az énektanitót.

A mi immár a tandijt illeti, ez — a gyülekezet határozata szerint, helybeli és vidé
kiekre nézve egyiránt, egyegy növendékről mindöszve csak 8 pftot tesz. És ezt maga az illető

**) E 3-ik és 4-ik szám alatti, tulajdonkép 40 pttal kevesebb mint itt feljegyezve van, ezzel csak azolta 
szaporodott, mióta e két osztálybeli tanár, kétnemű irányú tanulmányok taníttatását vállalá magára, u. 
m. egyfelől a polgártanodai és másfelől a latin tanodaiakat. S hogy e kettős célnak megbirbassanak 
felelni, naponta egyegy órával többet tanítanak más rendes tanítónál s ezért húzzák a 40 pflnyi fizetés 
emelést. Dr. T.

**) Ezek alá ide sorozva nincsenek az idegen uj nye/vek tanítói és a női kézmunkákat vezető özvegyasszony; 
azon egyszerű ókból, mivel a gyülekezettől n em , hanem egyedül a növendékektől szoktak havi dijt 
szedni; amazok havonként (hetenként 2 órai tanítást számítva) 30 p. xrt, ez utóbbi pedig, egyegy 
leánynövendéktöl hetenkénti négyizi gyakoroltatásért 1 11 12 xrt p.p.
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osztálytanító szokta beszedni. *) Ezen kívül azonban szedet még a gyülekezet minden egyegy 
növendéktől a beiratáskor, a protestánsoktól 1 ft 36 xrt, a nemprotestánsoktol illetőleg 4pftot. 
A mikből 48 p. xr mindannyiszor a tanodái kisebb pénztárba tétetik le apró tanszeri költsé
gekre és a tanszolga fizetésére (ki a téli hónapokban 12, a nyáriakban 8 pftot kap havonként 
és egyrendbeli egész ruházatot; meg az egyegy visgálatkor 2 pftot) , a többi a főgondnok ur 
kezelése alá adatik, részint tanodái faköltségre, részint pedig, egyéb tanodái szükségek fede
zésére. S im ennyiből állanak a tanodánk körüli fizetések.

Némelly szülének érdekében volna még netalán tudni, mennyibe kerül, Pesten egy nö
vendék kitartása, élelmi, **) szállási és egyéb költségre nézve ? mi áron szerezhetők a külön
féle mü-ügyességekre és nyelvekre a külön és magányszaktanitók ? sat. Ennek köztudomásra 
juttatását ezúttal más alkalomra kell halasztanunk. Mert sok dolog van még, a mit tanodái hirlemé- 
nyek utján megpendíteni üdvös volna, de nem lehet és nem is szabad mindent egyszerre ten
nünk és akarnunk.

Dr. Tavassy Lajos.

•) Lásd ide vonatkozólag a hirlemény végén a „tuduiealóknak“ 2-ik pontját. Egyébiránt, a mi a tandíjnak a 
növendékektöli beszedetését maga által az osztálytanító által illeti, erre nézve történt már több helyütti 
tanítói gyűléseken említés, mikint e pénzt tulajdonképen a gyülekezetnek kellene beszedetnie és a taní
tónak csak biztosíttatnia, hogy annyi tandiji fizetést mindenesetre huzand, a hány mindannyiszor a nö
vendéke? vagy hogy, már akár több', akár kevesebb növendék mellett, középarányu tandiji illetéket 
nyerend. Igaz ugyan, miszerint a tanító a munkás, és a növendék vagy tulajdonképen annak szülője a 
fizető (tehát nem is az a kinek érdekében a munka foly); de nem kell és nem szabad e téren a vi- 

* szonyt anyagi arány szerint mérni, sem nem szabad elfelejtenünk, miszerint tulajdonképen erkölcsi, ke- 
gyeletviszonyi téren állunk, a hol egyedül a szeretet és tisztelet a valódi és méltó díj, itt a jótétemény, 
anyagilag nem is mérhető, nem számítható, az anyagi jutalommal nem fizethető. Mert vagy épen sem
mit sem kellene a növendéknek a neveléstanitásért, e lelkére való hatásért fizetnie, vagy mindenét a 
tanítóval mint lelki szülével megosztania , a minthogy ő is mindenét osztja, azaz minden lelki birtokát 
kegyeltjével. Ezeknek nyomán kívánatos volna, a tandíjnak vagy egészbeni megszüntetése, vagy pedig a 
tanítónak legalább az alóli felmentése, miszerint ő felmérhetlen leganyagiatlanabb adományáért, egyné
hány krnyi, vagy egynéhány forintnyi fizetést fogadjon el, s fogadja azt el épen a növendék kezéből, a 
kinek leikébe a magasztos tudományt, a kincsek kincsét oltotta. Egyébiránt erről, mint — nevelésszerű 
visgálat mellett tekintve valóban igen fontos tárgyról, szólándunk még másutt és más alkalommal. Itt 
elég volt e megpendités. Dr. T.

**) A pesti gymnasiumnál tápda (alumneum) nincs, pedig illy élelmi segítség a szegényebb tanulókra néz
ve, vajmi jó volna itt is. Csaknem valamennyi protestáns, különösen ev. hazai intézet bir tápdát kebelé
ben, és ennek végtelen jótéteményéről senki előtt sem lehet kétség, kivált ha elgondoljuk, hogy épen azok 
szoktak leginkább e jótéteményben részesülni, a kik tanszéki es egyházi— tehát a legcsekélyebb anyagi 
kilátású hivatalokra készülni szoktak, és ha ezeknek még kiképeztetésöket is nehezitenók, akkor neta
lán attól kellene tartanunk, hogy egyház és tanszéki hivatalra nem készülend senki; ennyire összefügg 
a tápda és a tansegélydij (stipendium) is, tanodáink sikeres működeimével és a Protestantismus mind 
anyagi mind szellemi életével. Pestnek már csak azért is jó volna tápdát nyitnia, hogy a fővárosi nö- 
vendékség tanodánkban még inkább vegyülhetne, szegények gazdagokkal, közellakók és helybeliek 
távolvidékiekkel; nézetem szerint mindig közszelemüebb azon tanodának hatása, mert sokkal inkább sze-’ 
me előtt tarthatja az egész haza képét — mint maga is egy egész haza kicsinyben, és a köznevelés köz 
célját, a melly, mint nyilvános intézet, minden rangú, vallásu és minden vidékbeli iljat egyesit kebelében közös 
tudományi és hazai cél felé. Egyébiránt lehet, hogy idővel Pest is nyitand tanulói tápdát; hogy a fel
állítandó prot. tudományegyetemnél vagy főoskolánál e jótékony intézet hiányozni nem fog, azt tán már 
előre is szabad hinnünk és remélenünk! Dr. T.

2 *
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t
T a n o d a !  s t a t l s t í k a .

Gyülekezetünk tanodái szellemmüvéhez eddigelé következő egyes részek tartoznak:

A.) A fiú tanodák (Änabcnfdjuien) ezek alatt értetendő:

I. A magyar-német elemi fiú tanoda két tanosztállyal u. m.

1. Első elemi kétéves tanosztály. Tanitó: Balassovits Lajos. Növendék: 107.

2. Második elemi kétéves tanoszt. Tanitó: S  uhlmüller Sam. Növendék: 99.

II. A középtanoda (ezen nevezet alatt foglaltatván, egyfelől a négy polgári tanosztály, másfelől az ugyanazzal egybekapcsolt

négy grammatikai vagy gymnasialis évosztály), áll két kétéves tanosztálybol U. m.

3. Az I-sö és Il-dik polgári és egyszersmind latin nyelvtani kétéves osztályból. Tanár: Mélczer La
jos, Növendék: polgári első évii 49, másodévii 29, ezek közül nyelvtani vagyis latin nyelvet is tanuló: e. évű 
32, másod évű 22. Egészben: 78.

4. A Ill-dik és IV-ik polg. és egyszers. lat. nyelvi, kétéves oszt. Tanár: Kanya Pál. Növendék első 
évű 41, másod évű 3 4 ; egészben: 75.

III. A tulajdonképeni vagy tiszta gyrnnasium egy osztállyal s ez :
5. A szónokköltészi, vagy humanitási (V-ik és Vl-ik gymnas.) kétéves tanosztály. Tanár: Dr. Tei- 

chengröber Lajos a ki egyszersmind az összes tanintézet igazgatója. Növendék: első évii 33, másodévü 3 1 , 
öszvesen: 67.

B.) Leánytanoda, ehez számítandó:

6. J s  elemi leány tanodat osztály, három egyegy évig tartó folyamattal. Tanitó: Wagner István. Nö
vendék: 79.

7. A felsőbb leánytonodai osztály , három folyamattal, mint az előbbi. Tanitó: Dierner Enőre. Nö
vendék : 60.

C )  Vegyesnemü tanoda van egy , s e z :
8. A tót elemi fiú és leány tanoda együtt, többnyire három — négy évig tartó folyamattal. Tanitó: 

Kadaicy János. Fiunövendék: 3 5 , leány: 24, öszvesen: 53.
D.) Szakintézetek, • )  illyenek:
9. Az énektanoda, melly külön órákban részeltet a tanításban 78 íiut, és külön 55 leányt. Szaktanító: 

Feil György, ki egyszersmind orgonista a német és magyar istentiszteletnél.
10. A  rajztanoda, külön 105 fiú és külön 57 leánynövendékkel. Szaktanító: Merckel Lajos.
11. A testgyakorolda, külön órát ád 46 fiú és különt 8 leánynövendékünknek. Szaktanító: Clair

Ignác.
12. An angol nyelvtanítás, 6 növendékkel. Nyelvtanitól de Lambert Öd. Lab.
13. A francia nyelvtanítás. 31 növendékkel. Köztök 12 fiú 19 leány. Nyelvtanitó (a  második félév

ben) : Kozdon György. *)

* )  E szakintézetekben, a tót elemi tanoda növendékei mint résztvevők feljegyezve nincsnek, a mint hogy részt 
nem is igen vesznek. Énekelni külön tanulnak. ; , J.
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14. A magyar társalom , irály dolgozási, szavalási és magyar könyveket olvasási intézet, melly folyto
nosan össze van kötve a szónokköltészi osztállyal. Vezérlője az osztálytanár: Dr. T. L . 44 ifjú között

15. A női kézm unkák varrodája, özvegy Oszlerlamm-Karaflat Kornélia vezérlete alatt 40 növen
dékkel.

Ezek közül részt vett: 

Az éneklésben
«I •,
ÍJ

A rajzolásban 

A testgyakorlásban 

A francia nyelvben

(üu: 
(leány:
(Üu: 
(leány:
(ü u : 
(leány:
(fiú: 
(leány:

A női közmunkákban leány: 
Az angol nyelvben üu:
A magyar társalomban üu:

78)
55)

105)
57)

46)
8 ) ,
12)
19)

40
6

44

Vallásra nézve az összes növendékek: 

Prot. ág. vallásuak: 348) . . .  . ,
.. helv............  : 6:n 411 Protestáns.„ 63)

27) ti  3. Gör. n. e. hitüek: -
4. Rom. kath. vallásuak: 62) 218 nemprotestans.
5. Mózes vallásuak: 129)

öszvesen: 629 =  629

Öszvesen: 470 növendék.

«
0

M

-  i

A növendékek közül születéshelyre n é zte . A szülék vagy gyám ok lakhelye: ■i .
M agyarországi: A. Magyarországban:

t* Pest városi - 301 (1. Pest városában - 456
2, Buda városi — -  — -  _ 17 2. Buda városában -  -  - 17
3. Pest megyei -  _ _ _ _ 45 3. Pest megyében - 49

S t a t l s t l k a l  á t n é z e t .
t *  -  “  " •  *  r  •• ~  ^  ~  *  f ?

-  -  *" — — . v. . <• «* ** — ~ f*
Vaö az összes tanitointézetben: l-
Tanitóegyén: I. Rendes fizetéses: -  -  8

r. - 2. Szakszerinti fizetéses: -  -  4 -
-  3. Rendkiv. s tiszteletbeli: -  2 =  14
-  f. • Ci -  •• ” Volt:

tSt^benllS^feban^lS^/abenltg^^ben |l84Vtban
Növendéki  (Az első elemiben;. -  C 107 IÖ8 93 I 91 95~
1. Elemi fiú: (A második elemiben: -• 99 „ . 88 78 75 58

(A tót elemiben: r -  -  -  35 27 27 33 34í  -  -  , • »•

2. Középtanodai .és JWk foto. s nyelv, oszt: 83 75 81 72 60
Ä«, írvmnfl-íialic • (A III_lk és ,v_lk Polg- s nyelv, oszt: 75 62 63 62 47es gymnasial,s . ^  szónokköltészjbe,n ;e 67 65 52 57 56

3 r pánvnn- (Az e,sö elemiben: -  79 60 '  50 50 54
"vendét- (A felsőbb osztályban: -  -  60 *38 29 , 32 30

(A tó( elemiben: -  -  24_ „ 28 23 13 23
j -  f. Öszvesen: -  629^  | 551 j 496 T* 485 j 467
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4. Abauj megyei -  5 4. Abauj megyében - 4
5. Árva „ 6 5. Árva „ 1
6. Bács . „ - - - - 7 6 .  Bács „ -  7
7. Baranya „ 4 7. Baranya „ 4
8. Békés „ 1 8. Békés „ 1
9. Beregh „ 4 9. Borsod „ 6

10. Borsod „ -  7 10. Fejér „ 26
11. Fejér „ -  -  -  -  19 11. Görnör „ _ _ -  -  j
12. Gömör „ -  4 12. Győr „ 5
13. Győr „ -  6 13. Heves „ -  -  -  -  2
14. Heves „ -  1 14. Hont „ 5
15. Hont „ -  4 15. Jászkerület - - - - -  4
16. Jászkerületi -  - -  - -  5 16. Komárom megyében _ -  -  J.
17. Komárom megyei -  1 17. Liptó „ -  - -  2
18. Liptó „ 2 18. Nógrád „ -  -  -  5
19. Nógrád „ 7 19. Nyitra „ -  -  -  5
20. Nyitra „ 5 20. Posony „ -  -  -  2
21. Posony „ 3 21. Sáros „ -  -  -  1
22. Somogy 2 22. Soprony „ -  -  -  \
23. Soprony „ -  -  1 23. Szabolcs „ -  -  -  1
24. Szabolcs „ 1 24. Szathmár „ -  -  -  1
25. Szepes , , - - - -  2 25. Szepes „ -  1
26. Szathmár „ -  1 26. Temesvár „ -  -  -  2
27. Temesvár „ 1 27. Tolna „ -  -  -  2
28. Tolna „ 2 28. Trencsén „ -  -  _ 1
29. Trencsén „ -  -  -  -  "3 29. Turóc „ i
30. Turóc „ 1 30. Vas „ -  -  -  4
31. Vas „ -  -  -  -  5 31. Veszprém „ -  -  -  1
32. Veszprém „ 4 32. Végvidék „ 2
33. Végvidéki - - - - -  4 33- Zala „ -  -  • -  2
34. Zala megyei -  3 34. Zemplén „ -  -  -  1
35. Zemplén 2 35. Zólyom „ -  -  -  3
36. Zólyom 4

r

B. K ülhoni: B. Külhonban:
37. Ausztriai - - - - -  5 36. Csehországban -  -  -  -  1
38. Csehországi -  -  -  -  -  6 37. Szászhonban - - - - -  1

39‘ Erdé'yi .................................................. 1 öszvesen- 62940. Rajnavidéki...................................................1 uszvesen. 029

41. Poroszhoni - - - - -  8
42. Szászhoni - - - - -  4
43. Velencei - - - - -  1
44. Würtembergi -  1
45 . Thüringai - - - - -  3

Öszvesen: 629
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Tanulmányi értesítés 184-6/,r#l *)

Az l84®/7-ik tanévben, intézetünk egyes osztályaiban, részént és föképen a „zayugróci“ közönséges, 
részént pedig: a helybeli külön tanodái tervnek nyomán —  következő tanulmányok adattak elő:

A.) A fiú tanodákban, és pedig 
I Az első elemi hétéves tanosztály k a n :

1. Vallástan, hetenként 3 órában-
2. írás és olvasás vagy nyelvészet, hét. 6 órában.
3. Elemi földleírás és természettan , bet. 2 ór.
4. Természet/eirás, hét. 2 ór.
5. Szám tan , hét. 3 ór.
6. A laktan , hét. 2 ór.
7. Emlékelési és előadási gyakorlatok, hét. 2 ór.
A tanítási nyelv ezen osztályban egyiránt a magyar és német.

Jegyzék: Mind ezen tanulmányoknál, valamint azok módszerét és a kézikönyveket illetőleg, bátran utalhatunk 
az 184%-ik évi tanhirleményre, a holis bővebb szó van róluk. Ugyanez áll a többi osztályra 
nézve is.

II. A második elemi kétéves tanosztályban:

1. Vallásion, hetenként 2 órában.
Bibliaismeret általában és az egyes könyvek szerint. — Vallástanitásbol a 10 parancsolat, (Luthernek 

Herder magyarázatu kátéja nyomán).
2. Természetrajz, hét. 2 ór.
A növényország ismerete. (Nikolái szerint.)
3. Földleírás, hét. 2 ór.
Az ifjabbak: a föld alakszinét és részeit tanulák ismerni, száraz és viz elosztás szerint. (Kézikönyv: 

Wohler's ©rfcbefdjreilnmg)  — A haladóbbak: magyarország földleírását tanulák részletesen. (Kézikönyv: 
magy. földi. Bucsánszkynál Posonyban.)

4. Szám tan, hét. 2 ór.
Az első évüekkel: a négy alaphányolás általános és nevezett számokkal. —
A másod évitekkel: a számok négyzeti és köbhányolása. (A növendékek szabadon dolgozgattak, a tanító 

Türk: Stedjenfcucf) szerint működött.)
5. Alaktan, hét. 2ú r.
Mind két osztályú együtt: (egészen a tavalyi menet szerint, alaktani testek felmutatásával; 1. a tavai 

hirleményt. A tanítónak saját füzete nyomán.)
6. Magyar és német nyelv, hét. 8 ór.

*) Figyelmeztetnek a t. c. érdeklett olvasók, el ne mulasszák e felirásu szakaszt egybehasonlitani a tavaly 
hirlemény ugyané cíművel; és ezt pedig azért, mert kétévi folyamat együtt teszi tulajdonképen a prot 
ev. tanodák egész tanulmányi rendjét, kétévig tartó lévén egyegy osztály a melly egy tanár vezérlete 
alatt áll-
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Az első osztályúak: (Diemer E. Leitf. 6. Unter, in b. beüt u. ung ©prac^e könyve nyomán) az 
ízelő, főnév- és melléknévről. — A  másod osztályúak: a számnév-névmás- és igéről, továbbá: a névhatá
rozó-, igehatarozó- és viszonyszóroL — Együtt forditgatának magyarból németre és viszont.

7. Szép- és helyesírás, bet. 2 ór.
A nyelvtanítással kapcsolatban előfordultak szavalási és egyéb emlékelési gyakorlatok.
A tanítási nyelv ezen osztályban nagyobbára a német.
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III. Az első és második nyelvtani és egyszersjnind polgári kétéves tanosztályban:

1. Vallástan, hetenként 2 órában.

Az első félévben: a megváltó nevéről, személyéről és életének körülményeiről.
A második félévben: a megváltás munkájáról, a megszentelésről, a keresztény anya sz. egyházról, a 

bűnök bocsánatjárol és az örök életről, — sz. Írási helyek és egész bibliai szakaszok olvastával. — (Kézikönyv 
Luther kátéja Herder magyarázata szerint.)

2. Természetrajz, hét. 3 ór. .
• • . - :

Az e. f .  é: az emlős állatok 12 rende, u. m. kétkezüek, négykezüek, számyalók, foghíjasok, erszénye- 
nyesek, rágcsálók, ragadozók, merőkörmüek, hasadtkörmüek, vastagbőrüek, fókanemüek és cetek leírása. —  
A második félévben: a madarak osztálya u. m. a ragadozó, könnyücsőrü, harkályfaju, vékonycsőrü, yarjune- 
mü, tyuk- és galambnemü, sztrucnemü, gázló és úszó madarak; és a halak osztályának leírása. — (Kézi
könyv: Melczer Lajos, oktatás a természetrajz elemeiben. Pesten. 1815. 20 p. xr.)

3. Földleírás, hét. 2 ór.
Első f. é. az egyetemes világ- és naprendszer, a föld és alakja, mozgása, körvonalai, övei, felülete 

égallja, részei — s Európának általános leírása. — A m. félévben: az ausztriai birodalom általán fogva, külö
nösen pedig Ausztriai-főhercegség, Stájer-hercegség, llliria-királyság, Tirol fejedelmi grófság, Lombard, ve
lencei királyság, Cseh királyság, Morva és Silézia, Galícia és Bukovina rajza. — (Kézikönyv: Melczer L. ok
tatás a földleírás elemeiben. Pesten 1845. 20 p. xr.) .

4. Történet, hét. 3 ór.
43 e. félévben: magyarhon története az ausztriai és magyarszármazásu uralkodók és török bitorlás 

alatt, vagyis 1526-tol 1687-ig. — A m. félévben: magyarország a habsburg- ausztria-lothringi ház örökös 
uralkodása alatt, vagyis 1687-töI 1847-ig. — (Kézikönyv: Dierner Endre, magyarhoni történetek- 2-ik kiadás. 
Pesten. 1846. 30 p. xr.)

5. Szám tan, hét. 3 ór.
Az e. félévben: a számvetés négy alapneme, egyszerű és összetett alakban. — A  m. félévben: a 

törtszámok négy alapneme, a hármas és társas szabályok, bőven fölvilágosítva és közéletben előforduló pél
dákon gyakorolgatva. — (Saját dolgozás és élőszóvali előadás szerint.)

6. Magyar-német nyelvtan: hét. 4. ór.
Az e. félévben: magyar és német ejtegetések, ragozások, fokozások a fő-mellék-és számnevek valamint a 

névmások és névhatározókra vonatkozólag. — A m. félévben-, az igék különféle nemének eredete, származása, 
hajtogatása, rendes és rendhagyó, cselekvő és szenvedő alakban, határozott és határozatlan forma, az igeha
tározó, köt- és indulatszó használata, — elmélet—gyakorlatilag- tárgyalva; a szók és mondatoknak mind két 
nyelvrei kölcsönös élőszóvali és Írásbeli áttétele, folyvásti tekintettel a helyes- és szépírásra. — (Kézikönyv: 
Melczer L. magyar és német szó- és mondattan. Pest. 1842. 20. p. xr.)

7. Latin nyelvtan , hét. 8 órában. Elméletileg 6 félórában.
4a e félévben: a főnév ötnemü ejtegetése, a nem meghatározása, a melléknév végzeti és fokozati vál

tozta, a számnév és névmások osztályai. — 4  m. félévben: az ige négynemü és rendű hajtogatása, rendes 
és rendhagyó alakban, az igemód és igeidő képeztetése és származása, a hiányos és személytelen ige, a ré



szesülő, ige- s névhatározó, köt- és indulatszó tárgyalása. — Gyakorlatilag hetenként 6 félórában, az egész 
éven által: különféle mondat latinból magyarra és viszonti fordítása; továbbá latin szövegű példányok, mesék 
és beszélykék szóképzési tekintetböli taglalása, fordítása, és emlékelése, hetenként 2 órában. — (Kézikönyv: 
Melczer L. elmélet-gyakorlatilag tárgyalt latin nyelvtan elemei. 2-ik kiadás. Pest. 1844. 40 p. xr.)

8. Helyes- és szépírás, folytonosan gyakoroltaték egybekötve a nyelvtani tanítással..
9. Szamlmányok magyar és német nyelven.
A tanítási nyelv ezen osztályban a magyar, de magyarázatnál a német is használtatik.

IV. A harmadik és negyedik nyelvtani és egyszersmind polgári kétéves tanosztályban:
1. Vallástan, hét. 2 órában.
Mindkét féléven át: hittan és a vallás és egyháznak reformatio előtti története. (Ziegenbein-Székács köny

vének , — az utóbbit pedig Dierner Endre könyvének nyomán.)
2. Természettan , hét 3 ór.
M indkét féléven á t : természettan. —  (Kézikönyv: Tarczy L. népszerű természettana.)
3. Földrajz, hét. 4 ór.
M indkét féléven át: Europa álladalmainak földrajza és mathematikai földleírás. — (Saját kézirat 

szerint. , . . .  ,
4. Történet, hét. 2 ór.
Mindkét féléven át: a közép-és újkor történetei. — (Saját kézirat szerint.)
5. S zám tan , hét. 3 ór.
Egész éven át: az első évosztályuak, a közönséges és tizedes törényeket és azok alkalmazását viszo

nyok és arányokra; másodévüek: az algebra elemeit, a négy alaphányolást, hatványozást és gyökvevést. — 
(Saját dolgozat szerint.)

6. Tértan, hét. 3 ór.
Egész évben: az elsőévüek, vonal -  szög- és egyenes vonalú idomok ismertetését; a másodévüek: a 

körről, és a testi mértan elemeit. (Saját dolgozat szerint.)
7. Magyar és német nyelv, hét. 3 ór.
Egész évben: az első évűek, bővebben ismerkedőnek meg a két nyelvnek helyesírásával szabályok és 

gyakorlatok nyomán; irályilag gyakoroltattak a közéletben előforduló irománynemekben; a másodévüek, a két 
nyelv hangmértékét és verstanát tanulták ismerni, olvasás, gyakorlás és szabályok utján. (Leginkább Dierner 
Epdre kézi könyve szerint.)

8. Latin nyelv , hét. 6. ór.
Egész éven át: az elsőévüek, a latin szókötés elemeit és az egyszerű mondat módját. Gyakorlatul szol

gáltak.: Pbädrus 1-ső 2-ik’és 3-ik könyve válogatott meséi; Cornelius Neposbol Pausanias élete, és szavalmá- 
nyul, kisebb beszédek Liviusbol; a másodévüek: megismerék a nyelv sajátságait, azonkívül az összetett mon
datnak módját és a prosodia elemeit. Gyakorlatul szolgált: Cornelius Nepsosbol vilaEpaminondae és Sallustiusbol 
de bello Jugurthino, mintegy a 12 első fejezet. — Mindkét évüekkel együtt tárgyaltattak válogatott kisebb rész
letek (ecclogae) Ovidiusbol- — (Segédköny: Döring forditmányai és Müllner Mátyás szókötése.)

9. Irá ly , (lásd a 7-ik számot a magyar- s német nyelv alatt.)
A tanítási nyelv ezen osztályban a magyar és csak némi részben és magyarázat közben itt ott a német •)

•) Ezen osztály tanára Kanya Pálnak, épen most került a sajtó alól nagyobb földleirati müve: népszerű föld
rajzi oktatás iskolai és házi használatul. Kapható a kiadó Kilian Gy-nél. Pesten. J.

3



V. A gymnasium szónokköltészi vagy humanitási kétéves tanosztályban.
1. Vallástan, hetenként 2 órában. * )
Az első félévben: rövid bevezetés a sz. Írásba (Saját kézirat szerint); Pál apostolnak a rómaiakhoz irt 

levelének nyilvános olvasása, erkölcs és vallástani magyarázata és a főbb részeknek emlékelése. — A második 
félévben: Pálnak Timotheushoz irt két levele és a Titushozi levél. (Kézen forgott Kézi könyvként, a magyar uj- 
teslamentom.)

2* Szónoktan és költészellan, hét. 3 ór.
Az e. félévben -, a szónoktanbol az irálytan és szónoki ékszertan. A másodikban -. szónoktanbol, a beszéd

tan , ennek részei: az anyagfeltalálás, elrendezés, kidolgozás, szavalás és rögtönzésről. — Költészettan, a 
magyar, német és latin nyelv hangmértékezése, verstan és a költészet nemei. Mind ezek, idegen remek és saját 
példák kíséretében lőnek fölvilágosítva. (Saját irásfúzet nyomán; kézen forgott különben: Talay István könyve, 
szónoki és költészi remekek, Bloch Mór. költészeti könyve és mások.)

3. Régiség tanulmányok hét- 4 ór.
Első félévben-. 1. Regetan , és pedig, külön a Görögöké és külön a Rómaiaké. (Kézen forgott: Heflter, 

Sttíjtljologíc bcr ©rtcdjeit unb — Móritz, ©BttctíeJjre. — Ramler. — Petiscus. — Császár mythologiai
zsebszótár. — Peregriny mythologiája s mások.) A növendékek élőszóvali elbeszélés után, önmagok dolgozgaták ki 
az írott tanulmányt. — 2. 0  földirat, és pedig különösen a régi Grácia és italia földleírása. (Saját füzet sze
rint. Különben kézen forgott: Schirlitz, $anbbudj bér altén ©eograptjíe s más könyvek.) — A második félévben-, 
i .  Római régiségtan, (Saját dolgozat nyomán; különben a növendékek kezén forgott: Adam temífdje Slltertfjüs 
mer 2 kötetben; és Meyer.) 2. Római történet. (Tóth Ist. római történetek cimü könyve szerint; ezenkívül itt 
is élesztetett a magányszorgalom a növendékek kezéhez többféle írónak juttatása által, a latin eredeti és német 
fordítású Livius és Beckers SSkltgefdjícíjte mindennapi volt.)

4. Mennyiségtan , hét. 2. ór.
Az első félévben: az algebra 4 alaphányolása, a különnemü törtek és a hátványokroli tan. — A má

sodikfélévben: a gyökvevés, egyenletek, viszony, arány, léptetések s a U (Nagyobbára Lichard mathematikaj 
előcsárnoka nyomán.)

5. Latin nyelv , bet. 4 órában.
rts e. félévben-. 1. Ovidius metamorphoseon könyvéből: a világteremtés, világkorok, vízözön és Phae

ton regéje, mintegy 767 verssor; 2. Horatiusbol, epistola ad Pisones de arte poetica, egészen. — A második 
félévben: 1. Virgiliusbol az l —ső , 5-ik és 7-ik eccloga; 2. Ciceróból, a Catilina elleni első beszéd. Mind 
ezek forditgatva magyaráztatának és emlékeltetének; az iró minden tanítvány birtokában volt.

6. Görög nyelv , bet. 2. ór.
A z  első félévbe n : a görög nyelvtan alakrésze a nevekről, és gyakorlatilag: Aesop 10 meséje. — A  

második félévben: a nyelvtan alakrésze az igéről és gyakorlatilag: mesék folytatva. (A növendékek birtokában volt: 
Lichner hellen nyelvtan elemei és Gedicke könyve Papp Gy. kiadása szerint.)

7. Magyar nyelv , hét. 1 ór.
A z  e. félévben -. Kölcsey beszédje Kazinczy Ferenc felett. —  A  második félévben: valamennyi rövidebb 

költeményi nemre gyüjtegettetett példa, külön füzérbe; e példák emlékezettek és elszavaltattak, a nyelv finomabb 
sajátságaira való figyeltetéssel. (Kézen forgott sok remek iró az osztály kétnemű könyvtárából, és a lemásolt 
beszéd és költemények.)

8. Német nyelv , hét. 1 ór.
A z e. félévben: több válogatott költemény Goethéből, alaki és nyelvsajátsági fejtegetéssel. — A  tnáso- 

dik félévben: Goethe Iphígeniája, magyarázva tanultatott és többektől szavaltatott.
9- Irá ly , hét. 2 ór.

*) Ezenkívül minden egyes tanítás, rögtönzött buzgó imádsággal szokott kezdetni s ugyan illyképen végződ
ni is; mert vallástanitásnak minden tárgynál kell lennie, nem pedig csak magánál a vallástan előadásánál. 
A mathesis tanításánál is vallásossá, ellenben a vallástannál is vallástalanná lehet tenni a növendék keb
lét. Uly nagyés hatékony a nevelés hatalma és olly mindenható a szellem a neveléstanitás körül.

J.
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Mindkét féléven á t, folytonos önmunkálkodás és a munkák nyilvános biráigatása, magyar, német és 
részben latin nyelven. Hetenként egyegy irályi munka készült. *)

E munkákra nézve, szabad legyen a téteményeket imitt jegyzékben megemlíteni. Tudva, mikintehirleményünk , 
tanárok kezébe is jövend! hadd; ítéljenek felette, de hadd engedjék egyszersmind reménylenem, mikint 
ők is hasonlót teendenek, hasonló nyilvánítás alkalmával. Egymástól kell tanulnunk, én részemről minden
kitől szeretek tanulni, csak tanítsatok és adjatok jobbat. A tanodáknál kezeltetni szokott tanmódszerek- 
röl, úgy sem sokat tudunk még; én e célból csuztatám be itlott, legalább osztályomat illetőleg, a tan- 
módszeri irányt. Az irálynál tehát, mindig feladatott szükséges magyarázat mellett — a tétemény, egy hét
tel vagy csak egy pár nappal előre; a legközelebbik határidőre mindenki bemutatta munkáját, egyszersmind 
bírálóját is szabad választás szerint kijelelve, a ki által azt megvisgáltatni kívánná a másik határnapig. A 
biró elkészítvén véleményét, először ts ajánltattak a bírák állal az ő Ítéletük szerinti jobb munkák, olly- 
ésollykor a puszta bírálat olvastatott fel előzőleg; azután közetkezék mindig, először egy vagy két ajánlott, 
ugyananyi nem-ajánlott munka előadása, a biró és a szerző kilépvén a nyiltsikra. Felolvastatik a mun
ka; meghallgattatik az Írott birálmány és azután felkelnek az egyesek és elmondják a hallgatás közbe ké
pezett észrevételeket, mind szerző, mind bírálóra nézve; azután védekezik a szerző vagy felvilágosítást ád 
vagy kér, utána nyilatkozik még a biró és mind ezek után befejezi a vitatkozást és végvéleményét adja 
a tanár. Illyképen okulnak egy munkán mindnyájan, gondolkoznak egy tárgyról mindnyájan, és pedig a 
köztanodának mindig az a feladata, hogy egy legyen a tárgy, de az eszméled és elsajátító felhasználás, 
mindig különféle lehessen. —  Illy eljárás mellett, megtörtént néhanéha, hogy a munkák rögtönözve dol
goztattak a tanítási óra alatt, és, vagy azonnal felöl vast? tott egynéhánya, vagy pedig annak rende szerint 
kiadatott bírálónak; máskor ismét élőszóbeli irályihevenyészetnek volt helye és erről is bírálati nyilatko
zatok. Egyegy félévben, legalább is egyszer olvasott mindenki irályi munkát, de bírálatul háromnál többet, 
egyegy nem vállalhatott. Cserebirálatnak hely nem adatott. Ezen eljárást — amellyet még részletesben 
csak külön értekezetben tudnám leírni, igen üdvösnek találám növendékimre nézve. Meg nem említve azon
felül még azt, hogy mind a költészet, mind pedig a szónoklattan mellett, a gyakorlati készülgetés, mind
annyi külön irálymunka volt; nem különben a régiségtanulmányoknál, a hol minden egyes tanítás vagy 
lecke, egyegy külön irálynak tekinthető. — A mi immár a téteményeket illeti, azok az első félévben kö
vetkezők voltak: 1. Barátias levél a tanév megnyitásáról. — 2. Utazási kirándulásnak leírása. — 3. A 
kezesség, elbeszélés Schiller után. — 4. A szüret leírása. — 5. Allegóriái versengés a művészetek kö
zött. — 6. Az ember előnyei a többi teremtmények felett: „Os homini sublime dedit, coelumque tueri 
jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.“ Ovid. — 7. A búvár, elbeszélés Schiller után. — 8- Mellyik 
a temetkezésnek legcélszerűbb módja, régi és újabb korban? — 9. Versengés az emberi öt érzék kö
zött.— 10. Mi nagyobb vesztesség, nélkülözni a hallás vagy a látás érzékét? — 11. Allegóriái jellemzé
se a cser-és a fenyőfának—  12. Jellemzése a hegyi és a róna tartománynak és azok lakóinak. — 13. 
Értekezésre: a bűnös nem kerüli el a büntetést. „Raro antecendentem scelestum deseruit poena pede clau- 
d o “ Hor. — 14. Az évszakok jellemzése. — 15 Kellemei a vadászélelnek. — 16. A harang, allegoriailag 
Schiller után.— 17. Az életkorok leírása. — 18. Aszunemi gyermek, elbeszélés Pyrker sz. hajdan gyön
gyei után. — 19. Tűzvész leírása— 20. A kincsásó. — 21. A rabnak élete- — 22. A hazai történetnek is
merete , a honszeretetnek legtáplálóbb anyja. — 23. Az ifjú magányszózata az elmúlt gyermekkor felett.
— 24. Pályaverseny bányász és hajós között. — 25 Pályaverseny szónok és költő között. — 26. Or
szágos vásári jelenetek. — 27. Egy vasárnap a falun. — 28 Méltó vagy méltatlan volt-e Miltiadesnek 
halálra büntetése? — 29. A tél örömei. — 30. Példák a fenségesre és ezekből meritett elmélet- — 
31. A 9. Musa közti verseny. — 32. Visgálati üdvözlő beszéd. — 33 Gondolatok Kazinczy Fér. sírján.
— 34. A karácsony estvéje mint keresztény családi ünnep. — 35. Gondolatok Sylveszter estvéjen, az 
év utolsó napján. — 36. Elmélkedési összehasonlítás a hellenek és rómaiak istenregéi között. —

A második félévben: 2. Visszapillantás a múlt félévre és előrepillantás a jövő tanfélévre. — 2. 
Elégséges-e a miveltségre csak egy nyelvnek tudása? — 3 A zenészét és az ének hatalma. — 4. 
Egy tréfás életleirás. — 5 Magányszózat az 50 évig nádorkodolt fens főherceg elhunyta felett. — 6. 
Alföldi pásztori jelenet, vagy az alföldi pásztornak élete. — 7. Téli tájkép leírása. — 8. Regék a régi 
magyarok vallásából. — 9. Mi befolyása lehetett az erkölcsre a régi remek _ nemzetek e vallásszokásá
nak, miszerint a kegyeletek sértőjét az istenek boszujára bízták? — 10. Életveszélyböli menekülésnek 
valamelly feltűnő példája— i t .  Beszélgetés a városi és falusi életről és egyiknek amásik feletti előnyei. — 
12. Mellyek voltak a régi Görögök és Rómaiak szent és regés élőfájai és általában növényei és mi je
lentésben használtattak? világosittassék példák és idézetek által. — 13. Beszéd elhunyt ilju barátunknak 
a sírján. — 14. Mireébreszszen és intsen minket a tavasz jötte? — 15. IH-ik Endre vagy az utolsó Ár
pád. — 16. Jótékonyság és könyörületnek nemes példái. — 17. Visszapillantás magyar hazánk múltjá
ba a Kelen vagy Gellert-hegyröl. — 18. Tan -  és erkölcsi mesék. — 19. Pásztori dal, Virgilius utánzata 
szerint. — 20. Azó római rabszolgának eszmélkedése a maga és Róma sorsa felett. — 2l. Népies tün
dérmese. — 22. Leírása a kirándulásnak az ó-budai római romokhoz. Mi tanítást meríthetünk a római 
régiségnek nagyszerű emlékmaradványaibol ? — 23. Leírása régi várnak, vagy varrege. — 24. Hunya- 
dy László, versben. — 25. Tréfás párbeszéd. — 26. Micsóda segédtanulmányok kívántainak a történet-

3 *
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A tanítási nyelv ezen osztályban általában a magyar, s egyedül a német nyelvtanulmány és az irály
nál, részben használtatik a német is.

szónak-költészi osztály növendékei l8 4 6/7-ben: *)

Sz Név. Kor. Vallás. Sziiletéshely. Szülője v. gyámja s annak polg 
állása s lakhelye.

Jegyzetek.

I. Első évűek , vagy a gymnasium V-ik osztályabeliek:

1 Abraham Adolf. 15. Móz.
2 Balassovits Mór. 15. ág.
3 Básthy Gyula. 15. helv.
4 Benyovszky Oszkár. 15. ág.
5 Cséry László. — 15. —
6 Erdélyi Lajos 14 helv.
7 Géczy István. 15. ág.
8 Göndör Károly. 19. „
9 Graff Kálmán. 16. „

10 Haris Péter. 15. g. n. e.
11 Herczel Henrik. 15- Móz.
12 Hirschler Sig. 14. „
13 Hirschl Bern. 15. ,,
14 Holczer Abris 15. „
15 Hrebenda Ágost. 14. ág.
16 Jakabfalvy Kálm. 16. helv.
17 Joannovics Szilárd. 17 g. n. e.
18 Kriszhaber Mór. 13. Móz.
19 Lassgallner Sánd. 17. ág.
2i) Macher Henr. 15. „
21! Mayer Kár. 15. „
22 Miklós Gyula 15. helv.
23 i Sárközy Ist. 13. „
24 Schwarcz Dav. 15. Móz.
25 Schwarcz Zádok 15. „
26 Sponer Imre 16. ág.

Gyönk — Tolna m. 
Pest városa.
Kisarany — Nógrád 
Pest városa.
Hahót — Zala m. 
Gödöllő — Pest m. 
Kővár— Hont m.
P. Vám — Fejér m. 
Kőszeg — Vas. m. 
Újvidék -Bácska.
Pest városa. 

n v
Valkó — Pest m.
Sz. György— Poson m 

j Szikszó — Abauj m.
| Kisarany — Nográd m. 
Pest városa.
Kula — Báos m.
R. Hollós — Vas m. 
Pest városa.
V >>

Finke —  Borsod m. 
Pettend — Fehér m. 
Tapió-Szele — Pest m. 
Sztropkó — Zemplén m. 
Lipcse — Szászhon.

i At. Jósef, keresk. ugyanott.
„ Lajos, tanító u o.

Gy. Jakabfalvy Ant. tbiró u. o. 
At- Péter, tb. s ügyész u. o. 
„ István, urad. tiszt Csurgón. 
„ Ferenc, lelkész u. o.
Anyja: if. Géczy Lajosné u. o.

„ Julia, lrsán.
At. Károly, tb s ügyész Pesten. 

: ,.Parasceva,keresk.lakikPesten 
Gy. Herczog, n. keresk. u. o.

S At. Márk, keresk. u. o.
„ Márton, bérlő u. o.

| „ Filep, keresk. Csurgón.
„ János, orvostudor, Pesten. 

j„  Antal, tb sföldesur, u.o.
„ Döme, városi mérnök,u ,o. 
„ Vilmos, karesk. u o.
,, Endre, cukorgyárfelügy.u. o. 
„ Mátyás, keresk. u. o.
„ Károly, orvos u. o.
„ Ferenc, tb. s földbirt. u. o.
„ Kázmér,kir. t. ülnök, Pesten. 
„ Márton, keresk. u. o.
„ Lázár, bérlő Somoson.
„ Imre, kézmives, Pesten.

Kilépett 1816. Nov. 
elején.

Belépett, visgá után. 
Febr. 1847.

Az ipartanodába ment 
Oct. 1846. 

Kilépett Nov. 1816.

Belépett, visga ntán, 
Febr. 1847.

Az ipartanodába ment 
Oct. 1846.

hez, és miért ? — 27. Valamelly magyar népszokásnak költői leírása. — 28. Költői levél tett utazásról. 
— 29. Társasági dal, tanuló ifjak tavaszi dala. — 30 Hol vonható a határvonal „mythus44 és „történet4 
között? — 31. Cáfolata ezen kosmopoliti állításnak: „ubi bene, ibi patria.44 — 32- Drámai jelenet Ro4 
mulus és Remus között. —  33. Példák szónokbeszédi bevezetésre. — 34. Miért imádkozunk? — 35. 
Elmélkedés valamelly város elpusztulásán. — 36. Óda a természetről. — 37. Elégia kegyeltünknek a 
sírján. — — Ezeken kívül a rögtönzésre mindannyiszor külön thémák adattak.

») Csak kivételesen közlöm itt ezen egy osztály növendékeinek neveit, mert tudom hogy különben, vagy az 
egész tanódabéli ifjúságnak, vagy legalább a gymnasiumbelinek névsorozatát kellene közlenem, vagy pe
dig tanodánk egyik osztályáét sem. De ezúttal kivételt teszek és pedig, csupán csak kísérleti ókból, 
hogy t. i. ezen egy osztálybelinek névközlése által, megtudhassam, ha valljon kívánatosnak fog-e az illy- 
nemü eljárás általában mutatkozni ? Ha igen, akkor reá forditandjuk a költséget és közlendjük. A nagyobb 
ifjúságról mindenesetre névszerinti tudomást is kellene az egész közönségnek vennie, a mint
én azt különben is eredeti programm-lervezményemben a hirleménynek egyik állandó rovatául
kitüzém- Egyébiránt, az egyes iskolák közötti kölcsönösség végett i s , jó volna azt tennünk, mi
vel illyképen az egyik tanodából a másikba lépőt, minden véletlenics, á l, vagy hamis bizonyítvány mel
lett is, tudná a másik tanoda, hogy mi tanulmányoknak hallgaltatása után, melly osztályba sorozza; 
most az osztályok kellő és illő arány — és egyenlőfokuság hiánya miatt, vajmi sok tévedés esik. De
legfőbb ok a névközleményre nézve mindenesetre, a szülék előtti nyilványosság és a tanuló munkame-
menetének nyilvános kisérhetése.— Én részemről a neveket, itt csak betűrendben sorozom elő, hozzávet
ve a kort, vallást, születéshelyet és szülét, a szorgalom -  és netalán még az erkölcsfokokat is, tisztán 
nevelési okokbol, épen nem javasolhatnám közlendőnek. J.
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Sz. Név. Kor. Vallás. Sziiletéshely. Szülője v. gyámja s annak polg. 
állása s lakhelye. Jegyzetek.

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41 
4‘2
43
44
45
46
47
48
49
50 
5t
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66 
67

Steiner Márt. 17. Móz. 
Stricker Salam, 14. „ 
Sturmann György. 16. helv. 
Szontágh Otto. 17 ág. 
Troszler Mik- 20. Móz. 
Udvardy Kár. 16. ág.
Vircfeld Mór. 14. helv.

Íl. Másodévüek, vagy 
Davidson Mór. 15. Móz. 
Galambos Gyula. 15. helv. 
Goldstein Ad. 15. Móz. 
Goldstein Ign. 20. ,, 
Gronauer Pál. 20. ág.
Herczel Mór. 17. Móz. 
Hirschler Ede. 15. „
Juhász Kálm. 17. ág. 
Karczag,Sánd. 17. helv. 
Külley Ágost. 17. ág. 
Lichtenstein Laj. 17. Móz. 
Lumnilzer Jós. 15. ág.
Mares Mór. 17. helv- 
MiskolczyKár. 16. „
Nenbauer Sám. 16. ág- 
Nyári Adolf. 16. helv. 
Polakovits Máty. 17. Móz. 
Prokopius Hugó. 16. ág. 
Hilter Kár. 16. „
Roth Kár. 17. „
Schwarcz Ede. 16. Móz. 
Seres Jós; 16. ág.
Simonyi Ágost. 16. ág.
Simko Frigy. 17. „
Szarka Mik. 15. helv. 
Szelecsényi Laj. 16. ág. 
Szilassy György 16. helv. 
Szilassy Béla 15. „
Szivesdy Pál 13. Móz. 
Szumrák Ernő 15. ág. 
Stuhlmüller Kár. 16 ág.
Tein Sigm. 17. Móz.
Vadász Guszt. 15. helv.
Weisz Miksa 16. Móz.

Tinnye — Pest m. 
Vág-ujhely — Nyitra m. 
Csérnél — Borsod m. 
Pest városa.
Bicsicz — Trencsén m. 
Sz. Márton — Pestm- 
Jászkisér — Jász kér. 
a gymnazium Vl-ik 
Kismárton — Sopron m. 
Jászkisér — Jász kér.
Pest városa.,
Szlamic — Árva m- 
Pest városa.

Nyíregyháza-Szabolcs m 
Pest városa.
Munkács — Bereg m. 
Szigetvár — Somogy m. 
Kőszeg — Vas m. 
Pomáz — Pest. m.
S. Keresztur — Fejér m. 
Igló — XVI. szepesi kér. 
Bagyonya — Hont m. 
Szeghegy — Bács m. 
Buda városa.
Majos — Tolna m 
Kőszeg — Vas m. 
Miskolcz — Borsod m. 
Cegléd. — Pest. m. 
Pest városa.
Csömör — Pest m.
N. Kőrös — Pest m. 
Aszód — Pest m.
Pand — Pest m.

11 11
Kővágóeörs — Zalam. 
Beszterce — Zólyom m. 
Pest városa.

Jászkisér”— Jász kér. 
Pest városa.

„ Gábor, keresk. u. o.
„ Izsák, keresk. u. o.
Gy. Miklós Fér. Finkén.
„  Frölich Frigy,n. keresk. Pest. 
Át. Jakab, keresk. u. o.
„ János, bérlő u. o.
Any. orvosözvegy u. o. 
osztályabeliek:
At. Sámuel, keresk Pesten.
„ István, tanító u. o.
,, David, előimádó u. o.
„ Abris, építőmester, Görlic. 
Anyja: Teréz, özvegy u.o 
At. Izsák, keresk- u. o.
„ Leo, keresk. u o.
„ Mihály, mérnöks vár. tanács u.0. 
,, Bénj, fakeresk. u. o.
An. GegussAnLözvegy,Pesten. 
At. Simon, keresk. u. o.
,, Jósef, tb. s jószágig. Pesten 
Ány. Judith, földbirt. u. o.
At. Károly, lelkész u. o.
„ Lajos, polgár mész. u. o. 
„Antal,báró kir. t.ülnök Pesten. 
„ Ullmann, keresk. u. o.
,, György, helyt. t. ágens u.o. 
Ány. Mária lelkészözvegy u. o- 
At. Károly, vendéglős u. o.
„ János, keresk. u. o.
„ Jósef, „ u- o.
„ Ágoston „ u. o.
„ Máté, tanító u. o.
„ Mihály, nemes, u. o 
„ János, kézmives u. o 
„ György, tb- s földbirt u. o.
1) 11 1» 11 1 
„ Jósef, orvostudor u, o. ,
„ Pál, keresk. s vár. tanács.u.o. 
„ Samuel, tanítóu. o.
„ Lipót. keresk. Budán.
„ János , vár. főjegyző u. o. 
Any. Johanna keresk. özvegy 

u.o.

Kilépett, Dec. 1846. 

Kilépett, Oct. 1816.

Organislának ment. 
Febr. 1847.

Kimaradt.

Kilépett. Nov. 1846.

Az ipartanodába ment. 
Nov. 1846.

A szónokköltészi osztály tannaplója 184-<y7ben. #)

Az első félévben:

• Helfő. | Kedd. Szerda. | Csötört- Péntek. | Szombat. Vasárnap.
8— 9-ig

9 - 10-ig

Vallástan.

Ovidius.

Szónoktan.

Horatius.

Görögny 
s iró 

Algebra.

Vallástan

Ovidius.

Szónoktan.

Horatius.

Görög ny.
s iró 

Algebra.

7—9 között 
magyar 

társalom. 
Isteni tisz

telet 
és

tanszünet.

2 -  3-ig

3— 4-ig
Regelan.

Irály.

Regetan. 
Német ny. 

s iró.

i

i  g
H

Regetan.
Irály.

Regetan. 
Magyar ny. 

s iró.

«



A második féletben;

{ Hétfő. | Kedd. | Szerda. j Csötört. | Péntek. | Szombat, j Vasárnap.
8 —9-ig 

utóbb Vallástan Költészettan. Görög ny. 
s iró.

Vallástan, 
utóbb Költészettan. Görög ny. 

s iró-

7—9 között 
magyar tár-

7 —8-ig Szónoktan. salom.

9 - 10-ig 'S
utóbb Cicero. Virgilius. Algebra. Cicero. Virgilius. Algebra. "'S §

8—9-ig

2 - 3-ig Római
régiségtan.

Ó—földirat, 
utóbb

Róm. történet. S
B:=3

Római
régiségtan.

Ó-földirat, 
utóbb

Róm. történet. 'SG
:S

c  c5  cd 
2  —

3 — 4-ig Irály. Német ny. 
s iró.

cnecdH Irály. Magyar ny. 
s iró.

a>acd
H

B) A  leánytanodában
I. A z  elem i leánytanoda 3 éves tanosztályában:

1. Vallástan és va llástörténet, hetenkint 2 órában.
A z  első félévben , különösen az első és második folyamatu növendékeknél, a valláskáté 

hat fejezetének átnézete, — és Jézus és sz. János élete, élőszóbeli előadásban. A harmadik fo- *)

*) Csak példa gyanánt közlöm ezt is kivételes esetben, hogy ezáltal netalán mások is, kik illynemü tanhir- 
leményeket már is kiadnak vagy kiadni szándékoznak, hasonlót tenni buzdítva legyenek és ezáltal uj 
alkalom és uj mód szolgáltassák az egész nyilvános neveléstanilásrol gondolkozni kívánóknak, a tanodák 
belszerkezetével is valódilag megismerkedni. Hiába szólunk és szavalgatunk mind addig tanodái reform 
és annak szükségéről, mig be nem fogjuk merni vallani nyilvánosan, eddigi mindennemű gyakorlatunkat és 
eljárásunkat. Közlőt ezek körül, a legtisztább szándék vezeti és a ki ezt félre fogná vagy félre akarná érteni, az 
gyanúsítani merné a nevelő jóakaratát és a használni vágyást. Csak kifelé a nyilvánosság eleibe, nyilvános tano
dáink egész szerkezetével, a szüléknek, a községeknek, egyház és hazának, csak úgy lehetend bizodalma irántunk. 
Hadd tanuljuk a jót ismerni és követni a mint erőnkhöz képest lehet; a rosznak pedig, hadd szokjunk hozzá 
megrovatását is hallani és kihallgatni, mert csakis igy támadhat az igyekezet annak kerültére. Külön
ben kérdés eshetnék még, e tannapló közöltetésénél és általában a tanulmányok és az azokra szánt órák szá
mára nézve; ha valljon követők-e, és mennyiben az átalános kötelező zayugróci vagy egyetemes gyű
lési tanitástervet? Nem kétlem, mikint e tekintetben a szigorúan összehasonlító biró, mindenesetre 
némelly eltérésre fog találni; de ezen eltérés csak látszatias inkább, mint valóságos. Mert például : a 
latin nyelvre 6 , a szónok-és költésztanra 4. hetenti órát szab a közterv; ellenben mi, amarra csak he- 
tenti 4 ,  erre ismét, öszvesen csak 3 órát szántunk s igy tovább. A felvilágositást az adja, hogy a 
közterv, az irályra külön épen nem tűz ki időt, már pedig erre , e hirlemény tudatása szerint, heten
te 2 óra volt adva s tán még ez is kevés. A régi történetek, ó földleírás, regetan és régiségtanra 
egybevéve, a közterv csak hetenti 2 órát szán; kérdem, hol van azon tanár, ki ennyi tárgyat, a hová 
még a régi irodalom ismerete is tartozik, hetenkénti 2 órában előadni képes legyen ? Az órafelosztás a 
humanitási osztályra nézve, a köztervben — általában ki merem mondani, nincs a legjobban eltalálva. 
Nagy baj itt az is , mikint a szónok-és költésztan, egy évben adandó elő (4  órában) és ugyanez — 
mert csak nem tanitand a tanár újat? a másik évben újra előfordul; mennyi idővesztegetés 
ez i s , és mennyi egyaránytalanság, a mit pedig a terv irói és elfogadói kerültetni akartá
nak. Már miért nem lehetne inkább, egy évben különösen a szónoktant, egy másikban
a költésztant adni elő; és ez miért nem történhetnék az egész ország prot. vagy legalább evang. tano
dákban egyévarányuan ? A remekírókat is, nem jeleli ki a közterv kötelezöleg, hogy valljon mellyek 
vétessenek elő az első, mellyek a második évben ? tehát itt is megeshetik — a mint ezt évente ta
pasztalom, hogy valámelly tanuló, egy Írónak egy és ugyanazon darabját vagy müvét hallja egy és 
más tanodában is magyarázni, sőt ugyanazt netalán még a bölcsészi folyamban is. Hát ez haladás-e 
reája nézve? fokozat-e a remek irók tanulmányában és magyarázatában? — De az illy dolgok, egyéb- 
kint is előfordulnak még tervünkben, mind a mellett, hogy az már „módosítva“ van. A legjobb tanító, 
a gyakorlás és tapasztalás. Ez fogja végre is kimutatni, mint keilend köztervünkön netalán öt-öt év 
leforogta után, mindannyiszor uj meg uj módosításokat tennünk. — Különben a tanárok évi közgyűlé
sén is történhetnék az illyenekre nézve némi egyezkedés és egyarányitás. Dr. T.
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lyamatu növendékekkel: Luther valláskátéjának Il-ik fejezete, a hitről. —  Az uj téstamen- 
tom 52 történetének első fele, ennél az többi folyamatuak is részt vevén.

A második félévben, az i-ső  és 2-ik folyamatuaknál: Herder bevezetése a valláskáté 
hat fejezetéhez; — az irántunk való kötelességek, eralékelési mondatokban, élőszóbeli magya
rázattól kisérve. — A 3-ik folyamatuakkal: Luther valláskátéjának Hl-ik fejezete az imádság
ról; — az 52 szentirási történetnek 2-ik fele, mindnyájával együtt. (Kézikönyv: Luthernek 
Herder magyarázatu kátéja és az 52 bibliai történet a kőszegi kiadása szerint)

2. Természetied á s , hét. 2 órában.
A téli félévben, mind a három folyamatuakkal: beszélgetés a növényország felett álta

lában; a közönséges műszavak; a növények melly részének és mikörüli felhasználása a közön
séges életben. •

A nyári félévben; az előbbiek folytatása; a növényország felosztása, a növények főbb 
nemei ismerete; részint természeti, részint szárított alakban. (A tanítónak saját füzete és fel
mutatott példányok nyomán.)

3. Földleírás, hét. 2 órában.
A téli félévben, az I-ső és Il-ik folyam: hoszméregetés, zárt tér rajzolgatása, tájékozás 

földön és égen, földirati jegyek ismergetése; a 3-ik folyam: a fóldirati mérés, a szoba kör
nyezetének térbeni felfogása, a város környezete, vármegye, kerület és a honnak térbeni felfogása, 
felosztása, vizei, hegyei és főhelyei.

A  nyári félévben az I-ső és II-dik foly: a szükséges földirati fogalmak, nevek, azoknak 
megfelelő fóldképi jegyei, a tanteremből kiindult leírása Pest városa s környékének; a 3-ik foly: az 
ausztriai birodalomnak átnézete, felosztása, vizei, hegyei és főhelyei; a föld száraz részeinek át
tekintése. (A tanítónak saját dolgozata és önrajzolta képei nyomán )

4. Alaktan , hét. 2 órában: az első és Il-ik foly: nézletes felfogása, megnevezése és 
rajzolgatása az alaki irány és viszonynak; a 3-ik foly: pont, vonal, szeglet, alak nevezgetése, 
német és magyar nyelven s ugyanazok viszonya egymáshoz.

Nyári félévben, az i-ső  és Il-ik foly: szegletek és idomok nemeinek nevezgetése két 
nyelven és azok viszonyának szemlélgetése; a harmadik foly. nézelgetése és leírása az alaptestek 
nek. — (Élőszóbeli előadásban, a tanítónak saját dolgozata szerint.)

ő Számtan, bet. 2 órában.
A téli félévben , az első foly: számlálgatás és számjegyismeret; a 2-ik foly : fejböli szám

vetés írási szemlélettel, a 4 alaphányolás elemei; a 3-ik foly: fejböli számvetési gyakorlás, 
a mérelmek és pénznemek ismerete, a 4 nemű számhányolás általános mennyiséggel.

A nyári félévben, az 1-ső foly: számlálgatás, fejböli és irásszerinti számérzékelés; a 
2dik foly: fejböli számmunkálat 100-ig, számnövekvési és fogyási gyakorlás írásban, a 4 szám
vetési nem, a mérelmek elemei; — a 3-ik foly: fejböli számvetés nagyobb mennyiséggel, 
mérelmi ismeret folytatása és annak számi kivetése. — (Kézikönyv: részben számvetési felad
ványok , Wagner J. az osztály tanítójától, részben egyéb kézirati dolgozatai-)

6. Magyar és német nyelvtamdmáiny, hét. 8 órában, u. m. beszédgyakorlatok 2 -órá
ban; olvasás 2 órában; helyesírás 2 órában; nyelvtan 2 órában.

A téli félévben, az első foly: beszélési gyakorlatok egyes és összetetett szavakban, szó
halmaz ; irásgyakorlás; betühangejtés és olvasás; a 2-ik foly : beszélési gyakorlatok egyes és 
összetett szavak és mondatokban; a többes képezésének módja minden hajlítható szóban, szó
halmaz ; olvasási és helyesírási gyakorlat. —  A 3-ik foly: a hajlítható szónemek ismerete és 
azok hajlilása; helyes beszélés és helyesírási szabályok , minduntalan gyakorlatoktól kisérve.

A nyári félévben: az első foly: folytatása az egyes és összetett szavaknak; a szóhalmaz, 
irás, olvasás és betühangozásnak; a második foly: átnézete a hajlítható szónemeknek; be- 
szélésgyakorlatok egyes szó és mondat körül, szóhalmaz, figyeltetés a rendes és rendhagyó 
igére a német nyelvben; helyes olvasási és írási gyakorlás. — A 3-ik foly: ismerete és hasz
nálása a hajlithatlan szavaknak, a szó mint egyes része a mondatnak; folytatása a beszédgya
korlatnak a szóalkatra nézve; helyesírás. (Kézikönyvül szolgált: a tanítónak Wagner J. ©e> 
fcbafttguiigeu út beit ©lementett bér uttgartfe^ett Spraye és: Balassovics Lajos, erfteä uttb jtoetteS 2e> 
febwfy, azonkívül saját kézirati dolgozatok.)



7. Természettan, a természetleirással és egyéb tanulmányokkal egybekapcsolva, mind
nyájánál : a legtünemények ismerete.

8. Szépírás, hetente 2 órában.
Mindnyájan egy időben , iráspéldányok nyomán és táblán.
A tanítási nyelv ezen osztályban a német és részben a magyar.
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II. A felsőbb leány tanodái 3-éves tanosztályban:
1. Vallástan, hetenként 3 órában.
A téli félévben: az embernek erkölcsi természete, bűn, erény, megtérés. A protestánsság 

története.
A nyári félévben: isten s mások iránti kötelességek az élet különféle viszonyaiban. — 

Az egyházjavitás Erdély és Magyarhonban, kezdetétől a bécsi békéig. (Ziegenbein — Székács, 
és saját dolgozat szerint.)

2. Természet- és terménytan, hét. 4 órában.
Téli félévben,', a légtünemények; növényország.
N yári félévben: a világegyetem; emlős állatok és madarak; embertan. (Részben Niko

lai, Melos és mások, részben pedig saját dolgozat nyomán.)
3. Földirat, hét. 2 órában.
Téli félévben: Magyarhon; Asia és Afrika.
N yári félévben: Europa. —  {Melczer könyve szerint.)
4 Történet, hét. 5 órában.
Téli félévben : a reformátiótol a 30 éves háborúig. {Nösselt könyve nyomán.) —  Álmos 

magyar, fejedelemtől Kálmán királyig. (Tulajdon könyv szerint: Dierner Endre-. magyarhoni tör
ténetek. 2-ik kiadás. Pest Kiliánnál.)

N yári félévben-, a 30 éves háborútól a francia forradalomig.
U-ik Istvántól BU-ik Endréig. — Mythologia. (N össelt szerint.)
5. S zá m ta n  , hét 2 órában.
Téli félévben: a számvetésnek az életre alkalmazott nemei egész mennyiségekkel.
Nyári „ „ ugyanaz, tört mennyiségekkel.
6 Magyar és német nyelvtan, hét. 4 órában.
Téli félév: a szók neme közönségesen, különösen pedig a számnevek és névmások. 

— A lanti és hősi költeményről. — Szép és helyesírás.
N y á r i  félévben-. Főnév, névmás, tulajdonságnév, ige, igehatározó, körülményszó — 

Drámai és vegyes költeménynemekröl. A szónoki beszédről. — Szép és helyesírás. (Vezérkönyv 
a saját munka: D ierner-. Seitfnten s a t.)

A tan ítási nye lv  ezen osztályban, a magyar és német egyaránt.

C. A vegyes nemű tot elemi tanodában.
1. Vallás, hetenként 2 órában.
A téli félévben: a kisebbekkel: a 10 parancsolat, kiolvasva a bibliából; a nagyobbak- 

k a l, a keresztény ember kötelességeiről általában.— A 2ik félévbenakezdőkkel: bibliai történetek 
Jézusról és tanítványairól; a nagyobbakkal: a szent Írásról és a halhatatlanságról. (Vezérül 
szolgált: a tót biblia és Kuzmány Karéi: „Katehismus evanjelickj.“ Beszterce 16 kr. p.)

2 Egyházi éneklés, hét. 2 órában 4 félóránként, az egyházi énekkönyvböl.
3. Olvasás hét. 12 órában.



Az első félévben a kisebbek, hetenti 10 órában betűket ismergetének, olvasának, számol- 
gatának és a vallásról megszérzék magoknak az alapfogalmakat; a nagyobbak gyakoroltattak tót 
olvasásban hét. kétjzben fél óránként (Citanka anebo kniha k ctení pro mládez. 24 kr. p .) ; ma
gyar olvasásban, bet. egyszer egy félórában, a bibliai történetekből; német olvasásban heten
ként egy félórában Őítanka.

4. Nyelvgyakorlás, bet. 4. órában.
A  téli félévben: helyesírás, forditgatás, németből és magyarból tótra.
Nyári félévben: helyesírás folytatása, közéleti fogalmazás, forditgatás német és magyar

ból tótra.
5. Számvetés, hét. 2 órában.
Mind az első, mind a második félévben, fej és irásszerinti számolás és számmunkálgatás"
6. Természetleirás, hét. 1 órában.
Téli félév: az ásványország.
Második félévben, miiszertani előismeretek.
7 Történet. hét. i órában.
A téli félévben: az Arpádi királyok magyar és tót nyelven.
Második félévben: a keresztény vallás története.
8. Helyesírás, hét. 1 órában.
A tanítási nyelv ezen tanodában a tót.

-  25 —

m

Taneszközök és gyűjtemények.
A múlt évi tanhirleménynek sorozata szerint, elő kell számlálnunk, mit nyertünk légyen gyarapodásai 

az idén, egyfelől a köz-kör, yrtár  számára, másfelől az osztály külön könyvtárak gazdagítására és végül 
az eszköztárakba.

1. A  tanodat közkönyvtár, a mellynek őrje h'anya Pál, ez évben főképen a pesti könyvkiadó urak ré
széről, a Pesten intézetünk termeiben 1846. Aug hó 10. 11. és 12-ik napján tartott, prot. tanári köztanácskoz- 
mánynak felajánlott, és ezen tanárkor által nékünk szánt könyvek által gyarapodott. (Lásd; a nevelési emlékla
pok 2-ik füzetében, a napló és jegyzőkönyv XVIII-ik pontját.) Ezen — könyvtárunkra nézve gazdag és mond
hatnám magyar tanodái és nevelési könyveket illető nagyszerű adományt, nem lehet elég hálával fogadnunk, 
egyfelől a tanári tanácskozmány , de másfelöl közvetve a pesti könyvkiadó urak részéröl is ; és csupán azon te
kintetből, hogy mi e hálát mély lekötelezéssel érezzük, álljon itt újból e könyvek általános névsorozata: *) 
/. Eggenberger Jós. és fia uraktol, a tanárkor által és nevében; Philosophiai pályamunkák 2- ik és 3-ik k .; — 
Zimmermann, egészségtan. — Lukács Pál iratai közül 8 kötetke. —  Stancsics alkalmi köszöntések. — Varga 
J. természettan. — Marii Jós. számvetés és módszertan. — Horvath Sig. elmederitő történetek. — Római klassi- 
kusok V-ik kötete, Tibull. — Magyar helyesírás és szóragozás. —  Czuczor Gergely, Cornelius Nepos. — Hor
váth Mih. magyarok története. — Peregriny Elek, bánya, és János gazda, 4 k. — Edvi Illés, kézi könyv, 
3-ik kiadás. — Honi irodalmi hirdető 1846- I—Vl-ig. — Öszvesen 25 d a rab .------- II. Geibel Károly kiadó

A mint már a nevelési emléklapok 2-ik fúz. 80. s a t. 1. közölve volt, a hol a könyvek ára is ki van 
téve. j.
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űrtől: Kis L. betüszámtani vezérfonal. — Bloch M. magyar olvasókönyv. — Magyar- német kiegészítő szótár, 
l-ő  rész — Kunoss Endre, dajka könyv és selymeszet. — Térey Károly, elmélet és szemlélődés— Schultz Istvám 
magyar nyelvtan. — Schönvizner Jós. az önfertőzés. — Szilvágyi Jós. Szanförd és Mert’n. — Steinacker 
Gusztáv, nőnevelés. — Neumann Samu-, első oktatás a földleírásban és magyarok története. — D. . . y Jós. 
gyorsírás. — Blázy Lajos, egyházi törvény. — Öszvesen: 14 darab. — — III. Heckenast Gustav kiadó űrtől: 
Kis M. francia és magyar zsebszótar 2. r. — Bezerédy Amalia Flóri könyve. — Olvasó könyv gyermekek 
számára. — Latin nyelvtudomány 2-ik r. — Némethy P. Seidenstücker latin nyelv elemei. — Steinacker G. né
met nyelvtan. — Közhasznú ismeretek oskolája. — Edvi Illés, öntanulás. — Kiss M. angol nyelvtan. Kiss L. 
földrajzi tanítás, 2-ik és 3-ik folyam. — Szépírást tanító. — Denzel, vezérlés a szemlélő oktatásra. — Bloch 
M. Älctitfinberfdjuic. — Dr- Töpler, Scítfabcit; német grammatika; ungar. © ram ; ungar- ScfcÉuc^. — A. B. 
C. olvasókönyv. —  Ugyanaz. — Fleischer Jak. deklamatiók. — Kiss L. ó világ és közép-kor történetei. — Fo-
garassy Ján. magyar-német és német-magyar zsebszótár. — Öszvesen : 27 d a rab .------- IV. Emich Gustáv
kiadó űrtől: 20 Stancsis M. nyelvtudomány, 1-ső és 2-ik r . ; — 6 magyarnyelvtar. kezdők számára; — 6 álta
lános világtörténet; — 6 magyarok története; — 6 általános földleírás; — 6 magyar nyelvtan hangmértékkel. — 
Peregriny Elek, János gazda. — Lukács P. dunánt. hölgyecske. — Op. V. A. a francia. — Albach J. S. 
földleírás. — Halász, a vasárnapi gyermek. — F. Farkas F. szerencse útja 1 fűz. — Ney F. gyermekek könyve.
— Erényképzö olvasó. — Varga J. mértan l-ő  fűz. — Glatz J. buzgóság könyve. — Öszvesen: 80 darab. —
— V. Kilián György kiadó űrtől: 3 Papp Gy. görög olvasó könyv. — 3. Dr. Bloch költészeti könyv. — 3 
Dierner Endre. Scítfabctt 6. Unt. b. ung. u. b. ©pradje; 2 magyarhoni történetek; 2 vallás- és egyháztörté
netek. — Balassovits, magyar-német olvasókönyv, 1— 2 r. és olvasó táblák. — Dr. Székács, kér. vallástan.— 
öszvesen: 25. darab. — Azonkívül, Könyves István n. váradi ref. tanár űrtől: egyházi beszéd. —

Mind ezekért újból köszönetét kell nyilvánítanom, mind gyülekezetünk részéröl, mind pedig tanártársaim 
nevében.— De ezeken kívül, rendes gyarapodásban is előre ment közkönyvtárunk, a mennyiben ugyanis az idén 
ujbol járatánk a tanodái kispénztár költségén nehány lapot, a mellyek, a valamennyi tanár általi olvastatás 
után, hasonlóképen a közkönyvtárba szoktak le tétetni. Hlyen: 1847-re Mager päbag. Revue. — Budapesti híra
dó , és az erdélyi Természetbarát. Más folyóiratokhoz nagyobbára, vagy a nagylelkű szerkesztő urak által jut
nak a tanárok, azokat részint mint dolgozótársak kapván meg, vagy pedig hogy az igazgató kapja meg a 
magyar társalom nevében. (I. a magyar társalom könyvtárát.) És annyi volt ad idei gyarapodása közkönyvtá
runknak, a mellyre költség hiány miatt, semmi állandó gyarapodás nem néz. *)

*) És itt önkénytelenül azon gondolat tolul az elméhez, ha valljon — miután már tanodái és neve
lési irodalmunk illy gyarapodásban és évről évre haladásban van, szabad-e még e hazában tanodának 
könyvtár nélkül lennie? És ha könyvtára van, valljon szabad-e, a csak itt is elősorolt könyveket nélkülöz
nie? Oh pedig, de sok tanodát ismerek hazánkban, mellynek könyvtára vagy épen nincs, vagy ha van 
is, nincs módjában, hogy az újabb nevelési és tudományi könyveket megszerezhesse; és ha szerez, 
szerez netalán külföldit, idegen nyelven írottat, miért nem magyart is ? Meddig akarjuk még a tanáro
kat csekélyke jövedelmük mellett, még arra is szorítani— hogyha az idő és tudomány leikével csakis kis 
arányban haladni akarnak, hogy önnönmagok kényszerüljenek könyveket venni, ollyanokat is , a minőket 
a közkönyvtárnak kellene kezükhöz szolgáltatnia? Szinte közpéldabeszéddé vált már, hogy a prot. tanító
nak, ha meghal, nincs egyebe, mint sok gyermeke és könyve, de halála után, sem az egyik, sem a 
másikról, alig tud, alig bir gondoskodni gyülekezete, azon testület, mellynek ő életét feláldozza. Csak ritka esetben 
veheti meg — a belevert költségnek valljon hányadrésznyi árán? — a gyülekezet, vagy a tanodái patrona- 
tus az ő hátrahagyott könyvtárát, és ha mégis szerzi, vagy ha ingyen kapja — egyedül azon érdekből, 
hogy, az egy irányban és egy elv szerint gyűjtögetett könyvek legalább el nedaraboltassanak, egy gazdáról száz 
gadára kerülve, — ha tehát mondom, ingyen kapja, a minthogy eddigé csakugyan leginkább illy módon alapul
tak és gyarapultak tanodái könyvtáraink,— valljon nyer-e gyarapodást későbben az illy utón szerzett könyv
tá r?  és évenként valljon mennyiben? Pedig meg kell vallanunk, miszerint tanodáinkszerte igazi tudo
mányosság és korszerű tudományos haladás, csak akkor fog megfogamzhatni és csak akkor remélhe- 
tendjük gyarapodtál, ha évről évre a tanodái és nevelési tudományokra vonatkozó legjelesb kül-és belföldi 
könyveket mégis vehetendik, meg is veendik tanodái könyvtáraink. De hol a forrás melly erre is elégsé
ges legyen?! Eszmetársulatnál fogva penditém meg hazánk több tanodájának e hiányát itten, a melly 
hiányon, úgy hiszem hogy még más és ténylegesebb hatók kebeléből is kellene igyekezni segítenünk, 
mint csupán szegény gyülekezeteink részéről. De eszembe jő még valami, és ezt sem akarom elhallgatni, 
mint segíthetnének t. i. az egyegy intézetnek tanárai magokmagok között, a könyvek hiányának 
nagy baján? Külön értekezést erről Írnom szükségtelen, az eszme csak szerény szikra, és ez, ezen idé-
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2. Tanosztályi könyvtárak:
a. A  felsőbb leánytanodai osztály könyvtárának ez évi gyarapodta csak annyi, hogy ezen osztály buzgó 

tanítója és e könyvtár vezetője Dierner E. ur, leánykái számára megszereztete az idén is nehány ezen osztály 
tanulmányait illető könyvet és hogy Kilián Gy. kiadó ur, lOmunkát ajándékoza.

b. A  szónokköllészi osztály külön könyvtára az osztálytanár vezérlete alatt, ez évben gyarapult: 1 
Ajándék utján nyerve, a már tavaly is nemes jóltevőnk Petrichevich Horváth Lázár űrtől, az igazgatóhoz 
küldött 5 4 külön kötet és füzetke közül, megosztva azokat a magyartársalom könyvtárával — 20 darabot, s ezek között 
van: Dr. Vállas számvetése, Merényi francia nyelvtana; Fekete képes törtei; Korponay hadi földleírása; Farkas 
magyar grammatikája; Tóth görögök történetei; Schultz testvérek, a természetet magyarázó atya; Czako kal
már és tengerésze ; Szigligeti rabja; Shakspeare összes müveinek öt magyar forditmányu füzetkéje; Farkas 
utazása Amerikába sat. — Továbbá: Takáts Benj nevelőtől: Vajda P. nyelvtan. — Ilju Herczel Mór. az in
tézet egyik növendékétől: Bürgers fämmtlicfye Söcxfe. 1 k .; ZschokkeH. ©cl&jífdjciu 2 k; Petőfi S. összes köl
teményei 1 k. — If. fíoth Kár. növendéktől: 52 bibliai történet, magyar s német kiadásban, 2 k. — Ifjn

zeti csillag alá tán nem helytelenül ideillik. „Kölcsönös könyvtárnak“ nevezem én azon segítési módot, 
a melly által a tanárok több újabb könyv birtokába olcsón juthatnak. Egyenként mindenik tanító vesz 
könyvet, már a mennyit-annyit, mert azok nélkül ő úgy nem élhet e l, mint a katona fegyver nélkül, 
vagy mint a kertész ásója nélkül. És ezen tanító között hány van, ki ugyanazt a könyvet szokta meg venni, 
a mellyet társa is bir, ugyannyira, hogy gyakran többeknél — ha magány könyvtárukat visgáljuk, csak
nem ugyanazon nemű könyveket találjuk. Már minek e luxus ? Nem elég e , ha valamelly nagyobb és 
drágább munka, egyegy intézetnél vagy annak ‘anárai között egy példányban van meg? Nem használhat
nák-e felváltva és kölcsönösen többen ugyanazon egy munkát? és a helyett hogy mindenik külön megve
szi, nem lehetne-e inkább azon a pénzen valamelly más munkát szerezni, a mellyet hasonlóképen többen 
szükségeinek, de a mellyet megvenni egyegynek külön nagy erőtetésébe kerülne ? Azt mondom tehát — a köl
csönös könyvtárnak eszméje szerint— hogy valamennyi egyegy intézeti tanárnak együtt, a köz tanodái 
könytáron kivül, csak egy könyvtára legyen és ezt kölcsönösen a beálló szűk ség szerint valamennyien 
használhassák. Mindenik lekötelezi magát a rra , hogy könyveit, a saját, birtokában levőket, társának is 
oda engedendi használatul és e célra készitend könyveiről névjegyzékeket s illyet adand valamennyi tár
sának, ők viszonzásul ugyanezt tevén. E névjegyzékek nyomán azt mondhatja és vallhatja az ember bá
tran, hogy könyve annyi van, a mennyi a többnemü névjegyzéken foglaltatik. Mert ugyanis, mit. tesz köny
vet birni? annyit, mint azt, akkor és úgy használhatni, a mikor és a mikint az ember szükségét érezi. 
Már pedig e könyveket mind, használnia szabad lesz annak, a ki társától a jegyzéket a maga jegyzéké
ért kicserélte. Az illynemü kölcsönös egyezkedési intézkedésnél, nem kell egyéb, mint az hogy társától az ember a 
szükséges könyvet kikérje, és ez egyezkedésileg oda is adja, — természetesen csak annyi időre, a mennyire azt 
amaz nélkülözheteodi, mert a tulajdonképeni birtokos csakugyan mindig első ura a könyvnek, azaz, ő 
használandja és használhatandja e szükséghez képest a többiek előtt és igy mindenki a magáét. De ez, 
valljon fogna-e társak között olly sok összeütközést okozhatni, hogy e miatt netalán elkerülhetetlen volna 
valamelly munkából több példánynak megszerzése ? És ha, — tehát akkor azon egy bizonyos munka, hadd 
szereztessék meg még egy példányban és pedig közköltségen. És itt vagyok most a közkölcsőnösségnek máso
dik momentumánál t. i. az újból megszerzendő könyveknél. Teszem már , mindenik tanár azt vallaná 
mikint ő évenként 10, 20, vagy 100 ftot fordít könyvre; e költséget immár, nem hogy összevetnék 
egybe, hanem csak meghatároznák kölcsönösen, ki, minek érezvén legnagyobb szükségét, azt szerezze 
meg az ő részleti öszvegén ; ha pedig valamelly uj munkának mindnyájan közszükségét éreznék , azt viszont 
közösen összegyüjtendő összegből igyekeznének megszerezni mindnyájan s a t  Ez röviden váza annak, a mit 
én kölcsönös könyvtár alatt értek és a melly utón az. a ki, 200, vagy 2000 k. kötetnek van birtoká
ban egy maga, négy, öt társával együtt, ugyannyi 200, vagy ugyanannyi 2000 kötetnek urává vagy használójává 
lesz. A könyvnek valóságos birtokosa cakugyan, sokkal inkább annak használója lévén , mintsem az, akinek 
üveges szekrényében az aranyszélü és bőrkötésű díszmunka ragyog. E mellett nyeremény illy utón az is, 
hogy a kölcsönös könyvtár mellett, az egyezkedők könyvtári teremre és netalán fizetéses könyvtárnokra 
sem szorulnak, mert hiszem mindenki, csak a magánál letett saját részletnek lévén birtokosa is, tárnoka 
is. Mind ennek helyességét már tapasztalásból is ajánlhatom. Egyébiránt szeretném, ha az egyszerű esz
mét és az egyszerű kivitelt, a vitatkozás által legalább jobban ferjesztenék azok, kik meggyőződvék ar
ról , mikint könyvtár nélkül nem képzelhető tanító, vagy hais, hát az bizony csak sántikálva haladó ta
nító lehetend. — Mit lehetne azonfelül még más utón is nyerni ? mint lehetne e kölcsönösséget netalán 
még többek között is létesíteni? vagy egymásnak a kölcsönösen kiadandó könyveket, úgy, a mint az 
ezen hirleménnyel történik — kicserélve megküldeni? és mikint netalán a könyvkiadókat is némikép 
könyvadoraányra, vagy legalább olcsóbb adásra birni? az már nem annyira ide való, a mint más
részről ismét, itt volt helyén közleni a kölcsönös könyvtár eszméjét. — Ki tetemes költség nélkül, 
jobbat és csélszerübbet ajánlhat, álljon élő, én legelső leszek ki követni fogom. Dr. T.
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N yári A dolf növendéktől: nógrádi ünnepély, 2 k ■— lf. Simonyi Ág. növendéktől: ©cbícfjte; Berényi ^citaítec 
Franz beS I. —  l f .  Balassovits Mór. növdktöl: Fessler, ©efdjtcfjte bet 3 grofjen Äge; és Miranda. — Jf. Sár- 
közy Ist. *növdktöl: Görög Demeter életleirása. — Továbbá, a prot. tanári köztanácskozmány által átadatott 
könyvek közül, e könyvtárnak jutott egyegy példányban: Dierner E. magyarok története; egyház és vallástör
ténetek; és Seítfabm 6. Unt- b. ung. u. b. (sp. — Stancsics magyar nyelvtudomány 1—2 k .; általános vil. 
történet; általános földleírás. — Blocb, magy. költészeti kézikönyv. — Székács, kér. vallástan. — Az osztály- 
tanár oda ad ta, a nevelési emléklapok 2-ik és 3—4-ik füzetét. — 2- Saját költségen e könyvtárba szerez
tetett: Lányi, nemzeti történetek. — Tatay J. költészeti és szónoklati remekek. — A magyar nyelv rendszere 
(becserélve egy másik elveszett könyvért Géczy Ist. növendéktől). — Ramler, 9D?p'.f>oIogíe. —  Heffter, SDÍptfc. 
b. ©riechen u. SRó'mer. — Petiscus, bcr £>ípmp. — Móritz, ©őtterlffire.--------Ezeken kívül a könyvtár gya
rapítására és egyszersmind alapításának emlékére, kiadott az osztálytanár „két tanszéki beszédet,“  melly 10 
p. xron még folyvást kapható. Ezekből, a nyomtatási költségen felőli jövedelem, e könyvtár javára lesz for
dítandó.

c. A magyar társalom külön könytára. Ez gyarapult ez évben: 1 Ajándék utján, Pelr. Horváth Lá
zár  űrtől, a már feljebb említett mintegy 54 iratdarabnak nagyobb részét kapva és ezek között: Fábián, házi 
neveléstan; Palkovics, emberi mivelődés; Csapó Dán. dalfüzér, 4 fűz. Vahot színmüvek, több füzet; Papp lg. 
elemi költészettan; Nagy lg. magyar titkok, 4. 8. 9. és 12-ik füzet; és torzképek 1. 2. és 4-ík füzet; Her- 
cegh Vict. népdalok; és vers és próza; Császár F. Tihany ostroma; Hiador, emléklapok; Pongrácz versei; 
Jámbor P. balládái, s a t. nem különben m ég, ugyanazon adományozónktól: az idei Honderű divatlapot. To
vábbá: Bosty Sig. űrtől: Pannónia térképe a 3-ik században. — Ifjú Herczel Mórtol-. Szalay L. szónokok 
könyve; b. Eötvös Jós. a falu jegyzője. 3 k .; Petőfi, tigris és hiéna; és hóhér kötele; Zrínyi Miklós munkái; 
Szigligeti színmüvei 5 fűz.; Häufler, Yisegrád albuma képekkel; Kisfaludy S- 8. kötetben —  Szilágyi és Fábián, 
magyar szókötés. — Ifjú Géczy Ist- tol: Vajda dalhon, 4-ik köt. — Ifjú Hirschler Sig-\.o\: Aurora 1 k. 
és Horváth Sig. történetei, 1. fűz. — Ifjú Lumniczer Jfa-töl: ifjúságot érdeklő irományok, 1 k. — Ifjú Mares 
M ór- tol: Kliegl könyv, 9 köt. és b. Jósika Mik. élet utjai. — Ifjú Nyári AdolfAoV. tudományos gyűjtemény, 13 ve- 
gyesnemü füzet — Ifjú Roth Aar-tol: népdalok és mondák 1-ső k. és egyházi történet, 1 k. — Ifjú Sár közy Ist
vánból : 1844—ki emlény; Bersenyi költeményei. 1847-ki színházi zsebkönyv. — IfjúSimko Frigyesül Micbancsa- 
ád. — Ifjú Sturtnann Gy-töl : b. Demanks története. — Továbbá: Frankenburg Ad. szerkesztő űrtől, az „élet

képek“ ez idei folyamát. — Vahot Imre szerkesztő űrtől: az idei „pesti divatlapot“ — Csengery Ant. szer
kesztő űrtől: az idei „pesti hírlapot.“ — Erdélyi Ján szerkesztő űrtől, az „irodalmi szemlét.“ Saját elnökétől 
kapta a társalom: a nevelési emléklapok 2-ik, 3- és 4-ik füzetét és két tanszéki beszédet —

Mind ezekért forró köszönetét mond az intézet nevében az elnök, mind azon nemes adományozó urak
nak, kik a zsenge könyvtár gyarapultához járultak, kérve, hogy meg ne szűnjenek jövőben is e szónokköltészi 
gyakorlati kis tért nemes szivök ügyeimébe venni. Az igazgató és osztály! tanár minden könyvadományt, a leg
szívesebb hálával fogad, és tudandja azt növendékei, vagy a tanár urak, vagy saját tudományi hasznára for
dítani, de mindenesetre úgy hogy a használat által, az összes intézet és ez által az ifjúság nyerjen. — 2. Sa
já t  költségem szerzemények : Petőfi összes költeményei. 1 köt; Garay J. Árpádok ; Tatay Ist. költészi és szónokj 
remekek; Hugó Kár: egy magyar király; Schultz testvérek, világtörténet; Horváth, magyarok története, 4-ik 
köt. —

3 Egyéb taneszközök. Ezen rovatra nézve, ez évben semmi gyarapodást nem említhetek, — a régibb 
tanszerek mind meglevőn említve már a tavalyi hirleményben. Az énektanításhoz szükséges zongorát, mit egy 
kis orgona is könnyen pótolhatna — még eddigé is, valamint az előtt, kikölcsönözzük és érette fizetünk. — 
A tanter7nek\)ö\ i s , a mellyek úgy hiszem hogy a legközvetlenebb tanítási eszközöket teszik, csaknem kiszoru
lunk már a növendékek nagy száma miatt. — Azonfelül eszköznek volna netalán szabad tekintenünk — ha em
bert nem illetne e szó, a nélkülözhetlen tanodat szolgát, ki télen á t , 7 szobát vagy tantermet fiit és az egész 
éven át ugyanannyi tantermet tisztogat, azonkívül a többi eszköz kíméletére és tisztaságára ügyel, a mulasztó 
növendékeket szállásukon — az illető tanár meghagyásából felkeresi, az igazgató rendeléseit követi s a t. azon
kívül ezer meg ezer egyéb rendkívüli szolgálatot is tevén m ég; — de e szolga szegény, nem lakván és ed
digé hély szűke miatt nem is lakhatván az intézet épületében, nem képes, nem mondom hogy pontosan, ha
nem csak megközelítőleg is teljesíteni mind azt, mit tőle igényelni méltán kellene. Ezen is segítést remélünk.
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— És a tanítók szállását és egyebet a drágaságnak ez idején magátol eltalálhatót illetőleg! — az is eszköz 
volna, mert illy eszközök nélkül nincs is és nem is lehet tanoda, mert nem lesz tanítója; — de ezekről hall
gatnunk kell, tudva, mennyire erőködik gyülekezetünk különben is fentartani önnönmagát és állandó virágzásban 
fentartani tanodáját, a miknek fentartása tekintetében eddiggé még mindig, senki másra, mint csak önnönma- 
gára volt i s , van is utalva. De biztos kilátásunk vagy legalább erős hitünk van az iránt, mikint ez is változn* 
és javulni fog és a teher hihetőleg könyebbülni; segítséget szabad ugyanis remélnünk a sz. k. városi község 
részéröl is , a melly különben mintegy 29 ezer p. Hot fordít évenként kebelébeni nevelési célokra és intézetekre, 

» de még eddigé protestánsokra épen semmit! Ez is megjövend, legyen hogy a lakosság, legyen hogy a con-
tributio aránya szerint. — Egyébben nem szűkölködünk. — A mi végre még a tankönyveket mint megannyi 
taneszközöket illeti, azok megemlitvék már, a tanulmányi értesítés rovata alatt, ezek minden egyes növendék 
által mindjárt az év elején szoktak megszerezletni, a szegényebbek között pedig — a mennyiben a tanítóktól 
telik, ingyen is ki szoktak osztatni. Végre hogy a tanintézetnek külön és saját gymnastikai téré még nincs, ha
nem mindeddigé a testgyakorló egyesülettel együtt, ezt is az eszközök hiányához kell számítanunk. Tágas kertet 

+ és tágas udvart — a mivel dicsekeznek a kisebb városi intézetek, a nagy városban mindig nélkülözni kell; lehet
azonban hogy a nevelési törvényjavaslat szerint, a tanítóknak kihasítandó féltelek, valaha itt is valósággá váland. —

IV.

É v i  t ö r t é n e t .

Egy év igen csekély időszak. Nagyban is igen kevés és gyakran vajmi kisszerű ese
mények esnek egy évre, annyival inkább egy kisebb körű tanintézetnél. Azonban a történeti 
eseményeket, sem nem szokás, sem nincs rendén, hogy nagyságuk és számuk szerint ítéljük meg, 
hanem csupán azon jelentőség és befolyás szerint, a mellyet gyakorlának azon bizonyos körre 
nézve, a mellyben támadának. S e nézetet alkalmazva intézetünkre is , nem lehet állítani, hogy 
arra nézve az 1846l7-ik tanév jelentékenytelen lett volna; intézetnél, élő, szellemi mütestnél, 
még csak egy perc sem jelentékenytelen, annyival kevésbé egy év. És igaz is , mikint az 
egyén úgy , mint akármelly erkölcsi testület, csak akkor érzi hivatásának fontosságát, ha élté
nek és működésének minden percét fontosnak és hatékonynak tekinti. Gyakran csekélyszerü, észrevétlen 
tünemény, nagyszerű következményeknek lehet a magva. —  Mennyiben illik mind ez tanodánkra, visgál- 
ni nem akarom, visgálni nem feladatom; én feladatomul csak azt nézem, hogy röviden elősoroljam, mi 
eseményeket és napokat néz maga az intézet magára nézve jelentékenyebbeknek. Meglehet hogy a 
mi most jelentékeny, az egészen nyom nélkül enyészend el jövőben; és meglehet ismét hogy 
az, a mit netalán magunk is csak csekélyszerünek nézünk , hogy épen az fog nyomatékos ered
ménynek a csirája és elősegitője lehetni. De itt, még nem a jövő, hanem csak a jelen szemei
vel kell a dolgot néznem és pusztán egy évre tekintenem vissza és röviden és szárazon elősorol
nom, minek legyen meg nyoma most közöttünk. Ide tartoznak:

I. A személyei változások' — E tekintetben csaknem egészben a réginél maradtunk és a 
régiek vagyunk. Egyházi és tanodái elöljáróink, a kik a múlt egyházi év végével három évi idő
köz után a mellyre választva valának — leköszöntek hivatalukról, a gyülekezet által, összes és 
egyetemes kívánság következtében újra megerősittettek tisztjökben, és ha nemis három, hát 
legalább annyi időre, mig a hármas gyülekezet által tervezésbe jött és eszközlés alatt levő
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három külön egyházrai u. m. magyar, német és tótrai elválás megtörténendik és mi igazán több 
gyülekezetből álló esperességet képezendünk. És igy, jelenleg is helybeli esperess. főfelügye^ 
lónk: mélt. b. Podmaniczky László) másod és különösen tanodái felügyelőnk: tek. Fabrikál-, 
főgondnokunk: t. Fuchs Rudolf wv. Éljenek! — Tanítói testületünkben, másnemű változás nem 
tértént mint a z , hogy a francia nyelv rendkívüli tanítója Dr. Rischel Ágoston ur, engedvén 
egy külön nevelői meghívásnak Bécsbe, körünkből távozván, helyébe helyettesként, eleintén t. 
Gerendélyi Imre nevelő müködék, úgy a fiú, mint a leánynövendékeknél mintegy három 
hónapig. De ő is vonzóbb nevelői állomásnak engedvén, távoztával valami két hónapig, az igaz
gató vezetgette a francia nyelv oktatgatását, mind kétnemű növendéknél, különösen pedig a fiú 
növendékekkel tólfélévi visgálatot is adván, miglen az ő felettébbi elfoglaltságá miatt, az em
lített nyelv taníttatását ideiglenesen — azaz, a tanév lejártáig, t. Kozdon György pesti magány
nevelő urra bízta a gyülekezet; s ő az, a ki e tanítást most is vezeti, jóllehet azt még tovább is 
vezetni, egyéb körülményeinek változta miatt, hahogy gyülekezetünk részéröl marasztaltatnék is, 
nincs szándéka. Keilend tehát uj franczia tanítóról gondoskodnunk, úgy a fiú, mint a leánynö
vendékekhez.

II. Tanodat jelentékenyebb napok és események a legközelebb elmúlt évben. E tekintetben, 
nagyobbára ismét csak a rendes körutat járták nálunk az évfordulati cselekmények. így 1) A tanét 
ünnepélyesen megnyittaték Sept. hó 4-kén, a melly alkalommal, a feljebbléptetési névsorozat fel
olvasta mellett, egyszersmind tanszéki beszédet is mondott az igazgató az egybegyiilt leginkább 
szülői közönség érdekéből: a gyermekek tanodáztatásának szükségéről. *) 2) A téli félévi vis- 
gálatok lefolytak szokott rendben, f. é. Januar 25-étöl Febr. 3-áig, a miről a maga idejében 
külön meghívó lapocska volt nyomatva és hivólag szétküldve a gyülekezet valamennyi tagjához. 
— 3) A confirmátioi, vagy az egyházba való kér. hiv— és tagkinti felavatásnak ünnepe, tar
tatott a magyarajkuaknál f. é. Apr: 25-én; a németajkú gyülekezetnél Máj. 30-kán és a tót— 
ajkú ifjúság és gyülekezetnél Május 13-kán 4.) A  májusi közörömnap vagy tanodái tavaszi ki
rándulás a szabad természetbe, az idén Május 12-ik napjára esett, és mint rendesen, úgy ez
úttal is, tartatott az a budai hegyekben az u. n. zugligetben két külön fogadói tanyán, a melly- 
nek egyikét a leány és kis figyermek iijuság lep ted , a másikat a serdültebbek. A tót elemi 
tanoda, külön tartotta májusi örömnapját a pesti városligetben. — Ezen kívül, mint külön
ben , úgy az idén is részesültek némelly osztály növendékei külön kirándulásokban is, 
igy meglátogaták a szónokköltészek: az ó-budai római romokat és az Attila- sáncokat;— sza
bad bérei ünnepet ültek a Vajdabércen Budán; — kirándultak volt Visegrádra; a testgyakorló 
intézet növendékei pedig, majálesi ünnepet üllek, vagyis inkább mozogva ünnepeltek Máj. 22-kén 
Palotán, a vasúton rándulván oda, illető tanítójuk C/air lg. ur vezérsége alatt, s a t. — 5) Az egyes 
tanárok születésnapja, mintáz előtt, úgy most is kegyeleti ünnepély által szentelteték meg az il
lető osztályok növendékei által. — 6.) Halál által kimúlt sorainkból az idén, a szép remények 
bimbaja, egy felsőbb leánytanodai növendék: Doby Eugenia, meghalt Apr. II-kén. 6) Tanári 
tanácskozmányunk e tanévben, nem volt többször mint négyszer. 7) Tanodat választmányi gyű
lés , hasonlóképen a tanodái felügyelő elnöklete alatt, tartaték az idén ö t, a mellynek tanácskoz- 
mányi tárgyait megemlitendik részben még alább, az intézeti határozatok is. 8) A tansegélydijt mi 
illeti, e tekintetben megszükültek viszonyaink, a) A Mária Dorottya főherceg Asszonyi két rész
letes (20 f  20 pftnyi) segélydijnak 6 évrei alapítása, még tavaly járt le és igy már a tavaly ki
jelöllek sem részesülhetének a segedelemben. Volt azonban az alapítványnak olly feltétele is , mi
szerint egy bizonyos részlet, a 6 év alatt folyvást tőkésitessék és ennek kamatja jövőben, habár csak 
kisebb részleti segélydijra is —  fordittassék. E reménynek fejében, e szerint ajánlja a szónokkölté- 
szi osztály tanára— a kinek növendékeit a nyerhetés illeti, a gyülekezet figyelmébe és kegyébe követ
kező szorgalmasabb és egyébként is segélyre méltó növendékeit betűrend szerint; a helybeliek közül (a 
segélyezendők egyikének mindig helybelinek kellvén lennie): Balassovits Móricot I-ső évüt, Hrebenda

*) E beszéd, egy másik az ez évi téli visgálatkor mondottal együtt, külön fűzetkében jelent meg' Márt. 4.- 
kének emlékére és kapható, bővítve egy élőbeszéddel az „élőszóról“ — az igazgatónál 10 p. kon, a 
szönok-költészi osztály könyvtár javára. J.
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Ágostont I, Kiilley Ágostont II ; a vidékiek k ö z ü lCséry Lászlót I , Lasgallner Sándort I, Neu
bauer Samut II, Ritter Károlyt II, Szelecsényi hajóst II és Udvardy Károlyt I. — b) A Ritter- 
féle alapítvány 6 pftját a lyánkák számára, elnyerhetik az idén: K. E. a felsőbb és S. az 
elemi leány tanosztály növendéke, c.) A Taubnerfélé  alapítvány, még folyvást növekszik. 9. Magány- 
visgálatot, letön az elmúlt év folytán nálunk 10 növendék, a kik erről annak rende szerint ma- 
gányosztályi bizonyítványt is nyertek.

A többire nézve, a múlt 184s|6-ik és a jelen l84ff7-ik tanév ideje közé, esik még egy 
történeti jelentősége intézetünknek, a mellyet itt emlitellenül hagynom nem szabad, és ez, a 
prot. tanárok köztanácskozmánya, a melly 1846-ik Aug. hó 10. 11 és 12-ik napján tartaték in
tézetünk termeiben. Nagy részvéttel járult volt az egész gyülekezet, különösen a tanodái és neve
lési ügy tudományos előmozdítása iránt buzgó tagok, e gyűlés létrejöttéhez és emeléséhez, a melly 
tanodánk és úgy hisszük hogy az magyarhoni prot. testület tanodái évlapjaiban is kétségkívül maradandó 
emlékezetet érdemlő helyet foglaland. Adja isten hogy máskor is olly szívesen kívánkozzanak csekély 
falaink közé jönni tanácskozni a prot. tanárok, a milly magyar szívvel és tiszta indulattal szeren- 
csésekvalánk mi részünkről őket a múlt évben fogadhatni. Jelen évre, etanari tanácskozmány egybehi- 
vatását — az összes tanárok saját kivánataszerint, Sopron szíveskedett magára venni. Mi részünkről oda 
is elmenendünk, habár költségfedezést e nemű gyűlésekre még soha sem nyerénk. *)

III. A tanodát környező hatók és viszonyok. E tényezőknek ez évi nyomai tanodánkra 
nézve különösen következők:

1. A helybeli esperess. gyülekezet közgyűlésétől, annak kormányzati választottságátol 
és egyúttal az oskolai választmánytól (@<$ulfommtffidit), mint a tanintézetünket közvetlenül kor
mányzó testülettől, következő leginkább kiemelendő határozatok hozattak: a) Örömmel üdvözölte a gyü
lekezeti hatóság, két tanítónknak u. m. Kanya P á l és Stuhlmüller Sámuelnek, ez évre esett 25 
éves hivatalviselési korszak elérését, b.) Tényesité a francia nyelv taníttatását, a mint eddigé a fiú, 
úgy ezentúl, sőt már az idén is, a leánynövendékeknól. c.) Életbe lépteté az alapszabályok
nak határozati érvényesítése által, az egykoron olly áldásosán hatandó és gyümölcsözendő nyug
díj-intézetet vagy gyámoldát saját lelki hivatalnokaira, tanítók és papokra nézve, d.) A görök nyel
vet — eltérőleg a zaj-ugróci tervtől — mint az előtt, ugg ezentúl is tanittatandónak tartja a hu- 
manit. osztályban, valamennyi növendékre nézve kötelezően , ellenben a Ill-ik és IV-ik gram, osz
tályban e tanulmányt kihagyatni rendelé. De ezen határozat iránti okokrol, a középponti oskolai vá
lasztmányt tudósitandónak és felvilágositandónak tartja a gyülekezet, e.) A rajznövendékekre nézve,azok- 
nak igen nagy száma miatt, kénytelen volt a gyülekezet rendezni, külön & kezdőkre nézve hetenként 4 
órányi időt három jövetelre, és külön a haladóbbakra nézve, ugyanannyit két jövetelre; tehát amazoknál 
egyszer két és máskor egyegy órát; ezekre nézve kétkét óráig tartó rajzoktatást egyszerre. Ugyan 
ez ókból, az illető rajztanitónak fizetése is nagyobbittatott. f.) Arra, hogy az idén tanodánknak 
csaknem valamennyi osztálya, a kelletén felül van megtelve tanítvánnyal és gyülekezetünk és 
tanodái körülményeink még nem engedik, hogy már most a tantermek tágítását, vagy szaporit- 
tatását, vagy uj osztályok állítását és az eddigi két éves folyamatuaknak meghasitását eszközöl- 
hetnők, jövendőre ésigy már a legközelebbi tanévre kötelezőleg az határoztatott,miszerint: a beiratás ide
jekor, — September három első napja, előnyileg egyenesen csak a protestáns szülék gyerme
kinek felvétetésére legyen szánva, a minthogy ezek tanittatása és neveltetéséről gondoskodnunk 
csakugyan legelső és legközelébb gyülekezeti kötelességünk; a más hiten levő gyermekek pe
dig , a három napnak eltelte után, csak úgy vétethessenek még fe l, ha , az előre a hely nagy
sága szerint meghatározott szám elérve még nem volna. Ez utóbbi felvétetésnél azonban, el
sőséggel bírjanak azok, a kik már eddigé is intézetünk növendékei voltak. Ennek közététele és 
foganositása meghagyatott az igazgatónak és a kihirdetés annak idejében egyszersmind a szó-

*) A Pesten tartott prot tanári tancskozmány — a melly imint megemlittetett — eredménye, le van léve 
egy külön füzeikében, melly a „nevelési emléklapok“ második füzeteként, e hirlemény kiadója által 
kiadva és szerkesztve, megjelent nyomtatásban és kapható Geibel Károly könyvkereskedőnél bizománybán 
és Dr. Tavassy L. nál Pesten 30 p. kron. Birja-e ezt már minden prot. tanár és nevelő? mert hiszen 
mindnyájának van szánva és ajánlva J.



nokszékröl is, a helybeli lelkész uraknak, g.)
rnes tanítási rendszer kihirdettetett és az ahoz való alkalmazkodj a - * l  J g W “  
h.) Az egyetemes gyűlési s épen úgy a  keruletgyulés., a tanodákra vonatkozó határozatok, a

maga rendje szerint tárgyaltattak. mellvnek városi esperességünk és Így tano-
2. A btnya f a r t M a  íyotnato8,, .846-ki jegy- 

dank ,s egyik alkotó reze,- - “J t0“  „dSra vo„a(koS  k| velkez8 pontokat: a. 0-ik,az es- 
zőkonyvet kell megeml.ten & ebboU1 (hez kü|dendése iránl. b.) a 41-,k, a ntn. m.
peressegekbol a ta„„dai értesilvények tárgyában. Ezenkívül, csupán csak
ktr. Helyt. Tanács aha tv. ^ ^  a SUperintcndens űrtől; a mellyröl, a minthogy azt 
egy levél erkezék volt egyik a n »  hival^ osnak ,enni a]l,toU _  itt bővebb említést nem 
egyik rész hivatalos -  másik tes ^  a me„ mialt az irat kelt volt, egészen
teszünk, annyivá inkább nem , “  url0| még folyvást vár gyülekezetünk e tekintetben
megszűnt mar. Egyébiránt a supeiw..
felvilágosító választ. suverintendentiai gyűléstől és egyszersmind ennek nevében

„ 3> A!® egyetemes v3 V  J | oj és ő általa a nm. m. kir. Helyt. Tanácstól, e lefolyt tan-
a főfelügyelő gróf Zay A f f  egyetemes gyűlés 1846-ik évi jegyzőkönyvének 5-ik
évre nézve főleg megemb _ • tanujäsa és bitlanbani oktatása iránt; 6-ikja, a tanodái
pontja,  a rét. ifjaknak in t  • példámban a kerülethez és egyben az egyetemes tano-
hivatalos tudósításoknak c\ a kath. jak n ak  intézeteinkbe való felvétetése iránt; —
dai választmányhoz kulde s > rendszer módositványait, a fegyelem tervezetét, és a magyar
8- ik pontja, íoképen a zay* n • a tanodák felügyelőinek választatását tekintöleg; —  31-ik
nyelvem  tanítást illetőleg , ĵjaj k. intézvényileg kívánt rovatos értesilvényekre és tabellák-
pontja, a nm. m. k. He j . ‘ a Dierner Endre egyháztörténeti könyve iránti kegyesen ér-
ra vonatkozólag; -  * * *  g  tárgyában. -  * )  b.) A főfelügyelő gr. Zay K. űrtől:
kezelt nm. m- k* hety rözeltetik a nm. m. k. Helytartótanács 35,768 sz. alatti intézvénye, a
hf/atabs értesitvények felküldetése tárgyában; -  egy másik, 369-ik sz. a. levélben, a Helytartó- 
hivatalos értesít intézvénye adaték tudtunkra, melly a pesti kir. Jósef ipartanodánál egy
unees *0,3»* számú k. mtézvénje .  hLmadk 10-ik sz. alattiban, a Pesten tartott
9- ,k tanszék feláll,ttalasar^ lÄ ta g jz Ä ö n y v in e k  vételét tudatja a mélt. főfelügyelő gróf. c.) 
r Ä Ä » ®  A d ™ ur,elkap,„kazJeg,e, gyűlés é f .  középponti 
i f f Ä Ä U  ••«  w -  8í“lési jegyzőkönyvet több példányban és így a leg
közelebb a középponti választmány által öszeillesztett fegyelmi tervjavaslatot ts, melly épen most

van t a t a i  h e ly e k rő l Tanodánknak e környezeté, illetőleg, öröm
mel kell bevillanunk mikint a tanárok és azok nevében az igazgató, e lefolyt tanévben sokkal éléukebb 
közlekedésben állott rokon tanintézetekkel, mint az netalán az előtt bar mikor is történhetett, a 
minek egyedüli oka a tavaly kebelünkben tartott prot. tanan koztanacskozmany volt. A mint 
ugyanis mi a tava ly idén , csaknem valamennyi nevesebb prot. intézethez szétku dozgeténk meghí
vót a conferentiárv ugv ismét csaknem mindannyi tanodától szerencsénk volt választ vehetnünk és 
e válaszokat tanodánf levéltárába letehetnünk. *) Egyéb ide sorolható megtiszteltetésben is ré-

*\ Mind pjpn in rsqlf t,w vilag a legrövidebben megemlített pontokra és az azokra kelt határozatokra nézve 
utasítjuk* a*1 olvasót aryouilalolt jegyzőkönyvre, a melly Edvi Illés Ádam jegyző urnát kapható 6 p. 
kron. Különben közötvék e pontok egész terjedelmökben egyszersmind a „nevelési emléklapok“ Ill-ik és 
IV-ik füzetében is. Kapható Geibel K. és a kiadó szerzőnél. Ára 1 pH. J.

*) E válaszok a tanári tanácskozmánykor, egyik esti társalgás és eszmecsere alkalmakor felolvastatának (1. 
ennek nyomát a 2-ik név. emléklapi füzetben;) közöltetésük az egész t. közönség elölt, nem volna épen 
érdektelen, de mindeneseire igen egyirányú és csak ugyanazon egy dolog ismételgetése; s im ez ók
ból nem leszünk itt erről bővebb emlitést, mint csak annyit, hogy köszönetét mondunk mind azon tan
intézeteknek , a mellyek meghívónkra, már akár köztünki tettleges megjelenés által, akár csak Írásban

32
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szesülénk — minek nyomát gyülekezeti jegyzőkönyveink is tanúsítják. Ugyanis levelet vettünk az 
igazgatóhoz címezve: a) Ngos Máttyus Nép. János kir. udvari biztos űrtől több , mint 200 
arcképi példányával ő fensége kir. Helytartónk Főherceg Istvánnak  a mellyeket a megbízás kivá- 
nata szerint, gymnasialis tanulóságunk között egyegynek egy példányt juttatva ünnepélyesen kiosz- 
togatánk ő felsége apóst, királyunk V-ik Ferdinand, születése napján. *) b.) Megkeresteténk 
a helybeli, testgyakorló intézettől, a melly egyúttal tanodánknak is mellékintézcte és a nyilvános 
nevelést ésképezést kiegészítő része —  annak idejébeni levelek által hivatalosan, növendékeinknek, 
majd beiratására, majd visgáltatására nézve s at. c.) Szóbeli felszólításban megkerestetett az igazgató a 
helyb: zsidó község lelkészétől, miszerint engedtetnék meg nékie, hogy a nálunk tanuló zsidó nö
vendékeket az arra kirendelt órákban, intézetünk valamellyik termében oktatgathatná. E tekintet
ben, a minthogy a megadandó helyről csak a gyülekezet rendelkezhetik, az az eleibe nyújtandó ké
relem levél beadására utasittatott a kérő; mi eddigé még nem történt. — d.) És ugyancsak a 
helybe, zsidóközség egyik elöljárója által, hivatalos felszólítást és megkeresést vön az igazgató, mi
szerint az azon vallásu ifjakat, a saját imaházukban minden szombaton tartandó, különösen az ő 
kedvökért rendezett istentisztelet szorgalmas látogatására buzdítaná és tisztileg serkentené. — A 
kívánat szerint, pontosan és már több ízben is ismételve teljesittetett. e. A nemzeti uszoda igaz
gatóságától s ez intézetnek jelenlegi bérlője Dr. Schiller Kár. űrtől, érkezett tanodánk igazga
tójához levél, mellyben a nemes iró, megengedi hogy tanodánk mindenik osztályából kétkét nö
vendéket jelölhessünk k i, a nemzeti uszodába felveendő ingyenes tanulókul. E jótékony felszólítást 
és ajánlást, még mielöt az az összes gyülekezetnek tudtára adathatnék, hálás köszönettel fogadva, 
már is foganatositá az igazgató tanitótársaival egyetértésben.

V.

A nyárfélévi nyilvános visgálatok.
E második félévi nyilv. visgálatok lefolyandanak Junius 21-kétöl ugyanazon hó végéig. Tartatá
suk helye a tanoda gvülésterme; időre nézve d. e. 9-kor, d. u. 4-kor kezdve. Következő rendben:

I. Junius 2 l-kén Helíőn d. e. az e l s ő  e l e m i  f i ú o s z t á l y b a n .

II. „  „  ,, v,az a n g o l  n y e l v b ő l  és
III. „ „ ,, ' ’ â f r a n c i a  n y e l v b ő l ,  fiukkal.
IV. „ 22-kén Kedden d. e. a m á s o d i k  e l e m i  f i ú o s z t á l y b a n -

V. „ 23-kán Szerdán d. e. a p o l g á r t a n o d a i  1-ső és II-dik t a n  o s z t á l y b a n .

válaszolni szíveskedtek. Titkaink nincsenek, mert ügyünk a legnyilvánosabb és a legközönségesebb az 
egész haza előtt, a nevelés és tanításnak az emberiség és a haza javára való elöbbvitele. Csak tegye 
még e tekintetben minden intézet és egyes tanár azt, a mi tőle telik, és csakhamar észre fogjuk venni, 
hogy az egészben több lesz az üdv és az eredmény is azonnal szembetűnőbb és áldásosabb leend.

J.
*) Lásd erről a név. emléklapok 3-ik és 4-ik ikerfüzetének 185. s a. t. lapját.
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VI. Junius 23 án Szerdán d. u. a l at i n  n y e l v t a n i  I-ső és II dik o s z t á l y  bán.
VII. „ 24-én Csötörtökön d. e. a p o l g á r  t a n o d á i  III-dik és IV-dik o s z t á l y b a n .
VIII. ,, „ ,, d. u. a l a t i n  n y e l v t a n i  III-dik és IV-dik o s z t á l y b a n .
IX. „ 25-én Pénteken d. e. a h u m a n i t á s i  I-ső és II—ik v. szónokköltészi osztályban.
X. ,, 26-án Szombaton d. e. a l e á n y t a n o d a i  e l e m i  o s z t á l y b a n .
XI. ,, 28-án Hétfőn d. e. a l e á n y t a n o d a  f e l s ő b b  o s z t á l y á b a n .  — Ugyanez alkalommal

fognak az illető növendékek, egyfelől a f r a n c i a  n y e l v  rendkivüli 
tanulmányából is visgáltatni és másfelöl a női k é z m u n k á k a t  fel
mutatni.

XII. „ 29-kén Kedden d. e. a tó t  v e g y e s n e m ű  e l e mi  t a n o d á b a n .
XIII „ 30-kán Szerdán d. e. az é n e k -  és r a j z o k t a t á s b o I.

T u d n i v a l ó k .
1. A n y á r i vagy aratási ta n s z ü n e t, Julius és Augustus hó. Ezen idő alatt a tanoda zárva marad, 

kivévén hogy az e llő  elem i o sz tá ly  fáradhatlan tanítója B a lassu v its  L . ezen idő alatt is összesereg- 
lendi növendékeit délelőtti tanífgatásra 7-10ig; az ebbeli tanodázás Jul. 1-vel veendi kezdetét.— 
Épen úgy fog szakadatlanul folyni a le s te sz i gyakoro lga tás (gymnastika), C la ir  Jynác  vezérlete alatt.

2- A jö vő  1 8 4 Y *  - t i  tan év  beálland Sept. kezdetével, ollyképen hogy a hónak 4 első napja, beiratási
•

napul szolgál. — A beiratásra nézve világosan kell tudatnunk a t. c. szülékkel, mikint ők akkor, 
ta n o d á i fa -  és t i s z t í tá s -  vagy szo lgá la t p é n z  fejében (tehát nem beiratásért az igazgatónak, a mint 
sokan igen helytelenül gyanakodva vélik), a gyülekezet abbeli határozata és szokása szerint fizetni 
tartoznak, az egész tanévre egyszerre, p r o t .  növendékekért 4 vftot v. 1 ft. 36 xrt. p. p.; n em -pro t. 

hitiiekért pedig 10 váltó vagy 4 p. ftot. És ezen eljárás, csak azon egyszerű ókból eltérő, mivel 
a prot. vallásuak különben is adakoznak tanodánk fentartására évenként, azon esetben is, ha 
gyermekök nincs; nem úgy mások, — a prot. tanodáknak hazánkban eddigé még mindig csak a 
saját élő gyülekezet lévén legnagyobb tőkéje. — Beiratási pénz tehát nálunk, amelly az igazgatói 
hivatallal mindenütt összekötve szokott lenni, épen nincs, az igazgatói hivatal csupán terhes disz- 
hivatal. — Ezen kit ül, nem lehet elég világosan tudatnunk azt is, miszerint a tan ítón ak  egyegy 
növendékérti évi tanítás fejében járandó és saját magának általadandó tandijja 8 pft. vagy 20 vft.̂  
a melly öszveg rendesen félévenként előre leteendő, csak a szegényebb prot. szülénél eshetvén 
meg a havonként 2 vftjával fizetés; egészen szegény növendékeknek, csak az oskolai választmány 
vagy az illető tanító engedheti el a fizetést, amaz a fa- és tisztitásdijt, ez, az egyedül őt illető 
tandijt. — A szükséges tankönyveket, mindjárt a tanitónál veszi vagy ő általa véteti és vétetheti 
némelly szüle,— a hol pedig a tanító ezzel nem foglalkozik, utasítást ádáz illetőknek a szükséges 
könyvek és eszközöknek megvételére a könyvkereskedésben.

3. A beira tá st a mi illeti — a melly, a tótajku elemi tanodába tartozó gyermekeket kivéve, a 
többire mindnyájára nézve az egy igazgatónál történik , — hirdetnem kell gyülekezetünknek egy ez
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évi határozatát, melly már legközelebb életbe lép. Tanoda! osztályainknak felettébbi megtelése 
miatt, azt kényszerül a gyülekezet — egyéb segítő módnak hiánya esetében, most ideiglen és 

egyelőre tenni: hogy a k ih irde te tt b e ira tá s i időnek három első  n a p ja , egyenesen csak a ké t p ro t. hitű  

gyerm ekeknek le sz  s z á n v a , és hahogy ezek szám a  be nem töltene még a z  előre k im ért tanterm eknek he

ly é t  és  a z  a  s z e r in t k is za b o tt növendékek s z á m á t: csak azon  esetben vehetend f e l  a z  ig a zg a tó  m ás v a l-  

lásu aka t is t a  három  b e ira tá s i nap elte lte  u tá n , és ig y  S e p t■ 4-e'n  sa t. n a p ja in , e m e lle tt elsőbbség ad a -  

ta n d vá n  o llyanokn ak , kik m ár ta va ly  és a z  e lő tt is  tanodánk növendékei voltak .

4. Az u j tan év  m egn yitta tá sa  Sep. 6-káfa, mint.e hó első hétfőjére határoztatott, ugyanaz nap fogván
felolvastatni a tan u ló i fe ljebb lép tetés is és a ta n o d á i törvények .

5. Az idei 184/4-ik tanévről, bőven tudósító „fotfodas hirlem ény11 (©djuíprogramm) jelent meg nyomta
tásban , egyelőre az igazgató saját költségén, tanitótársainak nevében. E tanhirlő kapható az igaz
gató és a tanító uraknál 10 pkron, és ugyancsak őnáluk folytonosan kapható a tavalyi hirlő is 
6pkron; mind kettő jövőben kiadandó uj tanhirlemények költségeinek fedezése javára.

E tudnivalókat közli és a fenirt visgálatokra, a gyülekezet és a tanoda t. c. elöljáróit, az 
illető szüléket, gyámokat és a tanoda és nevelés őszinte barátjait és pártfogóit, illő tisztelettel hívja 
meg, a tanitókar nevében

az igazgató
Dr. Teichengracber Lajos.
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