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A gyermekkorban megszokott regényolvasásról.

Hajdanta, midőn még a házi tűzhely vonzóbb, a családi élet 
bensőbb volt, — midőn még jobban ráértünk, mert jobban akar
tunk gyermekeinkkel foglalkozni, — minmagunk voltunk gyerme
keinknek hasznos és élvezetes mese- és regénytára. Meg váltó 
ván a szokások és erkölcsök, a házi tanítás ezen neme megszűnt; 
de a gyermek mese és regény utáni vágya megmaradt, mivel
hogy ez velünk születik. A vágy kielégítést keres, s ha nem talál 
kielégítést más utón, ráveti magát a regényolvasásra. A dolog 
ezen menete már magában is természetes, akkor pedig épen kike- 
rülhetlen, ha e részben magok a szülék adnak példát, ha magok 
vezetik gyermekük figyelmét a regényre, magok nógatják olvasá
sára, gyönyörködvén abban, ha gyermekük minél több regényen 
keresztül andalgott. Aki pedig valamely izgató-szerre egyszer rá
kapott, az attól nem hogy megszabadulni igyekeznék, sőt az ada
got, időről időre nagyobbitja. így jutottunk el azon regénylázba, 
mely mai napság a tanulók egy részén már az algymnasiumban 
is aggasztókig emészt. De hát miért aggasztólag? Erre egy lélek- 
zet alatt felelni nem lehet; de ha szétszedjük a gyermekkorban 
megszokott regényolvasás eredményeit, apránként majd ráakadunk 
a válaszra.

Hányszor hallja az ember itt is, amott is, hogy a mostani 
középiskolai tanrendszer a maga sokféle tárgyával, ezek terjedel- 
mcsségével, napontai öt órájával és bőséges otthoni dolgozataival 
úgy elfoglalja a tanulót, hogy a neki szükséges testi mozgásra 
ahg jut ideje. S én magam is amondó vagyok, hogy ezk a szor
galmas gyenge tehetségű tanulónál nagyon is igaz; de vájjon sza- 
porodik-e a tanuló mozgásra való ideje a regényolvasás által? Más
kor olvasni nem lehet, mint vagy a munka, vagy a szórakozás
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idejében. Tegyük íel a jobbat, tegyük fel az utóbbi esetet. Nem 
az én felfedezésem, én csak utánmondom, mint elismert igazságot, 
hogy testi tekintetben napról napra silányulunk. Vájjon mi ennek 
az oka? Talán az épségnek természet adta feltételei, talán a leve
gő, melyet szivünk, — talán a tei’mékek, melyekkel táplálkozunk, 
változtak meg? Korántsem; azok magokban véve most is a régiek 
sőt sok tekintetben javultak; mi lettünk hűtlenek azok egyszerű
ségéhez. Megváltozott életviszonyainknak azon kinövése is lett, 
hogy eledel dolgában szívesebben nyúlunk az iny csiklandoztató- 
hoz, semmint a táplálóhoz; levegőből inkább választjuk a zártat, 
a puhitót, semmint a szabadot, az edzőt; mozgásra könnyebben 
elszánjuk nyelvünket és kezünket, még pedig sem erkölcsi, sem 
testi tekintetben nem üdvös téren, semmint lábainkat, holott a já
rás-kelés tiditő voltát nem vonjuk kétségbe. A példa vonz, és a 
gyermek hasoxdó életmódot követ. Ha már a tanuló ezen satnyitó 
életmód és az ő nem kis terjedelmű iskolai elfoglaltsága mellett 
még a regényeket is bújja; ha ellenszerül még szegény iskoláink 
sem nyújtanak kellő testgyakorlatot; ha az elpuhult szüléket ok
vetlenül még elpuhultabb magzatok követik : hova jutunk egyszer- 
csak? No de az, ha csupán a test nagysága, ha csupán csak a 
kéz és láb izomereje-forogna veszélyben, a testi erőre kevésbé tá
maszkodó tanulónál még valahogy csak megjárná; ámde a bajba 
szerveink erős egymásra hatásánál fogva az egész idegrendszer, 
tehát azon részek is bele vonatnak, melyekre kiválókig a tanuló 
szorul rájok : az agy velő és a szem. Magunkról tudjuk, hogy a 
midőn betegek vagyunk, mind gondolkodó, mind látó erőnk sok
kal fáradékonyabb, mint egyébkor. Pedig az elpuhultság nem egyéb, 
mint alacsonyabb fokú, állandó betegség; mert hisz egészségesnek 
csak nem egészséges az oly hitvány test, mely fájdalmában min
den kis szellőre, minden csekély légváltozásra feljajdul.

Ezek szerint tehát a gyermek tanuló épen ne foglalkozzék 
olvasmánynyal? Sőt igen! de nem regénynyel, mely a gyermek
nek a nagyobb kor élvei, szerinte titkai után kapkodó vágyát 
annyira ingerli, képzeletét annyira felgyútja, hogy attól megválni 
nem tud, hogy azzal eszik, azzal alszik, sőt azzal ül az iskolában 
is! Vannak utazások, vannak népismertetések, vannak történetek, 
vannak ifjúsági iratok, — ezek valók gyermeknek; mert ezek csen
des természetüknél fogva nem uralgnak fölötte, ezektől könnyen 
meg tud válni, ezek tulajdonkép idejébe sem kerülnek, mivel tá- 
magattatván általuk tanulmányai, az olvasmányra fordított időt 
benyeri a tanulásnál.

Addig nem igen szoktuk az embert megfigyelni, értékét nem 
igen mérlegelni, mig a társadalom önálló tagjává nem lett; ezért 
ugv tetszik, mintha az ember önálló korában válnék azzá, aminek



öt lassan-lassan tapasztaljuk. Pedig dehogy! Vissza kell mennünk 
iíjuságára, vissza gyermek korára, sőt vissza egész bölcsőjéig s 
egyenként keresnünk fel mindazon befolyásokat, melyek lelkére 
alakitólag hatottak; mert az ember lelke, különösen erkölcsi irány
ban, csakúgy nem állhat ellent a huzamos ráhatásnak, mint a 
legkeményebb kő sem a vésőnek. A huzamos ráhatások között, 
tekintettel tárgyamra, leghuzamosabb és igy legalakitóbb a regény- 
olvasás, mivel hogy ez a gyermekkor közepétől legalább is az ifjúság 
végéig köti le a hozzá szokottat, tehát a legnagyobb fogékonyság 
( gesz idejéte. A hatás minősége a ható minőségétől függ. Hogy 
az olvasmány erkölcsileg nevelőleg hathasson, szükséges erkölcsi 
igazságokból kiindulnia, ezek körül forognia s az elbeszélt esemé
nyeken keresztül oly jellemerőt átvezetnie, mely az erkölcsi igazsá
gok előtt meghajolni tud és készségesen akar is. S vájjon ilyenek-e 
azok a mostanság nagyon kedvelt, azok az „érdekfeszitő“ regé
nyek? Alig vetem el nagyon a sulykot, ha állítom, hogy épen a 
legkapósabb, a Dumas-féle regények tartalmatlan tartalma alig 
egyéb, mint valótlanság, a képzelet ragyogó repkedése, úri körök 
csillogása, henye életmód. A való iránt kevés érzékkel lenni s a 
képzelet kápráztatásait követni — együtt jár; ez oly eredeti gyar
lóság, melyben minden, a miveltség alacsonyabb fokán álló egyén, 
tehát a gyermek is leledzik. Ha már ezen természetes gyarlóságot 
évek hosszú során át még olvasmánnyal is támogatjuk, olvasmány
nyal, melynek meséi sem a gyakorlati, sem az erkölcsi élet szab
ványai szerint meg nem oldhatók, melyekben a szereplők szép 
vagy nem szép szilinél, de minden esetre úgy festvék, hogy azok
ban a természetes, a lehető embert felismerni lehetetlen, melyek 
tehát a tanulónak a nevelés sarkkövét, az igazságot nemcsak meg 
nem adják, sőt a hozzájutásnak határozottan útjában állanak; ha 
ezen szakadatlan mámorban ringató olvasmányok a tanulóit any- 
nyira átjárják, hogy az iskola komoly irányának mint viszonylag 
ellentétes elemnek hozzá férnie sem lehet : hol veszi akkor a ta
nuló későbbre is a gyakorlati élet tényezői iránti nélkülözhetlen 
figyelmet, hol az igazság szeretetét, hol az indokot a komoly mun
kára, hol a meggyőződést, melyek nélkül pedig erkölcsi élet alig 
képzelhető. Ezek nem léte azonban még csak hiány s m áris igen 
nagy baj; mekkora lesz a baj akkor, ha ezen hiányok helyébe 
tevőleges roszak lépnek,l mert üres tér az erkölcsi világban sincs. 
Helyükbe lép az ehteTeíiség, a munkakerülés, a vágyak özöne. 
Az erkölcsi elvtelenség uttalanná teszi előttünk jövő tetteink egész 
terét, lelkiismeretlen kezek hitvány eszközévé aljasit, megfoszt ben
nünket az önérzet legkisebb vigaszától is, elzárja előttünk a be
csület legszűkebb ösvényét is. — A munkakerülés nem hagyja 
kikelni bennünk a kötelesség érzetet; tehernek tekinteti a hivatalt;
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csak vontatva, csak immel-ámmal szolgál azé»- ügynek, hanem 
csupán látszatnak; aláássa, elkoptatja állása tekintélyét; állandó 
botrányköve a jobb érzelmüeknek. — A regényekben bebarangolt 
nagy úri körök annyi jóllétet tártak fel előtte, annyi nemét a mu
latságnak, annyi kikeresett kielégítését az érzékiségnek, hogy a 
vágyak egész világa hemzseg csábitó sirenjeivel előtte. S az a 
vágyteljes, zaklatott kebel hol talál kielégitést? Egy ideig a baj 
forrásánál, a regényben. Azután? Azután sehol, vagy legfölebb bo
ros kancsó mellett a piszkos kártyánál, mint a mi izgatottsághoz 
szokott természetét még egyedül izgathatja. így jut el az ember 
az önelégedetlenség, önmegliasonlás, kedélydultság azon fokára, a 
melyről még leljebb, vagy már inkább följebb csak a sirba száll
hat. Mert megjegyzem, hogy én a gyermekkorban megszokott re
gényolvasás erkölcsi mételyétől nem a jó módúakat féltem, a kik 
zajosabb szórakozást is találván, valami erősen a regényekre sem 
vetik rá magokat; hanem inkább azon anyagilag szükebb hely
zetűeket, a kik a megélhetés dolgában egyedül szivökre, eszökre 
akarnak támaszkodni.

De hisz az olvasmány épen arra is való, hogy embert és éle
tet ismertessen, ítéletet élesbitsen, gondolatokat ébresszen. Igen ám, 
a reális olvasmány, azon olvasmány, mely valóról Ítél, s mely a 
tárgyalt valóról rávezeti gondolatunkat olyan valóra is, a melyről 
nem beszél. Mivel ezen való körül forgást a regények legnagyobb 
részében Injába keressük, mivel az értelem bármely irányú fejlesz
tése csak az igaz alapján lehetséges : az olvasás említett eredmé
nyeit a regény nem nyújthatja. De ha nem azokat, nyújt helyet
tük mást, nevezetesen : önteltséget s képtelenséget a hasznosan ol
vasásra. Kimondhatlanul nyomorult, de elkerüllietlen szerzemények!

Ugyan ki hallotta valaha, hogy a műveltség alacsony fokán 
állók, tehát a gyermekek is, kételkedtek volna valóságában annak, 
ami kinyomva van? Ok mindazt készpénzül veszik. Mivel a regény- 
irodalom az egész társadalmi tért bekalandozza, annak mindenne
mű foglalkozását czéljai szerint igénybe veszi : a tudomány minden 
egyes ágából is szakit ki egy-egy tarka rongyot. A gyermek olva
só ezen rongyokat magára aggatja, valóságos ismereteknek, sőt tu
dománynak tekinti. Előmozdítja tévelygését, hogy társalogván nem 
regénybuvó korabeliekkel, hamar észreveszi, hogy azok még sok 
mindent nem tudnak, miket ő a regényből im olv jól megtanult. 
Ezen tévelygésben minden újabb regény uj lépcső felfelé, idővel 
jó magasra eljut. Midőn a gyakorlati élet terére lép, napról napra 
találkozik józan főkkel, akik az ő regénybölcseségét, felfújt üres 
szavait, képtelen képzelet bukfenczeit semmibe sem veszik, s akik 
őt, ha igen sok türelmes emberszeretet van bennük, a földre leszál
lítani igyekeznek. Ennél azonban hálátlanabb törekvés alig van a
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világon, mert a sarkából kifordult s ezen rendetlen helyzetébe be- 
lerögzött észt ép úgy nem tehetni vissza, mint még a fejlődés ko
rában, évekkel előbb kifiezamodott kezet vagy lábat. Sem ő nem 
hajlandó a gyógyulásra, sem a józanok az ő követésére. Az ellen
tét ezen kiegyenlithetlen küzdelmében arra még csak gondolni sem 
tud, hogy a bibe az ő regénnyel kitömött agyában van, azért utó
végre is abban állapodik meg, hogy ő korán született, törpe kora 
nem tudja követni, tépelődik, hogy a benne lobogó isteni lángok 
vak kortársainak híjába világítanak, szánalommal fordul el az ő 
fennen szarnyaló eszméit nem sejditliető emberkéktől.

Rendezett politikai viszonyok közt az ily meg nem értett láng
ész nem tesz számot: nem árt, nem használ; de izgatott időkben 
könnyen lehetnek veszélyes prófétákká, gyújtó szikrákká. Korlátolt 
ember mindig és mindenütt akad, még pedig sok akad. A korlá
tolt embernek nem arra van legelevenebb érzéke, a mi természe
tes, a mi lehető, hanem a mi természetfölötti, a mi csodás, a mi 
lehetetlen. Ezen viszásság közös tulajdona a teljesen műveletlennek 
és a regény által műveltnek; ez érintkezési pontul, kapcsul szolgál 
közöttük. Az ilyen regényes fő előtt ép úgy nem léteznek a létező 
dolgok, különösen ép úgy nincs viszony a jog és kötelesség között, 
ép oly szabad a tér a legmesésebb vágyak kielégítésére is, mint 
ama teljesen tudatlanok előtt. A vágyak egész raja is egyenlőn 
repked mindegyikben, mert hisz a valódi érték helyét mindig az 
üres vágyak foglalják el. De az egyenlőség közöttök sem határta
lan ; midőn a vágyak raja szavakká válandó, beáll a regényes fő 
saisonja. Ez az egyetlenegy időpont a midőn képzelete tündérvilá
gát bámulóknak tárhatja fel, szóvirágait figyelő fülekbe szórhatja 
bele. f

Aradozásainak sarkpontjai természetesen az izgatott kor jelsza
vai, ezek csakhamar rögeszmékké válnak benne, az eszmék mag- 
váig hatni képtelen lévén, azok hüvelyén rágódik, e hüvelyt szóda
gályával felpuffasztja, beléfúj belé nem tartozó álomképeket, melyek 
természetük szerint felül lebegvén, az eszme magvát elfödik, elan- 
dalitanak. — A többit egy futólagos tekintet a szabadság és egyen
lőség divatszerü, járványos magyarázatára elmondja helyettem.

Tanulni csak az akarhat, aki érzi, hogy a tanulás ráfér, hogy 
ismeretkörén kívül még nagyon sok tudnivaló van, s hogy azon 
tudnivalók igen becsesek, s igy a rájok fordított munka igen hálás. 
Hogy valaki igy érezhessen, szükséges már valami hasznavehetőt 
tudnia, különben hol venné a fogalmat a még nem tudottak fon
tosságáról, hol a vágyat azok megszerzése után? Az ellenben, a 
minek vagy léteiét sem tudjuk, vagy a mit már úgy is tudni vé
lünk, legkisebb törekvésünknek sem lehet czélja. A regényeken 
felnevekedett oly gazdag lomtárával van ellátva az ismeret-foszlá
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nyoknak, a mely mellett fogyatkozást nem érez, következőleg szük
ségességét sem annak, hogy egy vagy más irányban komoly 
tanulmányra szánja el magát. De ha feltesszük is azon kedvező 
esetet, hogy tudatlanságába meg-megbotolván, önmagában annak 
bevallásáig és igy a tanulás szükségessége érzetéig eljut : ez sem 
lendíthet rajta, minthogy hiányzik benne a jó könyvek olvasására 
való képesség...

A jó könyvek olvasása módja ugyanis merőben ellentéte a re
gényolvasásnak. Hogy olvassa regényét a gyermek ? Ellépteti maga 
előtt a szereplőket, megjegyzi azok tetteit, jó esetben azok szólamait, 
sőt ha az olvasmány nagyon „érdekfeszitő,“ még a nyargalás is 
lassú neki, akkor a regény bonyolulatáról egyenesen a ki fejlésre, 
a végére ugrik. Ezen módja a lapozásnak követi őt az ifjú korba, 
sőt tovább is. E szerint a regényhez szokott két dologiján merül 
bele : a mulatság kergetésébe és a felületességbe. — Mily mérhetle- 
nül elüt ettől a komoly olvasás, a tanulás! Itt az ember dolgozik, 
sokszor fáradtig dolgozik, mert neki két különböző foglalkozást egy
szerre kell végeznie : együtt gondolkodni az Íróval s megrostálni 
az iró gondolatait egyesleg és összefüggésökben, nemcsak, sőt ma
gát az egyes mondat szerkezetét, ennek egyes része ragozását is 
figyelemmel kisérni, mert a gondolat tartalmára mindez befolyással 
van. E szerint a tanulva olvasás beható munkára szoktat. Izmaink 
munkánknak megfelelőleg képződnek : a virágcsináló gyenge keze 
képtelen a bányamunkára, és megfordítva. Ezen természeti törvény 
alatt állanak a lélek szervei is : a felszínen mulatva repkedő regé
nyes léleknek egyszersmind a mélyben kutatnia is lehetetlen. Ez
zel pedig nemcsak az van mondva, hogy komoly tanulmánnyal ko
molyan nem foglalkozhatik, hanem az is, hogy még a regényből sem 
tudja kivenni azon tanulságokat, melyek abban a fegyelmezett ész 
számára rejlenek.

Hogy az elősorolt eredmények egyedül a túlságos regényolva
sás gyümölcsei, azt nem állitom, mert hisz ugyanazon gyom nem 
ugyanazon talajon és égalj alatt is megterem ; de hogy azé is, azt igen.

Elvalahára önkormányzatunk van, nyitva előttünk az államélet 
egész tere; ezen tér minden egyes pontja polgári érdemmel és jö
vedelemmel kínálkozik; az érdem nemes ambitionknak, a jövedelem 
üres erszényünknek nagyon jól esnék; ezt érezvén, csapunk is meg
lehetős zajt a miatt, hogy olyan ember is mer hivatala után ma
gyar kenyeret enni, akinek bölcsője nem hazánkban termett. Gon
dolom, ez mind nagyon igaz, de az meg még igazabb, hogy a gya
korlati államgépezet kerekeit regényességgel, képzelődéssel, üres 
vágyakkal, hazafias handabandákkal kenni nem lebet, hanem egyes- 
egyedül munkabíró szakértelemmel. Erre tanulmány, erre hasznos 
olvasmányok sztikségesek. Mivel pedig a jövő múltból születik, mi-
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vei az ifjú munkairánya a gyermekkorban kezdődik : kívánatos
azon lennünk, bogy a gyermek a nem az ő korának való, egész 
érzelmi és szellemi életét ferde irányba terelő regényektől távol 
tartassák. Hadd maradjon a gyermek minél tovább gyermek, hadd 
maradjon úgy a való, mint a képzelt ólet, legkivált a szenvedélyek 
hullámaitól mindaddig érintetlen, inig lelke az azoknak való ellent- 
állásra megedzve nem lesz.

HORVÁTH JÁNOS.

II.

Iskolai bizottmány.
Algymnasiumunkat a presbyterium kebeléből 1867-ben három 

évre megválasztott következő iskolai bizottmány kormányozza :
Elnök : Szeberinyi Gusztáv, egyik helybeli lelkész, pres- 

byterialis elnök, békési esperes.
Tagok : Áchim L. János, város bírája.

Csorba Mihály, földbirtokos.
Eördögh Frigyes, járási főszolgabíró.
Haan Lajos, másik helybeli lelkész, gymnasiu- 

mi pénztárnok.
Horváth János, algymnasiumi igazgató.
Kemény Mihály, esperességi felügyelő.
Kitka János, földbirtokos.
Mudrony János, földbirtokos.
Novák Dániel, magányzó.
Ondroviczky János, iparos.
Patay György, földbirtokos.
Réthy Pál, egyik városi orvos.
Sailer Károly, földbirtokos.
Szemian Sámuel, városi jegyző.
Szomora Bertalan, tanár,ezen bizottmány jegyzője. 
Sztraka Ernő, városi mérnök.
Uhrinyi András, földbirtokos.
Zelenianszky János, egyházi gondnok. 
Zsilinszky György, földbirtokos.
Zsilinszky Mihály, földbirtokos.

Ezen bizottmány hatáskörébe egyházunk összes tanügye 
beletartozik.
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III.
T a ii á r o k.

Tanárok T a n t á r g y  a k
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ai

Jegyzet

Horváth Já 
nos A IV-ik osztály egészen 24 Igazgató, a 

muzeum őre

Melczer Kál
mán

Latin
Magyar
Mennyiségtan

I. és Il-ik 
osztályban 23

Az I-ső osztály 
osztálynoka, 

könyvtárnok

Styaszny Sá
muel

Vallás
Német
Földrajz
Természetrajz
Szépírás

I. és Il-ik
osztályban 24 A Il-ik osztály 

osztálynoka

Szomora Ber
talan A III-ik osztály egészen 24 A tanári érte

kezlet jegyzője

émeth Lajos Rajz és ének az egész al- 
gymnasiumban 4

A helybeli 
magyar elemi 
iskola rendes 

tanítója

IV.
T a n u l ó  k.

A) IKT é v s z e r l n t .
Első osztály.

1) Aradi János, ág. hitv., B.-Csaba.
2) Ácliiin Gusztáv, ág. hitv., B.-Csaba.
3) Baj esi Gusztáv, ág. hitv., B.-Csaba.
4) Bárzu Traján, gör. kel., Bakamező, Krassóvárm. 
5Í Berndt József, róm. kath., B.-Csaba.
B) Botyánszky György, ág. hitv., B.-Csaba.
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7) Cservenák Gusztáv, ág-, hitv., B.-Csaba.
8) Cservenák János, ág. hitv., B.-Csaba.
9) Engel Ignácz, izrael., B.-Csaba.

10) Fábriczy Pál, ág. hitv., B.-Csaba,
11) Fábri Elek, ág. hitv., B.-Csaba.
12) Fábri Sándor, ág. hitv., B.-Csaba.
13) Fein Ábrahám, izrael., B.-Csaba.
14) Fein Jónás, izrael., B.-Csaba.
15) Gally Mihály, ág. hitv., B.-Csaba.
16) Huszár Ferencz, ág. hitv., Orosháza.
17) Kaisch Ágoston, rom. katli., B.-Csaba.
18) Kvasz Jakab, ág. hitv., B.-Csaba.
19) Lipcsei György, ág. hitv., B.-Csaba.
20) Michnay László, ág. hitv., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő.
21) Michnay Mihály, ág. hitv., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő.
22) Miklya György, ág. hitv., B.-Csaba.
23) Ondroviczky Pál, ág. hitv., B.-Csaba.
24) Ormay Manó, ág. hitv., B.-Csaba.
25) Perlusz Ármin, izrael., B.-Csaba.
26) Politzer József, izrael., B.-Csaba.
27) Povázsay Zsigmond, ;ig. hitv., B.-Csaba.
28) Reisz Izidor, izrael., B.-Csaba.
29) Reisz Miksa, izrael., B.-Csaba.
30) Rohoska János, róni, katli., B.-Csaba.
31) Salát 'barnás, ág. hitv., B.-Csaba, | szorgalomdijas a Kazin-
32) Schnitzer Dávid, izrael., B.-Csaba, J czy-féle alapítványból*).
33) Sólymos Károly, ág. hitv., B.-Csaba.
34) Stepháni Gyula, ág. hitv., Szemlak, Aradv., magántanuló.
35) Thaisz Béla, ág. hitv., Gerendás, magántanuló, okt. 11 kilépett. 
30) Ursziny Károly, ág. hitv., B.-Csaba.
37) Valent Lajos, ág. hitv., B.-Csaba.

Második osztály.

1) Bajcsy Lajos, ág. hitv., B.-Csaba, febr. 15. kilépett.
2) Császár Károly, róni. kath., B.-Gyula.
3) Fábriczy Lajos, ág. hitv., B.-Csaba.
4) Fáy Salamon izrael., B.-Csaba.
5) Gally János, ág. hitv., B.-Csaba.
6) Iliiké Béla, róm. kath., B.-Csaba.
7) Jeney Pál, ág. hitv., B.-Csaba, febr. 15. kilépett.
8) Knak Ernő, ág. hitv., Elek, Aradvárm.

*) Ezen szo-galomdij tőkéjét, 650 forintot, a helybeli casino alapította 1860-ban, egyesek 
adományából, Kazinczy emlékére.



9) Lepény Pál, ág. liitv., B.-Csaba.
10) Lukovszky Imre, ág. bitv., B.-Csaba, febr. 15. kilépett.
11) Petrovszky Imre, rém. kath., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő,

féltandijas.
12) Philipp Adolf, izrael., Elek, Aradvárm.
13) Rácz Imre, rém. kath., B.-Csaba.
14) Reisz Kálmán, izrael., B.-Csaba.
15) Bailer Gyula, ág. hitv., önkényt ismétlő'.
16) Sailer Károly, ág. hitv., B.-Csaba.
17) Schnitzer Márk, izrael., B.-Csaba, szorgalomdijas a Kazinczy-

féle alapítványból.
18) Szeberényi Gusztáv, ág. hitv., B.-Csaba.

Harmadik osztály.
1) Friedmann Adolf, izrael., B.-Csaba.
2) Hirschfeld Ármin, izrael., Balatonfüred, Zalavárm., szorgalom

díjas a Kazinczy-féle alapítványból.
3) Jánosi Imre, gör. kel., Gyónni.
4) Lövy Jakab, izrael., Gyula-Varsánd, okt. 4. kilépett.
5) Ormay Kálmán, ág. hitv., B.-Csaba.
6) Rimler Lajos, ág. hitv., B.-Csaba.
7) Sailer Elek, ág. hitv., B.-Csaba.
8) Simkó Antal, rém. kath., B.-Csaba.
9) Szemián Kálmán, ág. hitv., B.-Csaba, 1 szorgalomdijas a Ka-

10) Tomka Pál, ág. hitv., B.-Csaba, j zinezy-féle alapitv. 
1.1) Weisz Ede, izrael., B.-Csaba, mart. 20. kilépett.

Negyedik osztály.

1) Bajcsy Géza, ág. hitv., B.-Csaba.
2) Császár Ferencz, rém. kath., Gyula.
3) Gally Béla, ág. liitv., B.-Csaba.
4) Grüner Márton, izrael., B.-Csaba, önkényt ismétlő.
5) Hornyacsek Lajos, ág. liitv., B.-Csaba.
6) Hrabovczky Lajos, ág. hitv., B.-Csaba, febr. 15. kilépett.
7) Huszár Lajos, ág. hitv., Orosháza, szorgalomdijas a Kazinczy-

féle alapítványból.
8) Hűké Géza róm. kath., B.-Csaba.
9) Kesjár Márton, ág. hitv., B.-Csaba.

10) Novak József, ág. hitv., B.-Csaba.
11) Ondroviczky Lajos, ág. hitv. B.-Csaba.
12) Podsztrelen György, ág. hitv., B.-Csaba, tandijmentes, szorga

lomdijas a Kazinczy-féle alapítványból.
13) Sailer Géza, ág. hitv., B.-Csaba.
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14) Seliidlay Emil, ág. hitv., Trencsin, Trencsinvárm., önkényt
ismétlő.

15) Téván Adolf, izrael., B.-Csaba.
16) Tomka Elek, ág. hitv., B.-Csaba, önkénytelen ismétlő.
17 ) Weisz Jakab, izrael., B.-Csaba, szorgalomdijas a Kazinczy-féle 

alapítványból.

B) Ö s s z e v o n t a n .

1

O
sz

tá
ly

B
eí

ra
to

tt

K
im

ar
ad

t

br<X>

V a l l á s Jótétemé-
nyes

Ismét
lő

M
 ag

án
ta

nu
ló

M
úl

t 
év

i 
lé

ts
zá

m

bt
----------------------,

UUO.I

:Cbß
r"3
M iz

ra
el

ita

tandíj
mentes

Bo
CL
ccs;cg ön

ké
ny

te
s

ön
ké

ny
ed

en

eg
és

ze
n

bD
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I. 37 1 36 24 3 í 8 2 2 i 21
11. 18 3 15 8 4 — 3 — 1 1 1 1 18
III. 11 2 9 4 1 i 3 — — 3 — — 18
IV. 17 1 16 11 2 — 3 1 — 3 2 1 14

Összesen 83 7 76 47 10 2 17 1 1 9 3 4 1 71

V.
T a n t á i* !>• v a k.* v

Az első osztályban :

Vallás*), hetenként 2 óra. (̂ -szövetségi történetek l’alaestina 
rövid földrajzával, tízparancsolat, szentirási mondatok s egyházi 
énekek szemelvényével. Kézi könyv : Varga János biblia története 
és Vendel kátéja. Tanár : Styaszny Sámuel.

Latin, h. 5 óra. Alaktan kizárólag a rendes igékig, szó- és 
Írásbeli gyakorlatokkal. K. k. Schultz — Kiss nyelvtana és gya
korit') könyve. Tr. Melczer Kálmán.

*) E tárgyban a nem-protestáns tanulók illető lelkészeiktől nyertek rendes 
oktatást s ennek alapján tanosztályzatot is.



Magyar, h. 3 óra. Betű- és szótan, szóalkotás, nevek ragozá
sa s alapfogalmak az igékről,; elemző olvasás, helyesírás, kisebb 
költemények és prosak emlézése. K. k. Sárospataki nyelvtan és 
Dlhányi olvasó könyve. Tr. : Melczer Kálmán.

Német, h. 2 óra. Olvasás, szép- és helyesírás, szótanulás s 
gyakorlati kísérlet a névragozásban. K. k. Toepler nyelvtana. Ta
nár : Styaszny Sámuel.

Földrajz, h. 3 óra. Bellinger—Fényes földrajzi vezérfonala 
szerint az első tanfolyam, kísérlet térkép-rajzolásban Mihálfy fok
hálózata alapján. Tr. : Styaszny Sámuel.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Alapműveletek megnevezetlen és meg
nevezett egészekkel; közönséges törtek. K. k. Mocnik — Szász. — 
Egyenes vonalok, szögek, háromszögek. K. k. Mocnik. — Szabóky. 
Tr. : Melczer Kálmán.

Tesmészetrajz, h. 2 óra. Emlősök, rovarok. K. k. Dorner. T r .: 
Styaszny Sámuel.

Szépírás, h. 3 óra. Lövényi szerint. Tr. : Styaszny Sámuel.

A második osztályban :
Vallás, h. 2 óra. Uj-szövetségi történetek, a káté folytatása és 

bevégzése szentirási mondatok és egyházi énekek szemelvényével 
kisérve. Kézi könyv és tanár mint az elsőben.

Latin, h. 6 óra. A múlt évinek ismétlése mellett az akkor 
elhagyott kivételek, az alaktan folytatása és bevégzése szó- és Írás
beli gyakorlatokkal. K. k. és tr. mint az elsőben.

Magyar, h. 3 óra. A múlt évinek ismétlése után az alaktan 
folytatása és bevégzése, elemző olvasás, kisebb irály gyakori átok, 
költemények és prosak emlézése. K. k. és tr. mint az elsőben.

Német, h. 3 óra. A nevek és névmások ragozása szó- és Írás
beli gyakorlatokkal. K. k. és tr. mint az elsőben.

Földrajz, (első félévben) h. 3 óra. Bellinger—Fényes földrajzi 
vezérfonala szerint, a második tanfolyam; térkép-rajzolás Mihálfy 
fokhálózata alapján. Tr. : mint az elsőben.

Történelem, (második félévben) h. 3 óra. Az ó-kor vázlata. 
K. k. Zsilinszky. Tr. : Styaszny.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Tizedes törtek, arány, hármas sza
bály, mértékisme; a három- és sokszögek térszámitásokkal. K. k. 
és tr. mint az elsőben.

Természetrajz, h. 2 óra. Madarak, hüllők, halak; növénytan. 
K. k. mindegyikben Dorner. Tr. mint az elsőben.

Szépirás, h. 2. óra. Mintalapok és tr. mint az elsőben.

A harmadik osztályban :
Vallás, h. 2 óra. Nevezetesebb események a keresztyén egy-



ház történetéből, reformatió története általában és hazánkban. K. 
k. Haan.

Latin, h. 6 óra. Az alaktan ismétlése után az ejtések hasz
nálata szó- és írásbeli gyakorlatokkal. K. k. mint az elsőben. Cor
nelius Neposból 5 életrajz, — Phaedrusból 35 mese elemezve, 
részben emlézve.

Magyar, li. 3 óra. Szóegyeztetés és szóvonzat az igék vonzá
sáig kizárólag, elemző olvasás, költemények és prosak szavalása, 
irálygyakorlatok. K. k. Imre és Dlhányi.

Német, h. 3 óra. Rendes és rendhagyó igék megfelelő gya
korlatokkal, a mondattan legfőbb szabályai. K. k. mint az elsőben.

Földrajz együttesen a történelemmel, li. 4 óra. Közép- és új
kor főbb mozzanatai. K. k. Zsilinszky.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Betűvetés, hatványok, gyökök. K. k. 
Mocnik—Szász. — Kör és annak térmérése. K. k. Mocnik — 
Szabóky.

Természetrajz (első félévben), h. 2 óra. Ásványtan. K. k. 
Dorner.

Természettan (második félévben), h. 2 óra. Vegytan. K. k. 
Greguss Gyula.

Szépírás, h. 1 óra. Mintalapok mint az elsőben.
Ezen osztály egyedüli tanára : Szomora Bertalan.

A negyedik osztályban :

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

időtan megfelelő gyakorlatokkal, prosodia. K. k. mint az elsőben. 
J. Caesar gall hadjáratából a harmadik könyv, Ovidius pontusi 
leveleiből 4 elemezve, részben emlézve.

Magyar, h. 3 óra. Igék vonzata, összetett mondatok kötése, 
körmondattan, elemző olvasás, költemények és prosak szavalása, 
ügyiratok, irálygyakorlatok. K. k. mint a harmadikban.

Német, li. 3 óra. Az igék ismétlése után a nyelvtan folyta
tása és bevégzése megfelelő gyakorlatokkal, a mondattan részlete
sebb ismertetése, 8 elbeszélés elemezve és emlézve. K. k. mint 
az elsőben.

Földrajz és történelem, h. 4 óra. Magyarország földrajza Mi- 
hálfy Magyarország fokhálózata alapján való térkép-rajzolással; 
Magyarország történelme. K. k. Diener—Hantó és Horváth Mihály.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Összetett viszonyszámolások s az el
ső fokú egyenletek egy ismeretlennel; tömörmértan. K. k. mint a 
harmadikban.

15
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Természettan, h. 3 óra. A hó', a testek egyensúlya és moz
gása, delej esség, villanyosság. K. k. mint harmadikban.

Ezen osztály egyedüli tanára : Horváth János.

Rajz, h. 1 óra. A berlini Hermes-féle mintalapok nyomán 
Németh Lajos.

Műének, h. 2 óra. Zsasskovszky Ferencz és Endre „Kis Lan
tosba szerint Németh Lajos.

Franczia nyelv 1 ,
Zene J r magán-utón
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A kötelezett tantárgyak hetenkénti óra száma.
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I. 2 5 3 2 3 3 2 3 23
II. 2 6 3 3 3 3 2 2 24
III. 2 6 3 3 4 3 2 1 24
IV. 2 6 3 3 4 3 3 — 24

összesen 8 23 12 11 14 12 9 6 95

VI.

T a n e s z k ö z ö k .
A taneszközök részint vásárlás, részint ajándékozás utján ezek

kel szaporodtak :
96 kötet könyv.
24 iskolai értesítő.

6 különböző irányú folyóirat.
1 heti lap.
1 political napi lap.
7 fali térkép.
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2 darab természettani eszköz. 
48 darab ásvány.

1 növénygyűjtemény.
41 darab régi pénz.
Ezekből :

A) Szerzemény.

Budapesti szemle; Sárospataki füzetek; Az országos középta- 
nodai tanáregylet közlönye; Zeitschrift für Gymnasial wesen; Prot. 
Egyh. és Isk. lap; Ifjúság lapja; Pesti napló; A magyar nyelv 
szótárának folytatása, Czuczor és Fogarasi; Encyclopaedie des ge
summten Erziehung» und Unterrichtswesens folytatása, Schmid; 
Iskola, Környei; Bánság külön történelme, Böhm Lénárd; Rajzo
lás az elemi iskolában, Dölle; Protestáns naptár 1869; 1865/6S-iki 
törvények és törv. rendtartás; Természettan, Schubert; Magyaror
szág története, 6 k., Horváth M.; Zrínyi Ilona, Horváth M.; Vá
lasztások előtt; Europa államainak statisticaja, Hunfalvy; W. Ro
ger, Horváth M.; Koronázási Album; Államférfiak, Toldy; Fremd
wörterbuch, Petris; Protestáns főiskoláink, Imre; Athen, Curtius; 
Schmid Kristóftól 33 elbeszélés; Szünórák, 4 k., í ’lissy; Béla ki
rályfi, Vajda; Andersen meséi; Tenger, Michelet; Virradóra, 2 k., 
Jókai; Kis lepkegyüjtő, Emich; Tóth K. újabb költeményei; Va
súti térkép Magyarországról, Hunfalvy; Palaestina térképe, Handt- 
ke ; Bunsen-féle elem; Dörzsszer a villanygéphez.

A 11-dik osztály ócska padjai újakkal cseréltettek fel.

Sasku Károly : Chordae de termi nationes generales. — Szeberé- 
nyi Gusztáv: Emlékbeszédek llaviár felett; Dr. Székács József be
széde Balassa felett; 1865/g. törvényczikkek; A békési ág. hitv. espe- 
resség 1868. jegyzőkönyve; A bányai ág. hitv. egyházkerület 1868. 
jegyzőkönyve; A magyarhoni egyetemes ev. gyámintézet 1868. 
jelentése; A •selmeczi ev. tanárkar véleménye a niagy. kir. kor
mány gymn. tantervére. — Neumann Károly : Grundrisz der Ge
schichte der christlichen Kirche, Spittler; Die ersten Begriffe 
des Rechnens: Lehrbuch der Physik, Neumann; Egyházi énekek 
és imák; Uj-testamentum magyarázata, Wohlfart-llerepei. — Oster
lamm Károly : Költemények, Zilahy; Deutsche Spachlehre, Mau- 
ritz; Ungarischer Sprachmeister, Ballagi K .; Protestantismus har- 
cza, Ballagi stb.; T. Livii a. u. c. 1. I, Szénásy. — Harsányi Sán
dor: Colloquiorum familiariorum opus, E. Roterod.; Thomas a 
Kernpis de imitatione Christi; Anno tata in H. Grotiura gLejttre belli 
et pacis; Selectiora adagia Petri Kis—Viczay; Die

B) Adomány.
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Schrift, Dillhern. — Haan Lajos: Rajzok a magy. protestantismus 
történelméből, Fabó; Term, tud társ. közlönye 1868. I ll  f.; Köl
temények, Bérczy. — Dr. Székács József: Latin nyelvtan, Szénásy; 
1865/6S. XL. és L ili. t. ez. — Rolkó Kálmán: Bank Bán. — Haan 
Vilmos: költemények, Deczky; Századok 18G8. VI—X és 1869. 
I—II. f. — Hartleben Adolf: természetrajz, Hanák. — Zsilinszky 
Mihály: A magyar költészet és szónoklat, Zsilinszky; Magyaror
szág térképe, Tóth; Az országos tanáregylet 1868. tanszerkiállitá- 
sának jegyzéke. — Horváth János: Olvasó könyv, Varga; Egri 
ének-káté, Zsasskovszky; Nemzeti lant, Vajda; Kossuth legújabb 
leveleire, Plorváth M.; Irálytan. Zimmermann. — Rimler Lajos : 
A földrészek térképe külön-külön. — Styaszny Sámuel: Franzö
sische Grammatik, Hilmár; Templombeli imádságok, Ángyán; Von 
den alten Glückseligsten, Zacheum; Compendium antiquit. Rom. 
Schwarz; Tentamen hist, lit., Vallavszky ; Interpretatio script, saer. 
Volegando; Novum test, graec.; Poétái gyűjtemény, Nagy; Tisch
reden, Dr. Luther; Méhtartás, Kalló; Ganganelli, Luther und Me- 
lanchton; Geschichte Selims, Hohenzollern; Reise, Hillen; Lyrische 
Anthologie 7 k., Matisson; Sitten und Gebräuche der alten Römer; 
Munkács leírása, Balajti;Die entlarvte Heilige; Elementa Physicae, 
Horváth; Deutsch-bőhm nat. lexicon; Poesien, Rosegarten; Gedich
te, Saume; Kleists Sämtliche Werke; Kriegsvorfälle zwischen Oes
terreich und Frankreich; Martialis epigrammata; Plauti comne- 
diae; Thesaurus proverb, sent., Buchlens; Bellum cir. Luciani; 
Fpistolae Ciceronis; Gemälde der merkwürdisten SchiÖbrüelie; 
Wanderbilder aus Central-Amerika Heine; Kräfte des menschlichen 
Verstandes, Wolfen; Denkwürdigkeiten der gegenwärtigen Geschich
te; Komische Opern, Weisze; Homeri Odyssea; Deutschland, We
ber ; Concilium Tridentinum, Daniel; Ódák, Nagy; Geist des Men
schen, Gotsched. — Gonda László: Evnegyedi szende 1867/s. 
I l l—IV. f.; Gr. Szécsényi István. — Reök Iván: 8 db. tankönyv 
szegény tanulók számára. — Kemény Mihály: Az osztr. törv. alatt 
kelt végrendeletek érvényessége. Kassay; Polgárisodás, Aristides; 
Hajózási műszótár, Kenessey; Wirren nnd Umtribe in der superin- 
tendenz d. d. Donau, Nemessányi; Feltámadás és Spiritualismus, 
Filó; Tájékozás, Ballagi; Kisfaludy társaság alapszabályai; Késmár
ki Tökölyi Imre, Nagy Iván. — Mudrony János: Codex sanitario 
medecinalis Hungáriáé, Linzbauer. — Réthy Pál: Az önnemzés, 
Réthy — A selmeczi lyc. igazgatósága : A selmeczi ev. lyc. taná
rainak véleménye a magy. kir. kormány gymn. illető tantervére. — 
Grüner Márton: Beszélytár; Der Olymp, Petiscus. — A IV. osz
tály: Magyar-latin szótár, Bartl és Veress.

Vidovszky Gyula : Rovargyüjtemény. — Mudrony János : 300 
lap rendezett növénygyűjtemény. — Kocsiszky János : ‘22 db. ás-
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vány, 2 kövület. — Fábry Károly: 16 db. ásvány Erdélyből. — 
Sailer Géza: 1 db. fekete kőszén. — Felix Ákos : 1 db. ásvány, 
2 kövület. — Hirschfeld Armin : 3 db. tihanyi kecskeköröm. — 
Hiike Géza: 1 db. earned.

Torkos Imre: 1 db. ezüst pénz, 1723. Maximii ián; 1 d. e. p., 
III. Zsig mond; 1 d. e p. I. Lipót; 1 d. e. p. IIL Károly; 1 d. 
török rézpénz. — Csarejs György : 1 db. amerikai forgó r. p. — 
Sinkó Antal: 1 db 1715. nürnbergi r. p .; 1 db. 1816. osztr. kr. 
— Jobbágyi Ottó: 1 db. Domitian e. p.; 1 db. Constans e. p: — 
Mudrony Sámuel: 4 db. r. és 6 db. e. p., angol, 1835—1855 évek
ből; 1 db. e. p., magyar, 1567.; 1 db. lengyel garas 1794. — Su
lyok Ede: 6 db. 1 kr., 1 db. 3 kr r., — 1 db. 10 kr., 1 db. 20 
kr. e. p .; 1 db. 15 kr., 1 db 30 kr., 1 db. 2 frt, 1 db. 10 írt, 
1 db. 100 frtos bankjegy, mind magyar, mind 1848. — Achim 
Pál: 1 db. 1764. 1000 frtos bécsi, 1 db. 1806. 5 frtos osztr. bank
jegy. — Kaprinay Gábor : 1 cl. 1848. magyar arany.

Badics Elek: 2 katyulya réz toll, l/3 font vörös tinta, fnt 
folyadék a villanyossághoz.

A főlebb elősorolt könyvek és folyóiratok közöl a negyedik 
osztály vette vagy ajándékozta önmagának ezeket: Olvasó könyv, 
Nemzeti lant, Irály tan, Magyar-latin szótár, Ifjúság lapja.

VII.

Pénz a. domány.
Általán gymnasialis szükségletekre : B.-Csaba városa elöljáró

sága 74 frt 21. — Reök István 10 frt. — Mudrony János 1 ezüst 
frt. Néhai Andó Mihály özvegye 2 frt. — Csorba Mihály 2 frt.
— A Szarvason tanuló csabai ifjúság ösztöndij-alaptőkéül 20 frt.
— Sailer Károly 2 frt. — Sailer Mátyás 2 frt. Orrnay Tivadar 
1 frt. — Lipcsey György 1 frt. — Miclmay Mihály 1 frt. — Fab- 
riczy Pál 2 frt. -  Fabriczy Lajos 50 kr. — Huszár Ferencz 50 
kr. — Fay Salamon 50 kr. — Rákóczy Lajos 10 kr. — Lepény 
Pál 20 kr. — Szeberényi Gusztáv 40 kr. — Reisz Kálmán és Mi
hály 40 kr. — Sailer Károly 15 kr. — Knak Ernő 22 kr. — 
Bajcsy Lajos 10 kr. Iliiké Béla és Géza 80 kr. Michnay László 
10 kr. — Gally János 10 kr. — Rácz Imre 20 kr. — Reisz 
Miksa 50 kr. — Milyó Pál 10 kr. — Friedmann József 8 k r .— 
Tomka Pál 10 kr. — Rimler Lajos 20 kr. — Szemián Kálmán 
50 kr. — Orrnay Kálmán és Géza 60 kr. — Simkó Antal 30 kr.

Sailer' Elek 1 frt. — Hirschfeld Armin 35 kr. Veisz Ede 10 
kr. — Petrovszky Imre 10 kr. — Sailer Gyula 20 kr. — Haan



Béla 60 kr. — Reök Iván 20 kr. — Foltiny Elemér és Viktor 1 
irt-. — Ondroviezky Lajos 15 kr. — Hornyacsek Lajos 10 kr. — 
Kovák József 10 kr. — Kesjár Márton 10 kr. — Sailer Géza 20 
kr. —- Veisz Jakab 22 kr. — Teván Adolf 15 kr.

Az egyes osztályok saját szükségleteikre : 1) Aradi János 20 
kr., Baj esi Gusztáv 15 kr., Botyánszky György 10 kr., Engel Ig- 
nácz 20 kr., Fabriczy Pál 20 kr., Fábri Elek 20 kr., Fábri Sán
dor 10., Fein Ábrahám 20 kr., Fein Jónás 20 kr., Huszár Ferencz 
20 kr., Kvasz Jakab 10 kr., Miklya György 20 kr., Ormay Manó 
20 kr., Povázsai Zsigmond 20 kr., Reisz Izidor 20 kr., Salát Ta
más 20 kr., Schnitzer Dávid 10 kr., Sólymos Károly 10 kr. —
II) Fabriczy Lajos 10 k r, Gally János 10 kr., Fáy Salamon 40 
kr., Császár Károly 10 kr., Hűké Béla 20 kr., Knak Ernő 10 kr., 
Lepény Pál 15 kr., Petrovszky Imre 10 kr., Philipp Adolf 10 kr., 
Rácz Imre 30 kr., Reisz Kálmán 10 kr., Jenei Pál 10 kr., Sailer 
Gyula 10 kr., Sailer Károly 10 kr., Szeberényi Gusztáv 10 k r.—
III) Friedmann József 10 kr., Hirschfeld Armin 10 kr., Jánosi 
Imre 20 kr., Ormay Kálmán 30 kr., Simkó Antal 20 kr., Szemi
án Kálmán 20 kr., Sailer Elek 10 kr., Tomka Pál 10 kr. — IV) 
Bajcsi Géza 80 kr., Hornyacsek Lajos 15 kr., Huszár Lajos 40 
kr., Kesjar Márton 20 kr., Novák József 20 kr., Ondroviezky La
jos 20 kr., Podsztrelen György 20 kr., Sailer Géza 30 kr., Schid- 
lay Emil 70 kr., Teván Adolf 94 kr., Veisz Jakab 40 kr,

Szegény tanulók számára szorgalom díjul: Mudrony János 4 
e. tallér, melyek a múlt évi közvizsgán ki is osztattak.

Összes pénzadomány : 138 frt G9 kr., 4 ezüst tallér és egy 
ezüst forint.

A juii. 5-ike után befolyó adományok közzététele a jövő tan
évre marad.

A fenn kitett szives adományokért fogadják a mélyen tisztelt 
adakozók algymnasiumunk hálás köszönetét.

V i l i .

Jegyzetek az íilgyinnasium történetéhez.
1868. jun. 9. Főtisztelendő Dr. Székács József superintendens ur 

egyházunk iskolai bizottmánya kiséretében meglátogatta al- 
gymnasiumunkat. Belépvén a gymnasiumba, sorakozott összes 
tanulóink alkalmi énekkel üdvözölték, mi után a jelen volt 
tanár-kar nevében az igazgató fogadta s az osztályok meg
tekintésére felkérte. Főtisztelendő superintendens ur az osztá
lyokat sorba vette, egy vagy két tárgyból mindegyikben vizs-
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gálatot tartott, különös súlyt fektetvén a vallásra és a latin 
nyelvre. A vizsgálatot mindegyik osztályban buzdító beszéddel 
zárta be, melynek tárgyát vagy az előfordult tárgyból, vagy 
valamely azzal kapcsolatos körülményből vonta le. Ezen be
szédek oly tapintatteljesek, oly leereszkedők, oly melegek vol
tak, hogy nemcsak az ifjúság, de bizonyosan a jelen volt meg
lett korúak is élvezettel emlékeznek még sokáig rájok Végül 
megtekintette a taneszközöket. Miután főtisztelendő superinten
d e d  ur a tanár-karnak különösen a vallásosság ápolását lel
kére kötötte volna, a hallottak és látottak nyomán olyan nyi
latkozattal örvendeztette meg intézetünket, mely alkalmas arra, 
hogy az illetők munka-kedvét az eddigi irányban megtartsa, 
növelje. — Ez volt a legelső egyházi látogatás, melyben fia
tal algymnasiumunk részesült.

1868. aug. 25. Egyházunk iskolai bizottmánya az algymnasium 
igazgatásával a következő 3 évre is Horváth János tanárt 
bízta meg.

Ugyanezen gyűlésben határozattá vált, hogy ezután a ta
nulók az ifjúsági könyvtárra fejenként 60 krt fizetnek.

1868. sept. 5. Felolvastattak az algymnasiumunkat kötelező fegyel
mi szabályok.

1868. sept. 13. Nagyt. llaan Lajos lelkész ur a tanév megnyílá
sa alkalmából a taníttatás és tanulás fontosságáról egyházi be
szédet tartott.

1868. sept 30. Az ének és rajznak eddigi tanítója, Benka Pál ur 
eltávozván, helyébe Németh Lajos ur lépett.

I860, jan. 15. Tanulóink a Bem-szobor tőkéjének gyarapításához 
lŐ frt 40 krral járultak.

1869. febr. 9— 12-én folytak le az első félévi szigorlatok, melyek 
tanosztályzati eredménye ez :
I. o. 6 kitűnő és dicséretes, 20 első rendű, 9 másodrendű
II. o. 3 „ „ 11 „ „ 2
III. o. 4 „ „ 4 „ „ 2
IV- o. 9 „ „ „ 5 „ „ 3

1869. mart. 22. A szarvasi főiskolában tanuló b.-csabai ifjúság 20 
forintot adott, algymnasiunmnknak ösztöndij-alaptőkéiil azon 
kikötés mellett, hogy a kamatok majd csak akkor váljanak 
folyová, ha ezen tőke részint saját kamatjai, részint a neve
zett ifjúságnak időnkénti hozzátevése által 50 írtra növekedett. 
Ezen 20 írt 1869. mart. 24. óta a helybeli népbankban van.

1869. apr. 19— máj. 9. Kopperl Zsiga irástanitási művész tanításá
ban részt vett, az algymnasium mind a négy osztályából ösz- 
szesen 26 tanuló.
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1869. máj. 17. Az algymnasium protestáns, confirmált része felvet
te az úrvacsorát.

A nyári félévi szigorlatok az algymnasium 1V. tantermében 
ily renddel tartatnak :
IV. o. jun. 21-én
III. o. „ 22-én délelőtt 7—10 éráig, délután 4-től a tárgyak
II. o. „ 23-án elfogytáig.
I. o. „ 24-én

Közvizsga a kis templomban jun. 25-én, d. e. 9 12 óráig,
amidőn a vallás, latin, magyar, földrajz és történelem fordul elő; 
d. u. pedig 3-tól, amidőn a német, mennyiségtan természettan, sza
valás és miiének következik. A felvett tárgy minden osztályon ke
resztül vitetik. A közvizsgát a szorgalomdijak kiosztása zárja be. 

Mely vizsgákra a tanügy barátai tisztelettel ineghivatnak. 
Magán-vizsga jun. 28-án, délelőtti 8 órakor.
Pót és javító vizsgák aug. 30-án, délelőtti 8 órakor.

A jövő tanévre szóló beírás sept. első napján, a tanítás sept 
6-án kezdődik.

Beíráskor előre lefizetendő: protestáns tanuló részéről 5 Irt, 
nem-protestanséról 10 frt félévi tandíj; mindegyikéről fűtésre, a/, 
egész évi rajz- és írószerekre s az ifjúsági könyvtárra összesen 4 frt.

Erkölcsös és szorgalmas szegény sorsú, bármely vallási! tanu
ló, főleg ha vidéki, tartozása legalább is részleges elengedésére szá
mot tarthat.

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

IX .

N y á r i  v i z s g á k .

X.

F i g y e l m e z t e t é s .






