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Bevezetés 

Petőfi nevével sokan kezdik munkájuktit./ unkas 	k a költa 
hétköznapiainak4dveinek helyesbemutatasAt szo1g1dja.3ok  adatot  

gyajtöttek.iskoleO'veirőlis.Atörtinetih.áttérmegrajzolátsintil 
a leegyszerasitett Széchanyi-KossIlth ellautéten tul leirják a 
Habsburg kormét4yA'at hart a haladni akaró'ése maradó aemesi 
vármegyévei is Aovassy tigyi;TörvényhatésAgi Tudósitisok,stbi. 
A  politikai. történelem és az iskolatörténetek között van egy 
hianyzó lánoszem.Petőfi diákéveinek rendszeres,monografikus 
pedagógiatörténetét még non irták meg. 

A költő,kortársaihoz viszonyitva is, sok  iskolába  járt.Ezek 
az iskolák szervezeti szempontból haomfélők voltakjesten egy 
éven keresztUl katolikus iskolába járt*Pdpán reformátusba,de tar. 

nulmányainak Oat az evangélikus egyház  iskoláiban  végezte.Ezek- _ 
nek az utóbbiaknak az adott időszakban fanálló szervezeti fel - 
ópitését,nevélőik kulturális szinvaaalát és muniAsságukat,a taau- . 
16k . társadalmi helyzetét ős érvényesalési lehetőségeiket nem is - ]  

mertették: mégmegfelelő módon.Cólom ennek bemutatása,összegetve az 
erről szétszórtan már nyomtatásban megjelent adatokat,de bemutatva 
ujabb levéltári kutatásdimat isZfimutatok az ezen a Wren még. meau 
'lévő kutatható helyeke. 

Az I.és IL:Ratio Educationis hatálya,bár szerzőik ugy szeret 
ték volna,nem  terjedt . , ki  minclen magyarországi iskolára.A Protestáns 
felekezetek Önkormányzati jogaikat féltve,tiltakortak  annak  beve- 1 
zetése ellen.

, 
 Amilyen  mereven  elutasitották a hivatalos rendel. 

kezéseket,ugyanoiyau természetesmegértéssel vették át az állami 2  
tanrendszerből,amit helyesnek tartottak. 



4-- GA, 

Az evangéliinis iskolik felett egyes történelemkönyvek  pár  
mondattal elsiklottak.Az agynevezett Milléniumi nrtőnet péld4u1 
igy ir:"... a Interánusok isholdi többnyire sokkal  szegényebbek, 
semhogy az egész ország köznavelődésőre kiható erőt fejthetnén.ek 
ki." 	kttlönböző felekezetek szempontjai. n.em tették lehetővé, 
bogy az egyes rendszerek  reális értékelését lehessen  adni egy - 
máshoz ,viszonyitva,és a haladás fagy reakci6 szespontját figye - 
lembe véve.Akár egy  erről  szóló könyv megjelentetősénél,akár ut6- 
lag a  könyv  birálatána,de mindenképpen sztto1nj kellett a birált, 
vagy dicsért egyház 4116.sfogla1tisával s az előre kész ellen.véle-
ményekkel. 

• Mtivem bevezetésében a.. gazdasigi) ős politikai helyzet rövid 
bemutatása mellett foglalkozni kiván.ok á protest's iskoltik jel-
legzetességeival,ezeknek az iskoláknak jelentőségével a nem ne- 
mes,- honoritcior ,órtelmiségi réteg nevelésében. 

, - 
Az Iskolaszervezet  fejezetben,  be akarom mutatni az evang6- 

likus iskolák tertileti elhelyezésé t vonzá sköré t , a tanulói fjúság 
társadalmix helyzetét,a  szülők helyzetének szempontjából. 
A Tan.tery fejezetben az 6vfolyemok,tagozatok beosztásáról, a 
tananyag  sajátos  megállapitásáról irok,s az iskolavatortatással 
kapcsolatban ennek lehetőségét,az ál1ii és felekezeti rendszer 
találkozási teritleteit mutatom be. 

összegg az iskolák Ugyeivel a nevelők helyzete,a nem. pe-
dagágusokból 6116 szakfelttgyelet kérdése is,mert a felitgyelet - 
nek nagy szerepe volt a tantervek,a tananyag ős az iskolai rend.'. 
tarts, aidcor ugy mondták iskolai törvények, megállapitástuull. 

fogok az iskolák belső életével,magdnak az 
ságnak a  tanulásén  kivul végzett jelentős  kulturális  és politikai 
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	 ~  ry 	á aI 8l' is.  ri_ ~.i`3'r~ah~.~4~~d  á1i`.d  the ofld~  s v 	s  

Az  iskö lc l~ ' államositá óta a kérdést  több  oldalról megvizs-  sa 
4. 	-  

gá,l,.ták már.Bodolay Géza lonyve az akkori diákélet és a diáktár- 
saságok belső életének bemutatása terén végzett uttörő mu nkát,Ara-' 

- 	-5.  
tó Endre pedig a kérdés nemzetiségi oldalát is  bcmu tat j a. Lé 
nyeges azonban,hogy az iskolarendszer minden oldalára kiterjedő  
összefoglalást adjunk.Mai iskolarendszerünk még a  25 év előtti  -
től is alapvetően eltér.Elemi iskolapolgári iskola, 8 évfolya'-  , 
mos gimnázium,ma már olyan fogalmak,amelyek magyarázatra szorul-
nak.A reformkorban 6s a Bach-korszakban ugyanilyen változáson  
ment keresztül az iskolarendszer.Ferenczy  Zoltán Petőfiről irt,  
és még *ma is eldőrangu forrásmunkaként használt könyvében vilá  -
gos é s logikus magyarázatként mondja ki a költő aszódi tanult .á.-  
nyairól: Iás II Syntaxis osztályba járt,ez megfelel_ a mai 3. és 6   
4. gimnázium. osztálynak. Ez max  már nem vi,lág©s,nem közérthe-
tő magyarázat..  . . 

A közel egykoru történelmi forrásmunkák sok értékes adattal  
szolgálnak.A II  Ratio  a francia forradalomtól visszariadt nemes-
ség félelmét tükrözi minden uj tól,minden uji tástól.Erről a rend-
szerről Horváth Mihály a következőket irta:"Az 18o5-ben á.talaki-
t®tt tanulmányi rendszer sok jót foglalt ugyan magában,de ami  
célszerübb,szabadabb elvű volt,az később egyes rendeletek által  
ismét meg lőn változtatva,mig végre 1824-ben az egész rendszer  
egy sokkal korlátozóbbal, szűkebb szelletivel cseréltetett fel.7„  

A diákokról ugyanő igy i r: "Vagy tovább folytatta tehát a  
diák tanulmáng ai t, s a bölcsészeti iskolákon is  átesvén jogásszá,  
orvossá,pappá,vagy szerzetessé lett vagy- apja mellett... föld- 

8. iaUvassé.  



t-Lé eges szempont,hogy kinek és kiknek a nevelését kivárjuk 
tanulmány tárgá-vá tenni.Takáts ,Sándor egyik könyvében a követ-
kező fejézetcimmel , tárgyalja a mult század elejének iskolái ét: 
Kik nevelték a ,hazafias érzed faurakat a mult században: ? Ar-
r61 is lehet vitázni,mennyire nacionalista Z'akáts. Sándor néző - 
pontja,de még inkább vitatható az a felfogás,azielyik a főurak 
neveltetéséből" kiván hazánk .történelmére kiható lényeges hatást 
kimutatni.A későbbiekben alaposabban alátá,masztand6 véleményem 
szerint az egyre nagyobb szerepet kapó honorácior-réteg nevelése 
a leglényegesebb ,ebben a korban. 	 . 

Meg kell vizsgálnunk azt is,m.it értettek ebben az időben a 
gép, a tömegek nevelésén.k falvak igen nagy  részében már, ebben a 
korban erő teljes törekvések volt ak,hagy ' ,16galább i'r -oI asgi 
minden ember megtanuljon.Az -ezen tulménö látint geometriai alap-
fogalmakat, a gazdaságtan#. i s magábafo 
át csak az iskolák elenyészően kis . százalékában ..tanitottak.Ez ,ek-
nek az iskoláknak nagyrészét sem lehet a,mai fogalmakkal mérve 
középiskoláknak nevezni.Pendszeríik megismerésére nagyon jó példa 
Petőfi i skolázása.Ezér t kapcsolom munkámat az 'ő nevéhez. 	. 

glalá -fizikát és bi .ológi- 



:I,Tár sadalmi-é s o sztályviszonyok.Poli tikai helyzet  

I.a.Gazdasági helyzet  

Mivel  célom az evangélikus iskolák helyzetének bemutatása,  

a gazdasági helyzet vizsgálatának . acra a tertiletre kell kiter -  
j ednie, ahol ezek az iskolák elhelyezkedtek,  s ahol az iskolák ta-

nul6ifjuságát .-ad6 evangélikus lakosság helyezkedett el. A terüle- 
ti elhelyezkedést erre  az  időre vonatkoztatva Beken András vizs-

10.  
gá1ta. 	Tömegesen találunk evangélikusokat a-német többségis vá- 
rosokbán,az ország északnyugati és északi szlováklakta megyéiben  
és a Dunántul északi részén.  

~ 

 
reformkor harcainak gazdasági alapját a feudális társa - A    	 ...  

dalni 'renden beldl fejlődni kezdő kapitalizmus ádta:.A városi la-  . 
kosság részére a feudális kötöttségek már 4em. adták meg á haladás  

lehetőségét ti.gy ez a réteg szinte elsőnek kivánta megszerezni azo- 
kat a jogokat_ és gazdasági el őnyöket,amelyek már a kapitalizmus  
felépitményét jellemzik:á földmüveló lakossaák.ugyanugy érezte a  
gazdasági helyzet.,  tarthatatlan volt4t.Az ország északnyugati megyé-
inek gyengén terma földje nyomoruságot jelentett az ott lakó .  em-
bereknek.Ez t sulyo sbi to ttdk ' még a jobbágyság terhei, 	. 

Ez az általános gazdasági helyzet a teiileti; elhelyezkedésből,  
illetve a-városi ,életformából aá6dott.Pelekezeti jellegil harcot  
ezek ellen nem lehetett vivni.Egy alakuló manufaktura,vegy kísebb  
gyár tulajdonosa sem tett munkásai között semmilyen Idllönbséget  
felekezeti szempontb6l.Az egyes  .  városokban lévő céhek még in - 
kább tekintettel voltak munká -saik,dolgoz6ik vail6.sára,a vallásos  
élet megnyilvánulásaira,ünnepnapi munkaszünetre, templombajárásra,  
stb. /Ennek regényes leirásával dókainál is találkozunk:Elátko-  . 
zott család,stb./  

A nagy földbirtokokon az évtizedek Eta kialakult vallási  
helyzet a %IX.század elején nem mutat lényeges változást.A  min-- 



d®nkori helyi többség természetesen igyekeiett beolvasztani a ki-
sebbséget ugy felekezeti,mint n emzetiségi szempontból.Timeges  
4ttéri té si kisérle tekíől,mint ez az előző századok vallási har-
caiban el.ő fordult, a tárgy alt időben már nem tudunk. Ső t.Még egy-
egy áttérni,vagy visszatérni akaró személyért is éles harcokat  
folytattak az egyes felekezetek .a hely_ " r . tótaaécs,vagy a kan  - 
cell&ria beavatkozé,sát_ is igénybevéve. -A

. 

nagy .Prónay. és Podmaa  
niczky birtokokon +selédség  ós a jobbágyság ;evangélikus maradt,  

mint ahogy senki sem Isivta az Eszterházy;Festetich vagy ` Batth .4-
nyi birtokok katolikus lakosságát egy csapásra éttéri terei . .  

Egyetlen réteg van,amelyikaek a fejlődésében a  felekezeti  
viszonyok jelentős .előny t,vagy hátrányt j elan tet tek.Ez a honorá-  
c ior réteg.Elég rámutatni arra az óriási  ktlönb ségre Ami egg - pro-  
testáns és egy katolikus iskola,és az ott at  tanitó tanárok agya- 
gi helyzete között volt.De egy-egy nagybirtok iigyészének,iigyvédjé-
nek megválaszt4sánál,vagy más értelmiségi állás betöltésénél is  

a felekezeti szem ontokot majdnem mindig figyelembe vették.Ennek  

a rétegnek társadalmi raadra elkedése 'hagy aror szágon alig pár  
évtizede történt meg.A réteg hatása a reformkorban már nagy volt  

az ország szellemi életére.  
Ugyanebben az időben kezdődik Oroszországban is a "razaocsi- 

nyec" ir-ói réteg és csoportjaiknak kialakulá.sa.Es a "kitlöaféle  - 
ran ~ 	jelentő lentő ki3 fe' ezé s az orosz értelmiség   ~  	 g nemes és nem na- 
mes Magyarországi szóhasználat szerint honorácior/ rétegeinek  

egységes értelmiségi réteggé alakulásakor vált szokásossá, annak 
 

hangsulyozására,hogy itt már nemcsak á nemesség szószólóiról 
 

van szó.  . 



I.b.Honoráciorok 

A honoraci®r réteg kialakulásában az iskolák szerepe első-

rangu.Itt határozottan . tanult emberekről vol t. szó.Ezek tanulmá-
nyaikat elsősorban nyilvános iskolákban vénezték.A megyékben táb-
labirói cimet elérd képzettebb neeesék között voltak egyesek,akik 
otthon. tanultak házi nevelők felügyeleté mellet.t,ezeknek számát 
azonban az iskolai képzést kapottakkal szemben minimálisnak ve- 
hetjiik.Az Iatio Educationis-kiilön réstiben 'fóglálkozik a Neme-. 
sek Intézeteivél.Ezek csak internátusok völtaks az ott lakók 
tanulmányaikat a nyilvános skolákban ,.végezték.Evangélikus iskolák 

közül ilyen intézetek állottak feni Lőcség Késniárkon,ső,t -az apró 
_ -13. 

Ki s-Zellőn i s. . 

II.József jelentős szerepet juttatott a - nem nemeseknek a Me- 
nyel  hivatalok .betőltésébé A honQ.rácíor réteg elégédétleaségénék 

z, . 	y 
egyik oka 1790 után az'is lehetett bogy`I 'József halála  után tag- 
j ai a nemesi vármege hivatalaiból kiszorul.tak.Ilyenre szembeszö-
kő példa Hajnóczy József ólete.Elfogadható itt' a honorácior réteg-
re vonatkoztatva az, ami t Illyés • Gyula az elszegényedett Petőfiről 
ir: "A szegénység iskolájába akkor kerül,amikor már nem megaláz- 
kodásra,beletörődésre,szolgai törtetésre,hanem dacra,harcra,az 
emberhez méltó,... jogok kiviuására ösztökéli a lelketÉs láza- 
dásra. Az uralkodóosztályok legveszedelmesebb ellenségei a rang-

-  14. 
és lehetőségvesztettek."' 

A honorácior réteg helyzete több szempontból nehezek elvi-
selhető volt.Eö tvö s József ir j a a nemesekről "Még most  is  vau elég 
ember e hazá.ban,ki magát e hon sokkal tiszteletreméltóbb polg-

rónak hiszi,ha valakit minden nélik esztendőben egyszer,tisztujitá- 
sok alkalmával jól megvert,mintha egész idő alatt ... szorgalmasan 

15. 
dolgozott volna." 	Összevetve ezt a honoráciorok értékelésével: 



lo 	OM 

;15h,a honoratiornál nincs szerencsétlenebb a világon.Hia parasztok  
közé megy , kidobják,mert nem paraSzt;tisztujitásoknál,mivél nem ne-
nmes ember.Béke idejön adózik,mint nemtelen,ha országgyülés,vagy 
nemesi felkelés hirdettetik,fizet,mint négyes 'ember:Valóságos két- 
éltü,csak azon kitlönbséggel,bogy mig éz vízbér és szárházon elél, 
a honor atíor sem egy , sea másik elemben nem--tEir étik';" 

A kormányzat maga is igyekezett enyhiteni sorsukon.Hittrich 
Ödön szerint:"A HelytartótanAc's•'intózmény6VI:845/=`Apostoli 0 
Felsége ... elhatározni méltóztatott bot ezen. országban minden -
tarvényesen bevett vallási felekezetek kántórai;egyház-szolgai és 
tarvitái a tisztesbek sorához sz, .ittassakjés -vétségek esetében . 
a tisztesbekkeli bánásmód alá vettessenek." " :I11:1önben,mint..Hitt- 

rich irj a, a pesti evangélikus iskola tanász- mar elóbb is a hono- 
ráciorok sorába tartoztak tudományos kÉpzettségilk és müveltségük-.  

nél fog a. . 

ezen feliil egyes megyék még a szavazati jogot is megadták a 
nemesekkel egyenranguan a honoráciorok részére.F6160.1 Borsod 
megye 18:6-bah. 	 . 

z osztá .ynelyzet és az iskolázás összeffiggésében erre a 
teltre kell legnagyobb gondot fordí tanunk.l792 körül ,az akkor  is  
forradalmi hangulatu,iiusztriától elszakadni  akaró otszág vezetői 
a főnemesség soraiból kérűltek ki.  1848-ban a vezetőszerep a kö- 

zépnemességé és a honorácior réteg;.Ez a vezető csoport Petőfi 
iskalaéveiben,legfeljebb egy-két évvel elóttetilletve utána koptat-
ta az iskola padjait.A szabadságharc résztvevői ezekben az iskolák-
bah  kapták szellemi fegyvereik jórészét,képzettségiket,világnéze- 
ttik altej az t.  

- A honorácior réteg jóval inkább protestáns szinezetii volt, 

mint bármelyik réteg,vagy osztálya feudális Magyarországon.En- 
n 
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nek a nemzetiségi és általában nejt katolikus többségis. - szabad 
királyi városok ős 6s mezővárosok fejlett kulturáján kivül egyéb  
okai is,vapnak.Csak egyre szeretnék rámutatni.Peltisnő,ha egy-egy  
evangélikus iskola tanulóinál a szülők foglalkozását fí yeljtik 
_ke -  o ~ a papok gyermekeinek a ~~ széina.Lz a katolikus iskolákkalQeMb4  
n y kalönbsé t 	 római katoli-t i 's égyh .z nősülési ti- 
lalma a papok részé.re,elzáxt'a ezt az utat a család felemelkedése  

elől.A nem római katolikus ;lelkészek `c sa1ádj a,értve : alatta a  gö  

rögkeleti. és gvrögkatolikus• nősrpapokat is sEnmiképpen nem akar- 
ta visszaengedni gyermekeit a jobbágysorsbá,esétleg,ha nemesek vol-
ták,a szegénységbe.Ezeknék a gyer:mekekáék' a' tatiittatása,révéu is 
nőtt a hivatalnok,tanitó,Ugyvéd,stb.:családok száma. 

Természetesen a hanorácior réteg számbeli .ős tekintélybeli  
gyarapodását nem nézték tétlenül: A kormány már 1817-ben külön  
tigyvédi vizsga letételével és ezeknek'"a: viisg krák számbeli .kor-
látozásával akarta utját ájlni az sigyvédek száma emelkedésének, 
mert mint Horváth. Mihály . irj a:".. ' a j ógászok Y árnyira elszaporod-
tak,hogy "prÓkátorok" és proletárius mindinkább majdnem egyér  

telmü lett."  
Oroszos szagban ebből a szempontból is  hasonló volt a helye  

zet.Nem neme s, /lelké szi / családból származott például Dobrol j a  

bov,Csernisevszkij,stb:.is /,Érdekes 'módon ez utóbbinak határo - 
zott antiklerikalizmusát a későbbiekben éppen származásával ma-
gyarázták.:/  

• 
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~a~~~srár`s+'z~ 'sz~pó~ tj`ábcSl : a"~zén ts~övé t ség réndszeTé,Ausztria.. 
viszonya'  a 'n43̀Tile t államokhoz és Oroszországhoz s az olasz  független- 
ségi m izgalmak helyzete volt hatássál a belpolitikai helyzetre.  

Metternich igyekezett szigoruau elzárni az Osztrák birodalmat  
minden - szerinte káros hatástdl.A német államokkal szemben is ag_  
ressziv módon lépett fel ' sok esetben.Kiilönösea nagy figyelemmel ki- 
sérte a német fi atalság, az egyetemék helyzetét. Adott alkalmakkor  ~* 

'3.'9.  

császárja nevében tetszését,vagy nemtetszését fejezte ki.  
Oroszország felé a kölcsönös gyauakvás légköre alakult ki.k cár . 

nea tudhatta,hogy a lengyel kérdésben ellene fordu16 európai közvé-
lemény t nejt Ausztria szi t j'a-e _me .s ter'sége sejt Au szari, a pedig h a .  nyil- 

tau nem is,de titokban figyelemmel .kisértetté' az orosz tudósok l.eg-
egyszerübb néprajai gyít  j  tá ~rutját : is;ba'áz szscb-h.orvát ivagy :  szlo-- 

-- 	 --    

Qáklakta vidéken történt,mert minden .moccanás mögött - terítleti ter-  
jeszkedési célt .gyauit ottak .Ritlönösen veszélyesnek I.átszo tt~~usztric~ 

      - 	...    

szempontjából a névleg fiiggetlen szerb állam bevonása az orosz ér-
2o.  

dekkörbe. 	 ' 
A hivatalos orosz-osztrák politika baráti volt.Ezt a követke-

ző apró példa is bizanyitja.A.délszlaiv .  mozgalmakban nagy szerepet  
játszó Gaj titokbiti Ausztria felbontását célzó terveket terjesztett  
az oroszok elé.Ezek egészen. természetesnek vették,hogy erről az .oszt  
rák császárt órtesiteni kell,hogy igy tudomása legyen az államában  

21.  
meglévő felforgató elemekről. A mi szempontunkból ez az adat azért  

é rdekes,mert Gaj kapcsolatban,alt a tárgyalandó tanintézetek több ta-
ni tój é.val é s taaár4val. :fiemmi sea  bizonyitj a azonbau,hogy ilyenirány . 
terveiről értesitette volna Sket.Nem is• tartom valószintinek.  



- 

.:Bel`ső mozgalmak.Az arapolitika . 
Metternich Óriási eréllyel ellenőriztetett minden belső mozgal- 

mat is.Palítikájának legnag ► obb veszedelmét az ifjuság mozgalmai-
bán 'látta. .Elzáratta a Pi átal Olaszország mozgalomnak a tagjait 
de tudta,hogy a tUz láthatatlanul is ott parázslik az egész biro-
dalambaa."Vannak magy ok,akiket olyan eszmék hatnak át, amelyek 
Nyugateu.rópábah a civilizáció tulzásaiból fakadtak. ... emít ez 
ország .őrültjei más országokban keresnek'  nem. az érettség,ha-
nem a hanyatlás korszakának gyümölcsei." 

Magyarországon tapasztaft helyzet egyre nagyobb_ aggodalma' 

tart keltett benné.A francia háboruk idején a nemességet a hadi -
helyzet komolyságáriak hangoztatásával még könnyen le lehetett szew.; 
relni. .A Szentszövetség fennállásának első év .eibea erejének tel- 
j es tudata alapján kivánt mindene alárendelni a központi osztrák 
államapparátusaak.Ezen: a teljhatalmon .,ezen . _a, teljes szabadságu 
uralkodáson ütött rést a magyar nemesség 182324 évi ellenáldása. 
179o/91, óta a nemesség sérelmeinek tárgyalására egyetlen egyszer 

24. 
sem került sor az országgyülésen. t ;t6bb méf . magának az , országgyU 
lésnek a megtartása sem látszott lényegesnek.Most egyszerre,mintha . 
vezényszóra tennék,a magyar vármegyék egymás után lépnek az ellen-
411.4s u .tjára.J6l látja,hogy ez még nem szervezett ellenzék,még csak 
egy,segy , sérelem megtárgyakását követelő ad hoc c sopor trk alakulnak, 
de tudj a,hogy fel , kell vennie ellenük a harcot.A harcban a szelle-
mi élet vezetői járnak elől.á Kubiuyi ak a magyar Aurora almanach 
mecéhásai és ugyanakkor a nógrádmegyei ellenállás szervezői.Feg-
vereik szellemi fegyverek s 'nem lehet' leszerelni őket ,mert ,nem 
lehet fegyvereiket kicsikarni a :kezükből. 
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'''.1Charcot az 1832/36 országgyűlés végén-ugy látszott megnye-
ri a kormáriy.Kölcseyt még az országgyűlés folyamán sikeriilt el-
távolitani Pozsonyból.Kossuth kőnyomatosát be lehetett tiltani,ő 
már csak kézirásban terjeszthette elgondolásait.A rendőrség szi- 

ruam lecsap az országgyttlési ifjuság Társalkodási E esiilet-ére 
Anyagi áldotatot is vállalnak.Huszezer forintot igeérnek az áruló 
Lapsánszkynak,ed ebben az időben horribilis összeg.A letartóz-
tatások ellen harcoló és még mindig kézirásos folyóiratot ter - . 

jesztő Kossuth is börtönbe kerül.Alig hisz valaki a kibontako 
zás lehetőségében.Kölcsey mét a légkisebb engedményeket sem ér-

te meg.Utol, só versei.  egyikében,a Zrinyi második énekéhen nem 

látja a legkisebb reményt sem: 	 . 
"És más hon All a négy folyam partjára, 
más szózat és más keblű nép." - jósolja keserűen. 

Az enyhfilés 1839-ben következik be.Jől-csey harcostársai él-
érik a "magyar" .kancellár elmozditását,184o-ben még a politikai 
foglyok szabadonbocsátását is. 

Véleményem szerigásost,13o év távlatából,azért talán 
tul i s ér tékeljfik az irodalom vezető szer epé t . . A Tudományos 
Akadémia,az irodalmi élet mai sulya,szerintem,megtéveszt 
mihket az akkori idők értékelésénél.Példaként Pestmegye 
közgyiulésónek egyik határozatát kívánom bemutatní:"Schedel 
Ferenc ,a Magy mr Tudós Társaság titoknoka ós Veresmirti Kihál; 
ugyanazon társaság rendes tagja azeránt esedeznek;hogy egy 
tudományos Atheneum Ozim .alatt szerkesztendő uj ságnak ki - 
adhatása iránt a I{Cagyj  M[éltóságuj Magyar] Királyi) 
H[ely tar t67 ,  Taná.tshoz intézett és foglálatbaa zárt folya-
modó levelek, a vármegye által pántoltassák. Végzés:Minek 
előtte a folyamodóknak kérése eránt határozás t.étetbetnék ' 
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eredeti esedező levelek oly utasítással adatik ki Főszolga 
biró Zlinszky János urnak,hogy a folyamodóknak erkölcsi 
magok viseletökről és arról is,hogy minémü bátorságot nyujt- 
hatnak az előfizetési pénzekre nézve,az illetőknek meghall- 
gatása mellett vizsgálódást hajtván végre,a tapasztaltak - 
rói tágyen tudósitást. " Ezek szerint ebben az időben az 
hogy valaki a Tudományos Akadémia . titkára,nem jelentette 
azt,bogy az egybegyest megyei nemesség ismerje is ót. 

Összefoglalásként szeretném leskögezai.Az . értelmiség haté- 
sa a jogi,pólitikai,szellemi éiet változásában mindectitt kimutat-
hatóai nagy.A politikai élet nymgtalansága a megérlelődőtt,de 
még végre nem hajtott gazdasági változásoknak a' következménye. 
Ebben a forrongó korban járja iskolái t'Petőfi..ilelyzete a lázadó 
értelmiség oldaláta álltja,s igy lesz a  haladó,átalakulásbag lé- „, 	_ 
vő Magyarországnak-egyik szellemi vezére,a:.meaar nemzet kiala 
ku1ásénak egyik legbátrabb harcosa. 	. 

Vizsgáljuk meg pedagógiatörténeti szempontból milyen volt 
azoknak az iskoláknak helyzete .elyekben tanult. 
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.II. I s k o l a s z e r v e z e t 
II.a.Területi elhelyezkedő s,Felügyeleti jog 

Miben lehetett válogatn>Qa ?Zeta-mice Istvánna,k,ha fiát a  la-
kóhelyén található iskoláknál magasabb fokuba kkarta járatni? 

A háromféle nag iskolerendszer,a római katolikus,a refor - 
a 

m.átus és az evangélikus elég élesen elkülönült egymá .stól.A pro-
testáns iskoláknak katolikus tanulót felvenniük nem volt szabad. 
Egy kormányrendelet még a protestáns 2s zi tanitók alkalmazását is 
tiltotta _katolikus növendékek mellé. Ha valahol ilyesmiről tu-
danást szereztek,külön rendeletben intézkedtek megszüntetéséről, 
mint  például Bezztercebányán,hol tudomásra jutott,hogy a na ggyhí-
rü Zipser-féle. leánynevelőintézetbe katolikus leányokat is fel , -
vettek.A protestánsok .egymásközött i , iskolecseréjét; .már nem ti2.- 
tották,de ne. feledjük el,hotly éltek még szem.tanui annak az itó'-
lettbek,mikorm 1779 ben a hevesmegyei . 4oka község iskolamesterét 
6 hónap szigori tott börtönre ítélték,mért - református iskolájába 

2?. 
evangélikus felekezetű tanulót vett fel. 

A katolikus iskolákba is kevés volt a más vallása tanuló,hi-
szen .,h.a a ,szülői odavitte gyermekét,az feltétlenül Id volt téve az 
áttéri tési próbálkozások veszélyének.Móg . II.Józséf kora óta fenn-
állott nóhány "közös iskola",p1.Breznóbánya,Szentgyörgy,Németlip-
cse, de a II.Rátio megjelenése után ujabb ilyesfajta,vegyes -
vaLlásu iskolák felé .litásával nem is faigtsainxisimpróbálkoztak. 

Mint emlitettem,az országlt illésekkre hosszu időn keresztül 
jellemző volt az ugynevezett sérelmi politika.A császár az .adó és 
ujonclétszám 	 m.egaj Ad!  Asa után következetesen felosz- 
latta az-országgyUlést.Ett hosszu évtizedeken át tette,s igy 
ezeknek az előzőleg igen alaposan összegyiijtött sérelmeknek a 
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tárgyalására nem kerülhetett sor.Ér the tő az 1832/36-os ország- 
ragaszkodása a sérelmek előzetes tárgyalásához,és az 1839/4o 

évi or szággyülés magatan tósa, amelyik szinte még dolgozni sem  akart  

addig,mig a politikai foglyok szabadonbocsátüsa,; -melyet a. - legtöbb 
megye előzetesen tárgyalandó sérelemként vett fel . a. követi utasi 

tá sokba, - meg . nem történik. 	 . 

A protestáns egyházak igen sok és igen sokféle sérelmet gyii.j-
töttek összeTalán legélesebb csattanójuk volt az ugynevezett Téigen-
ügy,amelyet Kölcsey országgyiilési naplójában ir le igen szinesea. 
Ez hatalmas hullámokat vert,és hatását 'még a legmagasabb országos 

. 29. 
hivatalok betöltésénél is éreztette. 	. 

Ezek között a protestáns részről előterjesztett, sérelmek kö-
zött ,akár az ágensek utján. a kormányhatóságoknál előterjesztett 
ügyeket, akár az országgyűlési' tárgyalásokat mézzük,iskolai vonatko-
zásu a reformkorban igen. kevés volt.A kormányzat Mária Terézia 
uralkodásának utolsó éveitől,körülbelűl 1769-től kezdve nem hehe 
zi . tette meg a protestánsok iskoláinak fejlesztését. . 

A tananyag össze4llitásába sem, szóltak bele.Elismerték,hogy 
az . I. `és II. i:atio nem vonatkozik kózbetlenül a protestáns egy -
háza.Megkiv.ént4k.. tej iskolák létesiténél az anyagi alap biz -
tositását,de ez  is természetes volt . .Olyan helyen,hol nem  voltak 
meg azyagi feltételek, a protestánsok is természetesnek vették, 
hogy iskolát fejleszteni. nem Iehet.Erről még az iskolák anyagi vi-
szonyainál bővebben is szólok. 

Az országos tanügyi . alapból,mely a feloszlatott egyházi ren-
dek vagyonából keletkezett,az egyetemet,a katonái, nevelőintézetet 
/ludovikát/,tehát olyan intézeteket is  támogattgk,melyek protestáns 
tanulókat is neveltek.Itt a tanárok vallása ellen volt kifogása•a 

V 
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prótéstán.soknak. 1819-ben a pesti egyetemen csak egyetlen protés  
tans tank volt ,/Schedius Lajos,kit később részletesen be fogok 
mutatni/ ,Sahweartner. Már ton helyett , is katolikus professzort nevez- 
tek ki: A ludovikás meg éppen nem volt egyetlen protestáns tanár 

3o. 
sem. 

Ma Zoo éve még ennél is nehezebb volt a helyzet.Tilos volt,-
egy-két hely kivételével,-,  _a protestáns iskolákban, a latin gramma-
tikai oktatásnál magasabbfoku tudományokat. tanitani. "A rectorok 
ban 'általában megvolt a hajlandóság arra,bogy titokban,engedély . 

nélkül is taai tsá4 a felsőbb tudományokat." -irj $ Fináczy .Regény- 
be illők a nyomozások, ahogy_au egyházi és világi ' hatós,.. , k "rajta - 
kapták" ,  a protestáns diákokat azon,hogy "tanulták!" Alattomos be- -33« 	 ,34. 
sugók 	és vakbuzgó megyei tisztviselők 	igyekeztek megakadá- 
lyozni ezt a törvény sér té st Szérenc sérti nem nagy sikerrel.I skolatör- 
tépeti szempontból nagy hátrányt jelent,hogy a pontos adatokat,- . . 

érthetően, - az iskolAk titokban tartották.De:hogy az ;itt képzett 
tanulók, 	következő emberöltők pedagógmsai, - nemcsak az abc-t 
tanulták meg,azt az iskoláikból, kikerülő következő nemzedék tudá- 
sa mutatta meg. 

A később részletesen bemutatandó evangélikus "Systema Bei 
Scholasticae" az .egyházkerületek hatáskörébe utalja az un.4ceumok 
jelentéseinek ellenőrzősét, s tanulmányi szempontbóllezeknek köz -
vetlenül. ide kellett jelenteniük ügyeiket..Ez az iskolákat anya-
gilag fenntartó egyházak jogainak némi korlátozásával, járt, s ter-
mészetesen nem ment surlód4s né1kU1. sorárkon az egyház,a fenn -
tartó pártfogóság és az egyházkerület részletes szerződésben kö- 

tötte le a. különböző jogokat és kötelességeket.,Á.talában azonban 
a lyceumokról,mint: egyházkerületi iskol.ákról,a kisebb latin isko- .. 
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lák egyrészéről,mint egyházmegyei iskolákról bes • zélhetünk.Ilyen 
volt -a sárszentiŐrinci "Schola senioralis usque Syntaxim inclu-
sive" és az aszódi "Schola latina" is Petőfi tanulmányai idején. 
Ezektől íaggetlenül.minden evangélikus egyházközség igyekezett 
legalább egy egytanerő s iskolát , fenntartani a gyermekek számára. 
Ezekben a  tanulás nem volt törvényben előirtan kötelező./II.J6-
zsef egyik 'Öid ideig érvényben volt rendelete már előírta 
a kötelező isk lázástj.Természetes kötelességének tartotta min 
den szü.16,ki anyagilag erre képes . volt,hogy gyermekét legalább a$ 
elemi foku,irni olvasni tamit6, iskolába el-kiildje.Ezeknek az ele-
mi faku iskoláknak a felügyeletét is az egyházmegye vezetőjének, 
az esperesnek megbizottj* látta el.Ezt nevezték dékán ak.Pest me-
gyében például Petőfi iskolaéveinek idején három déktus volt. 
Az iskolaiigyeket minden évben megtárgyalta az  esperesség, köz -

gyüláse.Tessedik is volt dékán a maga idejóben.Igy ké .szűlt 'peda-
gógiai munkáj a: "[Ttasi tás a dékánnak." 

A mellékelt térképen, jl.mell.2o.oldal/,beimtatom. az . evangé-
likus 'egyház négy kerületét: zek a tirténelmileg kialakult kerii-
letek,a Dnnaninnení,Dunántuh ,Bányai,és :Tiszai,nem. 'voltak azon- 

. 

sok sOn a református egyház egyházkeedleteivel,sem a3..országgyiilé-
sí tárgyalások kertileti , gyUlésein kialakult kerü.leti beosztással, 
bár ott is négy-négy kerületét ismertek.%Az . Erdély és Horvátor- 
sahig nélküli teriiletet értették akkor Magyarország alatt ../ 

A dunántuli egyházkeriiletben Sopron; a -  Dunániniieniben Pozsony 
volt lyceumi raagban.A tiszaiban Eperjesnek kollégium volt az 
e1nevezése.Ez nem jeléntette,hogy ott magesabbfoku tanulmányo-
kat tanitottak volna a többi lyceumnál.A később bemutatandó pélw 
dákon látni fogjuk,hogy az eperjesi "kollégium" környékéről is 
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sok diák kereste föl a pozsonyi "lyceumot,mintegy evvel is elis-
merve,hogy itt magasabbfoku képzést kaphat..Altiszai kerületben 
egyébként még két lyceum is miködött,a késmárid. és a lőcsei.A 

; .bányai_ egyházkeriilet legmagasabbfoku iskolája Selmecbányán, volt.  
Ez  éppen Petőfi tanulmányai idején vette fel hivatalosan is gim-   

35.  
názium helyett a lyceum elnevezést ,bár erről az egyházkerület  
már előzőleg is ismételten tárgyaláskat folytatott. 	_  

Az egyes egyházközségek. i skol'{ibaa is  tani th .attak latintál-  . 
talában a syntaxisig bezár61a z olyas nagy _egyházközségekben, . 
min t .  pl. a békéscsabai és a szarvasi,velószina is,hiszen az el-
sőben 5 tanerő tanitott 136o tanulót,a másodikban 5 tanerő 1286  
tanulót az 1838 évi schematizmus szerin t. Ilyen iskolákb .an :.á„~ 

képzettebb tanulók segédtanitóként maködtek,s lehetőség szerint  
magukat is képe*tték. 	- 

k nagy iskolák mellett a kis iskolákban is volt lehetőség  = 
rá,mint ma mondanánk szakkötök,vagy rendkivüli tárgyak formájában.,  
hogy magasabbfokti ismereteket tanitsanak.Igy a gimnáziumi foktól  
régen elmaradt egytanerős ki szellői iskolából,az ott kiállitott  

38.  
bizonyítvány alapján 	vették fel Selmecbányára 1821-ben Janovits  
Józsefet.Rögtön a Syntaxis osztályba vették fel a kétságteleni l  
tehetséges tanulót,ki az évet zökkenő nélkül elvégezte,és 39 
1822/23  tanévben már a Syntazi s második évfolyamát végzi.  39. 
 A protestáns iskolák szervezett egytittmt .,ködésének j ó pél - 
dá  j a az,hogy a t mórok is  tatii thattak egymás i skoláiban. A felvidé-
ki iskolák általában szívesen alkalmaztak evangélikus létükre is , 
református vallásu magyen tenárt.A sárospataki iskolában viszont 
a német nyelv tanára volt rendszeresen evangélikus.Ilyenek vol- 
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tak pl. _a Bach-kor szakbaa Pálkővi I stván, a_huszas években Magda 
Pál és még előbb maga 'Scheverlay- Mátyás,aki később. Pozsonyban 
toren,Stur és sok más nevezetes személy kedves professzora volt. 
Néhol a rendszeres egytittműködés következménye volt a többfele- 

 . - 	 -- 	 - 	 --- 	 - 	 - 	 .  

kezetii tanári kar.Ilyen volt például a losonci református gut -
náziur, .ahol az egyik tanát hossza időn keresztűi elfogadottan 
evangélikusvolt.Nem is akárkik! Itt tanitott- Palkovics György 
a pozsonyi csehszlovák tanszék későbbi első .tanára. és Homokay éo.  
Pál,akit Petőfi is tisztelettel keresett fel Losoncon 	:ioson. - 

Qi érdekesség,hogy a 4000 lakosú kisvárosban a református gim 
názium mellett evangélikus algimnáziumot is szerveztek a  reform.-  
korban.$ református iskola fejlesztését mára XI.Században még- 
kezdte 8.4day Pál,Rákóczy titkára. -Az evangélikusok sz a magasabb 
volt a városkában,de nem rendelkeztek alapitványokkai:Igy . alant 
ki a helyi ver sengé s,mely .végeredménybeat : az -oktat ás1Igyre jelen- 

, tett hasznot. 
Az,hogy egy-egy ki sebb városkabaa több felekezetnek . . is 

volt magasabbrendü iskolája,máshol is előfordult.Rozsnyón kato-
likus liceum és evangélikus gimnázium volt.Breznóbánya lélek 

- száma 3000 körül mozgott, s itt a m ►r emlitett "közös" iskolán 
kiviit a piaristák alsófoku gimnáziumot tartottak fenn. 

>I 
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II.b.A tanulók osztályhelyzete  

Nézzl~.nk lmeg néhány példát az_osztályviszonyokra- az iskolákban: 
42.  

Aszód 1778 slavus 	. nobilis 9  

ignobilis 15  
hungarus nobilis  6  

ignobili  s  - 
43.  

Iti.s-Zelló 1778 . slevu s nobili s 13  

ignobilis 6  

civis  . 2  

libertines  5  

filius ludimagistrt  
hungarus 	nobilis  

	

ignobilis 	1  

filius géometri 	1 	. 
Jellemző  a honorácior réteg értékelésének bizonytalansragára  

ez utóbbi iskolánál a tanit6 és mérnők '  fiának me v atározása.A j elen4  
tést az iskola rektora állitotta Össze és a föidesur,mint egyház-

felügyelő irta alá.Ők maguk sea  tudták hirtelenében megmondani,  

hova is számitsát ezt a két fiut.Hiszén a sziilől származásuk sze-

rint ignobilí sek, tudásuk agy. apj én honoráciorok voltak.Végül is  
kénytelenek voltak az egy-egy gyermek kedvéért uj kategóriát fel-

állitani. 	 . 

Attanulmányoztatn az 1820-184o közötti évekből az .I.mellékle-

ten feltiintetett evangélikus lyceumok,collégium,és gimnáziumok  
hozzáférhetd anyakönyvmásolatait./Kb. az anyag 70%-a van rneg./  
Per jellemzőnek tartott adatot felsorolok.  

i 
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44. 

Selmecen 1822/23-ben 	184 syntaxisbeli és ennél magasabb 

osztályba . 
járd tanulóból 33 lelkész gyermeke _/17,9 %/,18 peda  

gógusé rektor,ludimagister,professzor- /9,8$/,csak 34 /18,4%j 
a birtokából 618 nepes ,  - táblabíró,bíró,&.ispán,stb.-.Ugyanott 
1824/25-ben 1914ő1 33. /17,22/ a pap,l9/ lv/ á ped .agógus,26 
/13,6%/ a birtokából élő neves. ; demes felfigyelni a bányam he-
lyi munkás meghatározásra,hiszen ez már bérből élő kétkézi dol- 
gozót,"proletárt" j e1ent.]z 144-ből 2. . 46.  

Pozsonyban 1825/26-ban 	3ol grammatista ős ennél magasabb 
osztályba járó tanulóból 51 /17%/ lelkész gyermeke,.kőzedk a 
varasdi rabbi medicus élethivatást választó fia,- 14/4,7%/ peda- 
gógus,42 /14 %/ nemes,-köztik a svéd konzul fia-.Pozsonyból 
1827/28-ból csak az első félév adataiba tudtam beletekinteni,s 
ebbél is  csak a prima és secunda classi sok eredményeitfl244 ta- 
Halóból lelkész 35 /14,3 %/,pedagógus 17 /6,8 %/,nemes 5o ,. /2o t4%P .

' 

tanulónak az édesap j a. Azért adtam a sok közül pont ezeket a. sel- 
meci és pozsonyi adatokát,xert ebben az idŐben4rt ide Koren. István 
Petőfi későbbi aszódi tanár4s,ezek az adatok az ő iskolatársain. 
nak_ adatai.Nem tudjuk közelebbről meghatározni a "civien-nek k 
beírtak fóglalkozásAt és osztályhelyzetét,mert ez a beirás jelent-
hetett mezővérosi polgárt,bányapolgárt,/erre egy esetben talál- 
tam is utalást/,de ugyanakkor céhmester alkalmazottjaként deal 
gozó munkás is lehetett cívis. 	 . 

á oivis is rangot jelentett,sok jobbágy részére szinte el - ` 
érhetetlen rangot.Bár az országgyűlésen az összes szabad királyi 
várasoknak együttvéve volt csak annyi szávazatik joguk,mint egy 
vármégyének,de a civiseket akkor sem lehetett a nem nemesekhez 
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sZOmitan ,magánjogi büntetőjogi elbirálásuk is jobb volt. 
A foglakozások sokrétűségének bemutatására álljanak itt a 

különböző feltüntetett ipari foglalkozások megnevezései.Koránt- . 
seri teljes.Egy k ásik tagozatban egyszerűen csak "iparos"a meg- _ 
határozásoldshol a tanőr részletesen felsorolja a foglalkozást. 
Egyöntetű rétegről természetesen ebben a csoportban sem beszél-
hetünk,hiszen egyszeri olvasásra is valószinü,hogy az aranymil-
yes és fazekas iparos társadalmi helyzete között Óriási különb-
ség van.Yan közöttük: aranymiives,mészárosit,molnár ;pék,takács,;ci-
pész, szabó,ács,kelmefestő,ór•ás,papirkészitő, timár,kamüves,laka 
tos, szappanfőző, szegkovács, szüe s,posz tómiives,"mech aoi kns",fazekas .,, 
stb, /Fazekas alatt valószinüleg télen dolgozó és nyáron .kocsival 
árusitó vándoriparost értettek./ 	 . 

Az egyes állások megnevezé se alapján nem mindig állapi thatd 
meg az egyes családok társadalmi és . osztályhelyzete.Ennek ellenére 
valószinü . ,hogy uradalmi..c ,selédet jelentett a vadász,vincellér,ker -- 
tesz elnevezés. 	

_. 

Pozsony fejlett kereskedelmével magyarázható,hogy Selmecen 
6 /2,3 /,illetve 3 /1.,5%/ kereskedőgyermek szerepelt,mig Pozsony ban 
38 /12,6&/,illetve lo /4 ,$/.Ez .útóbbi csak a prima és secunda clas-
sis adata.Abb61.hogy igen kevés kereskedőgyermek maradt a legfelső 
classisban,arra köve tkeztethetünk,hogy ók nem járták . végig az el- 
méleti iskolákat,mikor a sztilők megfelelőnek tartották a tanulÓk 
életkorát és elméleti "végzettségét" akkor a diák kimaradt és 
folytatta apja mesterségét. 	 . 

Kispolgok közül az obsitos katona;börtöh.őr,könyve1ő,egy -
házfi,mérésmester,stb.foglalkozások mutatják,hogy ezek a rétegek 
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igyekeztek _ tehetséges fiaik ut j&n a nagyobb elismerést j e-
lentő,nagyobb képzettséget kiván6 társadalmi helyzetet elérni. 
Mai mértékkel mérve találunk már "vendéglátóipara . dolgozót" ős 
"közlekedési dolgozót"/hajóst/ is. 

Selmecen egyik-másik jelentésben részletesen kiig j ák,ha 
nees a szülő,akkor is,ha egyuttal nem földbirtokos,máshol ezt. 
nem jelzik a felsorol4sban.Az egyik tagozatban a mészáros fog-
lalkozáshoz ott 8 ilyen s il;ő volt/,következetesen ki van irvat. 
hogy nemes,vagy polgár-e az illető. 

Legérdekesebbnek a pozsonyi syntazis egbk tanulójánál lá-
tom a bejegyzést.Az apa:inas.Milyen nLgy kivétel volt ezt : Milyen 
boldog érzése lehetett az édesapának, - ki egész életében mások 
szolgálatában állt,mások mindennapi szeszélyeit volt kénytelen 
nap-nap  mellett . törni, . -► hogy; fiát sikerült tan/ ttat/nia,fiának 
sorsa már nem lesz annyira megalázó,mint az övé , fi ának család- 

48. 
ja már a megbec ealtebbek között' kap helyet. 
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11.0.0 iskolák felszivó hatása.Körzetek 
A tanulók az Ausztria-Magyarorszkon beltili balsa államhatá-

rokat tanulmányaik folytatása  céljából  nyugodtan átléphették.Erdé-

lyi szászok jártak Pozsonyban az evangélikus lyceumbaa.Találwik 
Selmecen morva,Pozsonyban morva és ausztriai származásu tanuló-
kat,atai azt,mutatja,hogy ván.dorlásuk utjába nem görditettek akadá-
lyokat.Emellett vanzak Pozsonyban görögkeleti ős zsid6 származásu 
tanulók is.Utóbbiak rendszerint "medicas" életcéllal jártak  ide. .  

Tantárgyaik között a "fizikát" mindig megtaláljuk. 
Maguk az evan.gólikusok nyugodtan átléphették egyházuk 

házkerületi határait.A közös feliigyeleti hatóság,a közös egyházi 

szervezet alapján  általános  szokássá vált,hogy a "bu3.yakerület"4. -  
iek /ide tartozott Aszód és Szarvas is/ a syntaxis után Selmecen, 

kerületben foly tatták t anulmány aikat , a "ti szai" egyházkerületbe 
tartozók Osgyánból ős Sajógömörből akkor is Eperjesre mentek, 
Saimaa közelebb is volt.Ezt a szülők ismeretségi köre,a régi ismert 
professzorokra való visszaemlékezés,a tanárok ismeretségi köre is 
természetessé tette.Igy érthető,hogy Petrovics István is Aszód után 

- 	49. 
Salmecre kivánta kaldani fiát,tanulmányainak folytatására. 

Mint mon.dtam,ez nem volt tételes szabály.Maga Petőfi is járt  
a "dunántuli" egyházkerületben,Sárszentlőrincen iskolában,és Koren 
Istvánnak is voltak az  ország egész  tertiletéről iskolatársai a 
"dun.áninneni" kerülethez tartoz6 pozsonyi liceum.ban. 

A tell-tied felszivó hatásra figyeljük meg a 2.mellékletet. 
/28.oldal/. 

A szii10  gyermekét  természetesen  lakóhelyéhez  minél közelebb es 
iskolába kivánta küldeni.Tehetősebb szülők elktildték gyermekeiket 

egykét évre távolabbi vidékre is nyelvtanulás céljából4gy tudunk 

Kazinczy.ról is hogy Késmárkon járt.Ugyanide ment Szemere Bertalan 
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‚ 	A.  taaulők szti.10'hélye: 	.. 

Szal.hely: ,  ,.. _Loson-c Selma .- Sallee 	Pozsony_ 
14.17.1823 II 182511 _182.  

.__ 	Pr 

Pozsony megye 	 1 	1 	- • 
Nyi tra 	" 	 2 	2 	4 
Hont 	 9 	52 	5o 
Nógrád 	 . 33 	44 	44 
Gtimör 	 8 	- 3 	 ' 
Pest 	 3 	15 	18 

róc 	 1 	12 	 • 

s: 	
7 	14 	21 

' Z 	yom -- 	 1 	 25 r 	 .., 26 Treac sin 
Or 	. 	 .1 
aárom 	 8 	 1 

Veszprőt 	 4 
DunAntul egyéb ter . 	 3 	 - 
Szepes 	 1 
Tap.t6 	 2 	8 	2 
V-Okiz.s 	 3: 	.3 
ArVa • 	.. 	 1 	1 	3 
Blics 	 4 
Borsod 	' 	 5 
Szatmár 3 
Zemplén 	 2 
Abauj 	- 	- 	 4 
Egwéo Magyar o. 	4 	 6 
Erdély • 
eseh4lorva 0* ' 	 2 	1 
AuSziria egyéb tErt. 	 1 
émét4orosvaAngol o. 	 . 

	

sszesen 	 loo 	184 	191 

2.mellőklet 

Pozs on 
.1828 'I 

-Pr.és.E sc_f_, 
39 
28 
- 6 
12 
lo 

.19 
5 

-4 
II 
14 

1 
8 
3 
7 

- 9 
- 4 

: 7 	.5 , 	7 	- 
- 1 

....,/ 
— 1 , 

17 
• 2 

2o 

244 

, 	.... 
Pony_ , 

	

6 	II 	II 
OS Sec. •Sy.és Gr. 

	

33 	49 

	

29 	19 

	

- 6 	I 

	

18 	2. 
8 

	

24 	2 
• 3 

'2 

	

14 	'1 

	

13 	2 

	

3 	5 

	

2 	. 4 

	

-3 	•2 

	

12 	2 
, 12 

	

5 	 • 
5 

	

.3 	_ 

	

' 2 	1 
1 

	

1 	2 
1 

	

5 	:2 
6 

	

23 	5 

	

8 	5 
3 

	

245 	1o4 

Bgyéb Magyar o. alatt Bánát,Temes, 	a Toront,Katonai határ-
Orvidék,SZerém,heves,Sáros„Csandd,Arad,Varasd,Szabolos,Ifis 
hon  t ‚ Kr  aszna, Szolnok ‚Ki.  skun és Biharmegyei tanulók szere-
pelnek. 
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és öccse is német nyelvet tanulni.Homokay Pál,Török Pál 'a szlovák 
nyelvet akarják tanulni,ezért mennek - Selmecbányára /Komokay matt  

5o. 
gyaur nyelvmuvelő társaságot szervez ,Török Pál viszont Pesten  

veszi hasznát nyelvtudó., 	nak,mikor a távollevő ev.lelkészt he-- 

lyettesiti./Az egyes iskolákban szerzett bizonyítványaikat a kö- 
vetkezőkben 'minden további nélkUi elfogadták. 

nyelvtanulás egyik gyakori formája volt,bogy a családok gyer-
mekeiket cserébe adták,mindkét csaldd a másiknak a gyermekét sajátja-
ként nevelte egy-két évig.Ez általában lo-16 éves_ gyermekeknél vol t . 

ebben a korban szokásos.A pozsonyi iskolában az 1825/26 tanév adatait 
adom meg példaképen.A prima tagozatban nincs sseregyermek,a secundában 
5, syn tazi sban 9, a gr ammati sták között 12, a donátu sban 8 tanuló van,ki 
nek lakása cseregyermekként van feltüntetve.Sélmecen az 1822/23 tanévben 
két gyermeknél találtam ezt a bejegyzést,ennél az iskolánál ugylátszik 
ez nem volt szokás.A pozsonyi német szó ezzel szemben sok szülőt vonzó. 
Igen kedves emlékei voltak Jókainak ebből az időből.Mire megvénulunk c. 
regénye sok részletet feldolgoz cseregyermek korából maradt emlékei 
közul.Maga az első személyben irt regény is  cseregyermekeket szere 
peltet főszereplőkként. . 

Az Ausztrián kivuli külföldi. tanulás 184o előtt nagyon nehezen 
volt lehetséges.Mire Petőfi,fápai tanulmányait befejezve kílföldi egye-
temre mehetett v©lna,addígra az utazást mégkönnyitették.Pet6fi aszódi 

51. pro fe sszora,Horen I s tván, bár akart,még nem tudott kiil földre jutni. 
Petőfi aszódi iskolatársai közül már többen jártak klilfáidön.A költő 
tanárai között is  voltak azért . "academicus" minő si té süek,például Bo-
leman István is.Ez a minősítés azt jelentette,hogy kUlföldi .akadémi- 
ókon jart . .Lichard Dániel,ki Petőfit Selmecen magyar történelemből 
buktatta,szintén külföldön szerezte a maga szakterületén ' tudósnak 
számitó szakképzettségét,

52.  

• • 	 s 



. II.d.Tanulólé tszáaaok  
Az. ecryes iskolák-- tanuláinak1Qtszámára vonatkozólag a X iITo  

század végéről kevés biztos adatunk vittA, XIX század elejérŐl már  ú 
eléggé reális összehasonlitó a&atokkal réndelkeziiak a -tanulő1étszán  
fogyásáról.,vagy emelkedéséről. A napóleoni háboruk és Pozsony el-
foglalása idéjén például a pozsonyi iskola látogatottsága hirtelen  

e  sökkelt .  A prima klás,szi  s lA  t  száraa 1809%o-ben  132 , 181o%1 -inen as 

csak 41 fő volt. Csetnek,Dobéina,lia,grőcze,Osgán ezekben  az  

dőkber~ válnak kisebb iskoolákká..Ahol az 	me ~°ala ozott:sá~ na-  . .-.  	,.. 	.-. 	~.-. 	._,p  _ ..  

g obb,vagy esatleg y politikai és tauulrnányi meggondolások azt lébe-  

tővé teszik az iskola fejlődésnek  indul. 

Egy-egy:  professzor hírneve uvrá.sszer i emelkedést hoz az iskola  
tanuláló tsz:iaanak növeked , s4ben..Koren István tanmlóinak létszáma  
Aszódon az elsó tanévben,anelyet egyébként is csak novemberben  
vett át,25 volt,pár év alatt 6o-ra emelkedett. :A losonci n-
názium tanulóinak l4tsztmár'I842-beati. 16,1844-bea,az u j professzor 
megjelenésé után mí 80. Az egyes hallg tott,ne kötelező stu- 
di:uniQk tanul6i létszám.a is emelkedhetett _uo ásszerii.en.;A-  nagwa.r- %ti  

• 

or szaggy ilé st tartó Pozsonyban. például 1835=ben a szlovák iiy olvet  
tanuló lyeeuni tanulók száma,kimondottazi Stur uj szellem munkás-  
ságának hatására 3o-rál loo-ra emelkedett. 

Selmec értékét sokak szemében,s. igy lehet Petrovics István szer 
mében is,az is növelhette,hogy .a napóleoni háboruk és Pozsony emie  
li tott elfoglalása idején a pozsonyi "anyai-skola"'nnövendékei oda', 
menék11ltek."Az elszéledt tanulók Selmecen találtak ménedéket,hol 

 

'58.  
a testvér alma mater fogadta őket melengető keblére.  



t 1•e skolaváltőz tat ás.Egyéteci felvétel  
A magasabbfoku iskolába lépésnek nem volt feltétele a mai ér-

telemben vett "bizonyitvány" bemutatása.Ha anélkiul jelentkeze -tt  
a taaul6,akkor felvételi vizsgával,/de hivatalos formaságok nél-
küi, f :állapi tották meg,milyen foku a tudásá.Egyetien állás elnye-
réséhez sem kellett "nyilváno : sjogu" középislplában "magántanulóként" 
vizsgáznia bárkinek- i . s. A kiadott bozonyi tvány t viszont egy-egy egy-  

ház iskoláin belül elfogadták a m.agsabbfoku iskolákban,s annak  
felmutatása mellett minden további nélkixl magasabb osztályba lép-
hetett a tanul6.Ha csak bizonyítványa volt valakinek egy gyengébb- 

- nek számit6 iskolából és tudása nem volt alapos,uj iskolájában osz-
tályt ismételt.Ezt nem tekintették. nagy . tragédiának,ha a szí1lő biz-- 

ta az  iskolázás köl tségeit.Pe tőfi  versben előadott panás'z'gi"s zekun- 
dóba pónált. mégi s, sok szamár professzorom!;-nyugodtan költői tul-
zásnak vehető. 

Az állami; f tulaj dohképpen. tisztán katolikus f , tanrendszerrel 
csak két helyen volt komolyabb surlÓdási lehetőség.A jogi_ és or-
vosi tanulmányok esetén.Jogi -tanulmányokat ekyházi iskolájában is  
folytathatott a  tanul6,igy legfeljebb elkeriilte ex_ katolikus  isko= 
lákat és az egyetem jogi kgrát.Az orvosi tanulmányokat :azonban vagy  
Pesten,vagy Béesben,de orvosi káron kellett folytatni.Itt már megkövet  

Mték,hogy a tanuló olyan iskolából jőj jön,abol filozófiai teaulmányo- 
kig bezárólag tanitották az állam által követelt anyagot.Katolikusist 
iskolák is voltak,amelyek ennek a követelménynek nem felteltek meg. 

Két konkrét eset kapcsán kivárom bemutatni az ilyen alkalom-
mal követett eljárást: 

A pécsi római katolikus iskola sérelmesnek'találta,hogy hall- 
. 	 .~.~...~._  
gatói nem egenjoguak más akadémiák .hallgatóival.Kéreimezte a hely- 
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tartótanács utján egyenjoguságának elismérését.Ez,kül©nböző fenn  - 
tartásokkal,de hivatalosan is megtörténtí az intézmény kérelme  59  
alapján.  

A losonci református gimnázium két tárulója Kuliffey József és  
Fóris János a pesti egyetemen_ kivárta tanulmány  
egyetem nehézségeket támasztott és ezért mind a ketten személy  
szerint megirt kér-vénytikben forddltak a helytartótanácshoz fel-
vételsík enged .élyezéséért..A helytartótanács elfogadta a tanulók  
érvelé sé t ,me ly szerint a t  ani t .ás Losoncon a sáro spa taki  cis  debrece- 
ni anyaintézeték tanterve álapján folyik,és a tanulók felvételét  

'6o.  
engedélyezte.  

Az elismerésnek ez a két módja mutatja,hogy a helytar. t6ta-
nác s is  egyénileg birálta el az ilyen eseteket.Lehet séges,hogy  
egyes iskolákra már előbb is voltak hasonló kihatásu intézkedések.  

Schédius Lajos iratcsomói között találtam az itt ismerteten-  

dő keltezetlen iratot.Kele*kezését.1832 utánra teszem,mert az em-
litgtt 183o évi pécsi és 1832 évi losonci kérelmek iktatószámai  
már szerepelnek raj ta.Feltevésem szerint 1835/36 ban állithatták  

össze Schedius résnére,ki ekkor az egyetem rektora volt és dol  
gozott az evangélikus egyház uj tanrendszerének összeállitásán.  
Az irat,4em lehet későbbi 184o-nél,mert Selmecbányának ekkor mér  

61.  
mint lyceumnak kellett volna rajta szerepelnie.fl . 

'Azok -az intézetek, amelyekben a filozófiai 'studivaokat az  

irt rendben ~  tani tják:  
Római katolikusok  

1.Akadóniiák: Kássa;Po zsony , Gy$r , Zágráb,Nagyvárad,Pécs .1832.II.21.  

N° 3532  
II ,Li  c  eumok:Eger,Ro zsny 6, Nagy szombat,Vác, Szatmár.  

ai . t ' folytatni . Az  
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tl~.PhílO sophíai tifo1ynók:  Szombathely ‚Szeged.  
Ugyanitt privát intézetek is vannak,mint a 

Diakovári,Zenggi. 	trai.lE, stb:licenm. 
Ágo s tai evaagélikusok. 	. 	 . 

I.Collégium:Eperjes.  
II.Lyceumok:Pozsony,LBcse.,Sopran,Késmárk s ea  intézet Erdélyben. 

^..   

Unitáriuss 
Kolozsvár Erdélyben.  

Reformátusok. 	 . 
Y.Collégiumok: Sáro spatak,Debrec en ,Pápa 
Il . Gian tázíumok:Lo sonc 183o Xi .23 	30711.  

3°712  
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. AnyAnyagi medalapozo tt  
Paupertas;odium,contemtus,gr.atia nulla  
Premia redduntur quattuor iste scholae;   

/Szegény sé.g ,gylilölet ,lenézés,hál.átlanság  

Ez á négy jutalom jár az iskolának./ 	 . 

Eza kevésbé  hízelgő felirat a készaárki, -fából épiilt,régi evaa-  

géli kus iskola falát di  szi tette az 1700-as  években.  

Messze vezetne annak részletes el.emzé se,hogyan c  suszott ki sző-

szerint véve is,  a talaj a gazdag iskolák lába alól,hogyan tiltot-  

ták meg még Mária - Terézia ide jében,bogy a protestáns telepi,ilések _  
ugyanug.y községi alapokból fedezzék iskoláik ,  s .zükségleteit,mint  
ezt a katolikus városok és faltak megtehették .. 

Az egyházak részére sokáig csak az a j övede1em maradt meg, .  
ami a lelkész javedel.mére volt szánva - exedetileg:Ebból jutott egy  
rész, =» rendszerint  igen .-c sekély : ~ sz ~~ :a ,  t~a:it4%ak.~ i e.k~ila, 

.  

vagy a paplak_ épületének j avl.tása ugyanebből a°k$sszáből. történt.  
Neat  ritka az olyan feljegyzés - . ai tahitórbltMAz'  Iskola `épilletét  
a it  saját köl tségén hozatta rendbe" ~ protestáns egyházak teljes 
létbizonytalansága és szervezkedési tilalma miatt csak a ,.xv.tlI.  
század. 'végén me lt fel a.' kül.ön,iskoiai. péat célokat szzlgál..ó pénz-
tárak megalkotásán.ak terve.E.őször ugynevezett kertileti ,pénztára-
kat álli to ttak fel .Ez. a pénztár jórészt iskolai célokat . is  szol-
gált a késóbbiekben.Szontagh Sámuel,a későbbi szuperintendens,az  
aszódi iskola első mecénásainak - ike,egyházkerületében is igyeke-
.tett kertileti pénztárt szervezni. *Az esperességek adományokat  
gyü j tö ttek a ki llönbozé  nagyobb iskolák részére már előbb is.Igy 
érkezett adomány Selmecre Aszódról /1786-1791 között/ és Pozsony 
ba Aszódról /1752,4791 között/. 
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kériileti pénztámogatás a kerületi befolyás erősbödését je -
lentette az egyes iskolá:kban.Igy lemondott a besztercebányai iskola 
rektora,amikor oda az egyházkerttlet mint "kerü.leti tanárt",tehát 
a . kerület pénzből fizetett tanárt helyezte el Magda Pált.Yélemé-
aye szerint  a vezetést a .kerületi professzornők kellett átadni. 

Az iskolák anyagi ügyeit a vezetők vállvetve igyekeztek meg-
alapozni.lebetőség szerint mindenki hozzá akart járulni a- fejlesz--
té shez.A XPIII.században még lefokoztak alac sonyabbfokunak azt az_ 
iskolát,ahol a helytartótanácsi,illetve az általa kitíldött megyei 
vizsgálat  nem találta meg a kellő anyagi alapot..Ilyea a tárgyait 
időszakban már nem történt. Iskolákat az 1791 évi .XXVI. tc.sze 
rint szabadon lehetett szervezai,ha az anyagi .  alapök biztositva 
voltak.Csak bejelentési kötelezettségük volt a szervezőknek.Egy-
idejiíl.g jelentették az iskola anyagi alapjait is, 	 R 

Példaként a mezőberényi,később Szarvasra helyezett iskola anya 
gi megalapozását hozom fe1.Ez art i sko1a a XtX. század elején kelet 
kezett,magasabbfoku fejlesztésére már Szarvason az 1840-es évek - 
ben  került sor. 

békési ev.esperesség 18o4 április . 1i-én Mezőberényben tar- 
tott gyiílésének jegyzőkönyve szerint:" jelenteni kell a superrinten- 
denci4knak /egyházkerületeknek/,hogyaz esperesség itt ,Mezőberény-
ben a törvény engedelmével fogvást egy grammaticáli s iskolát ál-
litott, oily kéréssel,bogy Ő felsége megengedni méltóztassék,hóg 
ezen, oskolából főbb oskola válhasson." A . továbbiakban intézkednek 
az óskolaépületről •Az iskola jövedelmét fogja jelenteni egyes mai- 
mok jövedelme;terménybegyüjtés,s szükségesnek lótják egy könyvkeres 
kedővel arra is megegyezni, "hogy az ecclesiában szükséges köny-
vek eladásából bejövő haszon is a gimnázium jav-ára essen." Szé.-. 
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mitottak a.Bács-Bánát-i esperesség támogatására is,hol ebben az 
időben még nem volt középfoka iskola .,s fontos feltételnek tekin-
tették az iskola könyvtárénak megalapozását:" ... á. lkönyvtár ' gya- 
rapitására kiki vala mit a gimnázium száméra ajándékotzon." Az 
iskolai intézkedésekhez tartozott: rögtön az is,hogy az egyház - 
községek aj ój auak az iskola aluneumába szegénysorsu , de kivá- 

ló tanulókat. 	 - 
A könyvkiadás áz országos tantigyi alap kialakitüsánál is ko-

moly megfontolás tárgyát képezte.! Weber imsonyi nyomdász fel-
.ajánlotta az egyetemes egyháznak,hőgy'há az .iskolakönyvek kiadásaira 
kizárólagos privilégiumot kap,akkor az iskolái alap részére minden év- 

65. 
ben befizeti a bruttó bevételének 20 4t. 

1?8o-baa,mikor , még Pest és Békésmegye egy egyházmegyébe tar- 
tozott az aszódi és szarvasi iskolát kivánták schola capi tali 's-si- 

66. 
fejleszteni "ha a patrónms urakat erre a célra meg lehet nyerni" 

1845-ben is felmerült Aszódon a latin iskola fejlesztési ter-
ve. Az egyház folyóirata ./Elefánt Mihály ci kke f , a következőket j a- 
vasolta: 

/Koren Istvánról lévén szó/."Nem lehet eléggé fájlakni,hogy 
ó,a három osztály tanitásáiel,egészben 2o tanulmánayal - a szép- 
irást is ideértve nagyon is még van terhelve; s ohaj tándo vol-
na,vajha a petmegyéi esperesség az ügyet magáévá tenné; és pedig 
tettlegesen,megkérvén a méltóságos uraségot,h .ogy a még el 'nem .osz-
tott határból egy segédt eni tó fenntartósára telket rendeltetni . 
méltóz t atnék; felszóli tani a lelkipásztorokat,i skolatani tókat,h©gy 
ezen egyén,jövendóje. biztositására ók is járuljak adományaikkal. 
S ezt isksime 	kellene tennie,mert ezen iskola egyszersmind 
az unió hathatós előkészitOjel s mi Pesten nagyban létesülend,az 
itt régen fenn  411 és virágzik,- evangélikus,református,zsidó,ró- 
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mai catholikus gyermekek egymásmellett megférnek s egymást kimél- 

ni ,szeretni tanulnak. " - De bizony Kor en .23 aszódi szolgá-
5, 

lati évéből 21-et  regi tség nél il t aaitott végig. 
Aszódon a Bach-korszak idején a vásárjog megszerzése képe -

zett iskolai jövedelmet.Ezt a birtokos Podmaniczky báró uj tanári 
. 	 ,.. 

állás megszervezése céljából juttatta az iskolának.Tudjuk,hogy ez hi- 

Aba történt meg. á Thun féle  Organisations Entwurf végrehajtása so- 

Tin.  az iskola középfokut jellegét megsztintették,mert nem az e1.ő - 

irt n4ry tanerő tenitott benne. 
Az .iskola vagyonához számitották .a szeiénysorsu tanulók tel- 

jes ellátását célzó konviktusi 'és az étkezés8i.ket biztositá alum- 
neumí alapi tványokat ís .Aszódon hosszu időn ker.esztill ez nn Csér-• 
nyánszky-al,apítvány kamata szolgálta szegénysor.su tanulók képzé-
sé . A nagyobb iskolák  többféle ki se bb és .nagyobb ,al api tvá,ny felet t 
r endélkez ték.  

Az országos evangélikus iskolai alap legnagyobb ő sztöndi j a az 
un. Róth-Teleki ösztőndij 1812.-ben keletkezett.Alapitója Telekíné 
Róth Johanna ,Teleki Lászlónak,a határozati párt 1861-ben öngyil .-
kossá lett vezérének közeli roknona volt.Ösztöndiját az evangélikus 
"főiskolák" részére alapitotta,jó előmenetelit diákok megsegi.tésére. 
Az ösztöndijak adományozási óévsora egyrészt abból a szempontból 
is érdekes,hogy megiutatja,melyik iskolát tartották áz adott évben fö-
iskol.ának,másrészt összege arra is rámutat,mennyiből tudott abban 
az időben egy szegégysorsu diák egész éven át megélni. Az összeg 
először ötven,majd száz forint volt. 

F bb iskolának először hatot,Pozsonyt,Eerjest,Késmárkot,Lő-
csét Sopront ós Rozsnyót számutották.l842-bén már Rozsnyó helyett 
Selmecbánya szerepel,majd később Szarvason és Pesten is kaptak egyes 
diákok ebből az ösztöridijból.Lőcsét a - Bach-korszakidején lejátszó-
dó egyházpolitikai harcok idején törölték a jogosult iskolák kőzd. 
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Az iskolai álap és eunak elszamolása,a lcetzponti ösztöndi j ak kiadása 
lényeges pong a volt mindig az egyetemes /ugynevezett négyker5letii 
gyi,iléseknek. 

Sajnos az eredeti kérvényeket },s az ösztöndijpályázat folyamán 
megirt eredeti pályamunkákat a későbbiek folyamán selej tez -ték.Megmae 
radt elég sok nyugta,igy Petőfi nevelőjének,Korer -Istvánnak nyugtája 
is a felvett casztöndijr6I hdj:uk,hogy. kapta, diákkorában ezt az .ösztöh-
dijat Petényi János'Salanon,a hires magyar terméstettu'dós'is,de ,$ 
még igen sok mais neves pedagógus is.. (Akad `a jutalmazottak kö —
zött egy Kossuth Lajos is,  de nem a kormányző,hanem valósz a -. 
leg a család turócmegyei ágának egyik ' tagi a.4 	. 
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III. ~ tantery 
.. 	III.a.~lasisok 

Az 17?7 évi Z.P.atio-Edupationis 5 évi beosztása őt classist, 
át osztá.lyt jelentett.1825 és 184o .  között egy -.egy classisban 2-3  
sőt 6 évig i s .tanultak.Ezért helyesebbnek látnám . a  mai'szóhaszná-
latnak megfelelően inkább t agozatn ak,mint o sz tályn ak . fordi tagi a  
classis szót. A Protestáns Egyházi és Iskalai.Zap 1842-ben össze-  
hasonlitja a pozsonyi ős soproni iskolai olassisok elnevezőseit.  
Ezzel is b  izonyitja,mennyire a,mennyire ídej É  lenne_ e~~jségesen rendezni  az . .  	 _ 	 __. 
i skolaxendszert:A másik három kerületben az elnevezések álta14-  

. ban a  pozsonyihoz i azodnak,ezért a -ozson i. ,183o KiSr~ili beosztást  g 	 p 	y ..~ 

	

,,..     	. 	._ ~ .      	._.,. 
ismertetem.Az akkori szóhasználat semi/Ida  cllss0 második évi tanfo-  
.s.: 	" 	. 	_. „. 	i .:... . 	' 	.... 	~ 	 . 	- :. 	...... ....... 	' 	. 	. 	 . 	_ 	-..... 	s.. 

ly am,vagy \ prima elassi s negyedik évi tánfolyam, s,\: ehhez basenl`ó ki.-  
fejezéssel k~.].iinböztette meg . az egyes  	" ' . :' . ; . ' . .  	.  
sisokban kezdők és haladók: névvel kii.lőnböz tet ték meg az odá egy  
vagy két éve j 'ár6 tanulókat.  

Prima classis t /Első -tagozati, alatt a' legmagasabb o sztályok- 
ba járó tanulókat értették.A szóhasználat 	néha még a tudoma  - 
nyos .  kutatókat is megtéveszti.Az pl.,tiogy a magyarnyelvet a 	. 
primában ós a secundá . ban. tanitották Pozsonyban,nem azt jelenti,  
hogy az alsóbb osztályokban tanultakmagyart,hanem azt,hogy a leg-
magasabb .  fokozatu 7-8 év alatt tanulták azt a-diákok.  

A prima classis eredményeiről ké szi tett pozsonyi féléves  
jelentésekben faltíintették a tanulók életcél ját.Az első évfolyam-
ban ugyanazt a, tananyagot végezte minden taaul6.l82o és 183o között  
a páros naptári években és a páratlan számmal végződő naptári évek-
ben volt azonos a. tananyag.Teháit két évenként került ugyanannak az  
anyagnak e1 adására sor az első évfolyamban.Az e1sfi évi anyag el - 
végzése alul c sak egószen'ritka esetben adtak kivételt f 



A-tanulók általában kétféleéletcélt diktáltak be : theologus vagy !i 
politicus akart valaki lenni.A második évtől kezdve mar anyagbori 

is .  Isnlönböznek az igy kettévált tanulócsoportok- tanulmányai .Meotör-

tént,hogy valaki teologus életcélt vallott be elsó évben s a má - 

so .di-k évben már politicus életcéllal szerepel.Még gyakoribb,hogy 

medicus,illetve miles /katona/ életcélt választott valaki tanul-_ 

mányai közben.Ha ez a változás év közben történt, s tanuló el is 
hagyta az intézetet,ar az érdemjegyek rovatába irták be a t 
vonás célját,a tanulót nem osztályozták,de a jelentésben még sze-
repelt. 

z első }szét évet bölcsészeti tanulmányoknak is nevezték ebben a 

tag+ozatban . A második évben azonban már eltért a "bölcsészeti teaul-
mányokat" folytató teológusok és politikusok tananyaga.A poli ' tiku- 
sok inkább a jogi,a teológusok a nyelvészeti /görög,héber stb./ tan.- 
tárgyakat tanulták.A medicus életcéllal járók tanulmányaiban itt 
már fe.ltilnik a fizika,mint részzi re legfontosabb .tantárgy.Lebet , 
bogy a politikus életcéllal jelölt tanulók. között is volt,aki Pes-
ten,vagy Bécsben az orvosi egyetemen folytatta tanulmányaitJedi-
cus bejegyzést csak izraelita tanulónál láttam. 

Az egyik féléves jelentésből megállapitható,b .ogy a görögkele-
ti val.lásuak részére külön hittantaxás volt,egyébként a más val -
l.ásuaket arról lehet a névsorokban könnyen megtalálni,hogy nevük-
nél nincsen hittan érdemjegy. 

A prima classis következő három,később -négy évfolyamát ösz-
szefoglalva teológiai tanulmányoknak nevezték. tora áli s haladás mel-
lett tehát egy-egy növendék 5 illetve 6 évet töltött ebben a clas--
sisban.A tanult tárgyak teriiletén fakultativ jelleget is tel l,ha=. 
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tunk.A csehek: és morvák felmentést kaptak a magyar nyelv tanulása j 

alól,de más csoportoknál is iáthatjuk,h .ógy tanulmányaik eltérnek. 

Igy az ,erdélyi . származásu tanulók szintén kivételt képeznek egyes 

tárgyak tanúl .as nál.Talószinüleg az illető tárgyakat az erdélyi 
iskolarendszer keretében már otthon tanulták. 

Fontosnak tartom megj egyezni,hogy a teológus életcéllal ta -

nu16 hallgatóknak - pedagógiát is kellett tanulniuk.Ez azért lénye- . 
ge s,mer t bár önálló tani tóképzők csak később alakultak,mégis hely-
telenaz a fel fai _ s,hogy az ezidó táj t ezekből az iskolákból li.ke - 

r1t növendékek kópzetlea tanítók voltak., tanitott anyag mélységé-

ben különbözhetett az egyes helyeken,a klzlönbözé évfolyamokban.Oó - 
ja azonban a pedagógia anitásnak mindenképpen az volt,hogy az isko-

lát elvégzett tanulók rektori,docensi és. !!pedagógusi:" állást kap-
va a nevelés alapelveivel tisztában legyenek. 

A secunda. clvssis imásaik tagozat/ alatt a retorika  és poé- 
tika. évfolyamok tanulóit értették.Ezeknél életcélt még nem

tettek  f el., de már például a görögi nyelvtanulásánál itt  is volt  
rá lehetasóg,hogy aki nem papi  pályára: készült,az ne tanulj :a.Enrnek a 
tagozatnak és az énnél alaesonyabbfoku classisoknak az elvégzésére 
általában két évet szántak.TöbbrOl néhány esetben van tudomásom, 
kevesebbről nitjós.Ugyauezt a classist Lőcsén,Selmecen és Rozsnyón. 
I.  'és 11. Humani tas sh classisként zz zÚ nevezik,Előfordul Sel-
meuen,az 1823 Junius 24-én tartott vizsgam nyomtatott meghivőján, 
hogy az egyik,az ugyanerrill a vizsgáról beterjesztett jelentés 
címlapján a  másik elnevezése szerepel a tagozatnak. . . . 

A többi tagozatban áltatában két-két . évet töltenek a tanulók. 
Elnevez+ész.k:Dbnatus,Qrammatica,Lntáxis.Késmárkon és Tozsnyón a 
Danatust (r.amxnatica I és Il,más helyeken a Grammatioénak nevezett 
classist Graminatica III és IV'  néven tUntetik fel.Ez felel meg a II. 
Ratio  előirásnak.Pozsonyban is előfordul,hogy "Grammatica I. vulgo 
kattuatk 224r-gival- 
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.. 69.  
Donatús" szerepel a jelentés cimlapján.  

Mielőtt a donatusba került volna a tanuló írnia-olvasnia mar  
kellett tudnia.Ahol nem éálasztották külön az alsó és középfoka  
képzést,ott ezeket a jelentéseket is beadták a középfokuakkal  
egyUtt,Besztercebányán a classis elementaris és classis nationalis  

7o.  
névvel szereplő osztályok jelentései közül maradt meg igy sok.  
Pozsonyban classis elementari .  és classis deciinistarum seu civica  
secunda elnevezés, szerepel a nem gimnáziumi osztályok jelentései- 

' nek aiml.apjén.Ez utóbbi elnevezés nevében őrzi a második polgári  
osztály nevét,mely még a Systema elsó elfogadása idejéből szarvazik.  

Nem véletlen,hogy Szelényi Ödön a két világhAboru között léte-

zett polgári iskolák ősét a Systema alapján létrehozott osztályok  

között keress. 'Schedius elgondolása volt,hogy a latin nyelvét leendő  
hivatásuk gyakorlása közben nem használó tanulók részére kínön isko  
lákat,illetve a .  meglévő iskoláknak külön osztályait kell létrehozni.  
Ezekben,ha esetleg a latin nyelv elemeit tanítják is,  azokra való  
tekintet teLakik latin iskolákba mennek tovább, - sokkal több gya 

korlati tárggyal, számtannal.,mértannal, stb. kell foglalkozni.  
Ez a "polgári iskola' a polgári életben előfordil6 állások  beta,~-

tésére. kivánta előkésziteni a hallgatóit.Falusi birói,eskitdti,fa-

lusi tanitói állások betöltéséről beszél a célkitüzésben. 7  Ilyen  
értelemben tariitóképzőnek is foghatjuk fel,bár erre vonatkozólag  
a jelentésekben szereplő tananyagban nem találunk utalást.  



III.b.Taaany agmegállapitás 	 ■ 

A táranyag különbözősége az  egyes  iskolákban már régebben is  
nagy probléma volt. elemtősen megnehezitette a tanulók- átlépését 
egyik iskolából a másikba.A nézető evangélikus egyházi férfiak 
1769 szeptember 14-i tanálaskozásán .a pozsonyi egyházat bi zták meg, 
hogy~készitsea minden evangélikus iskola részére kötelező tanter 

72 . 	
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vet. "Mivel általános a panasz,hagy minden iskolában más atani.-
tási methodus és mások a tankönyvek,mi a tanulókra,ha iskolát vál 
toztatnak, feletté hátrányos: a pozsonyi evang.egyházi, convent meg- 
bizást kap,hogy állapitsa :és határozza meg az egyes osztályokban hasz-
nálandó tankönyveket,vakamint azt is,het y egy-egy studiumot mennyi 
idő alatt kell  befejezni."  

Ezt a határozatot /természetesen ? / nem hajtották végre.k . 
XVIII.század vége az uj és régi harcát hozta meg az iskolai terve-
zés terile tén is. Az első rendszeresen. megjelenő protestáns iskolai 
hireket is közlő folyóirat a lovi Annales több különböző tantervet , . ■ 
tananyagbeosztást is közöl.Többek között Tessedikét _ Szarvasról, a 
lőcsöt,besztercebéayait,csetnekit,stb. . 

A tárgyalt kor tananyagmegúllapitására példaként közlöm a po-
zsonyi iskola syntaxis osztályának anyagát az 1826/27 tanév első, fe-
léről..Ebben az időben Koren Istváb itt járt a prima classisba.A syn- 
taxisban tanított auyagot'ismerte,6 maga ösztöndián kívül " magán- 
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órák. által szerezte életének szükségleteit " 	Ehhez az anyaghoz 
viszonyithatjuk mélyebb kutatás esetén azoknak az éveknek anyagát, 
amelyekben 8 végezte a syntaxist Selmecen,másrészt .azt az anyagot,zz 
amelyet á adott elő Petőfinek Aszódon,mikor a költő volt syntaxista• 
Mindkét anyag,sőt az eredeti Systema lei Scolasticae anyaga is hoz-
záférhető,tehát jó területet nyu j t az összehasonli tósra, Y' 



Hittan heti 2 órábaa.Anyagá lier-esztyén hittan vagy erköl-  
csi magyarázatok. /1826.III.kiadás./  

2./ Latin mondattan heti 3  órában.Anyaga Zumtius és Ramshor-  
nius alapján diktálással.  

3. / Latin feladatok , vagyis mondattani szerkesztések,szabályok 
, 

  

alkalmazása ős forditás elemi fokon.Heti 3 6ra. Anyaga a Pozsonyi is-

kola 
  

kola részére ö sszeálli to tt; Latin feladatgyii j temény 1826.  
41./ Latin stilusgyakorlatok.FOrditás németre,közmondások,vál-  

tozatok,táblázatok, beszédecskék,Ievel.ek,iratok.Anyagá D6rzng:Fordi-  
tási gyakorlatok 2.rész.Bécs.I812.  

. 	 . 	. 	 . 	. 	... 	. 	. 	. 	 - 	 . 	 . 	 , y,... 	 1 	•  

5./Görög nyelvtan heti 2  a. Anyaga: Görog nyelvtaá.I,rész:Bécs.  
6./ Matematika:Mértan,gyakorlati példak,hetí 3 óra.  

./ 

 

?./ Egyetemes .  földrajz heti 2 6raAnyágaBövid földrajzi  

összefoglalás a Syntaxis classis tanulói részére a pozsony® evangé- 

likus iskolában.1827. 	 ~~ . 

8./ Természetraj  z: Az ásványokr6l.Nikolai elemi természetraj$  
cimii Wive alapján.Heti -T 6ra. 	 . 	 . 

9./ Szépirási és helyesirási gyakorlatok a tanulók szorgal-

mi munkj a alapján.  
lo./ Szavalási gyakorlatok: szüneti 6rálnban.6ya.ga:Válogatott  

szónoklatok gyi.j teménye a  latin  történelembal.Pozsony.1827.  

Német nyelvtan ás stilusgyakorlatok.Heti 1 óra és a ta-

nulók egyéni / szorgalmi/ munkája.  

/ A második félévben ez az abyag bBvtil a  mate-

matikában algebrái ós mértani elemekkel .Anyaga:  

'Vieth: Bevezeté s a matematikába.  

Ugyancsak a.II.félévben fizikai bevezetés is sze-

repel a 8. pont alatt már ismertetett Nikolai  

alapján./ 	 . 



A tananyagmegállapitással kapcsolatban térek ki a polgári 
kola tananyagára. 5chedius elgondolása szerint háromszor két-két 
éves tegimatból kellett állnia ennek az 'iskolafajnak.® harmadik 
tagozatból /classísbbl-/már teljesen kiváltak volna a tanulmányaikat 
latin iskolában folytató tanuók.Az azóta altönt polgári iskola 
őseit most már an .honizmus lenne kutatnunk,de megemli tem azért, 
hogy Pesten,Csetneken és Kacsén is volt nyoma az igy szervezett 
"polgári" tagozatokaak.Lőcsén 1817-ben oszlott fel ,a polgári is-
- 	75.-  
kola. 	Pesten Schedius közvetlenhl,iskalafelíigyelői munkássága 
közben szerezhetett tapasztalatokat a polgári tagozat szükséges 
vagy szttkségtelen vóltá ,ról.A pesti egyház  1836-ban  körözött ter-
vezete áthidaló megoldást kivárt megvalásitani. 

A .tanított anyag átvizsgálása még sok uj adatot hozhat fél 
szinré. Sok esetben  megelégedtek egy-égi könyv ciniének felsora. -
lásával,,s megtörténhetett,hogy az a könyv száz év alatt egy ku-
tató kezében seri fordult meg.Ez .a munka még több kutató elmélyült, 
hosszu ideig tartó munkájára adna alapot. 

1 
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1I1.0. Iskolatörvények 
Az iskolatörvények kidolgozása az-egyházi gyülé sek lényeges 

pontja volt már a XVIII.században.Előfordult ilyen rendelkezés,s 
egyes esetekben fenn is maradt,már az előző századokból is.  . 

A pest-békési esperesség területén 1746-bő]i smerUnk egy kör-
levelet.Schmied esperes ebben egyenlőz rangban emlit több békési 
és pestmeg ei iskoldt,többek között  ócsát,Szarvast o kszódot, b  	.. 

.li . st is. 
1810 körül a helytartótanács részéről is  érkeztek sürgetősek 

a jobb egyházi rendszer ki.dolgozására.Ez alatt • az iskolák kérdé-

sének rendezését is  értettők. iközben •a f elszóli tárt a világi  ha- 
talom beavatkozásaként kezélték egyházi ügyekbe,ők maguk  is  telit-. _. 
ták,ho y sok mindenen lehetne még változtatmi.rgen sok javaslatot  

egyeztettek össze ebből a célból s a tudós közgazdász Berzeviczy 
77. 

Gergely vezetésével 1815-ben ki  is  dolgoztak- egy , uj abb rendszert; 

Az iskolatörvények közül példaképen közlöm a sárszentldrnci 
iskola 1835 évi törvényei közül az Általános rendszabásokat és 

Az erkölcsi nevelés  c. fejezetet.jzek azért is fokozottan érdeke-6 
sek,mert alkotásukban lényeges része v eu Lehr Andrásnak,ki az előző 

révben ebben az iskolában Petőfit taaitotta,igy ' iskoláját valószi- 

nüleg már abban az időben ezeknek az elve knek az alapján szer 
vez te meg. 

n Az egyes 1lt Tolna-Bar aay a-Somogyi evaagEgyházmegyének e 
folyó 1835-dik esztendő Junius  hónak 11-ik napján  Köttsőn tar- 
tatott Seniorális gyűlésében  felolvastatván e folyó 1835-dik évi 
Marttus  háziak 17-kén Seniorais oskolánk állapotjában Sz.Iőrinczen 
tartatott kisebb gyülésnek jegyzőkönyve,ugy Kskaté't szinte t. 
Lehr András Sen Professorirhak felelete,mellet az érintett ki - 

sebb gyűlésben költ javaslatokra bé adott,-hosszas tanácskozás 



4?  

u t: ; - i feni hagyván e részben is  a kölcsönös értekezésnek a még  
tökéletesebbre : vezető utját, - évintett Sz .Lőrinczi Ser►. Oskolánk  
belső állapotjának wkiéárlt czélirányosabb, és tökéletesebb szer -

keztetésére nézve, a következő végzések meg állapittatván, t. Sen  
Professor Urnak kiadatni rendeltettek:  

l ör Altalános rendszabások:  
1 ör Senioralis oskolánkba csak oly gyermekek és ifjak vétessenek  

fel, a kik anyanyelvükön olvasni és irni tudnak.  

2 or Valamint minden oskolai intézetnek,ugy, Pz 	inczi sea os 
kolánknak is,akár ugy teki.ntessék az,rmint oskola tanitókat neve-
16 - akár pedig mint nagyobb oskolábta készitó intézet, -- két  f~ 

czélj  a lévén  a tanitás vagy oktatás, az az a . tudományokkal  
lassaakénti meg bsmertetés, és a gondol.kodásre, és :okoskodásra  

=tail való vezetés,és-a nevelés a szónak , valós4ros martelmében, 
az azi. ,a lelki és szivbéli vagy erkölcsi kinive .lés öszvekötve .a  
testi erőnek czélirán.yos kifej tésével,ugyaa azért ezen két' fa  
szél mindenek: felett szem előtt . tartassék,és mindenek azzal . 
öszve ha gzólag és a'hoz vezetőieg. tanittassanak és intéztessenek.  
3 or 4ei Sen oskolánk az ó kisded á lap .otj a mellett is csak  
ugyan tudományos .élzatu, tehát teni.ttassék benne minden mellékes 
tekintetek néikíil,mind az a mi más tudományos intézeteinkbén az 
alsóbb osztályokban szükségesnek elismertetett és szokott rendszer-
ré vált, akár mi élet-nemre adja is  bár utóbb magát az egyes •a - 
nitvány.riert a mit az ismeretek nagy köréből kezdetben tanulhatni,  -
az minden tudományos képzendőnek szzikséges,és ha  a  kezdőkkel a  
tanító messze nem haladhat is,eleget tett ha a tanulást megked-
velteti és utat mutat,hogy keljen még mást,és többet is tanulni.  



4=er A' fél esztendei oskola pályára már előre ki választott tu —
dományok, felváltva . együtt tani ttassaaak,nem, pedig 'ugy,hogy előbb 
több holnapok lefolyása alatt egy .tudományt egészen bé fejezvén, 
azitán ke.zdŐdjék egy másik tudomány tanitá.sa, a m3 'közönségesen 
unématzsztil, és a tökélletesedés czéljaival meg nem egyeztethető. 
5 ör z öszve függő szabad tani t_é.__s  és eleven elő adás legfoganato-
sabb lévőn,- elkeriilvén a drága időt vesztegető sok dictálást,a 
tudományok a mennyire csak iehet,jól megmagyarázott és a t;Profe . s-
sor Tr bölcs belátása szerént megbővitett vagy rövidi tett compen-
diumokból vagy oskolai könyvekből tanittassanak. 
6 or Semmi se tanittassék Ía mit a tanulók jól nem értenek,és a 
minek az életre ős a tudományos tovább haladásra nézve semmi 
haszna. nincs. 
7 er A tudományok 'közönségesen tanittassanak a hazai magy,aoc nyel-
ven. A Syntaxisták azonban - .aa felsőbb oskolákban kivánt el -
menetelők lehetésí ,ttésének tekintetéből, a mindenkor magyarul . 
,tani taradó vallás tudományát kivévén,- némely tudományokat,mellyek-
nek  meghatározása t. Professor Ur bölcs bélátására bizatik deákul 
tanuljanak unt azonban,hogy azokat,a mikor a tani tványok állaljában 
_idegen nyelven tanulnak ar y ai nyelvükön is  előadhassák. . 
8 or A tudományok mezeje tágas lévén,és sok a mostani pallérozott 
világ kiwansága,az idő pedig szűk és a tanulókban nagy a tudomá-
nyok vágya,s mindez:e4re nézve a szokott 3-4 órákban naponként 
kwveset tehetvén, - killönösen tekintvénB e . részben a Porosz Or-
szági gymnásiumokat, a mostani mivelt világnak mustrái,t,a hol 
minden taaitó 5-6 or&t tartozik hivatalára fordittatni, - végez-
tetett ,Hogy Sen. Oskolánkban is,  a sztine ti időt ki vévén ,dél előtt 
három,dél után pedig két áráig tartson a tarvitás. 	. 
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9 .&  Vakménnyi tani tásbéli tárgyra nézve elmulhat atlaraul sz üksé- 
ges a gyakori repetítió,mely is hogy minden holnapokban elóvétesssen 
közönségesen sürgettetett.Azon kivid- rendeltetett,hogy T.T. Senor 

Uraink,vagy pedig az egész oskolai biztosságnak jelenlétébeu,minden 
fertály év végén közönséges oskolai vizsgálat tartassék. 

lo er A Sen. Oskola$. Biztosság tagjainak megválasztattak és megké - 
rettek T.T. Senior és Consenioritter Keresztély,Horváth Pál, 
Balassa János prédikátor és Ns .mordős Ist..v n. Vármegyei lsküdt Urak 
a kiknek hív gondviselésükbe sea oskolánk klilönöoeu ajánitatván a 
kiknek kötelességé tétetett ezen sokszor érintett Oskolánk • ália-
potjáról.,esztené.őnként Sén.G Ulésí nket tudósittatni." . 

A  második fejezetben az előirt:: tanagy agn t 
közlik/. 

"III or Az erkölcsi nevelés 
l.Atyai indulat,az emberi természet .esmérete,hivatalbeli buzgóság 
és tanitványaihoz- vonsz6 forró szeretet .kívántatik meg a tanitóban,k 
ha azokból kik nékie bizodalommal általadattak ős vezérlésére bi- -

zattak,nem csak külső képpenmódositott,nem csak valamennyire ér-
tesitett,vagy tudományos,-hanem ami főképp kivánatos,és a legszük-
ségesebb, - a szó igazi értelmében megeraberesitett ős erkölcsiképp 
kimivelt embereket,valódi keresztényeket ős jó polgárokat nevel- 
ni akar azonban. 

2 or é természeti tulajdonok kalönbózvén valamint minden emberekben, 
ugy a gyermekekben és i f ju ságban i s, ezen nemes ozél elérő sébel egy-
féle bánásmódtiltalándys nem lehet,hanem szakséges,hogy kiki különö-
sen kiismertetve tulajdonségaihoz képest vezettessék az emberi 
miveltség. czéljar .felé,gondosan Ügyelvén arra,hogy se az előre való 
törekedés el ne foj tassék,vaigy talán a  vele bánás mód által makacs 



/GP  

ellenszegül-és következzen,sem pedig különösen a szelid és gyengébb 

szivü neveadék moralis gyávaságra le ne sorvadjon. 
3 or Fő dolog a nevendékben korán ébreszteni a  valódi  nemes érzést, 
és aztat bölcs őszinte békés és az, idő szelleméhőz képest emberhöz 
illő szelídebb bánásmód által oda iparkodni vinni hogy emberi mél-  

tős r:át  felfogja  .és becsi1lje,mely k utóbb védangyala leend mindén 
elvetemedés és gonoszság ellen. 
4 er Szükséges eszez e végett a szoros rendtartás mindenekben, és 
a szó igaz értelmében,mely ha bár eleinten terhes is némelyeknek, 
majd szokott-tetszős és idvessé válik,ha :  az ifjuságra és a jó rend-
re való felvigyázás nem csk az oskolában,de különösen az oskolán 
kivill is  ébrókeny egy arányos és szilárd lesz ,atyai bölcsességgel 
ö szve kö tve.Ugxy an azét , t szükséges a szilárd rendtartást nem csak 
atyai intéssel és jó példaadással, fenntar .tani .,hánem mérsékelni is 
szives ébresztéssel,kedvezéssel, és annak idejében ártatlan játékakk 
kal 

 

és testi mulatságokkal i s ,hogy igy a korai jó rendnek  szeretete, 
a jó szokás az . i fjubaa meggyökerülvén utóbb "szépen erklcsi gyUmől 
csőt hozzon,és igy a jó és szoros rendtartás által is a testi és 
lelki kifejtés és kimivelés eszközöltessék. 
5 ör Midőn azonban az igazi religiositás legfőbb czélja az erkölae 
csiságuek,következok,hogy az erkölcsi nevelé4egyuttal vallásos ne-
velés lőgyen,sőt okos értelemben azon alapulj.on.Az igazi religi-
ositás tehát, az az a keresztény vallásnak tisztelet és szeretete, 
az isteni félelem,akarat,és érzés csepegtessen jó korán a fogé 
kony ifju szivébe,és erősittessen meg a lgilső Isteni tisztelet 
gyakorlásév al,de jó móddal, ér te si tve a czél,haszon, a dolog mél-
tdsága,illendősége felőI,felvigyázással, a foganatra és jó pél - 
daadással, , - hogy kelletlen teherré,mechanismussá,vagy opus ope- 
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ratummd no váljők.liegyen e mellett figyelem atra is,hogy a tanuló 
ifjuság jó renddel ős illeadő cmndességgel az Isten házába menvén, 
abban az Isteni tisztelet Blatt botránkozást n,e okozzon. 
6 or De minden gondos hitség mellett is az erkölcsi nevelősben,alig 
tehetni fel,hogy  egy oskolai társaság körtil erkölcsi hibák,tuls6- 
gok,kicsapongások,sőt 15osszasságok is n.em adnák ela magokat.Illy 

esetekben e sőt azoknak a mennyire tehet e1j ök vőtel6re sztiksőges 
az  oskolai ,  feriyitők.A fenyitéknek  azonban  bizonyés törviSnyeken 

kell alapulnia,mellyekinind a  tani tónak,  mind a tanitványoknak 
sinórmértékül szolgáljanak.-Ugyan ,ezen okből megkőretett a több-
ször tisztelt Sen.Oskolai Biztozság hogy , valamint más oskolainkhan 
is szokásban vagyérn, ugy 32:1Arinczi Sen:Oskaártkra , nézve is,t. 
Professor Urral egyetértőleg nőmely szUksóges -oskolai törvényeket 
kidolgozván,azokat a jövő Seniorális GyUlés eleibe terbessze. 
7 er Addig is mig ezen oskolai törvények elkőszillnek ős helybe 
gyitst nyernek az oskolai fenYitékre nézve vőgeztetett„hogy minden 
nagyobb fectyitők szUkségében,s főképpen oly esetekben, a hol, az 
ifju megjobbulása felől kétség lehet,az oskolai Biztosság elnöke 
tudósittassék,s ezen biztosság mEgitélőse nélkil, a tanitó Ur tin-
kény esen a legvőksőkre ne fakadjon. 

Költ Köttsén 1835 ik Junius hának 11 ik napján ter-
tatott Seniorális Gyillőstinkből.-jegyzette ős kiadta Borbély 
József mk.Bonyhádi predikátor, s az águstai vall4stőtelt 
követőirolna Baranya,Somogy egyesillt egyházi megye rendes 
j egyzője. 
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' 	iskolafelügyelet. A nevelők 
~. a`• A tanulmányi rendszer megal.katói  

Ha ennék az időszaknak evangélikus iskolarendszerét tárgyal-
juk elsősorban %hedius Lajos szerepével kell .foglalkoznunk. t-
rajna általáb ismert, szerepét ,mint német-magyar hulturközveti- 
tő j ét, j ó1 ismerjúk. 1794-b au Kitrinán Józseffel együtt szerkeszti  

az Urániát.Az első fővárosi magyar szintársulat dramaturgja.Gálos  
Rezsó,Kármán Józsefről irt monográfiájában tevékenységének 
emelése érdekében erősen lekicsinyli Schedius munkás ságat.i nagy-
ra értékelem. értékelem. 	 . 

A Martinovics-per egy.Qs résztvevóia.ek,Szentmvrjaiaak,Oz' P41-  
nak jó barátja.Hat ,diákját zárj 6k ki ' az : egyatemxő1,0 az ::m#áxi  

So.  
utolsó pillanatig az egyetemról eltávolitaudók névsorában van.  
Kazinczy irja le,hogy 	pesti evangélikus l.elkész,kit bal- 
d  vigasztalásra ktildtek az elitélt Hajnóczy Jbzsefhez.,m.ég a sira- 
lomházban is arról faggatta Hajnóczyt,.hagyX,Y és Z nevét nem kér-  81.  
dezték-e a vallatások során tőle.Kazinczy itt a neveket nem  irja  
ki.Azok között,kiknek neve bele volt kev-orve az ügybe ós  éj jeT~ 

nappal vtárhatt4k elfogatásukat igen könnyen el lehet képzelni 
Schedius nevét is.Amellett ebben az idóben Schediusnak jóikapcsol.a-  
tai' voltak Molnárral is,igy a pap is vállalkozhatott  az üzenet -  
vi vő szerepére .  

Az egyetemről el távoli t andók közül József' nádor hagyj  a  ki.  
SShediust. iár ez az adat  is  bizonyi ték arra,hogy jelentós 
mértékben gyanusi tva volt a résztvé tel.l.el..Igy én ezen a vonalon 
bizonyi tottnak látom magának Kármámnak is -Schediuson keresztU - 
kapcsolatát a köztársas 	mozgalommal • 	 . 

Schedius annyira bizalmas hivévé válik a későbbi időkben a 
nádornak hogy a feltételezett "nádori titkos rendőrség" tagjaként 
emlegeti az egyik Bécsbe jelentgető besugó. ~Ő azonban pénzért 
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volt hajlandó tollát a-kormány szolgálatába állitaui,mint ezt  
r óla, Schwar tner• Már toiir61 é s Bredeczky Sámuelről felháborodva  ál-- 	 -84.  
lapi tj'ák meg Bécsben. 	 . 

Német folyóiratának a Zei t,schri f t von und fiir Ungarn-nak  jel- 

szava ahrheit,Kiugheit,Beschedenheit,a valósú:,ésszerüség,sze  

rénység.Német származását nem tagadja meg,de Arat8 5Endrének a 

magyarországi *néznek♦ ról . irt 4ltalános jellemzését 	reá is érvé- 

nyesnek vehetjiik.Nem vált magyarajkuvá,de magatartása családjának  

elmagyarosodásához vezetett. 	 . 
Toldi Ferenc,ki maga is némrt származásu volt,,erós magyar  

nemzeti érzésében rossz néven veszi tőle,hogy idős korában egy - fel~ 
86.  

épi tand6s pesti néiae t szinbáz tervét teljes , sulyáv al támogatta  

ma azonban másképpen értékeljük ezt a fellépését.  

182$-ban elhangzott véleménye,hogy 6 a németitl iró.Pyrker érse-
ket tartja nagy magy ar  irónak,mert azt külföldön is i skerik,nem a  
aratott osztatlan sikert..A, hivatalos államhatalom munkásságát el- 
i smerte. .egyetem rektora,m„d királyi tanács  is  l ett.1.842 tá-  
j ári már ott látjuk Ney Ferenccel a felekezeteken és nemzetiségeken  
felülálló Magyar Nevelési Társulat alapitói között.  

Egész életutját tekintve  -nem oszthatjuk Felhő Ibolya. és  
Tőrös utal. kö.iyvének megallapitását:..a helytartótanács tanácso-  

E7.  
sai között egyetlen demokratikus érzelmű sincs,a reformkorban. • 

Az evangélikus iskolarendszer szempot fából elsőranguan fontos '  
• 

'szerepe volt a Systema Rei Scholasticae evangelicorum aug. confes-
sionis-cimet viselő részletes,pontos és igen logikusan felépitett  
tantervn.ek,melyet többirányu előkészités  után b dolgozott ki..Szer. 8   
zősége. még 1915-ben is kétes volt. Megtaláltam a tanterv nyomtea  

. tott példányához csatolva egy "Monitum uctoris" c '. kézivásos előszó€  
s ennék Schedius kezeirásával készült fogalmazványét is.Ebben fel . 
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sorolj,hogy milyen elveket vett figyelembe az iskolarendszer összeál-
litásánál.A fogalmazvány még azoknak a neveit is tartalmazza,akik-
nek lényeges hozzászólását az összeállitásnál szem előtt tartotta. 

Elsőként a pozsonyi iskola rektorának Stanislaidesnek nevaét 
enliti.A pozsonyi iskolának,mint már emlitettem évtizedek.óta ve-

zető 'szerepe _ volt a lyceumok között.Az iskola tantervének,rend - . 

tartásának összeállitásában hatalmas része volt Stanislaidesnek. 

OtX egyébként mint neves padagógiai irót is számontartották. Saj-
nálatos,hogy a Systema megjelenését csak pár évvel élte tul./Meg-

halt 1810-ben/ . 
Foglalkoznunk kell viszont a Schedius névsorában második he-

lyen emlitett Lovich Ldám besztercebányai lelkész szerepével.Sz 
lényi szerint a Systema szerzőtársa volt.Kétségtelen,hogy mielőtt 
a Systemát összeálli . tották az evangélikus egyház egyetemes gyülése 

Schedius Opinio de scholis ós Lovich Idea Systemát-is cimet viselő 
tervezeteit tárgyalta meg,,mint a rendezés alapjait.Tanulmányom ke-
reteit tullépné,ha most részletesen ismertetném,mennyi része van a 
két tervezetnek nyomtatásban is,-.a. Systemaban, - rögzitve.A két mun-
káról fennmaradt Balogh Péter ó's Prónay Gábor leioelezése.Balogh,az 
egyház későbbi i skolafelügyelő je inkább Schedius,Prónay , az egyetemes 
feltigyelő Lovich tervét pártolta. 

Lovich ii. J6zsef uralkodása idején 
közö s gimnázium, a besz tercebányai, tanára 

mükődését.  
kezdte 	 .Az egik 

, 	- 

lett.Mikor II.J6zsef rende- 
leteit visszavonta,Lovichnak i s távoznia: kellett  a katolikussá visz -
szavál! iskolából,viszont annál nagyobb eréllyel és kedvvel látott a 
besztercebányai evangélikus iskola szervezéséhez.Mintául a berlini 
fridrichswerder-i gimnázium tantervét vette,lényegtelen módositás-
sal ..Eli smer t szakember volt az oktatás terül etén.Egyház a később 
leikészévé,esperessá,mejd az egyházkerület superintendenssé válasz 

totta.Ezekben az állásaiban is élénk figyelemmel kisérte a tarvitás 
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IDtntrailla.és nevelés ügyét .A reformkorszak elején még élt. 

13ö-báa hált meg./.: közvetlen felt.gyelete alatt ,álló beszterce-
bányai iskolában a tanitás a Systema alapján folyt.A többi gimnázi-

um már . 183o körül ezt nem emeli ki de a besztercebányai iskola kö-

telező évi. jelentéseiben mindig hozzáteszi a jelentés ciméhez : 

"ad du c tum . Sy s t em ati sPei Schol as ti c ae Ev angeli corum" - az evangé-

likus iskolaügyi rendszer alapján.A Tiszai ev.egyházkerület 1836 

illetve 1838-ban fogad el új tanterveket,de a másik három''kegház- 

keriilet iskolái még1841-ig, a , "Zay ugróczi tanácskozmány"-ig 
letve az itt elfogadott tanulmányi rendszer. életbeléptetéséig, 

1842-ig az 18o6-os Sy sterna alapján 6l1tak. 
A. besztercebányai iskola a reformkor ele j én nem játszott 

már nagyobb szerepetJeszivó ereje a környéken kivid messzebbre 
már nem er j edt ki .10 t ségt el en,hogy hagyomány tisztelő t araéri kar a 
és nevelési módja tiszteletet vivott ki.Jelentéseit Lovich is alá:- 
ir ta.1829-től az iskola jelentése nem szerepel többé a gimnáziumi 
éves jelentések között. 

Az én szezppontomból Lovich és az iskola felfogása azért lé-
nyeges,mert Karen István,Petőfi aszódi tanára,Bezstercebányán töl-
tött,mint tanár,három hónapot.Miután Pozsonyban a legmagasabbfoku 
tanulmányokat is elvégezte,nevslő lett Zólyom megyében asztrolu-
kán,s innen került ujra,évek mulya, iskolába tanitani,Beszterceé.  
bányáta.Ha ez a rövid ideig tartó tanitás nem is jelentett külön. 
leges,egész életre kiható, változást életében,de . azért e1s0 tani» 
tási óráit itt tartotta,itt ismerkedett meg a kezdd tanitó nehéz-
ségeivel,az osztálykönyvvezetéstől, a tanrend és taaaayagbeosztás 
vézetéséig .Itt készithette az első tankönyvkivonatokat - kompen-
diumokat • is. 	 . . 	 . 
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b.  
Ig.}gyinás munkamódszerének megismerése 

A XVÍII. századb aa,pl. Bél Mátyás részéről, még merész uj i tós-
nak sz;ámitott,ha valaki rendszeres tantestületi értekezletek,ta -
pasztal.atc:serék tartását szorgalmazta.Egy egytaner!s iskola nevelő 

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

hogy előzőleg még a .többtanerős iskolák nevelői sem látták ennek 
szükségességét. 

A  főbb iskolák "tanszékeinek" vezetői még a mult században is  

a mai egyetemi tanároknak megfelelő .szabadsággal rendelkeztek a 
tananya beosztása és az előadás módjá terén,de azért az anyagot 
közös elgondolások alapján szabták meg és adták elő.Jrthe tö ez a 
szabadság,hiszen olyan kevés ember tanult 17 éves korán felia 
ebbbn az idOben,hogy az ilyen fels.Ofoku iskolákat mindenképpen a` 
szellemi elit nevelőhelyeinek tekinthetjüik.Matöbb ember végzi el 
a fOiskolákat 48 az egyetemeket,mint amennyi ebben az időben az 
ugynevezett logikai osztályt elvégezte. Az kb.18-.19 éves kor -
ban.  következett  be./  

A pedagógusok egymás munkáját azért jól megfigyelték,az oh s-
merés . és a népszeriiség megszerzéséért akkor is versenyeztek.l, pesti 
egyetem tanárairól állapitja meg Horváth István naplójában 1809- 
ben:  "Az  egyetemi jogtanárok... semmit sem dolgoztak'.., ha azt -nem sz 

89. 
mitjuk...."amit,hogy zsoldöregbitést nyerjenek,összefirkáltak." 	. 

A  vizsgák . j6 alkalmat adtak egymás mii  nkáj  áhak megismerésére, 
/és néha becsmérlésőre/.Ma már nem tulajdonitunk olyan nagy jelem 
tőséget a vizsgáknak,mert tudjuk,hogy gyengébb csoportban is lehet 
l&tszgteredményt felmutatni a vizsgák alapos előkészitésével.A z.  ak-
kori vizsgák megismerésére plvassuk el  a késmárki,18o7 évi vizsgák . 
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le .rá,s6t,abogyan egy önérzetében sértett fiatal  pedagógus látta: 
"11 ké smár.ki gimnáziumban akkoriban u.n.  díszvizsgálatok vol-

tak,rendszerínt nagyobb fénnyel julius hónapban a vidéki nemesek, 
lelkészek és egyéb pártfogók j elenlétében.Igy történt 18o7 jul -i 

15 és 16.napj ,ax.n is,mikor is többek közt jelen voltak Horváth Gy. 

HMI tmegy e ali spán j á, Szirmay I stván, Fej es J áno s,Ber zeviczy Gergely 

stb.BEvezetásill egy Szir.may nev i/.  . tanul6 "37e libertate artim+" ci-
men hosszu beszédet .tartott,melyben az uj SchedíúsZpvich -féle 
tanterv felett a gondolkodásbeli szabadság álláspontjáról kritikát 
mondott.Ezt követte Mihalyik eléadása ;melyben ugyanerről szóllott 
és főleg a filozófia tanitását tárgyalván nem mulasztotta el bá'- 
kalni a jelen. volt megyei uraknak. Ezután kezdődött a tulajdonkép 
peni vizsgálat a dogmatikával /tan4r:Mihal.yi:k/, a  tear feltette 
a kérdéseket,de folyton közbeszóltak- a vendégek is< eltzer lel-, el- 
kész,Lány,stb./A bibliáb-ól vett idézetek kapásán megkivánták,hogy 
a hallgltók az új testámentumi szöveget eredetiben elemezzék.Míkor 
ez elég gyarlón ment,Mihalyik egy szeriien ki j elentet te,hogy 6 erről 
nem tehet,hanean hogy ennek Genersich,a görög nyelv előadója áz oka, 
/h .olott akkor az  internátus prefektusa titotta volt a görög nyel-
vet,Genersich pedig Kulianost interpretálta vvlt. haladottabb tana- 
lóknak./. Következett a héber nyelv,majd Íogi.ka,/ a hermenautika és 
metafizika 	délutáni vizsgálaton Genersich volt soron elő 
szőr a pedagógi .val,azmtán Horatius ódaíval.Mihalyik most is kelleü 
metlenkedett.Á pedagógia már azért sem mehetett kifogástalaaul,mer.t 
Berzeviczy felfigyelő kivánsága szerint azokat kellett felelte'tni,aki 
délelőtt nem jutottak szóhoz,csakhogy ezek között nem egy volt mlyan, 
aki csak hanyagul ldtógatta volt az előadásokat.iioratiusnál Mihalyik 
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t ea  első,  &Mt választotta ,melyet Genersich még a tanév legelején 
tárgyalt,mikor nem volt teljes a létszámAihalyik ezt bizonyára ' 
tudta /Berzeviczy pedig ezuttal nem a latianyelva eszthetikai magya-
rdzatokat kivinta,,hanam azt,hogy mindenki anyaayelvére forditsa 
a szöveget:németre,t6tra és magyarra,ez utóbbi legtöbb tetszéssel 
taliltatatt/Xivel azonban év közben Genersich ezt nem gyakorolta, 
sőt pedagógiai elveixak értelmében nem is tartotta szakségesnek, 
a következő év végi vizsgálatoi:Unnepélyesea tiltakozott is a vizs-
gálatnak ilyetén vezetése ellen.Maga mondja,hogy ugy hallgatta vé-
gig ezt a vizsgálatot,mint ahogy az elitélt halálos itOletének a 
kihirdetését.Következett néhány kisérlet a légszivattyuval,ezután 
geometria,végal versek ős próza rögtönzése bdrmely adott tárgyról : 
latin sgörögésnémetnyelven.MindezekbenMihalyiktUndököltettepe-
dagógiai takcimígitAgyességét.Másnap délelőtt Nadler  költ sora 

a geográfiával és pariodológiával,emAkdat a syntaxisták is kény-

telenek voltak Ciceró leveleit anyanyelvökre forditani.Fél lo Óra-
kor következett Aderján a magyar közjoggal, / e vizsgálat közben 
Horváth és Barzeviczy oly hangosan társalogtak,hogy  Ad  jén egy. 

egy nhalljuemkal readreutasitotta őket/Xtána a rektor vizsgált 
a jogből ős statisztikából.A délelőtti vizsgálatot befejezte a fi. 
atal Csemiczkynekegy költeménye,mely gyarló volta ellenére is 
zajos tetszést aratott.Délután  négy óra körUl folytatódott a vita-
gálat.Genersich tárgyai kbvetkeztek,a vallástan,mely kissé döcö-
gősea mentajobban ment a retorika ős poétika/.De amit Genersich 
kalönösen fájlalt,a római irodalomtörténet archeologia és egyetemes 
történet teljesen leszorult,holott tanula ép .e tárgyakkal voltak 
kitUnően előkészitve.5 őrakor a prefektus /Schuska/ kérdetett 



a földrajzból,6 órakor pedig Mihalyik a természetrajzból,melynél 
ismét hangos tapsot váltott ki,hogy egyes tanulók vlatn loo nö-
vényt tudtak megnevezui..Egy szavalat és az érdemjegyek felolvasi-

sa zárta  le  a vizsgálatot.Ugyane napon  folyt le természetesen az 
alsóbb osztályok vizsgálata i s ..Genersich többször irj a le az évvé- • 
g1 diszvizsgálatokat,de ez a legrészletesebbleirás,mely nemcsak 
a  vizsgálat sajátos jellegére vet világosságibt,hanem az egyes ta-
nárok eljárására is..Azért közöltem teljes terjedelemben.Megjégyzen-
dő,hogy bár minden vizsgálat a lelkiismeretes  Genersichnek bizonyos 
lelki aggodalmat okozott;de a  többi  általában mind simább lefolyá-
su volt a . fentinél r,melynél Mihalyik az ő rovására igyekezett érté-
nyesli.lni és ügyességével tényleg sok tetszésnyilvánitásra adott : -ági- 
kalmat.n 

/Ma már ilyen .vizsgák,abol a hallgatóság tekintélyes tagja 
beszélgetnek,s a tanulók feleleteit taps jutalmazza,nin-
csenek.Érdekes.pédagógiatörténeti dokumentum má már egy-
egy ilyen leirás./ 



IV c. - A tanárok értékelése 
A felagyelet, a kartársak, a sztilők és a tanulók értékelése 

gyakran más , és más ma  is  a t Orokról..Oyakran az utókor igazoljegy-

egy rosszul ismert . tehetséget,de az is gyakran előfordul,hogy 

nagynevű kortársakat az utódok igen gyorsan elfelejtenek. A magyar 
iskolák sok nehézséggel kíizdő,nagy óraszámban,sok tantárgyat tani-
tó pedagógusairól például igy irt  egy egykoru német költó Docen- 

do discimus c. xeniájában: 
Jeder .ungari sche professor 
1st ex - offo Pol.yhistor 
Muss in sprachen dreien,vieren 
Zehn, zwö l f S tudi en tr adi er en 
Aus den P ichern,aus den meisten 	 . 

Sagt,wie kann er all das le isten?  

0,er ' kann,was i.hr begehrt, 	 . 
Dénn er lernt erst,was er lehrt. 
Igazat kell adnunk a német költőnek.Valöban polihisztorrá 

kellett Olnia minden kis iskola professzorának.Neki magának is 
igen gyakran meg kellett tanulnia először azokat a tárgyakat,ame-
lyeknek tanitására,- esetleg jobb feli fogása ellenére is  kény - 
szeritették.A vers gunyoros hangját azonban semmiképpen nem ér-
demlik meg. 	 . 

A tankönyvhiány leküzdésére készitett kivonatok,a kompendi-
umok szerkesztése például a mai viszonyok között a főiskolai 
jegyzetek késni té sével hasonlítható ő ssz'e. Alapos elmélyülést ki-

vánt a megélhetés gondjaival is terhelt tanártól.Ismernie kellett 
a létező .tankönyveket,azok anyagát rendezni kellett,és gyermek -- 
fejjel is megérthető máidon tömöri teai kellett azokat.Ezt ma sem 
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' tudja _minden fankönyv _adni,gondoljuk  meg milyen nehézséget ;jelén-

tett ez mondjuk egy kezdő pedagágusnak,mint Ko en rstvánnak,Aszódon. 
Mint emli te ttem, egy-egy jó hire professzor megjelenése az egész  

iskolai életet fellenditette,messze földről kezdték a szülők egy, - 
egy adott iskolába vinni gyermekeiket.Petroeics István helyzetébe 
gondolva magunkat,az a kérdés állt a stülők előtt : hol tanulhat 

többet a gyermekéra ? Ném volt még csak elgondolása sem  a mai kör- 

zetesitésnek.k tanárnak számitani.a kellett errra,hogy nem lesznek 
növendékei,ha nem jól tanit.Természetesen az is előfordul,hogy egy 
iskolának hire,vagy raagja jobb,mint amennyi- a benne felmutatott 
eredmény.Ezt feltételezhetjük erról a korról is. 

Egy ilyen iskolaválasztás történetét mutatom be,idézek egy 

végrendeletből:" -  1819 őszén egyszerre nyílt•-'mag: ugy a rozsnyói, 
valamint a csetneki uj é:iletekben a tanítás;/A tanuló .ló éves volt 
ekkor./4 csetneki lelkész atyámat rábeszélte,hogy~ Csétnekre adjon 
iskolába,és oda vitt.Ott az akkori.. tanár,Henriczy ,Mihály,durva bánás--
módja miatt haza jöttem kijelentendő,hogy iskolába vissza nem megyek 
Atyám mégis-visszavitt és a Lelkésszel,ki egyszersmind a latin- nyelv 
tanára is volt, a dolgot kiegyenlitették,és ezek után az 'én sorsom 
valamivel jobbra fordult.-Nyári vizsga alkalmával másodikul ültet . . 
Vaadrák András után./Az  ültetési sorrend abban, az időben a tanul- 
mányi eredményben elért osztálysorrendet jelentette./182o őszén 

91.  
mentem Rozsnyóra. stb"  

Koren I stván egész életében gyűlölte a "durva bánásmódot",de 
diákjait szigoruan kényszeritette a tanuiásra.Mikor Petőfit. di -
csérték előtte,büszkén jegyezte meg: " A zseni nem térem az ármk- 

92. 	 ~ ^ 

parton" Ebben a mondásában benne volt az a bü.szkesége,hogy neki 
és nagy tanitványának sok gondos aprólékos,rendszeres munkájába 
került,mig tehetségét az iskola zseniális fokra. emelte. 



.ki- euli tett - 1789üi tanácskozás javaslatot tesz a pedagógusok 
lenézett helyzetének javitására is.Kimondja,hogy a pozsonyi,sopro-
ni eperjesi és késmárki iskolák rektorai ős professzorai /a con-

rector ős a subrector/ a lelkészekkel e. ,.enlő rangba helyeztetnek. 
A valóságos helyzet ezt természetesen meg sem közelitette. Igy a 
hányatott élétU._Rumy Károly György vitáját ismer ik erről a prob-
lémáról,a lőcsei 'lyceumban. 	 . 

Még érdekesebb a Zay-ugróczi javaslatok egyik melléklete.. 
Ez "harmadik rend"  szervezését javasolja az evangélikus egyházon 
belül Addig az ideig ugyanis az egyház ismert . egyházi és világi . 
elnökséget,egyházi ős világi alkalmazo.ttakat.A tanárok és 'tanitók 
mint alárendelt egyházi alkalmazottak -szerepéltek. "..• azok is, 
kik később a tanári pályán fennakadtak ős nem birtak - egyházi java 
dalomr" a szert tenni,kevés kivétellel a teológiára iratkoztak be..."-.  

94. 	F. 

irja a jénai egyetem magyar hallgatóinak tört&netirója, - maga 
is éreztetve,hogy ez a pedagógus pálya l.ealázottságot,elmaradottsá- 
got,fennakadás.t jeleat.Az . idézett Zay-ugróczi j avaslat az egyházi ős 
világi renddel egyenrangu pedagógus-rendet kivárt lőtrehozni.Igy a 
tatiitők,tanárok nem lettek volna alárendelve, csak saját önkormány- . 

zaci szerveiknek.Ez a javaslat ki egészitve az állam iskolafenntartó 
kötelezet tségével,már 1848-ben megvetette az iskolák államo si tásAn  ak 
alapját. . 

13o év távlatából sok adatdal tudjuk alátámasztani egyes tsuárok 
tudományos felkészültségét,nemzetiségi és politikai állásfoglalá-

sát. Abban az időben a teológiai tudás,esetleg a nyelvtudás elis-
merése jelentette a "tanult ember" jelzőt és a jól előkészitett 
nyilvános iskolai vizsga után ismerték el,hogy a tanár "jól,eredmé-
nyesen" tanit.A nyelvtudás figyelembevételére például figyeljük meg 

• 
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SShrŐer professzor fiatalkori véleményét kézObbi pozsonyi tanartár- 
sáról,Greguss Mihályról:'''Augusztus végén jött akkor Gregús egy szilr-

nn  
kén lovagolva.Az Utolsó félévben Göttingában tanult,nagy mellénye 
volt,hencegett,kiváltképpen sokat a filozófiával.Egy¢bkknt egy egész 
rendes fickó,meglatszik, rajta,hogy ő habién ej magyarszlovák /ugyan-
is egy szlovák,aki a magyar nemzetiséget átvette;/ Pozsonyban nevel-  

95. 
kedett. A nemzetiségi hovatartozás másodrendilségére tudom felhozni 
itt azt a példát,liogy Schraer- szerint szlovákból magyarosodott Ore-
guss Mihály fiát,a közismert esttét t Oreguss Ágo"toiit egy mai szer 
ze németből magyarosodottnak tartja. 

'A tanárok ellentétei nemzetiségi és politikai kérdésekben az 
el .őmenetel,a tarvitás szempontjából nem jelentett lényeges hatást. 

A nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspont sem jelentett sorsdön-
tő elhatározást,sokszor állást sem kellett foglalniuk. 

A t*nári rang elismerését nem mindig fejezték ki cimekkel. 
hudirectr,luMWagister,moderator,ludimoderator,rector j  docens,pro-
fessor,conrec tor ,subreo. tor, coliege, stb .nem jelentettek egyut tag 
rangot is.Ez u-tóbbi hármat a többtanerős iskolák beosztott tané-
rai használták.T.lyen helyeken a rektor az iskola vezetőjét jelen-
tette,de ugyaezt a rektori cimet olyan koldusszegény kis iskolák . 

vezetői is használták,kikúek iskol fiban csak télen volt tiz-husz 
nővendék, .s éppen csak a be töve té sre oktatták tani tványaikatX. 
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~ s  I ha.Ny omta=tósb an megjelent művek  

Igyekeztem teljes pontoss,z:gal_ö sszeállitani az 1. mellékle-

ten szereplő isk lók tagári karát 1825-1836-ig,te út a tárgyalt  

időszakban, a reformkor első felében.k határt jelző két schema-

ti smu son kif l ígyekez tan minden iskola i skokatör téve téből meg- 

állapítani a schematismusokban.n a szereplő, közbeesőok  időben  

az ott taait6 tanárok neveit.cdekelt az is,hogy Kazinczy levele-

zésében kik szerepelnek az én névsoromból,bár ezt még nem álli-  

tottan teljes pou .tossággál'. össze'Jtt DLék egyrészt alapos munkával  

több nevet lehetne megállapitani,másrészt esetleg névazonosság  

is előfordulhat, s azonos nevű emberek egyike letelezett Kazinczy-

val, /vagy tett róla megállapi tósokat - az ' ird/, s a másik ember tani-

tott a felsorolt iskolákban.  
pelvet .tem néhány olyan iskola tanárait is,anelyik az előző  

században gimnáziumként szerepelt,ha ebben az időben nem is számi-

tották a középfoku iskolák közé.Ilyenek Kis-Ze11ő,NagyrrőczÉCsetnek.  
?elvettem egypár olyat is,mely, később lett kÓzépfo3 uv4,pé1dául Ig-

1ót,amelyik csak akkor fejlődött ki mikor Tavassy Lajost pestről  
kitiltották. 	 . 

' A tanárok hátáséról akarok számot adni a magyar szellemi életre  
eaért ki kívánom emelni azokat a taaárokat,kiknek nyomtatásban is  
jelentek meg munkáik. A számszerű kép azonban nem mond meg mindent.  
Egyrészt vannak kéziratban maradt _és hatást keltő,később felhasz  -
nált,vagy később kiadott munkák másrészt. a kisebb iskolák tanítói ., . 
az iskolákkal, kapcsolatban 6116 más személyek is szerepet játsz -

hattak a tudományos életben.Aunak bizonyitásául azonban,hogy a ta-
nárok akartak  Ős tudtak tudományos munkásságot végezni ,maga a névsor  

A is  eleget moad.Alapul Szinnyei /Szí/,P$nyi /Vá/, és (ilyás/Gu/ mater 
nyelvit 	i zaer é s ]fái si ani k i i1 	 98•  /R 	l.Bái ./ szlovák munka t .vettem.  
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tanulók egyré sze,különö sen a te:gető sebb és a magasabbrangu  

családok gyermekei nem  iskolákban nevelkedtek,hanem otthon,házi ta- 

nitók nevelték.Ez nemcsak magyar gyakorlat volt,ugyanez volt a hely-. 
zet Oroszorszdgbau,pl.Puskmn esetében is.Találunk mag apr származásu  
h. zitanitókat Németországban ís,pl.Hrabovszky Dávid egy német feje-
delmi udvarban lett nevelő.Az ilyen szolgálatot végző fiatalembe-
rek kiválasztásánál elsősorban az iskola véleménye volt a döntő. 
,Az iskola rektora aj énlabta a jobb képességű tanulókat pedagógi-
Um-ra,házm tani tói állásra. 

Álljon itt egy részlet a késmárki ev.iskola 1767 évi "tej" 
iskolai törvényeiből:." 6. A paedagogokat illetőleg:Egy tanuló sem, 
kivált álumnista,nem vonakodhatik valamely pártfogó vegy :polgár:ki- 
v ánatára' és a rector áj kása folytán magánoktatói .állást,/paeda; 
gon átelvá11alni.A. paedagógus köteles a reá bizott növendéket ren-
desen az iskolába és innen vissza eki  sérni,neki minden tekintetben  
j6 példaval előij érni ,vele szorgalmasan az iskolában elvégzett tanul-
mányokat is&ételni s őt a következő leczkékre előkésziteni;őt abban  

szoktatni,hogy szabad idejét hasznos foglalkozásokkal töltse és 
erről naplót irjon,mely a. rektor kivánatára előmutatandó. .  

Az iskolák felterjesztett anyákönyvmásolataiban a lakásmegje-
lölés s a leggyakoribb "atyjánál, lakik"- és"alumnus" -mellett sokszor 

"pedagógus." Ez a bejegyzés azt .j elevtet te,hogy mint magasabb klasz-. 
.szisba járó tanulónak,neki magának is,gazdag családnál, magántanitG 
ványa volt,ákinél lakott.Az iskola elhagyása esetén el ífordtil,hogy az 
érd.émjegyek rovatba csak ezt a tényt irták be "pedagogus fit".Ilyen- 
kor  az iskola már érc közben kiadta őt vidékre,valakihez házi neva-
Iőnek.Lz rendszerint nem a tanulmányok teljes megszakitását jelen- 
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tetté. i nevelői munkával pénzt kere-sve,a "hitjelölti" vizsgát letéve 
a nevelősködő ifju később külföldre ment tanulmányait folytatni.Sze-

rencsős esetben :tanmtványaival együtt mehetett,mint Hunfalvy Pál.,s 
ilyenkor még külföldi tartózkodásának költségeit is a vendéglátó 

család fedezte. 	 : 
Arra is van pé].da,hogy befejeződve,vagy megszakadva a vendég-

látó . családnál a tanitvány nevelése,a fiatalember visszatért az 
iskolába és ott folytatta tanulmányait. 

k pedagógium természetesnek vett egytittjárója volt  a  tanrend-

szernek. Szerepel ez,mi  n  t kecsegtető remény a segédtani tők,  alkalmazás 
sánál: "igy majd a legjobb pedagógiumokat fogja elnyerni",sőt még 
az egyik pozsonyi professzori állás betöltésénél is igy alkalmaz-
zák Bilnitz it 18o2-ben.:"Mint tehetséges ifju majd.. . . 36 pedagógi-
um.okat kap..." evvel a reménnyel pótolva azt a kis összeget,melyet 

W 1 

ennek az állásnak megszervezésénél az iskolafent ex-tó juttatni tudott, 
Egy pár név a házi tani tők közül: 
Hunfalvy Pál a Podmaniczky családnál volt Aszódon házinevelő. 

Találkozásuk Petőfivel a - késmárki lyceum önképzőkörében irodalom-
loo. 

történeti j elentő ségíi. 	Nem tartom lehete tlennek,hogy már Aszódon 
is ismerték ,egymást.Hunfalvy később a Podmaniczky fiukkal egyuftt 
vett részt kfiilföldi utazásokon.lol. 	 , 

Ney Ferenc Sztár  gróféknál lett nevelő a pozsonyi jogakadéá 
mián végzett tanulmányai után.!tt jegyezte föl érthető borzad:ály-
1 taI a  gróf  szavait Kölcseio

2 
 halálhirének vételekor:"..meghalt vég-

re az a kutya,az a Matat. ft
. 	 . 

Liedruann,a lőcsei iskola későbbi rektora 'óc.sai Balogh Péter 
mellett volt neveló.A tanár ós tanitvónya is jelentős hatással volt 
az 18o6-os iskolarendszer-rendezésre. 

Podmaniczkyéknáll volt nevelő Aszódon Elefánt Mihály is.Később 
neves egyházpolitikus lett. 



Tavasi Lajos  Ac sán volt nevelő Prónayéknál,maj d a Szirmay csa-  l~ 

lá.dnál=.Szirmay Tamás,a család egyik tagja,egy időben az evangélikus  
egyház másodfelügyelője volt.Az ó kezén ment keresztal Greguss Mihály  

később emlitendó fegyelmi tigye a magyar  társaság mi att,i Stur-pcso- 
portbeli pozsonyi diákok zavargásainak elintézése,de a tantervek  
alkotásának nagy munkája is,főképp az előkészités időszakában.Itt  =a 
volt nevelő Háberern Jonathn is.A pesti iskolára vonatkozó  felj egy- 

1o3. 
zéseit,kéziratos naplóját a bp.ev.gimnáziumnak adományozta.  

Palkovics György,a pozsonyi csehszlovák tanszék többször emlí-
tett *első tw.ára Prónay Bsigmaond nevelője volt Acsán.  

Szontágh Sámuél,a későbbi píispök,maga is jómódu nemes.a Pod-
maniczky udvarban volt nevelő. Aszódod.Összekőttetésben állt Fessl  
Lipóttal, a nagy történelemtudóssal,aki ekkor még a máriabesnyői  
kolostorban lakott.Szontágh érdeme az aszódi Petőfi-gimnázium fezén  
az,hogy ó ajándékozta egyik saját . házát az aszódi i skol.ának,igy  
vált lehetségessé "az elemi foku és középfar ekét osztály kíilön 	. 

1o4. 	 . 	. 	 .. 

elhelyezése. 	• 
Wesselényi Miklós végrendeletében azt .kéri,hogy testét szere  

' .105.  tett nevelője,P .ataki Mózes mellé temessék.  
Eötvös József nevelője a magyar jakobinusok perében börtön -

büntetésre itélt Pruzsinszky József volt.Mai napig sem értem,hogy  
á lelketlenségig c sászárhií tárnokmester,Tö tvö s Ignác hogyan tör-
hette meg ezt az embert házában? Annyira semmibevette? Levegőnek  
nézte? Fel sem, tűnt a többi lakájt között?  . 

Széchenyi fiainak nevelője a hires nyelvtudós Podhorszky Lajos  1o6. 	 . 

volt.  

Koren István,mint emlitettem Osz .trolukán tanitott és tanult.  
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T. A tanitAsoa tullépő iskolai problémák   

T.a.Kaszi'nók,ol.vasótársáskok szervezése  ~ 

Bo dol áy Géza könyvébenigazle te sen ismerteti  az  irodalmi di ~  

áktársaságok történetét.iSönyvének egyik fej ezetébe;n aPetőfi nyomában, -  

elkiséri a költőt áz- evangélikus iskolák diáktérsasf~..gain kereszttil,  
s bemutatja' ezeknek nagy hatá.sát..Eredeti célki .tilzésének. megfelelö ,-  
en ő a megalakult diáktársaságok összetételét és munkásságát vizs- 

Lj a•Én _a megalaku1,411; előzményeit és a diáktársaságok fel.nőtt kap- 
csolatait kívánom itt bővebben. vizsgálni. 	 . 

Olvasótársaságok már . a XTIIl.században is keletkeztek } agyaror-
O szágon.Eredetileg a városok fejlett kúlturáju néiúét polgárságának 

. 	 ... 	 1o8. 
igényeit . elégi tét ték ki .Néviek lesekabinet volt . 	. A. diákok az élő 

nyelvek gyakorlására gyűltek össze először.Ezt egy-egy tanár vezető-

sével áégezték.Ez a módszer egészen a szabadsúgharc idejéig fenn- 
maradt néhány iskolában.Ebben az időben az iskolai diáktársaságok már 
majdném kivétel nélki l magyar nyelvmixelő társaságok voltak. 

A nemzeti .nyeltek iránti érdeklődés a humanizmus egyik eszméje, 
a nyelvgyakorlás szükségessége hazánkban is már a reformáció ide-
jén felmerült.El kell ismernünk Pázníány Péter érdemeit is,ki belát-
va,hogy az anyanyelven hódi t6 reformációi .  az egyszerű nép körében 
csak anyany elven tani tó ellenreformációval lehet ellensulyozni, 
igen sokat tett az anyanyelvi beszéd, - /silyen - értelemben a szlo- 

l09 .  
váknyelvti beszédnek is. a / gyakoroltatására. 	Mégsem véletlen, 
amit Bodolay a protestáns irodalmi társaságokról állapit meg,hogy 
ezek elsősorban harcoltak  a magyar irodalmi nyelv' megteremtéséért, 
s ugyanakkor témaválasztásokban, szellemiekben,szabadelvüek,haladók 
voltak.  

A  magyar nyelv iskolai gyakorlásának pozsonyi kezdetéig menjünk 
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vissza.Markisovszky Sámuel a következőképp ismerteti a pozsonyi evan-
géli ku's lelkészek 1784 augusztus 27.-iértekez$eté t:_' gyakorlati tu-
dományokat illetőleg homiletikában és katechetikában ... leghelye 

sebb volna ... ha a . theológu sok - mint  ma  mondanók - önképzőkörré 

alakulnának és felváltva szent beszédek elmondásában magukat , gyako- 

rolnák.Ily gy akorlatok rendszeresen ,egy lelkész jelenlétében tartat ,. 

ninak,ki az elmondott beszéd tárgyát,,dispositióját irályát,előadását 

legott bitólat all  venné és hibáit feltárva ezeknek jOvendőbeli elke-

rülésére késztetné a hallgatókat. 
Ezen gyakorlati órák hallgatói lennének a két felső osztály 

ö sszes tanulói,az alsóbb osztályokból pedig azoh_s tanulók,kiket 
az illető tanitók, e végett ki jelölnek.AZ alsóbb -osztályu tanulók 

a'hal.lgatóságot képeznék - a vezető lelkész birálatán azonban ezek-
nek mii nem szabad jelen lennitk. 

A. homiletikai gyakorlatok vezetésére vállalkoztak Ribiny a né.;- -  . 	 .110. 
met,Instioris-Mossóczy a magyar,- és Crudy a tót gyakorlati órákra." 

Ebből a szerény kezdetbál hatalmás Ős nágy3elentő sémii mozgalom 
nőtt ki,anelynek hatását csak most kezdjiik felmérni.Bodolay maga csak 
a tényt állaaitj a meg, hogy a szabadságharc értelmiségi résztve-
vői és . Bőképp vezetői a diáktársaságokban nevelődtek,de mqgará-
zatot nem ad rá.Emellett ismerteti a "Deákkuti vármegyét" Sop-
ronban,mert ez irodalmi jellegli volt .,de nem ismerteti a sárospa- . 
tati "Páncél vármegyét",hol Kossuth is aktiv résztvevő volt.,- azért 
inert  Patakon nem irodaimi,hanem

n
határozottan joggyakorló célja vmlt 

a "v rmegyének"•Pedig a Eloproni,mint az a nevében is látszik, a 
pataki társaság az egyik példaképe volt.Itt is kimutatható a nyelv 
gyakorló és politizáló társaságok egymásrahatása. 

A protestáns istentisztelet központjában köztudomás szerint . a . 
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prédikáció,az anyanyélvi beszéd állott,  
énnek  a célnők az --érdekében. vettékotervbe az egyházi pályára ké sztilő  
tanulók nyelvi továbbképzését.Az émlitett pozsonyi értekezlet célja  
is ennek a nép körében történő igehirdetésnek az előmozditása volt.  

Itt találkozott a tananyagba beiktatott 
á 	

nyelvgylakorlás a fel 	- 
vi1gosodás krában fellépő magyat nyelvfejlesztés 	igényével.A  
legműveltebb magyar diákok a legelsők kiváltak lenni a magyar nyel v . 
fejlesztésében is. Ezt. Bodolay részletesen kifejti. 

Még egy Wdlönb'ség van,amire'rá kell mutatai.,Az evangélikus ős  
református iskolák -nagyrészhnek ellenzéki,rebellis,h,atározottan Habd- 
burgellenes beállitottsága.AZ a sok gyttlölet,ami évszázadok alatt  
fel yttl.t az igérgető,deVeretéit m IT nem tartő, al./mint fentebb 
-láttuk/, tanulást! tiltó,. 	a Magyarországot szegénnyé,katolikus- 
sá és németté tenni alar6 idegen uralom ellen,ezekben a szerény 
nyelvgyakorló órákban is  megtalálta 'a lehetőséget az ellenzékiség 
megmutatására. 	 . 

A sárospataki asszonyok 1.71.2-bel  seprővel és sodrófával védték . 
meg iskolájukat az elfoglalás ellen. 	á. po zsonyi ~ ctiákokat maguk 
emelte iskolaé ' leteíkből kergették ki a jezsuiták 

l4. 
pái. 	 g 	 j 	 , Az iskolák  

diákjainak tudatóban élt még ezeknek az eseményeknek emléke.A pro-
testáns felekezetek nem .felejtették el,hogy a. Habsburgok segitségé-  
rel hurcolták gályarabságra a XVII.század végén papjaik egy részét.  
Te rmé szete s,hoy mikor ezeknék az iskoláknak növendékei . magyarul  
kezdtek tanitási óráikon és "önképzőköri foglalkozásaikon' . beszélni,  
/latin helyett/,akkor nemcsak a nép közötti `prédikációt tartották  
szem. előtt,hanem alaposan megmondták véleményűket a fennálló rend- 
szerről is. 	 . 

A tárgyalt időszak eseményeihez tartozik a hatalom támad'sa az  
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iskolai diáktársaságok ellen.Áliapitsuk meg tárgyilagosan,hogy való-

ban  volt mitől félniük ekkor.1835 ben vagyunk./Petőfi ekkor synta-
zi.sta Aszódon./ Kölcsey elhagyja .Pozsonyt.Az országgyűlés á lengye-
lek megsegítéséről tiá:.cskozik bisztria szentszövetségi partnere, 
Oroszország ellen. A politikai rendőrség már az oasz ággyöké si i fjuság 
Társalkodási Egyesületének szétrombolását késziti eiő.[lajdonképpen. 
csak arra várnak,hogy a jogaikra féltékeny magyarokat fel ne bőszít-

sék az országgyűlés ta- tema alatt.A magyarok országgyüÍésüket az 

uralkodóval egyenjogü törvényhozónak tartják,a követeket pedig 

személyü .kbeh sérthetetlennek.Ezeket/a követeket,amig az országgyű-

lés tart,nem lehet 
e 
 lakásukon molesztálni a fiatalság g ülései 

115. 
és 'irásai miatt.  ' Crintre  

Viszont Lapianszky ekkor már megkap t.a az igére tot hu sz ez er . o-

Etaat.Ez 2oo olyan szegény diák egy évi eltartására elegendő ,mint pl.Koren 
116. 	 _ -. 

c8€a István volt. 	leég _ a könyv táárb a be. j 4tó diákolvasókat is  figyelik, 
Ekkor a pozsonyi lyceum fiatals1ga örörniinnepet /ünrrepélyt/ 

tart.A mütsoron többi között 3 mü s:zerepelt.Egy Kölcseyről,egy a lengyé 
lekről és egy Zrinyi Péterről.Ez utóbbi akkor már 164 éve halott, 
de nevének hallatára még mindig rémületbe esnek Bécsben.De nem ke-
vé sbé veszedelmes a lengyelek dicsérete sem az adott politikai hely- 
zetben,mikor a cár fojtotta vérbe a lengyel felkelést.S Kölcsey.Hát 
nem lehet ezt az embert . kíüzni a fiatalok szivéből ugyanAgy, ahógy 
eltűnt Pozsonyból? 

ElsŐsorban á tanár ellen támadnak.Greguss .Mihály volt jelen a 
gyülésen,őt kellene példamutatásként eltávolítani katedrá áról.Nem . 

118. 
Bécsen mulott,hog'y nem sikerült megtenni .k. 	Eeviczky kancellár az 
uralkodó személyes felháborodását közli:"az evangélikusok pozsonyi 
1 csumában Y 	treguss professzor elnökletével 1835 junius 21-én beszéd 
gyakorló bemutatót tartottak.Célja az volt,hogy az ifjak bizonyságit 
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adjanak a magyar nyelvben tett elŐhaladásukról,részben versek szaval.' 
sával,részben prózai beszédek elmondásával.Néhény if u•visszaélt 
ezzel az alkalommal,a politika mezejére tévedt,stb." 

A Bécs felháborodását felkeltő müvelben,ha egészen enyhe for-

mában is,de már társadalomkritika is  szerepel.P1 .a levert for-
radalom után mebekü1ő lengyel magyar házigazdásja: "egy -vala azon 
kevesek közül, kik a pór s ur közötti négy hézagot adakot:ással s 
leereszkedéssel- betölteni szokták.. _." 	A jobbágyról ugyanitt: 
"Csudállatos,hogy azon nép osztálh, molly a szabadság s emberi jog 
megfejtett. kérdése-után is .csak nyög; mellyt6l a nemesebb érzések 
megtagadtatnak;  molly  csak eszközül használtatik,.- s mellynek:--- 
á -  fájdalom osak ösztön tulajdonittatik; ezen nép osztály hiven 
utánozza ura nemes tetteit s hóndobogott rongyal fedett keble,. 
ha kimos napi munka után szerzett fekete kenyerét =.e r. sebzett-Len-
gyellel megoszthati,"/Az én kiem.eléseim.T.B./ 

Ezeken a példákon mutat tam be,hogyan fejlődött a protestáns 
iskolák irodalmi trsaságaiban - az ifjuság a magyar nyelvet gyakor-
ló és politikailag állás t foglaló határozott jellemmé. 1835-ben • 
már nem prédikációs nyelvgyakorlásról van szó.Ez tudatos politikai 
.állásfogialás.Az 1836-1839 közötti üldözések már nem forditják meg 

gondolkodásmódjukat.tket már nem lehet félrevezetni .Ezek a fiatalok 
vállalnak elsősorban részt a kései reformkór,a szabadsághare 
dálmeiben, 	 . 
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:b. Diákok és végzett diákok egytittmüködése 
diákok megmozdulásainak tágabbkörti hatásáról kívánok beszél-

ni,arról.,hogy hol mutatkozik meg kapcsolatuk a reformkor harcaival, 
közvetlen hatásuk a szellemi életen kivtil a politikai életre is. AZ 

iskolák 

 

ős . személy sz erint a tanárok hatását a honovácior réteg ki -

lakul..á.-sára megállapitottuk.Lássunk néhány közvetlen kapcsolatot a 
diákok és a politikai mozgalmak között. 	 . 

A Társalkodási Egyestilet tagjai felnőtt jurátusok voltak.Köz - 
vetlen kapcsolatuk volt diáktársaikkal megmaradt-..Szemere Bertalan 
például juratus,de fenntartj a kapcsolatát a sárospataki diákság -

gal, s közvetit a sdrospatakLak és pozsonyiak között. 
Ney Ferenc; at 1848-as forradalmi tani tógyiilé s elnöke igy ir 

pozsonyi diákkoráról.."" áz országgyU1ósi ifjuság önálló magyar szi-
getet képez a némets el1 iU és nyegví! városban, 4  
ifjuságnák Legalább egy része,alkálmilag amahhoz csatlakozván , 'e 

sziget terjedelmét növelheti ,termékenyttő erejét öregbitheti. Uj 
talajt érzéklábam alatt,nemc sak hazait,henen u j szellemvilági ta- 

121. 
lajt is." 	Ugyanő ir Kossuth tud6sitásainak kézi sokszorositás& 
ró1 is,melyben diáktársaival egytitt résztvett. 

A nógrádi nemzeti intézet olvasótársasági céllal alakult. 
Tagjai között pozsonyi dáktársasági tagok is Xannak.Az iskolában 
megszokott bekapcsolódást a szellemi életbe nem tudják nélkülözni 
felnőtt korukban sem. 	 . 

Ugyanez a helyzet Rozsnyón i s.Az olvasótársaság megalakulását 
két "pedagógus", a Urakcczy és Bári á s sy családok házinevelői in 
ditják el..A Márássy család gyanus a titkosrendőrség előtt.Az Xl. 
1830-sas felkelés leverése után lengyeleket rej tegettek.S a család 

nevelője - Erdélyi dános - . egyenesen Sárospatakról kerül hozzá.. 

juk, á rozsnyói társaságban folytatja diákkori munkásságát.iletutja 
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raladlEannlainUMOn ezután töretleniil haladt a Kisfaludy tár-  . 

saság : titkárságáig s -~ 1849/5o évi bujdosásig.A Draskóczy család neve:  

I(je Pozsonyban volt a diáktársaság "titoknoka";Iratai között Kölcsey  

sajátkezei levelei,emlékkönyvében az intés:  
~í  

Négy szócskát üzenek vésd j61 kebeledbe s fiadnak  

Hagyd örökül,ha kihunysz.A haza mindenélő tt.  
A hazáért dolgozni,ba Bozsayón,ha Losoncon, ez hajtja a fiat l- 

 
ságot\ miskolci gimnázium könyvtárának olvasásával kezdi Pulszky  

Ferenc,Szemere,Bartalan.Olvasnak a sárospataki diákok,nem is egy,  

egyszerre két olvasótársaságban, Olvasnak a tanárok is,sokszor  

csoportosan rendelve meg a1(/f~fAoly  óiratokat.,hogy minél többet tudj agyiak  

olvasni _ amint pl.Ké smárkon. 	... 	 . 
A losonci "olvasó ős könyvtári munkáló társaság" alkotó tag -  

jainak egy gyUlését kívánom b emitatni. z evangélikus algimnázium pro --

fe,sszora,egyuttal könyvtáros, a "tudományosság mezején munkálók kö-  

zött az eszmecsere szükségességérői" tart előadást '  *Itt olvas fel  

Kubinyí 	ston,a Nemzete Muzeum későbbi igazgatója.,ki már a poli- 

tikába is beírta nevét az 1823 évi nógrádi ellenállás szervezésé-

vel.Lejön a gyulés hirére felolvasni a tudós Zipser . ndrás,a besz-

tercebányai leányiskola tanára.I tt ._ olvas fel. Homokay Pál,ki smár  t 
többször ei 1itettűnk, s Koren István sz npantjából is van érdekes-

sége a gyiilésnek '.Itt van Osztrbluczky Mi -hály,kinek'házánál nevelő  
volt,kinek házáról igy  ir önéletrajz4bán :E nemes család körében  
5 évet töliött;ezen idő volt legszebb életszaka,ezen uriház lqgjobb  
iskolája.""Nőverdékének jeles tehetségei és jóakarata által ösztőnöz-

ve,ritka míveltséga és humanitásu sziileitől abyegiakban ős szellemi-  
ekben gyámolitvg .,maga nevelődőtt,az ismeretekben gyarapodott,jele-  
sen a nyelvészetiekben tanárrá képződött.  . 

A körök itt mindenütt bezáródnak.Erdélyi János indul Sárospa- 
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takról,s munkáit érdeklődéssel tartják számon a diákkö'ökben. 	Pe- 

tőfi nevelője indul Pozsonyb6l,az Osztroluczky családnál tanítva tan 
nul, s tani tvány a,Petőfi, szellemi vezére lesz az iskolában nevelődő 
fi atalságnak,lelkesedéssel fogadják Losonctól.-Késmárkig szerte az 

országban. 

A  losonci társaságra vi ssz atérva.tfiunkátkat kinyomta tják, köny v-  

tárt és kisebb muzeumot gyuj tenek,valódi tudományos központtá akar-
ják a kis várost fejleszteni.Mindez azután 1849-ben lesz tuz martalé-
kává. á 4000 l ako su kisváros 33oo lakó _j Gaz  elmen ekül ,hogy csak hónapok 

mulva térjen leégett házaiba vissza. 
Természetesen nem mindenki lelkesedik a. fiatalság pofi tizál.á-= 

sáért.á Protestáns Egyházi és.Iskolai lap ellaivéleményt is közöl. 
Benedicty János véleménye szerint nem helyes,hogy "az  éretlen Étár 
sasági) tagok között pli tikai lapok és röpiratok i s forgolódnak." 

Ugyanakkor az utókor szemével nézve a haladás c si.rái't megta-
lálhatjuk sok helyen.Péjs Imre is igy vélekedik erróls az orszá-- 
gyulé si i fjuság Társalkodási Egyesületének könyvtáráról irva: "Ez 
a szeliidy kezdet,mikor az 183o-as évek végén az egyesület _tagj ai.nak 
üldöztetése közepette Kossuthtal . találkozott, a  nemzet nagy . á tals 
kulásábak egyik jelentős tényezőjévé növekedett., forradalom és a 
szabadságharc szellemi fegyvereit nem utolsó sorban a Társalkodási 

127. 
Egyesület könyvtárában kos¢ácsolták." 

A  it reformkori tevékenységi lázhoz iskolaalapitási láz is járul 
Széchenyi a kaszinókkal akarja a fe).nótteket miivel teb .bé tenni,az i s-
kolák szervezői több fiatalembert akarnak képezni,igy akarják a "ta-
nult emberfők "számát növelni . A mezőberényi kisgimnázium alapi tósa 

után például az evangélikus egyházmegyében egyszarie öt helyen ki -- 

vánnak középfokra i skolákatio lé tesi ten.i  . -2? 

 

Jókai szavaival: A megmozdult föld csendesen forog tovább ten- 

gelyén. 



- - 79 

'F .c. nemzetiségi kérdés 
1784 beu még a magyar, 'a német_ és a szlovák nyelv gyakorlása 

egyaránt felmertilt,mint 'céléi tl.zés.183o' körül: már a magyar nyelv ,1 
előtérben.Ez már sérti' a nemzetiségek érzelmeit,bár egységes "nemze-
tiség«ek ,fellépéséről még nem beszélhetíünk.Az ország törvényhozási 
nyelve legyen rnagyar.Ezt talán csak Eksiárvá.tok nem ismerték el.De a 
társalgási nyelv, a taaulás nyelve, az iskolák nyelve nem lehet egy-

szerre megyar.Scit.Seanmi sem  indokolja azt,hogy a nemzetiségekkel egy 

szerre elhagyassák anyanyelvüket.Ez a magyarságnak ugyanugy nee.  tet-
szett a németesités idején,mint ahogy. • a magyarországi nemzetiségek 
sem teszik a , reformkorban.Maga Ita nyelv .iskolai tanítása nem itkö-
zik akadályokba.De . a politikai következmények ínár egy évszázadig 
tartó kli.zdelem :csiráit mutatják, 

. csehszlovák nyelvnek }fülön tanszéke van .Pozsonyban 1804 óta. ` 

Tanulják prédikációs célból a szlovák falvakba induló ' papok a szlo-
vál nyelvet.A magyar nyelvnék a lyceumban egyelőre nincs killön tan-
széke.A tanulókat három csoportra  osztják . be.rülön ezdőket,killön. 
a haladókat és ölön az ugynevezett nyelvmavelőket.Vizs mtatásuk 
is ezek szerint a csoportok szerint történik.k. cseh és morva tanu- 
16k kivételével mindenki köteles volt a  magyar  nyelvet tau»ini. a 

1.29. 
felsőbb osztályokban. 	 ' 

Az ellentétek a század harmadik-negyedik évtizedében kezdőd-

tel.Homokay .Pál kecskeméti fiatalember Pozsonyba keritl diáknak.Utá-
ná a selmeci ev. gimnáziumban a Magyar Társaság szervezője.A tár-
sasági ővkörjyvben elpanaszolj a,hogy mikor Pozsonyba keri1lt -  szlo - 

130 . vák asztaltársai. sokszor gunyolták magyar beszéde miatt. 	Ugyan- 
'csak Homokay rosszallólag emliti Pozsonyról szóló beszámolójában a 

1111.domcinyos Oyüj temény has.ábj ain,hogy az uj szlovák irodalmi _körnek 



8o 

S 	sok pártfogója van, a magyarnak alig.De azért a 

magyar nyelv terjed - mondja  - csak néhány idősebb szlovák i f ju nem 

tanulja a  magyar  nyelvet, "kikben talán megrögzött szokássá vált 
a magyar nyelv irt: hidegség .. , Már e tekintetben németeink, di tsé 

retre méltóbbak." 	De ez Homokayban nem kelt gyűlöletet a szlová- 

kok iránt.0 maga sem ment volna Selmecre,hová éppen a szlováki nyelv 

megtanulásáért indult,-. s nem érezte volna jól magát tanár korában 

Losoncon,hol alkalma volt hosszu időn keresztül a szlovák környékei 

városkában szlovákokkal találkozni, - ha gyűlölte volna őket. 

Pozsonyról más diákok . sem irnak mindig eli smerőleg. A Tár sakkodó 
ABC jelű cikkírója írja 1841-ben az alábbiakat:Történt egyszer,hogy 

mid¢n a pozsonyi nyilvános tápintézetben zaj támadott,annak falvi- 

gyázÓja; /kik többnyire a tót ifjak közül választvák a '  tanitók ál-

tal/,ezen szavakkal parancs
131 

 csendet: Ne zaiongjatok,nem kocsma . 
ez,sem_országgyűlás!  /H/  " 	 . 

A diákok vitái a kapitalizmus kifejlődésének, a nemzettéválás-

nak erőteljesebb fokán váltak komolyabbá.Janko Kalinoak irja emlékei 

alapján: "A nemrég még "amici"/barátok/ .egyszerre cs13 ellenfelekként 
néznek egymásra ős háborut hirdetnek egymás. ellen:" 

A probl6mát a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban az erőszakos 

magyarorsi tás ős az önkéntes ős természetes magyarosodás határán keli 
keresnünk.Tény az,hogy Pozsonyban,Selmecen, Sopronban és Lper jesen,ma-
gyar,német,szlovák anyanyelvit diákok dolgoztak egyűtt,hol a magyar,haL-

a szlovák,ho4 a német nyelvművelő t°'rsaságokban.Ezekre több példát 
hoz fel Bodolay idézett könyve.Arató Endre,igen alaposan alá támasz- 

tott könyvében a pozsonyi 
133. 

góri áj áb a sorolja. 	+' 
helyzetet az erőszakos magyarosidás kate - 
Bodolay véleményét osztom,ki evvel szemben 

a későbbi losonci és nagykőrösi tanár,Homokay Pál selmeci példájá- 
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ból, 3árosi és Ibmpa eperjesi példáj -.b61 az önként vállalt és köl-,  
esönös nyelvtanulás eseteit mutatj a ki.Ide sorolhatjuk a fent emli- 

tett fiörök Pált  is.  
A Systema 4806/ .emli tet t kéziratos mellékletében,melyet .Pr6-

nay Sodor irt,az evangélikus egyházban á. nemzetiségi viszonyokat 
tárgyalva és a magyar nyelv taaitását elemezve a szerzel azt j avagy= 
soija: "magyar tani tásr.a ....imivellsaját ketseiUinkből megfelelő . 
tanerőket aligha fo nk kaphatni,református diákokat kell aka"- 
maznuni< tanitókul." 

A helyzet egyáltalán nem volt ilyen aggasztó.Prónay tévéd. 
A ma yarorszógi evangélikus egyháznak sok helyen volt  színmagyar 
anyanyelvű egyházközsége.Ezek közül mint legjellemzőbbet a kenve- 
nesj ai. tájat említemm meg,ahol például egy tömbben találhatunk 
nagyobb létszámban Öslakös,m.agyar súyanyeivU evangélikusságot.Ezek 

135.  
a községek a törökdulás idejét is étvészelték.  

A nemzetiségi kérdés egyébként sem meriilt fel olyan éles  . . 

problémaként még ekkor,mint a következő évti zedekben.Pesten németé-  
sités,mint mozgalom,nem folyt,de a pesti polgárok természetesnek  
vették,hogy a pesti német színházra 1832-ben 'Ungarisches National-•  
theater" feliratot kell tenni.  
a haladús lehetősége a ,  németek  

Pukánszky Béla megállapítása  
137.  

részére csak a beolvadás volt,  
csak a későbbi évtizedekben bizonyítható. ' . 

A magyar nyelv tanulása-  kezd nemzeti üggyé vá3 ni  .Kazinczyt éle-
te végén Pyrker egri érsek német verseinek fordi tósáért támadták.  
Ugyanez a'Pyrker 1833-ban  résztvesz a pozsonyi evangélikus lyceumi  

magyar társaság egyik örömünnepén .Evvel is  bi zonyti t j ahogy a kílön- 
bőző felekezetek közt nemcsak a harc lehetséges .hanem a nemzeti- 

138. 
 nyelv ápolása érdekében felekezetek közötti együttmuködés is.  

1.36 	- 	.. 
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Petőfit 1835-ben Pesten a szlovák--magyar egyházközség papja  

szlovákul konfirmálja./Ez egészen általánmsan felfogva a katolikus .  

bérmálásnak megfelelő .protestáns egyházi szertartás./ Közöttük ek-
kor még nem tudunk nemzetiségi ellentétről,pedig a pap "•Slavy dcera*'  

ja a mai napig a szlovák nemzet egyik nemzeti eposza.  

• Schröer prbfesszor,Jókai és L'udovi t Stur az 1835_/36-os tan-
évben.egyidőben voltak a pozsonyi lyceumben.Schrőer prorector és a  
syntaxis tanára,J6kai az 6 táaitványa,Stur a szlovák nyelvi tanszék 
idős vezetőjének helyettese.Közöttilk nekzetiségi ellentétről nei  
tudunk.J6kai ilyesmiről tudtommal nem irt egész életében,annak.ely ► 

lenére,hogy az ugynevezett .Lovassy-féle összeeskfdvést,a reformor- ~ 

széggyüléseket,a Mire megvénüiiink,az E` ,, agyar nábob, a Kárpáthy 
Zoltán lapjain élénk szinekkel ecseteli,Pedig .Jókai Mór ismeri a 
helyzetet.B4.tyja Károly már öt. évvel hamarabb ott jár iskolába. 
Az  ir6' Zsigmondy Sámuel professzor családjánál .lakik,kit halálakor 

139.  
a magyar nye1vmíivelő társaság magyar ny.elvii verssel: gyászol. 
Jókay Károly tagja a nyelvmitvelő társaságnak,de az ellentétekről, 
ha tudnak i s,mem beszélnek. 	. 

Most,13o év eltelte után Jókait,mint a magyar irodalom busz- 
keségét,Schröer professzort,kinek mü.vei Christian Oeser és Pius 
Desiderius név alatt jelentek meg,mint a magyarországi németek be-
olvadása ellen kiizdő jelentős német irót,L'udovit Sturt pedig mint a 
modern Szlovákia megteremtésének irodalmi és eszmei előkészitőjét tar 
tartjuk számon. 

Bi zonyi tj a a nyelvgyakorlás önkéntességét Szemere Ber talan le-. 
velezése,ki a német és szlovák fiatalok munkájáról beszél a pozsonyi 
társaségban,de egy szóval, sem. emli ti : azok idegenkedését ,vagy harcát 
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ez ellen. 	Viszont igen érzékenyen reagál más nemzetiségi ellenté- 
tekre:"Ma az országos ítlésben Torontál vármegye sérelem gyanánt 
s megfenyi tés végett panaszkodék ily cimü Károlyvárott megjelent 

141. 
könyv ellen:Sollen wir Magyaren bleiben ?" 	- irja nagybátyjá- 
nak,Kölcsey baprá_tjának,az ántimondolat szerzótársának,Szemere Pál- 
nak.LA cimben tévedett.A hélyes cim:.Sollen wir Magyaren werdin ? ) 

Szemere nem ir Stur szerepéről.A szlovák nyelvgyakorlók dé-
vényi kirándulása csak sétának,gyönyörködésnek tetszett a természet 
szépségeíben.loo év élmultával ezt a napot,1836 április 24-ét a 

142. 
szlovákok ünnepségekkel ünnepelték. 	Még a közeli kortársak is 

143. 
csak diákcsinyt láttak benne. 

Emli tettem - Stur működésének hatását a szlovák irodalmi társa- . 
ság taglétszámának emelkedésére.Tudjuk,hogy Stur és társai a  két 
négy szláv nép harcában a haladó,a forrad<almi,a lengyel nép olda-
lára álltak az oroszokkal szembén.Igy még annak a lehetősége sem 
áll fenn,hogy osztrák segitséggel akarták volna megkezdeni működésü-
ket,nemzetiségi izgatás céij áb6l,hiszan akkor nem szállnak szembe 
az osztrák politika oroszbarát vonalával és nem harcolnak egy ol-
dalon a Kölcsey-vezette magyar ellenzékkel.Maga Pulszky Ferenc 
is a országgyűlési fiatalság Társalkodási Egyesületének egyik hang- 
adót 	

144. 
tagja  kezekben az években még védi Sturt. 
A nemzetiségi kérdésben a viták kiélesedésének kezdete kétség-

telenül ez a kor.Pe tőfiről az irodalom két .nemzetiségellenes ki-
jelentést tart számon.Az egyiket Aszódon mondta volna prmfesszorá- 
nak.Erról Koren István évtizedek mulva elhangzott nyilatkozatában 
számol be,így ezért nem tartom bizonyitóerejunek a kései köz - 

145. 
lést. 	A másikról,bár mekjárta a közlések utját, sikerült kide- 
riteni,hogy koholmány.Petőfi egyik é litólagos osztálytársa mondta 
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tollba..Aki közölte jóhiszamil volt.Elhitte,hogy Petőfi osztálytársd-
- 	--. 

val beszél.
•146 

 Magyobb a felelőssége Hatvani Lajosnak,alsi ezt anek-. 
147. 

dotaeijteményében  ismételten  leközölte, 	és még avval sem akart 

fáradni,hogy a mir  leközölt matrikula-lapokból ellenőrizze,volt-e 
ilyen net). iskolatársa Petőfinek.Nean volt.S mg sajnálatosabb,hogy 
Hatvanit forrá.sértékünek sz.militva Arató Endre is elfogadta és érté-
kelte ezt a közlést. 

nemzetiségi kérdést nem lehet mellŐzni ennek a kornak ismerte-
tésekcir.A magyar irodalom fejlődése mellett megsztiletik ebben az . 
időben az akkori Magyarország nemzetiségeinek irodalma 

	

t 	- 
irodalmi nyelvilk.A magyarság nemzetté válásának idején a magyaror-
szági nemzetiségek is öntudatra hbrednek.A. kapitalizmus nem hoz-
hatta meg az ellentétek csekély kiegyealitessét sem.Napjainkban kell 
a md napig tegm.aradt pioblémák megoldásán  fáradoznunk.  



Befejezés.  
iskolák életében .szerepet játszó személyek ismertetése 

nen lenne tel j es,ha néhány pillanatra a szabadsághárs alatti és 

utáni szerepükre is  nem térnénk ki.  
Schedius és Ney 1842 tájékén szervezik a Magyar Nevelési.rA 

saságot.Munkásságuk az egyházi iskolák virágzása idején felekeze-

teken és nemzetiségeken feliitábló társaság48egszervezésére i.rá 

nyul.Munkásságuk hatása 1848-ra érik meg. s 
Bodo1 _idézett könyvében }lilán fejezetet szentel a diáktársa-

sági tagok,1848/49-4 müködésének.Szinte lehetetlen feladat lenne, 
ha szemmel akarnánk tartani az által'n tárgyalt iskolák nevelőit 
és tanulóit a forradalmi eseményekkel kapcs©latban •Be evvel a mér-

cével mérve nagyra kell tartanunk és .értékelnünk az ismertetett is-
kolák aprólékos,de a jó cél érdekében végzett céltudatos munkáját. 
Petőfi és Pulszky,-loren István és. Eunfalvi Pál;Schrder és J6ka. 

i slwlái 

 
jó munkát végeztek. Az itt nevelt forradalmi éttelmi Bégi 

réteg tagjai között elvétve akadhat csak hazaáruló.Nex igy nev 
ték őket.A Bach korszak alatti magtartásukra csak Mikszáth egyik 

149.  
jellemzését idézem: 	" ...nem amolyan tanügyi bácsikák voltak ezek. 
Keményfejii magyarok,kik az ő eras vi rukba vonulva,az iskola falai kö-
zé s semmit nem engedtek abból a szellemből,mely immár évek .óta  

csőzet volt a kazamatákba és a börtönökbe."  
Timár lété irj a: "A szamarkandi Sah'ilinda sok százéves temetőben  

a fejedelmi sirok között a tanitó Kazi- ,Zade4tumi mauzoleum" a legszeb6 1  
a Gur-limirben,a Timur Lerak családi sirboltjában is a világhóditó 

 

nevelő jéé Said-TTmaré a legmagasabb " , 	 gmagasabb sirkő l a"fSág ura" alázattal a léti  
bához temettette magát."  

Legyen ez a munka emlékkő a reformkori nemzedékeket nevelő név. 
telen tanítRók Besüppedt sirhantján. 	 ~ 
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Jegyzetek 	 ' 
Az 145o szám alatt felsorolt műveket személyesen olvastam át, 

az adatokat magam gyűjtöttem.9.ltalános történelmi miivek közül Hor- 
váth Mihály,Szekfú Gyula és Ballagi Géza idézett munkái,pedagógiatörib-
ténetből Ágoston György :Pedagógia I.-III. ,Szelényi. Ődön és F`iná- 
czy Ernő idézett művei voltak azok amelyekből legtöbb szempontot 
kaptam munkám ö s szeálli tásához . 	 . 

t.Részletes elemzősek a Ratio Educationisr&1 és hatásáról: 
Evangélikus Országos Levéltár/továbbiakban EOL/ Egyetemes Egy- ^  
ház Levéltára /Továbbiakban. se'/ .I.c.2o; 3 Itt mondok. köszönetet. 
Sólyom Jenő professzornak,a levéltár tudományos munkat&rsának,aki 
a kimerithetetien anyagban céltudatos .vezetőm volt. 

2. EOL:e II.c. 11; 19 melléklete.Monitum aictoris. 
3. Szilagyi . S.é_ndör_/szerk/: A magyar nemzet történe ke:IX kötet 

Baltagi Géza.Budapest.1897.38.p. 
4 ,r,ti f41:1 i;f► :t:r:E444TO :4e*Ca.4 	 rt:a:f 	 oat,  

satnalksimmuipanimmriageoff 
4. Bod61 y. Gé a.Írödelmi `diáktársaságok 1785-1848-ig.Bp.1963 
5. Arató Endre.A nemzetiségi kérdés története Magyarországon-

Bp.196o. 
6. irenczi Zoltán:PetŐfi életrajza I.Bp..1896.67.p. 
7. Horváth Mihály.Magyarország történelme.II.kiadás.Pest.1863. 

71.kötet.379.p. 
8. Horváth M.id.mü.382.p. 
9. Tak.á.ts Sándor.Bényák Bernát és a magyar közoktatá.sügy.Bp. 

1891. 	 . 

lo. Keken András: A magyarországi evangélikusság történelmi sta- 
' ti sztí .ká.j a.H6dmezővisárhel.y.1937. 	 . 

11. En:e Az hens protokolluma.Sérelmék.II.c.5;16 
12. Priml Aladár: Az  1777-i Ratio Educationis.Bp.1913.73.p. 



87  MOM 

1f-saplovics,Joannes:Schematismus ecclesiaru.m et scholarum 
. . 	 ..    

ev angel.icó  rum .Vi ennae.182o.59.p. 

14 .  Illyés Gyula: Pe tő fi . Bp.1958 .24.p 
15. Eötvös József összes munkái.XViI.kőtet.Bp,é.n.73.p. 

16. Eötvös id.m.67.p. 

17. Hi ttrich' Ödön: A budapesti ev, főgimnázium első száz évének 

története .Bp.1923.95.p. 

18. Horváth Mihály id.mü.392.p. 

19. Balhagi .m11.IX.19.p. 

2o. Arat6 i .míí.269.p. 

21. Arat6 i .mii . 271.p.• 
22. Rédei Józ.sef:Magyar tragédia loo év elő tt.Bp.19~ .15.p. 

 , 	 . 

23. Rédei  
24. Ballagi i .míí. ' IY.136:p. 	 . 

25. Pe stmegy e 1836 ki közgyülé si j egyzakönyve.469o. tét el. 

26. Ballagi i.míi.IX.38. 
27. Fináczy Ernő: A magyarorsz 	közvktatásíigy története Mária 

Terézia karában.II.kötet 376-377.p. 	 . 
28. Schematisau s generalis ecclesiarum et .scholar= evo aug.c©nf., 

6n Hungariae.Editus a Joanna Xollár.Pest.1838.16o.p. 
29 .. K&Slc sey Ferenc .4r sz óggyíil é si N apló . 
3o. EOL:e  I I.b.3 ; 9 23.p. 
31. Fimiczy i .mü.2a3.p. 
32.Pináczy i.mű.36.p. 
33. Fináczy i old .35.p.  
34. Fináczy i .mí1.31-33:p.  
35. Breznyik J.ános :A selmecbányai ág.h.evang.egyház és lyceum.  

tö  r té  ne te. Selmecb ány a :1889.   
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' 	 36. EOL Pesti esperesség levélts.tra.A Pestmegyei ágostai hitval--  

l~su evangélikus esperesség gyülési jec)yzőkönyve 1799-ki 18 junius-

. i tó1 az 1838 dk esztendeig.1837.Böjtelő hava 8.XXI.pont. 

37. Kollár i .mii 16o.p.  

38. EOL:e II ..a.1;3 15.p.  

39. EOL:  e II.a.2; 13  

4o. Bodolay i .mii 33.p.  
: 

41. Losonczi . ~llatni ,Gimnázium Ertesi tO  j e 1894/95 4.p.  

42. Az Aszódi, Gimnázium értesitóje az  1933/34 isk.évr4.5-7.p.  

43. ürs ;zágos Levéltár.A Helytartótanács Levéltára./Továbbiakban  _ 	. 	. 	o  
OL Htt / Dep.Lit--Po1.1778.Distr.Budens.I!a© 4 - 78.tétel,  

44. EOL: e II.a.2; 13.   

45. EOL: eI1. a.4,;10 	 . 

46. 

 

EOL; e II.b.1;L4 	. 	 .  

_ 47. EOL:e II.b.4;4  
48. 1826.II.fél.év. 	 . 

• 49. Hatvani Lajos:Igy élt PetOfi.Bp.1955.I.kótet.416.p. 
5o. Szinnyei J bzsef:Magyar' ir 6k élete és munkái .4,r1o36.h asá.b. 
51. Önéletraj za.Petófi'lluzeum.Asz6d.Muzeumi i+üzetek.I.1963.22.p 
52. Szinnyei 	 hasáb. 
53. Novi. eecles.scholast.annales 1793,1794,1795;és anyakönyv -- 

másolatok az EGL: e -ban. 	 . 
54. Mark.isovszky 8ámuel: A pozsonyi evangélikus lyceum törté- 

nete.Pozrony.l.896.389.p.  
55. Az aszódi Petőfi-gimnázium tulajdonában

; 
 lévő eredeti Mat- 

ricula szerint. 	 . 
~ 

56. Vasárnapir Uj s:ág.1881.6.szám.86.p. 	 . 
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S: Steier Lajos: A, tót nemzetiségi kérdés Magyarországon 1848- 
49-ben.Bp.1937.II.kötet.2o.p. 

58. Markusovszky i.mii.389.p. 

59 . 0• L A tt Dep :L.i t Po1.183o .No 3532. .. 

6o. OL Htt 	t-Po1.1832.No 3o711 és 3o712 • 
61. E• OL:  e II .b .? ;13  

62. Az Aszódi Gimnázium  értesitője az 1933/34 isk.évről.9.p. 

63. Pestmegyei Esperesség Levéltira.K.4.c.aa és bb. 
64. EOL Békési esperesség levéltára VI ~I.2.1. 

. 	- 	 >  
65. EOL:e II.c. 11; 19 ~.b.  

66. EOL:e  Pestmegyei ' Esperesség Levéltára.4.s4. 
6?. Protestáns Egyházi és Iskolai - Lap.1845.263.p.  
68.EOL: e II .d .1;61 , 	^ 
69. 1835/36-b an  ~EUL:e Ii.c. 9 ;12 	. _  

	

 , 	 . 	 . 

70. EOL:e II:a.3;7 *-  :II.a. 4; 7 és 11.13.1,12 
 

71. EOL: e II.c.19 9.p. 	 - 

72. . Mar ku sovszky i .mii.278 .p.  
73. Az 51.pont alatt idézett önéletrajza szerint.  
74. EOL: e II.b. 3; 27.  
75. Demkó Kálmán: A lőcsei egykori ev.gimnázium története.  

Lőcse.1896. 	 . 

76. E0M Pestmegyei Esperesség levéltára H.1.1742.III.6. 
77. Kosáry . Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba  

és irodalmába.Bp.1951.  h 	 . 
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78. G L:e•II.c.8; 7 
79. Dorombár Karola: Schedius Lajos mint német-ma ar kultur-

közvetitó.Bp.1937. 

80. Domanovszky János:József ndor iratai.Bp. 1925. I.kitet 
• 

37.p . 
81. Eötvös 1.6w®tit Tudományenyetem.Szöveggyiuj temény a magyar 

irodalomból .II .1.kötet.611.p. 

82. Domanov szky i .míi.I.5a. 	 - 

83. Domanov szky i .mű. .II.738 . 	 . 

84.- Szekfii Gyula:II.Rákóczi Ferenctől. gróf Tisza Istv:.á..nig. 

Bp.é.n.  II. kötet 33.p. 	 . 
85. Arató 	-61.,p. 
86. Toldy Ferenc:Irodalmi. levelező se.Bp.é.n-. 1:246.p. 
87. -Felhő Ibolya,Vörös.Antal:A helytartőtanácsi leveléltár. 

Bp.l.9'62.56o.p. 
88. Szelényi Ödön: A  magyarorsz 	középiskolák tanterveinek 

történetéről.Theológi ai Sz aklap.191,5 . 65.p. . 	 ; 

89. Ballagi .i :mii. IX.3o.p. 
90. Szelényi Ödön: Genersich dános.L,écse.l914.39.p. 
91. T.P.végrendelete.Birtokomban. 
92. Vasárnapi t7j ség.1886.56. sz6m. 
93. EOI: e II.c.1;3 . 

94. Mokos Gyula:Magyar tanulói a jénai egyetemen.Bp.189o. 
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95. Peukert,Herbert :Die Slaven der Donaumonarchie und die 
Univer si tilt Jena 17o0 184B.Berlin Akademia V-erl ag.1958.2Pt' p. 

96. Jókai dór: Az uj f öldesur.Bp.1962.utó szavában Nagy Miklós. 
328.p. 

97 . Szinnyei i .m11.I-14 kötet . ,Vényi Ferenc :Irpdalmi lexikon. 
- 

. Bp.1926.,(Ailyás Pál:Magyar irók élete és minkái.Bp.1939G 
98. Rizner,L *udovit:Bibliog'rafia pisomnictvá slovenskeho . 

Tur6cszen bar ton‘ 1929-1934.1-6 kötet. Misianik,Jan: . Bibliografia 
slovenskeho pisomnictva do konca Kasto.Bratislava.1946. 

99.Palcsó János: A. késmárki evangélikus egyház *Ss  i skolák 
történetc.Késmárk.l896.37 .p.  

loo. Bodolay i .mü. 245.p. 	 ; 
lo1..Szinnyei i.ma.IV.1.41.6.hasá.b. 	. 

a 	 ' 

1o2. Ney Klára: Ney Ferenc élete és munkássága B4apest -.1943. 
29.p. 	 _ 

loS. A gimnazium könyvtára az Országos Pedagógiai Intézet 
birtokában van. 	. 	 . 

1o4. Az Aszódi Gimnázium ér tesi t6j é az 1933/34: 	évről. 
ll.p • . 

lo5.Kardos Sanu:báró Vüessvrlényi Miklós élete és munkássága. 
Bp.19o5.594.p. 	

.  

lo6.Gyiirkzr András:Podhostrszky 1:ajós.Bp.1896. 
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1074 Bodolay i.mU. 

• 1o8. Szegfil Gyula i.mit II.32.p. 
1o9. Sziklay Lász16:11, szlovák irodalom története Budapest. 

1942.30.p. 
Markusovszisy 

111. $ok adatot közöl Némedy Lajos :Bessenyei elődei ós kor-
társai.Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvei. III. Eger. 1957. 87 

 
112. Fináczy Ernő idézett hel3i‘eit lásd a 33-36 jegyzetekben. 
113. Molnár Aladár:A  közoktatás  története Magyarországtbn a 

XVIII.században.Bp.1881.446.p. 
114. Marku.sovszky 	94.p. 
115. Ballagi i.mti. 
116. Egy tanulónak egy évre juttatott ösztöndij- összege loo 

forint. EOL:e II.b.5; 31 
117. Fejős Imre:Az Országgyillési Ifjuság Tár alkodási Egye - 

tének Könyvtára.Magyar Könyvszemle.1961•319.p. 
118. Lásd közlésre elfogadott tatulmányomat:Irodalomtörténeti 

Közleinények.1966. Adatok Kölcsey és a diákfiatalság kapcsola 
tához. 

• 

119. EOL:e II.c. 
12o. EOL:e II •c. 

12;1. 1. 
12 ; '3. • 
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121.  

122.  

nyai ma  

123.  

124.  

125.  

126.  

127.  

128.  

Ney Klára i .mü 22.p.  
Az egykor könyvritkaságokat tartalmazó könyvtár maradvá -  

a miskolci evangélikus egyház tulatdonában.  

Bodolay i .ma _271.p.  

Palcsó  í.mü.86.p. 

Bodolay i .mü 449.p.  

Vaho t Imre:Io sonci Phőnix.Pe st.18 .51-1852.  

Pai Fejős Imre idézett cíkke.32o ..p.  

101. Békési. esperesség levéltára.Vtl.2... Elanitzay János  

előterjesztése.  

129. EOI:  e  II , c.1,• 26.  

13o. Bodolay  i.mü 2i2,p.  

131. Társalkodó.1841.évfolyatn..135.p.  

132. Csánda Sándovlagyar-szlovA kulturális kapcs©latok.Bp.  

1962. 468. p . 

133. Bodolay  i.~gti.3l,p. 

134. Szelényi Ödön:A magyar évangélikus nevelés története a re-- ;  

formációtól napj ainkig.Pozsony.1917.   

135. Sólyom Jenő:Három térkép a magyar evangélikusságról.  

Sopron .1943  . 	• 	h  

136 _. Ptikánszky; Béla:Német polgársák magyac föYdön.Bp 1944.  
46.p.  	° 	 . 

137. Pukánszky i.mü. 61.p.  	. 

138. Bo dolay  

0 
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138. Bodolay i.mU 226.p. 	-  

139. Szinnyei i.mü.14,34.hasáb . 	 , 

14o. Szemere Ber  t al au eredeti level.i : Rádey Könyv  t:ár. Szemere 
tár 	tetekbea. 	-  

141. Ugy anott .XC11.213.  

142. lásd Magyar  Történeti  Bibliográfia 1825 -1867.I1T.kötet.Bp. 
1959.41.4.p.22475-2248:9. t  telek.   

143. Schőnvitzky Bertalan:A pozsonyi kir.kath.fcigymnasium 
tört6nete.Pozsony.1896.321.p. ~ ,  

144. C sanda i  

145. Átveszi Illyés. Gyula i.mii 2o:p.  
146. Pesti N apl.6.189?.aug.5.®. tévedést. Dienes András l.eplezille  

nyomtatásb -an még meg nem jelent munkájábair.Petőfi életrajzt:"A.szód"  

c.fejezetben.  
147. Hatvani i mii. I.473.  . 	 . 

148, Tóvasi lajo s ;Nevelési emléklapok .Pest.184$.V.kötet.133.~f„ 
.149. Mikszáth Kálm.án.Fábry dános.Nekrolog.  
150 . Köznevelé s .1965.13-14. Szám ,536.p.. 	,  


