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A lgym nasium unk h a lad ásán ak  két a lap-akadálya.

Isten a tehetségeket nem ajándékozta oly mostoha kézzel, 
hogy hihetilök, miszerint azokból igen sokan ki vannak zárva; in
kább amellett szól a figyelmes észlelés, hogy az általános tehetlen- 
ség csak ritkaságul fordul elő. Ezen vélemény alapján azt gondo
lom, hogy azon középtanodában legkisebb az általános haladás, a- 
melyben aránylag, egyenlő szigor mellett, legtöbben utasittatnak 
utóvizsgára. Hanem aztán, hogy melyik az összes tanulók létszámá
nak az utóvizsgásokra eső azon százaléka, mely már sok, mely te
hát a tanintézet reputátiojának inár ártalmas, azt minden taninté
zetre egyenlőn érvényes számmal megjelelni nem lehet, mivelhogy 
a más-más vidéki elemi tanodák más-más nevelésli és képzettségű 
tanulókat szolgáltatván, a középtanodai haladást egyenlő mértékkel 
mérő középtauodák egyenlő osztályzati eredményre egészen egyen
lő munka mellett sem vergődhetnek. De ha nem lehet is az utó
vizsgások megengedhető általános minimumát megállapítani, azon 
állítást mégis merném koczkáztatni, hogy ahol ezek száma az ősz 
szes tanulók 19 százalékát megüti, ott az általános haladás nem 
kielégítő, hogy ott vagy magában a tanintézetben van baj, vagy 
ki viliről hozatnak be olyan akadályok, amelyekkel a tanintézetnek 
nehéz harozot kell vívnia. Nálunk az utóvizsgások száma rendesen 
19 százalék, tehát valahol bajnak kell lennie. Ha tudva van is tisz
telt iskolai bizottmányunk előtt, hogy, tekintettel tanintézetünk becsü
letére, az osztályozás nálunk is szigorúan megy, elanyira, hogy 
már egyetlenegy „aligkielégitő“ is utóvizsgát von maga után; talán 
mégsem lesz felesleges a helyzet felderítése végett azon akadályokat 
kutatni, amelyek bizonyára nem fukarul kimért tanári munkákat 
kedvezőbb eredményre juttatni máig még nem engedték. A hala
dás két igen fontos tényezőjéről, a tantervről és tanerőről nem szó
lok; amaról nem, mert lélek elnyiivő voltánál fogva úgy is el le
véli már Ítélve, óhajtott átalakulása, különösen a nyelvek összehal- 
mozottsága tekintetében, maholnap bekövetkezik; emerről nem, 
mert hiszen e részben nemcsak mi jöhetünk kifogás alá, mert hisz 
e részben mindenütt és mindég vau kívánni való s lesz mindaddig,
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amíg önmagunknak kell önmagunkat a gyakorlati tanítás, nevelés 
legelső elemeibe is belevezetnünk, amíg a tulosan-tul elfoglaltság a 
tágabb körű önmivelésnek útjában áll, amíg nálunk ág. hitvallá- 
suaknál a liivány bevehetien várul szolgál s amig a meg- és elvi
selt tanárok nyugdíjazása valahonnan elő nem kerül. A téli vizs
gákra elpazarolt időről, meg a nagyon is czélszerütlenül beosztott 
szünnapokról szinte nem, részint azért, mert ezen bajok is közösek, 
részint azért, mert az értesítő szűk kerete korlátol. Ezúttal csak 
ezen két helybeli akadályról : a korai iskoláztatásról és a tannyelv
ben való járatlanságról.

Feltűnő gyarlóság az emberek nagyobb részénél, vagy talán 
édes mindnyájunknál, bogy jobban törődünk kevésbé fontos, sem
mint fontosabb dolgainkkal: jobban vagyonúnkkal, mint testünkkel; 
jobban testünkkel, mint lelkűnkkel. Ezen viszásság alkalmazottnak 
látszik gyermekeink körül is, amennyiben okszerűbben járunk el pél
dául csikóidé, mint gyermekünk nevelésében. A csikót csupán óvjuk, 
de külömben szabad lótást-futást engedünk neki mindaddig, amig a 
fejlődött ség majdnem teljes fokát el nem érte; a gyermeket akár azért, 
hogy való vagy képzelt tehetségei zsengéinek mihamarább örvend
hessünk, akár azért, hogy a taníttatás gondjain mihamarább átessünk, 
akár azért, hogy gyermekünk mihamarább állásba jusson, akár csu
pán azért, hogy otthon ne lábatlankodjék, alig keménykedtek meg 
még csontjai annyira, hogy járása valamennyire biztos legyen, alig 
töltötte még be a negyedik évet, már küldjük az óvodába, alig az 
ötödiket, a népiskolába, alig a nyolczadikat, — már amennyiben 
rajtunk áll — a gymnásiunba. így a gyermek szabad testi fejlő
désére fenhagytunk négy kurta évet, azután nyakába akasztjuk az 
iskola egész és folytonos súlyát, nyűgéül a test, az ész és az ér
zelem fejlődésének. Miután a természet törvényei a mi óhajtásunk
hoz nem alkalmazkodnak, szükséges, hogy mi alkalmazkodjunk 
azokhoz; nézzük tehát mennyire természetes és igy mennyire elő
nyös a gyermek oly korai munka alá fogása. Az első gyermekkor 
az életévek 7 elsejét foglalja magában. Saját szemeink után tud
juk, hogy ezen 7 év alatt a test annyit fejlődik, amennyinél töb
bet az összes későbbi években is alig, nevezetesen : a végtagok 
erősen megnyúlnak, a lélekző szervek hirtelen kitágulnak, az agy
velő — hozzá értők állítása szerint — egészen elkészült. Ezen ta
pasztalásból gondolnám, az következik, hogy a természet az első 
gyermekkort, az-az az első 7 évet, tisztán a test számára követeli, 
tehát ebbe az öntudatos nevelés nem nyúlhat bele egyébért, hanem 
csak, hogy a test fejlődésében a természetnek kezére járjon, s 
hogy a gyermek érzelmi kis világ ában ültetgessen, netalán gyom- 
lálgasson s ez által a még csak jövendő tanítás-nevelésnek alapot 
készítsen S kezére járnak- e a természetnek akár a feladatokat



merőben nem értő iskolává lett óvodáink*) akár iskoláink? Na
ponta 5 — 6 órai ülés által épen akkor vonjuk meg a gyermektől 
a szabad mozgást, épen akkor lázitjuk mesterségesen izmait, ami
dőn ezeknek a gyakorlásra legnagyobb szükségük van; az arány
lag igen szűk helyiségekben épen akkor nyeli talán épen görbe 
ülés közt is naphosszat a kigőzölgést, amidőn a vér és lélekző 
szervek képződése legrohamosabb, tehát amidőn az ártalmas behatás 
legkönnyebben hagy maradandó nyomot maga után, tehát amidőn 
a tiszta levegőre legkiáltóbb szüksége van; a még csak 4—6 éves 
gyermek tanulásra szorítása által épen akkor feszitjük az agyat, 
épen akkor kergetjük bele a vért, amidőn ez az agy alakulási ha
talmas tevékenységénél fogva magától is oda siet, amidőn tehát 
önmagától is legkönnyebben vehet hibás irányt. Ib>gy aztán a gyer
mek egész testének, különösen az agynak ilyetén megtámadása 
milyen visszahatással van az egész vegetatív életre, nevezetesen az 
egész idegrendszerre? azt mutogatni nem az én dolgom; de azt 
merném állítani, hogy azok a nápicz tagok, azok a csiint növések 
azok a sápadt arczok, azok a különféle vérbetegségek, azok a gya
kori főfájások, azok a mindegyre szaporodó szemgyengeségek, azok 
a nyomott kedélyek, azok a korán felébredt érzéki vágyak — a 
férges gyümölcs előbb érik — jó részben ide vezethezők vissza. 
Pedig elismert igazság, hogy a lélek épsége erősen füg a testétől.

Es mit nyertünk a testnek ekkénti satnyitása által? Roszabb 
esetben a lélek eltompulását, a legjobban épen semmitsem. A lel
ki tehetségeknek csak úgy megvannak a magok szervei, mint az 
érzékeknek, s azon szervek csak úgy lassan-lassan, csak úgy egy
más után fejlődnek, mint az érzékekéi, még pedig nem ezekkel 
párhuzamosan, hanem ezek után, mert ezek alapján. A gyermek 
először figyel, azután észrevesz, azután emlékezik, azután megkü
lönböztet. De ezen lelki erők akármelyiké is még az első gyermek
korban oly repkedő, hogy huzamosabban késni bármely tárgynál 
sem tud, nem tud azért, mert még gyenge, tehát mert kifárad, tehát 
mert türelmetlen, tehát mert szüksége van a változatosságra. Ha 
már mi a gyermek lelki erőit gyengeségük daczára is arra szorít
juk, hogy meghatározott, még elvont tárgyakkal is huzamosan

*) Nem szeretnék félreértetni. En az óvodák eszméjét, mint a valódi ember- 
szeretet egyik legáldásosabb kisugárzását, szívesen tisztelem, nálunk le
endő meghonosítását s azon feladat megtestesítését, hogy a gyermekek 
tágas, világos, száraz külső és belső helyiségekkel s képzett vezetőkkel 
ellátott óvodákban minden külső és belső káros behatásoktól megóvas- 
sanak s oly játékokkal, amelyek érzelmük és eszük fejlesztésére alkal
masak, foglaíkodtassanak, óhajtva óhajtom; de ártalmasoknak tartom azon 
koresóvodákat, amelyekben szellemi és anyagi tebetlenség csupán csak 
a megélhetés szempontjából tanítóul kontárkodik.
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foglalkozzék, természet szerint be kell következnie annak, ami ha
sonló esetben az izmokkal megtörténik : erőltetett kézi mnnka után 
elkezd a kéz reszketni, és ha az erőltetés rendesen ismétlődik, a kéz 
reszkető is marad; erőltetett nézés után megfájdul a szem és ha 
az erőltetés rendesen ismétlődik, a szem fájós is marad, sőt meg is 
vakúl. A figyelem megerőltetése szüli a figyelni nem-tudást, a szó
rakozottságot; az emléé az emlékezni nem-tudást, a feledékenysé- 
get. Pedig a ki figyelni és emlékezni nem tud, az a tudományra 
nézve el van veszve, mert amire nem figyelünk, azt meg sem érthet
jük; a mit meg nem értettünk, azt meg sem tarthatjuk; amit meg nem 
tartottunk, az reánk nézve nem létezik. Ezen két sarkalatos hiba az, 
amiben ifjúságunk egy része szánandólag szenved s amin a tanár leg
jobb igyekezete is megtörik. —- Itt ellenvethetni, hogy hisz a figye
lem, az észrevevés az emlékezés, amegkülönböztetés erejéből már az 
első gyermekkorbanis van, és ha van, amennyire van, ahoz képest 
csak kell gyakorolnunk a meglevő erőket, mert hisz alélek erői hasz
nálhatóságának csak úgy feltétele a gyakorlás, mint az érzékéinek. 
Igaz; de vájjon szükségünk van-e a nálunk szokásos olvasás, irás, 
költemény halmaz s kaptafára ütött számvetésre, mint kezdetleges 
gyakorlatra? nem lenne- e sokkal javalhatóbb e részben is csak 
arra szorítkozni, hogy a természetet támogassuk? Az első gyermek
kornak eléggé elfoglaló iskolája a szoba, a ház, a helység, a ter
mészet; az ezekben levő ezer meg ezer féle dolgok alakja, neve, 
sajátsága; továbbá az anyanyelv —- nálunk nyelvek — egész 
szótára és a gyermek környezetében forgó gondolatok. Csakhogy 
mi mindezekkel úgy vagyunk, mint a kocsival: csupán a felrakott 
terhet vesszük tehernek. Pedig ezen tehernek sem vett dolgok ös
szege oly mennyiségét képezi a tudásnak, amely még a férfikor 
tudásának is igen jelentékeny részét teszi. Ezekben támogassuk csak 
az egész gyermekkoron át a nálunk még nem divatozó nézleti ok
tatás által a természetet, s meglehetünk győződve, hogy gyerme
kink lelki erői gyakorlottak s annyira munkabírók lesznek, amen
nyire természeti arravalóságuknál fogva lehetnek. — Azt is mond
tam fölebb, hogy a korai tanitatással a legjobb esetben semmit 
sem nyerünk. Ezt igy értem : amit a gyermekbe az első korban 
nagy-keservesen beleiskoláztunk, azt a 7 éves korában tanulni kez
dő, hasonló képességű gyermek egy év alatt könnyű szerrel elsa
játítja, még pedig azzal együtt, amit amaz a 7-ikben még hozzáad; 
a kiilömbség csak az, hogy az utóbbi jobb kedvvel és maradan
dóbb sikerrel, mert el nem kényszeredett lélekkel dolgozott. Ré
szint ebből megérthető, hogy miért nivellirozza a hasonló tehet
ségű fiukat már az első gymnasialis osztály is.

Még más bökkenője is van a korai iskoláztatásnak : úgy az 
egész kedélynek, mint az egyes jó érzelmeknek fejletlensége, ro-
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szabi) esetben kiszikkasztása. Pedig egész lételünknek a kedély az 
érzelmek a központja; ebből csíráznak ki vallásos és erkölcsi fo
galmaink; ebből indul ki a gondolkodás, az akarat, a cselekedet; 
egyedül ettől függ a lélek emelkedettsége, a jellem nemessége ; 
egyedül ez a forrása minden emberileg elérhető igazi boldogság
nak. De készen a kedélyt, a jó érzelmeket sem kapjuk, sőt még 
csak megsem tanulhatjuk; azoknak egyenesen felébresztetniök, nevel- 
tetniök, gyakoroltatniok kell. S lévén a kedély, az érzelmek csak kedély, 
csak érzelmek által felébreszthetők és gyakorolhatók, világos, hogy 
a jó érzelmi nevelés azok által eszközöltethetik legsikeresebben, 
akik azonkívül, hogy általában kedélyesek s hogy részletesen is 
jó érzelmüek, a gyermek jövőjét kiválólag szivükön hordozzák. Ilye
nek mindenekelőtt az anyák. Ha igazi anyák ők szeretik gyer
meküket e világon legjobban; ők legképesebbek arra, hogy min
den gondolatukat gyermekük javára intézzék; ők kisérik feszült, fi
gyelemmel minden érzelem-nyilatkozatát; ők veszik észre s gya- 
lulgatják a helytelent; ők ápolják édes biztatással, vonzó példával 
a helyeset. Innen van, hogy az emberiség legnagyobb jóltevői az 
anyai nevelésnek köszönik lelkületűk egész fenségét; innen van, 
hogy a „pueros in gremio matris educari“ elv már ezelőtt 3000 
évvel teljes érvényben állott s áll máig is mindenütt, ahol az anya 
puszta szülőnél magasabb hivatásunak is tekinti magát. De ha már 
a 4 éves gyermeket egész napra kizavarjuk a házból, hol veszi 
akkor az anya az elégséges érintkezési időt? kiben lesz ő helyette 
annyi szeretet, annyi bizalom, annyi hűség, annyi engedelmesség, 
annyi tisztelet,r annyi szerénység, annyi erkölcsi finom érzés, mint 
őbenne van? És ha mindez az óvodásban avagy a tanítóban megvolna 
is, megvan-e épen az ő gyermeke irányában? És ha megvolna is, meg 
van-e a lehetőség, hogy ő azokat minden egyes gyermekre néz
ve oly ragadóvá tegye, mint teheti saját gyermeke irányában ma
ga az anya? Nem hiszem. Avagy a társaktól ragadjon rá valami ? 
Ferdeségek igen, de a gyakorlott jó érzelmek nélkül még önma
guk is szűkölködnek. Mellettem szól saját tapasztalásom, melysze- 
szerint a korán iskolázottakban kevesebb a ragaszkodó szeretet, 
kevesebb a szives tisztelet, kevesebb a bizalmas engedelmesség, ke
vesebb az érzékeny becsületérzés. Amig az ily anyátlan gyerme
kek pirulni sem igen tudnak, amig ezek egyetlen sarkantyúja az 
anyagi kényszerítés : amannak egy barátságos figyelmeztetés, egy 
feddő tekintet hasznos szolgálatot tett. A jó érzelmek hiányából 
kényszeritőleg következik azután, hogy a tanár bánása nem lehet 
oly humánus, mint ahogy azt a gynmásium humanisticus iránya 
javalja, követeli.

Súlyos akadálya algymnásiumunk haladásának a magyar, a 
tannyelvben való járatlanság is. Városunk aránylag igen csekély
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kivétellel tót; mindemellett egyedül a tót nyelvet csak a földmi- 
ves osztály használja; a többiek egy része inkább a németet, más 
része inkább a magyart. A több nyelvű helységek könnyen belecsúsz
nak a nyelvkeverés hibájába, tehát abba, hogy jól egyiken sem be
szélnek. Ezen hiba, mely a mi tanulóinknál általában megvan, már 
magában véve is nagy baj; de erősen nagyobbodik a baj az által, 
hogy némelyek, amidőn az első osztályba belépnek, alig tudnak a 
tannyelvből valamit. Ezen körülményből önkényt folyik, hogy a 
tanár, kellvén neki több nyelven is magyarázatát ismételnie, időhi
ány miatt nem merülhet úgy bele tárgyába, amint helyén volna; 
hogy a csak tótul értő tanuló, nem lévén meg az itteni tót nyelv
ben a gymnásiális tárgyaknál előforduló kellő kifejezések, még az 
oly szűk magyarázatot is csak hézagosán foghatja fel ; hogy az 
ilyen tanulónak, ha egyáltalában valamit lenditeni akar, alig ma
rad egyebet mit tennie, mint a nem értett nyelvű s alig-alig meg
értett tárgyon leczkét kinos-keservesen beemléznie; hogy az igy 
beemlézett leczke, mivel az értelembe nem fogódzhatik, minél elébb 
úgy lehámlik a tanulóról, hogy egy kis szóbőségnél alig-alig ma
rad még egyéb is belőle. Ha már most az ismétlés, illetőleg a 
szigorlat ideje, eljő mit tegyen az a szegény tanuló az előtte fekvő 
7—8 tantárgygyal ? A dolog tartalmát kisajtolni nem lehet belőle, 
mert hisz azt már kezdetben sem szívta be kellőleg; gépies tudást 
sem mutathat fel, mert még a beemlézhetőkre sincs elég ideje, 
Ha pedig a tanuló sem tartalmi, sem gépies tudással nem állhat elő. 
okvetlenül el kell buknia. Igen, de az első osztály legkönnyebb 
is, meg alap is. Mivel legkönnyebb, valahogy azon kiváló szorga
lom mellett talán mégis átverheti a tanuló magát; mivel alap, ha 
csak valahogy verte át magát, a következő, mindinkább nehezbülő 
osztályokban elmaradhatlan a bukás. Ilyen fiuk számára azután 
csak egy orvosság van : az osztály öukénytes ismétlése. Erre a fi
uk, igen csekély kivétellel, bőségesen ráérnének ugyan, mivelhogy 
úgyis korán kezdték a tanulást; módjukban is állana, mert hiszen 
helybelinek egy évi iskolai költség bizony nem érvágás; javukra 
is válnék, mert, ha egyebet nem, azt csakugyan megnyernék, hogy 
egy évnyivel több érettséget, tehát győzőbb munkaképességet vin
nének a következő osztályba : mindemellett az ismétlést sem a szü
lék, sem a fiuk — 5—6 igen becsülésre méltó kivétellel — nem 
igen szokták örvendeni; a szülék nem, mert gyennekök elmara
dottsága okát a gyermeken kivid keresik, tehát természetesen más 
osztályt, illetőleg más tanárt óhajtanak; a fiuk nem, mert társaik
tól elmaradni restéinek, s mert a szülék véleménye őket is irá
nyozza.

Azonban van okom hinni, hogy úgy a korai iskoláztatás, mint 
a tannyelvben való járatlanság nyűgéből már most kifelé járunk.
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Az ez évben, nálunk felállított, a gymnásiális iránynak megfelelő- 
leg szervezett, alkalmas tanerővel s a szükséges taneszközökkel 
ellátott három osztályú magyar elemi iskola gondoskodni fog ar
ról, bogy a gymnásiumba igyekvő, legalább is 10 évet betöltött 
legyen; hogy a tannyelven necsak beszéljen, sőt annak nyelvtani 
elemeit is legalább öregiből ismerje; hogy a számtanból ne értelmet
len, elvekre nem támaszkodó gyakorlati fogásokat, hanem oly készle
tet hozzon magával, amelyet a gymnásium felhasználhason; általában, 
hogy az elemi és a középtanoda közötti tér ne nyaktöréssel átu
gorható, hanem szelíden átléphető legyen. Ha ezen elemi iskola 
feladatának megfelelend, amihez pedig legkisebb kétségem sem fér; 
ha ezen iskolát mindazon helybeli szülék, akik gyermekeiket a 
gymnasiumbá szánják, igénybe veszik : utóvizsgásaink száma jelen
tékenyen csökkenni fog. HORVÁTH JÁNOS.

II.
J eg y ze tek  az  a lgym nasium  történetéhez.

Választás utján megújulván a múlt őszön egyházunk presby- 
teriuma, ennek kebeléből iskolai bizottmányunk is újra alakult, 
még pedig, Ítélve eddigi eljárásáról, oly szerencsés összeállítással, 
hogy az algymnasium a további lendület teljes reményével tekint
het feléje.

Algymnasiumunk a városi orvosi lakban szállásol, fizetvén idáig 
az illető orvos urnák évenként 200 frt. lakbért. Városunk tisztelt 
képviselő testületé, mely a tanügyre is mindig kiváló gondot for
dít, ezen terhet a tulajdon-jog fentartása mellett magára vállalta, ami 
által intézetünket újabb hálára s további becses figyelme kiérdem- 
lésére kötelezte.

A nálunk is szükségesnek mutatkozott tápintézet felállítása 
már a múlt évben elhatároztatott, ez év elején pedig, amint az an
nak idején hirdetve volt, valósittatott is. Jelenleg még e czélra kész 
alap nem lévén, a kiadásokat egyesek szives adománya fedezte.

Egyházunk részint azon méltányosságtól, amelyel minden nem
zetiség iránt viseltetik, részint a tótnyelvű gyermekek iránti tekin
tettől, hogy ezek a magyar-nyelvet ideje-korán és helyesen meg
tanulhassák, indíttatva, már az ősszel egy rendes magyar elemi is
kolát nyitott meg. Ezen iskolának felállítása azért érdekli igen kö
zelről az algymnasiumot, mert ezzel összevágólag szerveztetvén, er
re előnyös előkészítőül szolgál.

Alg ymnasiumunk egyik tanára csonka fizetésre hivatott meg, 
s ezen volt két éven át. Megszabadulván a folebb említett lakbér
től, ezen csonka fizetés 800 írtra emeltetett és igy a nálunk rend
szeresített tanári fizetés teljességéhez közelebb jutott.
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Hogy az ifjúság vallásos és erkölcsös fejlesztésére kellő gond 
fordittatott, kogy komoly természetit törvény-áthágás nem fordult 
elő : az algymnasium fogalmából önkényt következik.

Egyházunknak, tehát algymnasiumunknak is örvendetes kilá
tása van arra, hogy az 1868-ik júniusban főtisztelendő Dr. Székács 
József superintendens ur egyházi látogatásában részesülend; ezen 
esemény azonban, mivel a jelen értesitő összeállításánál utóbb kö
vetkezik be, történeti adatul majd csak a jövő évre jegyeztetik fel.

A helybeli tisztelt casino azon már folyamatban levő üdvös 
irányú munkálkodása is, hogy ifjúságunk szellemi tevékenysége, 
s a történelmi nagy nevek iránti kegyeletessége rugójául most meg 
Kossuth alapítvánnyal örvendeztessen meg bennünket, jelenleg csak 
mint leendő tény, de azért már is élénk hálaérzettel jeleztetik.

III.
Iskola i b izottm ány.

Algymnasiumunkat a presbyterium kebeléből három évre meg
választott következő iskolai bizottmány kormányozza :

Elnök : Haan Lajos, egyik helybeli lelkész, ki egyszers
mind a presbyteriumnak is elnöke*).

Tagok : Áchim L. János, egyházi gondnok.
Csorba Mihály, földbirtokos.
Eördögh Frigyes, járási főszolgabíró.
Horváth János, algymnasiumi igazgató.
Kemény Mihály, esperességi felügyelő.
Kitka János, földbirtokos.
Mudrony János, földbirtokos.
Novák Dániel, magány zó.
Ondroviczky János, iparos.
Patay György, földbirtokos.
Eéthy Pál, városi orvos.
Sailer Károly, földbirtokos.
Szeberényi Gusztáv, másik helybeli lelkész, gym- 

nasialis pénztárnok, esperes.
Szemian Sámuel, városi jegyző.
Szomora Bertalan, tanár, ezen bizottmány jegyzője.
Sztraka Ernő, városi mérnök.
Uhrinyi András, földbirtokos.
Zsilinszky György, földbirtokos.
Zsilinszky Mihály, város bírája.

Ezen bizottmány hatáskörébe egyházunk összes tanügye 
beletartozik.

*) Ezen két együtt járó elnökség a két helybeli lelkész ur között évenként váltakozik.



IV.
T a n á r o k .
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Horváth János. Tanította a IV. osztályt s igazgatta az al- 
gymnasiumot.

Melczer Kálmán. Tanította a latin és magyar nyelvet, szánt
ás mértani az I. és II. osztályban, az I. osztály főnöke, s az al- 
gymnasium könyvtárnoka.

Styaszny Sámuel. Tanította a vállástant, német nyelvet, föld- 
és természetrajzot, szépírást az I. és II. osztályban s még ez utób
biban, melynek főnöke, a történelmet.

Szomora Bertalan. Tanította a III. osztályt, jegyzője a tanári 
értekezletnek.

Benka Pál, a helybeli magyar elemi iskola rendes tanítója. 
Tanította a rajzot és műéneket.

A confinnatiora való előkészítést a lelkészi hivatal tartja fenn 
magának.

V.
T a n u l ó k .

A) INT óvszerint.
Első osztály.

1) Bajcsi Lajos, ág. hitv., B.-Csaba.
2) Fabriczy Lajos, ág. hitv., B.-Csaba.
3) Fay Salamon, izrael,, B.-Csaba, szorgalom díjas a Kazinczy- 

féle alapítványból*).
4) Gally János, ág. hitv., B.-Csaba.
5) Iliiké Béla, rom. kath., B.-Csaba. 
fi) Jeney Pál, ág. hitv., B.-Csaba.
7) Kliment Mihály, ág. hitv., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő.
8) Knak Ernő, ág. hitv., Elek, önkényt ismétlő.
9) Lepény Pál, ág. hitv., B.-Csaba, szorgalomdijas a Kazinczy- 

féle alapítványból.
10) Lukoviczky György, ág. hitv., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő.
11) Michnay László, ág. hitv., B.-Csaba.
12) Michnay Mihály, ág. hitv., B.-Csaba.
13) Omaszta Béla, rom. kath., B.-Csaba, az első fél év elején kilépett.
14) Ormay Lajos, ág. hitv., Paulis.
15) Osko János, ág. Hitv.. Orosháza.
16) Rácz Imre, róni. kath., B.-Csaba.

*) Az ezen czim alatt előforduló szorgalomdij tőkéjét, 650 forintot, a hely
beli casino alapította 1860-ban egyesek adományából, Kazinczy emlékére.
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17) Ilajz Kálmán, izrael., B.-C.saba.
18) Rajz Mihály, izrael, B.-Csaba.
19) Rákóczy Lajos, róm. kath., B.-Csaba.
20) Reisz Miksa, izrael., B.-Csaba.
21) Sailer Károly, ág. hitv., B.-Csaba, önkényt ismétlő.
22) Szeberényi Gusztáv, ág. hitv., B.-Csaba.

Második osztály.

1) Friedmann József, izrael., B.-Csaba.
2) Goldberger Titusz, ág. hitv. Szemlak.
3) Hirschfeld Armin, izrael., Balatonfüred, szorgalomdijas a Ka- 

zinczy-féle alapítványból.
4) Jánosi Imre, kel. gör., Gyoma.
5) Kugel Ignácz, izrael., B.-Csaba.
6) Künsztler Sándor, izrael., Orosháza, magántanuló.
7) Lövy Jakab, izrael., Gyula-Varsánd.
8) Miló Pál, ág. hitv., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő.
9) Ormay Kálmán, ág. hitv., B.-Csaba.

10) Petrovszky Imre, róm. kath., B.-Csaba, féltandijas.
11) Rimler Lajos, ág. hitv., B.-Csaba.
12) Sailer Elek, ág. hitv., B.-Csaba.
13) Sailer Gyula, ág. hitv., B.-Csaba.
14) Schnitczer Márk, izrael., B.-Csaba.
15) Simko Antal, róm. kath., B.-Csaba.
16) Szemián Kálmán, ág. hitv., B.-Csaba, szorgalomdijas a Ka- 

zinczy-féle alapítványból.
17) Takács Árpád, ág. hitv., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő, az el

ső félév végével kilépett.
18) Tomka Pál, ág. hitv., B.-Csaba, szorgalomdijas a Kazinczy- 

féle alapítványból.
19) Vachsmann Leo, izrael., Orosháza, az első félév elején kilépett.
20) Veisz Eduárd, izrael., B.-Csaba.

Harmadik osztály.

1) Bajcsi Géza, ág. hitv., B.-Csaba.
2) Belenka János, ág. hitv., B.-Csaba.
3) Foltiny Elemér, róm. kath., Orosháza, önkénytelen ismétlő.
4) Foltiny Viktor, róm. kath., Orosháza, önkényt ismétlő.
5) Gally Béla, ág. hitv., B.-Csaba.
6) Hornyacsek Lajos, ág. liitv., B.-Csaba.
7) Hrabovszky Lajos, ág. hitv., B.-Csaba.
8) Huszár Lajos, ág. hitv.. Orosháza, szorgalomdijas a Kazinezy- 

féle alapítványból.
9) Hűké Géza, róm. kath., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő.
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10) Kesjár Márton, ág. Iiitv., B.-Csaba.
11) Novák József, ág. hitv., B.-Csaba.
12) Ondroviczky Lajos, ág. hitv., B.-Csaba, szorgalom díjas a beirás 

alkalmával begyült adományból.
13) Oppenheimer Eduárd, izrael., B.-Csaba.
14) Podsztrelen György, ág. hitv., B.-Csaba, tandíjmentes, szorga- 

lomdijas a Kazinczy-féle alapítványból.
15) Sailer Géza, ág. hitv., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő.
16) Schvarcz Sámuel, izrael., B.-Csaba, az első félév végével kilépett.
17) Vallerstein Mór, izrael., B.-Csaba.
18) Veisz Jakab, izrael, B.-Csaba, szorgalom díjas a Kazinczy-féle 

alapítványból.
19) 'héván Adolf, izrael., B.-Csaba.

Negyedik osztály.

1) Blum Ignácz, izrael, Gyula, féltandijas, szorgalomdijas a Ka
zinczy-féle alapítványból.

2) Freund Lajos, izrael., B.-Csaba.
3) Gally Lajos, ág. hitv., B.-Csaba, önkényt ismétlő, szorgalom- 

dijas a Kazinczy-féle alapítványból.
4) llaan Béla. ág. hitv., B.-Csaba, önkényt ismétlő.
5) Krátky János, ág. hitv., B.-Csaba.
6) Launer Gusztáv, ág. hitv., B.-Csaba, önkényt ismétlő, szorga- 

lomdijas a Kazinczy-féle alapítványból.
7) Licsko Lajos, ág. hitv., B.-Csaba.
8) Nikolics Sándor, kel. gör., B.-Csaba, féltandijas.
9) Omaszta Lajos, r. kath., B.-Csaba, az első félév elején kilépett.

10) Ormay Géza, ág. hitv., B.-Csaba.
11) Reisz Miksa, izrael., B.-Csaba.
12) Reök Iván, ág. hitv. B.-Csaba.
13) Szerie Márk, kel. gör. Gyulicza, az első félévben fizető táp- 

intézetbeli.
14) Tomka Elek, ág. hitv., B.-Csaba.
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Összesen 76 5 71 41 8 3 19 1 3 1 12 6 7 1 79

VI.
T a n t á r g y a k .

I. Osztály.
/

Vallás*) hetenként 3 óra. O-szövetségi történetek Palaestina 
rövid földrajzával; tízparancsolat, szentirási mondatok s egyházi 
énekek szemelvényével. Kézikönyv: Varga János bibliai története 
és Vendel kátéja.

Latin nyelv h. 6 óra. A kivételek leszámításával kizárólag a 
rendes igékig, a szabályok 25 mindkét nyelvű gyakorlat lefordítá
sában gyakorolva, a szók betanulva és elemezve. K. k. Schultz 
Kis nyelvtana és gyakorló könyve.

Magyar nyelv h. 3 óra. Betti- és szótan, szóalkotás, a nevek 
ragozása s alapfogalmak az igékről; elemzés, kisebb költemények 
és prosak emlézése. K. k. Sárospataki nyelvtan és Dlhányi olva
só könyve.

Német nyelv h. 2 óra. Olvasás, szépírás és helyesírás, szóta
nulás, s némi gyakorlati kísérlet a névragozásban. K. k. Toepler 
nyelvtana.

*) E tárgyban a nem-protestáns tanulók illető lelkészeiktől nyertek rendes 
oktatást s ennek alapján tanosztályzatot is.
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Földrajz li. 3 óra. Földrajzi fogalmak, a föld physikai álta
lános ismerete; kísérlet a térkép-rajzolásban Mihályfy fokhálózata 
alapján. K. k. Bellinger—Fényes.

Mennyiségtan h. 3 óra. Alapműveletek megnevezetlen és meg
nevezett egészekkel; közönséges és tizedes törtek. K. k. Mocnik. 
— Szász Lapmértanból az egyenes vonalok, szögek, háromszögek. 
K. k. Mocnik — Szabóky.

Természetrajz h. 2 óra. Emlősök, rovarok. K. k. Dorner.
Összesen 22 óra.

II. Osztály.

Vallás h. 3 óra. Uj-szövetségi történetek; a káté folytatása és 
bevégzése szentirási mondatok és egyházi énekek szemelvényével 
kisérve. K. k. mint az elsőben.

Latin nyelv h. 6 óra. A múlt évinek ismétlése mellett az ak
kor elhagyott kivételek, az alaktan folytatása és bevégzése, a sza
bályok és kivételek 40 mind két nyelvű gyakorlat lefordításában 
gyakorolva, a szók betanulva és elemezve; a latin olvasmányok 
néhányának emlézése. K. k. mint az elsőben.

Magyar nyelv h. 3 óra. A múlt évinek ismétlése után az alak
tan folytatása és bevégzése; szóképzés, elemző olvasás, mondatré
szek ismertetése, költemények és prosák emlézése; kisebb fogalma
zásbeli gyakorlatok. K. k. mint az elsőben.

Német nyelv li. 3 óra. A nevek és névmások ragozása meg
felelő 25 gyakorlattal, ezek szóinak megtanulása és elemzésével 
K. k. mint az elsőben.

Földrajz (első félévben) h. 3 óra. Egyetemes földrajz kisérve 
térkép-rajzolással. K. k. és fokhálózat mint az elsőben.

Történelem (második félévben) h. 3 óra. Az O-kor vázlata 
K. k. Zsilinszky.

Mennyiségtan h. 3 óra. Arány, hármas szabály, mértékisme. 
K. k. mint az elsőben. Mértanból a három- és sokszögek térszá- 
mitásokkal. K. k. mint az elsőben.

Természetrajz h. 2 óra. Madarak, hüllők, halak; növénytan. 
K. k. mindegyikben Dorner.

Összesen 23 óra.
III Osztály.

Vallás h. 3 óra. Nevezetesebb események az egyház történet
ből, reformatió története általában és hazánkban, s rövid symbo- 
lika. K. k. Ilaan.

Latin nyelv h. 6 óra. Az alaktan futólagos ismétlése után a 
mondattanból az ejtések használata fordításokkal a gyakorló könyv
ből. K. k. mint az elsőben. Cornelius Neposból 5 életrajz, —
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Phaedrusból 20 mese lefordítva, elemezve, a mondattani szabályo
kat folytonosan alkalmazva s mindkét szerző darabjai részben 
emlézve.

Magyarnyelv h. 3 óra. Szóegyeztetés és szóvonzats elemző ol
vasás, szabadon választott költemények és prósák szavalása, s ha
vonként 2 irály gyakorlat. K. k. Imre és Dlhányi.

Német nyelv h. 3 óra. A rendes és rendhagyó igék elemzett 40 
gyakorlattal; a mondattan legfőbb szabályai. K. k. mint az elsőben.

Földrajz együttesen a történelemmel h. 4 óra. A közép- és 
újkor főbb mozzanatai. K. k. Zsilinszky.

Mennyiségtan h. 3 óra. Betűvetés, hatványok, gyökök. K. k. 
Moenik—Szász. — Mértanból a kör- és annak térmérése. K. k. Moc- 
nik — Szabóky.

Természetrajz (első félév) h. 2 óra. Ásványtan. K. k. Dorner.
Természettan (második félévben) h. 2 óra. Vegytan K. k. Gregus.

Összesen 24 óra.

IV. Osztály.

Vallás h. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Székács.
Latin nyelv h. 6 óra. Az ejtések használatának ismétlése 

után az időtan megfelelő gyakorlatok lefordításával a gyakorló 
könyvből; Prosodia. K. k. mint az elsőben. J. Caesar gall hadjára
tából a második könyv s Ovidius pontusi leveleiből 5, elemezve, 
lefordítva, a mondattani, illetőleg prosodiai szabályokat folytonosan 
alkalmazva s mindkét szerző darabjai részben emlézve.

Magyarnyelv h. 3 óra. Összetett mondatok kötése, ideértve a köz
mondattant is ; elemző olvasás, szabadon választott költemények és 
prosák szavalása; havonként 3 irály gyakorlat s ezenkívül az ügy
iratok. K. k. mint a harmadikban.

Német nyelv h. 3 óra. Az igék ismétlése után a nyelvtan foly
tatása s bevégzése különös figyelemmel az eltérésekre; a mondat
tan részletesebb ismertetése; 36 gyakorlat és 6 elbeszélés lefordí
tása s az utóbbiaknak emlézése. K. k. mint az elsőben.

Földrajz és történelem h. 4 óra. Magyarország földrajza Mi- 
liályfy Magyarország fokhálózata alapján történt térképrajzolással, 
utóbb történelme. K. k. mindegyikben Dierner—Hantó*).

Mennyiségtan h. 3 óra. Az összetett viszonyszámoíások s az 
első fokú egyenletek egy ismeretlennel.- Tömörmértan. K. k. mint 
a harmadikban.

Természettan h. 3 óra. A hő, a testek egyensúlya és mozgása, 
a delej esség, s villany osság. K. k. mint a harmadikban.

Összesen 24 óra.

*) Jövőre: Horváth Mihálytól a magyarok története a tanuló ifjúság számára.
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Szépírás az I. és II. osztályban hetenként 2-2, a II 1.-ban 1 óra.
! i \ hetenként egy-egy kötelezett óra.Műének J
Francia nyelv
Zene
Táncz

magán-utón volt tanulható.

VII.
T a n e s z k ö z ö k .

A taneszközök ez évben részint vásárlás, részint ajándékozás 
utján ezekkel szaporodtak :

27G kötet könyv7.
23 iskolai értesítő.

4 tanítás- nevelési folyóirat.
3 különböző irányú heti lap.
2 politikai napi lap.
1 arczkép csarnok.
1 fali térkép.

80 rovar.
3 növény.

93 darab ásvány.
14 darab kagyló.
31 darab terinészettani eszköz.
10 darab régi és emlékpénz.

Ezekből :
A) Szerzemény.

A magyar nyelv7 szótárának folytatása, Czuczor és Fogarasi; 
Physikalische Technik, Frick; Encyclopaedic des gesammten Er- 
ziehungs- und Unterrichtswesens, Schmid; a magyar nemzet tör
ténete, Jókay; Szavaló, Környei; ütvén mese, A munka jutalma, 
A becsületszó, Az árvák, Báró Vignerolles, Tiszteljed atyádat és 
anyádat, A bankjegyek, Száz kis történet, — Hoffmann; Robin
son, Campe; Történelmi gyöngyök, Kiss; Szilágyi haragja, Zalár; 
Furcsa hős-költemények, Arany; Budapesti szemle; Sárospataki 
füzetek; Zeitschrift für das Gymnasialwesen; Egyházi és iskolai 
lap; Pesti napló; Európa térképe, Holle. — Pelylce a testek sű
rűségéhez; Higanysajtó; Rézgolyó gyűrűvel és lámpával; Sürmérő 
a folyadékokhoz; Készlet az éleny készítéséhez; Fokozatos kész
let a testek hosz-kitágulásához; Három fokozatú hőmérő; Henger
kerék ; Ek; Készlet Archimedes törvényéhez; Nyomó szivatyú; 
Készlet a Toricelli kísérlethez ; Légsulymérő ; Légszivatyú ; 
Hero lapdája; Hero kútja; Fújtató; Villanyos inga; Aranylemezes 
villany-mutató; Készlet a megosztás általi villanyossághoz; Kettős

■i .
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villanykerék; Franklintáblája kisütővel; Rókafark; Macskabőr; 
Két Volta-elem; Készlet az indítás általi villanyossághoz; Cartes 
búvárja; Mikroscop; Reagens eszközök.

Megemlítendő még az ez idei szerzeményeknél : egy 8' ma
gas és 7' széles szekrény a természettani eszközök számára, és 14° 
templomi pad a III. és IV. osztály ellátására.

B) Adomány

Sailer Klek : 7 drb. ásvány; Scholez Gusztáv : 12 drb. ás
vány ; Schablik lőcsei tanár : 1 drb. ásvány; Czebányi Cornél : 50 
drb. ásvány; Gajdács Pál : 16 drb. ásvány; Haan Lajos : 3 drb. 
gomba; Simko Antal : 8 drb. kagyló; Reisz Miksa : 1 drb. kagyló; 
Foltiny Elemér és Viktor : 14 drb. kagyló; Lelioczky Endre : 80 
drb. rovar; Szomora Bertalan: magyar ezüstpénz 1555; Eördögli 
Frigyes : római ezüstpénz Augustus korából; Ormay Tivadar : ko
ronázási arany emlékpénz 1765 és 1867, ezüst 1867, országgyűlés 
megnyitási ezüst 1865, püspök beavatási ezüst 1747, 3 drb. római 
ezüst a császárok korából; Stark Adolf, római ezüst ugyan azon 
korból. — A testvér intézetektől összesen 23 iskolai értesítő; Uj 
korszak, a szerkesztőségtől; Rolkó Kálmán : költemények; Harsá- 
nyi Otto : a magyar nép adomái, Czigányok, Börtöndalok, Xantus 
levelei; Haan Albert : Hősregék, Merkwürdigkeiten Oesterreichs, 
Természettudomány, Mátyás diák könyvesháza, Levelező. Magyar- 
Német és Német-Magyar szótár; Lampel Róbert : Bellum Gallicum, 
Német olvasókönyv; egy megneveztetni nem akaró: Synonimorum 
thesaurus; Facsinay Antal : Kegyeletek oltára, A századok legen
dája; Horváth János 1865-66-iki Regélő, Versszavalás; Gonda 
László : Évnegyedi szemle; Szomora Bertalan : Természettan; Mud- 
rony János : Bedc Adám, Esmond Henrik, A századok legendájá
ból, Moliere vigjátékai, Luisiada, A mi nótáink, Anyegin Lugen, 
Bethlen G. ifjúsága, Két színmű, Lozsárdi Zsuzsáira, A nyomorék, 
Phillis unakahugom, Antonia, Az ember tragoediája; Styaszni Sá
muel : a Kisfaludi-társaság most megnevezett kiadványait bekötve; 
Osterlamm Károly : A Buda-pesti tanári egylet közlönye, T. Li
vii 1. I. ab Űrbe condita, Földrajz elemei; Szeberényi Gusztáv : 
Mértan két péld., Számtan 3 péld. (szegény fiuk számára tankönyve
kül) Hazánk című politikai lap, Bányakerületi névtár 1868; egy 
megneveztetni nem akaró : országgyűlési arcképcsarnok; a negye
dik osztály : Latin-Magyar szótár; Grüner Márton : Német-Magyar 
és Magyar-Német szótár; Reök Iván : Vallás és egyház történet ; 
Sztraka család : Unterhaltungstunden, Obtservata politica, Für Kin
derlehrer, Grammatica Graeca, P. Terentii opera, Annales regum 
Hungáriáé, Latinae orationes, Lexicon Graeco-Latinum et L. G.,
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Elenchus vocabulorum, Földrajzi szótár, Olasz-Német és Német- 
Olasz szótár, In laudem stultitiae, Preces, Énekes Könyv, Dialec- 
tica, Gebetbuch, Evangelia, Biblia történetek, Phaedrí tabulae, Sol
len wir Magyaren werden? Ins eeclesiasticum, Wolfenbütte lische 
Fragmentisten, Gradus ad Parnassum, Lebens-Beschreibungen, Tör- 
vénykezési szótár, Ördo judiciarius, Oeconomia philosophica, Par
nassus illustratus, Compendium thelogicum Cornu copiae linguae 
Romanae, Institutiones imperiales, Törvényrend, Griechisches Le
sel »ucli, P. Virg. Maronis Opera, Allgemeine Weltgeschichte, Fran
zösische Grammatik, Curtins Rufus de rebus Alexandri Magni, 
Grammatica Hungarica, Chrestomathia linguae Latinae, Italienisch- 
Deutsche Gespräche, P. Ovidii N. tristium liber, Doctrina logica, 
Institutiones plnlosophiae, A tanítás alaptudománya, Französischer 
Briefsteller, Principia educationis, Praecognita juris, Magyar pél
dabeszédek, Wegweiser zur Bildung, Paed. Revue, Néptanítók 
könyve; Fábry Károly: Magyarország leirása, Magyarország gazd. 
egyesület, alapkönyve. Herders Briefe, Zustand Egyptens, Erdé
lyi szépirodalmi évkönyv, Genoveva; Ormay Tivadar :Emlékkönyv 
a magy. akad. megnyitása ünepélyére; Eördögh Teréz : Benedek 
újabb költeményei; Haan Lajos. Bánya kér. névtára 1868, 1848 
című politikai lap 1868-ra. A magyar királyi természett. társulat 
1865—1868 közlönye, Emlékbeszéd Bugát felett, A magyar nem
zet története; Ormay Géza : a keresztény szeretet és szigorúság, 
Vásárfia; Székács József: Bánya kér. névtára 1868; Haan Vilmos: 
A magyar tört. társ. közlönye 1867— 1868; Csorba Mihály: Pla
num tabulare, Német-Latin szótár, Tolerantia, Arcanum politician, 
P. Virgilii M. opera, Institutiones históriáé, Salust. Crispi Opera, 
Reisebeschreibungen, Természettan, Q. Horatius Flaccus, Charon, 
Colloquia Erasmi Rótt., História Alexandri M., Ungarns Gesetzge
bender- Körper, Articuli dietales, Rcligionsgesänge, Formulae pre- 
candi, Institutiones Justinianae, Scripta Barclaii, Genuina juris pru- 
dentiae sacrae, Syntaxis 1. Latinae, Universalis Geographia, Cornu 
copiae 1. Lat. et. Germ., De delectis, Codex civilis, Philosophia et- 
hica. Institutiones juris canonici, T. Ciceronis epistolae, Ovidii mé
tám., Compendium math. Énekes könyv, Egyházi unió, Das könig
liche Veto, Gazdasági utasítások, Nagylak története, Fresco ké
pek, Losonezi Phoenix, Hor. Flac. opera, Articuli comitiorum, Rei
sen der ersten Seefahrer, Daguerotyp, Zustand der evangelischen in 
Ung am, W irtschaftsbuch, Hamlet, Ins Hungaricum, Latinae orati- 
ncs sei., Ruinen von Engelhaus, Stadium, Deák grammatica, Hun
gária in parabolis, Der steinerne Burggraf, Elenchus vocabulorum 
Europaeomm, Constitutio tabularis, Orbis imperans, Ismerettár, 
Biblia szövótneke, Schillers sämtliche Werke, Kotczebues sämtliche 
Theaterstücke, Die jüngsten Kinder meiner Laune.
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A fblebb elősorolt könyvek és folyóiratok közül a negyedik 
osztály vette avagy ajándékozta önmagának ezeket : Versszavaló, 
Szász Károly; Magyar Szavaló, Környei János; Latin prosodia, 
Horváth Zsigmond; Magyar-Német és Német-Magyar szótár, Ma
gyar tudóstársaság; Német-Magyar szótár, Farkas Elek; Latin-Né
met szótár, Scheller; Latin-Magyar szótár, Farkas Elek; Ifjúság 
lapja 1868-ra Fekete József.

Rolkó Sándor : egy szalmaszék.

VIII.
P énzadom ány.

Általán gymnasiális szükségletekre: Endrei Elemér 1 frt., 
Farkas József 20 kr.. Kis Bálint 20 kr., Knak Ernő 12 kr., Ku
gel Ignác 20 kr., Ormay Kálmán 12 kr., Rinder Lajos 12 kr., 
Sailer Elek 50 kr., Schnitzer Márk 12 kr., Simko Antal 30 kr., 
Szemián Kálmán 10 kr., Tomka Pál 10 kr., Veisz Eduárd 20 kr., 
Bánszky Mátyás 20 kr.. Enclrey Gyula 1 frt., Hornyacsek Lajos 
10 kr., Hrabovszky Lajos 10 kr. Huszár Lajos 40 kr., Okos Ist
ván 10 kr., Ondroviczky Lajos 10 kr., Péchi Sándor 20 kr., Rap- 
csák Emil 1 frt., Veisz Jakab 10 kr., Freund Lajos 20 kr., Lics- 
ko Lajos 20 kr., Nikolits Sándor 30 kr.. Reisz Miksa 12 kr., Reöck 
Iván 30 kr., Tomka Elek 20 kr., Áchim Lajos 20 kr., Haan 
Béla 1 frt., Harsányi Otto 30 kr., Rolkó Kálmán 12 kr., Az oros
házi volt magániskola fentartói 16 frt. 50 kr.. Reöck István 10 frt., 
B.-Csaba városa elöljárósága 1865-ről 34 frt 50 kr., ugyanez a fo
lyó évről 46 frt. 80'/2 kr. és 25 frt. 23 kr., Sailer Károly 1 frt. 
20 kr., Sialer Mátyás 3 frt. 4 kr., Simko István 1 frt. 46 kr., Le
pény Pál 1 frt. 70 kr., Szeberényi Gusztáv 60 kr., Ormay Géza 
és Kálmán 1 frt. 70 kr., Ormay Adolf 2 frt. 15 kr., Haan Vilmos 
5 frt., Belanka György 1 frt,, a helybeli főszolgabirói hivatal 20 
és 30 frt., Egy megneveztetni nem akaró 40 f r t , Áchim Ádám 
2 frt., — Könyvtára : Az algym. ifjúság együttesen 7 frt. 42 kr. — 
A szorgalomdijak közül előforduló csekély kiadások fedezésére : 
Haan Lajos 4C) kr., Réthi Pál 1 frt., Zsilinszky Mihály 1 f r t , No- 
vák Dániel 50 kr., Csorba Mihály 40 kr., — Tápintézetre : ifjú 
Ursziny János 5 frt., Plaan Vilmos 5 frt. Rimler Pál 5 frt., Omasz- 
ta Szilárd 2 f r t , Láng György 2 frt,, Breznyik János 10 frt. — 
Az egyes osztályok saját szükségleteikre : I) Fabriczy Lajos 16 kr., 
Fay Salamon 30 kr., Gally János 10 kr., Hüke Béla 30 kr., 
Jeney Pál 10 kr., Knak Ernő 10 kr., Kliment Mihály 10 kr., Le
pény Pál 10 kr., Lukoviczky György 10 kr., Miclmay László 10 
kr., Miclmay Mihály 10 kr., Ormay Lajos 73 kr., Ocskó János 9 
kr., Rajz Kálmán 10 kr., Rajz Mihály 10 kr., Rácz Imre 20 kr.,
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Rákóczi Lajos 10 kr., Reisz Miksa 30 kr., Sailer Károly 10 kr., 
Szeberényi Gusztáv 60 kr., II) Friedmann József 11 kr., Ilirscli- 
feld Annin 30 kr., Jánosi Imre 10 kr., Kugel Ignáez 10 kr., Miló 
Pál 10 kr., Ormay Kálmán 20 kr., Sailer Gyula 20 kr , Szemián 
Kálmán 20 kr., Takács Árpád 10 k r , Tomka Pál 10 kr,, Veisz 
Ede 10 kr., III) Huszár Lajos 20 kr., Téván Adolf 20 kr., Belanka 
János 15 kr., Sailer Géza 20 kr., Kesjár Márton 20 kr., Novák 
József 10 kr., Sclivarcz Samu 10 k r , Vallerstein Mór 15 kr., Fol- 
tiny Elemér 20 kr., Foltiny Viktor 20 kr., Bajcsi Géza 30 kr.,
Veisz Jakab 20 kr., Ondroviczky Lajos 10 kr., Hűké Géza 20 kr.,
Hornyacsek Lajos 10 kr., IV) Blum Ignáez 85 kr., Freund Lajos 
1 írt., Gally Lajos 1 írt. 44 kr , Grüner Márton 72 kr., Haan Béla 
1 frt 45 kr., Krátky János 1 frt. 45 kr., Launer Gusztáv 1 frt. 10 kr., 
Licskó Lajos 30 kr., Nikolits Sándor 55 kr., Ormay Géza 1 frt., 
Reisz Miksa 65 kr., Reöck Iván 1 frt. 19 kr., Szerie Márk 20 kr.,
Közösen az egész osztály 1 frt. 9 kr., Horváth János 1 frt. 20 kr.,

Összes pénzadomány : 293 frt. 90 y2 kr.
A május 23-ika után befolyó adományok közzététele a jövő 

tanévre marad.
A fenn kitett szives adományokért fogadják a mélyen tisztelt 

adakozók algymuásiumnak legmelegebb köszönetét s azon komoly 
ígéretét, hogy magát becses, sőt nélklilözhetlen támogatásukra mél
tóvá tenni folytonosan törekszik.

IX.
S zigorla tok  és k ö zv izsg a

Az első félévi szigorlatok febr. 4, 5, 6 és 7-én, az algymna- 
sium IV. tantermében, a szokott iskolai órákban folytak le, ezek
től csak annyiban eltérve, amennyiben a délelőtti vizsgálat, tekin
tettel a tanügyet buzgó figyelemmel kisérő isk. bizottmányra, 8 óra 
helyett 9-kor kezdődött meg. Ezen szigorlatok tanosztályzati ered
ménye ez :

I. o. 2 kitűnő, 3 dicséretes, 2 jé, 10 kielégitő, 3
II. o. 6 „ 1 7? n 4 7

111. o. — „ 7 n 5 „ 3 » 1
IV. o. 2 „ 4 n 3 * 2 3

A második félévi szigorlatok ugyancsak a fentemlitett helyiség
ben ily renddel tartatnak :
IV. o. jun. 22-én

délelőtt 8—11, délután 3-tól a tárgyak 
elf ogy f áig.

111. o.
II. o. 
I. o.

23- án
24- én
25- én
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Közvizsga a kis templomban jun. 26-ikán d. e. 9—12 óráig 
a midőn a vallás, latin, magyar, földrajz és történelem fordul elő; 
d. u. pedig 3 órától, a midőn a német, mennyiségtan, természet
rajz, természettan, szavalás és műének következik. A felvett tárgy 
minden osztályon keresztül vitetik. A közvizsgát a szorgalomdijak 
kiosztása zárja be.

Magán-vizsga jun. 30-án.

X
F igye lm ezte tés .

A jövő tanévre szóló beírás augusztus 31-én a tanitás szept 
3-án nyilik meg.

Beíráskor előre lefizetendő : protestáns tanuló részéről 5 forint, 
nem protestánséról 10 frt. félévi tandíj; mindegyikéről fűtésre s az 
egész évi rajz- és Írószerekre összesen 3 frt. 40 kr.; félévi tápdi- 
jul 15 frt , melyért a tápintézet naponta leves, hús, tömörétel és 
1 font kenyérből álló ebédet nyújt.

Erkölcsös és szorgalmas szegénysorsú, bármely vallása tanuló, 
főleg ha vidéki, tartozása legalább is részleges elengedésére szá
mot tarthat

Vidéki tanulók elhelyezése dolgában szives készséggel kézre 
jár a tanári kar.






