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Bevezetés 

•Petéfi nevével sokan kezdik :nunkájuksit.61 unkásséguk  a  költő 

hétköznapjainak,miiveinek helyes belmut4tását szolgálja. %k adatot 

gyűjtöttek iskolativeiről is.b törtinoti háttwr ;nejajzulá::áwál 

a  hegy s`c riisi tet t Széanc.nyi-Ko.=suth ellentéten tul l i rják a 

Habsburg kormáuysat harcát haladni apró 6.4 a m..radó aembsi 

vármegyével is /Lovassy ug57Törv6nyhatósági ll.aósitások,stb/. 

it  politikai történelem és az i snolatörténetek között van ea 

hiányzó láncszecn.eetőfi diákéveinek rendszeres,monografikus 

pedagógiatörténetét még nem irtók meg. 

A költő,kortársaihoz vi szonyi tvfa is,  sok iskolába j<irt.Lzek 

iskolák szervezeti szempontból h, -itontfélék voltak.Pesten egy 

éven keresztül katolikus iskolába j:-rt,Pápán reformátusba,de ta-

nulmányainak zönét az evangélikus ep;yháiz iskoláiban végezte.i!;zek-

uek az utóbbiaknak az adott időszakban fenn X116 szervezeti fel -

épitásét,nevelűik kulturális szinvonalát és munitAsságukat,a tanu-

lók társadalmi helyzetét és órvényesUlási lehetőségeiket nem is - 

:uertették még megfelelő módon.Cólon ennek bemutatása,összegezve az 

erről szétszórtan Inár nyomtatásban megjelent adatokat,d( bemutatva 

ujabb levéltári kutatásáimat is.Rámutatok az ezen a téren még 
lévő kutatható helyekre. 

Az I.és II.Ratio L ducationis hat:ilya,bár szerzőik u r szeret-
ték volnra,nein terjedt  Ici  minden magyarországi i skolára.A protestáns 

felekezetek önkorielnyzati jogaikat féltve,ti l takoztak annak beve- 
t

'  zetése ellen. 	Amilyen nereven elutaz;itott ik a hivatalos rendE l- 

kezéseket,ugyanolyan természetes megértéssel vették .ít az íllami r 
tanrend szeraől  ,ami  t helyesnek tartottak.   2 



Az evangélikus i. skoliik felett eges történelemkönyvek  pár 

mondattal elsiklottak.Az agynevezett Milléníumi Történet például  

igy ir: "... a luteránusok iskolái többnyire sokkal szegényebbek,  

semhogy az  egész  ország közmiivelődésére kiható 
3. 

ki." 	A idilönböző felekezetek szempontjai ne1  
erőt fej the tnének  

tették lehetővé,  

hogy az egyes rendszerek reális értékelését letessen adni e,;y - 

máshoz vi szonyitva,és a haladás va rom reakció szempontját figye - 

lembe véve.Akár egy erről szóló könyv ciegjelentetés4nél,akár utó-

lag a könyv blrálatánál,de mindenképpen szám élni kellett a birált,  
vagy dicséit egyház éillúsfoglalásáva]. S az előre kész ellenvéle-

ményekkel.  
n~iivem bevezetésében  a  gazdasági) ós politikai helyzet rövid  

bemutatása mellett foglalkozni kivőnok a protestáns iskolák jel-

legzetességei . vel,ezeknek az iskoláknak jelentőségével  a  nel ne-

mes,- honorácior - ,értelmiségi réteg nevelésében.  
Az Iskolaszervezet fejezetben be akarom mutatni az evan -

likus iskolák területi elhelyezését,vonzáskör4t,a tanulóifjuság  
társadalmig helyzetát,a szülők helyzetének szempontjából.  
A Tanterv feji zetbcn az évfolyamok,tagozatok beoszt +sóról,  a  
tananyag sajátos me, állapi tá' árél irok,s az iskolaváltoztatással  
kapcsolatban ennek lehetőségét,az :":1la1i 45 felekezeti rendszer  
találkoz  isi  teriile tei t mutatom be.  

Összefligg  az iskolák iigveivol  a  nevelők helyzete,a nem pe-
dagógusokból álló szakfeliigyelet kérdése is,mert  a  felit etet - 
nek nagy szerepe volt a tantervek,a tananyag  s  az iskolai rend-
tartás, - akkor ugy mondták iskolai törv:inyek, - me g  illapi táncnál  .  

bbglal kozni fogok az iskolák belső életével,maTinak az i fju-
ságnak  a  tanuláson kiv.l végzett jelentős kulturális és politikai  



megmozdulásaival is  

Az iskolák államosit6sa óta  a 
4. 

gálták már.Bodolay Géza könyve az 

kérdőst több oldalról megvvi zs-
akkori diákélet és a din.ktá- 

saságok belső  'életének bemutatása terén végzett uttörő Inunk3t,Ara- 
5. 

tó Endre pedig a kérdős nemzetiségi oldalát is  bemutatja. Ló - 

nyeges azonban,hogy az iskolarendszer minden oldaltara ki terjedő 
összefoglalást adjunk.dai iskolarendszerünk még  a  25 év előtti -

től is alapvetően eltör.Eleni iskola,polgúri iskola, 9 évfolya -
mos gimnázium,nia már olyan fogalmak,araelyek magyarázatra szorul-
nak.A reformkorban és a Bach-korszakban ugyanilyen változáson 
ment keresztül az iskolarendszer.rerenezy '',oltón Petőfiről irt, 

és még ma  is  eldőrangu forrásmunkaként használt könyvében vilá - 

gos és logikus magyarázatként mondj  a  ki  a  költő aszódi tanulmá- 

nyairól: I és II ayntaxis osztályba járt,ez mogfelel a mai 3. és 
6. 

4. gimnáziumi osztálynak. Lz mai már nem világos,nem közérthe- 

tő aaaráZat. 
A közel egykoru történelmi forró smuu kék sok értékes adattal 

szolgálnak.A II  Ratio  a  francia forradalomtól visszariadt nemes-
sdg félelmét tiikrözi minden uj tól,mindun uji tástól. 4ről  a  rend-
szerről Horváth Mihály  a  következőket i . rta:"Az 18o5-ben átalaki-
to tt tanulmányi rendszer sok jót foglalt uuyan magában,de ami 

célszerübb,szabadabb elvű volt,az később egyes rendeletek Altal 
ismét meg  lőn változtatva,mig végre 1E324-ben az egész rendszer 
egy sokkal korlátozóbbal, szűkebb szelleművel cseréltetett fel.7.  

A  diákokról ugyanő igy ir: "Vagy  tovább folytatta tehát a 
diák tanulmányait, s  a  bölcs5szeti iskolákon is átesvén joó.sszá, 
orvossá,pappá,vafr szerzetessé lett; vagy apja mellett... föld- 
mit vessé.8•  



Lényeges szeapont,hogy kinok és kiknek a nevelését kiv-injuk 

tanulmány tárgyává tenni .Tak/ ts "jncior egyik könyvében a követ-

kező fejezetcimmel tárgyalja a  mult század elejének iskoláig 6t: 

Kik nevelték  a  hazafias érzelmit főurakat  a  a tilt században ? 	 Ar- 

ról is  lehet vi tázni,atennyire nacionalista Ta : áts ''Andor néző - 

pontja,de még inkább vitatható az a felfogás,anelyik  a  főurak . 

neveltetéséből kiván hazánk történelmére kiható lényeges hatást 

Umutatni.A későbbiekben alaposabban alátánasztand6 véleményen 

szerint az egyre nagyobb szerepet kapó honorácior-réteg nevelése 

a  leglényegesebb ebben a korban. 
Meg  kell vizsgálnunk azt i s,nti t értettek ebben az időben  a 

nép,a tömegek nevelésén.A falvak igen nagy részében rerrr ebben a 
korban erőteljes törekvések voltak,hogy legalább irní-olvasni 
minder' ember megtaauljon..\z ezen tulrnenő,latint,geo,uetriai alap-
fogalmakat,a gazdaságtant is raag<ibafoglalő fizikát ős biológi- 

á t csak az iskolák elenyészően kis százalékában Leni to ttak.lE`zek-
nek az iskoláknak nagyrészét sem lehet a mai fo almakkal zaérve 
középiskoláknak nevezni .Eendszerük ele ; .,i s<aerésére nagyon jó példa 
Petőfi i s•kolázása.Ezér t kap:: colom munkácnat az ő nevéhez. 



I .Tár sadalmi-és o sztályviszonyok.Poli tikai helyzet  

I .a.Gazdasági helyzet  
Mivel célom az evangélikus iskolák helyzetének bemutatása.  

a  gazdasági helyzet vizsg3lat ~►nak arra  a  területre kell kiter -  

jeduie, ahol ezek az iskolák elhelyezkedtek,  s  ahol az  í  skolák ta-

nulóifjuságát adó evangélikus lakosság helyezkedett el. A tertile- 

ti elhelyezkedést erre az időre vonatkoztatva Keken :ndrás vizs-
lo.  

gálta. 	Tömegesen tal(:lunk evangéliku : :okat  a  aémet többségű vá- 

rosokban.az ország északnyugati és északi sziováklakta megyéiben  

és a ;)uniin tul északi részén.  

A reformkor harcainak gazdaági alapját  H  feudális társa -

dalai renden belül fejlődni kezdő kapitalizmus adta.A városi la-

kosság részére  a  feudális kötöttségek avar naa adták meg  a  haladás  

lehetőségéti ez  a  réteg r, zinte elsőnek kivánta megszerezni azo-

kat a jogokat és gazdasági előnyöket,amelyek már a kapitalizmus  

felépi tményét jellemzik. 1 földművelő lnkossák ugyanagy érezte a  

c  azdasági helyzet tarthatatlan vo1 t-t. r ► z ország északnyugati megyé-

inek gyengén terctó földje uyomorus:,got jelentett az ott lakó em-

bereknek.! ;zt  sulyosbi tották w g a jobb<ígyság terhei.  
Lz az általános gazdasági helyzet a teriileti elaelyezkedésből,  

illetve a városi életformAból adódott.  `elekezeti jellegű harcot  
ezek ellen nem lehetett vivni .Igy alakuló manufaktura,vagy kisebb  
gyár tulajdonosa sem tett iunalsai között seemilyeu ílönbsé et 

 

felekezeti szempontból.Az egyes  városokban lévő céhek még is -  
kább tekintettel voltak munkásaik,dolgozóik vallására,a vallásos  
élet meÉ yilvínulásaira,U.inaepnapi munkaszUnetre.templombajárásra,  
stb. /finnek regényes leirá -áva1 Jókainál is találkozunk:Elátko- 
zott család.stb./  

nagy földbirtokokon az évtizedek óta kialakult vallási  
helyzet a XI X.század elején nem mutat lényeges változést. ., ;ain- 



deakori helyi többség tcrinószetesen igyeketett beolvasztani a  ki-

sebbséget ugy felekezeti,nint nemzetiségi szempontból.Töaieges  

áttéri té si ki sérle tekről, ►aint ez az eleső századok vallási har-

caiban előfordult,a tárult időben agyár neve tudunk.lőt.'lég egy-

egy .áttérni,vag7 visszatérni akaró személyért is  éles harcokat  

folytattak az egyes felekezetek a helye rtótanács,vagy a kan - 
11.  

cellári a beavatkozását is  igénybevéve. 	'1 nagy Prónaj és Podaae  

nicsky birtokokon 4seiédsóg ss a jobbágyság evangélikus maradt,  

mint ahogy senki sem kivárta az Eszterházy,h'e:;tetich vart' Batthá-

nyi birtokok katolikus lakosságát egy csapásra á ttóri teai.  

igyetlen  ró teg lan,amelyi lenek a .fejlődésében a felekezeti  

viszonyok jelentős előny t,ia ;y hátrányt jelentettek.Ez a honorá-

cior róteg.Llóg rámutatni arra az óriási ki ilönbsógre,qmi egér pro-

testáns é., egy katolikus i skola,és az ott at tani tó tanárok anya-
gi helyzete között volt.üe egy-egy na gybirtok ügyészének,ügyvédjé-

nek megválasztásáaál,vany más értelmiségi állás betöltésénél is  

a felekezeti szempontokot majdnem mindig figyelembe vették .` ~nnek  

a r5 tegnek társadalmi raaitra emelkedése lagyarorsz.ágon alig pár  

évtizede történt" neg.A réteg hatása a reformkorban Faár nagy volt  
az ország szellemi életére.  

Ugyanebben sz időben kezdődik Oroszországban is  a  "rauoc si-
nyec" irái réteg és csoportjaiknak kialakulása. . . a  "különféle -  
rangu"- t jelentő kifejezés az orosz értelmiség nemes és nem na-

mes /ma';yarországi szóhasználat szerint honorácior/ rótegeinek  
egységes értelmiségi réteggé al skulc&sakor vált szo k sossá, ann ak  
hangsulyozasára,hopj itt már nemessk a nemesség szilszólóiról 

 

van sző.  



I.b.Honoráciorok 
A honorácior réteg kialaktulásában az iskolák szerepe első-

rangu.I tt határozottan tanult emberekről volt szó.Ezek tanulmá- 
nyaikat elsősorban nyilvános iskolákban végezték.A megyékben táb-
labirói cií et elérő képzettebb neiesek között voltak e +esek,akik 

otthon tanultak h- zi nevelők felugyelete mellett,ezeknek szárait 
azonban az iskolai képzést kapottakkal szemben ainirnlisnak ve- 

hétjilk..Az l.ratie 1,`ducationis kiilön részben foglalkozik á Neme-
12 

sek Intézeteivel. 	csak internátusok voltak,s az ott lakók 

tanulmányaikat a nyilvános iskolákban végezték.i.,vangálikus iskolák 

közttl ilyen int5zetek állottak fenn Lőcsón,Kósiárkoa,sőt az apró 
19. 

Kis-Zellőn is. 
II.József jelentős szerepet juttatott a nem nemeseknek  a  me-

gyei hivatalok botöltében.::, hon rácion r{ teg elégedetlen 6gónek 
egyik oka 1190 utsn az is lehetott,hogy TI.József halála ut:lom tag-

j ai a nemesi vármegye hi v atal ai ból ld s7.orul tak.Il yenre szembeszö-

kő példa Hajnóczy Józ ,-ef élete.'' fogadható itt a honorácior rótep 
. re vonatkoztatva az,amit Illyés Gyula az elszeggnye''ett Petőfiről 

ir: "A szegénység iskolájába akkor kertit, arai kor mer nem rnegalaz-
kodásra,beletörődésre,szolgai törtetésre,hánem dacra,harera,az 
enberhez méltó,... jogok kiviva ára ösztökéli  a  lelket. ::s láza- 
dásra.Az uralkodóosztályok legveszedelmesebb ellenségei  a  rang-

14. 
és lehetőségvesztettek." 

+1 honorácior réteg helyzete több szempontból nehezek elvi-
selhető volt.Uö tvös József i rj  a a  nea.e:lekről:"Még most  is  vai elég 
ember  e hazában,Ki is át  e  bon sokkal tiszteletreméltóbb polgá-
rának hiszi,ha valakit mind€ négy esztendőben er yszer,tisztujité-

sok alkalmával jó1 5megvert , m.intha egész idő alatt ... szorgalmasai 
dolgozott volna." 	szevetve ezt  a  honoráciorok értékelésével: 



+ 	lo  -  

Óh,a honoratiornál nincs szerencs ✓ tlenebb a világoa.Ha parasztok  

közé megy,kidobják, mer t nem paraszt;ti sztu3i tásokaál,mivel ne' ze-

nes eiber.Bóke idején adózikoiut nentelen,ha ország,rtilés,vag  
nemesi felkelés hirdettetik,fizet,ini.nt nemes ember.Valásógos két-

éltii,csak azon ki_ tlönbsééggel,ho gy :nig ez vi zóet, é: szárazon elél,  
16.  

a honoratior sert egy,sen nnásbk elemben net  tiiretik."  

A kora ny zat maga is  igyekezett enyhi teai sorsukon.Hi ttrich  

vdön szerint:"A Helytartótanács intézménye./1845/ . -apostoli 6  

t'e1sége ... elbatározni méltóztatott,hogy ezen országban uden  

tárvényesen bevett vallási felekezetek kljntorai,egyház-szolgái ős  

tani tói a ti sztesbek soríjhoz száni tta csanak é s  vétségek esetében 
~7.  

a  tisztesbekkeli bansmód ala vettessenek." 	U1a1öuben,:int lii tt- 

rich irj a, a pesti evangélikus iskola teaarai máx elobb is  a hono-

ráciorok sorába taroztak tudomanyos kópzettségiik  és mtiveltségük-

nél 

 

fogva.  
ezen felül egyes caemé k még a szavazati jogot i s megadták  a  ,  

nemese.cicel egyenranguan  a  bonoruciorok részére.E'éldául gyorsod  
megye 1836-ban.  

:z osztályneiyzet 	az iskolázás- összeflaggés ben erre a  ré- 

tegre kell legnagyobb gondot kordi tanunk.1792 kör1.11,az akkor  i s 

forradalmi hangulatu,Ausztriától elszakadni akaró otszág vezetői  

a főnemesség soraiból kerilltek ki. 1848-ban  a vezetőszerep  a  kö-
zépnemességé és  a  honorácior rétegv.i'z a vezető csoport Petőfi  
iskolaóveiben,legfeljebb egy-két évvel előtte.11etve utána koptat-

ta az iskola padjait.<1, s.,abadsgharc nísztvevői ezekben az iskolák-

ban kapták szellemi fegyvereik jórészét,képzectségüket,vil ígnóze-
tük alapjait.  

A honorácior réteg jóval inkább protestáns szinezetü volt,  
mint bármelyik rőteg,vagy osztály  a  feudális Ma.;yprországon.En-
a 



— 	11 	 os 

nek  a  nemzeti sági - és általában nem katolikus többségű - szabad  

királyi városok és és mezővárosok fejlott kulturáján kivid eyéb  

okai is vntnak.Csak egyre szeretnek ráfutatni.Feltllnő,ha eg -egy  

evaog-5likus iskola tanulóinál  a  szülők foglalkozását  figyel jiik 

:eg,--  a  papok gyermekeinek nagy száma.I z  a  katolikus iskolákkal  &MJz"  

nagy kiilönbséget jelontett.A római katolikus  egyhez nóssilósi ti-

lalma  a  papok rószóre,elzárta ezt Biz utat  a  család felemelkedése  

elől.A nem rónai katólil;us lelkészek osaládja,értve alatta  a  g€S-

rögkelebi ós görögka toli kus nős' papokat i s, semmi képpen nem akar- 

ta visszaengedni gyermekeit  a  jobbágsorsba,esetleg,he nemesek vol-

tak,a szegénysóógbe. zeknek  a  w retekeknek a tavi tta t l sa r v in  i  s 

nőtt a hivatalnok, tani tb,ügyvéd, stb. családok  

kermószetesen  a  hanoráaior réteg az:mbelí és tekintélybeli  
[;yarapodását nem néztek t tlectül._ kormány mtir. 1317-ben  külön 

ügyvédi vizsga letőtelóvel és ezeknek  a  vizsgáknak számbeli kor-
látozásával akarta utját állni az ügyvádek Száma  emelkedésének.  
mert gint Horváth 	irja:".. a jogászok annyira elszaporod- 
tak,hogy "prókátorok" és proletárius mindinkább majdnem agyér  — 

18. 	 .. 

telsai! lett."  

Oroszországban ebből  a  szempontból is hasonló volt a helye  
zet. ti em nemes,/lelkészi/ családból származott például T)obrolju-

bov,Csernisóvszki j,stb.is. jtúrdekes módon ez utóbbinak határo - 
zott antiklerikalizmusát  a  későbbiekben éppen szár:aazis val ma-
gyarázták.:/  

~ ~ . Afi~v  
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I.e. Külpoli ti ita.Vi szonyunk Ausz triához 
la'rerország szempontjából a 'zentszövetség rendszere, Ausztria 

vi  s"onya a német államokhoz és Oroszországhoz s az olasz f iggetlen-

ségi mozgalmak helyzete volt  hatással  a  belpolitikai helyzetre. 

íei,ternich igyekezett szigoruan elzárni az Osztrák birodalmat 
mind en - szerinte - káros hatáatól.A német államokkal szerben is a;-

ressziv sódon lépett fel sok esetben.nlönösen nagy figyelemmel ki- 

sérte a nótaét fiatalqág,az egyetemek helyzetét.Adott alkalmakkor ms 
19. 

esős ,r ja nevében tetszését,va„ry nemtetszését fejezte ki. 

Oroszország felé a kölcsönös gyanakvás légköre alakult ki.A cár 

nem tudhatta,hogy a lengyel kérdésben ellene forduló európai laizvé-

lcnéayt nejt Ausztria szitja-e mesterségesca.tusztria pedig ha nyíl-

tan nem is,de titokban figyelemmel kisórtette az orosz tudósok leg-

egyszeriibb néprajzi gyűjtő körutját is,ha az szerb-horvát,vagy szlo, 

váklakta vidéken törtánt,mert minden moccanás mögött terifleti ter-
jeszkedési célt gyani tottak.KiMlönös en veszélyesnek 1. t zott A usztriq 

szempontjából  a  névleg fttg, tlen szerb állapa bevon6za az orosz ér-
dc kkörbe. 

A hivatalos orosz-o sztrák politika baráti volt.Ezt  a  követke-

ző apró példa is bi zenyitja.A dólszkáv mozgalmakban nagy szerepet 

játszó Gaj titokban iusztria felbontéstít célzó terveket terjesztett 
az oroszok elé.1,zek egészen természeteinek vettók,hoAy erről az osz‘- 
rák osászárt értesi teai kell,hogy igy tudom Isa legyen az államéban 

21. 
meglévő felforgató elemekről. 	A Eti szempontunkból ez az adat ;ezért 

f"dekt.s,mert Gaj kapcsolatban mollt a tárgyalandó taaintéz , .tek több ta-
ni tó j ával é:: tana r óval. Seumi sea bi zonyi tj a azonban,hogy ilyenirány 

terveiről értesítette volna őket.Nem i.; tartom valószínünk. 
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I.d.Belsó mozgalmak.Az erőpoli tika  
Metternich óriási eréllyel ellenőriztetett minden belső mozgal- 

mat  ís.Politikájáaak legnagyobb veszedelmét az ifjuság mozgalmai-
22 

ban  látta. .Elzáratta a Fiatal Olaszország mozgalomnak a tagjait  

de tudta,hogy a tüz láthatatlanul is  ott parázslik az egész biro-

dalomban."Vannak  a  lagyarok,akiket olyan eszmék hatnak át,amelyek  

Nyugateurópábah  a  civilizáció tulzásaiból fakadtak. ... amit ez  

ország örültjei más országokban ker esnok az nem az irettség,ha- 
~3. 

nem a hanyatlás korszakának gyriimölcsei ."  
A :;dap,yerországoa tapasztalt helyzet egyre nanryobb agzodalma4  

I keltett  benne. francia háboruk idején   a  nemességet  a  hadi - 

hely zet komoly  .  ának hangoztatásó . val még könnyen le lehetett en  

relni .A "zentszövet dg fennállásának első éveiben erejének tel - 
jes tudata alapján kivánt mindent alárendelni  a  központi osztr6k  

államapparátusnak.::zen  a  teljhatalmon,©zen a teljes szabadságu  
uralkodáson Utött rést  a  Magyar nemesség 1823/24 évi  ellenállása. 
179o/91 óta  a  nemesség sérelmeinek tárgyalására  e;yetlen egyszer  

24.  
ser került sor az országivillésen. Utóbb m(4 magának az országgyit- 
lésnek  a  megtartása sem látszott lényegesnek.Most egyszerre,nintha  
vezényszóra tennék,a magyar vármegyék egymás után lépnek az  ellen-

állás utjára.JÓl látja,hogy ez még neri szervezett ellenzék,aég csak  
egy-egy sérelem megtárgyalását követelő ad hoc csoportok alakulnak,  
de tudja,hogy fel kell vennie ellenük a harcot.A harcban a szelle-
mi élet vezetői járnak elől.A Kubinyi ak a magyar Aurora almanach  
mecéhásai és ugyanakkor a aógrádmervei ellenállás szervezői . :i'e <̀  -
vereik szelleni fegyverek s nem lehet leszerelni őket,mcrt nem 

 

lehet fegyvereiket kicsikarni a kezükből.  
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A h arco t as 1832/36 or sséggytilie t ►ig`a agy lá tssott aegaye-  

ri a koraóay . Kölc sey t cég as orAstiggyul.é s toly aala si kerul t el-  

távolitaoi Possonyból.Koseuth kőnyomPtos!t be  lehetett  tilt~i.ő 

air cask késirii 3ban ter jesstbette el .f;ondolásai t. A readőrsóg ssi-  

goruaa leosap az orazágatiléai i f justig 	salkflodfisi Kgyesitlet-ére  

Atyagi áldo tato t i s vAllalaak.Hulzeaer forintot igiraek as timid  

Lapaánsskq+nak.azi ebben as időben horri bilis öss$eg.d letartóz-  

tetáoeok alien  harcol6 és még mindig k3sir:3sos folyóiratot ter -  

j eas tő Ko sau th í p börtönbe kerill. A1ig hiss valaki a ki bon tAko -  

sós ler,otős4gibea•HtSlcSey mőq a legkisebb ea;;edminyeicet sea ér-
te ceg•Utolsó versei egyikibea.a Zriayi második éaekRSbes ass  

14tja a legkisebb reiaíiayt seat  
"is ails bon tll a aisy folyam prtj•ire.  

-~ 

 
mho  szózat és  *la keblü oáp." -  jósolja keseruea.  

As eayhuléa 1889-ben következik bo.Kalosey horaostársad el-
érik i"marmar" kanoelllis el.aosdi V ai t,184o -ben cég a politikai  
foglyok asabadonboc s5 té ai t i s.  

Tile+aányea szeriatinost.13o óv távlatóból.asért taléa  
teal is ér t+ikel juk as irod aloc vezető  szer epé  t. ATudoaéayo s  
Akadéaia,as irodalmi éget cai an3.ya.sseriatsa,aegtévesst  

cikket  as akkori idők  ártikeli siail.P6ldakitat realism*  
közgyitlíadsek egyik bAtérosat€  t kiváaoa beautatni s"9sbedel  
toeeeao.a gagyelr 111d6s 'i.' ~ rgaa~ p, titoktioka is VereaaeRti llih ~+ly  
ugyanazon társasóg reties tisg j s nzer -4at. esedeiaek;hogy egy  

tudom lnyos qhc3neum Csia alatt szerkesstetdé ujaégask ki  - 
wh at ise irint a 8[egy1 1[0lt6sAgu] Il[agyat] KQ.rtilyi]  
a [ely tHr tól Tfln:itehos intézett 	loglalatrea sárt tolya..  
modó levelek, a vilaegy él tal pFZr toltassik. T4gsés;i[iaek  
elette a lblyazoaókaak kérése rróat batórosás tétetbetaék  
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eredeti esedező levelek oly utasi.tással adatik ki i'ősz©lga- 

birá Zlinszky Jzínos urnak,hogy a folyamodóknak erkölcsi 

Tagok viseletökről ős arról is,hogy gainénü btítors 	 t nyujt- 
hatnak az előfizetési pénzekre nézve,az illetőknek iegiall- 

gatása mellett vizsgálódást hajtván végre,a tapasztaltak -
25 . 

ről tégyen tudósitást. 	" ezek szerint ebben az időben az 

hogy valaki  a  'Tudományos Akadéliia titk3ra,nem jelentette 

azt,hogy az egybegytllt segyei nemesség ismerje is Őt. 
Összefoglalásként szeretném leskögezni . Az értelmiség hata-

sa a jogi,politikai,szellemi élet változásiban mindeniitt kimutat-
hatóan nagy.A politikai élet nyigtalan$ága a iegérlelődött,de 
ég végre nem hajtott 	 változásoknak  a  következménye. 

.t;bben a forrongó korban járja iskoláit Petőfi.lielyzete a lázadó 
értelmiség oldalé*a állitja,s igy lesz  a  haladó,átaldkulásban lé-
vő Magyaoror szAgnak egyik szellemi vez-$re,  a  magyar nemzet ki ala - 
kulásának egyik legbátrabb harcosa. 

Vi .sgáljuk meg pedagógiatörténeti szempontból .ailyen volt 
9zoknak az iskoláknak helyzete,` nelyekb©n tanult. 
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II. I  s  k o l a s z e r v eze t  

I I . a.'1'erületi elhelye zkedé s. Peltiy ele ti jog 

1i ben lehetett válogatnia Petroviroo I stvánnak,ha fiát a la-

kóhelyén található iskoláknál magasabb fokuba kkarta járatni?  

A háromféle nagy iskolarendszer,a római katolikusa refor   

má.tus és az evangélikus elég élesen elki11önült egynástól.A 'pro-

testáns iskoláknak katolikus tanulót felvenniük nea volt szabad.  

Egy kormányrendelet faég a pro testáns házi tani tók alkalmaz-::-,át is  
26.  

tiltotta katolikus növendékek mellé. 	Ha valahol ilyesmiről tu- 

domást szereztek,101ön rendeletben intézkedtek megszitntetéséről,  

mint például 13eszterceb5nyán,hol tudomásra jutott,hogy a na„ yhi-

r~ 'Llpner-fele leii<.n;,-nevelóintézctbe katolikus leányokat i fel -  

vettek.A protestánsok egym.3sközötti iskolacseréjét már nen. til -

to tták,de ne feled jUa k el,hor éltek még szemtanui annak az i té -

letiek, mikori 1779 ben a hevesraegyei Inoka község iskolamesterét  

6 hónap szigoritott börtönre itólték,mert református iskolájába 
27.  

evangdlikus felekezetű tanulót vett fel. 
A katolikus iskolákban is kevés volt a raás vallása taaul6,hi-

szen,ha  a szillő odavitte gyormekát,az feltétlenül ki volt téve az 

áttéri tési próbálkozások veszélyónek.rlóg II.József kora óta fenn-  , 
 

állott néhány "közös i skol a" ,pl.l3reznóbínya, "zentmyörgy . ~'~:i tlip-
28 .  

cse, 	de  a  II:Ratio raegjelenóse után ujabb ilyesfajta,vegyes - 
v al li su iskolák  fel álli tá sáv al neon is  faglakicasfaiacpr 6 b:31 ko  z  t ak.  

Mint emli tettem,az orszúígyülésekre hosszu időn  keresztül  
jellemző volL. az ugynevezett sérelmi politika.A császár az adó és 
ujonclétszám fe ubh megajón16sa után következetesen felosz-
latta az ország;yülést.F t hosszu évti zedeken át tet,te,s igy  
ezekaek az előzőleg igen alaposan összervüj tört sérelmeknek a  
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tárgyalására nem kerülhetett sor.Erthető az 1832/36-os ország-

gyalés ragaszkodása a sérelmek előzetes tárgyalásához,és az 1839/4o 

í'i országgyt11és nagatartása,amelyik szinte faég dol gozni sea akart 

addig,mig a politikai foglyok c.; zabadonbocsítása, 	elyet a legtöbb  

leegye előzetesen tárgyaiand6 s:;reletaként vett fel a követi utasi  

t: sokba, - Taeg nem törtóni k.  
A protestáns egyházak igen sok és igen sokféle sérelmet gyttj-

töttek összeTalán legélesebb csattanójuk volt ez u ,yn©vezett Tágen-
ttgy,anelyet Kölcsey országgyitlési naplój-íban ir le igen szinosen. 
Ez hatalmas hullámokat vert,ós hatását még a legmagasabb országos 

29.  
hivatalok betöltésinél is éreztette. 

Ezek között a protestáns r‘:iszről előterjesztett s4re1 ek kö-

zött ,akác az ágensek utján a korra. nyhatőságoknál előterjesztett  

ügyeket,akár az orszféggyrtilé.si tár g yalásokat aézzflk,iskolai vonatko-

zásu a reformkorban igen kevés volt.A korm-í.ny zat Mária  Terézi a  

uralkodásának utolsó ~~veitől , köriilbeliil 1769-től kezdve net  nehe-
zi_tette meg a protestánsok iskoláinak fejlesztését. 	. 

tananyag összeállitús6ba sem szóltak bele.Elismorték,hogy  
az I. és IT. Latio uera vonatkozik közitotlenül a protestáns e  
ház~kra."~ie ;kiv nték uj isko.l. k létesitónél az anyagi alap biz -

tositását,de ez is teruiószetes volt.qlyan helyen,hol nea voltak  

aeg az anyagi feltételek,  a  protestánsok is természetesnok vették,  
hogy iskolát fejleszteni nem lehet•Erról uióg az iskolák anyagi vi- 
szonyainá_l, bővebben is szólok.  

Az  orsz/ígos tantigyi alapból,mely a feloszlatott e;yh/izi ren-
dek va;yonából kelotkezett,az egyetemet,  a  katonai nevelőintézetet 
/ludovikát/,tehát olyan intézeteket is támogattak,mclyek protestáns 

tanulókat is neveltek.Itt a tan/árok vallása ellen volt kifogása  a 
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protestánsoknak. 1819-ben a pesti egyetenea csak egyetlen protes  -

t :íns tanár volt ,/ .'chedíus Lajos,ki t később részletesen be fogok  

mutatni/, schwartner 1.í;rton helyett is katolikus professzort nevez- 

tek ki.A ludovikás neg éppen nem volt e;yetlen protestAns  tané r 
30.  

Sem.  
Ma  2oo óve agyég ennél is nehezebb volt a helyzet.iilos volt,-

egy-kót hely kivótelével,-  a  protestins iskolákban a latin. gr amma-

tikai oktaté.saál inagasabbfoku tudoaáayokat tanitani. "A regtorok-

ban általában megvolt  a  hajlandóság arrra,hogy ti tokban;engedély  
nélkül is tanitsá$  a  felsőbb tudoaC:nyokat. 	-irja Fináczy egóny- 
be illők  a  nyomozások, ahogy an e,yhuzi ős világi hatóságok "rajta  - 

32.  
kapták"  a  protestáns diákokat azon,hogv "tanultak!" Alattomos be- 

33. 	 34.  
sugók 	és vakbuzgó megyei tisztviselők 	igyekeztek negakadá  
lyozni ezt  a  törvénysértőst. serese sére nőn nagy si kerrol.I skol atör--

téneti szegpontból nagy hátr:jnyt jelegt,hogy a pontos adatokat,-
érthetően, - az iskolák ti tokban tartottdk.Je hogy az itt képzett  
tanulók, -  a  követkesó enberőltők pedagógésai, - nemcsak az abc-t  
i,: iuu1 t ik rneg•,azt az 	 kikerülő következő nemzedék  
s,4 mutatta meg.  

A később részletesen bemutatandó evangélikus "f ,yste+aa Rei  
"chola stiene" az egyházkerületek hatáskörébe utalja az un.Fyeeuaok  
jeientőaeinek ellenőrzését,s tanulmányi ^z©mpontbóllezeknek köz -
vetl©nül ide kellett jelenteniük ügyeiket..t z az iskolákat anya-

gilag fenntartó e ;yh,_: zak jogainak nr5mi korlátozásával járt,  s  ter-
mészetesen nerc :cent surlódíis nóikil.Kélvaárkon az egyháza fenn - 
tartó pártfogóság 	az egyházkerület részletes szerződésben kö- 
tötte le a kiilönböző jogokat éS kötelosségeket.Általában azonban  

a lyceumokról, int egyházkerületi iskolákrdl,a kisebb latin  i:~ ko- 
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lák egyrészéról,mint egybázmegyei iskolákról be  s  zélbetünk.I lyea 

volt  a  stárszentlőrinci "lobola senioralis usque lyntaxim inclu-

sive" és az aszódi ":',ebola latina" is Petőfi tanuliényai idején. 

Ezektől 	 minden evangilikus egybázközség igyekezett 

legalább egy egytauerős iskolát fenntartani a gyermekek szárra. 

Ezekben  a  tanulás neve volt törv nyben előirtan kötelezó./II.Jó-
zsef egyik réaid ide$i.g érv nyben volt rendelete már előirta 

a  kötelező i:;kolázást/.Termrlszetes kötelességének tartotta min  - 

den  szü ő,ki anyagilag erre képes volt,hogy gyermekét legalább az 

elesi foku,irui olvasni tani t6, iskolába elktild je.Ezeknek az ele-
mi foka iskoláknak  a  feltttyeletét is az egyházmegye vezetőjének, 

az esperesnek megbizottjqi látta el.1?zt nevezték dékánnak.Pest m e-
gyében póldául Petdfi iskolaéveinek idején három dékáaátus volt. 
Az i skolaüyeket 	évben aegtárggalta az esperesség köz - 
gy &lése.Tessedik is volt dákét a rrlaga idejében.Igy készalt peda-
g6gi ai munkáj a: "Utasi tás a dékánnak." 

A mellékelt térképen,/1.1e11.2o.oldal/,bemutatom az evangé-
likus egyház négy keriiletét.Fzek a tbrténelnileg kialakult kerti-
letek,a D)uráninneni,Du jIntulis,Bányai,é9 Tiszai,nem voltak azono-
sak sara  a  református egyház egybázkerületeivel,sem az országgyftlé-
si tárgyalások kertileti gyűlésein kialakult kertileti beosztással, 

bár ott is négy-n gy keriiletet ismertek./,1z Erdély és Harvátor-
saág nélkllli területet 5rtették akkor t`agyarország alatt./ 

A dundntuli ebyházkerületbc:n opron,a 1; apainneniben Pozsony 
volt lyceumi rangban.A tiszaiban Eperjesnek kollégium volt az 

elnevezése.Ez nem jelentette,bogy ott nuagasabbfoku tanulmányo-
kat tanitottak volna  a  többi lyceumnál.A később bemutatandó pél-

dá.kon látni fogjuk,hogy az eperjesi "kollégium" környékéről is  
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sok diák kereste föl a pozsonyi "lyaeumot.mintegy evv3l is elis-

merve,hogy itt magasabbfoku képzést kaphat..Aitiszai keriiletben  

egyébként még két lyceum is mítködött,a késmárki 4s a lőcsei.,  

b'iyai egyházkerillet le n  agasabbfolat iskolája ^elmecb őnyán volt.  

Lz 

 

éppen Petőfi tanulmányai idején vette fel hivatalosan is gim- 
35.  

názium helyett a lyceum.  elnevelést ,bár erről az eg háskertilet 

már előzőleg is ismételten tirggal ásóikat folytatott.  

A z egyes egyházközségek iskoláiban is  tani thattak latiat,61-

talában a syntazisig bezárólag, z olyan naj egyházközségekben,  

mint pl. a békéscsabai {s a szarvasi,valószinii is,hiszen az 0l-
sCben 5 tanerő tanitott 136o tnnulót,a másodikban 5 tanerő 1286  

37.  
tanulót az 1833 .ovi flebomptí zlaus ^zerint. Ilye  i ` ~ Qi kban a 

képzettebb tauulők segédtani tóként rriködtek,s lehetőség  szerint  
magukat i s képették.  

A nagy iskolák mellett a kis iskolJkban is volt lehetőség  s 
rá,mint ma mondanánk szakkökök,va ► 	 tárgyak formájában,  
-hogy magasabbfoku ismereteket tanitsannk.Igy a gimnáziumi foktól  
régen elmaradt  egy t aner ős  ki  :~  zell ői, 

38.  
bmzonyi trúiy alapján 	vették fel  

i skoláb61 	ott kiállitott  

'elmecbány ára 1821-ben J auovi ts  
József©t.RÖgtön a yntaxis osztályba vették fel  a  kétségtelentll  
tehetséges tanulót,ki az évet zökkenő nélkiil elvégezte,és az  

39.  
1822/23 tanévben már a ' yntaxis s sodik évfolyamát  végzi. 

A protestáns iskolák szervezett e;yiAttmítködÓaének jó pél - 
dáj a az,hogy a t Étárok i s tanithattak ©gyiás iskoláiban..; felvidé-

ki iskolák általában szivesen alkal'aaztak evangélikus 16tiikre is  
református vallúsu naE;yrn tanónt. sárospataki iskolában vi9zont  
a német nyelv tanára volt rendszeresen evangéli kus.Ilyenek vol- 
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tak pl.  a  Bach-korszakban Pálkövi I stván, a huszas években :+i a da 

Pál ás még előbb maga .7ichevcIrley Mátyás,aki kősóbb Poz^onyban 

Koren,ltur és sok 	nevezetes szeméjty kedves professzora volt. 

Néhol a rendszeres  e  Tyüttmükiidés következménye volt  a  többfele-

kezetit tanári kar.Ilyen volt például  a  los nci református gim -

názium,ahol az egyik tanát ho-szu időn eresztül elfogadottan 

evangélikus volt.Nem is  akárkik! Itt tani to tt Palkovics György 

a  pozsonyi csehszlovák tanszék későbbi elsó tanára ős Homok€y 
40. 

Pál, akit Petőfi is tisztelettel keresett fel Losoncon 	.Loson- 

ci érdekesség,hogy a 4000 lakosu kisvárosban  a  református 
n zium mellett evangélikus algimnáziumot is szerveztek a reform- 
korban. református iskola fejlesztését már a XVIII .században meg- 

41. 
kezdte Fád ay Pá1,1= ákóc zy titkára. 	Az evangélikusok száma magasabb 
volt .a városkában,de nem rendelkeztek alapitványokkal.Igy alakult 

ki  a  helyi versengés,;aely v4geredménybnn az oktatásügyre jelen-

tett hasznot. 

az,hog e ;y-egy kisebb városk ban több felekezetnek is  

volt magasabhrendii i skol4 j a,mO shol is  elő fordul t.Ro zsnyón kato-
likus liceum és evangélikus gimnázium volt.Breznóbánya lélek - 

száma 3000 körtil mozgott, s itt a mar emli tett "közös" iskolán 
kivül a pi ari Q  ták al só fo ku i  nnázi umo t tartottak fenn. 
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II.b.A tanulók osztályhelyzete  

Nézzttnk meg néhány példát az osztályviszonyokra az iskolákban:  

42.  
Aszód 1778 sl avu s  nobilis  9  

i g~obili s 15  

hungarus  nobili  s  

ignobil i  s  

6  

4n 
 . 

Ia s-Zel  lő 1778 sl avu  s  nobilis  13  

ignobilis  6  

civi.s  2  

liber tinus  5  

filius ludimagi strt  1  

huagarus  nobilis  8  

ignobi_ li  s  1  
fi.lius ,aeotaetr;  1 

Jellenzó a honorácior réteg értékelésének bizonytalanságára  
ez utóbbi i skoláníal a tani td és mérnök fidnak nee atározása.A jelen4  
tést az iskola  rektora állitotta össze és a  földesur,tnint et"yház-
felügyelő irta alá.Ók utaa;lk sem tudták hirtelenében ueTuondani,  

hova i ^ szánti tsá4 ezt a két fiut.Hiszen a szitlők szrirmazáisuk sze-
rint a obili sek, tudásuk al -ipj án honoraiciorok vol tak.Végttl  i s 
kénytelenek voltak az egy-egy gyermek kedvéért uj kategóriát  fel-
állí tani . 

iittanulmányoztam az 182o-184o közötti évükből az I .me11ík1e-

ten feltiintetett evangélikus lyceumok,collégium,és gimnáziumok  

hozzáférhető anyakönyvmásolatait./Kb. az anyag '74  -a van meg./  

Pár .jellemzőnek tartott adatot felsorolok.  
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44. 
$elmecen 1822/23-ban 	184 lyn taxi :beli ér! ennél iagasabb 

osztályba járó tanulóból 33 lelkész gyermeke /17,9 4,18 peda - 

g6gusé - rektor,ludimagi ster,pro fesszor- /9,B /,csak 34 /18,4 / 

a  birtokiból élő nejes 
45. 

1824/25-ben 	191-ből 

- Vblabiró,birá,Alispán,gtb.-.ílgyanott 

33 /17,21 a pap,19/ lo°t/ a pedagógus,26 

/13,61  a  birtokából Kilő nemes. rdc:aes felfigyelni a b.".nynmühe- 

lyi munkfis meghatározásra,hiszen ez tér bérbál élő kótkézi dol- 

gozót,"proletárt" j e1 ent..;z 144-ből 2. 
46. 

Pozsonyban 1825/26-ban 	3o1 gramm,ati sta ős ennél Magasabb 

osztályba járó tanulóból 51 /17`-/ lelkész gyermeke,-köztük a 

varasdi rabbi Qedicus ólothivatást választó fia,- 14 /4,7,u/ peda-

gógus,42 /14 %/ terces,-köztük a svéd konzul fia-.í'ozsonyból 

1327/28-b61 csak az első félév adataiba tudtam beletekinteni,s 

ebből is csak  a  prima és secunda classi.sok eredmőnyeib4244 ta-

nulóból lelkész 35 /14,3 ;«,/,pedagógus 17 /6,8 .,/,nemes ;io /2o , 4 ./' 

trinulónak az édesapja..,zért idtam a 'ok közöl pont ezeket  a  sel- 

reci ős pozsonyi adatokat,:nert ebben az időben j .rt ide Koren István ;  
Petőfi későbbi aszódi tanáraiis,ezek az adatok szó iskolatársai» 

nak adatai.Nem tudjuk közelebbről me;határozni a M "civis"-nek i[ 
beirtak foglalkozúsát és osztályhelyzetét, .aer t cz a beirás jelent-

hetett mezővárosi polgárt,bónyapolg rt,/erre egy esetboa taltíl-
t am  is utalást/,de ugyanakkor céhmester alkalmozottjakónt d61-
gozó munkás is lehetett civis. 

A civis is rangot jclentett,sok jobbAy részére szinte el - 

órhetetlen rangot.&ir az országg ritlósen az összes szabad királyi 
városoknak együttvéve volt csak annyi  ,zavazatóic joguk,aint egy  
várrnegyónek,de  a  civiseket akkor sem lehetett  a  here ne1esekhez 
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>zami tani ,magánjogi ,btintetójogi elbirálúsuk i  s  jobb volt. 

A  fog;lalkozá iok sokrótüségének bemutatására (illj anak itt a 

különböző feltüntetett ipari foglalkozüsok megnevezései.Korúnt-

sem te l jes.lgyi k-másik tagozatban egyszerűen csak "iparos"a meg-

határozás,máshol a tanár részletesen felsorolja a foglalkozást. 

tgyöntetü rétegről természetesen ebben  a  csoportban sem beszél-

hetiink,hiszen egyszeri olvasásra is •alószinii,hogy az aranymű-

ves és fazekas iparos társadalmi helyzete között Óriási kulönb-

ség van.Vrin közöttiek:aranymilves, iészúrosl,molnár,pék,takáos,ci_-

pész,szabó,6cs,kelmefcstó,órás,papirk.Sszi tó,timár,klmüves,laka- 

tos,szappanfóző,szegkov cs,sziics,posztómiives,"mechanikus",fazekas, 

stb, /r'azekas alatt valószintileg télen dolgozó és nyáron kocsival 

árusi t6 vzindoriparost értettek./ 

;fiz egyes állások maglevezése alapján nem mindig állapitható 

meg az egyes családok társadalmi ér osztályhelyzete.iLnnek ellenére 

valószinii,hogy uradalmi cselóde t j elentett a  vadász,vincell'ir,ker-

tő sz elnevezés. 

Pozsony fejlett kereskedelművel ngyarázható,hogy ,elmcccn 
6 /2,3,/,illetve 3 /l,5',./ kereskedűgyeruek szorepelt,mig Pozsonyban 

38 /12,6"/,illetve lo /4,14.Ez utóbbi csak a prima ős secunda clas-

sis adata.Abból.,hogy igen kevés kereskedőgyermek maradt a legfelső 

classisban,arra következtothettink,hogy ők nem járták végig az el-
méleti i skolákat,mi kor a sziilők taegfelelönek tartották a tanulók 

ólutkorút ós elméleti "vógzettségét",akkor a diák kimaradt ós 

folytatta apja mesterségét. 

Kispolgárok köztii az obsi tos katona,börtönőr,könyvelő,e -

házfi,mérósmester,stb.foglalkoz; sok mutatjúk,hogy ezek 'a rétegek 
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is igyekeztek tehetséges fiaik utj a a na r;yobb elismerést je-

lentő,nagyobb képzettséget kivonó társadalmi helyzetet elérni. 

Mai mértékkel mérve találunk mór "vendéglútóipari dolgozót" é:7 

"közlekedési dolgozót "/hajóst/ is. 

UmeCen egyik--másik jelentésben részletesen kiirják,ha 

nemes a szitló,akkor is,ha egyuttal nem földbirtokos,máshol ezt 

nem jelzik  a  felsorolásbaa.Az egyik  tagozstban a mészáros fog-

lalkozáshoz /ott B ilyen szitlő volt/,következetesen ki van irva 

hogy ncmes,vagy polgár-e az illető. 
Legérdekesebbnek a pozsonyi syntaxis ehk tanulójánál lá-

tom a bejegyzóst.Az apa:inss.Milyen nagy kivétel volt ez! ;Milyen 

boldog órzóse lchetctt a;z édosap.insk, - l;i egó z életében mások 

szolgálatában állt orlsok mindennapi szeszélyeit volt kénytelen 

nap-nap aaeliett tilrni, - hogy fiát si 	t tanittatnia,iának 

sorsa már nem lesz annyira megalázó,mint az övé,fiúnak család- 
4B. 

ja már a megbecsültebbek között kap helyet. 
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II.c.9z iskolák felszivó hatása.Körzetek 

A tanulók az Ausztria-Magyarországon beltlli belső államhati- 

rokat tanulmányaik folytatása célj bál nyugodtan átléphették.i dé-

lyi szászok jártak Pozsonyban az evangélikus lyceumban.Találunk 

"elmecen morv a ,Pozsonyban morva ős ausztriai származásu tnauló-

kelt,ami azt mutatja,hogy vándorlásuk utjába nem görditettek akadá-

lyokat.Entellett vannak Pozsonyban görögkeleti és zsidó szántazása 

tanulók is.Utóbbiak rendszerint "medic:us" életcóllal jártak ide. 

Tantárgyaik között a "fizikát" mindig megtaláljuk. 
+raguk az evangélikusok nyugodtan átléphették egyházuk eoy-

házkeritleti határaik.A közös felügyeleti batóság,a közös egyházi 
szervezet alapján általános szokássá vált,hogy a "bány&keriilet"' 
iek /ide tartozott Aszód és szarvas is/ a syntaxis után 'elmecen, 

kerületben folytatták t snultl'nyai kat,a "ti szai" egyházkerületbe 
tartozók U sgyánból 45 qaj ógömörből akkor is Eperjesre aen tek, ha 

'elmec közelebb is volt. "Ezt i szülök ismeretségi köre,a régi isme* 
professzorokra va16 visszaemlókezés,a tanárok ismeretségi köre i 

természetessé tette.Igy órthetó,hogy Petrovies István is Aszód után 
49„ 

Selmecre kivánta küldeni fiát,tanulmányaiaak folytatására. 

Dint mondtam,ez nem volt tételes szabály.Maga Petőfi is járt 

a. "dunáatuli" egyházkerületben, 'árszentlőrincen iskolában,és Koren 
I stvánnak is voltak az ország egész területéről isloolatársai a 
'dun •_ininneni" kerttlethez tartozó pozsonyi liceumban. . 

A területi felszivó hatásra figyeljük meg a 2.mellékletet. 
/28,oldal/• 

A szülő gyermekét természetesen lakóhelyéhez minél közelebb esv 

iskolába kivánta ktildeni .Tehetasebb szülők elküldték gyermekeiket 

egy-köt évre távolabbi vidékrr> is nyelvtanulás cóljíból.Igy tudunk 
Kazinczyról is  bogy Kó smár kon j árt.Ugyani de ment r'zemere Ber tal ann 
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2.mellékl et  

A  tanulók szülőhelye:  

qzLil.hely. 	Losonc 	~elnec 
1778 1823  II 

log.r.sy . 
Selmec 	Pozsou 
182511 	1826 

Pozsony 
 

ir.és 	lFC. 

4110 •-4IIIMWM4•11.11■410  

Pozs on 
1828 I  

Pr.és  1,^c _ 

Pozson 
1826 II 
Zy.és Gr. 

ozsony megye 1 1 33 49 39  
yitra 	" 2 2 4 29 19 28  
ógrád  33 44 44 18 2 12  

mor 8 3 8 lo  
est  3 15 1€3 24 2 19  
róc 1 12 6 3 5  

ars 7 14 21 2 4  
ólyom, 

enc sen 
1 26 25 14 

13 
1 
2 

11 
14  

őr 1 3 5 1  
m6rom 8 1 2 4 8  

;  ,zprém 4 3 2 3  
iántul egyé b ter. 3 12 2 7  
nes 1 12  9 

,tó 2 8 2 5 4  
.3 s 3 3 5 5  

-a 1 1 3 3 7  
; s 4 2 1 1  
,.sod  5 1  
,plán 2 1 

2 
1  

4 
é~ Irlagyar o. 4 6 5 2 17  

i  ,51y 6 2  
h-`dio rva o.  2 1 23 5 2o  
ztria ervéb tart. 1 8 5 11  

,Let-Porosz-Angol 0.  3  
sszesen loo 184 191 245 lo4 244  

:gyéb MIa yar o. alatt Bánát Temes,Torontál,fatonai határ-Urv~.dék, ,zerém,heves, ` ,Ares,ősalad Arad ,Vara sd, 'zabolcs,Ki s-
hont,Kraszna, 7zolnok,Ki skun és Biharmegyei tanulók szere-pelnek.  
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és dac se is német nyelvet tanulni.Homokay Pá1,Török Pál  a  szlovák 

nyelvet akarják tanulni,ezért mennek lelmecbínyára /liomokay mai 

gyar nyelvmilvelő társaságot szervez ,Török Pál viszont Pesten 

veszi hasznát nyelv tudásának,mi kor a távollevő ev.lelké s .,t he-

lyettesiti./Az egyes iskolákban szerzett bizonyitványaikat a kö-

vetkezőkben míndcn további nélkül elfogadták. 

A nyelvtanul"{  s  egyik gyakori foraá e volt,hogy a családok gyer-

mekeiket cserébe adták.Laindkét család a másiknak  a  gyermekét sajátja-

ként nevelte egy-két évig.Lz általában lo-16 éves gyermekeknél *volt 

ebben  a  korban szokó sos.A pozsonyi iskolában az 1825/26 tanév adatait 
adom meg példaképen.A prima tagozatban nincs sseregyermek,a secundában 

5,syntaxisban 9,  a  grammatisták között 12,a donátusban 8 tanuló van,ki 
nek lakása cseregyermekként van feltilntetve."elmecen az 1822/23 tanévben 

két gyeseknél találtam ezt  a  bejegyzés-,t,ennél as iskol€inál ugylátszik 

ez nem volt szokás.A pozsonyi német szó ezzel szemben sok szülőt vonzod. 
Igen kedves emlékei voltak Jókainak ebből az időből.Mire megvinUlünk c, 
regénye sok részletet feldolgoz cseregyermek korából maradt emlékei 

rege az első :személyben irt regény i.  g  .cseregyermekeket szere-
,el bet főszereplőkként. 

Az Ausztrián kivilli killföldi tanulás 184o előtt nagyon nehezen 

volt lehetséges.Mire Petőfi,pápai tanulmányait befejezve ktllföldi  e  e- 
tercre mehetett volna,addigra 
pro fesszora,Koren I stván,bár 

az utazást magkönnyi tet ték.Petőfi aszódi 
51. 

akart,r ég nem tudott ktilföldre jutni. 
Petőfi aszódi iskolat_írsai közill már többen jártak kDlföldön. f költő 
tanárai között is  voltak szórt "academicus" minő si tésüek,például Do-
leaai István is.Lz  a  minősités azt jelentette,hogy ktilföldi akadémi-
ákon járt.Lichard Dáni el,ki Petőfit `'elmecen magyar történelemből 

buktatta,szintén külföldön szerezte a maga szakteriiletén tudósnak 
52. 

számitó szakképzettségét. 
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II .d.Tanulól5 tszámok  

Az egyes iskolák tanulóinak létszámára vonatkozólag a XVIII .,  

század végéről kevés biztos adatunk vas.''t XIX század e 1 e j ér ől már  sk 

elégié rezUi s összehasonli tó ad atokkal rendelkezünk a tanulólétszám 
53.  

fogyásáról,v,vy emelkedéséről. 	h napóleoni háboruk ős Pozsony el- 

foglalása idejön például a pozsonyi iskola látogatottsága hirtelen  

csökkent.4 príma klasszis létszáma 1809/10-ben 132, 181o/11-ben  ara 
54.  

csak 41 fő  volt. Csetnek,Dobsina,ilagrrőcze,Osgyán ezekben az i- 
dőkben válnak kisebb i skolákká.;Ahol az anyai megalapozottság na-

g,;yobb,vagy esetleg politikai és tanulmányi meggondolások azt lehe-

tővé teszik,az iskola fejlődésnek indul.  
Igy-egy professzor hirneve ugrásszerit emelkedőst hoz ráz iskola  

tanulólótszámának növeked ~:,sóben.Koren István tanulóinak létszáma 

._ szódon,az első tanóvben,a rielyet egyébként is csak novemberben  
55.  

vett át,25 volt,pár óv alatt 6o-ra emelkedett. 	r; losonci gim- 

ndzivat tanulóinak létszáma 1842-ben 16,1844-ben,az uj professzor 
56  

megjelenése után már 80. 	^,z ef;yes hallt itott,nem kötelező stu- 

diuiaok tanulói létszáma is  emelkedhetett ugrásszerü.en.,\ magyar /./ 

országgyűlést tartó Pozsonyban példüul 1835-ben a szlovák nyelvet 

tantiló lyceumi tanulók száma,kimondottan 7tur ujszellemti munkás.. 
sagának hatástara 3o-r61 loo-ra emelkedett. 

'elmec vartékát sokak szemében,s •ifi lehet Fetrovics István szo-
mében is,az  is  növelhette,hogy a napóleoni h<iboruk és Pozsony esi,  
li t  tt elfoglalása idején a pozsonyi "anyaiskola" növendékei oda  
caenekültek."A.z elszóledt tanulók 'elmecen találtak aenedáket,hol 

58.  a testvér alma mater fogadta őket melengető keblére.  
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II .e skol aril to z t at ás.Egye temi felvétel 

1 raagasabbfoku iskolába lépésnek n,ai volt feltétele a mai ér-

telemben vett "bi zonyi tvány" bemutat'isa.Ha anélkül jelentkezett 

a tanulá,akkor felvételi viz: ,fiival,/de hivatalos formaságok nél-

kül,/ állapi tották :neg,mi lyen foka a tudása.Jgyetlen állás elnye- 

r.3 hez sem kellett "nyilvánosjogu" középiskolában "magántanulóként" 
vizsgáznia bárkinek i s. A kiadott bozonyi tvány t viszont egy-egy egy-

ház iskoláin belül elfogadták a magsabbfoku i skolúkban,s annak 

felmutatása mellett minden további 	magasabb osztályba lép- 

hetett a tanuló.Ha csak bizonyitvinya volt valakinek egy gyengébb-

nek számitó iskolából és tudása nem volt alapos,uj iskolájában o z-

t:'.lyt ismételt.Ezt nem tekintették nagy tragédiának,ha a szilé bir-

ta az iskolázás költségeit.Petőfi 'versben előadott panasza:"szekun-

dába pónált mégi s, sok szamár professzorom",-nyugodtan költői tul-
zjnak vehető. 

Az állami,/tulajdQnké'pen tiszt ín katolikus/, tanrendszerrel 
csak két helyen volt komolyabb surlódási lehetőség. A jogi és or-

crosi tanulmányok esetén.Jogi tanul, Inyokat egyházi iskoláj óban is 

folytathatott a tanuló,igy legfeljebb elkertilte as katolikus isko-
lákat ós az egyetem jogi  karát.Az orvosi tanulzn nyokat azonban vagy► 

Pesten,vagy I3écsben,de orvosi karon kellett folytatni.Itt már ,Hegköve 
-{elték,hogy a tanuló olyad iskolából jöj jön,ahol filozófiai tanulmányo-

kig bezárólag tanitották az állam áltat követelt anyagot.Katolikuss 
iskolák is  vol tak,anelyek ennek a követel, =nyhek nem feleltek meg. 

Két konkrét eset kapcsán kivánom bemutatni az ilyeik alkalom-
mal követett eljárást: 

A pécsi római katolikus iskola sérelmesnek találta,hogy hall-

gatói nem e,;yenjoguak más akadémiák hailgatóival.KárA1:nezte a hely- 
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tartótanács utján egyenjoguságának elismerését.Lz,köilönböző fenn -  

tar tásokkal,de hivatalosan is megtörténtig az •intézmóny kérelme 
59. 

alapján. 
A losonci református gimnázium két tanulója Kuliffay József és 

r`ór i  s  J áno 3 a pesti egyetemen kivárta tanulmányait folt' tatai . As 

egyetem nehézségeket támasztott és ezért mind  a  ketten személy 

szerint megirt kérvónyitkben fordultak  a  helytartótanácshoz fel- 

vó telLik engedélyezéséért.' helyt& tótan(ícs elfogadta  a  tanulók 

érvelését,mely szerint  a  tani tás Losoncon  a  sárospataki és debrece- 

ni anyaintézetek tanterve alapján folyik,és  a  tanulók felvételét 
Go.  

engedélyezte. 
?1z elismerősnek ez a két módja riutatja.hogy a helytartóta-

náos is egyénileg bírálta el az ilyen e3eteket.Lebetséges,hogy 

e;yes iskolákra már előbb is voltak hasonló kihatásu intézkedések. 

'chedius Lajos irf1tcsomói között találtam Az itt ismerteten-

dő keltezetlen iratot.Keleik zósét 1832 ut ínra teszem,..:ert az em-
litett 183o évi piiesi és 1332 évi losonci kérelmek iktatószámai 

már szerepelni k raj ta.All tevésaa szerint 183426- ban állíthatták 

Össze cichedius részére,ki ekkor az egyetem rektora velt és dol -

gozott az evangélikus e ; yház uj tearendszerének ösezeóllitásán. 
,9z irat nem lehet későbbi 184o-na,mert AULnecbányának ekkaor már 

61. 
mint lyceumnak kellett volna rajta szerepelnie.81 

",fizok az intézetek, amelyekben a filozófiai studivaokat az elő-
ir t rendben tsni tják: 

katolikusok 

I . ;9kadémi ák: Kassa,: o mony, Győr, Mgráb,Nagyvárad,Pócs.1832.I I.21. 

N° 3532 
II .Li ceumok: Lger,Fo zsnyó,l,a toy szoabat.Vác, "zatmár 



á33 
 

III .Philo sophi ai tanfolyamok: Szombathely, 'zeged . 

Ugyanitt privát intézetek i vannak,mint a 
aloévári ,Zenggi ,1yi tram, stb .licoum. 

evangélikusok.  
I.Co11égium:Eper jes . 

II.Lyceumok:Poz.,ony,LŐcse,^op?on,Késmárk s egy inté zet I dély  ben . 
Uni tárius 

Kolozsvár Erd©lybeu. 
Reformátuso k. 

I .Collégiurnok: Sáro spa tak brec en,Pokpa 
II . (limn á,zi umok:Lo sonc 183o Xi .23 	N0  ;30711  

M 

Mi skolc.'t 

Ago stai 
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II .4' Anyagi megalapozotts ig. 

Paupertas,odium,contemtus,gratia nulla 

Preuii  s  rodduntur quattuor i ste schol ae ; 

/ zegénység, ;yUlölet,lenázás,b-`,fátlanság 

Liz a négy jutalom jár az i skol nak./ 
Eza kevésbé hízelgő felirat a késajrld,fáb61 épttlt,régi ovan-

gólikus iskola falát di szi tette az 1?oo-as években. 
:essze vezetne annak részletes elemzése,hogyan csuszott ki sző-

szerint véve is  a talaj  a  gazdag iskolák lába albl,hugran tiltot-

tak meg ráég Mária Terózi a idejében,hogy  a  protestáns települések 

ugyanugy községi alapokból fedezzék inkoláik sOikségleteit,mint 

ezt  a  katolikus városok ás faliak megtehették. 
Az e yházak részére sokáig csak az a jövedelem maradt 

ami a lelkész jövtd luére volt szánva ereí1etíleg. óból jutott c m► 

rész, - rendszerint igen csekély rész,- a tanátóknak.1z iskola, 

vagy  a  paplak épt1letónek javitása ugyanobből a kasszából történt. 

Nem ritka az olyan feljec  rzós a tanitbról:"Ls iskola épületét 

a  vz saját költségén hozatta rendbe" A protestáns egyházak teljes 

lótbizony talansóga és szervezkedó si tilalma miatt csak a :VIII. 

század végén uerfllt fel a kiilön,iskolaí $z célokat szolgáló pénz-

tárak megalko t á nak terve.Először ugynoveze t t kerületi pénztára-

k.át .illi tottak fel.Ez a pénztár jórészt iskolai célokat is szol-
gált  a  későbbiekben. `zontagh - ánuel,a későbbi szuperintendons,az 

aszódi iskola elsó tacc5ndsainak e ike,ojházkerttictóben ir igyeke-
zett keriiloti pénz tárt szervezni . ° Az esparesságek adományokat 
gyűjtöttek A kitlönbözó nagyobb i:'kol"k részére ruir előbb is.Igy 

érkezett adomány 'ulni cre Aszódról /1786-1731 között/ és Pozsony 
bA Aszódról /1752-1791 kőzött/. 63.  
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A  kerületi pénztámogatás a keiili.eti befolyás erősbödését je -

lea tette az egyes i. skolákban .1  gy 1 mondott R besztercebányai iskola 

rektora,amikor oda az egyházkerület mint "kerületi tanűrt",tehát 

a  kerület pénzéből fizetett tanért helyezte el 'Magda Pál t.Yélemé-

nye szerinte vezetést  a  kerületi professzornak kellett ,itadni. 

Az  iskolák anyagi ügyeit  a  vezetők vállvetve igyekeztek mop. 

alapozni.Lebetőség szerint mindenki hozom akart járulni  a  fejlesz-

téshez.A. XVIII.században még lefokozták alacsonyabbfokunak azt az 

ihkolát,ataol  a  helytartótauácsí,illetve az .ltal.a kiküldött megyei 

vizvlgálat nem találta meg a kellő anyagi alapot..Tlyen  a  tár;;yalt 

időszakban már nem történt. Iskolákat az 1791 évi XXVI  .  tc.sze-

rint szabadon lehetett szervezni,ha az anyagi alapok bizto.sitva 

voltak.Osak bejelent6si kötelezettségük volt  a  ervezóknek. gy- 

i de jüli; j el en te t t6 k az i. Okol  a  • anyagi alapjait 
Példaként  a  a  iezőberényi,kásőbb ''zarvasra helyezett iskola anya-

gi .negalapozisiit hozom fel.Ez an  iskola  a  XIX.szAzad elején kelet-

kezett,magasabbfoku fejleszt lére m r 'varvason az 194o-es ívek 
ben  került sor. 

A békési ev.esperesség 18o4 április 11-én i"ezőbetényben t'r- 
i  .ott pitlésének jegyzőkönyve szerint:" jelenteni kell a superinten-

do:noiáknak /eg rbázkerüle teknek/,hogy az Esperesség i tt , "ezőberény-

ben a törvény engedelmével fogvást egy grammaticőlis iskolát 41-
litott, olly kéréssel,hogy Ó felsége megengedni méltóztassék,hogy . 

ezen oskolából főbb oskola válhasson." A továbbiakban intézkcdn©k 

az i skolaépUlotről. áz iskola jövedelmét fogja jelenteni 	mal- 
mok  j övedelme, termény begyü j tés,s szüks ,;gesnek látj=_3k egy kOnyvkeres-
kedővel arra  is  megegyezni, "hogy az oeclesiában szükséges köny-
vek eladásából bejövő haszon is  a gimnázium javára essen." ;;zá- 
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isi to t tak a Bács-Bánát-i esperesség támogatására i s,bol ebben az 

időben Faég nem volt kozépfoku iskola,s fontos feltételnek tekin-

tették az iskola könyvtarának megalapozását:" ... a könyvtár gra-

rapitására kaki vala mit a gioináziur. számára a3(ndékoizon." Az 

iskolai in t y zkedősekhez tartozott rögtön az i s,hogy az eaház  

közsógek aj lj anak az iskola alumneuu+ába szeg nysorsu,de kivá- 
r 

ló tanulókat. 
A könyvkiadís az országos tanugari alap kislaki tds5n.61 is ko-

raoly  ri  cgfuntolás Largyát k6pezte.Xé3 K "éber ilozsonyi nyomdász fel-

ajbnlotta az egyetemes egyháznak,hogy ha az iskolakönyvek kiadására 

kizárólago s privilégiumot kap,akkor az iskol ai alap részére minden év-

ben befizeti a bruttó bevételinek 2o %-át. 
178o-ban,mikor még Pest és Békósmeive egy egyházmegyébe tar- 

tozott az aszódi és szarvasi iskoltt kivontak schola capi telis-sá 
. 66. 

fejleszteni ''ha a patrónás urakat erre a célra meg lehet nyerni" 
184b-ben is  felneriilt Aszódon  a  latin iskola fe jleeztósi ter-

ve.Az egyház folyóirata /Elefánt cikke/, a következőket ja-

vasolta: 
/Koren Istvánról lóvéin szS/."ieui lehet eléggé fájlalni,hogy 

ő,a három osztály tani tásámal,egészben 2o tanulmánnyal -  a 
irásk is  ideértve - nagyon is meg van Terhelve;  s  ohajtando vol-
na,vajha a petmegyei esperes.. g az ügyet magáévá tenné; ós pedig 
tettlegesen,megk.:;rv3n a múltóságos uraságot,ho ;y  •  e nég el nerc osz-
tott ha t' rból egy seg43d t mi tó fenntartására- telket rendeltetni 
méltóz.,atnók;felszóli tani a lelkipásztorokat,iskolatanítókat,hoy 
ezen egy<3n,jövendője biztositácá.ra ők 	 adományaikkal 

ezt Wad= tanrút kiillene touni e,mer t ezen i .'kola eg szer s :ind 
az unió hathatós előkészitője;  a  mi Pesten na;;yban l5tostilend,az 
itt régen fenn áll és virágzik,- evangélikus,református,zsidó,ró- 



mai catholikus g-yermekek egynvis ellett megfórnek s egymbst kim41- 
67. 

ni ,szeretni tanullak. " - De bizony Koren 23 aszódi szolgá- 

lati évéből 21-et segi.tsőg nrSittgl tsnitott végig. 
szódon a :3ach-korszak i.deján a vásárjog; megszersége kape - 

zett iskolai. jövedolmet.Lzt  a  birtokns Podrflaniczky báró uj tii;íri 

állág megszervezése céljából juttatta az iskolának.ntdjuk„ho y ez hi-

ába történt 	Thun féle Organi sations itwurf végirehaj tósa so- 

rán az iskola középfokuk jellegét megszttntettők,mert nem az elő - 

irt négy tanerő tuított benne. 

Az iskol a vn ,yon. hoz számi tottá.k a szegónysorsu tanulók tel-

j es ellátását có lzó konviktusi ós az dtkezéstIket bi zto si tá alum-

neueai alapi tv nyokat is.Aszbdon hosazu időn kereszttil az tan Cser-

ny sz ky- al api tvány kaiata szolgálta szegény sor ru tanulók képzé-

sét.A nagyobb iskolák többféle,ki sebb ér. namobb,alapi tvá_ny felett 

rE tdc.lkeztek. 
Az országos evangélikus iskolai alap legnagyobb őstztöndi jn as 

un. P6tb-`teleki ösztöndi. j 1812-ben .  keletkezett.tlapitbja Telekiné 
Róth Johanna  Teleki Lászlónak,a határozati párt 1861-ben őngyril - 

kossá lett vesérének közeli rokoona vol.t.ösztőndi ját az ©vangélikus 
"főiskolík” részire al api totta,jó 	őmenetelü diákok !aegsegité sóre. 
t'z ösztöndi jak adományozási névsora egyrészt abból a szempontból 
irt órdekes,bogy :ne7nu tat j amelyik iskolát tar tot ták az adott évben fő-e 
i? kol`rnnk,inásrészt összege arra is ráautat,mcnnyiből tudott abban 
az időben ej t szegépysorsu diák eg sz éven át inegvini . '. z 'i ssz .g 
először átven,majd száz forint volt. 

Főbb í simianak először hntot,'ozsonyt,uper jest,Késuarkot,Lb-

esét Yopront és Rozsnyót szóin - to tták.1942-bent már Pozsnyó helyett 
"elarecbánya szerepel,majd később "zarvason ós Platen  is kaptak  egyes 
diákok ebből az ösztöndi jból.Lőcsét a Bach-korszak idejön lejátszó-
dó egyházpolitikai harcok idején törölteik a jogosult iskolák kőzöl. 
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Az iskolai alap és  annak elszámolasa,a központi ösztöndi jak kiadása  
lényeges pontja volt mindig az egyetemes /ugynevezett nágykertileti/  

gyítléseknek.  

"ajnos az eredeti k4rvényeket,s az ő ztöndijpályezat folya en 

:aegirt eredeti pályaIunKakat a későbbiek folyaman selejtezték.leg+ma,  

radt elég sok nyugta,igy Petőfi nevelőjének,"oren T gtvannak nyugtija

is a felvett ösztöndijról.'Pudjuk,hogy kapta diákkorában ezt az ösztö'-

di j at Petényi J ~ rios 'alamon,a hires :uagyar Lerraéstettudós  
még igen sokmás neves pedagógus is../likad  a  jutalmazottak kö -
zött egy Kossuth Lajos  is,  du nem a koxmnnyzó,hnnem valószinf-

leg a család turócmegyei ágának egyik tagja../ 
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III.A tanterv 
T II.a.Clasisok 

Az 1777 évi I.1"'atio Eduvationis 5 évi beosztÚsa öt cla:ssist, 

Ot osztályt jelentett.182H és 184o között egy-egy classisban 2-3 

sőt 6 évig is tanultak.':zér1 helyesebbnek 1<' , tnám  a  mai szóhaszná-

latnak rnegfelelóen inkább ta: ozatnak,mint osztálynak forditani  a 

classis szót. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1842-ben össze-

hasonlitja  a  pozsonyi ós soproni iskolai classisok elnevezéseit. 

rzzel i  :  b  i  zonyi t j a,mennyi re ideje lenne egy ség esen rendezni az 

•  iskolarendszert•] másik három kerületben az elnevezések általá-

ban  a  pozsonyihoz igazoduak,ezórt a poz:;onyi,183o körüli beo lztast 

ismertetem. ",z akkori szóhasználat secunda classis második évi tanfo-

lyam,vagy prima elassi  s  negyedik évi tanfolyam,s ehhez hasonló ki-

fejezéssel különböztette meg az  egyes  évfolyamokat.' két éves clas-

sisokban kezdők és haladék névvel kitlönbözteL ték meg az oda egy 

van két éve j•jrd tanulókat. 

Prima classis,/Elsó tagozat/, alatt  a  le,,magasabb osztályok-

ba járó tanulókat értették.,' szóhasználat mf néha még a tudonft -
ciyos kutatókat is megtéveszti•l!z pl., Rogy  a  magyar nyelvet a 
primában és a secundában tani tották Pozsonyban,nex azt jelenti, 
hogy az alsóbb osztályokban tanultak marryart,hanem azt,hogy a lei. 
magasabb fokozata 7-8 óv alatt tanulták azt  a  diákok. 

A prima classis ere ményeiről kószitett pozsonyi féléves 
jelentősekben feltüntették a  tanulók  életcélját•Az első óvfolyan-. 
ban ugyanazt  a  tananyagot végezte minden tanuló.182o és 183o között 
a páros naptári években és a páratlan számmal végződő naptári évek-

ben volt azonos a tananyag•'1'ehát két évenként került ugyanannak az 

anyagnak előadására sor az első évfolyaatbaa.Az első évi anyag el - 

végzése 81 61 csak egészen ritka esetben adtak kivételt. 
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A tanulók általában kétféle életcélt diktáltak be  :  tbeologus vagy 

politicus akart valaki lenni.A második évtől kezdve már anyagban 

is kiilönböznek az igy kettévált tanulócsoportok tanulmányai. !egtör-

tént,hogy valaki teologus életcélt vallott be első évben s a atá  
di évben már politicus életcéllal szorepel.Még gyakoribb,hogy 

uiedícus,illetve ,ráles /katona/ életcélt v,_tlasztott valaki tanul-

mányai közben.Ha ez a változás óv közben történt, s tanuló el is 

hagyta az intézetet,akkor az érdemjegyek rovatába irták be a tá-
vozás célját,a tanulót nun osztályozták,de a jelentésben még sze-

repelt. 
Az első két évet bölcsészeti tanulmányoknak is nevezték ebben  a 

tagozatban.A második évben azonban már eltért a "bölcsészeti tanul -

ményokat" folytató teológusok ós politikusok tananyaga.A politiku-

sok inkább a jogi,a teológusok a nyelvészeti /görög,héber stb./ tan-

tárgyakat tanulták.A medicus életcéllal járók tanulmányaiban itt 

már feltiinik a fizika,mint rés:'iikre legfontosabb tantárgy.Léhet , 

hogy a politikus életcéllal jelölt tanulók között is volt,aki l'es-
ten,vagy Bécsben az orvosi egyetemen folytatta tanulmányai taedi•• 
Gus  bejegyzőst csak izraelita tanulónál láttait. 

Az egyik féléves jelentésből iaegállapi tható,hogy a görögkele-

ti vallúsuak részére kínön hitt rantanás volt ,eg ébként  a  :iás val - 
lásuakat arról lehet a névsorokban könnyen megtalálni,hoyy nevük-
nél nincsen hittan ..érds mjegy. 

A prima nlassis következő húrom,k5sőbb négy évfolyamát ósz-

szefoglalva teológiai tanulmányoknak nevezték.Normális haladás mel-

lett tehát egy-egy növendék 5 illetve 6 évet töltött ebben a clas-

sisban.A tanult tárgyak teriiletón fakultatív jelleget is találha.. 
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tunk.A cseheké morvák felmentést kaptak a magyar nyelv tanulása 

alól,de  m  ás csoportoknál is l(thatjuk,hopy tanulmányaik eltérnek. 

Igy az erdélyi szárcnazAsu tanulók szintén kivételt képeznek erz+es 

tárgyak tanulás ánál.Valósziniileg az illető tárgyakat az erdélyi 

iskolarendszer keretében már otthon tanulták. 
• 

Fontosnak tarto.L niegjeg 'ezni,hogy 	teológus életcéllal ta - 

nuló hallgatóknak pedagógiát is kellett tanulniuk.l:z azért l nye-

ge s,mer t bár önálló tani tóképzők csak később alakul tak,rdégi  s  hely-

telenaz a felfogás,hogy az ezidőtájt ezekből az iskolákból kike - 

rült növendékek képzetlen tanítók voltak.A tanított anyag ;mélységé-
ben különbözhetett az egyes helyeken,a ktilönböző évfolya okbau.Cé1-

ja azonban  a  pedsgógialtanitásnak mindenképpen az volt,hogy az isko-

lát elvégzett tanulók rektori,docensi és "pedagógusi" állást kap-

•a a nevelés alapelveivel tisztában legyenek.  

A secunda classis imásodik tagozat/ alatt a retorika és poé-

tika évfolyamok tanulóit érte tték .~: zeknél é l.etcélt még nem tiin - 

tettek fel,de már például  a  görögd nyelvtanulásánál itt is volt  
r: lehetőség,hogy aki  nem papi pályára kíszült,az ne tanulja.nnek  a  

tagozatnak és az ennél alacsonyabbfoku classisoknak az e' végzésére 

általában két évet szántak.Többről néhány e°etberi van tudomásom, 
kevesebbről ni)cs.J1,y anezt a classi st Lőosén,'eltnecen és rozsnyón 
I. ős II. Humanitas Biz  classiskónt sze$xic nevezik.E ~lőfordul 'el-
meaen,az 1823 junius 24-én tartott vizsgam nyomtatott rneghívójAn, 
hogy az egyik,az ugyanerről a vi z:ig-3ról beterjesztett jelentés 
cinlapján  a  másik elnevezése szerepel a tagozatnak. 

A  többi tagozatban általában két-két évet töltenek  a  tanulók. 
+'nevezve.sUk:Don. tus,Grimmatica,'~ ntaxis.Késnárkon és Pozanyón  a  
Donatust Grammatica I és II ,uás helyeken  a  Grammatieának nevezett 
cla:-si st QrammaticE* I ll és IV  néven ttintetik fel.Ez felel meg a II . 
f stb előirásnak.Pozsonyban is  előfordul,hogy "Grammatica I . vulgo 
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69. 
Donatus" szerepel a jelentés cinlapján. 

Mielőtt a donatusba kerULlt volna  a  tanuló írnia-olvasnia már 

kellett tudnia.''hol nem választották külön az alsó és középfoku 

képzést,ott ezeket  a  jelentéseket is beadták  a  középfokuakkal 

eyiitt.besztercebdny:in a classis elementaris és classis nationalis 
7o. 

névvel szereplő oszt; .lyok jelentései közttl maradt meg igy sok. 
Pozsonyban classis elementarí és classis declini starum seu civics 

secunda elnevezés szerepel a nem osztllyok jelentísei-

nek uimlapján.bz utóbbi elnevezés nevében őrzi a m"sodik polgári 

osztály nevét,mely ;dég a lystema első elfogadása idejéből száir:2azik. 

Nem  véletlen,hogy zelényi Üdőn a két világhéboru között léte-

zett polgári iskolák ősét a lystema alapján létrehozott osztályok 

között keresi.3ehedíus elgondolása volt,hogy a latin nyelvet leendő 

hivatásuk gyakorlása közben neíf használó tanulók részére kínön i sko-

lákat,i lletve a meglévő i skol'jknak külön oszti':lyai t kell ls trehozni . 

L'zekben,ha esetleg  a  latin nyelv elemeit tanitják is,  -  azokra való 

tekintettel,akik latin iskolákba mennek tov;lbb, - sokkal több gra  - 
korlati tárggyal,sz;mtannal,afirtanital,stb. kell foglalkozni. 

Ez a "polgári iskola"  a  polgári életben előfordiló állások betal-
tésére kivánta előkésziteni a'ballgatóit.h'alusi birói,egldidti,fa- 

71. 
lusi tanitói illások betöltéséről beszél a célkitttzúsben. Ilyen 
értelemben tani tókópzőnek i - foghatjuk fel,bó .r erre vonatkozólag 
a  jelentésekben szereplő tananyagban nem talp lunk utalást. 



III.b.Tananyagmegállapi t is 
A tananyag különbözősége az egyes iskolákban már r Ágeb hen is  

nagy probléma volt. elemtűsen megnehezi tette  a  tanulók átlépését 

egyik iskolából a másikba. F,  vezető evangélikus egyházi férfiak 

1769 szeptember 14-i tanácskozásán a pozsonyi egyh zat bi zták meg, 

hogy kászi tsea minden evangélikus iskola résiére kötelező tanter-
72. 

vet. 	"Mivel által nos a panasz,hogy minden iskolában más Fitani- 

tási methodus és mások a tankönyvek,mi 	tanulókra,ha iskolát vál- 

toz tatnak, felet te hátrányos: a pozsonyi :;vang.egyházi convent ;_iea- 

biszást kap,hogy állapi tsa ős határozza meg az egyes osztályokban hasz-

nálandó tankönyv eket,vakatint azt i s ,he4y egy-egy studiumot mennyi 

idő alatt kell befejezni." 
Ezt a határozatot /természetesen `r / nem hajtották végre.A Il 

XVIII.század vége sz uj és régi harcát hozta meg ,az iskolai terve-

zés területén is. Az első rendszeresen ciei;jelenő protestáns iskolai 

híreket is közlő folyóirat a Novi Annales több killönböző tantervet, 
tananyagbeosztást is közöl.Többek között ' 1'essedi.két ,tarvasról, a 
lőc^ t,besztercebé.nyait,csetnekit,stb. 

A tárgyalt kor tana nyagmeg.3llapitÉrára példaként közlöm 9 o-

zSony i iskola syntaxis osztályának anyagát az 1826/27 tanöv első fe-
léről.lEbben az időben Koren Istváb itt járt a prima classi sba.A syn- 

taxisban tanitott anyagot ismerte,ű maga Üsztöndi56n kiviil " magán- 
73. 

órák által szerezte élet6nek sÁiks: gletei.t " 	Éhhez az anyaghoz 
vi savnyi thatjuk mélyebb kutatás esetén ;szoknak az öveknek anyagát, 

melyekben ő végezte a syntaxist 'elmeoon,másrészt azt ráz anyagot,ix 

amelyet ő adott elő Petőfinek Aszódon,mikor a költő volt syntaxista. 
nndkét anyag,sőt az eredeti `'ystema Idei "colasticae anyaga is hoz-

záf érhe tő,tehát jó területet nyu j t az ő sszehasonli tá sr a, 
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1./ Hittan hoLi 2 órában.  ~.nyaga Keresztyén hittan v-a£;y erköl-

csi magyaré}tatok. /l826.III.kiadá / 
2./ Latin mondattan heti 3 ór iban.Anyaga Zurntius és Tishor-

ni rés alapján diktálással. 
3.1 Latin feladatok,va,is mondattani szerkesztósek,szabályok  

alkalmazása ős forditfís eleii fokon.Heti 3 óra.Anyaga  a  Pozsonyi is-

kola rószére ő sszeálli to tt Latin feladatgyu j temőny 1826. 
4./ Latin stilu^gr akorlatok.lbrditás néme*re,közaondások,v61-

tozatok,táblázatok,beszédecskék,levelek,iratok.4,nyaga Dóring: Pbrdi-

tási gy akorlatok 2.rész.Bécs.1812.  

5./Görög nyelvtan heti 2 óra.Anyagn:Grirög uyelvtari.I.réaz.Bécs.  

6./ fatematika:. 6rtan,pyakorlati példák,heti 3 óra.  

7./ Egyetemes földrajz heti 2 óra.>>nyaga:Rövid földrajzi  

Összefoglalás a 'yntazis classis tanulói részére  a  pozsonyi evanp;ó- 

li kus i skolában.1827. 

8./ Természetrajz: "z Asványokról. Ji kolai elesni természetraj; 

cimü iative alapján.ííeti 1 óra.  
9./ "zápirási é: belyesi.rási gyakorlatok  a  tanulók szorgal-

.ii munkája alapján. 

lo./ Szavalási gyakor. latok: szineti óráknban. Anyaga:Válogatott 

szónoklatok. gyüj teraénye a latin törtónelemből.Pozsony.P.127 . 
11./ Német nyelvtan és stiluseyakorlatok.He ti 1 óra ős  a  ta-

nulók egriní / szorgalmi/ munkája. 

/ A msodik félóvben ez az anyag bővül a m ate-
matikába algebrai ós mértani elemekkel.!nyage: 
Vieth: i. :vezetés  a  matematikába. 
Ugyana9ak a II .félévben fizikai bevezetés is  sze-
repel a 8. pont alatt  már ismertetett Nikolai 
alapján./ 
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A tananyagmegállapi tássa]. kapcsolatban terek ki a polgári  i s-

kola tananyagára.jchedius elgondolósa szerint h romszor két-két  

éves tzatból kellett állnia ennek az iskdlafajaak.A harmadik  

tagozatbál /classisból/már teljesen kiváltak volna a tanulmányaikat  

latin iskolában folytató tanulók.lz azóta eltűnt polgári iskola ő  

őseit most már an alsroni záus lenne kutatnunk,d€ megeuili : tem azért,  
hogy Pestea,Csetneken is  Lencsén is volt nyoma az igy szervezett  
"polgári" go za to knak.Löcsén 1817-ben oszlott fel a polgári is-

75.  
kola. 	Fasten Schedius közvetleniil,iskolafelügyelői munkássága  

közben szerezhetett tapasztal:jtokat a polgári tagozat sz1kséges  
vagy sziikségtelen voltáloról.A pesti egyház 1836 -ban körözött ter-
vezete áthidaló megoldást kivánt megvalósitani.  

A  tanitott anyag átvizsgálása mig :iok uj adatot hozhat fel-

szinre.''ok esetben  megelégedtek egy-egy könyv ci mének felsoro - 
lásáv al, s Iaegtörtónhetett,hogy az a könyv száz év alatt egy ' u-

tató kezében sem fordult meg.Ez a munka még több kutató ell ~lyült, 
hosszu ideig tartó munkájára adna alapot. 
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111.0. Iskolatörvények  
Az iskolatörvények kidolgozasd az egyházi gyUlések lényeges  

pontja volt m{ir a XVIII .században.Elófordult ilyen rendelkezés,s  

egyes esetekben fenn i 4  maradt,már az előző századokból  is,  

A pest-bökési esperesség területén 1746-bői smerünk egy kör-

levelet.`ohmied esperes ebben egyenlőz rangban timli t több békási  

ős 

 

pestmegyei iskolát,többek között Acsút,Szsrvest,tiszódot,  

dilist is.  
1810 körül  a  helytartótan$u s részéről i  s  érkeztek sürgetések  

a  jobb egyházi randszer kidolgozúsára.Ez alatt az iskolák kérdé-

sének rendezésó t  is  értették.`,9i közben  a  f elszóli test  a  világi ha-
talom beavatkozásaként kezélték egyh.tzi ttgyekbe,&k maguki balát-

ták,hogy sok mindenen lehetne aég változtatagi,Igen sok javaslatot  

egyeztettek Össze ebből  a  c ilból  s  a tudós közgazdász irzeviczy  
77,  

Gergely vezetés ével 1815-ben ki i  s  dolgoztak egy  u  j abb rendszert;  

Az iskolatörvények közül példa ko löm  a  sár szerv tlőrinci  

.,tcola 1835 évi törvnyei közül az Általános rendszabósokat és  

erkölcsi nevelős c. fejezetet.kzek azért is fokozottan órdeke-
sek,mer t alkotásukban lényeges része v n Lehr Andrásnak,ki az előző  

évben ebben az iskolában Petőfit tanitotta,igy i skoláj sut valószi-
núleg már abban az időben ezeknek az elveknek az alapján .seer - 
vez te meg.  

"  Az eizeslil t Tolna- 3ar anya- 'omogyi evang gyházngt  vének  e  
folyó 1835-di  k  esztendő Junius  hónak 11-ik napján Köttsén tar-
tatott eniorális gyttlőséberi felolvastatván  e  folyó 1835-dik évi  

~,r tius hónak 17-kéa "E>riiorális oskolánk ::Ilanotjában Sz.Lőrinczen  
t irtatott kisebb gyűlésnek jc:gyzőkönyve,ugy szknk*x szinte t.  
Lehr András len Professor Urnak felelete,mellet az érintett ki -
sebb gyiilésben költ javaslatokra bő  a  ott,-hosszas tarrácskozis  
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után, - fenn hag,ván o rószben is a kölcsönös értekezésnek a ,nóg 
tökéletesebbre vezető utját, - érintett Ss.Lőrinczi yen Oskolánk 

belső Allapotjának kivánt czélirányosabb és tökéletesebb szer - 
kez telésére nézve, a következő végzések meg állapíttatván, t. `en 

i rofe sor , ►rnak kiadatni rendeltettek: 
I ör Ataldnos'rendszabasok: 

1 ör ;enioráli s osKolankba csak oly gy ermekek és ifjak vétessenek 

fd, a ifik anyauyalvükön olvasni és irni tudnak. 
2 or Valamint minden oskolai in té zetnek,ug►y Ss.Lőrinczi sen os  -

kolánknak'is,akár ugy tekintessék az,:nint oskola tauit6kat neve-

lő - akár pedig mint nagyobb oskol 	készitö intézet, - két fő 

czélj a lévén t.i. a taui t-is vagy oktatás, az az a tudoaónyokkal 
lassank5nti meg •smertetós, és a gondolkodásra és okoskodásra 

11131*.kía való vezetés,és a nevelés a szónak valóségos értelmében, 

az aza a lelki ős :,zivbéli vagy erkölcsi 	 üszvekötve 
testi erőnek czélir;inyos ki fe j tésével,ugyan azért  ezen kit fő 
czál mindenek felett szem előtt tartasaék,és Mindenek azzal 
össve h:ngsólag ős a ' hoz vezetőleg tanittassanak és intéztessenek. 

• 
3 or J4 elivel Sie oskolánk az b kisdeo állapotja mellett i s csak 
ugyan tudomilnyos célzatu,tehút tanittassék benne minden mellékes 
tekintetek a lldi1,mind az a mi m s tudom<anyos intézeteinkben 

alsóbb oszt;lyokban szükségesőnek elismertetett és szokott rendszer-
ré vált,akár mi élet-nemre adja is Vr utóbb magát az egyes ta - 
ni tván.y.Wíer t a mit az i smeretel nagy köréből kezdetben tanulhatni , 
az minden tudomn , ► nyos képzendőnek sziikséges,és ha a kezdőkkel a  
tani t6 messze.  nem  haladhat is,eleget tett ha a tanulást megked-
velteti sís utat mutat,hogy keljen hág mtist,és többet is tanulni. 
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4-er A fél esztendei oskola pályára már előre ki választott  tu -

dományok,felváltva egy?}.tt tanitta3sanak,nem pedig ugy,bogy előbb 
több holnapok lefolyása alatt egy tudomúinyt egészen bó fejezvén, 

azután kezdődjék egy másik tudoTAny tauitása, a mi közönségesen v( 
unalaatzszdl, és a tökálletesedés czóljaival meg nem egyeztetbetó. 
5 ár A7 öszve fiiggő szabad tanitás és eleven elő adás legfoganato-

sabb lévén,- elkerülvén a drága időt vesztegető sok dictálást,a 

tudományok a mennyire csak lehet, jól me,n ag3rar zott és a t;Profes--

sor Tir bölcs belátása szerént megbővi tett vagy röviditett compen-

diumokból vagy oskolai könyvekből tjnittassanak. 

5 or "emmi se tanittassék a mit a  tanulók Jól nem értenek,és  a 

miinek az életre ,fi s  a tudomáyo  s  tovább haladásra nézve semmi 

haszna nincs. 
7 er A tudományok közönségesen -  tanittassanak  a  hazai mapzar nyel-

ven... A ntaxi sták azonban 	felsőbb oskolákb£,n kivánt eló- 

tenetelők lebetésittósének tekintetéből, - a mindékor magyarul 
tani taradó vallás tudományát kivévén,- némely tudomá.,yokat,mellyck-

nek megb.-)tározAsa L. Professor Ur bölcs bélátásá a bizatik • deákul 
tanuljanak usy azonban,hogy azokat,  a  mikor  a  tanitványok általjában 
ide  ;  en nyelven tanulnak anyai nyelvU.kön is elbadbassák. 

3 or A tudományok iiezeje tágas lévén,és sok a mostani pallérozott 

világ kivónsága.az idő pedig szak é:; a tanulókban nagy a tudomá-

nyok vAgya,s mindezetre nézve a szokott 3-4 órákban naponként 
krveset tehetvén, - kitlönösen tekintvénb o részben a Porosz Or-
szági f ymnásivaokat, a  ;aostani mivelt világnak mustráit,a hol 

minden tanító 5-6 orát tarozik hivatalúra fordittatni, - végez-

tetett ,Hogy `yen Oskolánkban is,  a szüne tic időt  ki v évón, d 1 előtt 
bároa,dél után pedig két óráig tartson a tanitás. 
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9 er Valamennyi tani tósbéli tárgyra nézve el:nulhatatlanul sz tik, 

ges a gyakori repetitió,mely is hogy minden bolnapokban elővétesse 

közönné f esen siirgettete tt..ízon kivUl rend ,  l te tett,hogy T.T• 'eniör 

Uraink,va y pedig az e;ész oskolai biztosságnak jeldalétében,ainden 

• fertály év végén közönséges oskolai vizsgálat tartassak. 

lo er A Sen. Oskolai Biztosság tagjainak megválasztattak és msgké -

r. ttek T.T. eaior és Consenior,ri iter Keresztóly,Horv ith Pá1, 

3alassa János pródikátor 6s Ns Rrdős István V75rmegyei Lskdidt Urak 

a kiknek hiv gondviseléseikbe sen oskolánk kehönösen ajánitatv62 a • 

kiknek kötelességé tóletett ezen sokszor érintett 	4l1a- 
potj .rál,eaztendőnkónt 7,en.Cyttléstinket tudósi ttatni." 

/ .A második fejezetben az előirt tananyagot 
közlik/. 

"III or .1z erkölcsi nevelés 

1.Atyai indulatoz emberi természet esmórete,hivatalbeli buzg6s<g 

is tani tványaihoz vonszó forró szeretet kivét tati. k meg a tani tót- , aa,k 
ha azokból kik nékie bizodalommal általadattak és vezérlősére bi-

zattak,nem csak kiillő képpenmódositott,nem csak valamennyire ér-

f•esi tett,vagy tudományos,-hanem rrti főkópp kivánatos,és a legsziik-

kigesebb, - a szó igazit értelmében megeriberesitett ás erkölcsiképp 
kimivelt ernbereket,valódi keresztényeket és 36 polgisokat nevel- 
ai akar azonban. 

or A természeti tulajdonok killönbözvin valamint minden emberekben, 

igy a gyermekekbQa és i f ju szégban i s, ezen nemes szól eléró sé beIC e r-

féle báziamócáltal ánms neji lehet,haaem sziiks6ges,ho gq kiki kii:lönö- 
•en !c4 i. smertetve tulajdons4gai'hoz kópest ve vettessék Az emberi 

iaivelt.ség cz5ljai felé,gondosan ügyelvén arra,hogy :e az előre való 

törekedés el ne foj tassók,vagy talán a vele bénán mód által makacs 
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ellenzzeg'llés következzen,sem pedig különösen a szelid és gyengébb 

szivüi nevendék ciorali  s  gyávaságra le ne sorvadjon. 

3 or tő dolog  a  nevendőkben korán ébreszteni a valódi nemes 'rzőst, 

ő.. aztat bölcs ősLi.rite bökés ős az idő :izellemőhöz k6pe , t el;o rhöz 

illő szelidebb bénamód által oda iprrkadni vinní,hogy eiaberi mál-

tóságát felfogja és becsülje,melyoi utóbb védangyala leesd minden 

elvetemedős ős gonoszság ellen. 
..r Szükséges eszköz e végett a szoros rendtartás :Mindenekben, és 

a iző igaz értelmében,mely bn bár eleinten terhes is nórnelyeknok, 

majd szo?aott tetszős ős  idves'é válik,ha az ifjuságra 45 a 36 rend-

re való felvigyázás nem csIlk az oskolábai,de különösen az oskolán 
kívül is ébrőkeny e;yará.nyos ős szilárd lesz,atyai bölcsességgel• 

öszva kö tve.Ua sn azórt szükséges  a szilárd rendtartást awa csak 
atyai intéssel és j6 póldaadással fenntartani ,hanen mér kelni is  • 
:3zives ébresztéssel,kedvozóssel, ős annak idejében ártatlan jdtókokk 

kal  és  testi arculatságokkal is„hom igy  a korai jó rendnek szeretete, 

a 36 szokás az ifjuban meggyökerUilvén utóbb szépit erkölcsi &Ana-
csöt hozzon,és igy  a  j6 4s szoros rendtartás által is  a  test& ős 

lelki ki fej tés ás kiraivelés eszközöltessék. 

5 ör Midőn azonban az igazi religiositás legfőbb czélja az evköivs 
csisőgnek,köve.tkezok,hogy az erkölcsi nevelős gyuttal vallásos ne— le 
velős lágyen,sőt okos .őrtelemben azon alapuljon.Az igazi religi-

ositás teb át, az az a keresztőny vallásnak tisztelet ős szeretete, 
az isteni főlelem,akrirat,ős érzés csepegtessen jó korán o fogó —

kony ifju szivőbe,ós erősíttessen meg a kllső Isteni tisztelet 

gyakorlásával,de 36 móddal,órtesitve a czél,baszon, a dolog -,aól- 
tósé s,illendősége felől, felvir$zás sai a foganatra ős 36 pől —

daadással, — hogy kelletlen teherré,mechani scnussá,vagy opus ope- 



51 • 

ratunu 1á ne vál jók.Legyen e mellett figyelem atra is,hogy a tuuuló 

i fju ság j ó renddel és i llendö c Aiadességgel az Isten hózóba nenvón, 

abban az 1 steni tisztelet alatt botr(n.kozőst ne okozzon. 

6 or De [minden gondos hitség mellett is az erkölcsi nevelésb' i,alig 

tehetni fel,hogy egy oskolai tiirsasíg körül crkölesi hibák,tuls6-

,;ok,kicsapongások,sőt rosszasságok is nem adalk elő magokat.Illy 

esetekben, sőt azoknak a ;pennyire kehet clij ők vételére szt.1ka íges 

az oskolai fenyiték.A fenyítéknek azonban bizonyiDs törvényeken 
kell alepulnia,mellyei ind a tani tónak, mind a tani tv inyoí nak 

sinórmértekül szolgáljanak.-Ugyan ezen okból megkéretett a több-
ször tisztelt "en.Oskolai Biztosság,holy valamint más osko1ainkban 

is  rzokrisban vagymn, ugy Bz:Lőrinezi 3elaskolónkra nézve is, t. 

Professor (Irral egyetórtőleg nó.nely szükséges oskolai törvényeket 

kidolgozván,awkat a jövő `'eniorális Gyolcs eleibe terjessze. 

7 er Addig is mii; ezen oskolai tárvények elkészülnek és helybe ha,,  
gyárt ny ernek az oskolai fenyitókre nézve végeztotett,hogy minden 
neyobb fenyitók szüks•igében,s főképpen oly esetekben, a hol az 

ifju megjobbulása felől kétség lehet,az oskolai 13izto.isóg elnöke 
tudási ttassék,s ezen biztosság meri télése naki'l, a taaitó Ur  ön-
kény esen a legvéksőkre ne fakadjon. 

Költ Kötts a 1835 ik Junius hónak 11 ik napjún tar-
tatott °eniorális Gyülésilnkböl.-jegyzetté és kiad ta Borbély 
József mk.lionyhádi predik%tor, g az ágostai vallástételt 

követő(ibina Baranya,"bomogy egyesült e yhózi megye rendes 

jegyzője. 
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IV.Az iskolafelagyelet. A nevelők  

IV.a. A tanulm:nyi rendszer .magalkotói  
Ha ennek az időszaknak evangélikus iskolarendszerét tárgyal-

juk elsősorban 7chedius Lajos szerepével kell foglalkoznunk.1let-

rajaa által' bn ismerr t,szerepét,mínt népet-magyar kulturközveti-

tőjét,jól ismerjiik. 1794-ban Kármán Józseffel együtt szerkeszti 

az Urániát.Az első fővárosi maaar szintársulat dramaturgja.Gálos 

Rezső,Kuirmán Józsefről irt monográfiájában Kármán tevékenységének 

emelőse érdekében erősen lekicsinyli ;chedius munkósságát..a nagy-

r '.:rtékelem. 
A :lartinovics-per egyes r sztvevőinek,''zentmarjainak,t 	ál- 

nak jó barátja.Hat diákját zárják ki az e;yeteraről,ő az attasi  
~3o . 

utolsó pillanatig az egyetemről eltávolitandók névsorában van. 

Kazinczy irja le,hogy ,lolaár,a pesti evangóli kus lelkész,kit lel-

ki vigasztalásra kiiidtek az elítélt Hajnóczy Józsefhez,.még  a  :=i-ra- 

lomházban is arról faggatta Hajnóczyt,hogy X,Y és Z nevét nem kér- 
1 . 

deztők-e  a  vallatások során tőle.Kazinczy itt  a  neveket nem irja 

ki ..,Azok között,kiknek neve bele volt keverve az Ugybe ér éjjel-
nappal várhatták elfogatásukat igen könnyen el lehet képzelni 
i chediu  s  nevét i s.Ame]xlett ebben az időben Schediusnak jikapcsola-
tai voltak Molnárral ís,igy  a  pap is vállalkozhatott az iizenet - 
vivő szerepére.  

Az eggeteatről eltávolitandók közül József nádor hagyj a ki 
ghediust. 	ldár ez az adat  is  bi zonyi ték aarra,hogy jelentős 
mértékben gyanusi tva volt  a  résztv6 tellol.Igy én ezen a vonalon 
bizonyi tottnak látom magának Kirmánnak is  - "chediuson keresztiig  -
kapcsolatát  a  közt írsasági mozgalommal. 

Schedius annyira  bizaimas_hivévé válik  a  későbbi időkben a  
nádornak,hogy  a  fel tót el eze tt "nádori ti tko  a  rendőr sóg" tagj aként 

83.  
etalegeti az egyik Bécsbe jelentgető besugó. 	i  azonban pénzért 
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nem volt hajlandó tollát a kormány szolgálatába ,illi tagi gint ezt 

róla,>chwartner Mártonról és E3redeczky lámuelről felháborodva 
84. 

lapi tják meg Bécsben. 
Német folyóiratának a Zi tschri f t von und Í ir Vngarn-nak jel-

szava ' lahrheit,Klughei.t,Beschedenheit,a valóság,ésszerüség,sze - 

rénység.íNémet származását nem tagadja me ,de Arató P.adrének a 
85. 

magyarországi németekről irt áita].6nos jellemzését 	reá is érvé- 

nyesnek vehetjitk.Ne+u vélt anagyarajkuvá,de magatartása családjának 

elmagyarosodásához vezetett. 

Toldi lerenc,ki maga i s némrt származásu volt,erős magyar 

nemzeti érzésében rossz niven veszi tőle,hogy idős korában egy $ fel-

épitendóz pesti nőidet szinház tervét teljes sulyával támo rvatta 

ma azonban másképpen értékeljiik ezt  a  fellépését. 

1828-ban elhangzott vélem énye,hogy ő a németül iró Pyrker érse-

ket tartja nagy magyar irónak,mert azt külföldön is í^tnerik,nem a 

aratott osztatlan sikert. ' hivatalos államhatalom munkásságát el-

ismer te . Az  egyetem r©ktora, rraj d királyi tanác :sas  is lett.1842 tá-

ján már ott látjuk Ney Ferenccel a felekezeteken é s nemzetiségeken 
felülálló Magy ar  Nevelési Tr;rsulat alapitái között. 

Egész életutját tekintve nem oszthatjuk :'elhív Ibolya és 
Vörös Antal könyvének 	 helytartótanács taaáeso- 

87 . 
sai között egyetlen demokratikus érzab ü sinos,a reformkorban. 

Az evangéli kus iskolarendszer szempot jóból elsőranguan fontos 
szerepe volt a ystema Rei rcho1asticae evangolicorum aug. confes-
sionis cimet viselő részle tes, pon to  s  és igen logikusan f elépi tett 
tantervnek,melyet többirAnyu olőkészités után ő dolgozott ki.''zer- 

88. 
zősége még 1915-ben is  kites  volt. Megtaláltam  a  tanterv nyomta- 
tott példányához csatolva egy "nonitum Auctoris" c. kózirásos előszóf 

s ennek Schedius kezeirésával készölt fogalmazványát is.Ebben fel - 
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sorolj hogy milyen elveket vett figyelembe az iskolarendszer összeíl -• 

li Misánál .  A  fogalmazvány még azoknak  a  neveit is  tart alaazza, aki le-

nek lényeges hozzászólását az összeállitésnál szel előtt tartotta. 

Elsőként a pozsonyi iskola rektorának Staaislaidr snek nevet 

anli ti . A pozsonyi i skolának,mint  .^i  r eL2li tettem évti zedek óta ve-

zető szerepe  volt  lyceunok között.\z iskola tantervének,rend -

tartásának összeállitásában hatalmas része volt itaníslaidesnek. 

út,egyébként mint neves padagógiai irót is számontartották. 3aj-

nálatos,hogy a `ystema megjelenését csak pár évvel élte tul./Vieg-

halt  1810-ben/  

?oglalkoznunk kell viszont a 'chedius névsorában második he-

lyen emlitott Lovich Ádám be saterceh& nyai lelkész szerepével. ize-

lényi szerint  a  :ystema szerzőtársa volt.Kétségtelen,hogy mielőtt  

a  Systemát összeálli tották az evangélikus egyház egyetemes gyillése 

Schedius Opinio de scholis é:, Lovich Idea Systemati s ci.net  viselő 

tervezeteit tárgyalta meg,mint a rendezés alapjait.Tanul.ailnyom ke-

reteit tullépné,ha most részletesen ismortetnwm,mennyi része van a 

At  tervezetnek nyomtatásban is,-a Systemabaa, - rögzitve.A két mun-
káról fennm ar adt Balogh Péter ős Prdnay Gábor letelezóse.Balogh,az  

egyház későbbi i skolafelügyelője inkább chedius,Prónay,az egyetemes  

felügyelő Lovich tervét pártolta.  
miiködését. 

Lovich II. József uralkodósa idején kezdte }a ~t}g~t á~ .~,z•e í~ 

közös gimnázium,a beszterceb6nyai,tanárn 1 ett. !i kor II .József rendc-
le,tei t vi sszavonta,Lovichnak is  távoznia kellett a katolikussá visz_ 
szaváló iskolából,viszont annál nagyobb eróllyel ér kedvvel látott  a 

beszterceb.nyai evangélikus iskola szervezéséhez.:lintául a berlini 

fridrichswerder-i gimnázium tantervét vette,lényegtelen módositás-
sal: +'ismert szakember volt az oktat 	teriiletén.Egyháza később k 
lelkészévé ,esperessé ,mej d az egyházkerulet superintendenssé válasz- 
tott9.bzekben az állásai ban is élénk figyelemmel ki sérte  a  tanitás 
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traillEXIÉXXMitral ér nevelés ugyét..i reformkorszak elején ;nél; élt.  

/1S3o-ban halt meg./.A közvetlen felügyelete alatt <'l16 beszterce-

bányai iskolában a tanitás a  '  y s teraa alapján folyt.A többi gimnázi-

um már 183o körtil ezt nem emeli ki,dc a besztercebányai iskola kö-

telező évi jelentéseiben mindig hozzáteszi  a  jelentés címéhez :  

"ad ductum lystetnatís Fej Scholasticae Lvangelicorum" - az evangé-

likus iskolaügyi rendszer alapján.A Tiszai ev.egyházkerület 1836  

illetve 1838-ban fogad el uj tanterveket,de  a  másik három eg báz-  

kerület ískolái még 1841-ig,a "Zagy-ugróczí tanácskozmány"-ig 11- • 

tetve az itt elfogadott tanul  ai  ínyi rendszer életbeléptetéséig, 

1842-ig az 18o6-os ystema alapján ülltak. 

A besztercebányai_ iskola  a  reformloar elején nem játszott 

önár nagyobb szerepet.t+'elszivó ereje a környéken kivid messzebbre  

araár neAterjedt ki.Kétségtelen,hogy hagyom 3nytisztelő tanári kara 

és nevelési módja tiszteletet vivott ki.Jelent3seit Lovich is alá-

irta.1829-től az iskola jelentése nem szerepel többé a gimnáziumi 

éves jelentések között. 

Az én szegpontomból Lovich és az iskola felfogása azért lé-

nyeges,mert Koren István,Petőfi aszódi tanára,Bessterceb`ny.án töl-

tött,mint tanár,három hánapot.iiután Pozsonyban a legmagasabbfoku  

tanulmányokat is elvégezte,nevelő lett Zólyom megyében Osztrolu-

kán,s innen került ujra,évek mulya, iskolába tanitani,Beszterce-
b:nyáta.Ha ez a rövid ideig tartó tanitás nem is jelentett külön-

leges,egész életre kiható, változást életében,de azért első tani-

tási óráit itt tar to tt a,i tt ismerkedett meg a kezdő tani t6 nehéz-

ségeivel,az osztálykönyvvezetéstől től a tanrend és tananyagbeosztás  
vezetéséig .Itt készi thet te ajz ellte tankönyvkivonatokat - kompen-
diumokat - is.  
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- 	b. 
IV.Egymás munkamódszerének megismerése 

A XVIII .században,pl. Bél '!`:ítyás részéről, még 'serész u ji tás--

nak szó,aitott,ha valaki rendszeres tantestületi :rtekezletek,ta -

pasztalatcserék tartását szorgalmazta.Fgy egytanerős iskola nevelő-

jének ez  a  lehetősége még  a  XIX.azázadban sem volt meg,de érdekes, 

hogy előzőleg még  a  többtanerős iskolák nevelői sem látták ennek 

sziiksógességét. 
A főbb iskolák "tanszékeinek" vezetői még  a  mul t században is  

a  mai egyetemi tanároknak caegfelelő szaisadsággal rendelkeztek a 

tananya beosztása és az előadás módja terén,de azért az anyar*ot 

közös elgondolások al ipj án szabták meg ós adták el ő.Érthe tö ez a 

szabadság,hiszen olyan, kevés ember tanult 17 éves korán felül 

ebben az id 3ben,hogy az ilyen felsőfoku iskolákat mindenkénnen  a 

szelletei elit nevelőhelyeinek tekinthetjttk.Ma több ember végzi el 

a  főiskolákat és az egyete,aeket,mint atnonnyi ebben az időben az 

ugynevezett logikai osztályt elvégezte. /l;z kb.16-19 éves kor - 

ban következett be./ 
A pedagógusok egymás munkáját azért 361 megfigyelték,az elis-

merés és  a  népszerttség :megszerzőséért akkor  is  versenyeztek..' pesti 
egyetem tanárairól állapi tj  a  meg Horváth István naplójában 18o9- 
ben: "Az egyetemi jogtanárok... semmit sem  dolgoztak".., ha azt nem szá 

89. 
mi tjuk... "ami t,hogy zsoldöregbitést nyerj enek,összefirkál tak." 

.A vi zsek jó alkalmat adtak egymás mun:.ájábak megi: heréiére, 
/ős néha becsmórlósére/.:_ a már non  tulajdonitunk olyan nagy jelen-
tőséget  a  vizsgáknak, ,ert tudjuk,hogy gyengébb csoportban is lehet 
látszateredményt felmutataii a vi  z -dák alapos előkészitósóvel.Az ak-
kori vizsgák megismerésére plvassuk el a késmárki,18o7 évi vivigák 
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9o. 
leirását,abogyan egy önérzetében sértett fiatal pedagógus látta: 

"A  ké:nárki gimnáziumban akkoriban u.n. diszvizsgálatok vol-

tak,rendszerint nagyobb fé.,ayel julius hónapban a vidéki nemesek, 

lelkészek és egyéb pártfogók jelenlétében.Igy történt 18o7 juhi 

15 és_16.napjain is,mikor is  többek közt jelen voltak Horváth Gy. 

Rontmegye all  spánja, nzirmaay I stván,iej es J ános,Ber zeviczy Gergely 

stb. _:vezetésül egy Szirday nevű tanuló "De libertate artim" ci-

men ho sszu beszédet tartott,melyben az uj "chedius-Lovich -f ile 

tanterv felett  a  gondolkodásbeli szabadság álláspontjáról kritikát 

mondett.Ezt követte u1ihalyik előad ±sa,melyben ugyanerről szóllott 

és főleg  a  filozófia tanitását tárgyalván nem mulasztotta el b6  - 

kolnia jelen volt megyei uraknak. Ezután kezdődött  a  tulajdonkép-

peni vizsgálat a dogmatikával /tanár:Mihhalyik/,  a  tagár feltette 

a  kérdéseket,de folyton közbeszóltak  a  vendégek is /Meltzer lel-

kész,Lány,stb./A bibliából vett idézetek kapcsún megkivánták,hogy 

a  hallatók az ujtestámentumi szöveget eredetiben elemezzék.Mikor 

•  ez elég gyarlón ment,Mihalyik ep;yszerüen kijelentette,hogy ő o rűl 

nem tehet,hanem hogy ennek Genersich,a görög nyelv előadója az oka, 

/holott akkor az internátus prefektusa tanitotta volt  a  görög nyel-
vet,Cenersich pedig Kulianost interpretálta volt haladottabb tanu-
lóknak./. Következett  a  héber nyelv,majd logika,/  a  hermenautika és 
metafizika elmaradt/.A déluttini vizsgálaton Genersich volt soron elő 
szőr  a  pedagógiával,azátán Horatius ádáival.Mihalyik most is ke1le-

metie kedett.A pedagógia már azért sem mehetett ki fogástalanul,mert 

berzeviczy felegyelő kivánsága szerint azokat kellett feleltetni.,aki 
délelőtt nem jutottak szóhoz,csakhogy ezek között nem egy volt mlye.- 
aki csak hanyagul látogatta volt az elésdásokat.Horatiusnál Mibalyik 
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az első Ódát választotta ,*elyet Genersich. még a tanév legelején 
tárgyalt,mi kor nin volt teljes a lé tszám.Mih alyi k. ezt bizonyára 

tudta /Ber zevi czy pedig ezuttal  nem  a latinnyelvü esz thetikai magya-

rázatokat kivánta,,hanan azt,hogy mindenki anyanyelvére forditsa 

a  szöveget:n3metre,tótra fis magyarra,ez utóbbi legtöbb tetszéssel 
találtatott/.Mivel azonban 3v közben Genersich ezt  nem  gyakorolta, 

sőt pedagógiai elveixú értelmében nem is tartotta szükségesnek, 

a  következő év végi vizsgálatok iinnepólyesen tiltakozott  is  a vizs-

gálatnak ilyetén vezetése ellen.Iaga mondja,hogy ugy hallgatta vé-

gig ezt a ví zsgálatot,mint Ahogy az elitélt halálos i_t$letének a 
kihirdetését.Következett néhány kisérlet a lészivattyuval,ezután 
geometria,végül versek és próza rögtönzése bármely adott tárgyról : 
latin,görög és négyet nyelven.tlindezekben Mibalyik tündököltette pe-

dagógiai taltatségfit.j.gyességétAtisnap délelőtt Kadler került  :.orra 

a  geográfiával és periodolőgiával,egyébként a syntaxisták is kény-

telenek voltak Ciceró  leveleit  anyanyelvökre forditani.Fél lo óra-

kor következett Aderján a magyar közjoggal, /  e  vi zsgála`, közben 

Horváth és Borzeviczy oly hangosan társalogtak,hogy Aderján egy-

egy "halljuk"-kal rendreutasi.totta őket/.Utána  a  rektor vizsgált 

a jogból c: s stati sztíkából.A délelőtti vizsgálatot befejezte a fi-
atal. C.semiczkyneliegy költeménye,mely gyarló volta ellenire is 
zajos tetszést gratott.Dólutún nó%y bra körül folytatódott  a  vizs-
gál.at.etenersich tárgyai következtek,a vahlástan,mely kissó  dbcö-

gösen ment,/jobban ment  a  retori ka ós poétika/.re ali t Genersich 
ktilönösen fájlalta római iredalomtörtánot archeólo ;pia és egyetemes 

történet teljesen leszorult,holott tanulói 4p e tárgyakkal. voltak . 

kitűnően előkészi tve.5 órakor a prefektus /3chuska/ kérdezett 



a fbldrajzból,6 órakor pedig Mihalyik a teraészetrajzból,melynél  

ismét hangon tapsot váltott ki,bogy egyes tanulók valagi loo nö-

vényt tudtak megnevezni.í,gy szavalat és az érdemjegyek felolvasa-  

3a zárta le a vi zsgálatet.Ugyanr napon. folyt le természetesen az  

alsóbb osztályok vizsgálata is.Genersich többször irja le az övvé-

gi diszvizsgálatokat,de ez a legrészletesebb leirás,mely nemcsak  

a  vizsgálat sajátos jellegeire vet vilé;oss 	t,bane;n az e;;yes ta- 
.t:rok eljárására is.Azért közölten teljes terjed lemben.: . ~ egjegyzen-
J ő, rogy bár ainden vizsgálat a lelkiismeretes Ieaer., ichnek bizonyos  

lelki aggodalmat okozott,de a többi Ftltalában mind simább lefolyá-
:.0 volt a fentinél, aelynél Mihalyik az ő rovására igyekezett érvó-

nyeaiilni és ügye ssc góvel tényleg sok tetszésnyilváni túsra adott al-

kalma t ."  

/&Zo már ilyen vi zwik,ahol a hallgatóság tekintélyes tagj a j  
beszélgetnek,s a tanulók feleleteit taps jutal:nazza,nin-

c:enek...rdekes pedagógiati;rtóneti dokumentum ma már egy -
egy ilyen leirás./ 
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IY  C.  A tanárok értékelése 
A felügyelet, a kartársak, a szltlők és a tanulók értékelése 

gyakran más ős más ma is a tnárokr6l.Gyakran Az utókor igazo](egy-
egy rosszul ismert tehetséget,de az is gyakran előfordul,hogy 

n;.gynevit kortársakat az utódok i gec gyorsan elfelejtenek. A magyar 

iskolák sok nehézséggel kiizdő,nazy óraswámban,sok tantárgyat tani-
tb pedagógusairól például igy irt egy egykoru német költő Doccn-

do di scimus c. zeniájában: 
Jeder ungar.ische professor 
I st ex offo Polyhistor 
Muss in sprachen dreien,vieren 

7ehn,zwölf Iudien tradieren 

,tus den i chern,aus den moisten 
'rg t, wi e kann er  all  d a s 1 ei s ten`? 

U,er k nn,was ihr begehrt, 

Dena er lernt erst,was  or  lehrt. 
Igazat kell adnunk a német költőnek.Valóban polihisztorrá 

kellett válnia minden kis iskola professzorának.Neki magának is  
igen gyakran meg kellett tanulnia először azokat a tárgrakat,ame-
lyeknek tanig sára,- esetleg jobb felfog-fisa ell€:nére is,-  kény • 

szeritették..', vers gunyoros hangját izonban semmiképpen nem ér-
demli k ineg. 

A tankönyvhiány leküzdésóre készitett kivonatok,a kompendi-
umok ;,zerkesztése például a ;nai viszonyok között a főiskolai 

jegyzetek kószi tésóvel hasonli tható össze. ;lapos úlmélyülé-st kí-

vánt a megélhetés gondjaival is terhelt tanúrt61.Ismernie kellett 
a létező tankönyveket,azok anyagát rendezni kellett,és gyermek -  
f ej jel i3 megérthető módon tömöri teai. kellett azokat.Ezt ma sem 
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tudja minden tankönyv adni ,gondoljuk mer; milyen nehézséget jelen- 
tett ez mondjuk egy kezdő pedagógusnak,mint Koien 1 stwinnak, Aszódon. 

w:int emli te ttem,egy-egy j ó hirn professzor hegjelenése az egész 

iskolai életet fellenditette,messze földről kezdték a szellők egr -

egy adott iskolába vinni gyermekeiket.Petrovics Istvún helyzetébe 

gondolva magunkat,az a kérdés állt a  skülők előtt  :  hol tanulhat 

többet a gyermekezi ? Near volt még csak elgondolása sem a mai kör- 

ze tesi sne 	tanárnak  •  sv.aimi tani a kellett arra,hogy nem leszn©k 

növendókei,ha nem jól tanit.Tornászeteson az is előfordul,hogy egy 
iskolának hire,va;;y rangja jobb,mint amennyi a benne felmutatott 

ereUmény.Ezt felt+itelezhetjtik arrs1  a  korról is. 

i gy ilyen iskolaválasztás törtónetét mutatom be,idézek egy 
végrendeletből:" 1819 őszén egyszerre nyilt meg ugy a rozsnyói, 

valamint a csetneki uj épi1letekben a tanitás./A tanuló lo éves volt 
ekkoo./-A csetneki lelkész atyásat rábeszélte,hogy Csetnek 'e adjon 
i skolába,és oda vi tt.Ott az akkori tEin5r,Henriczy fihály,durva búínás-
módj a miatt haza jöttem ki j elentendő,boy iskolába vissza nem megyek 
Atyás mógi s visszavitt és a Lelkésszel,ki e gyszersaind a latin nyelv 
tanára is  volt, a dolgot ki ogryenUi te tték, ős ezek után az én sorsom 
valamivel jobbra fordult.-Nyári vizsga Alkalmával másódilnil ültem 
Vsndrák András után./Az ültetési sorrend abban az időben a tanul- 
mányi eredményben elért osztálysorrendet jelentette./182o őszén 

91. 
:nen tat T ozsnybra. stb" 

Korea  I stvánregész életében tyiilölte  a  "durva bánásmódot",de 
diákjait szigoruan kény2zeritette a tanulísra.Mikor Petőfit di - 
csérték előtte,büszkén jegyezte meg: " 	zseni nem terem az rirók- 92. 
parton" i:)ben  a mondásában benne volt az a bürzkesége,hogy neki 
és nagy taaity ny; n ak sok gondos aprálékos,rendszeres munkájába 
keritlt,mig tehetségét az iskola zsénía1is fokra emelte. 



Az enli tett 1789-i tanácskozás javaslatot  tesz  a  pedagógusok 

lenézett helyzetének favitására is.Kimondja,hogy  a  pozsonyi ,sopro-

í eperjesi és késfa rki iskolák rektorai és professzorai /a con-

rector és  a  subrector/  a  lelkészekkel egyenlő rangba helyeztetnek. 

A valóságos helyzet ezt természetesen nteg sem közeli tette. 15y  a 

hányatott óletsi Rumy Károly György vitáját ismerftük erről a prob- 

lém-4ról,a lőcsei lyceumban. 	 . 

93. 
". 	érdekesebb  a  Zay-ugróczi javaslatok etyik melléklete. 

Ez  "harmadik rend" szervezősét javasolja az evangélikus egyhlzon 

belül .Addig az ideig ugyanis  az egyház i. suiert egyházi é z világi 

elnöksóget,egyházi ós világi alkalmazottakat.A tanárok és tanitók 
mint •alárendelt egyházi at altaazottak szerepeltek. "... azok is, 

kik később  a  tanári pályán fennakadtak és nem birtak e gyházi java- 
dalomra szert tenni,kevés kivétellel  a  teológiára iratkoztak be..."- 

94. 
irja  a  jénai egyetem magyar hallgatóinak türtinetirója, - maga 
is óreztetve,hogy ez  a  pedagógus p=lya lealázottságot,elmaradottsá-
,rot,fennakadást jelent.Az idézott Zay-ugróczi javaslat az egyházi ós 

világi renddel egyenrangu pedagógus-rendet kivánt létrehozni.Igy  a 
tanktók, tanárok nem lettek volna alárendelve,esak saját önkorm6ny-

zati szerveiknek.1z a javaslat kiegészi tve az állam i skDlafaintar tó 
kö tele zet tsé ével,már 1848-ban megye te tte az i skólák államo si tá iának 

alapját. 	 • 

13o óv távlatából sok adattal tudjuk alátámasztani egyes tárok 
tudomiuyos felkésztUltségét,netazetisőgi • é s  poli tikai állásfoglalá-

sát.Abban az időben  a  teológiai tudós,esetleg  a  nyelvtudás elis-
merse jelentette  a  "tanult ember"  jelzőt és  a  jól  elbkésaitett 
nyilvános iskolai vizsga után ismerték ol,hogy a tanár "j ól,eredmé-

uyesen" tanit.A nyelvtudás figgelembevételére például figyeljük meg 
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•'cbrőer professzor fiatalkori véleményét későbbi pozsonyi tanártár-

s/, ról,Ureguss !'ihúlyrdl:"Augusztus vőg5n jött akkor @rogms egy aztir-

k.0 lovagolva.Az Utolsó fölévben Göttingában tanult,na:-y mellénye  

volt,heucegett,kiváltképpen sokat  a  filozófiával.Egy.bk6nt egy  egész  

rendes fickó,aeglátszik rajta,hogy ó habár egy magyarszlovák /ugyan- 

is  egy  szlovák,aki a majyar nemzetiséget átvette,/ Pozsonyban nevel-
95.  

kedett. 	A nemzetiségi hovatartozás m:Isodrendiiségére tudom felhozni  

itt azt  a  példát }bogrlchrőer szerint szlovákból magyarosodott Ore- 
guss fihály fiát,a közismert esztét t :re ~guss ;'.gostont egy  mai szer- 

96. 
7ő németből nagyarosodottnak tartja.  

A tanárok ellentótei nemzetiségi és  politikai kérdésekben az  
e1b'menetel,a tanitás szempont jóból nem jelentett lényeges hatást.  

nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspont se.a jelentett sorsdön-

tő elhatározást, sokszor állást sent kellett foglalniuk.  
A tanári rang  elismerését non  mindig fejezték ki cimokkel.  

Ludirectir,ludimap;i sten,moderator,ludi!aoderator,rector ( docens,pro-
fessor,conrector,subrcctor,collega,stb.nern jelentettek ogyuttal  
rangot is.Ez utóbbi húrinat  a  többtanerőn iskolák beosatott tankí-
rai ha:;znrílták.Ilyen helyeken a rektor az iskola vezetőjét jelen-
tette ,de ugyanezt  a  rektori cime t oly an koldusszegény kis iskolák  
vezetői is  haszn'iltá_k, kiknek i skol i ban csak télen volt tiz-busz  
növendék,s éppen csak a bettivetésre oktatták tanitvényaikatX. 
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IY.d.Nyomtatásban megjelent milvek  

Igyekeztem teljes pontossággal ő s9zeálli tani az 1. mellékle-

ten szerenló iskelák tartári krát 1825-1836-ig,te't a tárgyalt  

időszakban, a reformkor elsó felében.A hatást jelző két schema-

tisiuson kíviUl igyekeztem minden iskola iskoliatörténetóből meg-

állapi tani a sche ati emusokban nem szereplő, közbeeső  időben  is,  
az ott tanitó tanárok neveit .  rdekelt az is,hogy Kazinczy levele-

zésében kik szerepelnek az én névsoro:rból,bár ezt még nem  állí-

tottam teljes pontossággal önsze.Itt méT egyrészt alapos munkával  

több nevet lehetne megállapi tani, * srőszt esetleg névazonosság  
is előfordulhat, s azonos nevű enberek egyike leirelezett :.uzinozy-

val,/va;y tett róla megállapitásokat az iró/,s a másik ember tani-.
to t t a felsorolt iskolákban.  

:'elvettet` néh ay olyan iskola tanárait is,ataelyik az elűző  
lzdz,-dban gimn::ziurmként szerreoelt,bn ebben es idűbea nem is szami-
tották a középfoku iskolák közé•Ilyenek Kis-Zellő,i4agyrőcze,Usetnek.  
LÉelvettora egypár olyat i amely később lott középfokuvá,pildául. I gr-

16t,amelyik csak akkor fejlődött ki,mi Ioor Tavassy Lajost pestről  
kz ti l to t t Fik.  

fl  tanárok tatásóról akarok számot adni a magyar szellemi életre  
e zrt ki  -ivánoa emelni azokat a tantlrokat, kiknek nyomtatásban is  
jelentek meg munkiik..A számszert kép azonban nem mond meg mindest.  

Egyrészt vmnnk kéziratban maradt és hatást keltó,kóióbb felhasz 
  

nált,vagy később kiadott, lunkák,másrészt a kisebb iskolák tani tói, 
 

az iskolákkal kapcsolatban álló más személyek if szerepet látsz 
 

hattak a tudományos életben. unnak bi zonyi tósául azonban,booy a ta-

nlrok akartak és tudtak tudományos munkásságot végezní,.maga a névsor 
 

is eleget mond. ",lapul "sinnyei /9zi /,Pányi /Vá/
,  é s Gulyás/Gu/ 

 

nyelvű 	Ei zner és Mi si ani ki i 11 i 	 38  szlovák munkáit vettem.  



Albinyi Irtván,Eperjes, "zi 

Albrecht Dániel,aodor,  

Bakay Jáiaos , Sajógöm. r, 

Bachar I stviek,lelmecba.  
Baltzer Mihály,Cetnek,  

Baska József,Rozsnyó,  

(u.,Ri f  Farkas András,Hozsny6, 1si,  

'  bry Pál „Pest ,Sopron, lzi,Ri , 

Félix  J akab,Eper j es,  

i'eyér Zsuzsanna,Copron , 

lizelly J ~nos„Csetnek,9si,Ri,  

lilei scher Jakab j.o z::ny6, Ssi ,  
Balassovits I,ajog,.Pest,3zi, 	Fuchs Albert,Selmee,`'zi,  
Benczur Jbssef, k:perje  s, 'zi , Gu,Ri  ,  Gayer I . 'muel, ayőr,  
Beaka d64,Mező Jer ény,G1},  

Benka Gyul a, Ie  z  ő  berémy , Gu,  

Berei I stván, dezóberyny,  

Bene.J.jtuauel,wésmárk,zi,  

Bayer János  ,Kössf;g, 

i3ilnitza Pá1,PozRony, 	 Gretzmaeher János Lőcse,"zi,  
Benedicty Jáno3,Kesaárk,Gtiat,I3i, Grósz Járcos,Pozsony,"ziPjodoxs,  
I31aho 	e1,0 sgyán, Bzezzazitxta#zátxiklcxztemis, Gy őri András,Győr, 
isro sszman.n I stván, `lessterceba, H ai asy Kiiroly, "opron,  
r't:rgtsardt Mihá.ly. ~elmec, 	 - 	 ~  ~~ H alubka Pa1,Pe., t, ~ zi,  
olema o.n István o lonc, olmec,Fozsony  Handl S .- Inuel,Pozsony,  

Dlhányi 

 

H ajtsch Keresztély,Rozsnyá,  

He tyé ssy L. :s z16," opr on, "zi ,  
Henriczy 	hy,Csetnek,Ri,  
Hlavacsek Mih-=ly,Lőc:;e,Fi,  
Holczhamsier I stván, Győr,  
Holéczy Flihály,Ko ll  rom, "zi. ,Pi,  
Hoznek J 'nos,6 sgyén,Lécne, 'zi,i?'i, 

Dillenbcrger Károly, , 4, :; starceba, Hudai:sik Mátyá$,Negyrócze,  
Buley Ancirás,Turóc szentdárton,  
Husso;h I  ^tv n, Bess t ore ebraysg"zi?13i , 
Jankovi c:. J ;nos,Prezőbarén,y,  
Jc:zrovics  6~ihily,Sel~ec, 

Coduly Laj os,LosonB,Bi,  

Godra !fib °ly,Ujverb'se,Ssi,Ri,  

C~o  t tschalkov ̂ zky Mihály,Mo dor,  

Gyeailich J6•r.sef „Po z^ony ,  "zi ‚Pi ,  

6reguss '1y,Eperjes „Po zsony,`'si,  

liolla yiihá.l.y,Gyar,  
Chalupka János,Késmárk, 'zi,  
Glair Jóasef,Pest,  
Cun  ti us Károly, Sel.mec,  
C sup ka ,Anndrás,t;perj e s, "'zi ,  
,, ankó J áno s,  elme e ,  
Ji ani ska Ferenc , A^zód  

József ,sejógömür 

Droba JáAos,i3ezstereeba, 

Droppa András,Eperjes,Ri,  
Dunay Tnlre,r,ii skolc, "zi ‚Pi ,  



Juhász  g renc  , Asz  6d  ,  

Jur4Ly Sr`2mue1.[yyiregyháza.I'i, 

Juren ~ik András,lodoair 

Kaufmann :Cároly,Past, 
Kankra Báni e1,Mo do r, Szi , 
Kanya Pá1,Pest,"zi, 

Keblovsstky János,Pozsayó, 
.Kecskés  Ldvárd,LŐc se, 

Kengyel Jánog,Rozsny6,  
Keresztes;3yy Aimuel,T';per jes, 
Keviczky András,Foz"xty6, 
Kiosks Já.no s,i3rezn6ba, 

Klein 1'óbiás,Lperjo>, 

Klein 9ámue1,Ig16,I'i 

Koren I4tván,3eszterceb,iszód,  

Kocsányi Józ:3ef,áelraer,, 

Kollmann 	,.Ny1 regyh áz a,  
Ködler I stvan,L`perjes,  
Koch (lo tt fried „Lie sztcrceba,  
Kralovánsaky I stv6a,Késatá►rk,  
Krayz ell ilndrás,Eperj es, Szl 
Yxi stóffy György Ki ~.űellő 
Kri:i6ffy "áimuel, 'opron, 
" ri zs iyörgy, bpron,  
Úrdiartsik iiároly,i°oz-nyó, 
Kriek "áinuel,Pest, 
Kuhn  4S ra ,Po zsony, 
Kupe tz JánOs,LŐcse, 

Kuptsek Ddni el,Ki  
Kun tzius Károly , 'elaeo,  
Kubányi Liéni,tse,zterceba, 

 

•e6--  -  
T ;glfr János,5opron,  
T, amo  s s  J~,tao s,I g16,  
I <,ugf,ndr6s,Ké =Ark,  
Lang Mih 1y,Iodor,  

Lehr Andrµs, 3rírsstlőrinc. `zi,  

Langhoffer Ja.dos,Modor,  

Liohard  Dániel,  `Telmeo.9s,Ri,  

Lipták Istv ■ ,' ~ ajógömör,  

I::i  c s kó Dfín i el ,  i  3r e zn6 b a, 

Link J6zsef,Fozsny6, 

Li szkFa Lajo :1, Lo soac, 

Lud:Ilan J nos,Lőcse, 

Lutze I stv "II,U sgyán,  
K,ov-3cs Martiay Gilbor,Pozsoay, zi,Fi,   

Kovács 4lartiny  ~ihíly,'dodor, 

Majba Járxos,Nagyrócze, 

Mayer  András,.perjes, 'zí,  
1latbeják ,fiih "ly,Fajógömör, 	

Ri 
~~ el.czer _~~ ajos, ~3a1 ass~yermat, 'egt, "~  
MiFhnay;  
'.~í chnay Dáni e1,Po zsony,  

h ly, i skolc,  ~zi, 

,Ni , 	Dáni e1,áé szár lc,  
í spál György,t.ozsnyó, 

y ül ler Gyö rgy,LÖc se,  
'zi, 	trüx~ich J: ~no:;,Igló, 

tórísz Adolf,: ezőberény, 

olitórisz K roly,'dEzóbeir5ny, 
o zaty 14nCuel, 'o 	, `zi , 

tiny* ',utal,b3perje:;, zi,i?i,  
N idler  r'EYrenc,K6 smárk ,  'zi, 



G sterkamm Keresztély 'i'eofil,LÓcse,Szi,  

6 t t ii'er d inánd ,Modor ,  

Pelech János,i3ozsny6,  

Pellionus  ►~iihríly, ~ obsina, 

i'etrovi ts Jáno s,llobsina, Kazinczy  

Petz i ároly,Sopron,  

Podkoniczky ,dáu,K.d' ,mark,Kazinczy,  

Polekovi ts János,f.3eszi,©rceba,  

Pongrácz r'erenc,4erje , ,  

Po 4vich Keresz t lly „ opron, ' zi , 

..'rochaszka Józ:;ef,Monor,  

Putz Mátyás,Lőcse,  

Raics Péter, 'opron,  

k ai ter Jtinos,Pozsony, 	,  
'3anul ay János,'t3esztorceba,  
'  o j kó Jáuos, :~elmec, Szi,Ri , 

IA) Aar  llndríts, i3t-eznóbany a, 

Fumy Károly ‚Pozsony,  'zi ,Ri,hazinc  
3ilindor c:yörgy,i:őcse,  
3chablix György ,I,őc se ,  

Saherfel János,Igló,  
3chaverlay :játy$s,.,elmec,i'oz.,ony,  
'chimko Vilmos,I'ozsony,Szi,Pi,  
3chiro  Sálnuel,Igló, 
~chröer Gottfried /Oeser/,Pozsony  
ichulek rrigyes,Lperjes,  
• 3chulek Gáspár ,Po zsony,13zi ,Ri ,  
3cholcz József,Ig16,  
3ehnei der J ános,Késmárk,  

'zopkó M<<rton,Kós.-nárk, Szi,  
'ztrokv Ignác ,  bpron, Szi,  

Taubner Kriroly,Pe  s  t,  Szi ,  

'1'ei chengr%ber P61, Selmee ,R i , •  
`Ibmasek P61,Lócse,Ri 	,  

zy.  
'Ibmasko I stván,Po zsony,  

Trattner K'troly,Győr,  

TuresAnyi Lajos,aszeg,Ri,  
11ircsányi János,Cyőr,  ,  
Vandrák András,Eperjes,  
Vandr i.k Károly,Pozguyó,  

'~zlagnc r Jázsef,.Qreznób (Rya, ,  

allaszky Jáno  s,  Aszód,  
eisz J akab,K9sm:Irk  

•  

•  
dr,tYinterni tz ~}igyes,Pest,  
Zsarnay Imre,Kósmárk,  
Zsigmondy S rnuel,Pozsony,  
Zsi tkovszky Lajos,Késmárk,  

oeybold P  ~1,Sopron,Szi,  

Ski ta :dihdly,Győr,  

Slsreb "k mue1, Sa  jágömör,  
Stcnczel Hugó,Ké smárk,  

Stuhimiiller Sámuel ,Pest,  

Stur ►  1mue1, Zay —uP,rócz,Ri ,  

Ss ab6 József, ",opron, azi ,  
Sztlenár János,Cretnek ,''zi, 

`'zladkay 'muel, ~elmec, 
S zl aw ko v zky lá ty á s, Kó smár k,  
'zlobod a Jinos,Selmec,  
"z.luchovi.nyi Uldr : s,Po zsony , 

6? 	SO 
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lY.e. Házinevelők./"Pedagógusok"/ 
A tanulók egyróSze,kiilönösen a tehetősebb és  a  magasabbrangu 

családok gyermekei nem iskolákban nevelkedtek,haaem ottbon,bázó ta-

nitók nevelték.Ez nencsak ma. ar gyakorlat volt,ugyanez volt a hely-
zet Oroszországban,pl.Puskin esetében i:;.Találunk meriar származásu 
házi tanitókat Németországban is,pl.Hrabovszky Dávid egér német feje-

dE.lmi udvarban lett nevelő. Az ilyen szolgálatot végző fiatalembe-
rek kiválasztásán:il elsősorban az iskola véleménye volt  a  döntő. 

Az i 	rektora aj ánlabta a jobb képesőségil tanulókat pedagógi- 

um-ra,házm tani tói állásra. 
i1ljon itt egy részlet a késmárld ov.iskala 1767 évi "uj" 

iskolai törvényeiből:" 6. A paedagogokat illetőleg:ity tanuló sem, 
kivált alumnista,nom vonakodhatik valómoly pártfogó,vagy polgár ki-

vzinatára és  a  rector aj nlása folytán magánoktatói állást,/paeda-
goriát/elvállalni. \ paedagógus köteles  a  reá bizott növendéket ren-
desen az iskolába és innen vissza elki sérni,neki minden tekintetben 

j6 példával elől j érni ,vele szorgalmasan az iskolában elvégzett tanul-
mányokat iskételni s őt  a  következő leczkékre esőkésziteni;őt abban 
"zoktatni,hogy szabad idejét hasznos foglalkozásokkal töltse ős 

99. 
erről naplót irjon,mely  a  rektor kivánatára előmutatandó. 

Az iskolák felterjesztett anyakönyvmásolataiban  a  lakásmegje-
lölc:s  a  leggyakoribb "atyjánál lakik" ós"alumnus" ellett sokszor 

"pedagógus." Ez •a bejegyzés azt jelentette,hogy miit magasabb klasz-

szi sba járó tanulónak,neki magának i s,gazdag családnál, iagAntaní t. 

'.nya volt,akinél lakott.:lz iskola elhagyása esetén előfordul,hogy az 
érdemjegyek rovatba csak ezt  a  tényt irtók be "pedagogus fit".Ilyea-
kor az iskola már óv közben kiadta ót vi dékre,valakjhez házi neve-
lőnek.Ez rendszerint nen  a  tanulu ínyok teljes megszakitását jelen- 
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tette.A nevelői munkával pénzt keresve,: "hitjelölti" vizsgát letéve 

a  nevelősködő ifju később killföldre !yent tanulmányait folytatni. ' zr R  

rencsés esetben tanítványaival eaiitt !vehetett,mint Hunfalvy Pál,s 

ilyenkor még külföldi tartózkodásúnak költs"geit is  a  vendéglátó 

család fedezte. 
Arra is van példa,hogy befejcződve,vagy ,neg szakadva  a  venr; 

látó családnál  a  tanitvány nevelőse,  a  fiatalember visszatért az 

iskolába és ott folytatta tanulmányait. 
A pedagógium természetesnek vett egrtttt járó ja volt  a  tanrend-

szernek. szerepel ez,mint kecsegtető remény  a  segédtani tók alkalmazás 

sásnál:"igy majd  a  legjobb pedagógiumokat fogja elnyerni",sőt még 

az egyi k pozsonyi professzori állás betöltésénél is igy alkalmaz-

zák Bilnitzát 18o2--ben:'Mint tehetséges ifju majd••• jó pedagógi-

umo kat kap..." - evvel  a  r emőnnyel pótolva azt  a  kis összeget ,.aelye t 
ennek az állásnak ►ne;szervezésénél sz iskolafenntartó juttatni tudott 

Lgy  pár név  a  h-ízi tani tók köziil : 

Hunfalvy Pál  a  Podmaniczky csal-'dnál volt Aszódon hazineveló. 
Találkozásuk Petőfivel  a  késmárki lyceum önkápzőkörőben irodalom-

loo. 
történeti jelentőségit. 	Nem tartom lehetetlennek,hogy már '1 sz6don 
is ismerték  e  'mást.Hunfalvy később  a  Podmaniczky fiukkal egyiitt 
vett részt külföldi utazásokon.lol. 

1Jey  ierene 'ztáray gráfóknál lett nevelő  a  pozsonyi jogakadé-
?ián végzett tanulmányai után.rtt jegyezte föl érthető borzadúly- 
Zyat  a  gróf szavait Kölcsey halálhiréinek vételekor:"..meghalt vóg-

102, 
rn  az  a  kutya,az  a  : arat." 

Líedemann,a lőcsei iskola későbbi rektora óosai Balogh Péter 
mellett volt nevelő.': tanár és tani tványa is jelentős hatással volt 
az 18o6-os i skolarendszer-rundezésre . 

Podmaniczky'iknál volt nevelő Aszódon Elefánt Mihály is•Késóbb 
neves egyházpolitikus lett. 
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Tavasi Lajos Ac°án volt nevelő Prónayékná.l,raajd  a  ;.'zir:aay c o a-

ládnál.Jzirmay `rás,a család egyik ta;;ja.egy időben az evangélikus  

egyház  m  sodfelttgyelője volt•Az ő kezén ment keresztül Greguss Mihály  

később emli tendő fegyelmi Ugye  a  raai yar társaság m.i att,é o-

portb€li pozsonyi diákok zavargásainak olintézése,de  a  tantervek  

alkotásának nagy munkája is,főképp az előkészités időszakfíban.itt  zo~ 

volt nevelő H=íberern Jonathán i s.A pesti iskolára vonatkozó fel j egy- 
1o3.  

zéseit,kéziratos naplóját a bp.ev.gimnáziumnak adom•lnyozta.  

Palkovics György,a pozsonyi csehszlovrík t:u ►  izék többször emli-

tett első trnára Prónay asigmaond nevelője volt  ,W- án.  
``'zontágh Sáa►uel,a későbbi püspök,anga is jó;aódu nemes.a Pod-

maniozky udvarban volt nevelő Aszódoti.Összeköttetésben állt  essek 
Lipóttal,  a  nagy törté... elemtudóssal,aki ekkor még a ,n íriabesnyűi  
kolostorban lakott. 'zontlIgh érdeme az aszódi Petvfi-gimnázium terén  
.,z,hogy ő ajándékozta Egyik saját hazát az aszódi i skolának,igy  
vált lehetségessé az elemi foku és középfoku két osztály külön  

1o4.  
elhelyezése.  

':;esselényi ;,likkős végrendeletében azt kéri,hogy testét szere- 
lo5.  

tett nevelője,i'ataki Mózes mellé temessék.  
Eötvös József nevelője -, magyar jakobinusok perében börtön -

büntetősre itélt ?ru zsinszky József vol t.Mai napig sea  ártem,hogy  
a lelketlenségig császárhit tárnokmester,Eötvös Ignác hogyan  
hett:e a►og ezt sz embert házában? ?innyira semmibevette? Levegőnek  
néztet r'el sem tUnt a többi lakás között? 	 ` 

'zóchenyi fiainak nevelője a  hires nyelvtudós Podhorszky Lajos 1o6. 	 . 

volt.  

*f.oren I stván,mint ernli. tettest Osztroluká.n tanitott és tanult.  



111. A tani tásou tul]répú iskolai probléeék  

Y.e.Kassinók,olvAsótí'irsastgok szervezése  
Dodol  air Csi za könyvé bc:n iiéssle te sen ismerteti as irodalai di-  

'  ktársa~,rok tc3r ténetét.hönyvéaek egyik fejezetében -Petőfi nyomábas,  - 

elkiséri a költőt as evangélikus iskolák diéiktérsnsAg3in keresstö.l,  '  
ban,ttat  ja ezeknek nai batás[t..Kredeti célkitu$ésénEk  ~ r~felelő- 

e0 6 a meóalakult diéktireaságok összetételét ős sunkésségát viss-  

gál j e..in a aegalakulfi elasményei t é:; a diáktársaságok felnőtt kep ►  
osol atai t kivánom i. tt bővebben vi  ssg~ilai,. 

Q1vasÓtáraaságok már a XVIII.sz tsedbaa is keletkeztek Magyaror-  
cyz ágon.Er ede_tileg a városok fejlett kul turá ju német polgérságánnk  
igónyeit el.égitett#k ki.taevtik lesekabinot volt.

lo8.
A áifkok es 415  

nyelvek gyakorlására gyültek össze elöször.4t er,7-e0 tanár  veseté- 

:~v®1 végezték.Ez ,) módsset ezen n s►r.3br,dsigbaro idejiig  

1-rAdt nibf+ny iskolábaa,gbbeu az időben nz iskolai diáktársaságok aáo  
magmas kivitel nélktil tagyar nyelvmir+e,lő tárnaságok voltak.  

A 8emseti nyelnek iránti drdeklűdén a humanízcuts egyik eszrnéje,  

f~ 

 

nyelvgyakorlás > 1úi, kségesséige hazánkban is vádr a raforEn:íaió ide-  
j ~n fel.ertll t ..1 kell iamerBtutk Pé.ss<íety Fáter trdsaei  t is,ki belá t-  
vs,hogy as enyaayelvEn hódi tó reíbrairridt as eg,► c+seru nén körében  
asak aRyQOy► elven t ani tó ra lc;ure forahaiÓv al lehet el l®nsulyosAi ,  

igen sokat tett as anyanyelvi  bewail:, • /eilyea értelaabea  .  s gslo-  
109.  vA knyelvü bc sz=. ~dnek is  a/ - pj Akaroltaltásé+ra. 	Wpm  Véletlen,  

felt Bodolay a protestAss irodalmi társaságokról éllepiti usyr,hop;y  
ezek elsősorban harcoltak a .rca,ny.ir irodalmi nyr:l vugtaríiatiaiért, 

 

s  ugyanakkor téaarétl.aestásukbm,ssel.lemtikben,azabndelvüek„baleÁÓk  
voltak.  

A Qagyeer nyelv iskolai rjakorlrsdnak pozsonyi kezdetéig sonjunk 
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•issza .
arkusovszky "ámuel a következőképp ismerteti a pozsonyi evan-

gélikus lelkészek 1734 augusztus 27.-iértekezketét: A gyakorlati tu-

dományokat illetőleg homiletikában és katechetik:ában ... leghelye -

sebb volna ... ha a theológusok - mint ma mondanók • önképzőkörré 

alakulnának és felváltva szent beszédek el ►nond<sában :n fiukat gyako-

rolnák.Ily gyakorlatok rendszeresen egy  lelkész jelenlétében tartat-

nának,ki az elmondott beszéd tárgyát,dispositióját irály,t,előad itt 
legott bitálat alá vinné és hibait feltárva ezeknek jFivendőbeli elke-

riilé sére késztetné a hallgatókat.  
Ezen gyakorlati órák hallgatói lennének a két felső osztály 

Összes tanulói,az alsóbb osztályokból pedig azok * tanulók,kiket  

az illető tanitók e végett ki jelölnek. tsz alsóbb o sztályu tanulók 

a hallgatóságot ~k.heznék - a vezető lelkész birálatán azonban ezek-

nek már nem szabad jelen lenni.itk. 

A homiletikai gyakorlatok vzetésére vállalkoztak Ribiny a né- 
110.  

met,Instioris-Mossóczy a magyar,- és Crudy a tót gyakorlati órákra." 
Lbből a szerény kezdetből hatalmas és nagyjeleatóségü itiozgalom 

nőtt ki,amelynek hatását csak most kezdjttk felmérni.Bodolay maga csap 
a tényt állraoitja meg, hogy a szabadságharc értelmiségi résztve-
vői ős gsőképp vezetői a diáktársas - g►okban nevelődtek,de :n ;yará- 
za to t non ad rá.Emellet t iJzmerteti a "Deákku ti vármegyét" Sop-

ronban, vert ez irodalmi je llegü volt,dc nem ismerteti a sárospa-
taki "Páncél vármegyét",hol Ko •:'u th is  akti v résztvevő  vol t,- azért 
mert Patakon nem irodalmi,hanem hat rozottan jog.-,yakorló célja vmlt 

a "vármegyének".Pedig a doproni",mint az a nevében is látszik, a 

pataki társaság az egyik példaképe volt.I tt is kimutatható a nyelv-

gyakorló ős politizáló társaságok etymásrahatása. 

A protestáns istentisztelet központjában köztudomás szerint a 
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prédikáció,az anyanyelvi beszéd 	llott, 
ennek a célnak az órdzikében vették tervbe az egyházi pályára készülő  
tanulók nyelvi továbbképzését. Az emlitett pozsonyi :rrtekezlet célja  

is ennek a nép körében történő igehirdetisnek ez előmozditása volt.  

Itt találkozott a tananyagba beiktatott nyelvgyakorlás a fel - 

világosodás borában fellépő magyar nyelvfejlesztés
llll 

 lghnyével.As  

legmiiveltebb magyar diákok a legelsők kiváfltak lenni a magyar nyelv  

fejlesztésében is. Ezt Bodolay részletesen kifejti.  

bég egy különbség v9n,amire r3 kell mutatni.Az evangélikus és  

reformAtus iskolák near  í:izének ellenzéki,rebellis,határozottan !labs - 

burgellenes beállitottsága.tz  a  sok gyiilölet,ami évszázadok alatt  

felkyült az igérgetó,de igeteteit meg nem tartó,  a  /mint fentebb 
láttuk/, tanulást! tiltó,

II 
	a  !,iagyarországot szegénnyé,katolikus- 

sá é németté tenni akaró idegen uralom ellen,ezekben  a  szerény  
nyelvgyakorló órákban i s megtalálta a lehetőséget az  . ellenzékiség  
megmutatására.  

A sárospataki asszonyok 1 712-ben seprővel és sodrófával védték  
113.  

meg iskolájukat az Elfoglalás, ellen. 	A pozsonyi diákokat maguk  
114.  

~ ;melte iskolaépületeikből  kergették ki  a  jezsuiták 	, Az iskolák  
diákjainak tudatiban élt még ezeknek az eseményeknek emléke. A pro-
testáns felekezetek nem felejtették el,hogy  a  Habsburgok segitségé-
vel hurcolták g .l.lyarabi(ígra n XVII.s , zázad végén papjaik egy részét.  
`i'Ernészetes,hoky mikor ezeknek az i. koláknak növuidékei magyarul  
kezdtek tanitási óráikon r3s "önképzőköri. foglalkozásaikon" bessilai,  
/latin helyett/,akkor nemcsak  a  nép közötti prédikAciót tartották  
Szem előtt,hanea alaposan rnegsnondták véleményüket  a  fennálló rend- 
szerről is.  

A tárgyalt időszak eseményeihez hez tartozik  a  hatalom táiaadísa az  
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iskolai diáktársaságok ellen. Álapi tsuk meg tárgy il go san,hogy való-

ban volt mitől félniök ekkor.1835-ben vagyunk./Petőfi ekkor synta-

xi staA  aszódon./ Kölcsey elhagyja Pozsonyt. 'z országgyűlés a lengye-

lek mep egi téséről t e iá cskozik Ausztria szentszövetségi partnere,  

Cro szország ellen..s politikai rendőrség már az országgyükési ifjuság  

Tár salkodási gyeealeténets szétrombolását koszi ti elő.'Tulajdonké7>pen  

csak arra várnak,hogy a jogaikra féltékeny magyarokat tei ne bőszit-

sék az országgyűlés txtina alatt.A magyarok országgyUléstlket az  

uralkodóval egyenjogu törvényhozónak tartják,a követeket pedig  

személyiíkben sérthetetiennek.Ezeket a követeket,amig az országgytt-

1 	tart,nem lehet a laktisukon molesztálni a fiatalság gyfllései  

115.  
és irásai miatt.  (T hitre. 

Viszont Lapdáuszity °tutor már megcsapta az ígéretet huszezer fos 

4a,iz Zoo olyon szegély diák egy évi oltartására elegendő .mint pl.Ko ~ 
116. 

x I stván volt. 	2Fég a könyvtárba be jató diákolvasókat is  figyelik.  
. kk r a pozsonyi lyceum fi atal s ga örömiinnepet /ünnepélyt/  

tart.A műsoron többi között 3 mit szeropelt.Egy Kölcseyről,egy a lengy e  - 

lekről ós egy Zrinyi Páterről.Rz utóbbi akkor már 164 éve halott,  

de nevének hallatára még mindig réaattletbe esnek Bócsben.Do non ko-
vésbé veszedelmes a lengyelek dicsérete sem az adott politikai holy-

ze tben,mikor a cár fojtotta vérbe a lengyel f etkelé st. S Kölcsey.Hát 
nem lehet ezt sz embert kittzni a fiatalok szivéből ugyanúgy i  ahogy 
el tata t Pozsonyból?  

-'lsősorban a tanár ellen tá,nadnak.Greguss Mihály volt jelen a 

gyttlésen,őt kellene példamutatásként eltávolitani katedrá$áról.ktem 
118.  

Bécsen raulott,ho gy nem sikeritalt megtennitik. 	Reviczky kancellár az 
uralkodó személyes felháborodását közli:"az evang5likusok pozsonyi 

lyceumábsn (x`reguss professzor elnökletével 1835 juuius 21-én beszéd-

gyakorló bemutatót tartottak.Céljs sz volt,hogy az ifjak bizonyságot 
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adjanak a magyar nyelvben tett előhaladtisukról,részben vernek szaval' 

s€ivsl,részben prózai beszédek elmondásával.Néhány •ifj19visszaélt 

eszel az alkalommal,a politika mezejére tévedt,stb." 
A Bécs felháborodását felkeltő miivekben,ha Egészen enyhe for-

mában is,de már társadalomkritika is szerepel.P1 .a levert for- 

r 	után mebeküló lengyel magyar házigazdásja: "egy vala azon 
kevesek köziil, kik a pór s ur közötti nagy hézagot adako*ással s  

12o. 
leereszkedéssel betölteni szokták..." 	A jobbágyról ugyanitt: 

"Csudállatos,bogy azon nép o.,ztáljy, melly a szabadság s emberi jog 
megfejtett kérdése után is csak nyög; mellytől a nemesebb érzésiek 
megtagadtatnak; melly csak eszközül használtatik,-- s mellynek -- 
- r111MM■■100••MO 1•11- 

Ó fájdalom - csak ösztön tulajdonittatik; ezen nép osztály hiven 

utánozza urn nemes tetteit s hőn dobogryott rongyal fedett keble, 

ha  kin  napi munka után szerzett fekete kenyerét e gy  sebzett Len-

gyellel m.egosztbatá."/Az én kieueléseim.T.B./ 

Ezeken a példákon mutattam be,hogyan fejlődött a protestáns 

iskolák irodalmi társaságaiban az ifjuság a magyar nyelvet gyakor- 

ló és politikailag állást foglaló határozott jellemmé. 1835-ben 
már  nem  prédikációs nyelvgyakorlásról van szói z tudatos politikai 
állásfoglalás.,! 1836-189 közötti iildözések már nem fordi tják meg 

gondolkodásmódjuket.üket m r nem lehet félrevezetni.Lzek a fiatalok 

vállalnak elsőeorban részt a kései reformkora szabadságharc kíiz-
delmei ben. 
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V.b. Diákok és végzett diákok egyiittmtiködése 

A  diákok megmozdulásainak tégabbkörli hatásáról kivánok beszél-

ni,arról,hogy hol mu ta tkozik meg kapcsolatuk r reformkor harcaival, 

közvetlen hatásuk a szellemi ületen kívül  a  poll tikai életre is. As 

iskolák é személyszerint a tanárok hatását  a  honorácior réteg kia-

lakulására :negállapi tottuk.Lássunk néhány közvetlen kapcsolatot  a 

diákok és a politikai mozgalmak között. 

A  Ersalködási 'egyesület tagjai felnőtt jurátusok voltak.Köz -

vetlen kapcsolatuk volt diáktársaikkal megmaradt.."zemere Bertalan 

például jurátus,de fenntartja kapcsolatát  a  sárospataki diákság  

gal,  s  közvetit a sárospatakiak és pozsonyiak között. 

. ey ieerenc,at 1848-as forradalmi tani tégyű1ő s elnöke igy ir 
pozsonyi diákkoráról:" az országgyü.lési i fjuság önálló magyar szi-

getet képei a német szelleaít é s nyelvű. városban, qaz "akadécai ai" 

ifjusá;nak legalább E:gy része,alkalmilag amahhoz estlakozván, e 

sziget terjedelmét növelbeti,termékenyUő Erejét öregbi theti. Uj 

talajt érzék lábam alatt,nemcsak hazait,hanem uj szellemvilági ta-
121. 

lajt is." 	U yanő ir Kossuth tudósitásainak kézi. sokszorositdsá- 

ról is,melyben diáktársaival együtt résztvett. 
A nógrádi nemzeti intézet olvasótirsasági 	alakult. 

Tagjai között pozsonyi diáktársasági tImok is liwnak.,Az iskolában 
megszokott bekapcsolódást a szellemi életbe nerc tuti j ik nélkülözni 
felnőtt korukban sem. 

Ugyanez a helyzet .1ozsnyán i s.;',z olvasótársaság megalakulását 
két "pedagógus",a Draikóozy é., iáricc. syy családok h zinevelői in  -
ditják  el..i  tlárássy család gynnus a ti_tko7rendőrség e1őtt.lz Ys 
183o-a3  felkelés leverése után lengyeleket rejtegettek. 1  a család 
nevelője - lyd©lyi János - kí efyenesen " rospatakról kerül hozzá-
juk,  a  rozsnyói társaságban folytatja diákkori munkásságát.Lletutja 
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:XILTIttiraREEKIYalaXAMOT ezut'ín töretlenül haladt  a  Kisfaludy tár-

saság titkárságáig s az 1849/5o évi bujdosásig.A Draskóczy család neve  

je Pozsonyban volt a diáktársaság "titoknoka";Iratai között Kölcsey  

sajátkezei levelei,emlékkt5nyvóben az intés: 
Négy szós okát üzenek vésd jól kebeledbe z3 fiadnak  

Ha /0rd örökül,ha kihunysz.,' haza mindenelőtt.  

.A hazáért dolpozní,ha Rozsnyón,ha Losoncon, ez hajtja a fiat Z2 
 

ságotA mi skolci pianúzium könyvtárának olvasásával kezdi Pulszky 

Lerenc,3zemere 3artalan.O1vasnak s sárospataki •diákok,nem is egy, 
12.,3.  

egyszerre két olvasótársaságban. Oliasnak  a  tanárok is,sokszor 

csoportosan rendelve meg a folt' áiratokat,hogy minél többet 'tudjak 
12A.  

olvasni,mint pl.Késnárkon. .  

A  losonci "olvesó és könyvtári munkálti társaság" alkotó tag - 

j ain ak egy gyillését ki vánom b euitatni . \z evangélikus algimnázium pro  -

fesszora,e';yuttai könyvtáros,  a  "tudományosság mezején munkálók kö-

zött fiz eszmecsere szükségességéről" tart előadást.Itt olvas tol 

pubinyi ~^ ston,a Nemzett ` 11 eum k§sőbbi igazgatója.,ki már•  a  poli-

tikába is beirta nevét az l82 évi nógrádi ellenállás szervezé.:,é- 
el.Lejön  a  gyűlés hirére felolvasni  a  tudós lipser András,a besz-

tercebányai leányiskola tanára.l tt olya:; fel Homokay Pél,kitimár 4 
többször eilitetttink,  s  Koren 1 stván szempontjából is van érdekes-
sóge a gyülésnek.I tt van Osztréluczky Mihály,kinek házánál nevelő 

volt,kinek házáról igy ir öné:letrajzábav :E nemes család körben 

5 évet töUött;ezen idő volt legszebb életszaka,ezen uriház legjobb 
iskolája.""Nővendó kének j  F  l 	tehetségei és jóakarata által ösztönö  z-- 
vo,ri tka miveltságl1 ős hwaaniVIsu szüleitől aby€gi akban és  :~sellemi-
ekben gyámoli tv4,magí aeveló'iőtt„az ismeretekben arspodo tt, j ele- 
sen  a  nyelv észetiekben tanárrá képződött. 

A körök itt mindenütt bezáródnak.Lrdé,lyi János indul 1árospa- 
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125.  
i,;.~ kr61,s munkáit érdeklődéssel t,artj 'k szánon H dit kköt-ökben. 	Pe- 

ta'9 nevelője indul P,-zsonyból,az ; sztroluczky családnál tanitva tamp  

nui,s tani tvárXy a,Petófi,szellemi. vezére lesz az iskolában nevelődő  

atalsiignak,lelkesedéssol fogadják Losonct6l-Késmárkig szerte az  

országban.  
A losonci társaságra vi sszetérva. :unkáikat kinyomta tjáic,könyv-

tárt és kisebb muzeumot gyü j tenek,valódi tudományos központtá akar-

jak a kis várost fejleszteni.,:indez azután 1849-ben lesz tus rnnrtalé- 

kávát. ', 4000 1 dko su kisváros 33oo lakó íja elmeneidtl ,bogy e sak hónapok 
14:G.  

mulva térjen leégett házaiba vissza. 
Természetesen neu mindenki lelkesedik a .fi etalság poli tizólá-

sáért.A Protestáns i gybázi ős Iskolai lap  ellnnvélunényt i. közöl. 

"3euedicty János v6leménye szerint nem helyes,hogy "az éretlen [tár-

sasági3 tagok között pli tikai lapok ős röpiratok is  forgolódnak." 

Ugyanakkor az utókor szemével nézve a haladás csiráit megta-

llhatjuk sok helyenaejós Imre is igy vélekedik errólz az ország-
gyülési ifjuság Társalkodási Egyesületének könyvtáráról irva:"Ez  
a szel'Ay kezdet,mikor az 183o-as évek végén az egyesület tagjainak  

üldöztetése közepette Kossuthtal tal. lkozott, a nemzet nagy átala-
kulásáiak egyik jelentős tényezőjévé növekedett.A forradalom és a  

szabadsigharc szellemi fegyvereit nerc utolsó sorban a Társalkodási  

127.  
l gyesale t könyvtárában kovác sol ták."  

A  it  reformkori tevékenységi lázhoz itskolaalapitáli láz is járu],  

'zédhenyi a kaszinókkal akarja a felnőtteket mdvel te bbé tenni , az is-

kolák  szervezői több fiatalembert akarnak képezni,igy akarják a "ta-

nult aabc rfók "számát növelni . A me zőberényi kisgimnázium alapi tó sa 

utón például az evangélikus egyb;ízmeében egy§zer. re öt helyen ki -

vánnak középfoki i skoláicatio létesi tani." .  

Jókai szavaival: A ^regmozdult föld csendesen forog tovább ten-
gelyén. 
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Y.c. A nemzetiségi kérdés  

17134- ben még a magyar, a námot ás a szlovák nyelv gyakorlása  
egyaránt felmerült,mint cálki Wvis.183o körül mar a  magyar nyelv 41   
elótérben.14  már sérti  a nemzetiségek árzelmeit,bár  egységes  "nemze-

tiség"-ek  fellépéséről még nem  beszélhetünk.  ráz  ország törvényhozási  

nyelve legyen magyar.. zt talán csak +orvátok nem ismerték el.De a  

társalgási nyelv, a  tanulás  nyelve, az i. skol+ák nyelve nem lehet egy-

szerre mauar. gót.  emmi sem  indokolja ast,hogy  a  nemzetiségekkel egy  

szerre elhagyassák anyanyelviiket.i  z  a ;agyarságnak  ugyanutgy  nem tat--

szett a aémetesités idején,mint ahogy a magyarországi nemzetiségek  

sea teszik a reformkorban.' °a  a e nyelv iskolai tani:tá 5ai nen iitkö-
zik akadályokba.De a politikai következmények már e évszázadig*  

tartó  kUzdeleet csiráit  mutatják.  

csehszlovák nyelvesek kitlnn tanszéke  van P  zsonyban 18o4 óta.  
;avulják prédikációs célból a szlovák falvakba induló napok a szlo-

vál. nyelvet.A magyar nyelvnek a lyceumban e7yelőre nine:3 ktilön tan-
széke.e tanulókat bárom csoportra osztják be.Kltlön dkezdőket,kilön  
a haladókat ős külön  az  ugynovezett nyelvmiivelóket.Vi zsOmtatásu.k  
is ezek szerint a csoportok szerint  történik.A  cseh  ős  morva tanu-
lók kivételével mindenki köteles volt a  magyar  nyelvet tanulni  a~ 

129.  
felsőbb osztályokban.  

íz ellentétek a század harmadik-negyedik évtizedében kezdőd-
tek.Homokay  Pél  kecskeméti fiatalember Pozsonyba kerül diáknak.ntá-
La  :a  selmeoi eve ginuOzi iriban  i p`a  rar Társaság szervező  je.A  tár-
sasági évkörjyvben  elpanaszolja,hogy mikor Pozsonyba  került  szlo  - 

13o.  vák Asztaltársai  sokszor gun .yolt€k nagy bezéde miatt.  
c sak Homok y rosszallólag eal,iti Pozsonyról szóló  besz  oldjábau a  
Tudom:Ányos Qyüj temény hasáb j aia,hogy  az uj szlovák irodalmi körnek  



So - 

sok pártfogója van, a magyarnak alig.De azért a 

magyar nyelv terjed - mondj a - csak néhány idősebb szlovák ifju nem 

tanulja a magyar nyelvet, "kikben talán megrögzött szokássá vált 

a magyar nyelv iránti hidegség ... dr e tekintetben németeink ditsé 
. 

retre méltóbbak." 	De ez Hom.okayban nem kelt gyűlöletet a szlová- 

kok iráat.ü maga seal ment volna Selmecre,hová éppen a szlovák* nyelv 

megtanulásért indult,- s nem érezte volna jól magát tanár korában 

Losoncon,hol alkalma volt hosszu időn keresztül a szlovák környékű 

városkában szlovákokkal találkozni, - ha gyűlölte volna őket. 

Pozsonyról más diákok sem irnak mindig elismerőleg.A Társalkodó 
ABC jelű cikkírója irja 1841-ben az alábbiakat:Történt egyszer,hogy 
midin a pozsonyi nyilvános tápintézetben zaj támadott,annak felvi-

gyázója, /kik többnyire a tét ifjak közül választvák a' tani tők ál- 
tal/,ezen szavakkal parancsolt csendet:Ide zaaongjatok,nem kocsma 

131. 
ez,sem országgyülés! /!!/ " 

A  diákok vitái a kapitalizmus kifejlődésének, a nemzettéválás-

nak erőteljesebb fokán váltak komolyabbá.Janko Kalinciak irja emlékei 

alapján:"A nemrég még "amici"/barátok/ egyszerre csak ellenfelekként 
132. 

néznek egymásra és háborut hirdetnek egymás ellen." 

problémát a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban az erőszakos 

magyarorsitás és az Önkéntes ős természetes magyarosodás határán kel. 

keresnünk.Tény az,hogy Pozsonyban,Selmecen,Sopronban ős Eperjesen,ma. 
giar,nÁmet,szlovák anyanyelvü diákok dolgoztak egyíitt,hol a magyar,ho.L 
a szlovák,c.ol a német nyelvmüvelő társaságokban.Ezekre több példát 

hoz fel Bodolay idézett könyve.Arató Endre,igen alaposan alá támasz- 

tott könyvében a pozsonyi helyzetet az erőszakos magyarositás kate -
133. , 

góriájába sorolja. 	in Bodol* véleményét osztom,ki evvel szemben 

a későbbi losonci és nagykőrösi tanár,Homokay Pál selmeci példájé- 
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ból, $árosi és lbmpa eperjesi példájából i z önként vállalt és köl-

csönös nyelvtanulás eseteit mutatja ki.Id€ sorolhatjuk a  featfent mli-  
MM-~- 

tett Ibrök Pált is.  
A Systema /1806/, említett késiratos; mellé kletóbca,cmelyet Pr6-

nay Sándor irt, az evangélikus egyházban a nemzetiségi vi szonyokat  

tárgyalva ős a magyar nyelv teai táslt elemezve a szerző azt java-

solja: "magyar  tanításra ... mniveljsaját ketelilnkből megfelelő  

tanerőket aligha fogunk kaphatni,református diákokat kell alkal-

aa znunk tani tókul."  

A helyzet e gyáltalán nem volt ilyen aggasztó.Prónsy téved.  

A m ;yarországi evangélikus egyháznak sok helyen volt szina ► agyar  

anyanyelvi) egyházközsé€;e.Ezek közül taint legjellemzőbbet a keno-

nesalj ai tájat ernli tan meg,ahol példlul egy tömbben találhatunk  

nagyobb lótszámban őslakos,magyar ahyanyelvii evangólikusságot.Ezek  
135.  

a községek a törökdulás idejét is étvészelték.  

A nemzetiségi kérdés egyébként sem mertilt fel olyan éles  

problémaként még ekkor,mint a következő évtizedekben.Pesten nómete-
sités,raint mozE;alon,nem folyt,dc a pesti polgárok természetesnek  
vették,hogy a pesti német szinházra 1812-ben "Ungarisehes National- 

136.  
theater" feliratot kell tenni. 	Pukánszky Bála megállapitása :  

13?.  
a haladás lehetősége a németek részére csak a beolvadás volt,  
csak a kísőbbi évtizedekben bi zonyi that6.  

A magyar nyelv tanulása kezd nemzeti tighyé vi5lni.Kazinczy t éle-
te végén Pyrker egri érsek német verseinek fordi t.ísáért t:iradták.  
Ugyanez a Pyrker 1833-ban résztvesz a pozsonyi evangélikus lyceumi  
aagyar társaság egyik örömlinnepén.6vvel i. s bi zonyi tj a,hogy a ktllön-

böző felekezetek közt neacsak a harc lehetsóges,hanem a nemzeti  

l»  nyelv ápolása érdekében felekezetek közötti  e ,,;yti t tmtiködés is.  
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Pa tő fit 1835-ben Pesten  a  szlov ik-magyar egyházközség papja  

.zlováku1 konfirmálja./Ez egészen általftnbsan felfogva a katolikus  

uérmálásnak megfelelő protestáns egyházi szertartás./ Közöttük ek-

kor még nem tudunk nemzetiségi ellentétről,pedig  a  pap "Ilavy dcera"  

ja  a  mai napig  a  szlovák nemzet egyik nemzeti eposza.  
ichröer préfesszor,Jókai é4 L'udovit `ltur az 1835/36-os tan-

évben egyidőben voltak  a  pozsonyi lyceumben.Schrőer prorector és  a  

syntaxi s tanára,Jókai az ő tanítványa, 'tur a szlovák nyelvi tanszék  

• 
idős vezetőjének helyettese.Közöttlik nekzetiségi ellentótről non  

tudunk.Jókai ilyesmiről tudto:rmal nem irt egész életében,annak  elv 

lenére,hogy az ugynove ze tt Lovassy-féle  

szágf;yülé seke  t ,  a Mire megvénülünk, az  li 

összeeskúvést, a reformor-  

magyar n íbob, a Kárpáthy  

Zoltán lapjain 6l4nk szinekkel ecseteli.Pedig Jókai Mór i meri  a  

helyzetet.Bátyja Károly  már Öt évvel hamarabb ott jár iskolába.  
tfz iró -Zsigmondy Sámuel professzor családjánál l akik,ki t halálakor  

l~
. 

 a ma ar a elvmiivelő társas ~  magyar  nyelv  ü verssel gyászol.  

Jókay Károly tagja s nyelvmiivelő társaságnak,de az ellentétekről,  
ha tudnak is,nem beszélnek.  

Most,l3o óv eltelte után Jókai t,mint a magyar irodalom büsz-
keségét,Schröer professzort,kínek miivei Christian Ceser és Pius  
Desiderius név alatt jelentek meg,mint  a  mngyyarorsz<gi németek be-
olvadása ellen küzdő jelentős német irót,L'udovit Sturt pedig mint  a  
aod ,  rn :zlovákia megteremtésének irodalati és eszmei elökészí tő jé t tar  
tartjuk számon.  

Bi zonyi tj  a  a nyelvgyakorlás önkéntességét Szemere .&r talan le-
velezése,ki a német é s szlovák fiatalok munkájáról beszél  a  pozsonyi  
t irsaságban,de egy szóval sem euili ti azok idegemkedését,vagy harcát 

 

• 



83 

14o. 
ez ellen. 	Viszont igen érzékenyen reagál más nsmzeti ségi eUenté- 

tekre:" Li az országos ülésben 'Ibrontál v- rmegye sérelem gyanánt 

s megfenyi tés végett panaszkodók ily cima Károlyvárott megjelent  
141. 

könyv ellen: 3ollen wir ySa yaren blei ben ?" 	- irja na4tbáty já- 

nak,Kölcsoy barátjának, az Antiiondolat szerzőtársának, - 'zemere Pál-

nak.[A címben tővedett.A helyes cim: pollen Tar  Ilraaaren  v  erden `! 

'zemere neon ir ttur szerepéról.A szlovák nyelvgyakorlók dé- 
Q 

vényi kirándulása csak sétának.gyönyörködésnek tetszett  a  természet 

szépségei ben.loo óv elmultával ezt  a  napot,1836 április 24-ét  a 
142. 

szlovákok ünnepségekkel iinnepelték.  • 	iiég  a  közeli kartársak is  
143. 

csak diákesinyt láttak benne. 
Lali tettem ltur mii ködé"ének hatását  a  szlovák irodalmi társa-

ság taglétszámának emelkedésére.`I'udjuk,hogy 'tur és társai  a  két 

nagy szláv nép harcában a haladá,a forradalmi,a lengyel nép olda-
lára álltak az oroszokkal szernben.Igy még annak a lehetősége sem 

áll fenn,hogy osztrák segi t ,̂éggel akarták volna inegke zd c:ni működé sti-

ket,nemzeti ségi izgatás cél j ából,hi szen akkor ne,a szállnak szentbe 

az osztrák politika oroszbarát vonal val és nem harcolnak egy ol-
dalon  a  Kölcsey-vezette magyar ellenzékkel.Maga Pulszky r'erenc 
is  coVorSzággyaltisi fiatalság Társalkotísi E{;yesitletánek esik bang- 

144. 
adó tagja kezekben az években még védi Itur t. 

A nemzetiségi kérdésben  a  viták kiélesedődőnek kezdete kétség-
teleniil ez  a  kor.Petőfiről az irodalom két nemzeti,sgelteues ki-

jelentést tart számon.Az egyiket Aszódon mondta volna prifesszorá-

nak.4ról Koren István évtizedek :aulva olhan zótt nyilatkozatában 

számol be,igy ezért nem tartom bizonyitóerejiunek  a  kései köz -
145. 

lést. 	A músikról,bár metcjárta  a  közlések utját, sikeralt kide- 
riteni,hogy koholmány .Petó fi egyik Áilli tólago  s  osztálytársa mondta 



to1lba.Aki közölte jóhiszeua volt.hlhic,te,hogy Petőfi osztályt4s4- 
146. 	 • 

val bo.4z41. 	Napobb a felelőssége Hatvani Lajosnak,aki ezt anek- 

147. 
do tagyU j temányáben i smó telten leközölte, 	és jég avval sea akart 

fáradni,hogy a már leközölt matrikula-lapokból ellenőrizze,volt-e 

ilyen neva i skolat3rsa Petőfinek. ,ien volt.3 még sajnálatos abb,hogy 

Hatvanit f or ránór té kiinek sz i tva ,Ar e tő i;ndr e  is  elfogadta ős érté 

kite ezt a közlőst. 
A nemzetiségi kérdést nea lehet mellőzni ennek a kornak i .merte --

tásekor.A magyar irodalom fejlődése mellett megszitletik ebben az 
időben az akkori Magyarország nemzetiségemnek irodalma  is,kíalakul 
irodalmi nyelvük.;'► Ina ;yarság nemzetté vFilásának idején a iagyaror-
szági nemzetiségek is  öntudatra ébr©dnek. A kapitalizmus nazi hoz-
hatta meg az ollentótek csekély kiegyenlitését sem.Napjainkban kell 
a mai napig megmaradt problémák megoldásán f radóznunk. 
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Befejezés. 
Az iskolák életében szerepet játszó személyek ismertetése 

nee lenne teljes,ba néhány pillanatra  a  szabadsághere alatti és 

utáni szerepükre is  nem térnénk ki. 
chedius ős Ney 1842 tájékén szervezik  a  Magyar Nevelési sár-

saságot.idunkásságuk az ef,yházi i skolúk virágzása idején felekeze-

teken én nemzetiségeken felíilá116 térsaság
4
megszervezésóre irá 

nyul.Munkásságuk hatása 1848-ra érik meg. 
Bodolay idézett könyvében külön fejezetet szentel  a  diáktársa-

sági tagok 1849/49-i mükörlésének.'zinte lehetetlen feladat lenne, 

ha szemmel akarnánk t ar  tani ez ál telem tárgy alt iskolák nevelőit 

és  tanulóit a forradalmi eseményekkel kapcsolatban.De evvel  a  már-

tével mérve nagyra kell tartanunk ős értékelnünk az ismertetett is-

kolák aprólékos,de  a  j6 cél érdekében végzett céltudatos munkáját. 

Petőfi és Pulszky,-Kisreg Istvén és Hunfalvy Pál; chrőer és Jókai 

iskolái jó munkát végeztek. Az itt nevelt forradalmi éttelmi ségi 

réteg tagjai között elvétve akadhat csak hazaáru1ó.Nem igy novel- 
ték őket.!% Bach korszak alatti magatartásukra csak Mikszáth e'rik 

149. 
jellemzését idézem: 	If  ...nem amolyan tanügyi bácsikák voltak ezek. 

Keményfejű magyarok,kik az ő erős várukba vonulva,az iskola falai kö--
zé,semmi t neji engedtek abból  a s  zellemből,rnely immár évek óta lép-
csőzet volt  a  kazamatákba 3s a börtönökbe." 

Máté irja:"A szamarkandi "-tah-iZinda sok százéves t metőbevt 
a  fejedelmi sirok között a tanitó Kazi-Zade-BBumi ;nauzoleum  a  legszebb . 

a  Gur-hlnirben,a Timur-Lerak családi sirboltjában íS  a  világhódit6 
nevelőjéé," aid-Umaré  a  legmagasabb sirkő,altág ura" alázattal  a 

 temettette magát." 
Legyen ez  a  munka emlékkő  a  reformkori nemzedékeket nevelő név-

telen tanitók besüppedt sirhantj án. 
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Jegyzetek  

Az 1-15o szóin alatt felsorolt műveket személyesen olvasta át,  

az adatokat magam gylijtöttem. ~ilta1Ános történelmi művek közül Hor-

váth &Iihály, 3zekfli Gyula és Ballagi Géza idézett munkái,pedagógi atör#-

tóne tből Ágoston György :Pedagógia I.-III . ,`lzelényi ödön és ?iná- 

ozy Erna idézett rniivei voltak azok,arnelyekből legtöbb szempontot  

kapta munkám ö  s  sz eál li tásához .  

1•Részletes elemzések  a  Ratio Eduaatioaisról és hatásáról:  

Evangélikus Országos Levéltár/továbbiakban EOL/ Egyetemes Egy-

ház Levéltára /Továbbiakban :e/  I.e.2o ; 3 Itt pondok köszönetet  

Sólyom'Jenő professzornak,a levéltár tudom(inyos munkatársúnak,aki  

a kimerithetetlen anyagban céltudatos vezetőm volt.  

2. EOL:e II.e. 11; 19 mellóklete.Ionitum auctoris.  

3. Szilágyi 'ándor /szerk/: A magyar nemzet története.IX. kötet .  

Ballagi Géza•Budapest.1897.38.p.  

H~ X~#I~i i~őE3ö~ii[H~ 3~ F~iYXX~~ 

4. Podolay Géza•Irodalmi diákt4rsaságok 1785-1348-ig.3p.1963  
5. Arató Endre•A nemzetiségi kérdé.; története Magyarországon  

Bp.196o.  

6. Lkrenozi Zolt n:Petőfi életrajza I .f3p..1896.67.p.  
7. Horváth ►lihály. ` ' agyarország történelne.II.kiadás.Pest.1863.  

VI .kötet .379 .p.  

8. Horváth Il.i d .mi1.382 .p .  
9. Takáts Sándor.Benyák Bernát ós a magyar közoktatásö.gy.JJp.  

1891.  

lo. Keken András: A magyarországi evangélikusság történelmi sta-
ti sztikáj a.Hódmezővér,árhely.1937.  

11. EOL:e :fiz ágens protokolluma.Sórelaek.II.c.5;16 
12. ?riml .Aladár: Az 1777-i Ratio Educationi s.Bp.1913 •73.p• 
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Csaplovics,Joannes:Aahemati smus ecolesi arum et scholar=  

ev  angel  i  co rum . Vi enn ae .1820 . 59 . p.  

14. I l lyé s Gyul a: Pe tő  fi . Bp.1958.24.p.  

15. Eötvös József összes raunk:ii.X1/1I.kötet.Bp.é.n. ?3.p.  

16. Eötvös id.m.67.p.  

17. Hittrich Ödön:  A budapesti ev.főgimnázium első száz évének  

története .  Bp .1923.95 .p .  

18. Horvath Mihály id.mU.3q2.p.  

19. Ballagi  ~ .m4i fIX.l9.p. 

2o. Aratő i .mü.z69.p.  

21. Arató i .mil . 271.p.  
Rédei Jázsef:rRagyar tragédia  loo év előtt.Bp.1938.15.p.  

23. Rédei  
24. Ball agi i .aill . 11.136.p.  

25. Pestmegye  1836 ~vó közgyülé si j egyzőkónyve.469o. té t el .  

26. Ballag{  i .mü.IX ..38 . 

27. rináezy Ernő: A magyarorsz'gi közoktatásllgy története Mária  
Terézia korában  .II  .kötet 376-377.p.  

28. 3chemati smus generalis ecclesi  arum et scholarum ev. aug-rconf •  
in  Hungariae.Editus a Joanna Ko1.i.ár.Pest.1838.16o.p.  

29. Kö1¢sey ■~erenc.Orsznggyil.légi  l~ aplá. 
3c..EOL:e II.b.3;9 23.p.  
31. rYonác zy i .mil .2o 3 .p.  
32.rináczy i.mii.36.p.  
33. Fináczy i .mü .35.p.  
34. hlináczy i .mi1  

35. e znyi k János:  A selcaeeb iny ai Ag.h .orsng.F gyh áz és  lyceum  
törtón©te.3elmecbánya.1389.  
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36. LOL Pesti esperesség levóltcra.A Pestmegyei ágostai hitval-

lAsu evangélikus esperesség gylllísi jegyzőkönyve 1799-ki 18 junius-

tól az 1838 dik esztendeig.1837.B0jtelő hava 8.M .pont. 

37. Kollár i .mu 16o .p. 

38. EOL:e II.a.1;3 15.p. 

39. EOL:e 11.8.2; 13 
4o. Bodolay i.mU 33.p. 

41. Losonczi t111an►i Gimnázium Lrtesitdje 1894/95 4.p. 

42. Az Aszódi Gimnázium érteai tő je Az 1933/34 i . sk.óvrél.5-7.p. 

43. Országos Levóltár•A Helytat tótaaáos Lev5ltára./1bvábbiakban 
OL H tt / Dep.Li t-Po1.1778.Di str.Budens.to 4

0 
 - 78. tó tel . 

44.Lt)L:eII.a.2;13. 

45. Et)L: e 1 I .a.4 ;lo 
46. EOL:e II.b.1;14 

47. EOL:e II.b.4;4 

48. 1826.I I.fáláv. 
49. Hatvani Lajos:Igy élt Petőfi.Bp.1955.I.kötet.416.p. 
50. Szinnyei József:Magvar irők ólote ős munkái.4,1o36.hasab. 
51. úniletrajza.i'e tőfi Muzeum.A szód.!Muzeumi Blzetek.I.1963.22.p, 
52. i .m11.7,1176 hasáb. 
53. Novi secles.scholast.annales 1793,1794,1795.4s anyakönyv -

másolatok az EOL:e -ban. 

54.:larkusovszky Si 1 1: A pozsonyi evangélikus lyceum törté-
n ete.Po z :ony .18 96.339 . p. 

55. Az aszódi Petőfi-gimnázium tulajdonában lsvő eredeti .:at-
ricula szerint. 

56. Vasárnapi Uj ság.188L.6.sz-,m.86.p. 
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IN; "teier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 7`agyarországon 1843-  

49-ben.  Bp.1937 .I I.kötet.2o .p.  
58. Marku sov saky  

59. OL litt Dep•Lit-Poi.1830.Ido 3532.  

6o. OL H tt Dep.Li  t-Po1.1832.No 3o711 és 3o712  

61. EOL:  o II .b.7 ;13  

62. :Az aszódi Gimnázi n ►a értesi tó  j e az 1933/34 i sk.gvr61.9 .p.  

63. 193L Pestmegyei Esperesség I ovéltrira.K.4.c.aa és bb.  
64. LOL Dé ké si esperesség  levéltára VI I.2.1.  
65. EOL:  e II .c . 11; 19 V.b.  
66. hbL :e  Pestmegyei Esperesség Levéltára.Vq.lia.  

.67.  Protestáns Egyházi és I  skolad Lap.1845.263.p.  
68. EOL:e  II .d .1;61  
69. 1835/36-ban EUL:  e  II .c.9;12 
7o. EOL:e II.a.3;7 	II.a. 4; 7  ős II.b.1;12  
71. EOL:e II.c.19 9.p.  

72. ?daor kusovszky i.211.278.p.  
73. ;z 51.pont alatt idézett önéletrajza szerint.  
74. :UL:e II.b. 3; 27.  
75. 'Jeruká Kátlatáa: A lőcsei egykori ev.gimnázium története.  

Lőcge.1896.  
76. WOLiti Pes taeDei Esperesség l ev~-~l tára fl.1.1742.I II.6.  
77. Kosáry Doinokos :Bevezetés a magyar történelem forrásaiba  

5s irodalmába.Bp.1951.  
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78. EOL: e II.c.8; '7 

79. Doromby Karrola: lehedius Lajos glint német-magyar kultur- 

közveti tő.Bp.1937. 
Bo. Doaanovszky János:József n:idor iratai.Bp. 1925. I.kötet 

37.p. 

81. Eötvös 145 *WI  Tudományenye tea.lzövegprü j temény  a  magyar 

irodaloiuból.11 .l.kötet.611.p. 

82. Doaanuvszky i.mu.I.ao. 

83. Domano vszky i  add' .738. 

84. jzekfü Gyula:II.Rákóczi , erenctől gróf  Tisza Istvánig.  

t3p.é .n. I I. kö tet 33.p. 
85. :°ir ató í .mil .60-61. p. 

86. Toldy r'erenc:Irodalmi levelezése.ap.é.n. I.246.p. 
8?. r'ethő I.bolya,Vörös Antal: A helytartótanicsi leveléltár. 

'ip.1962.56o.p. 
88. lzelényi Odön: A mag,yarorsz, gi  középiskolák  tan terveinek 

tör ténetéről.Theológi ai ' 1 zaklap.1915. 65.p. 
89. Ballagi.i.mil . IX.3o.p. 
9o. Szelányi Ödön: Genersich J2kno:l.Lőese.1914.39.p. 
91. T.P.végrendelete.Birtokomban. 
92. Vasárnapi Ujs ,ág.1986.56.svim. 
93. EOL:e  I I.c.1;3 
94. lobs Gyula:Liagyar tanulók  a  jónai egyetemen.Bp.189o. 

XIV.p. 
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95. Peukert,Herbert :Die S3aven der Donaumonarchie und die  

Univer si tlit Jena 17oo-1848.Berlin Akademi a V erlag.1958. ~S~{ ,  p.  

96. Jókai tAór: Az uj f öldesur.Bp.1962.utászavában Nagy Miklós.  

328.p.  
97. 'zinnyei i.mü.1-14 kötet .,V ,  nyi "erenc:Irodalmi lexikon.  

Bp.1926.,Gulyás Pál:Magyar irók élete és mink4i.Bp.1939- 

98. Rizner,L'udovi t: Di bliografi  a  pi sonini ctva slovenskeho . 

Turóc szentmúr ton 1929-1934.1-6 kötet . 	si ani k,J an: Bibliografi  a  
slovenskeho pisoranictva do konca XlIsto.Bratislava.1946.  

99.Palcsó János: A késmárki evangélikus egyház ős iskolák  
tö rténete.késmárk.1896.37 .p.  

loo. Iiodolay i .mü. 245.p.  
lol.  :  zinnyei i .mü .I V.1416.hasá b.  

1o2. Ney Klára: Ney Ferenc élete és munkássága Budapest.1943.  

29.p.  
1o3. A gimnázium könyvtára az Országos Pedagógiai Intézet  

birtokában van.  
1o4. Az  Aszódi Gimnázium értesitője az 1933%34. iskolai évről.  

11.p.  

lob.Kardos jatu:báró ressv/lényi Miklós élete és munkássága.  

Bp.19o5.594.p.  

lo6.Gyürky ",ndrás:Podhoszky Lajos.Bp.1896.  
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lo7. Bodolay 
108. "1zegfü Gyula i.mü II.32.p. 

1o9. 	Lász16: A  s  $lovak irodalom története Budapest. 

1942.30 .p. 

110. Mar ku sovsz ky i .mü..3o1.p. 

111. 3uk adatot közöl Néinedy Lajos :Bessenyei elődei és kor-

társai .Egri Pedagógiai Lőiskola ' v köny vei . III. Eger. 1957. 37- 

109.p. 
112. ?ináazy .árnő idézett helyeit lásd  a  33-36 jegyzetekben. 

113. '!olnár Aladár: A közoktatés története 'Iagyarországbn  a 

KvrII . században.Bp.1881.446. p. 

114.:." arkusovszky i .nU. 94.p. 

115. Ballagi i .mü. 425.p. 
116. Egy tanulónak egy évre juttatott ösztöndij összege loo 

forint. EOL:e II .b.5; 31 
11?. Fejős Tmre.Az Orszáúgyülési Ifjuság Társalkodási s?ye  

1.tletének Könyvtára.'íat,yar Könyv ,zemle.1961.319.p. 
113. Lóssd közlősre elfogadott tariulsányomat:Irodalomtörténeti 

Kősleadayek.1966. ,lantok Kölcsey ős a diákfiatalság kaposola -
táho s. 

119.::OL: e I I.c. 12;1. 1. 
12o. LOL:e 11.e. 12;3. 
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121. Ney  Klára  i.mü 22.p. 

122. Az egykor  könyvritkaságokat tartalmazó könyvtár maradvá - 

ny ai ma a miskolci evangélikus egyhf+z tulajdonában. 

123. Bodolay i.mtt 271.p. 

124. Palcsó i .mti.86.p. 

125 . Bo dol ay i .mü 449.p. 

126. Vahot Imre:Losonci Phőni=.Pest.1851-1852. 

127. fejős Imre  idézett cikke.32o.p. 

128. EOL Békés i esperesség levéltára.Yl I.2.1. K1aai tza.y János 

alb  terjesztése. 
129. LOL: e II .c. 1; 26. 
13o. Bodolay i.mü 212.p. 

131. Tár saltod6.1841.év foly nu.1.35.p. 
132. Csanda Iándor:Magyar-szlov k kulturális kaFc:rolatok.Bp. 

1962.  it 9. p. 
133. I3odolay  
134. 'zelényi Ödön: A magyar evaag+ili . kus nevelés története a  re-

formáció t61 napj ainkig.Pozsony.1917. 
135. '41yom Jenó :Három térkép a magyar evangélikusságról. 

' Qpron .1943 . 
136. Pukánszky }3éla:Német polgárság magyerr földön.I3p 1944. 

46.p. 

137. Pu kán s z ky i.mü . 61.p. 
138. Bodolay  i .ati.226.p. 
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138. Hodolay i.mLt 226.p.  

139. Szinnyei i .m11.14,34.hasáb . 

14o.  Izemere Bertalan eredeti lereli:Ráday Könyvtár.``zemere  

táar .X-1~ Y. kö tetekben.   

141  . Ugyanott.3QII.213.  

142  . Lá^d Magyar Történeti F3iblíogré.fia 1825-18E37.IF.kötet.  

1959.414  .p.2%:475-2.2489. tél;el ek . 

143  . Schónvitzky P,ertal an: A pozsonyi kir.keth.főgymnasium  

Bp.  

tör  One te.Po zsony .1896.321 .p.  
144. C sand a  i .raU.17o .p.  
145. Átveszi Illyés Gyula i  .mü 20 .p. 	 . 

146. Pesti Nap16.1897.oug.5. '1  .  tévedést Dienes András lepleziile  
nyontatásban még meg nem jelent munkí jában.Petőfi életrajza."aszód"  
e.fejezetben.  

147. Hatvani , i mii. 1.473.  

148. Tavasi Lajos;Nevelési emléklapok.Pest.1848.V.kötet.133.p.  
149. Mikszáth Kálmán.Fábry Jainos.íJekrolog.  
150. Köznevelő s.1965.13-14.sz 5m.536.p.  


