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BÉKÉS-CSABAI ÁG. HITV. EV. ALGYMNASIUM

TÖRTÉNETE.

ö s s z e á l l í t o t t a  : 

B U KOV S Z KY  JÁNOS,
I G A Z G A T O - T A N A R .





y \ . Z  algym nasium ot korm ányzó Bizottság 1893. évi 
augusztus 2G-án ta rto tt gyűlésén felolvastatván előtte a 
nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister urnák
1893. julius 21-én 31,805 szám ú leirata, melyben fel
szólítja a fentartó  testületet, hogy iskolája történetének 
a  millenniumi kiállítás érdekében kívánatos, szakszerű 
megírásáról gondoskodjék s dcczem ber 1-ig jelentse be, 
k it bízott meg az 1895/»«. tanév végén nyom tatásban 
megjelenendő m unka elkészítésével: kijelentette, hogy 
örömmel teljesiti a  Minister kívánságát s nyomban fel
kérte Horváth János algymnasiumi igazgatót, hogy leg- 
hivatottabb lévén, vállalkozzék a  vezetése a la tt áll«') in
tézet történetének megírására. Horváth János az ismé
telten is kifejezett kérésnek végre engedett s a  kitűzött 
feladat m egoldására vállalkozott.

Ámde a  sors másképp határozott. Horváth János 
ugyanazon évi október havában súlyos betegségbe esett. 
Midőn magához tért, testi lelki erejében megtörve, de 
meg orvosi tan ácsra  is, tartózkodnia kellett minden na
gyobb, k ita rtás t igénylő munkától. Később, midőn szel
lemi rugékonyságának visszaérkezését sejtette: m unka
szeretete pihenni nem engedte s hozzá lá to tt életének 
több mint 30 évével összeforrott iskola történetének el
készítéséhez. De már az előkészületeknél is észrevette, 
hogy jóakarata  legyőzhetetlen akadályokba ütközik; be 
kellett látnia, hogy: Jóllehet a  lélek kész, de a test 
erőtlen“.



6

így történt, hogy 1894. deczember 5-én alulírottnak 
ju to tt az a  megtisztelő megbízás, hogy vállalja m agára 
a szóban levő munka elkészítését. Alulírott azon a  czi- 
men, hogy kartársai közt legjobban ismeri az iskola 
életének egyes m ozzanatait, hozzáfogott a m unkához, 
bár biztos tudatában annak, hogy sok fáradtsággal össze
állítandó müvecskéjo nem üti meg semmiféle tek in tetben  
a kellő m értéket. Történész nem lévén, czélja nem is 
lehetett más, mint tá jékoztatással szolgálni jelenleg az 
iskola iránt érdeklődőknek; kész adatgyütem énynyel a 
jövőben annak, a ki h ivatva lesz az intézet megizmoso
dásával, ta lán  már m int teljes középiskolának történetét 
„szakszerűen“ megírni.

Békés-Csabán, 1895. szeptem ber hó.

Bukovszky János.



I. Előzmények.
( 185V s 8— 1859/ « o . )

Békés-Csaba lakosságának zömét földmivelő nép alkotja. 
A község határának jósága és kedvező fekvése, valamint 
népének szorgalma és takarékossága jólétet eredményezett. 
De az úgyszólván általános jólét, mely rendszerint a szellemi 
fejlődést maga után vonja, Bókés-Csabán a magasabb neve
lési igény szükség-érzetét elő nem idézte. Békés-Csabának, 
nevezetesen az ág. h. ev. lakosainak 1855-ig csupán népis
kolái voltak, azon hozzátevéssel mégis, hogy 1841-től kezdve 
ezek fölött egy úgynevezett reál- (polgári) iskola állott, mely 
azonban, mivelhogy leginkább a magyar nyelv terjesztésére 
szolgált, a tanügyet alig vitte előbbre.

Ámde Békés-Csaba intelligens lakossága szükségét érezte 
egy oly intézet felállításának, mely az elemi iskola színvona
lát meghaladja; úgy gyakorlati, mint tudományos pályára 
előkészít s módot nyújt a szüléknek, hogy gyermekeik neve
lése szemük láttára történjék. A terv megvalósítása egyelőre 
csak magán utón sikerülhetett; még pedig akkép, hogy azok 
a szülék, kik fiaikat a tudományos pályára szánták, össze
beszéltek, magántársulatot alkottak; Breznyik Jánost, kit a 
kormány politikai tekintetből rendes tanárságától megfosztott, 
fiaik gymn. vezetésével megbízták s intézetüket, hogy a ha
tóság zaklatásai ellen biztosítsák, a helybeli ág. ev. egyház 
pártfogása és felügyelete alá helyezték.

A növendékek, — bár 100 pfrt volt az évi tandíj, - az 
első évben 20-an, részint előkészítő, részint első osztálybeliek 
voltak; a másodikban 22-en, most már másodosztálybeliek is. 
Breznyik János a belehelyezett bizalmat két éven át fénye
sen igazolta, az intézet hasznosságát kézzel foghatóvá s ez 
által annak fennmaradását kívánatossá tette. Ennek folytán 
már 1857-ben az iskolaszék azzal az ajánlattal lépett föl a 
presbyteriumban, hogy az eddigi úgynevezett reáliskola a
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legközelebbi három év alatt felállítandó három osztályú ma
gyar reáliskolának előkészítő osztályául szolgáljon. A tervbe 
vett reáliskolában helyet akart szorítani az iskolaszék a latin 
és görög nyelvnek is azok számára, kik gymnasiumban to
vább akarnák folytatni tanulmányaikat. Ámde a presbyterium 
nem fogadta el az iskolaszék ajánlatát. így történt, hogy a 
midőn 1858-ban Breznyik János tágabb körbe elhivatott, az 
érdeklett szülék újra egyesültek s az intézet vezetésére Mokry 
Sámuelt kérték föl.

Mokry Sámuellel egyidejűleg érkezett Csabára Styaszny 
Soma is. Ennek is akadt egy kis társulata, ez is nyitott egy 
kis iskolát. Ezen körülmény szükségessé tette a két iskola 
egyesítését. 1858-ban úgy intézkedtek tehát a szülék, hogy 
Styaszny vigye az előkészítő és első osztályt, (összesen 15 
tanulóval) — Mokry pedig a másodikat (11 tanulóval). Ma
gától értetik, hogy az ág. evang. egyház presbyteriumának 
pártfogása és felügyelete ezekre is kiterjedt, mert a kormány 
semminemű magánintézetet megnem tűrt. Állott pedig az inté
zet Szeberényi Gusztáv lelkész és Ömaszta József jegyző, mint 
a presbyterium megbízottjainak felügyelete alatt. Az oktatás 
a kötelező érvényben állott Thun-féle „Entwurf der Orga
nisation der Gymnasien u. Realschulen in Oesterreich“ kere
tén belül mozgott; a bizonyítványoknak pedig a szarvasi fő
iskola adott érvényt.

Egy nevezetes tény hatalmas lendületet adott a gymna
sium ügyének s azt egészen uj térre helyezte át.

A krimi háború tartama alatt a kormány az ország 
keleti határain megfigyelő hadtesteket állított föl, melyeknek 
eltartása nagy összegeket emésztett föl. Az ország rendes 
bevételeiből eme rendkívüli kiadások fedezésére nem telt, a 
kormány tehát nemzeti kölcsönhöz folyamodott, melyet azután, 
1858-ban, állampapírokban váltott be. Mint más községek) 
úgy Békés-Csaba is, kulturális czéljainak előmozdítására gon
dolt, a midőn az értékpapírok birtokába jutott s a kebelbeli 
összes egyházaknak nevelési czélokra 55,000 forintot adomá
nyozott az említett kölcsönkötvónyekben. Ebből az összegből 
az ágost. h. ev. egyháznak a lélekszám arányában 43,000 frt 
jutott. A többieknek a nevelési czél nem körvonaloztatott, de 
az ágostaiaknak feltételül szabatott, hogy a kamatot egy négy 
osztályú al-reál-gymnasium fenntartására fordítsák.

Áz 1858-ik évi november hó 10-én 1067/1858. szám alatt
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kelt alapitó oklevélnek bevezető része, a helybeli ev. egyházra 
vonatkozó intézkedése, meg a befejező része igy szó l:

„Alapítvány. Melynél fogva mi alól is írott Bókés-Csaba 
város elöljárói s vábfsztmányi tagok, mint a Békés-Csabai 
nép törvényes képviselői, Császári Korona Herezeg Rudolf Ő 
Császári Királyi Fensége szerencsés születésének ünnepére örök 
emlékül, a város, mint testület által az államkölcsön re aláirt 
százezer pengő forintnyi 5 perczentes államkötvényekből 55 ezer 
pftban a következő örökös alapítványokat tesszük a népnevelés
szent ügyének előmozdítása tekintetéből u. m .: ......... 2-szor. Az
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházra szintén az eme hitfele- 
kezetbeliek lélekszámához képest államkötelezvényekben 43000 
azaz negyvenháromezer ezüst forintot alapitványozunk egy 
négyosztályu alreálgymnásium szervezésére, hogy eme Egy
háznak a kiáltó szükségből keletkezett régi óhajtása előmoz- J 
dittassék és akimondott ige testté váljék. Mert eme Evangélikus 
Egyház presbyteri testületé a magas cs. k. oktatásügyi minisz
térium által kiadott „Entwurf der Organisation der Gymnasien 
und Realschulen in Oesterreich“ czimü javallatának az alreál- 
iskolákra vonatkozó „Allgemeine Bestimmungen“ általános 
meghatározásának 6-ik §-ában kimondott elv alapján, mely 
szerint „Die vollständige Unterrealschule kann als Vorberei
tungssehule für das Obergymnasium dienen, wenn zu den 
ihr eigentümlichen Gegenständen die alten elassischen Spra
chen hinzugenommen werden, wodurch eine Conbinirung der 
Unterrealschule und des Untergymnasiums entsteht“, valamint 
azon ajánlat folytán, hogy a nagyobb községek alreálgym- 
nasiumokkal el legyenek látva, elhatározta, miszerint kebelében 
alreálgymnasiumot szervezzen s alkalmit nyújtson eme har- 
minczezer lelket számláló népes községbeli lakosoknak, hogy 
gyermekeiket itt helyben, nagy költség nélkül is a tanulmányok 
előadásában korlátolt s csak bizonyos meghatározott szín
vonalig felemelkedhető népiskolákon kívül nagyobb iskolában 
is járathassák. Mi pedig ezen szent czélt megértve, az ügyet 
felkarolni szent kötelességünknek ösmerjük, mert megvagyunk 
győződve, miként csak alreálgymnasium felállításából kifolyó 
alkalom fogja nevelni s kifejleszteni értelemben mely min
den jóravalóságnak kutforrása a békés-csabai népet is csak 
oly intézet emelcndi más virágzó városok színvonalára; fel
karoljuk ezen szentügyet továbbá azért is: hogy az Evangélikus 
Egyház által egyes szülék áldozat készségével immár meg-
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nyitott alrealgymnasiumbeli intézet, — melybe két tanár műkö
désével az 1-ső és 2-ik osztályba tartozó növendékek oktat- 
tatnak, a császári királyi oktatásügyi magas minisztérium 
javallata „Entwurf“ szerint tökélletesen mihamarább, idő
vesztés nélkül egyszerre szerveztethessék és hogy eme szer
vezendő intézetből kikerülendő növendékek — kik helyben 
fogják tanulhatni Istent a mindenhatót, jó és balsorsukban 
imádni és szeretni, kik áldani fogják ő Császári Királyi Apostoli 
Felségét és a Császári Fenséges házat ama kegyelemért, — 
melylyel a millió hü alattvalók közül eme alapítvány meg
erősítésével őket is osztályrészesekül tenni méltóztatott, - 
firól-fira szállandó örök emléket emeljenek Rudolf Császári 
Királyi Korona Herezeg születése ünnepéből.. . .  Eme elsorolt s 
elkerülhetetlenül szükséges négyrendü alapítványt oly kikötés 
mellett tesszük, miszerint a megnevezett Egyházak eddigelő 
a község nevére szóló, a jelen alapítványnak felsőbb hatósági 
megerősítése után pedig neveikre átruházandó államkötvényeket 
a fentebbi modorban körül irt népnevelésen kívül más célra 
egyáltalában nem fordíthassák, sőt kötelesek legyenek a városi 
hatóság mindenkori felhívására számolni, hogy az alapitvány- 
tőke utáni őt száztoli kamatokat valósággal a kitűzött czélra 
forditották-e vagy sem ? valamint fentartjuk magunknak s 
illetőleg kívánjuk, hogy a szervezendő alreálgymnasium, mely 
az Evangélikus Egyház intézete lesz, eme Egyház kebeléből 
kinevezendő bizottmány felügyelete alatt álljon.“

Jogos és körülményszerü volt-e ezen feltétel, akár az 
adományozott pénz természetének és mennyiségének, akár az 
egyház idevágó nézeteinek és tehetségének tekintetéből, s a 
midőn a többi egyházak a város által nekik adott összeget 
népiskolai czélra fordíthatták, azt kutatni nem tartozik ide ; 
elég az ahhoz, hogy az egyház presbyteriuma az adományt 
terhével együtt elfogadta s a már fennálló intézetet nyilvá
nosnak s egyházinak tekintette.

De hiányzott még az adomány megerősítése. Ezen ügy 
végleges eldöntése sok akadályba ütközött. Legelőször is, a 
hogy az iskolaszék jegyzőkönyve nyilatkozik, a gyulai megye
főnökség nem részesítette kellő méltányolásban „a váltság- 
bizottságnak a nevelés szent oltárára hozott ezen áldozatát,“ 
sőt meg is tudta akadályozni az alapítványnak a kitűzött 
czélra való gyümölcsöztetését. Csak miután Benedek Lajos 
táborszernagy, Magyarország főkormányzója a nála járt kül
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döttséget azzal a kijelentéssel örvendeztette meg, hogy meg 
lesz erősítve az alapítvány: érezte magát feljogosítottnak a 
váltság bizottmány arra, hogy megkezdje az alapítvány ka
matjainak az ev. egyház kezébe való beszolgáltatását. Nyomban 
értesítette is az egyházat, hogy a 43000 pfrtnyi összegnek 2150 
pfrtot kitevő kamatját rendelkezésére bocsájtja s első negye
dét azonnal folyóvá is teszi. Mire a presbyterium támaszkod
ván a felsőbb helyen nyert biztató szavakra és az ezek alap
ján megindult kamatfizetésre : nem várta be az ügy végle
ges eldöntését, hanem hozzá fogott az alrealgymnasium fel
állításához. Bár felmerült volt a presbyteriumban az a kér
dés is, nem volna-e czélszerübb inkább egy polgári iskola 
felállítására fordítani az alapítványt; mivelhogy a földmivelők 
fiai kevésbé használhatják a reálgymnasiumot, mint a polgári 
iskolát. De az egyház vezérférfiainak akarata győzött s a 
presbyterium 1860. szept. havában tartott gyűlésén kimon
dotta, hogy a pártfogása és felügyelete alatt már tényleg 
fennálló alrealgymnasiumot egészen magáévá teszi, annak 
rendes négyosztályuvá való kiegészítését akként veszi foga
natba, hogy eddigi u. név. reáliskolájának tanárát Kinder 
Károlyt egyik tanárává alkalmazza és Styaszny, meg Mjkry 
tanárok megtartásával negyediknek meghívja Lippert Jánost. 
Elhatározta továbbá a presbyterium, hogy ezen iskola főbb 
ügyeinek vezetését a saját kebeléből választott iskolai bizott
ságra rűházza, melynek elnökei az egyház lelkészei.



Q. Az intézet mint al-reálgymnasium.
(18ß%u—1863/a4.)

Az 18r,0/oi. tanévben megnyitották tehát a valóban két
irányúvá lett iskolának mind a négy osztályát. Az előkészítő 
és egyúttal első osztály vezetése Rimler Károlyra, majd en
nek eltávozása után Velky Jánosra, a másodiké Styaszny 
Samura, a harmadiké Lippert Jánosra és a negyediké Mokry 
Samura bízatott. Beiratkozott pedig az előkészítőbe 11, az 
elsőbe 31, a másodikba 19, a harmadikba 9, a negyedikbe 7 
tanuló. A négy osztály összesen 69 növendékéből úgynevezett 
gymnasista 46 volt, u. név. realista 20.

Most, midőn annyit hallunk az iskolai túlterhelésről, mint 
a legújabb kor fattyú-hajtásáról, felesleges nem lesz elősorolni 
azon tantárgyakat, melyekre a reálgymnasium tanítványait 
akkoriban oktatták, s a melyek a következők : az I-ben tanul
ták a vallást, magyar, német, latin nyelvet, földrajzot, ter
mészetrajzot, számtant, nézlettant és szépírást; a II-ban föld
rajz helyett Magyarhon történetét és az Ó-kort, ráadásul a 
szabadkézi rajzolást; a ÍH-ban a három nyelvhez csatlakozott 
még a görög is, meg a franczia is (összesen tehát 5 !); [a reá
liákból elmarad a termés zetrájz, de helyébe lép a természet- 
tan ; a IV-ben a valláson, mfeg az öt nyelven kívül tanulták 
a történetet, a földleírást, számtant, mértani és szépírást. A 
különbség a gymnasisták és tealisták közt csak abban nyil
vánult, hogy az utóbbiak nem tanulták a klassikus nyelveket. 
Magát a tantervet az e czólrá külön kiküldött bizottság dol
gozta ki.

A tandíj — vallásfelekezeti különbség nélkül — a real- 
irányuaknál 5 frt, a gymnasialis irányuaknál 10 frt volt ; be
szedésével a tanárok bízattak meg. A tanárok díjazása más 
felekezeti vagy községi tanárokéhoz viszonyítva kielégítő volt. 
Az első osztály vezetője hiványa szerint dijáztatott az egyház 
pénztárából; Mokry és Styaszny 650—650 forintot kaptak,
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Lippert 550 irtot a lakáson, illetőleg lakbéren kiviil ; ráadásul 
mind a hárman 50—50 frtnyi drágasági pótlékban is részesültek.

Ugyanezen tanévben megállapittattak az alrealgymna- 
sium törvényei, a melyeket azonban, miután különben is össze
vágnak a BO-as évek iskoláinak törvényeivel, tórszüke miatt itt 
nem közölhetek. Mint fontos momentum az iskola életében, 
felemlítendő ez úttal az egyháznak az a határozata, mely 
szerint az alrealgymnasium megalakulása az esperesség utján 
a kerületnél is bejelentendő, hogy vége vettessék a szomszéd 
szarvasi főgymnasinm folytonos zaklatásának, melyben az oda 
ment növendékeket részesitlette s azáltal útját állotta, a real- 
gymnasium további fejlődésének. A zaklatás leginkább abban 
nyilvánult, hogy a realgymnasium oda jutott növendékeit szi
gorú vizsgálat alá fogta, vagyis a felmutatott bizonyítványok 
érvényességét el nem ismerte. Lehet, hogy volt is reá ok a ; 
lehet, hogy csak féltékenységből tette s nem jó szemmel nézte 
a tandíj jövedelem megapadását. Az eredmény az lett, hogy 
az alrealgymnasium nyilvánossága publikáltatott.

Miután az 1800/oi tanév bezárása július 15-ikére esett, a 
következő iskolai évnek megnyitása szept. 15-ére tűzetett ki. 
De az 186,/ea-iki tanév a megelőzőhöz képest hanyatlást mutat, 
a mennyiben határozatba ment a presbyteriumban, hogy az 
alreálgymnasium 4 osztálya a meglevő három tanárra bízas
sák, olyanformán, hogy a III. és IV. osztály egy tanár veze
tése alatt álljon. Az iskolai bizottság szükségesnek találta 
ugyanis, hogy az úgynevezett centrális magyar iskola (vagy 
a mint azelőtt nevezték: polgári iskola) kezdje meg újból 
előbbeni működését s nyújtson alkalmat azoknak a tanulók
nak is, kik reálgymnasiumba nem vágyódnak, a magyar nyelv 
kellő elsajátítására. Megjegyzendő, 1 ogy a presbyterium csak 
határozatlan időre engedte volt meg, hogy a fölebb említett 
iskola tanára vezesse az alreálgymnasium I. osztályát s csak 
azért, hogy a negyedik tanár valamiképp mégis meglegyen ; 
mert uj tanerőre az alapítvány kamatjából és a tandijakból 
nem jutott fizetés. Azonban még az 1861/62-iki tanév folya
mában és az utána következő kettőben oda módosult a pres
byterium határozata, hogy a centrális magyar iskola tanára 
a latin nyelvet is taníthatja azok kedvéért, kik feljebb mennek, 
de a kik ezért külön dijat tartoztak fizetni. így lett, hogy 
ebben a három tanévben a centrális magyar iskolát egyszers
mind reálgymnasiumi első osztálynak tanárát (Velky János
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után Kemény Károlyt) a reálgymnasium negyedik tanárának 
tekintették.

Ezen intézkedés által az alreálgymnasium nemcsak ta
nárt, hanem növendéket is nyert, úgy hogy ettől fogva, egé
szen a bekövetkezett újabb szervezésigaz összes létszám 85-123 
volt, mely összeg nagyobb fele azonban folytonosan az I. osz
tályra, vagyis helyesebben mondva, a polgári iskolára esett.

Ez a négy év nagyon magán viselte a kezdet gyarlósá
gait. Az alapítvány tőke, noha kamatja folyt, még mindig csak 
reménybeli; a reálgymnasium tulajdonképpeni tanárai (Mokry, 
Styaszny, Lippert) még mindig csak ideiglenesek ; a hány 
osztály, annyifelé ; a taneszközöknek úgy szólván nyoma se. 
Igazgatója is csak 1862/3 óta volt az iskolának : Mokry Sá
muel. Ez az oka hogy ebből az időszakból csak igen hiányos, 
okiratszámba alig vehető pár irat maradt az egyház birtoká
ban ; az algymnasium irattárából erre a korszakra vonatkozó 
akták teljesen hiányoznak. Hiányukat csak némileg pótolják 
az iskolai bizottság ugyancsak hiányos jegyzőkönyvei.

Befejezésül ezen korszakról még csak annyit, hogy a 
reálgymnasiumban, a mint az emlitett jegyzőkönyvekből meg 
lehetett állapítani — nagy gondot fordítottak a rajztanitásra. 
Mint rajztanár szerepelt egy ideig Haan Vilmos, festőművész, 
200 frt évi díjazással (mely összeghez 140 írttal a városi pénz
tár járult), majd ennek lemondása után Kemény Károly tanár.

Az alreálgymnasium helyzete a fenntebb emlitett okok
nál fogva tűrhetetlen lett. Már már az enyészet szélén állott, 
midőn bekövetkezett az 1863-ik évi nyomor. S csodálatos do
log, hogy éppen ezen csapás eszközölte ki azt, a mit a czél 
szentsége éveken keresztül többször és több helyen ismételt 
kéréssel el nem érhetett. 1863. nov. 20-án az alapítványt fel
sőbb helyen jóváhagyták, az adóhivatal által Budán lefog
lalva tartott kötvényeket felszabadították, az érettök befolyt 
összegből az ev. egyházra esett 43000 irtot ezen egyházra tu
lajdonul átruházták, oly feltétellel, hogy ezt az egész összeget 
a község az egyháztól 5%-os kamatra 10 évre kölcsön veszi 
s a községbeli szükölködők közt búzában kiosztja.

Az alaptőke ügyének végleges rendbehozása olyankor 
történt meg, a midőn az uj tanfolyam már előhaladt volt, miért 
is az iskola körüli tettleges újításról az 1863-iki évben már 
szó sem lehetett. De meg szükségesnek is látszhatott időt 
engedni a gondolatok megértetésére s nem nyújtani okot az
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eíhamarkodás vádjára, annyival inkább, mert nagyon lényeges 
újítások mutatkoztak kívánatosaknak. Mire aztán kitavaszodott, 
az iskolai bizottság abban állapodott meg, hogy a polgári 
iskolát saját ezéljának vissza kell adni, az intézetet tisztán 
gymnasiális irányúvá át kell alakítani, az osztályokat közös 
épületben elhelyezni s rendes tanárokat választani.

Ezen nézeteket a presbyterium az 1864. év április végért 
elfogadta s az azok alapján teendő további tervezést küldött
ségre bízta.



3- Az intézet mint algymnasium.
(18G4/ar>— 18°%o.)

A küldöttségnek a presbyterium elé terjesztett s általa 
jóváhagyott tervezete alapján azután az 1864. szeptemberig 
ezek tö rtén tek: a polgári iskola különállóvá, kétosztályuvá 
tétetett s mindkét osztályban a reáliákra kiváló figyelem irá- 
nyoztatott; az előbbi alreálgymnasium helyébe tisztán algym
nasium állíthatott; addig is, inig az egyház a tervezett gymna- 
siális épületet fel nem állítja, egy oly városi épület béreltetett 
ki, melyben az algymnasium úgy, a hogy megfért s háborí
tatlanul maradhatott; rendes hiványnyal ellátandó tanárokul 
megválasztattak : az I. osztály vezetésére Styaszny Soma, a II. 
osztály vezetésére Szomora Bertalan, a III. osztály vezetésére 
Horváth János.

Immár eljutottunk ahhoz a férfiúhoz, Horváth Jánoshoz, a 
kinek sokoldalúsága, rátermettsége, törhetetlen akaratereje, 
legkiváltképpen pedig páratlan munkaszeretete az intézet fejlő
dését biztosította, különféle támadások ellen megvédte, jó 
hírnevét megállapította 1864. évi október 22-én mutatta be 
magát a bizottságban, mely alkalommal értekezést tartott a 
nevelésről, annak alapjáról, elveiről és tényezőiről, a tanárról, 
mint tanítóról és nevelőről s általában a nevelést érdeklő 
kérdésekről. Értekezése a benne foglalt eszmék szépségénél 
és életrevalóságánál fogva, nemkülönben előadásuk kitűnősége 
következtében ritka tetszést aratott a bizottságban, mely 
egyhangúlag elhatározta, hogy értekezését kinyomatja s a tiszta 
jövedelmet a muzeum és hivatalszoba felszerelésére fordítja.

Bár nyilvánvaló volt, hogy a megválasztott tanárok közül 
leghivatottabb Horváth az intézet vezetésére, mégis — tekin
tettel az intézetnél eltöltött éveire s a helyi körülményekkel 
való ismeretségére — Styasznyt bízták meg az igazgatói 
teendők ellátásával. Az algymnasiumi tanárok mindenikének 
fizetése a szálláspénz betudásával 700 írtban és 20 köböl buzá-
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ban állapíttatott meg, oly formán, hogy e fizetés 3 évig marad 
érvényben, 3 év elmúltával pedig mindenikök 100 írttal kap
jon többet. A protestánsok tandíja 10, más vallásuakó 20 
forintban lett megszabva. Ezt a különbséget azzal indokolták, 
hogy a gymnasialis alaptőkéhez más felokezet semmivel sem 
járult. Ezen felül fizetett minden újonnan belépő tanuló 1 frt 
beiratási dijat az igazgató számára. A negyedik tanári állomás 
az 1864/65. tanévben anyagi kénytelcnségből betöltetlenül 
maradt, de azért a negyedik osztály még is meglett olyképen, 
hogy annak, mint az algymnasium kiegészítő részének, veze
tését magántanárul Mokry Sámuel fogadta el. Fizetett pedig 
a IV. osztály minden egyes tanulója 50 frtot magántanárának. 
Az algymnasiumban való rajztanitásra Benka Pál, az egyház 
egyik rendes tanítója vállalkozott.

Az 18,i4A>5. tanfolyam tehát tisztán gymnasialis irányban, 
az előbb említett tanerőkkel, összesen 81 növendékkel indult 
meg abbán az épületben, amely azelőtt a községi orvos la
káséul szolgált s a melyet az érdemteljes városi képviselet jó 
karba hozott és jó karban való megmaradásáról, tatarozásá
ról azontúl is óvről-évre gondoskodott. Nemsokára (1867-ben) 
újabb jelét adta jóakaratának a képviselőtestület, a mennyi
ben a 200 frtos lakbér fizetése alól felmentette az iskolát ; 
vagyis ingyen szállást adott az algymnasiumnak, de egyelőre 
még a tulajdonjog fenntartása mellett.

Alacsony, nádfedeles, kis ablaka házikó volt az az épü
let, a mely hivatva lett a tudomány előcsarnokául szolgálni, 
bár legjobb akarattal sem lehetett ilyesmit ráfogni. A kicsike 
két ablakos hivatalszoba mellett, mely azonban könyvtárul s 
részben szertárul is szolgált, állott az ugyancsak két ablakos 
IV. osztály, egyszersmind ásványtár is; ezután a pedellus 
apró szobácskája; mindkettőbe a pedellus konyhájából volt a 

• benyitó, ugyanonnan be lehetett jutni a Il-ik osztályba is. 
Ennek ablakai azonbaz már nem az utczára, hanem a rövid 
sikátorra szolgáltak, a mely egy felől a gymnasium, más fe
lől a szolgabirói hivatal meg Szeberényi-féle ház között fek
szik. A II. osztálylyal szomszédos volt a Ilí-ik, egyúttal éhé
in iái szertár is, ezzel az I. Ilyennek találta még e sorok Írója 
is az algymnasium épületét 1884-ben s mert szegényes kül
seje, belseje sajátságos érzést keltett föl benne, Szomora az
zal vigasztalta, hogy magunk közt ne rcsteljük szegénysé
günket; ha pedig idegen kérdi, hol van az algymnasium, egy

2
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kis pia fraus kisegít a bajból: rá lehet mutatni a szolgabirói 
lakra. A midőn az egyes helyiségeket és mellékczéljukat je
leztem, könyvtárról, szertárról szót ejtve, tulajdonképpen már 
hosszabb fejlődés eredményét adtam elő, mert az 188Vus. tanév 
elején az iskola még ennyi helyiséggel sem rendelkezett 
s összes ingó vagyona két osztályra való rozzant bútorból, 
mintegy 30 drb hasznavehető ásványból, egy villanygép ko
rongjából, két folyóirat romjaiból és a főkönyvből állott.

Ezen hallatlan elhagyatottságon sietett is a bizottság 
legalább annyiban segíteni, a mennyiben a nélkülözhetetlen 
bútorokat, mértani eszközöket azonnal beszerezte.

Az uj tanárok feladata nem volt könnyű. Rend, fegye
lem, maga a tanulás módja, sőt az egész gymnasiális szellem 
másitást követelt.

Az újjá szervezés keresztülvitelére uj ember kellett. 
Styaszny Sámuel lemondott igazgatóságáról s 18(35. julius 
18-án Horváth János lett az igazgató.

A rend, fegyelem és a tanítás módjának egyöntetűsége 
megkívánta, hogy a I V-ik osztály teljesen beleolvadjon az 
algymnasium szervezetébe. De meg az 1861-iki egyetemes 
gyűlés is, mihelyt a magyarhoni protestantizmus autonómiáját 
visszanyerte volt, elhatározta, hogy négy osztályon és legalább 
négy tanáron alul nincsen algymnasium. Továbbá az alapitó 
oklevél ama határozott kívánsága, hogy az intézet négyosz- 
tályu legyen, a szülék óhaját nem is említve : mindezen körül
mények elvégre is arra indították a presbyteriumot, hogy a 
negyedik tanerőről gondoskodjék.

1865. julius havában meghívta tehát negyedik rendes 
tanárnak Melczer Kálmánt 600 frt évi fizetésre, (melyet azon
ban később, de még a bekövetkezett tanévre is érvényesen, 
100 írttal toldott meg) és arra a kilátásra, hogy a viszonyok 
megjavultéval, fizetése a többiekével egyenlővé tétetik. Szá
mára egy osztályt újonnan és teljesen berendezett A várva- 
várt terjeszkedéssel együttjáró terhet azonban egyelőre a szülőkre 
hárította a presbyterium, a mennyiben kimondotta, hogy a 
IV. osztálybeli tanulók tandija 40 frt legyen, holott a rendes 
tandíj mint említettem más osztályokban protestáns 
számára 10 frt, nem protestáns számára '20 frt volt. Figye
lembe veendő, hogy a IV. osztály túlnagy tandijára magok 
az illető szülék ajánlkoztak, inkább, hogy sem gyermekeiket 
még nagyobb költséggel tovább vigyék.
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Az 1865/6. tanévbon tehát már négy rendes tanár műkö
dött az intézetben. Az I-ső és II-ikban Melczer Kálmán és 
Styaszny Soma, a Ill-ban Szomora Bertalan, a IV-ben Horváth 
János. Az éneket, mely ez évben hozatott be és a rajzot Benka 
Bál, népiskolai tanító tanította, 100 forint tisztelctdij mellett. 
Beiratkozott pedig ezen tanévre 91 tanuló. A létszámban már 
a földmives osztály gyermekei is elég számosán voltak, mi 
biztató reményül és örömül szolgált az iskolának.

Az előadott tantárgyak dolgában a tanári kar az egye
temes tantervhez alkalmazkodott, némi eltéréssel a német 
nyelv, földrajz és történelem tanításában. Az eredmény bemu
tatására félévi szigorlatokat az illető tanhelyiségekben és egy 
közvizsgát a kis templomban tartott. Jutott pedig egy-egy 
tanárra heti 23—25 óra.

A fegyelmezési eszközök közt elkerülhetetlen esetekben 
a „kényes botbün totós u is alkalmaztatott, még pedig vagy 
csak az illető osztályban, vagy nyilvánosan, az igazgató je
lenlétében. A tanulóknak az iskolában való marasztása, pae- 
dagogiai szempontból igen helyesen, de a büntetést elrendelő 
tanárra nézve terhesen, olyanformán történt, hogy az illető 
tanár az elítéltekkel együt maradt az iskolában.

Az algymnasiumnak taneszközökkel való ellátása ak- 
korig még a kezdetnek is csak kezdetéig ért. Az iskolai bi
zottság most e tárgyra fordította figyelmét. Fzen nemes te
vékenység a bizottság egyes tagjai által az iskola körén kí
vül is serkentőleg hatott úgy, hogy előbb a város érdemes 
elöljárósága, majd a polgári kör, sőt még egyesek is meg
emlékeztek az iskola szükségleteiről. így az algymnasium 
javára rendezett hangverseny 195 frt 150 kr. . jövedelmet ho
zott az iskolának. A tanügy iránti részvét ezen lendületének 
az lett az eredménye, hogy az alap le volt téve, nem annyira 
a beszerzett tárgyakban, mint inkább n megindult rokon- 
szenvben.

Ideje, hogy röviden vázoljam a bizottság hatáskörét, 
mely még a megelőző tanévben szabályoztatok. Feladata: 
megválasztani az igazgatót, szemlére venni az igazgató és a 
többi tanár eljárását, figyelemmel kisérni az ifjúság er
kölcsi és szellemi fejlődését, kitűzni a. szigorlatok és köz 
vizsga idejét, fölebbvitelileg véglegesen ítélni a kitiltás ese
teiben, kiosztani a jutalmat, intézkedni a gimnasialis bevéte
lek és kiadások dolgában, értesíteni a presbyteriumot az al-
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gymnasium összes beléletéről. Ezen bizottság elnöksége a 
két lelkész közt évről-évre váltakozott; a presbyterium ál
tal a bizottságba beválasztott tagok száma 13 volt. Ezeken 
kivül rendes tagokul tekintettek az egyház gondnoka és az 
algymnasium igazgatója ; jegyzőjét a tanári kar szolgáltatta.

Ugyancsak a megelőző tanévben meg lett alapítva az 
igazgató jogköre, mely rövid összefoglalásban a következő 
volt : vezeti az iskola belügyeit tanári tanácskozmány alap
ján, az iskolai törvények sérthetetlensége fölött őrködik, a 
bizottságot az iskola állapotáról folytonos értesülésben tartja, 
az iskolát egyesek és testületek irányában képviseli.

Az iskolai törvények azonban csak az 1866. aug. 29-én 
tartott bizottsági gyűlésen állapíttattak meg véglegesen. 35 
pontba foglalva tartalmazták az algymnasium növendékeit 
kötelező szabályokat. Az utolsó pont elősorolja a büntetések 
fokozatait következőképpen: megintés, dorgálás, a szülék vagy 
gondnokok tudósítása, bezárás, vesszőzés, kitiltás.

Még az 1865/66-ik tanév folyamán belátta a presbyterium 
hogy algymnasiumában, a melynek összes anyagi jótéteménye 
nehány iskolai illetmény elengedéséből és 39 forintnyi*) ösz
töndíjból áll, az akkoriban különben is elég súlyos tandijat 
még súlyosabbá tenni, annyit tenne, mint a létszámot csök
kenteni. Ezen felfogás alapján a IV. osztály 40 frtos tandiját le
szállította a rendesre (10, illetőleg 20 írtra.)

Ebben az időben történt, hogy a szolgabirói hivatalhoz 
leérkezett helytartósági rendelet a b.-csabai algymnasiumot 
nem nyilvánosnak deklarálta, okul adván a szervezetlenségét. 
Mihelyt értesült erről a bizottság, az algymnasium tantervét 
az esperes által aláirottan megküldte a superintendensnek, 
további intézkedését kérve. A superintended ezen megkere
sésre 1866. évi január hó 14-ón kelt levelében megnyugtatja 
a bizottságot, értésére adván, hogy autonómiánk szerint min
den protestáns intézet, mely az egyetem által megállapított 
tantervi határozatok szerint van szervezve, nyilvánosnak 
tekintendő; egyúttal pedig azzal a tanácsával, is szolgált, 
hogy az intézet nyilvánosságának feszegetése időszerűtlen, 
de meg felesleges is, mert hiszen minden protestáns in
tézet más protestáns intézet irányában nyilvános s bizonyit-

*) Ezen 39 írt tőkéjét, 650 irtot, a b.-csabai Casinó-egyesület ala
pította 1860-ban, egyesek adományából, Kazinczy Ferencz emlékezetére.
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ványai érvényesek. A bizottság bár nem eléggé kielégítőnek 
találta a superintendens válaszát, mégis belenyugodott, midőn 
elnöke szóbeli felvilágosításokkal is iparkodott a támadt aggo
dalmakat eloszlatni. —

Az 1866/67, 1867/68, 181)8/6!) és 1869/70-iki tanévekben 
szép fejlődésnek indult az algymnasium, bár erősen megkel- 
lett küzdenie az ellenáramlattal s szóval és tettel megfelelnie 
arra a többek által felvetett kérdésre, szükség van-e Csabán 
a gymnasiumra? Ez a körülmény indította Horváth János 
igazgatót arra az 1866/67-ik évi értesítőben „Mire való Csabán 
a gymnasium ?“ czim alatt megjelent, úgy tartalmilag, mint 
alakilag remek értekezésének megírására, melyben minden 
kétséget kizárólag kimutatja, hogy a lakosság minden réte
gének saját jól felfogott érdeke megkívánja az algymnasium- 
nak életben való maradását, sőt életgyökerének megizmosodása 
után még további terjeszkedését i s ; azt az ellenvetést pedig, 
hogy a vidéki gymnasiumok teljesen pótolnák a b.-csabait, 
azzal a ténynyel czáfolja meg, hogy addig, inig helyi gym
nasium nem volt, alig akadt 7—8 gymsaniális tanuló ezen 
rengeteg községből.

Felmerült továbbá az a kérdés is, hogy hát miért nem 
halad az algymnasium, ha olyan nagyon nyilvánvaló az 
életrevalósága. Ezen kérdésre is tanulságos feleletet ád Hor
váth János az 18fi7/«8. tanévi értesítőben „Algymnasiumunk 
haladásának két alap-akadálya“ czim alatt megjelent érteke
zésében.

A tantestületben ez alatt a négy év alatt csak annyiban tör
tént változás, hogy 1868/o9-ben az eltávozott Ilonka Pál helyébe 
Németh Lajos, ev. tanító lépett, mint ének- és rajzoktató az 
algymnasiumba. A tanulók létszámában is igen csekély in
gadozás észlelhető a jelzett négy tanév leforgása alatt (81., 
76., 83., 88.)

Mint az ág. ev. középiskolák általában, úgy az algym
nasium ügybuzgó tantestülete is hova-tovább belátta, hogy 
az egyetemes tanrend a 19-ik lapon említett módosítás mellett 
sem felel meg tökéletesen ezéljának s az 18ll8/ou. tanév elején 
újabb változtatásokra határozta el magát. Ezen változtatások 
leginkább a tananyag és az iskolabeliek számának megszorí
tására s ezzel kapcsolatban az óraszám leszállítására (vallástan 
osztályonként az eddigi 3 óra helyett, ezentúl csak 2 ; latinnyelv 
is az I-ben 6 óra helyett ezentúl 5) vonatkoztak,
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Hogy az algymnasium életének szóban forgó szakában 
Horváth János igazgató kitűnő vezetése alatt és a tanári kar 
lelkes munkálkodása mellett, valóban haladásnak indult, leg
jobban bizonyítja a fokozódott mértékben iránta nyilvánuló 
rokonszenv és az abból eredt erkölcsi és anyagi támogatá
soknak egész sora. Példát adott erre legelőször is a város, a 
midőn a lakbér (200 frt) fizetése alól fölmentette az iskolát. 
A város ezen becses figyelme az iskola iránt lehetségessé 
tette, hogy Melezer Kálmán csonka tanári fizetését 800 írtra 
emelhette a presbyterium. Midőn a város az iskola anyagi 
terhén könnyített, egyházunk is hozzájárult az iskola tevé
kenységének megkönnyebbítéséhez, a midőn a tót nyelvű 
gyermekek iránti tekintetből, hogy ezek a magyar nyelvet 
idejekorán és helyesen megtanulhassák, 1867. év őszén egy 
rendes magyar elemi iskolát nyitott meg. Ezen iskola az al- 
gymnasiummal összevágólag szerveztetvén, az algymnasiumi 
igazgató felügyeletére bízatott s mint ilyen, előkészítőül szol
gált az algymnasiumra.

A b.-esahai Casino-egyesület is fényes jelét adta érdek
lődésének az iskola iránt, a midőn 1868-ban újabb, Kossuth 
emlékére tett alapítványával hozzájárult az iskola feladatá
nak megoldásához, melynek czélja az ifjúság szellemi tevé
kenységét emelni, másrészt a történelmi nagy nevek iránti 
kegyeletességet ébren tartani, ápolni.

Hogy a nagy közönség is szivén hordta az algymnasium 
sorsát, bizonyítja azon szokatlan áldozatkészség, mely a szóban 
levő négy év folyama alatt 828 frtnyi pénzadományt juttatott 
az iskolának különféle gymnasiális czélokra ; a könyvtárak
nak és szertáraknak pedig igen számos, többó-kevésbé becses 
darabot.

Az algymnasiumhoí való rakaszkodásuknak igen szép 
példáját adták a szarvasi főiskolában tovább tanult b.-csabai 
ifjak is, midőn 1869-ben 20 frt adománnyal járultak az ösz
töndíjalaphoz. Ezen adományukat évről-évre szaporították, 
miglen kiegészítették 200 írtra.

Hogy a tanári kar buzgó működése következtében tény
leg rá is szolgált az algymnasium a minden felől megindult 
pártolásra, a bizottsági jegyzőkönyveken kívül bizonyítja még 
az 1868. junius 9-én végbement püspöki látogatás is. E napon 
látogatta meg ugyanis az algymnasiumot a boldog emlékű 
dr. Székács József superintended az iskolai bizottság kisére-



tóben. Belépvén az algymnasiumba, az összes tanulók alkalmi 
énekkel üdvözölték, mi után a tanári kar nevében az igaz
gató fogadta s az osztályok megtekintésére felkérte. Főtisz- 
telendősége az osztályokat sorba vette s mindegyikben vizs
gálatot tartott. Végül a hallottak és látottak nyomán olyan 
nyilatkozattal örvendeztette meg az intézetet, mely alkalmatos 
voltaira, hogy a tanárok munkakedvét továbbra is megtartsa.

A bizottság s illetőleg a presbyterium is elismeréssel volt 
a tanári kar mindegyik tagja iránt s nem találta méltányos
nak, hogy Melczer Kálmán 2(X) írttal kevesebb díjazás mel
lett működjék, mint a többi rendes tanár s 1868-ban, február 
19-én ő neki is 1000 írtra emelte fizetését.

Hogy az algymnasiumba, minden jő hírneve daczára, igen 
kevés vidéki tanuló jelentkezett, abból magyarázta a bizottság, 
hogy nincs tápintézete az iskolának; 1867. május 2-án tartott 
gyűlésén elhatározta tehát, hogy tápintézetet létesít a tanulók 
létszámának emelése czéljából. F végből három tagú bizott
ságot küldött ki az ügy megvitatására s jelentéstételre. Ugyan
azon évi augusztus 20-án az előterjesztett javaslat alapján 
kimondotta a bizottság, hogy az algymnasiumi tápintézet egy
előre csak ebédre (leves, hús és vastagétól) és naponként egy 
font kenyér nyújtására szorítkozzék, évi 80 frt dij m ellett; 
hogy a szegényebbek a tápdij egy részének fizetése alól fel
menthetők legyenek; hogy az előre látható hiány kegyadomá
nyok gyűjtésével pótoltassák; — hogy a tápintézet az 1867/68-iki 
tanév elején nyittassák meg, mi közhírré teendő s hogy epho- 
rusa Szomora Bertalan tanár legyen. De a bizottság szives 
gondoskodása el nem érte a kívánt eredményt: a tápintézetbe 
az 1867/68-iki tanévre mindössze is csak egy tanuló jelentkezett. 
Miután pedig a bizottság erkölcsileg kötelezve érezte magát, 
adott szavát ezzel az egy tanulóval szomben is beváltani: ellátá
sáért fizetendő összegetaz aláírási iveken begyültpénzzel pótolta. 
Ezzel azután vége is lett a tápintézet kérdésének s bár kívána
tosnak mutatkozott, hivatalos alakban többé fel nem merült-

Ezen időszak utolsó éve (1870.) abban a tekintetben fon
tos az algymnasium életében, hogy — igaz, csak magán-jel- 
legü — testgyakorló intézet szerveztetett a községben, főleg 
az algymnasium és a magyar elemi iskola testi nevelésének 
szolgálatára, előmozdítására, Bartóky István és Németh Lajos 
vezetése alatt Az 1869/70-iki tanév végén az ifjúság már be 
is mutathatta a testgyakorlatban tett haladását.



4- Az intézet mint névleges polgári iskola.
(1870/7i .)

Bárhogy is iparkodott a tanári kar önfeláldozásig menő 
buzgalommal hivatásának eleget tenni, azok, a kik az inté
zetnek, mint gymnasiumnak, eleitől fogva ellenségei voltak, 
nem szűntek meg titkos akna-munkát folytatni ellene, jól 
tudva azt, hogy aki az iskolának gyümölcsöző működéséhez 
annyira kívánatos nyugodalmát meg birja zavarni, életgyöke
rét támadja meg s halálát sietteti. Az iskola csendes munkás
ságának megzavarhatására kapóra jött a városnak 1869. okt. 
1-én kelt s az ev. egyházhoz intézett átirata. Ebben az át
iratban felkéri a község az egyházat, hajlandó-e a községet 
gyámolitani a törvény értelmében őt kötelező polgári iskola 
felállításában ? A presbyterium véleményadásra szólította fel 
az iskolai bizottságot. Ez pedig még ugyanazon év nov. 17-én 
tartott gyűlésén ajánlotta az egyháznak: változtassa át al- 
gymnasiumát polgári iskolává. Indokolásul azt hozta fel, hogy 
az algymnasium természeténél fogva a lakosság csak csekély 
részét szolgálja, fenntartására pedig amúgy is kevés az 
anyagi erő.

Ezen indokolásnak első részéhez szó fér. Igaz ugyan, 
hogy a polgári iskolák felállítását elrendelő 1868. évi 38. t.- 
cz. a gymnasium és reáliskola irányát a polgári iskola szerve
zetében némileg egyesíti s azáltal, hogy a latin nyelvet fakul
tatív tantárgygyá teszi a polgári iskolában, az átlépést a gym- 
nasiumba megkönnyíti; de mégis számba veendő azaz álta
lános tapasztalat is, hogy ki gyermekét az elemi iskolán túl 
tanitatni óhajtja, többnyire —- legalább titokban, hivatalnok
nak szeretné felnevelni, tehát inkább gymnasiumba küldi; vagy 
ha nem is ez a szándéka s csekélyebb képzettséggel is beéri, 
a gymnasium úgy is sokkal jobb szolgálatot tehet neki, mint 
a polgári iskola.

Hogy mi voll a tulajdonképeni czél az algymnasiumnak
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polgári iskolává való átalakításánál, kitűnik azon feltételek
ből, melyeket a bizottság a presbytnriumnak elfogadásra aján
lott. Eme feltételek röviden a következők: hogy ha a többi 
felekezet is visszaadja a városnak a nevelési ezélokra kapott 
jutalékát, úgy szolgáltassa vissza az ev. egyház is az egész 
alapítványt, az algynmasium teljes felszerelésével egyetem
ben ; ellenkező esetben, a felszerelésen kivid, csak 20,000 frtot 
ajánljon fel a városnak, a maradékot tartsa vissza a tervezett 
polgári iskolában szervezendő hittanári állomás díjazására. A 
díványokkal ellátott tanárokkal obligóban lévén az egyház, a 
bizottság kikötendő feltételül ajánlotta a presbytóriumnak, 
hogy az algymnasium négy rendes tanára legalább eddigi 
iizetésévcl alkalmaztassék életfogytiglan a polgári iskolában.

Ezen véleményezés alapján 1870. augusztus 24-én tartott 
gyűlésén elrendelte a prosbyterium, hogy az egyház algym 
nasinma latin nyelvvel kapcsolatos, magyar tannyelvű pol
gári iskolává alakittassék át már a jövő tanévben. Ugyan
akkor előbbi, polgári iskoláját, mint szükségtelent, megszüntette 
s vezetőjét Soltész Nándort, az újba áthelyezte,azzal a, kikötéssel, 
hogy csak a vallás, szépírás és tót nyelv tanítására köte- 
leztetik; az algymnasium négy rendes tanárát illetőleg pedig 
kinyilatkoztatta, hogy továbbra is az egyház szolgálatában 
álló hivatalnokoknak tekinti őket s díványaik az egyházat 
kötelező erejükben sértetlenül meghagyatnak.

Ezen átalakítás folytán a tantervnek is meg kellett vál
toznia. A változtatásban irányadóul szolgált: az acsai gym- 
nasiális tanterv,*) a polgári iskolákra vonatkozó országos tör
vény, a minisztérium által kiadott gymnasiális tanterv és a 
helyi viszonyok követelése.

Az 1870/71. tanévre beiratkozott 108 tanuló ; ezekből 42. 
polgári tanirányra, 66 gyinnasiálisra. Jellemző, hogy az első 
csoportbeliekből a tanév végéig 7 kimaradt. Ezek a tanulók 
az iskola helyiségein kívül még a középponti iskolai épület 
egyik tantermében is tanultak.

Súlyos csapás érte az iskolát ezen uj időszakában Styaszny

*)  Báró Prónay Gábor, egyetemes felügyelő, 1867. szeptem ber 27-re 
tanácskozásra hívta össze Pestre az ország ev. iskoláinak kópvisolőit, 
egy uj gymnasium tanterv  kidolgozása czéljáből. A kész terven azonban 
1869. ju lius 3-án Ácsán tartott tanári gyűlés módosításokat te tt;  az így 
m egállapított tantervet magáévá fogadta az egyetemes közgyűlés 1869. 
október 6-án s tette kötelezővé az ország összes ev. középiskoláiban,
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Sámuel tanár elhalálozásában. 1871. január 6- án betegedett meg 
s betegsége csak a koporsónál, ugyanazon évi május 1 -én, álla
podott meg. Tiszttársa, Horváth János igy nyilatkozik a bol-
dogultról: ..........halála által azok száma fogyott egygyel, a
kik a hazát veszély idején tettleg szerették, kiknek baráti 
hűsége mindig kifogástalan, a kik az alakoskodással meg
alkudni soha sem tudnak.14

Február 15-ig tiszttársai töltötték be óráit; ettől fogva 
rendes helyetteséül Petrovics Sámuel, segédlelkész működött.

Az intézetnek polgári iskolai czime azonban nagyon 
rövid életű volt, mert a midőn 1871. deczember 2;)-ón Vadász 
Manó békés-csanádmegyei tanfelügyelő, 1177. számú átiratá
ban kifogást tett az ellen, hogy az iskola, ellenére a múlt 
évben felvett polgári ezimnek, inkább gymnasiális, semmint 
polgári irányú, — a mennyiben „az órarend a gymnasialis 
tantárgyakban, különösen a latin nyelv szélesebb ismeretébe 
összpontosittatik, a polgári iskola tantárgyai pedig mintegy 
mellékesen kezeltetnek44, — a presbyterium elhatározta, hogy 
a nagyobb számmii levő gymnasialis tanulók érdekéből az 
intézet „realgymnasium“ nak neveztessék s mint ilyen az 
acsai egyetemes tantervhez ragaszkodjék.



5- Az intézet további sorsa másodszori 
reálgymnasiumi időszakában.

( 1 8 71/ 72— 1 8 75/ 70.)

Ezen időszakban uj szervezetet nyert az iskolai bizott
ság. Ezen szervezet, mely mindjárt (1871.) életbe is lépett, 
főbb vonásaiban a következő : a bizottság, mint a prcsbyte- 
riumnak bizományosa, minden intézkedését bejelenteni tarto
zik a presbyteriumnak; elnöke a presbyterium elnöke ; vég
érvényesen határoz a tantervet illetőleg s általában mind 
abban, a mi a nevelés és tanítás sikerét biztosíthatja; ‘20 frt 
erejéig utalványozhat az egyház pénztárából a szükségesnek 
talált felszerelésre, nagyobb összeg esetében csakis a pres- 
byterium előleges beleegyezésével; uj tanári vagy tanítói ál
lomás betöltésénél a kandidálási jog őt illeti.

Az intézetben ezen üt éven át rendes tanárokul működ
tek : Petrovics Sámuel az I-ben, Melczer Kálmán a 11-ban, 
Szomora Bertalan a Ifl-ban, Horváth János a IV-ben; még 
pedig úgy, hogy a vallás, a tót nyelv és szépírás kivételével 
az osztály minden kötelezett- tantárgyát tanították. Az ötödik 
rendes tanár, Soltész Nándor pedig mind a négy osztályban 
tanította az osztályok vezetőire nem bízott tantárgyakat. A 
szóban levő időszakban tehát — az utóbbi tantárgyaktól el
tekintve ■— osztályrendszer uralkodott az intézetben. A ta
nári kar Horváth János igazgatása alatt lelkiismeretes mun
kát végzett s mint eleitől fogva, úgy most is, havonként 
számolt be a rendszeresen megtartott értekezleteken az osz
tályok erkölcsi állapotáról, mulasztásáról, előmeneteléről. Eze
ken az értekezleteken a nevelés és tanítás körébe vágó ügye
ket az osztályfők előadásai és az igazgató megfigyelései alap
ján fontolóra vette a tanári kar s az eredményeket az „Észre
vételek“ rovatában megörökítette minden egyes alkalommal.

A jegyzőséget 1865-től fogva Szomora Bertalan viselte, 
egyúttal jegyzője volt az iskolai bizottságnak is.

A gymnasialis irány tantárgyait és a reájuk hetenként 
fordított órák számát a következő táblázat m utatja:
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A reálirányuak latin helyett tanulták a tót nyelvet, heti 
3 órában ; a mennyiségtant pedig valamivel terjedelmesebben, 
mint a gymnasiahs iránynak.

Az egyes tantárgyakból feldolgozott tananyag az osztály 
és a használt tankönyv megjelölésével a következő v o lt:

Vallástan az I-ben: Ó-szövetségi válogatott szakaszok alap
ján a hit- és erkölestani igazságok fejtegetése, tiz parancsolat; — 
a II-ban : uj-szövetségi válogatott szakaszok, a káténak folytatása 
és befejezése; — a Ill-ban: egyházi történelem; — a IV-ben: 
a keresztyén hit- és erkölcstan, az egyházi váltanok vázlata. 
Minda négyben : egyházi énekek. — Kézikövnyvek ; Vendel- 
Pálfy, Magyar káté ; Varga, Magyar bibliai történet ; Ziegen- 
bein-Székács, Káté ; Haan, Egyházi történet.

Latin nyelő az I-bcn : A nevek és igék rendes form ái;
- a II-ban: az alaktan befejezése; — a Ill-ban az esettan;
- a IV-ben az időtan és prosodia. Mind a négyben megfe

lelő gyakorlatokkal; a klaszikusok részben emlékelve. - Kézi 
könyvek : Schnltz-Kis, Latin nyelvtan és gyakorló ; Tiroci
nium poeticum ; Cornelius Nepos,



Magyar nyelő az l-ben : olvasás és helyesírás, alaktan 
az igékig, szóképzés ; a 11-ban: az alaktan befejezése;

II 1-ban és IV-ben : a mondattan és verstan. Mind a négy
ben szavalás, gyakorlatirás. Kézikönyvek : Torkos, Nyelvtan ; 
Dlhányi, Olvasó ; Imre, Mondattan.

Tót nyelő mind a négyben párhuzamosan a magyar 
nyelvvel, Mraz nyelvtana alapján.

Német nyelő az I-ben : főnév és melléknév; — a II-ban: 
számnév, névmás, segéd-igék; — a Ilí-ban: ige, határozó, 
elöljáró; — a IV-ben mondattan. Gyakorlatok. — Kézikönyv: 
Toepler, Német nyelvtan.

Földrajz az I-b cn : a földnek topographiai ismertetése; 
-  a 11-ban : egyetemes földrajz vázlatosan, Európáé részle

tesen; — a Ilt-ban ismétlés ; —- a IV-ben Ausztria-Magyar- 
ország. — Kézikönyvek: Bellinger-Fényes Földrajz; Batizfalvn 
Földrajz.

Történelem a 11-ikban : Ó-kori történetek ; — a lll-ban: 
közép-és uj-koriak ; — a IV-ben: Magyarország története. 
Kézi könyvek: Zsilinszky, Egyet, történet; Horváth, Magy. 
története.

Mennyiségtan az I-ben : egész számok, közönséges tör
tek, - téralaktan ; a II-ban: tizedes törtek, egyszerű 
arányok, hármas szabály, — sik mértan, három és sokszö
gek, terülotszániitásokkal ; a Ilí-ban: hatványok és gyö
kök, korszámítás ; a IV-ben összetett arányok és az 
első fokú egyenlet egy ismeretlennel, tömör mértan. Kézi 
könyvek: Mocsnik-Szász, Számitástan ; Mocsnik-Szabóky, 
Nézlettan.

Természettudomány az I-ben : emlősök és ro v aro k ;— a 
II-ban : madarak, hüllők, halak ; a 111-ban: ásványtan, vegy
tan, természettan! földrajz; a IY-ben : természettan. Kézi
könyvek: Ilanák, Természetrajz ; Dékány, Vegytan; Greguss, 
Természettan.

Látnivaló tehát, hogy az iskola az egyetem által meg
állapított (acsai) tantervhez ragaszkodott, de a helyi viszo
nyokat is tekintetbe vette s némi módosításokat telt a tanterven.

A rajzolást és éneklést mind a négy osztályban Németh 
Lajos tanította.

Miután a testgyakorlás eszméje akkoriban még nem tett 
volt nagyobb hódítást, a presbyteriuin nem látta szükségesnek, 
hogy az algymnasium számára testgyakorlásról gondoskodjék'
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Nehányan, különösen Bartóky István, magánúton szerezték 
be a szükséges testgyakorlási eszközöket s a közbirtokosság 
egyik épületének udvarát gyakorlóhelyül elkérték. Később 
ez az udvar más czélra fordittatván, a testgyakorlás helyéül 
a nagytemplom mellett levő iskola udvara szolgált. Bartóky 
István mint hozzáértő, mint az előző két évben is, magára 
vállalta a tanitást.

A tanulók létszáma abban az időben:

T a n é v
Gymuasialis R e á l

Összesen
irányú

a z  1 8 71/72. v é g é n 6 2 4 2 10 4

„ 1 8 72/73. „ 61 38 9 9

„ 1 8 73/74. „ 5 9 3 3 92

„ 1 8 74/75. „ 57 21 7 8

„ 1 8 75/76. „ 69 21 90

A tanulók tandija a tanirány és vallás szerint külön
böző volt: a prot. gymn. irányú tanulóé 15 írt, a prot. reál
irányúé 10 f r t ; a nem prot. gym. irányúé 30 frt, a nem prot. 
reálirányúé 15 frt.

A könyvtárak és taneszközök állománya az 1875/76. 
tanév végével, tekintettel a gyűjtés idejének (1865/66-ik tan
évtől kezdve) rövidségére és az e czélra szolgált források 
gyengeségére, ha nem is tekintélyes, de minden esetre számot
tevő volt egy algymnasiumban.

A könyvtár, melynek alapjául Csorba Mihály volt taní
tónak könyvgyűjteménye szolgált, eleinte csak adakozás utján 
szaporodott később, az egyházi pénztár is gyarapította. D két 
forráshoz 1871/72. tanévtől fogva hozzájárultak a tanulók is 
egy bizonyos a felvételi, illetőleg a tandíjba már beszámított 
összeggel (40 kr. — 60. kr.) A midőn még a b.-csabai Casino- 
egyesület Kossuth emlékére alapított 250 frtnyi tőkének ka
matait, nem különben Boezkó Dániel 210 frtos alapítványának 
évi kamatait is könyvszerzésre fordították, lehetséges volt 80-00 
irtot évenként áldozni a könyvtár gyarapítására.
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A 11 évi gyűjtés eredménye az 1875/76. tanév végén volt: 
1648 mű, '2119 kötetben. Ebből adomány 1511 kötet, szerze
mény 608 kötet.

Csakhogy a könyvtár rendezve nem volt a helyiség hiánya 
miatt. A könyvek egy része a padláson, más része a szek
rények lelett összezsúfolva hevert; szekrényben csak azok 
kaptak helyet, melyekre gyakrabban szorult a tanár. A 2119 
kötetből csupán 498 kötet volt lajstromozva s külön szekrény
ben elhelyezve. Ezek alkották az ifjúsági könyvtárt, melynek 
kezelője kezdettől fogva Melczer Kálmán volt,

A természetrajzi gyűjtemény leginkább ásványokból és 
kövületekből (összesen vagy 80 darab). Ezeken kívül volt még 
egy kis bogár- és lepkcgyüjtemény, meg egy herbarium az 
intézet birtokában.

Sokkal gazdagabb volt a physikai és ehemiai gyűjte
mény, a mely összesen 167 darabból állott s körülbelül 550 
frtnyi értéket képviselt.

Volt még az iskolának az 1875/76. tanév végén 2 gló
busza, 36 fali térképe; 262 rajzmintája, rajzszerei s számos 
aprósága (csigák, kagylók, tojásgyüjtemény stb).



6. A reálirány megszüntetése; az al- 
gymnasium visszaállítása.

( 1 8 76/77— 1 8 81/ s2.)

A mint a 30-ik oldalon közölt táblázat mutatja, a reál 
irányú tanulók száma évről-évre csökkent. Ez oknál fogva 
1876. julius hó 20-án a presbyterium a következő határozatot 
hozta: ..Az egyház jelenlegi anyagi telyzetének, az idők 
mostohaságának s a mellett az iskolák évről-évre való sza
porítása kényszerűségének tekintetbe vételével, hozzá adva 
azt is, hogy a reálirányu tanulók a gymnasiális tanulókhoz 
képest mindig szembeszökő kisebbséget képeznek, szótöbb
séggel határozza a presbyterium, hogy a gymnasium, mint 
tisztán gymnasiális irányú, négy tanerővel hagyassák meg.“

A czimváltoztatásnak bevallott indoka nem volt más, 
mint módot nyújtani az intézet látogatására azoknak a fiuknak 
is, kik csak két-három évig szándékoztak maradni a tanulói 
pályán ; tehát azoknak is, kik a latin nyelvet magokra nézve 
szükségesnek nem tartották. Ilyen utón segítségére kívánt lenni 
az egyház, illetőleg a lelkészei a városnak, mely a felsőbb nép
oktatásról gondoskodni hajlandó nem volt. Hogy megtehessék, 
megváltoztatták az algymnasium czimét, először „latin nyelv
vel kapcsolatos polgári iskoládra, később „reál-gymnasium“-ra 
s a megvolt négy rendes tanárhoz még egyet adtak. Midőn 
az „algymnasium“ czimlicz visszatért az egyház, Soltész Nán
dort visszavette ; az iskola irányán azonban, a mely eleitől 
fogva túlnyomóan gymnasiális volt, mit sem változtatott, liánom 
egyszerűen csak tanerejét fogyasztotta.

Az intézetben, életének erre a 6 évre terjedő szakában, 
rendes tanárokul a régi tanerők működtek, Horváth János 
szakadatlan igazgatása alatt. Kisegitőkül alkalmaztattak: 
Németh Lajos, (tanította a rajzolást és éneklést, mind a négy 
osztályban,) Bartóky István, a népbank vezérigazgatója, — 
Donner Lajos, a polgári iskola rendes tanára és Galli János
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néptanító (tanították a testgyakorlást); Fábry Károly, ügy
véd, (egy évig a gyorsírást.)

Az intézet, mihelyest nemcsak iránya, hanem a czime 
is gymnasiumi lett, szakított eddig követett osztályrendszeré- 
vel s fokozatosan behozta a szakrendszert; elejtette az acsai 
tantervet s a miniszteri tanterv bevezetését vette czélba olyan 
formán, hogy az az 18K%i. tanévben lehetőleg teljesen legyen 
keresztül vive. Mihez képest már az 1878/?»- tanévre szóló tan
terv a vallás- és közokt. miniszt. 1878. aug. 15. kelt ahhoz 
a rendeletéhez alkalmazkodott, mely szerint az első osztály
ban a német nyelv egészen elmarad s helyette a magyar 
nyelv tanítására az addigi három óra helyett hetenkénti hat 
óra fordítandó. Az 1879/8o-ik évre szóló tanterv — a mennyire 
a körülmények engedték — az 1879. évi 17.630 sz. a. kiadott 
„Gymnasiumi tanítás tervé "-hez simult. Az 18H1/s2. tanévben 
megszűnt az iskolai évnek két félévre való osztása, ameny- 
nyiben az állami tantervhez mérten három időszakra osztot
ták fel.

Az intézet törekvésének, hogy az állami iskolák nyom
dokain haladjon, legfőbb akadályul szolgált az ötödik tanerő 
hiánya. Hangoztatta is nem egyszer a bizottság előtt az igaz
gató ezt a nehézséget, rámutatvánja tanárok túlnagy megter- 
heltetésére, a miniszteri tanterv öt tanerőt követelő szerke
zetére ; de hiába való volt minden felszólalása, mert az egy
ház pénzviszonyai igen kedvezőtlenek voltak s nem engedték 
meg az ötödik tanerő beállítását. Ilyen körülmények közt a 
bizottság sem tehetett egyebet, minthogy az igazgató utján 
fölkérte a tanári kart, hogy a pénzviszonyok jobbra fordu
lásáig „megfeszített munkával" is, iparkodjanak az intézet 
jó hírnevét megőrizni, fejleszteni.

A  t a n t e r v  v á l t o z t a t á s á v a l  v á l t o z á s  á l l o t t  b e  a  t a n k ö n y 

v e k b e n  is . így l 8 77/7 8 -b a n  I » lír á n y i M a g y a r  o lv a s ó j a  h e l y e t t  

a lk a l m a z á s b a  j ö t t  m in d  a  n é g y  o s z t á l y b a n  a  G y u l a y - é  ; T o e p -  

l e r  N é m e t  n y e l v t a n a  h e l y e t t  b e h o z t á k  a  G e b a u e r - é t  é s  S z ó 

r n á k  N é m e t  o l v a s ó k ö n y v é t ,  d e  e g y e l ő r e  c s a k  a z  I - s ő  o s z t á l y b a ,  
a z u t á n  f o k o z a t o s a n  a  t ö b b i b e  is . 187S/7 n -tő l f o g v a  h a s z n á l a t b a  

v e t t é k  S in r o n y i  M a g y a r  n y e l v t a n á t ,  u g y a n c s a k  f o k o z a t o s a n .  
187u/so-ban h a s z n á l a t b a  v é t e t e t t  C s á s z á r  R a j z o ló  g e o m e t r iá j a  

é s  V i s o n t a y  F ö ld r a j z a .  I 8 su/« i - b e n  B a r t a l - M a l m o s i  L a t i n  a l a k 

t a n a  é s  G y a k o r l ó k ö n y v e  ; A r a n y  T o ld i j a ,  L e h r  m a g y a r á z a t á 

v a l  ; W e l t e r - F ü s s y  V i l á g t ö r t é n e t e  é s  R o t h  Á s v á n y t a n a .  —
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Az iskolai bizottságnak csak nem rég (1871-ben) meg
állapított alapszabályai újabb revisio alá kerültek s módosított 
formájukban 1877-ben életbe is léptek. Bennünket e helyen 
csak a 15-ik, az algymnasiumra vonatkozó szakaszuk érdekel. 
Ez a szakasz következőképpen intézkedik : „Az iskolai bizott
ság hatásköre az algymnasiumra is kiterjesztetik. Minthogy 
azonban a gymnasiumok kormányzása s az egyházi felsőbb- 
sóghez való viszonya a magyarhoni ev. gymnasiumok szerve
zése IV. részében, a tanterv pedig az acsai tantervben részle
tezve van, az iskolai bizottság teendőjéül még a következők 
maradnak fenn : megválasztja az algymnasium igazgatóját a 
rendes tanárok közül három évre; alkotja az iskolai törvé
nyeket és eljárási szabályokat az ev. egyház szellemében és 
az egyetemes szabályzatok keretén belül a helyi szükséghez 
képest; jelentéseket tétet magának az iskola ügyeinek mene
téről és állásáról az óv folytán ; közvetlen tudomás-szerzés 
végett azonban jelen van a vizsgálatokon, sőt a tanítási órák
ban az osztályokat is meglátogathatja; az igazgató vagy egyes 
tanár által fellebbezett ügyekben Ítél; az algymnasium összes 
vagyona felett őrködik, azt biztosítani és szaporítani törekszik ; 
tanácskozik és határoz mindarról, mi az algymnasium jókar
ban tartására, a tan- és szorgalomdijakra vonatkozik; tanár- 
választás esetén gyakorolja a kijelölési jogot."

Ebben az időben az izraelita hitközség ajánlatot tett a 
presbyteriumnak, hogy 500 írt alapítványt tesz le az algym
nasium részére. A presbytorium azonban el nem fogadta az 
alapítványt, illetőleg a hitközség alapítványi eveiét s a lefize
tett első részletet (25 frtot) 1876. szeptember havában a hit
község rendelkezésére bocsátotta. Tettének bevallott indoka 
az volt, hogy az alapítvány jótéteményeiben úgy is csak 
izraelita növendékek részesültek volna s mert az alapítvány 
kezelése nehézséget támasztott volna az egyházi szám
adásokban.

Alighanem a megnyilatkozott csekély áldozatkészség is, 
a melylyel a b.-csabai izraelita hitközség akart hozzájárulni 
az algymnasium évről-évre fokozódó kiadásainak fedezéséhez, 
bírta rá a presbyteriumot, hogy az 1877. julius 25-cn tartott 
gyűlésén a nem protestáns tanulók szüleit, „a kik a gymna
sium fenntartásához a nélkül sem járulnak semmivel", meg
adóztatta, a mennyiben a nem protestáns tanulók tandiját 50 
írtról 40 frtra emelte. De tekintettel arra, hogy az 1876/77.
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iskolai értesítőben a régibb tandíj már inog volt hirdetve, a 
tandíj tényleges emelése egy iskolai évvel el lett halasztva.

A tanulók létszáma az 187(i/77—1881/s2-ig terjedő időszak
ban, mindig a tanév végén, a következő v o lt: 90, 98, 81, 75, 
76, 85.

Az iskola életének ezen időszakában a város újabb jelét 
adta ama jó indulatának, melylyel az iskola irányában kez
dettől fogva viselkedett. A presbyterium ugyanis folyamodást 
nyújtott be a községi képviselő-gyűléshez, melyben az egy
ház részéről átengedendő malom-porták helyébe a volt városi 
orvosi lakot, vagyis az algymnasium telkét kérte cserébe. A 
benyújtott folyamodás igen nevezetes, mert az ev. egyház 
presbyteriuma következőleg nyilatkozik benne: „Az ev. egy
ház épen most oly szerencsés állapotban van, hogy lévén ele
gendő téglája, lévén a múlt években meggazdálkodott és a 

népbankban elhelyezett 10.000 frtnyi tőkéje, ha ezen telket 
megkapni szerencsés volna, akkor a most rajta levő épületet 
a jövő nyáron lebontatná és helyébe oly diszos és emeletes 
épületet emelne, mply nemcsak elegendő díszes, világos he
lyiségeket szolgáltatna a gynmasiumnak, de a városnak is 
díszéül szolgálna“. Majd vége felé ig y : „Az algymnasium 
továbbá, mint a magyarosodásnak és a magyar hazafias szel
lemnek egyik hatalmas tényezője városunkban bizonyult be. 
Az ily intézetet tehát emelni, virágoztatni hazafias kötelessé
günk. Emelni fogjuk pedig úgy, hogyha annak a czélnak meg
felelő épületet is emelünk.“ Aláírták pedig ezt a folyamodást 
Haan Lajos, igazgató-lelkész és Lipták János gondnok, az 
evang. egyház nevében, a presbyterium megbízásából.

A községi képviselő gyűlés, 1880. évi febr. 16-án, jegy
zőkönyvének 26. pontjában a szóban forgó folyamodásra igy 
válaszolt: „A képviselő gyűlés az evang. egyházat nemes 
feladatában támogatni óhajtván, az egyház ajánlatát elfogadja 
s az üres malomtelekért az orvosi laknak elcserélósót közaka
rattal elhatározza. Miután azonban az orvosi lak az üres ma
lomteleknél kétségkívül értékesebb, azon kérdés, hogy a csere 
minden ráfizetés nélkül ejtessék-e meg, avagy nem -e,az egy
ház bizonyos pótlást készpénzben, vagy az utczák szabályo
zására szükséges területének átengedésével adjon a városnak,
névszerinti szavazásra bocsájtatott........Ekként a városi volt
orvosilak 240 □ öl telek a rajtalevő házzal együtt, mely a csabai 
1178 sz. tljkvbcn 2503 számmal jegyezve találtatik, az ev.
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egyháznak a csabai 1202*sz. tljkvben felvett 2732. házszárau 
250 □ öl üres telekért, minden reáfízetés nélkül örökösen el
cseréltetik.“ A megyei hatóság ezt a községi határozatot azon 
a czimen, „hogy az egyház az emlitett épületet egy közös 
oktatásra szolgálandó gymnasialis iskolául szándékozik hasz
nálni,” 1880. évi május havában tartott közgyűlésén 165/1880. 
sz. határozatával jóváhagyta.

Így került az ev. egyház birtokába a régi orvosi lak, de 
csereszerződésben is egészen világosan kifejezett feltétellel, 
hogy csakis „egy közös oktatásra szolgálandó gymnasialis 
iskolául" adja cserébe a város az egyháznak az emlitett házat.

Ugyanezen időszak végén végleges búcsút vett az inté
zettől Bartóky István, népbanki igazgató s egyszeismind 
tornatanitója az algymnasiumnak. 1870-től egészen 1881-ig, 
ereje megtörtéig, folytatta a tornatanitást : 1877-ig egyedül, 
aztán segítséggel, mindig buzgón, előszeretettel. Tizenegy évi 
fáradozásának egyetlen anyagi jutalma azon ezüst serleg, a 
melyet 1872-ben, a csabai hálás szülék nevében dr. Szebe- 
rényi Gusztáv superintended nyújtott át neki.



7- Az algymnasiumnak polgári iskolává 
czélzott átalakítása.

1882/s3.

Abból az alkalomból, hogy Petrovics Somát, az intézet 
egyik rendes tanárát, saját kívánságára áttette a presbyterium 
a Soltész-féle magyar elemi iskola megüresedett állomására, 
elhatározta a bizottság, hogy a megürült állomást rendes 
hiványnyal (Sül) frt fizetés és 20 köböl búza) ellátandó tan
erővel tölti be, illetőleg ilyen ajánlatot tesz a presbyteriumnak. 
A választás végett az 1882. június 30-ra összehívott presby
terium azonban a kitűzött választás mogejtóse helyett az 
algymnasium megszüntetését határozta el s be nem várván 
határozatának jogerőre való emelkedését, az alapitványlevél 
ellenére, az algymnasium I. osztályátmegsziintnek nyilvánította.

A jelzett presbyteri gyűlés jegyzőkönyvének ide vágó 
pontja a következő :

„Tárgyaltatott azon indítvány, mely a helybeli gymna- 
siumnak polgári iskolává való átalakítását ezólozza. A pres- 
byterium belátva, hogy a gymnasiumi tanulóság létszáma az 
intézet 24 évi fennállása óta, daczára az intézet jő berende
zésének, az abban működő kitűnő tanerőknek, az áldozat- 
készségnek, melylyel az intézet ápoltatik, 100-nál nagyobb 
számot el nem érhetett, ebből következtetve, hogy az intézet 
mint gymnasium a helyi általános érdeknek meg nem felel, 
bárha egyesek, névszerint főtisztelendő és nagyságos super- 
intendens ur eleve figyelmeztette a presbyteriumot, hogy a 
polgári iskola fentartása költségesebb s helyi viszonyoknál 
fogva egyáltalában nem remélhető, hogy annak minden osztálya 
kellő számú tanulóval bírjon : határozatilag, nagy szavazat- 
többséggel kimondta, hogy a gymnasiumot magyar nyelvű 
polgári iskolává alakítja át. Minekelőtte azonban az egyház 
ezen határozatát végrehajtaná, az alapitó hívéi feltételével 
szemben, mely szerint az alapítvány határozottan egy alreal-
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gymnasium felállítására adatott, határoztatok a városi köz
gyűléshez az egyház nevében oly értelmű folyamodványt 
intézni, hogy a város, mint alapitó, a helybeli evang. gym- 
nasiumnak egy 4 osztályú polgári iskolává alakítását megen
gedni, illetve az alapitó levelet ez értelemben átváltoztatni 
szíveskedjék.“

A városi képviselőtestületnek a presbyterium átiratára 
adott válasza itt következik :

„Kiirt ezikk B.-Csabán, 1882. július hó 6-án tartott kép- 
viselőgyülés jegyzőkönyvéből. 97-ik p. Előterjesztetett a csabai 
evang. egyháznak a városhoz, mint alapitóhoz intézett azon 
értelmű kérelme, hogy miután azon négy osztályú gymnasium, 
melyre a város 43,000 pengő forintot oly feltétellel adott, hogy 
azon az egyház egy alreálgymnasiumot állítson s tartson fenn, 
sem mint alrealgymnasium, sem mint gymnasium a közszük
ségletnek megfelelni nem látszik s az intézet hasznossága 
sokkal általánosabb lenne, ha az négy osztályú polgári isko
lává alakíttatnék á lta l; ily meggyőződésben pedig az egyház 
presbyteriuma az algymnasiumnak, polgári iskolává alakítását 
már el is határozta, szíveskedjék a városnak, mint alapítónak, 
erről tudomást venni s az intézet átváltoztatásába beleegye
zését adni. — Végzés. A felvetett azon kérdés clőleges meg
vitatása után, ha váljon egy alapítvány czélja megváltoztat
ható-e, avagy nem, annak kimondása mellett, hogy az alapitó 
és az alapitványt élvező kölcsönös beleegyezése mellett igenis 
megváltoztatható, az előterjesztett kérvény eldöntése hosszú 
és beható tanácskozás után névszerinti szavazásra bocsáttatott. 
A kérdés akkénti feltevésével, beleegyezik-e a város a gym- 
nasiumnak polgári iskolává való változtatásába vagy nem ? 
Igen-nel szavaztak: Beliczey Rezső, Felegyi János, Hursán 
Pál, Kliment Z. János, Kliment Z. György. Kliment Sz. Já
nos, Kocziszky Mihály, Kokavecz András, Zahorán Pál, Zele- 
nyanszky György, Zsilinszky György, Kelle Jakab, Zsíros 
Mihály, Szemián Sámuel, Kvasz Sándor, Gally Gyula, Bogár 
Dániel, Kovács György, Uhrin János, Petrovszky János, 
Kovács Mátyás. Nem-mel szavaztak: Szucsu Béla, Urszinyi 
János, Vidovszky János, Réthy Pál, Kulpin Dániel, Bajcsy 
János, Sztraka Ernő, Kristófy Károly. A szavazatok több
ségéhez képest határoztatik, hogy az evang. egyház intézke
déséhez, mely szerint az 1858. év november 10-én kelt városi 
végzés, illetve alapítólevél értelmétől eltérőleg az alreálgym-
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nasium helyett egy négy osztálya felekezeti polgári iskolát 
láván felállítani, a város mint alapitó beleegyezését adja azon 
világos feltétellel, hogy ez intézet a törvénynek megfelelő s 
hogy abban az előadási nyelv magyar legyen. Miről az evang. 
egyház azzal értcsittetik, hogy a végzés tudomásvétel sjóvá- 
h agy agy ás végett a megyei hatóságnak is felterjesztetik. Kmf. 
Kiadta Szemián Sámuel, jegyző.

A városi képviselőtestületnek ezt a határozatát a kisebb
ségben maradt tagok sérelmesnek találták s felebbezéssel él
tek. Felebbezésökben mindenek előtt arra a tényre hivatkoz
nak, hogy az algymnasium a község haladásának egyik fő- 
tényezője volt, áldás a város minden osztályú lakosaira, mert 
alkalma van mindenkinek gyermekét 14 15 éves koráig cse
kély költséggel saját felügyelete alat neveltetni. Hogy a vá
ros lakossága mennyire érezte az algymnasium fennállásának 
szükségességét, bizonyítják azok az áldozatok, a melyeket az 
iskola javára, felszerelésére hozott. A felebbezés ezek után igy 
szól: „Ezen ő fensége „Rudolf” császári királyi koronaherceg 
születésnapjának emlékére kegyeletből s a fenséges uralkodó 
ház iránti hódolat és hü ragaszkodás tanúságára szolgálóan 
tett alapítvány, mely felsőbb hatóság által megerősittetett s 
a b.-csabai ág. liitv. evang. egyház által az alapítvány levél 
szavai szerint „örök emlékül s örökös alapítvány képen elfo
gadtatott, formailag meg nem változtatható s ha az lenne is, 
inig az alapítvány czéljainak tökéletesen megfelel, mint a 
jelen esetben azt a városi kspviselőtestület házadományozása s 
az óta is az algymnasium mindinkább virágzó állapota tel
jesen igazolja, a megváltoztatás nem szükséges, nem igazolt, 
nem czélszerü; de végül az ily nemes érzelmekből fakadt 
alapítvány megváltoztatása nem is kegyeletes s hisszük, hogy 
a felsőbb hatóság illő módon meg fogja tudni óvni az ország
ban ezen kiváló, úgy Csaba városára, mint az ev. egyházra 
nézve a legmélyebben megtisztelő születésnapi emlékezetét 
leendő felséges urunk és királyunknak. Mindenesetre meg
érdemelte volna az alapítvány azon kellő tiszteletet, hogy a 
felvetett kérdés ne egy véletlenül jött, rendkívüli gyűlés al
kalmával, hanem a rendes gyűlések szokott napján tárgyal- 
tassék, legalább is egy bizottság áttanulmányozása után, mely 
véleményt mondott volna arra nézve, mennyiben engedhető 
az alap it ványlevél változtatása s okmányilag minő változta
tást kellene az alapítványnak szenvednie? De e helyett a juh
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6. gyűlés kellőkép meg sem vitatva a nagy fontosságú kér
dést, egyszerű szavazás által, a változtatandó pontok és fel
tételek megállapítása nélkül, mondhatnánk könnyelműen dön
tötte el. — Hogy a földmives osztály nem igényli a polgári 
iskolát, mi elég szomorú és sajnos, hivatkozunk azon tényre, 
hogy 1874-ig, két éven át, fel voltak a classicus nyelvek ta
nulása alól mentve azon algymnasiumi tanulók, kik nem kí
vánták tanulmányukat a felső gymnasiumban folytatni; az 
eredmény az volt, hogy ilyen tanuló 80—90-ből kettő ak ad t; 
ebből következett, hogy 1874-ben a presbyterium egyhangú 
határozata által a classicus nyelvek tanulása ismét kötelezővé 
tétetett. A földmivelő osztály gyermekei 13 éves koruktól, 
daczára, hogy a törvény rendeli, iskolába egyáltalában nem 
járnak ; hisz az ingyenes, vasárnapi és az egyházi ismétlő
iskolák teljesen üresek, mig az algymnasiumot 40 forint tan
díj mellett, az idén is 90 gyermek látogatta, kik, ha az al- 
gymnasium az alap it ványlevél világos intentiója ellenére meg- 
szüntottelnék, legnagyobb részt meglennének fosztva a to
vább képeztetés előnyétől, holott az alapítványnak az volt 
egyedüli és legfőbb czélja.“ Itt azután kemény kifakadások 
következnek az algymnasium ellenségei ellen, melyek után 
igy fejeződik be a szóban levő felebbezés :

„Röviden összefoglalva sérelm einket: 1) Mindenek előtt 
kérjük kimondani, hogy ezen ő csász. kir. fensége Rudolf 
koronaherczeg születésnapi emlékére tett örök alapítvány 
meg nem sérthető, mert hisz minden alapítvány természete 
az, hogy sérthetetlen. 2) Amennyiben azonban ezélszerünek 
látszanék az alapitványlevólnek nem megváltoztatása, de oly 
módoni kibővítése, hogy a társadalmi osztályok mindegyi
kének, tehát a földmives osztály azon most hangoztatott ér
dekének is elég tétethessék, hogy az iskolára nézve kötelező 
legyen a classicus nyelvek tanítása, azok tanulása azonban 
a tanulókra nem, kérjük Csaba városát odautasíttatni, hogy 
az ág. liitv. ev. egyházzal együttesen az utóbbira kötelező 
feltételeket megállapítsák. 3) Végül, miután az ág. liitv. ev. 
egyház az alapítvány ellenére be nem várva Csaba városa 
képviselőtestülete határozatának jogerőre emelkedését, az al
gymnasium első osztályát már is eltörölte, kérjük az egyhá
zat hatóságilag utasítani, hogy mindaddig, mig Csaba városa 
képviselő testületének határozata jogerőre nem emelkedik, az 
algymnasiumot az alapítvány értelmében, eddigi állapotában,
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tehát teljes négy osztállyal fentartani kötelességének ismerje. 
Kérjük jelen follebezésiinkot az illetékes hatósághoz sérelmünk 
orvoslása végett felterjeszteni. Kelt B.-Csabán, 1882. jul. 15. 
Dr. Réthy I‘ál, Vidovszky János, Sztraka Ernő, Kristály Ká
roly, Schwarz Salamon, Laurinyecz Mihály, Szalay József, 
Urszinyi János, B. Biener, Haan Lajos, Bajcsy János, dr. 
Bende Albert, Kulpin Dániel.

Ez a felebbozés áttétetvén rendeltetési helyére, vála
szul egyelőre a következő okirat érkezett :

„5553/1882. Békésmegye alispánjától. Tekintetes szolga- 
biró urnák B.-Csabán. Dr. Réthy Pál és érd. társai b.-csabai 
lakosok hozzám benyújtott folyamodványukban panaszt emel
vén a b.-csabai ág. evang. egyház azon eljárása ellen, mely 
szerint nevezett egyház be nem várva B.-Csaba városa kép
viselőtestületének az ottani algymnasium eltörlése s illető
leg felekezeti polgári iskolává alakítása tárgyában f. évi jul.
6. 97. sz. alatt hozott határozata jogerőre emelkedését, az 
említett, algymnasium I-ső osztályát már is megszüntette s ille
tőleg annak a f. évi szeptember hó 1-jén kezdődő uj tanév
ben való megnyitásáról nem gondoskodott, intézkedésemet 
kérték a tekintetben, hogy az előbbi állapot fentartassélc és 
az algymnasium I-sőosztálya annak idején megnyitható legyen.

Ezen kérelem folytán fehivom tek. szolgabiró urat, hogy 
miután B.-Csaba városa képviselőtestületének idézett és fel
folyamodás tárgyává tett határozata csakis a f. évi sept. hó 
18-ik napjára kitűzött megyebizottsági gyűlésen fog az 1876. 
évi VI. t. ez. 58 §. első bekezdése értelmében illetékesen s 
másodfokulag felülvizsgáltatni, nyomban utasítsa B.-Csaba 
városa elöljáróit, hogy az 1876. évi V. t. ez. 18. §-a b) pontja 
alapján s az ott kimutatott felelősség terhe alatt a képviselő- 
testület neheztelt határozat i végrehajtásától mindaddig ta r 
tózkodjanak. mig ezen határozat a törvény rendje és módja 
szerint jogerőre nem emelkedik, illetőleg ugyanők tegyenek 
meg minden intézkedést arra nézve, hogy ezen most említett 
jogerősség bekövetkeztéig az algymnasium ügye az eddigi, 
vagy a képviselőtestület határozatát megelőző időbeli állapot
ban változatlanul hagyassák. Ezen intézkedéseimről felfolya
modókat is értesittetni rendelvén, végül felhívom szolgabiró 
urat, hogy a tett intézkedések eredményét e hó 20-ig hozza 
tudomásomra. Gyulán, 1882. évi augusztus 9. Jancsovics Pál, 
alispán.“



Nemsokára ezután megjött a válasz a megyétől is, a mely 
igy rendelkezik :

„Kiirt czikk Bólcésmegye bizottságának 1882. évi sept. 
hó 18. s folytatva Gyulán tartott rendes közgyűlése jegyző
könyvéből. 325. bgy. 6111. ikt. 1882. Tárgyaltatott a megyei 
tiszti ügyész f. évi august, hó 3-ikán 310. sz. alatt kelt jelen
tése, mellyel dr. Réthy Pál és érdektársai b.-csabai lakosok 
részéről B.-Csaba község képviselőtestületének az ottani al- 
gymnasium megszüntetése s illetőleg felekezeti jellegű polgári 
iskolává czélzott átalakítása tárgyában f. évi 97. sz. alatt hozott 
határozata ellen benyújtott folyamodásukat véleménye kifejté
sével beterjeszti. •— A megyei tiszti ügyész véleményével egye- 
zőleg, minthogy az ügyiratokhoz csatolt alapítványi oklevél 
tartalmából világosan és határozottan az tűnik ki, miszerint 
B.-Csaha község Rudolf trónörökös szerencsés születésének 
emlékére 1858. évi nov. hó 10-ón a község közös tulajdonát 
képezett állami kötvényekben 43000 ezüst forintot azon őzéi
ből adományozott az ág. hitv. ev. egyház részére, hogy ezen 
alapítványi összegből egy négy osztályú alrealgymnasium, 
(mely utóbb algymnasiummá alakult át) tartassák fenn : te
kintve, hogy ezen közalapítvány felsőbb jóváhagyás és több 
mint húsz évi tényleges használat által teljes megerősítést 
nyert: B.-Csaba község egyetemének a kérdéses alapítvány 
feletti rendelkezési joga most már annyival is inkább meg
szűntnek tekintendő, mivel az alapítvány az említett közép
iskola felállításán kívül mi egyébb feltételhez sem volt kötve.

- Ugyanazért a felfolyamodásnak hely adatván, B.-Csaba 
község idézett számú neheztelt határozata hatályon kívül he
lyeztetik, illetőleg az alapítvány valódi ezéljának megfelelőleg 
az előbbi állapot továbbra is fentartatni rendeltetik. — Miről 
B.-Csaba község képviselőtestülete és folyamodó dr. Réthy 
Pál és érdekelt társai, b.-csabai lakosok az ügyiratok vissza
tartása mellett, a csabai járás szolgabirája utján ezen határo
zattal értesitendők. Kiadta Márki Lajos, főjegyző.“

Ennek azután az lett a következménye, hogy a városi 
közgyűlés a megye határozatát a nm. belügyminisztériumhoz 
megfelebbezte. Az erre vonatkozó okiratok a következők:

Kiirt czikk. B.-Csabán az 1882. évi okt. 9. tartott községi 
képviselői gyűlés jegyzőkönyvéből. 136/1882. A helybeli evang. 
algymnasiumnak polgári iskolává átalakítása ügyében hozott 
közgyűlési 97. sz. végzés Dr. Réthy Pál és társai által a me-
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gyéhez felebbeztetvén, a megyei bizottság 325/1882. sz. alatt 
hozott végzése szerint, tekintve, hogy azon közalapítvány fel
sőbb jóváhagyás és liusz évi használat által mogerősitést nyert, 
a község egyetemének az alapítvány feletti rendelkezési joga 
megszűnt, ugyanazért a községi határozat hatályon kívül he
lyeztetik s az előbbi állapot továbbra is fentartatni rendelte
tik. — Végzés. A kérdés akkónti felvetésével, hogy az előter
jesztett megyei határozat tudomásul vétessék avagy sem, név
szerinti szavazással határoztatott, melynek folytán „Igen“-re a 
következő képviselők szavaztak : Beliczey Rezső, Laurinyecz 
Mihály, Szalay József, Urszinyi János, Varságh Béla, Vidovszky 
János, Zsilinszky György, K ulpin Dániel, Burger Lipót, Sztraka 
Ernő. „Igen“-nel tehát 10-en. -  „Nem“-mol szavaztak : Fe- 
legyi János, Harsán, Pál, Kliment Z. János, Kliment Sz. Já 
nos, Kokavecz Adám, Kelle Jakab, Zahoran Pál, Zelenyánszky 
György, Zsíros Mihály, Szemián Sámuel, Kvasz Sándor, Já- 
novszky András, Maczák Márton. Összesen 13-an.

Ennélfogva a közgyűlés ragaszkodva a 97/1882. számú 
végzésben kijelentett meggyőződéséhez, mely szerint egy ala
pítvány az alapitó és az alapítványt élvező kölcsönös egyér
telmű belcegyézésével megváltoztatható, a megyei bizottsági 
határozatot sérelmesnek találván, a nélkül, hogy az evang. 
egyház határozatának okadatolásába bocsátkoznék, miután ez 
nem a község, hanem az egyház autonom hatáskörébe tar
tozik, azt a nagym. belügyi minisztériumhoz felebbezni hatá
rozta. Kmf. Kiadta Szemián Sámuel, jegyző. — Felebbezés. 
Nagyságos kir. tanácsos, megyei alispán u r ! A midőn a csa
bai evang. egyház elöljárósága B.-Csaba községéhez, mint a 
mely község ezen egyház javára 43000 forintot adományozott 
egy alrealgymnasium felállítására, az iránt folyamodott, hogy 
a község, mint alapitó, beleegyezését adja a négy osztályú 
gymnasiumnak egy négy osztályú, tisztán magyar polgári is
kolává átváltoztatásához, a községi képviselő gyűlés, méltá
nyolva az egyháznak a népnevelés ügye emelésére czélzó ama 
határozatát, ehhez községi közgyűlési végzésével beleegyezé
sét nyilvánitá. — Dr. Réthy Pál és társai, csabai lakosok 
által ezen beleegyezésre vonatkozó községi határozatot a tek. 
megyei hatósághoz felebbezvén,^ a tekintetes megyei hatóság 
a f. évi szept. 18. Gyulán tartott közgyűlésén 325/1882. számú 
határozatával kimondá, hogy Csaba község egyetemének a 
kérdéses alapítvány feletti rendelkezési joga, mivel az alapit-
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vány az említett középiskola felállításán kívül mi egyéb fel
tételhez sem volt kötve, B.-Csaba község idézett számú ne
heztelt határozata hatályon kívül helyeztetik. — A tekintetes 
megyei bizottság ezen kijelentett határozatával azon elvet 
állitá fel tehát, hogy egy alapítvány soha semmi körülmények 
között meg nem változtatható. Miután községi képviselőtes
tületünk most is azon nézethez ragaszkodik, a melyet az ev. 
egyháznak a gymnasiumnak polgári iskolává átváltoztatása 
iránta községhez, mint alapítóhoz terjesztett átiratára hozott 
közgyűlési 97/1882. sz. határozatával nyilvánított, vagyis, mi
után azon meggyőződésben van, hogy ha az alapitó, ez eset
ben Csaba város és az alapítványt élvező, az az a csabai 
evang. egyház, mindkettő erkölcsi testület, tehát élő felek, 
az alapítvány megváltoztatásába kölcsönösen beleegyeznek, 
az alapítvány változathatlanság jogi elvénél fogva akadályozni 
s az ellen törvényes kifogást tenni nem lehet. Annálfogva 
mély tisztelettel alulírottak a megyebizottság hivatalt hatá
rozatát Csaba község közönségére nézve sérelmesnek találván, 
azt a kézbesítéstől számított 15 napi törvényes határidőn 
belül a nm. m. kir. belügyminisztériumhoz, a nélkül, hogy 
az evang. egyház határozatának okadatolásába bocsátkoznánk, 
miután ez nem a község, hanem az illető egyház autonom 
körébe tartozik, azon alázatos kérésünk kijelentése mellett 
felebbezzük, hogy a megyebizottsági határozat mellőzésével 
Csaba község képviselőtestületének, mint alapitónak, azon 
határozatát, a mely szerint a csabai ev. egyház az algymna- 
siumnak polgári iskolává czélzott átalakításába beleegyezését 
adta, jóváhagyni és megerősíteni méltóztassék. Az ez ügy
höz tartozó összes okiratok a megyei végzés jogerőre emel
kedése napjáig a nagyságos kir. tanácsos alispán ur rendel
kezése alatt állván, azokat a felfolyamodványhoz esatoltatni 
kérjük. Mély tisztelettel vagyunk nagyságos kir tanácsos al
ispán urnák B.-Csabán, 1882. okt. 18. Alázatos szolgái B.- 
Csaba község közönsége nevében Csaba város elöljárósága : 
Lipták János biró, Szemián Sámuel jegyző.“

Időközben úgy az egyház, mint az algymnasium mellett 
állást foglalt felek a vallás- és közoktatási m. kir. miniszté
riumhoz fordultak pártfogásért. —

Az áldástalan huzavonának elvégre is véget vetett a 
következő miniszteri rendelet és a vele kapcsolatban kiadott 
ügyiratok:
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„85298. sz. Vallás és közoktatási m. k. minisztérium. 
Békésmegye törvényhatóságának B.-Gyulán. A megye törvény
hatósági bizottságának f. évi sopt. 18. 325. sz. a. az iránt 
hozott határozatát, hogy B.-Csaba község által 1858. évben 
az ág. hitv. ev. egyház részére adományozott 43000 ezüst 
foi'int alapítvány összegből fenntartott algymnasium Békés
csaba község f. évi 97. sz. a. ezen algymnasiumnnk polgári 
iskolává átalakítását czélzó határozata ellenében továbbra is 
mint algymnasium tartassák fenn, indokainál fogva és tekin
tettel arra, hogy az alapítvány eredeti czéljára fordittassék, 
Békés-Csaba község elöljárósága által benyújtott felfolyamod
vány elutasítása mellett ezennel jóváhagyom. Miről a törvény- 
hatóságot a inegye alispánjának f. é. (1985. sz. a. kelt fel- 
terjesztésére vonatkozólag a nélkülözhető közlemények visz- 
szazárása mellett, további intézkedés végett értesítem. Buda
pesten, 1882. deczember 3. Trefort s. k. — Békésmegye al
ispánjától. 8109/1882. Ezen miniszteri rendelet másolata az 
ügyiratok visszatartása mellett, érdekelt felek értesítése s 
B.-Csaba város képviselőtestületének annak értelmében leendő 
utasítása végett a csabai járás szolgabirájának f. é. 3099. sz. 
jelentésére hivatkozva kiadatik. B.-Gyulán, 1882. deczember
7. Jancsovics Pál s. k. alispán. — 3764/1882. Eme felsőbbi 
rendelet eredetben megtartatván, hiteles másolatban dr. Réthy 
Pál és érdek társainak kiadatik. Kelt B.-Csabán, 1882. deez. 
hó 10. Eördögh Frigyes szolgabiróC

Az alispáni rendelet értelmében a presbyterium abba a 
kényszerhelyzetbe jutott, hogy kénytelen volt az első osztály 
bezárását illető, május 10-én hozott határozatától elállani és 
a megüresedett negyedik tanári állás betöltéséről gondoskodni. 
Augusztus 2-án tartott gyűlésén felhatalmazta az elnökséget, 
hogy az általa ajánlott Valentinyi Jenő lelkészjelöltet, papi 
vizsgálata alapján, 600 írt fizetés mellett, egy évre hívja meg 
ideiglenes, helyettes tanárnak.

Ki lévén egészítve a tanári kar, az intézet, mint algym
nasium, megkezdte a működését összesen 86 tanulóval.

Miután a miniszteri leirat most már a presbyterium előtt 
is nyilvánvalóvá tette, hogy a gymnasialis alapot más ter
mészetű iskolai ezélokra nem lehet fordítani, 1883. ápr. 26-án 
tartott gyűlésén határozatba ment, hogy az algymnasium egy 
külön bizottságra bízassák, a felügyeleti jog természetesen 
továbbra is úgy, mint eddig, a presbyteriumot illetvén. Ezzel



kapcsolatban azt is kijelentette a presbyterium, bogy a gym
nasium fenntartásához, annak alaptőkéje kamatain felül, pénz
segéllyel nem járul.

Az algymnasiumot ezentúl úgyszólván telj hatalommal 
vezetendő bizottságnak szervezeti szabályzatát egy szükebb 
körű bizottság készitette elő s a presbyteriumnak elfogadásra 
ajánlotta.

Hogy a bizottság hogyan oldotta meg a ráruházott fel
adatot, nevezetesen hogyan mentette meg az iskolát az enyé
szettől : arról a következő lapok tanúskodjanak. Nagy türelem, 
körültekintő tapintat s a kedvezőtlen körülményekkel való 
szívós harcz kellett e nem mindennapi küzdelemhez.
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8. Az intézet sorsa az algymnasiumi 
bizottság kormányzása alatt

(1883/84— 18nVo5.)

1883. jun. 14-én tartott presbyteri gyűlés az algymna- 
sium kormányzásával megbízott bizottság szervezetét és ha
táskörét 12 pontban állapította meg. A bizottság tagjaiul az 
egyház rendes lelkészein, világi felügyelőjén, meg az intézet 
igazgatóján kívül nyolczan választatnak az önálló prot. hívek
ből, 3 évre. A presbyterium elnöksége, elnöksége egyszersmind 
a bizottságnak i s ; a bizottság gondnokát a presbyterium je
löli k i ; a jegyzőt, pénztárost és az algynmasium igazgatóját 
a bizottság választja. Az elnökség, a bizottságban őt megil
lető jogokon kívül, szemmel kiséri az iskola egész életét, 
A pénztáros az algymnasium vagyonának őre és kezelője, 
érte személyesen felelős. A gondnok, az iskolai épület és bú
torzat jó karban tartásáról gondoskodik. Az igazgató, az is
kola beléletére vonatkozó jelentésein kívül, ülésről-ülésre ér
tesíti a bizottságot a befizetett iskolai illetékek mennyiségé
ről. A bizottság, mely hat tagja jelenlétében határozatképes, 
megszabja a választandó tanerő fizetését, megválasztja pá
lyázat utján a tanárt, szükség esetén elmozdítását megindítja. 
A tandíj meghatározása, a tandíj elengedés, szorgalomdijazás, 
pénztár-vizsgálat, tankönyv-változtatás, a tanszerek beszer
zése : hatáskörébe tartozó ügyek; súlyosabb fegyelmi esetek
ben másodfokukig bíráskodik.

Ezzel a röviden vázolt hatáskörrel felruházott bizottság 
választás alá eső tagjai juh 9-én választattak meg : közülök 
pénztárossá: Vidovszky János, a b.-csabai takarékpénztár 
vezérigazgatója, gondnokká: Sztraka Ernő, városi mérnök. 
Egyházi elnöktársak voltak : dr. Szeberényi Gusztáv püspök, 
Haan Lajos lelkész, világi elnök : Zsilinszky Mihály, egyházi 
felügyelő.

Ez a bizottság 1883. jul. 30-án tartott gyűlésén megérő-
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sitette és az 1883/84. tanév kezdetével alkalmaztatni rendelte 
a bemutatott rendtartást, az igazgatót illető szabály atot, a ta
nárokat illető szabályzatot és a tanulókat illető fegyelmi sza
bályzatot.*)

Midőn az algymnasiumi bizottság átvette az intézeti 
vagyon kezelését, kitett az összes pénzbeli vagyon 43,807 frt 
és 55 krajezárt. Ebből elhelyezve volt a népbankban 29,600 
frt 10 k r ; — két népbanki részvényben, kötelezvényben és vál
tóban 7720 f r t ; — a takarékpénztárban 6487 frt 45 kr. Ebben a 
43,807 frt 55 krban foglaltatott : 41.300 frt alaptőke, 650 frt 
Kazinczy-alapitvány, 600 frt Mudrony-alapitvány, 400 forint 
Ostász-alapitvány, 210 forint Boezkó-alapitvány, 250 frt 10 kr. 
Ko.isuth-alapitvány, 200 frt Ifjúsági alapítvány, 100 frt Krcs- 
márik-alapitvány ; összesen 43710 frt 10 kr. értékben.

A tanári kar az 1883/84-iki tanévben három rendes (Hor
váth, Melczer, Szomora) s egy helyettes tanárból állo tt; mert 
Yalentinyi Jenőt újra is meghívta helyettes, képesítése esetén 
rendes tanárnak az algymnasiumi bizottság. A rendes tanárok 
anyagi helyzete annyiban javult, hogy a buzajárandóságuk 
egyenértékéül az 1883/84-iki és a következő évekre köblönként 
10 frt fogadtatott el. 1882/83-ban a búza köble 5 írtjával szá
míttatott. A szóban levő tanévben Németh Lajos lemondott 
az ének és rajztanitásról, helyébe lépett Galli János, a 
b.-csabai ev. egyház egyik rendes tanítója. Ugyanaz vállalta 
magára a tornatanitást is, hetenként, de csak őszszel és ta- 
vaszszal 3 órán.

Az 1884-iki évi tavaszszal Melczer Kálmán elkezdett gyen
gülni, a munkában kifáradni; mindamellett az iskolai évet 
mulasztás nékül fejezte be. Julius végefelé leesett a lábáról, 
oly súlyos beteg lett és volt augusztusban, hogy helyetteséről 
kellet gondoskodni. Ideiglenes kisegitő tanárul meghivatott 
Bukovszky János, okleveles tanárjelölt, havi 60 frtnyi fizetésre. 
Melczer Kálmán szeptember végén ismét munkába állhatott. 
Végezte aztán, már most megkevesbitett tanóráit egészen jan. 
25-ig, szokott pontosságával. A javulás azonban csak látszó
lagos volt, mert január 26-án ismét ágyba esett, melyet február 
hó 24-én, életének java korában (született 1842. évi április hó 
30-án. Rákos-Kereszturon) a koporsó váltott fel. A tanulók,

*) M indezen szabályzatok az 1883/84. évi értesítőben közöltettek, de 
külön lenyom atban is megjelentek. Tér szűke m iatt e helyen mellőzhetők.
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tanártársak, a hozzátartozói ós ismerősoi könnyezve buesnztak 
el sirjától.

Az 1883-ban megjelent középiskolai törvény a felekezeti 
iskolákkal szemben is oly igényekkel lépett fel, melyeknek 
az algymnasium csekély jövedelme eleget nem tudott tenni. 
Épp azért az 1884. július 29-én tartott presbyteriumi gyűlés 
megbízta volt az algynmasiumi bizottságot, hogy az algym
nasium részére, az 1883. évi XXX. t.-ez. 47. §-a alapján, 
állami segélyért folyamodjék. A 3000 frt évi segélyt kérő 
folyamodás egyik példánya, augusztus 0-án, át lett téve az 
esperességhez, másik példánya Zsilinszky Mihály, felügyelő 
szives közbenjárásával felterjesztve a ministeriumhoz. Erre az 
utóbbira mindjárt szeptemberben a miniszer azt jelentette ki, 
hogy nem veheti figyelembe mindaddig, inig az illetékes egy
házi fórumuk jóvá nem hagyták. A bizottság azon liiszem- 
ben, hogy a kérvényt utólagosan jóváhagyja úgy a kerület, 
mint az egyetem, elhatározta, hogy a püspöki hivatal utján 
újból felterjeszti. Ez a folyamodás azonban kedvezőtlen elin
tézést nyert, a mennyiben Trefort 1885. évi márczius 23-án, 
41034. szánni leiratában sajnálattal jelentette ki, hogy a kére
lem, „a rendelkezésére bocsátott pénzerő korlátoltsága miatt, 
figyelembe vehető nem volt.“

Füstbe ment tehát a bizottságnak annyiban nem alap
talanul táplált reménye, a mennyiben a miniszter privatim 
megígérte volt az egyházi felügyelőnek, hogy ha csak talál 
módot és ezimet az iskola segélyezésére, rajta lesz, hogy 
államilag segélyeztessék.

Az állami főfelügyeleti jog gyakorlása céljából az 1884/s5-ki 
tanévben Békésy Gyula, tankerületi főigazgató, látogatta meg 
miniszteri biztosul az intézetet, a mely alkalommal „az iskola 
épületének kivételével, mindent rendben talált.“

Hogy milyen is volt az algymnasium régi épülete, arról 
már a 17-ik lapon némi képet nyújtottam; siralmas állapo
táról hitelesen nyilatkozik Haan Lajos, igazgató-lelkész azon 
folyamodásban, a melyet az ev. egyház nevében a városi kép
viselőtestülethez intézett voll: az algynmasiumi épület és tel
kének az egyház birtokába való átengedése ügyében. Álljon 
itt kiegészítésül a következő, abból a folyamodásból szóról- 
szóra átvett leírása : „Azon épület, mely most algymnasiumul 
szolgál, oly ronda állapotban van, hogy abban oly intézetet, 
mint az algymnasium, valóban tovább tűrni nem lehet s csak

4
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csodálkozásunkat kell kifejeznünk a felett, hogy ez ellen már 
eddig is a tanfelügyelő ur föl nem szólalt. A tantermek, kü
lönösen a 2-ik és 3-ik osztálybeli, oly nedvesek, hogy a fala
kon függő földabroszok éppen e miatt rövid idő alatt haszna
vehetetlenekké lesznek, sőt a falakon lecsurgó nedvesség a 
gymnasiumi ifjúság egészségét veszélyezteti. A helyiség ezen 
épületben oly kevés, hogy nem tudjuk a már csaknem 3000 
kötetig felszaporodott könyvtárt sehová tenni. Egy része a 
könyveknek az igazgatói szobában egymás fölé a padlásig van 
helyezve, más része a padláson hever. E miatt nemcsak, hogy 
a már meglevő könyvtárat hasznosítani nem lehet, sőt lehet 
mondani, hogy újabb könyvadomány a gymnasiumra nézve 
csak teher ; nem is említve más gyűjteményeket: phyzikai és 
természetrajzi eszközöket, melyek a helyiség szűk Ápolta miatt 
egy kaszaiban vannak összezsúfolva. Az épület teteje elviselt- 
sége miatt oly vékony, hogy a tantermek c miatt télen hiába 
füttetnek, sőt nagyobb záporeső alkalmával a viz a padláson 
át a tantermekbe folyik.“

Nem csoda tehát, hogy az épület rozzant állapota már 
régóta nagy gondot okozott a bizottságnak ; elvégre is azon 
meggyőződésre juttatta, hogy nincs más ut a végleges és 
kielégítő megoldásra, mint teljesen uj épületet emelni Az uj 
épület tervének elkészítésével, Sztraka Ernő mérnököt és 
gondnokát bízta meg az algymnasiumi bizottság.

Az elkészített és bemutatott tervrajz keresztülvitele 
21.000 írtra volt előirányozva. A bizottság az eszközök hiá
nyában egyelőre abban állapodott meg, hogy a tervrajznak 
csak egy részét építteti föl s kijavíttatja a fennálló épületet. 
Más mód hiányában felhívást bocsátott ki „a helybeli al- 
gymnasium t. pártfogóihoz“, hogy vagy készpénzben, vagy 
másféle adományban járuljanak a tervbe vett építkezéshez.

-A folyamatba jött gyűjtés némi reménynyel kecsegtette 
a bizottságot, az építkezést azonban elhalasztotta, mert drága 
volt a munkaerő a városban épült sok uj épület miatt. Csak, 
miután 1886. jan. 14-én Békési Gyula, miniszteri biztos kije
lentette, hogy ha a bizottság az intézetben tapasztalható hiá
nyoknak ugyanazon év szept. 1-ig megtörténendő pótlását neki 
meg nem ígéri, ő az első megintést kötolosségszerüen azon
nal eszközli: látta a bizottság, hogy tennie kell s már jan. 
31-én tartott gyűlésén elhatározta, hogy hozzá fog az épít
kezéshez. Kötelező Ígéretet tett a főigazgatónak, hogy szept.
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1-ig kiépíti a kész tervnek akkora részét, hogy az algymna- 
sium épülete 3 földszinti, egy emeleti szobával és egy emeleti 
tanteremmel megtoldatik; hogy a régi helyiségeket kibővit- 
teti s hogy az ötödik tanári állomást, ugyancsak szept. 1-ig, 
betölti.

A kilátásba helyezett kormányi megintés azonban ha
marább következett be, mint a hogy a miniszteri biztos meg
ígérte. Nem az épület miatt, mert a bizottság Ígéretével a 
miniszter beérte, hanem mert hiányosnak találtatott a ta
nári kar.

1885. évi aug. hó 19-én gondoskodott ugyan a bizottság 
az ötödik tanári állás betöltéséről, megválasztván a pályázók 
közül Krajcsovies Soma okleveles tanárt, egyelőre helyettes 
tanárnak ; azután pedig az állomásáról lemondott Valentinyi 
Jenő helyébe Fábry Sándort, ugyancsak okleveles tanárt, 
szintén helyettesnek s mint az előbbenit is, 700 írt évi fize
tésre. De Fábiy, máshová hivatván meg, alig három heti 
működése után állomását elhagyta. Miután pedig az intézet 
két hét lefolyása alatt alkalmas tanerőhöz nem juthatott, a 
bizottság a sikertelen tanárkeresést abbahagyta, a hiányzó 
ötödik tanár óráit a meglevő négy tanerő közt, ezek előle- 
ges belenyugvása mellett, felosztotta, - kijelentvén, hogy 
minden egyes 20-on felüli nem kötelezett órát egy forinttal 
jutalmaz. A vallástanitás ellátására felkóretett Chovan Zsig- 
mond, ev. segódlelkész azon Ígéret kapcsán, hogy minden 
egyes megtartott órája ugyancsak egy írttal dijaztatik.

A tanítás menete a bizottság ezen intézkedése folytán 
fennakadást nem szenvedett ugyan, hanem a vallás- és köz- 
okt. minisztérium meg nem elégedett vele s azon az alapon, 
hogy az algymnasiumban a középiskolai törvény 32. §-a elle
nére csak négy rendes tanár volt alkalmazva, a fenntartó 
pártfogóságot az idézett törvény 53. §-a alapján az 1886. márcz. 
27-én, 9939. szám alatt kelt iutézvényébon megintette, egy- 
ugyttal kérdést intézett a pártfogósághoz, vájjon foganatba 
vétetett-e már az algymnasiumnak a bemutatott tervrajzok 
szerinti helyreállítása. *

*  *

Az 1886/87. tanévben részint uj, részint ezólszerübbó 
átalakított helyiségekkel rendelkezett az iskola. Ezen he
lyiségek a következők voltak: egy 113 m2 területű rajzterem 
az emeleten, mellette egy 39 in- szoba, egyelőre a tanulók
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könyvtára ; földszint 41 m- hivatalos szoba, Ül ni- könyvtár, 
41 in2 szertár, a folyósó alatt fatartó ; — az átalakított régi 
épületben szoba, konyha, kamara a házfelügyelőnek ; egy 48 
m2, egy 442 m2 és egy 39 m2 területű tanterem. Bajnak elég nagy
baj volt, hogy a régi épületben levő szobák világosság dol
gában nem javultak, aminthogy az épület alacsonysága 
miatt nem is javulhattak.

Ezen építkezés, illetőleg átalakítás és bútorozás 7294 frt 
72 krba került, melyből 1917 frt 31 kr. összeget fedezett az 
adakozás (a fel nem használt anyagokért befolyt 64 frt 45 k r ) ; 
a gymnasium pénztára pedig 5312 frt 96 krt, megmaradván 
még a pénztárban 40.279 frt 85 kr.

Az algym. bizottságnak a presbyteriumtól átszolgáltatott 
algymnasiumi pénzbeli vagyon kitett 43807 frt 55 krajczárt; 
az 1886/87 tanév elején leapadt tehát ez a tőke 3527 frt 70 
krajczárral.

Miután pedig a pénztárból fedezett kiadás a szóban levő 
czélokra 5312 frt 96 krra rúgott, a különbözetet, 1785 frt 26 
krt az 1883/84- -1885/86. tanévekben megtakarított összegek 
fedezték.

Az 1886/87. tanévben ki lett egészítve a tanári kar Zu- 
bereez Pál, helyettes tanárral, a ki egyúttal a vallás tanítá
sára is mind a négy osztályban vállalkozott. De e kiegészí
tés csak ideiglenes lehetett, mert az ötödik tanári állomás is, 
— a középiskolai törvény 32. §-a értelmében okleveles ta
nárra várakozott. E miatt már április 23-án úgy intézkedett 
az algymnasium bizottság, hogy megválasztotta ötödik ren
des tanárnak Valentinyi Jenőt, az 1885. tanév elején intéze
tünkből az aszódi ág. ev- algymnasiumhoz átment s azóta 2 
évig ott működött tanárt.

Az 1887/88. tanév elején el volt ugyan látva az intézet 
a törvénykövetelte számú rendes tanárral, de a protestánsok
nak nem volt külön hitoktatójuk, a mennyiben Valentinyi 
rendes tanár tanította a vallást mind a négy osztályban. Ezt 
a körülményt kifogásolta a vallás és közoktatási minister az 
1888. ápril 16-án 558. sz. alatt kelt leiratában ; amely kifo
gásnak az lett az eredménye, hogy a presbyterium az 1888/89. 
tanévtől fogva maga gondoskodott s jelenleg is gondoskodik 
a protestánsok vallástanitásáról.

Sokkal nagyobb bajban volt az iskola a miatt, hogy 
egyes helyiségei kifogás alá estek, hogy hiányos volt a fel
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szerelése, hogy kellőképen nem díjazhatta tanárait és hogy 
fiatalabb tanerőinek még megélhetését sem biztosította.

Bukovszky János, Ivrajcsovics Soma és Valentinyi Jenő 
állami oklevéllel biró rendes tanárokat ugyanis csak 800—800 
frtnyi fizetésben (lakbérrel együtt) részesítette s még arra se 
volt gondja, hogy ez a fizetésük hiványilag biztosíttassák.

Mellékesen megjegyzem, hogy Horváth János, mint igaz
gató, igazgatói tiszteletdij czimén külön díjazásban nem ré
szesült, hanem övé volt, eleitől fogva a beiratási dij, mégpe
dig minden egyes protestáns tanuló után 1, nem protestáns 
tanuló után 2 frt, mely illetékek mindjárt a tanév elején a 
beszedett tandijakból vonattak le s övé volt az egész bizo- 
nyitvány-dij.

Ezeket a hiányokat felszínre hozta Békési Gyula, kir. fő
igazgató az 1888. évi január hó 21-én befejezett hivatalos látoga
tása alkalmával, amidőn kijelentette: hogy az iskola vezeté
sével, szellemével, tanításával teljesen megelégszik, de az 
iskola évi jövedelmét kevesebbnek tartja a szükségesnél s 
ezt a körülményt a fenntartó testület komoly figyelmébe ajánlja.

Hogy vezetés dolgában a legmesszebb menő követelmé
nyeknek is megfelelt az algymnasíum, első sorban Horváth 
János igazgató érdeme. Elismerés illeti másodsorban a tanári 
kart, a moly megélhetésre is kevés fizetése daczára odaadó 
buzgósággal követte igazgatója példáját lelkiismeretes, pontos 
munkálkodásában. A szaki arányt illetőleg is szerencsés volt 
az algymnasium tanárainak megválasztásában.

Zsinórmértékül a tanításban az állami tantervet követte 
az algymnasium, most már az 1880-ban, azután 1883-ban rajta 
tett módosítások tekintetbe vételével. Hü maradt az állami 
tantervhez még akkor is, midőn 1884-ben az egyetemes tan
ügyi bizottság által kidolgozott gymnasiumi tantervet az egye
temes gyűlés elfogadta s behozatalát az ág. ev. gymnasiu- 
mokba ajánlotta. Ez a tanterv, mely a gymnasiumi tantárgyak 
részletes beosztásán kívül a gymnasiumi oktatás módszerével 
is foglalkozik, bár a középiskolai törvény meghatározta kere
ten belül mozog s czéljainak és követelményeinek megfelelni 
igyekszik, sok tekintetben eltér az állami tantervtől.

Midőn párhuzamba állította az algymnasiumi bizottság 
az egyetemes egyházi gyűlés által megállapított tantervet a 
miniszteri „Gymnasiumi tanítás tervéivel, a helyi körülmé
nyeknek megfelelőbbnek találta az államit, mint az egyházit.
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Tekintetbe vette ugyanis, hogy algymnasiumának tanítványai 
jobban rászorulnak a magyar nyelv bővebb tanulására, mint 
sok más gymnasiumban; már pedig az egyházi tanterv a ma
gyar nyelv tanítására fordítandó tanidőt leszállítja 2 órával. 
Tekintetbe vette továbbá, hogy az algymnasium tanítványai
nak jó nagy része nem folytatja tovább a tanulást és igy a 
magyar történet, csak úgy érintőleg, a hogy az egyházi terv 
előírja (2 óra hetenként, az állami 4 helyett) nem elég utra- 
való nekik. Tekintetbe vette végül, hogy a latin nyelvtannak 
a IV. osztályban való befejezését minden, nem a mi egyházunk 
tanterve szerint dolgozó iskola követeli; már pedig az egy
házi tanterv a mondattannak nehezebb részét fenhagyja az V. 
és IV. osztálynak.

Ezen okok bírták rá a bizottságot, hogy az 1887. április 
28-án tartott gyűlésén a követendő tanterv kérdésében vég
legesen döntött s hogy az állami tantervnek további pontos 
betartására utasította a tanári testületet. —

Tankönyvek dolgában is lépést tartott a bizottság a haladó 
korral ; de sohasem elhamarkodva, mert jól tudta, hogy a 
gyakori s nem egészen indokolt tankönyvváltoztatás kárára 
van a tanítás eredményének s midőn a használatból kivont 
tankönyv tekintélyét lerontja a tanulók előtt, vele együtt a tanár 
tekintélyét is veszélyezteti.

A 28 lapon elősoroltam a tankönyvek jegyzékét, melyek 
a miniszt. tanterv behozatalával fokozatosan vétettek hasz
nálatba s a melyek egészen az 18H3/84-iki tanévig maradtak 
használatban. Ebben a tanévben is mindössze az a változás 
történt, hogy Gyulay Pál Magyar olvasó-könyve helyébe az 
I. és Il ik osztályban Lehr-Riedl Olvasója lépett; folytatólag, 
a III. és IV. osztályba csak lSW .-ban hozatott be.

Ugyancsak az I8 sVsg. tanévben kiszorította használatból 
mind a három osztályban Szinnyei Magyar nyelvtana a 
Simányiét; a negyedikben Névy Stilistikája az 1S7S/.->. tan
évtől fogva használt Bodnár félét; — a III. és IV. osztályban 
Hoffmann Német nyelvtana és olvasókönyve, Gebauer Német 
nyelvtanát és Szemók Olvasókönyvét. Schmidt Fizikai föld
iája i még IEAVsö. évben váltotta fel Visontay kézikönyvét. 
Ugyancsak lS8l/sü-ben elmaradt a III. osztályban az Egyete
mes földrajz, helyébe lépett Magyarország története, egyelőre 
csak 8 órán, de már a következő tanév:ől fogva heti 4 órán, 
Mangold tankönyve szerint. Ugyanezen szerző Világtörténet-
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m é t  1 8 85/8 6 -b a n  h a s z n á l t á k  először a IV-ben. 1 8 87/s 8 - b a n  véte
t e t t  h a s z n á l a t b a ,  e g y e lő r e  c s a k  a z  I - b c n ,  H u n f a l v y  J á n o s  F ö l d 

r a j z a  a  Y i s o n t a y - é  h e l y e t t ;  m in d  a z  I - b o n ,  m i n d  a  11-ban K o z m a  

Gyula I s k o la i  a t l a s z a ;  a z  I - t ö l  a  I l l - i g  L u t t e r  N á n d o r  S z á m 

t a n a  Mocsnik-Szász-é h e l y e t t ;  a  IV-ben,u g y a n c s a k  a M o c s n i k -  

S z á s z - é  h e l y e t t ,  K ö n i g  G y u l a  A lg e b r á j a .  18HS/s!)-bon N é v y  

S t i l i s z t i k á j a  h e l y e t  e n g e d e t t  Korda h a s o n n e v ű  k é z i  könyvének.
A tankönyvekben végbement további cserét későbbre 

hagyván, röviden megemlítem még, hogy az utolsó, úgyneve
zett díszvizsga (vagy közvizsga) az 1883Au-ik tanévben tar
tatott meg, a kis templomban. A közvizsgákon a tanulók 
1875-ig valamennyi tantárgyból, azontúl csakis a nagy közön
séget érdeklőkből feleltek. Az algymnasiumi bizottság 1885. 
évi május 4-én tartott gyűlésén a közvizsgát megszűntette s 
kijelentette, hogy csak is az 1883. középiskolai t.-cz. 21. §-ban 
előirt nyilvános osztályvizsgálatokhoz ragaszkodik.

* **

.Még mielőtt (1888. január 21.) kijelentette volna Békési 
Gyula főigazgató, hogy az algymnasium évi jövedelmét 2800 
írttal kevesebbnek találja a minimumnál, jól tudta a bizottság, 
hogy ma-holnap folytatnia kell a megkezdett építkezést, bár 
még az első építkezésnél az alaptőkéből és mellékalapitvá- 
nyokból kölcsönvett összegeket sem szolgáltatta vissza. Ezt 
a kölcsönösszegeket az időközben beérkezett pénzbeli adomá
nyok leapasztották ugyan 2570 írtra s kilátása volt a bizott
ságnak, hogy a legnagyobb takarékosság szcnnnoltartásával 
sikerülni fog az évenkénti bevételi többletekből pótolhatni 
a hiányt; még is indíttatva érezte magát a legutolsó eszköz
höz, a tandijcmeléshez fordulni. Elhatározta tehát, még 1887. 
január hó 12-én tartott gyűlésén, hogy a protestáns tanulók 
tandiját az 18s7/8s. tanévtől ke dve 10 írtról 24-re emeli. A 
nem protestánsoké amúgy is 40 forint lóvén, azt még tovább 
nagyobbitani, egyértelmű lett volna a nem protestáns tanulók 
nagy részét kizárni az iskolából.

A tandij-omelés azonban mit sem lendített az intézet 
vagyoni állapotán, mely daczára annak, hogy időközben újabb, 
meg újabb adományok folytak be, (Molnár Miklós alapítvá
nya: 500 írt, özv. Toriczki Mihálynéé : 200 frt), az 18h7/hh- 
tanév végén mégis jóval külömbözütt a bizottság által átvett



tiszta vagyontól. 1887/8r. tanév végén a tiszta vagyon csak 
42065 frt 12 kr. volt.

Ezen bajból való kibontakozásra másféle ut nem kínál
kozott, mint amaz, a melyet már egyszer megkísértett volt a 
bizottság: a magas kormányhoz fordulni segítségért. Erre a 
lépésre most már engedélyt is nyert a föntartó testület az
1887. évi egyet, közgyűléstől. Az engedélyt megadó, 87. jkvi 
pont igy szól:

. „Ugyanazon jegyzőkönyv 40. pontjánál jelenti az egyetemes 
tanügyi bizottság, hogy megbízatásához képest elolvasván a 
békés-csabai algymnasiumnak, Békés-Csaba városa által 1858. 
nov. 10-én kelt alapitó oklevelét, meggyőződött arról, hogy a 
békés-csabai evang. egyházközség a 48,000 frtnyi alapítványt 
csakugyan csak addig élvezheti, mig ggmnasiumot tart fönn. 
— Ennek folytán az egyetemes gyűlés megadja a nevezett 
tanintézetet föntartó egyháznak az engedélyt arra, hogy ál
lami segélyért f o l y a m o d h a s s á k A z  1885. évi egyetemes köz
gyűlés ugyanis utasította volt az algymnasiumot, hogy az ál
lami segély ügyében benyújtott kérvényét az alapítvány jogi 
természetét igazoló okmánynyal lássa el. Ezen utasítás ér
telmében az egyház presbyteriuma az 1886- iki egyetemes 
közgyűlés elé terjesztette az algymnasium alapító-levelét, azon 
ismételt kérelemmel, hogy intézetét az állami segélyre aján
lani szíveskedjék. Az egyet, közgyűlése megbízta a tanügyi 
bizottságot, hogy vizsgálja meg az alapitó-levelet s tegyen 
jelentést az alapítvány természetéről a jövő közgyűlésen.

Élkészült az uj folyamodás megint csak: évi 3000 frt 
állami segélyért; el volt látva minden kellő melléklettel s
1888. évi nov. 8-iki kelettel a püspöki hivatal utján föl lett 
terjesztve a minisztériumhoz.

Sikerre azonban ez a folyamodás sem vezetett, mert már 
ugyanazon évi deczember 21-én 46679. sz. alatt kelt leiratában 
kijelenti gróf Csáky Albin minister, hogy tekintettel a rendel
kezésére álló „pénzerő korlátoltságáéra, valamint arra, hogy 
a „tanintézet fennállását különös állami érdek nem kívánja“, 
iskolánkat állami segélyben nem részesítheti.

Az elutasító válasz adására teljesen elegendő lett volna 
az első indok is : „a pénzerő korlátoltsága“ ; a másik bízvást 
elmaradhatott volna, mert nyilvánvaló, hogy községünk nyelvi 
viszonyainak nem ismeréséből csúszott be a magas leiratba. 
Tagadhatatlan tény, ugyanis, hogy községünkben éppen az
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algymnasium volt biztos és alkalmatos tore a magyar nyelv 
terjesztésének akkor, midőn a községben fennállott elemi is
kolák legtöbbjében a magyar nyelv csak mint vendégszerepelt. 
Kényszerítő erővel hatott az elemi iskolákra, hogy a magyar 
nyelv tanítására nagyobb gondot fordítsanak, már csak azál
tal is, hogy az ő tannyelve egyesegyedül a magyar volt. 
Hogy az algymnasium ezt a miszióját Csáky minisztersége 
alatt is liiven teljesítette, bizonyos dolog. Hogy pedig a ma
gyar nyelv terjesztése körül fáradozó iskolának fennállása 
egy oly községben, melyben a lakosság zöme tót és éppen 
itt az Alföldön, a magyar állam érdeke szempontjából aleges- 
legnagyobb mértékben igenis kívánatos : azt hiszem, mindenki 
előtt világos.

Nem érdektelen kiemelni, hogy a miniszter ugyanazon 
a napon, a melyen a kórt segélyt a fenntebb jelzett módon 
megtagadta, tehát 1888. évi deczember 21-én, tehát gúnynak 
is beillő módon, 21868. számú intézvényében felhívja a párt- 
fogóságot, hogy az uj épület folytatását mielőbb vegye foga
natba ; gondoskodjék, hogy az intézetnek külön rajzterme és 
tornacsarnoka is legyen, s hogy az alkalmazott öt tanáron 
kívül még külön hitoktató is alkalmaztassák.

A hitoktatót illető kivánsságot a presbytorium mint
már az 52. lapon is említettem — úgy oldotta meg, hogy 
1888/89-től fogva hitoktatóul egy segédlolkészét alkalmazta 
s mint ilyet díjazta is. I)o milyen messze állott a bizottság a 
többi miniszteri kívánság kivihetőségétől!

A tornacsarnok ügyében segítségére jött az iskolának a 
b.-csabai Torna-Egyesület, mely a város részéről tulajdonába 
ingyen bocsátott 500 négyzet ölnyi területen torna-csarnokot 
emelt s tagjai közé az algymnasiumot is befogadta. A torna- 
csarnokot 1889. évi január 14-én rendelkezésére bocsátotta 
évi 150 frt hozzájárulás mellett, beleértve ebbe a művezető 
díjazását is. A művezető, kezdettől fogva Michnay Gyula, kö
telezve van az algymnasiumi növendékeket a gymnasiumi 
torna-tanterv szerint oktatni. Ezzel aztán a saját torna-csar
nok építésének szükségessége is megszűnt.

Nem tartozik szorosan ide a Torna-Egyesület keletke
zését előadni, mindazokkal a bajokkal, melyeken keresztül 
ment addig, inig saját háza lett. Csak annyit jegyzek föl, 
hogy a fáradozásból,. Horváth János-é az oroszlánrész, sőt 
úgyszólván az ő érdeme a most már megizmosodott Torna-
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Egyesület lótcsüléso s azon díszes torna-csarnok, mely a 
Széchenyi ligettel szemben emelkedik s keletkezése történetét 
ismerő előtt fennen hirdeti, hogy gutta cavat lapidem ! Mi 
vezette Horváthot ez ügykörüli fáradozásában? Szükségtelen 
külön is jeleznem. Az egyesület úgy rótta le háláját meg
alkotója iránt, hogy megválasztotta tiszteletbeli elnökévé. -

Még hátra volt a megkezdett algymnasiumi építkezés 
befejezése. Csakhogy sehonnan sem kínálkozott valami se
gítség. Az 1888/89-iki tanév ugyan 43469 frt 53 kr tiszta vagyont 
tüntet fel, vagyis igen tetemes: 1404 frt 41 kr szaporulatot, de 
nagyon kicsit az építkezés folytatására.

Egyrészt a folytatandó s befejezendő építkezés és a foly
ton szaporodó évi kiadások gondja, másrészt az 1888. évi dec. 
21-én kelt ministori leiratban foglalt ama kitétel, hogy a bé
kés-csabai algymnasium „fonállását különös állami érdek nem 
kívánja“ : az 1889. aug. 31-én tartott ülésén arra indította a 
bizottságot, hogy megújítsa folyamodását az állami segélyért. 
Az elkészített kérvényben a magyarosodás ügye, mint „külö
nös állami érdek“ hangoztatott, azután más egyéb indokok 
között felemiittetett azon körülmény is, hogy az algymnasium 
megszűnése növelni fogja a szomszéd főgymnasiumok alsóbb 
osztályainak emigy is mutatkozó tultömöttségét.

De már szept. 7-én tartott gyűlésén, midőn Zsilinszky 
Mihály felügyelő dr. Klamarik János osztálytanácsostól nyert 
informácziója alapján arról értesítette, hogy biztosra lehet 
venni az évi segélyért felterjesztendő folyamodás eredmény
telenségét, — felhagyott az állandó segélyért való folyamodás 
tervével s a felügyelő ajánlata folytán elhatározta, hogy a 
cultuszministerium rendelkezése alatt álló alapból 10,003 irtot 
kér, két részletben az építkezés befejezésére.

Hasztalan volt azonban ez a harmadszori esdeklés is. 
A minister 41,140 számú leiratában tudtára adta a fenntartó 
testületnek, hogy nincs azon helyzetben, miszerint az iskola 
építkezési költségeihez állámi segélylyel hozzájárulhasson.

** *

Az intézet szűk anyagi körülményeire hivatkozott a bi
zottság, valahányszor szóba került a három fiatalabb tanár
nak fizetésemelése. Az IS88/«». tanév v.égón beadott folyamo
dásukra is az volt a válasza, hogy a kérelem teljesítése lehe-



tctlen. Mindössze is fejenként 50—50 frt évi pótlékot szavazott 
meg a folyamodóknak. Nem csoda tehát, hogy a fiatalabb 
tanárok csak alkalomra vártak, hogy sorsukon segítsenek, jö
vőjüket biztosítsák. Az iskola nem várhatta tőlük, hogy mint 
okleveles, rendes tanárok lakbérrel, pótlékkal együtt 850 irtot 
kitevő fizetésükkel állhatatosan ragaszkodjanak hozzá.

Így történt, hogy 1889. évi szeptember 7-én Krajcsovics 
Soma megvált az intézettől.

Bizonyos dolog, hogy az iskola színvonalát a tanári 
kara határozza meg első sorban. Súlyos csapás érte tehát az 
iskolát akkor, midőn oly sokoldalúan képzett s jeles ered
ménynyel működő tanár búcsút vet tőle ; de kétszeres volt a 
vesztesége, mert Krajesovicsban nem csak szakavatott, kipró
bált tanerőt veszített, hanem egyúttal okleveles tanárt is. 
Pótolhatatlan lett a veszteség az iskolára nézve, mert honnan 
vegyen okleveles tanárt 800 írtért !

Az ötödik tanerő beállításának sürgőssége lehetetlenné 
tette a pályázat kihirdetését. A tanárképzőben, a bölcsészet- 
tanhallgatók segély-egyesületében és még más helyeken is 
valami okleveles vagy legalább német nyelvre készült tanár
jelölt után való minden keresgélés eredménytelen maradt. A 
bizottság elvégre is úgy oldatta meg a kérdést, a hogy lehe
tett. A német nyelv tanítását Szoinorára bízta és a beérkezett 
ajánló nyilatkozatok alapján Balogh István tanárjelöltet hívta 
meg helyettes tanárnak az 1889/90. tanévre.

A tanár-kérdés ideiglenes megoldása után módokat ke
resett a bizottság, hogy az építkezést befejezhesse s a mellett 
az iskola jövedelmét is fokozhassa; vagyis, hogy az iskola 
élethenmaradását biztosíthassa.

Az államra többé nem számíthatott. Fordult tehát a 
presbytóriumhoz, ; zzal a kérelemmel, legyen az egyház az 
algymnasiumnak tettleg is pártfogója ; fogadja magáévá min
den vagyonával, de egyszersmind minden terhével együtt: ál
lítsa fel a még hiányzó épületrészt s adjon neki évente 1000 frt 
segélyt. A presbyterium azonban a bizottság eme különben 
jogosultnak elismert kérelmét az egyház szorult anyagi hely
zetére való tekintette] nem teljesíthette s a segélynyújtást 
kedvezőbb időre halasztotta el.

Az a körülmény, hogy az 1889/90-iki tanév 2374 írttal 
szaporította az iskola vagyonát, beleértve ebbe a szaporulatba 
azt a 1000 frt összeget is, a melylyel özv. Rutkay Andrásné, 
született dancsovies Judit. „Kutkay-Janesovics alapítvány“
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czimen örvendeztette meg az iskolát, — elvégre is arra indí
totta a bizottságot, hogy Bukovszky dános és Valentinyi Jenő 
800 frtos fizetését az 1890/91-iki tanévre 900 írtra emelje fel
tétlenül s az 1887/88-ki tanévtől kezdve nekik juttatott 50—50 
írt fizetési pótlékukat is megszavazza számukra, föltételesen, ha 
ugyanis á pénztár állapota a tanév végén megengedi.

E helyen megszakítom egy pillanatra elbeszélésemet az 
algymnasium kínos vergődéséről s időt engedek neki, hogy 
a hála adóját rójja le ama férfiú ravatalánál, ki mint egyhá
zának egyik tevékeny lelkésze, kozotfogva másik tiszttársával 
és a városnak idealisabb czélokéi’t is lelkesedni tudó és akaró 
közönségével megállapitója le t t ; később mint egyházi megyé
nek érdemes esperese, hü ápolójának és fejlesztőjének bizo
nyult s aki nem feledkezett meg müvéről még akkor sem, 
midőn bányakerületünk bizalma ő benne összpontosult, s őt 
választotta meg egyházi fejévé, püspökévé s a midőn a leg
magasabb helyről is kitüntetések érték. Áldott legyen az 1890. 
augusztus 19-én, életének 74-ik évében, Istenben boldogult 
dr. Szeberényi Gusztáv lelkészünk és püspökünk emlékezete!

Az 189%i-iki tanévet 5 tanerővel ugyan, de közöttük egy 
nem oklevelessel, a csak félig befejezett uj épülettel és a 
szegényes, egészségtelen régi tanhelyiségekkel nyitottuk meg 
kevés reménynyel arra, hogy jobb napok is megvirradnak 
valaha az iskolára.

Még nyomasztóbb körülmények közé jutott az algym
nasium, midőn 1890. november 7-én a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter 42.935. számú leiratában kifogásolta, hogy 
az algymnasium tanári testületéből egy rendes tanár hiányzik 
s hogy az intézet régi épületében levő tanhelyiségek a leg
kezdetlegesebb egészségügyi, paedagogiai és műszaki igények
nek sem felelnek meg : minél fogya másodszor is megintette 
a pártfogóságot, hogy intézetét mielőbb a paedagogia kí
vánalmainak és a törvény követelményeinek megfelelő álla
potba helyezze, mert ellenkező esetben a törvényes időközben 
a harmadszori megintésben is részesíti.

Eme megintés alapján az algymnasiumi bizottság újból 
a presbyteriumhoz fordult azzal az ajánlattal, hogy az iskola 
minimális szükségleteinek fedezésére évenként még hiányzó 
4000 forint összegnek legalább felét viselje az egyház, a másik 
felét pedig kérje a várostól.

De addig is, mig a szükséges segély valahonnan elő-



kerül, a gondjára bízott iskola életben való megtartásának 
fontosságától áthatva, 1890. dee. 17-én tartott gyűlésén elha
tározta, hogy az algymnasiumnak azt az építkezési tervét, a 
melynek csak egyharmadrészét valósíthatta meg 1886-ban, 
az 1891-ik év tavaszán folytatja és befejezi. Az adott körül
mények között ez az okvetetlenül szükséges lépés élére ál
lította az algymnasium ügyét. A bizottságnak azon kellett 
lennie, hogy útjára lépjen az algymnasium kifogástalan álla
potba való helyezésének, s hogy mihamarább szemmel lát
ható jelét adja ebbeli törekvésének; minthogy a harmadik 
megintés megszüntetendi az iskola nyilvánossági jogát, a nyil
vánosság elvesztése pedig egyjelentésü leendett az iskola be
zárásával. Ámde az építkezés folytatása és befejezése 15000 
irtot követelt. Ennyit elszakítani az alaptőkéből, egyéb szük
ségletek fedezéstelen hagyása nélkül, lehetetlen volt.

Némi buzdításul hatott reá az a körülmény is, hogy a 
küszöbön állott regáleváltság kiosztásánál bizonyos, úgyneve
zett remaneneziális összeg gazdátlanná válhatik s jótékony 
czélra fordítható. —- Nem is mulasztotta el ebbeli kérelmét 
a közbirtokossághoz intézni s figyelmét az algymnasium szo
rult helyzetére felhívni. Ez a lépése azonban eredménytelen 
lett, mert a fel nem vett jövedelmi és kártalanítási összegek 
felett a közbirtokosság nem intézkedhetett.

A reménynyel biztatott forrás hozzáférhetetlenségéről 
meggyőződvén, újabb, az egyház pénztárát kevésbé igénybe 
veendő ajánlattal fordult a presbyteriumhoz. Előloges tuda
kozódásra a nagyszebeni takarékpénztár késznek nyilatkozott 
segédkezet nyújtani az egyháznak algymnasiuma fölépítésére. 
Ezen az alapon felkérte a bizottság az egyházat, mint az is
kola telkének és épületének telekkönyvi tulajdonosát, vegye 
fel a megnevezett takarékpénztárból a szükséges 12,000 irtot 
s vállalja el az annuitások fizetését; egyébként pedig telje
sítse a 2000 frt évi városi segélyt illető, előbbeni bizottsági 
ajánlatban foglalt kérelmet, hogy a tanári fizetések rende
zésére s egyéb iskolai szükségletek fedezésére kellő alappal 
bírjon az iskola. A bebútorozásnak költségét az iskola iránt 
érdeklődő közönség áldozatkészségétől remélte a bizottság.

De a bizottságnak minden jóakaratát, nemes ügybuzgó- 
ságát zátonyra juttatta a békés-csabai népbanknak 1891. évi 
január 25-ón történt bukása. Futó tüzkónt terjedt el a hire 
a városban, elképedést és rémületet gerjesztve az érdekeltek-



ben, megbotránkozást a szemlélődökben. Azt az anyagilag 
romboló, lelkileg elzsibbasztó hatást, melyet c páratlan go
noszsággal évek hosszú során át folytatott rablás a társa
dalom minden rétegére gyakorolt, — S'árnba kellett vennie 
a bizottságnak. így történt, hogy az előző évi decz. 17-én 
hozott megállapodását határozatlan időre felfüggesztette s ki
segítő eszközökhöz nyúlt.

Nyilvánvaló volt ugyanis, hogy a kedélyek amaz álta
lános elkeseredésében nem lett volna időszerű sem a káro
sult egyházhoz, sem pedig az igen tetemes veszteséget szen
vedett városhoz áldozatkészségért folyamodni. Javaslatot ter
jesztett tehát a presbytórium elé, hogy a már megígért har
madik megintés tárgyában kérjen az egyház a ministoriumtól 
két iskolai évre szóló moratóriumot.

A presby tórium az algymnasiumi bizottság javaslatát 
elfogadta s a moratorium kieszközlése végett a miniszter elé 
való járulásra felkérte Sárkány Sámuel bányakorüloti püspö
köt s Szeberényi Zs. Lajos lelkészt.

A küldöttség nem járt eredménytelenül a magas helyen, 
mert a minisztérium 1891. április 20-án 17683. számú leiratá
ban az 1801/92. tanév végéig halasztást engedett az algymna- 
sium fogyatkozásainak pótlására, de azzal a kijelentéssel, 
hogy ha az imént említett határidő lejártával a fennálló hiá
nyok nem fognak pótoltatni s az intézet teljesen rendben nem 
lesz, törvényadta jogával élni fog.

A nyert moratorium egy kis lólekzethez juttatta a bizott
ságot ; a kitűzött határidő azonban sokkal kisebb volt, sem
hogy némi megpihenhetóssel is kinálgatta volna az algym- 
nasium sorsát szivükön viselőket. Az algymnasium ügyének 
végleges rendezése halogatást többé nem szenvedhetett. Azért 
nyomban a jeleztem min. leirat m jgérkezósekor, április 29-én 
már a sir szélén álló elnöke a bizottságnak, Haan Lajos 
összehívta a tagokat, hogy a teendőkről tanácskozzanak. Ab
ban állapodtak meg, hogy az elnökség hívja fel a presby- 
teriumot határozott válaszadásra : hajlandó-e a pártfogósága 
alatt álló intézetnek felekezetiségét megtartani s az ezzel járó 
teherviselést elvállalni, vagy pedig nem. Egyúttal felkéretett 
az elnökség, magyarázná meg a presbyteriumnak, hogy az 
esetleges lemondása az iskoláról meg nem szünteti a teher
viselést, mert az iskola községi jellegűvé válván, egyházunk 
liivei lélekszámúk és vagyonuk irányában amúgy is, még



pedig több mint Vi-ed részben, fognak hozzájárulni a fenn
tartásához.

A megélhetési viszonyok folytonos rosszabbodása elő
térbe állította a tanári fizet s emelését. A bizottság tehát 
június 20-án tartott gyűlésén elhatározta : hogy az 1891/»2-iki 
tanévtől fogva minden rendes tanárnak törzsfizetését ezer fo
rintban való megállapítását fogja szorgalmazni a presbyte- 
riumban ; hogy ugyanott ajánlatba hozza a hosszabb idő óta 
szolgáló tanárok fizetésének méltányos emelése ezéljából 50 írt 
ötödévi korpótlék behozatalának elvben való elfogadását. Addig 
is, míg e korpótlékok rendszeresítése lehetségessé válnék, 
Horváth .János és Szomora Bertalan tanároknak 100—100 
forintot szavazott meg az 18!,l/»a-iki tanévre.

Ezek az intézkedések kiadási többletet eredményeztek a 
költségvetésben úgy, hogy 208 fit hiány mutatkozott. A mi
dőn a bizottság bejelentette ezt a hiányt a presbyteriumnak, 
egyúttal ajánlotta neki, hogy ne 2000, hanem 2500 frt évi 
segélyt kérjen a várostól. Bizonyosra vette, hogyha a városi 
segély megadatik, a tandíj egyenlősítését köti ki a képviselő- 
testület Ha pedig nem protestánsok 40 frt tandija, a protes
tánsok 24 frt tandijára száll le, 7 -800 Írttal kevesebb lesz a 
tandij-jövedelem.

A presbyterium elvégre is elfogadta a bizottság ajánla
tát s kérvényt nyújtóit be a képviselőtestülethez a 2500 frt
évi segély ügyében.

A városi képviselőtestület nem zárkózott el ridegen az 
egyház, illetőleg az algymnasimn kérő szava elől, hanem 
újabb, fényes jelét adta annak, hogy hivatása magaslatán á l l ; 
hogy nemcsak nein szakit múltjával s nem akar tétlen szem
lélője lenni a több, mint 36.000 lelket számláló város eme 
egyetlenegy, az elemi iskolák számvonalát meghaladó intézete 
kinos vergődésének s nemsokára bekövetkezendő halálának. 
181)1. aug. 3-a az a nevezetes nap, a mely az algymnasimn 
életét biztosította s további fejlődésének, esetleg főgymmá 
való kiegészítésének alapját vetette meg.

Álljon itt szóról-szóra az a nevezetes jegyzőkönyvi pont, 
melyért hálával tartozik az intézet a képviselő-testületnek, 
leginkább pedig azoknak, kik állásuknál fogva vezérszerepre 
hivatvák abban a testületben.

„Kiirt czikk Békés-Csabán, 181)1. évi aug. 3. tartott köz
ségi képvisel őgyülés jegyzőkönyvéből. A helybeli ág. evang.



egyháznak a képviselőtestülethez intézett azon kérelme ter
jesztetett elő, hogy a község az egyház által fentartott algym- 
nasium részére 2500 frt évi segélyt folyósítson. — Kérelmezi 
ezt annál inkább, mert az iskolai törvény következtében az 
algymnasium megfelelő átalakítása ez ideig az egyház szo
rult anyagi helyzetében lehető nem lévén, a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium által két Ízben megintetett s a har
madszori megintés, mely az intézet nyilvánossági jogának meg
vonásával jár, csak a várost ért csapásokra való tekintettel lett 
még egy iskolai évre elhalasztva. - A mennyiben pedig a gym
nasium fennállása a város összes lakosságinak érdekében áll, 
nehogy annak nyilvánossági jogáról való lemondása követ
kezzék be, a kép viselő-tétül et jóindulatába ajánlja kérel
mét. Végzés. A közgyűlés tudatában annak, hogy a hely
beli algymnasium, mint a közművelődés hatalmas ténye
zője azon nemes czél érdekében, melynek szolgálatában 
áll, minden lehetőt elkövetett s országos jó hírnevét 
megállapította, most, a midőn létérdeke forog koczkán, 
nem zárkózhatik el anyagi áldozatok árán sem attól, hogy 
fennállását biztosítsa. Ugyanazért az algymnasium segélye
zését elvben elfogadván, azon feltett kérdésre, hogy a kó- 
telmezett évi 2500 forint segély ez intézet részére megszavaz- 
rassék-e ? igennel szavaztak 31-en, nemmel 3-an. A szavazás 
eredményéhez képest a helybeli algymnasium részére 2500 frt 
évi segély a következő feltételek alatt megszavaztatik : 1. A 
tandíj bármely vallásfelekezethez tartozó tanuló részéről egyenlő 
összegben állapíttassák mag. 2. Az algymnasium költségvetése 
és számadása az iskolaszék részéről a község képviseletéhez 
évenként bemutatandó 3. Az algymnasium ügyeit intéző is
kolaszékbe a község képviselete által két képviseleti tag be
választandó. Mely határozat a kérelmező ág. evang. egyházzal 
azzal közöltetik, hogy az 1891 92. tanévre szóló segély 1892. 
január t jétől folyósittatik. Jelen határozat jóváhagyás végett 
a tekintetes vármegyei hatósághoz beterjesztendő. Kmf. Kiadta : 
I. jegyző helyett Korosy Lásíló, jegyző.'1

Azt az örömöt, melyet a városi képviselő-testület nagy
lelkűségéből megszavazott tetemes összeg az algymnasium 
minden barátjában gerjesztett, egynéhány nap múlva, szomo
rúság váltotta fel. Még egy éve sem múlt el teljesen, a hogy 
elveszítette az algymnasium a boldog létre tért bányakorüleíi 
püspökben egyik elnökét, s ime augusztus 12-én isten hoz-



zádot mondott az algymnasiumnak a másik elnöke is, Haan 
Lajos, ki nem kevésbé, mint tiszttársa, kezdettől fogva min
dig s még akkor is, midőn 73 éves korában már rá tette volt 
kezét a halál, a legmelegebben érdeklődött sorsa iránt s jó- 
akaratu támogatását sohasem tagadta meg tőle. Nyugodjék 
békében!

* **

Az 1891/92-iki tanév a városi segély megszavazása foly
tán, melyet a vármegye helybenhagyó határozata örök időkre 
biztosított az intézetnek, anyagi tekintetben kedvezőbb auspi- 
ciumok közt indult meg. Ehhez képest a bizottság a már elfo
gadott költségvetést oda módosította, hogy az 50 frt ötödéves 
korpótlékot az illetékes tanároknak teljes mértékben (Horváth- 
nak és Szomorúnak ötöt-ötöt, Bukovszkynak egyet) szavazta 
meg s az igazgatói tiszteletdijat, melyet az 1886. október hó 
27-én tartott gyűlésén az 1885/86-iki és azontúl minden tan
évre egyelőre 100 írtban s azt is Horváth János személyéhez 
kötötten állapított volt meg, 200 forintra emelte. Intézkedett 
továbbá az iránt is, hogy a városi segélyhez kötött első fel
tétel, a tandíj egyenlősítése, érvényre emelkedjék.

Ámde az 1883. évi XXX. t.-oz. 32 §-a eme tanév elején 
még fenyegetőbben lépett fel, mint az előző években. Az ötö
dik rendes tanár hiánya, a régi épület gyarlóságán kívül,— 
okozta a másodszori megintést. Az 1891. évi április hó 20-án 
engedélyezett halasztás értelmében a bizottság megtartotta 
helyettes tanárnak Balog Istvánt az 1891/»2-iki tanévre is. 
Lett volna tehát ebben a tanévben az algymnasiumnak négy 
rendes és egy helyettes tanára. Sajnos, hogy Valentinyi Jenő 
lemondása folytán másképp alakult meg a tanári kar. Súlyos
bította a bajt nemcsak az, hogy Valentinyi Jenőben okleveles, 
rendes tanárt és kipróbált, lelkes, a helyi viszonyokat jól 
ismerő s azokhoz alkalmazkodni tudó tanerőt veszített az 
iskola, hanem az a körülmény is, hogy távozása a küszöbön 
állott tanév elejére esett s nem igen lehetett reménysége a 
bizottságnak, hogy a megüresedett helyet alkalmas s a mel
lett okleveles tanárral tölti be. Rendtartásunk értelmében ki
hirdette a pályázatot az üresen maradt történelem-földrajzi 
tanszékre, 1000 forint évi fizetésre, egy próba-év kikötésével, 
szeptember 20-iki lejárattal. Okleveles pályázó azonban nem 
jelentkezett. Egyéb nem maradt hátra, mint a nem oklevelesek
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közül a legtöbb gar an ez iát nyújtó pályázót meghívni helyettes 
tanárnak. Grósz Albert, a jelzett tárgyakból alapvizsgálatot 
tett s már több intézetben működött tanárjelölt látszott ilyen
nek s meg is lett választva helyettesnek, 800 forint fizetésre, 
azzal a biztatással, hogy mihelyt megszerzi oklevelét s külön
ben is beválik, azonnal rendszeresittetik. Grósz azonban le
mondásával felelt a meghívó levélre, mert időközben őt is 
a szarvasi főgymnasium liivta meg tanárának.

Miután a pályázók közül Grósz után Kárpáthy Arthur 
(szül. Szepes-Iglón, 1849-ben) tanárjelölt mutatkozott legal
kalmasabbnak a megürült állás ideiglenes betöltésére, őt hívta 
meg a bizottság az állomás elfoglalására, a jeleztem feltételek 
mellett. Kárpáthy elfogadta a meghívást s szeptember 28-án 
munkába állott.

Méltányossági szempontból, de meg tekintettel arra is, 
hogy intézetünkhöz való ragaszkodásának oly fényes jelét 
adta, a midőn a „b.-csabai hölgyek alapítványa“ ezimén 130 
irtot részben adományozott, részben összegyűjtött az algym- 
nasium alaptőkéjének gyarapítására, Balog István, helyettes 
tanárnak is 700 fit fizetését 10 ) írttal emelte a bizottság.

így lett az iskolának három rendes és két helyettes 
tanára, mert a tanári létszám nem alakulhatott meg a tör
vén ynek megfelelő módon.

Az évről-évre ismétlődő tanárváltozás feltűnt az iskola 
hivatalos meglátogatásával megbízott tank. főigazgatónak is, 
az 1801/o->. tanévben Kunez Eleknek, a ki az elnöklete alatt 
április 6-án tartott értekezleten jegyzőkönyvileg is kifejezést 
adott abbeli véleményének, hogy a fenntartó testületnek gon
doskodnia kellene a paedagogiai tekintetből is igen hátrá
nyos változások megszüntetéséről, mi máskép nem megy, 
mint hogyha az intézeti tanárok fizetése az államiakéval 
egyenlővé tétetik. Ez az óhaj azonban a bizottság részéről is 
csak pium desidorium maradt egészen a mai napig.

Miután tanerők dolgában a törvény követelményeinek 
meg nem felelhetett, a bizottság minden igyekezete oda irá
nyult, hogy legalább kellő helyiségekkel lássa cl az intézetet 
a kikötött határidőig.

Minthogy az algymnasium eredetileg tervezett épületének 
a háztelek kissé szűknek bizonyult, még 1836. mire, hó 21-én 
folyamodást intézett az egyház a város képviselő-testületéhez, 
hogy az algymnasium éjszrki oldalán fekvő 10 öl szélességit,



18 öl hosszúságú sikátorból 2 öl szélességű és 18 öl hosszú
ságú, tehát 8(5 négyzotölnyi területtel toldja meg az algym- 
nasium telkét.

A városi képviselő-testület ugyanazon évi április 5-én 
tartott gyűlésén a kérelemnek helyet adott a következő, jó 
indulatáról tanúskodó végzésében: „A község a gymnasiumi 
érdekeltséget őszintén támogatni óhajtván, miután meggyő
ződött, hogy a gymnasiumi épületek kitágítására a kért 36 
öl terület szükséges s miután ezen terület átengedésével az 
utcza kellő szélessége alig érezhetőleg keskenyittetik : ennél 
fogva a 36 négyzetöl terület az evangélikus egyháznak, a 
jelzett czélra, díjmentesen átengedtetik, azon nyilvános kije
lentéssel azonban, hogy a terület az egyház tettleges birto
kába csak az építkezés tettleges foganatosítása esetében lesz 
átadandó.“

1891. október 10-én tartott gyűlésén végre elhatározta 
a bizottság, hogy belemegy az építkezésbe; de nem az ere
deti terv alapján, a melynek teljes kivitele az intézet pénz
erejét messze meghaladta volna, hanem úgy állapodott meg, 
hogy a legeslegszükségesebb helyiségek létesítésére szorítko
zik. Az adott utasítás nyomán Sztraka Ernő mérnök ős az 
intézet érdeiües gondnoka, csakhamar elkészült a módosított 
tervvel, melyen azonban a tantermek mértékét illetőleg némi 
változtatásokat tett a bizottság s a terv átdolgozására kérte 
fel a gondnokot. A kívánság szerint átalakított terv decz. 
8-án el lett fogadva, abban az alakjában, a hogy a gondnok 
bemutatta. Ennek a tervnek az értelmében az 1886-ban épült 
lópcsőház éjszaki oldalán egy másik, ugyanakkora lépcsőliáz 
terveztetett, leginkább azért, hogy az emeleten is kényelmi 
helyeket találjon az ifjúság s hogy egyúttal padlásfeljáróul 
is szolgáljon. Kivitele a tervnek 7665 frt 57 krra volt előirá
nyozva.

1892. január 19-én tartott gyűlésen a szükséges előmun
kálatok megtételéről gondoskodott a bizottság. Márczius 1-én 
tárgyalta a kihirdetett pályázat értelmében az egyes szakokra 
beórkezdett 17 és az összes anyagra, meg munkára beadott 2 
zárt ajánlatot s abban állapodott meg, hogy bár Ilrabovszky 
János vállalkozó általános ajánlata 7263 frt 63 kr, 412 frt 97 
krral drágább a részleges, legolcsóbb ajánlatok összegénél, 
migis az ővét fogadja el, már csak azért is, mert az algym- 
nasium már meglevő uj-épületónek is ő volt a mestero s az



alkalommal megbízható vállalkozónak bizonyult. Márczíus hó 
3-án megkötötte a szerződést Hrabovszky János és fia, Hra- 
bovszky Mátyás társvállalkozókkal.

A szerződés értelmében kötelezik magokat a vállalko
zók, hogy a deczember 8-án bizottságilag elfogadott s azóta 
már a békési ev. esperesség, a városi építészeti bizottság, 
nemkülönben a megyei hatóság részéről is helyben hagyott 
terv szerint kibővítik az algymnasiumi épületet, 7100 írtért, 
úgy, hogy az épületet teljesen készen, a zárókulcsokkal együtt) 
1892. augusztus 15-én adják át. Április hó 24-én azonban oda 
módosította a bizottság a kész tervet, hogy kihagyatta belőle 
azt a részt, melyben lent fáskamra, fent pedig padlás feljáró 
és kényelmi helyek terveztettek. Ez a kihagyás, valamint a 
régi épületből értékesített anyagok és fanemüek ára 934 frt 
07 krnyi megtakarítást eredményezett, úgy hogy az újépület- 
rész mindössze csak 6165 frt 93 krba került.

Épült pedig a földszinten: egy 2'85 m. szélességű, 6 m. 
hosszúságú, 4-10 m. magasságú igazgatói szoba ; egy 9'50 m. 
szél., 6 m. hosszú, 440 m. mag. tanterem ; egy 9 m. szél., 
6 4 0 m. hossz., 4 4 0 m. mag. tanterem ; szoba,konyha, kamara 
a szolgának ; — az emeleten : egy 10 m. szél., 6 m. hossz., 
440 m. magas tanterem és egy 10 m. szél., 640 m. hossz., 
440 magas tanterem.

Hogy az építkezés ügye úgy a kivitel sikerét, mint pe- 
cuniális oldalát illetőleg a lehető legjobb eredmónynyel végző
dött, nagy hálával tartozik az intézet gondnokának, Sztraka 
Ernő mérnöknek, ki fáradságot, időt nem kiméivé, az épít
kezésnél latba vetette szakképzettségét és sokoldalú tapaszta
latait ; de elismeréssel tartozik az iskola a vállalkozóknak is, 
kik az elvállalt munkát nem pénzszerzésre való alkalomnak 
tekintették, hanem érzékkel bírván a közérdek iránt, csekély 
nyereséggel is beérték.

A kész épületről a vallás és közokt. ministerium is 1893 
nov. 8-án, 52013 sz. a. kelt intézvényóben úgy nyilatkozik, 
hogy „egy algymnasium szerényebb igényeihez képest“ elfo
gadható.

Említés nélkül ne maradjon az algymn. bizottságban a 
második építkezés megkezdése előtt felmerült az a terv, hogy. 
az intézettel tőszomszédos, úgy n. Gártner-féle (jelenleg dr 
Simko József űré) házat meg kellene venni az algymnasium 
alaptőkéjének terhére és az algymnasium nevére. Ajánlatosnak
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mutatkozott a vétel a ház fekvésénél és remélt olcsóságánál 
fogva; de a presbyterium ellenezte a megvételét.

Az építkezés folyamata alatt az a kérdés is merült fel, 
nem volna-e czélszerü az algymnasiumi telek éjszaki oldalán 
földszintinek tervezett, de azért emeletet is megbiró épületrészt 
azonnal emeletessé tenni. A czólszerüség ugyan nyilvánvaló 
volt, sőt kívánatosnak mutatkozott; de az iskolai pénztár szo
rultsága ennek is, a messzebb jövőt illető s pénzkiadással járó 
előrelátásnak útját szegte.

* **
A presbyterium folyamodott ugyan a képviselő-testület

hez az algymnasium segélyezéséért s azt ki is eszközölte, de 
a maga részéről, az egyház szorult anyagi körülményeit hoz
ván fel okul, távol maradt a segélynyújtástól s az építkezés 
költségeihez való hozzájárulástól is idegenkedett. El nem fo
gadta a bizottságnak az építkezés végrehajtása ügyében eléje 
terjesztett ajánlatait. A bizottság tehát elejtvén a nagy-sze- 
boni takarékpénztár ajánlatát, elhatározta, hogy az építkezésre 
szükséges összeget az algymnasium alaptőkéjéből veszi köl
csön, évi járadékos törlesztésre.

Lássuk már most, hogyan oldotta meg a bizottság ezt 
a maga elé szabott feladatot az azóta lefolyt évek alatt. Czél
szerü lesz a tiszta vagyon évenkénti kimutatását, — ha 
mindjárt egy kis ismétlésbe esünk is, — ott kezdeni meg, a hol 
a pénztárnak bizottsági kezelése kezdődik, t. i. az 1888-ik évben.

1888-ban a tiszta vagyon . .  .  .  .  43807 frt 55 kr.
1884 „  „ n  11 44176 „  84 „

1885 „  „ .  .  .  .  45064 „  76 „*)
1886 „  „ • i  , i . . . .  44441 „  80 „

1887 „  „ 11 í i . . . .  41215 „  71 J)
1888 „  „ 11 i i . . . .  42065 „  12 „

1889 „  „ 11 11 . . . .  43469 „  53 „

1890 „  „ 11 i i  • . . . .  45322 „  45 „»)
1891 „  „ 11 11 • • . . . .  45906 „  25 „

1892 „  „ i i  11 .  .  .  .  43054 „  50 „

1893 „  „ 11 )1 • . . . .  42337 „  62 „*)

1) Benne van a Molnár Mihály 500 frt alapítványa is.
*) », .. a Toriczki Mihályné 200 frt alapítványa is.
a) „ . . a  Balogh Istvánféle 130 frt, valamint Rutkay-Jancso-

vicsféle 1000 frt alapítvány is.
4) Benne van a Kossuth-féle 75 frt alapítvány.
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1894-ben a tiszta vagyon...................  43637 frt 98 kr.
1895 „ „ „ „ ......................... 45728 „ 48 ,/)
Ha most már az 1895-iki tiszta vagyonból: 45728.48 

frtból, levonjuk az algymnasiumi bizottság életében tett s a 
pénztárba tényleg be is fizetett alapítványok összegét, 2005 
i r to t ; az eredményt, 43723-48 frtot, összevetjük az egyház
tól átvett, tehát az 1883. évi tiszta vagyonnal, 43807'55 frt- 
tal — a csekély, számba alig vehető 84 frt 07 kr. külömbségtől 
eltekintve: kitűnik, hogy a bizottság gazdálkodása alatt az 
intézet pénzbeli vagyona nem apadt s hogy az 13451 írtba ke
rült uj épülettel és modern felszerelésével, mint gazdálkodásnak 
tevőleges eredményével dicsekedhetik az algymn. bizottság.

Hogy pedig a felszerelés is nagy értéket képvisel, kivi
láglik a következő főbb adatokból: 63 darab, két üléses, u. 
n. distáncziátlan pad értéke, festéssel együtt: 330 f r t ; — 14 
darab rajzasztal és 56 darab szék 215 frt; 7 drb könyváll
vány 58 frt; — 6 drb kályha felszerelve 212 frt ; — függö
nyök 75 frt ; 3 drb uj szekrény 45 f r t ; — asztalok, székek 
a tanári szobában s részben a tantermekben : 80 frt. Tehát 
csakafőbb szerzemények 1015 frt kiadást képviselnek. A könyv
tárak és szertárak gyarapodása is sokkal tetemesebb volt ez 
időszakban, mint a megelőzőkben.

Hogy felszerelés dolgában mennyire haladt az utóbbi 12 
év alatt, vagyis a bizottság kormányzása idejében, az algym- 
nasium arra nézve felvilágosítást ád a következő összevetés:

Tanári k ö n y v tá r .........................................

Az 1883/4. Az 1894/5. 
t.-év végén t.-év végén
1937 kötet 3004 kötet

Szaporod. 

1067 kötet
Ifj. könyvtár, a tankönyveket is beleértve G27 „ 1369 „ 742 „
F öldrajz i s z e r tá r ......................................... 84 darab 154 darab 70 drb.
Régiség és éremgyüjtemény . . . . 1264 „ 1769 505 „
Term észettani k é s z ü l é k .......................... 113 „ 123 » 10 „
Vegytani készülék és vegyi szer . . 190 n 321 » 131 „
Ásvány, kőzet, k ö v ü l e t .......................... 752 „ 1077 » 325 „
Szárított n ö v é n y .................... • . . . . 1212 „ 1380 „ 168 „
Kitömött á l l a t .............................................. 8 „ 31 » 23 „
Term észetrajzi fa litá b lá k .......................... 21 * 75 » 54 „
Vegyes api-, (csigák, kagyl., rovarok stb.) 376 „ 2111 » 2035 „
M értani testek és eszközök ..................... 84 » 135 }) 51 „

Mértani füzetek és m in t á k ..................... 16 füzet 24 füzet 8 füzet
230 minta 248 minta 18 m inta

') Benne van a Jókanféle 100 frt alapítvány is.
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Ez a feltűnő nagy szaporodás nagy részben onnan támadt, 
hogy évről-évro akadtak adakozók, kik többé-kevésbé becses 
adományaikkal járultak a szertár gyarapításához, illő dolog, 
hogy legalább azokról tegyünk említést, a kik nagyobb mérv
ben részesítették az intézetet jóindulatukban. Ezen t. adakozó 
urak a következők : Badics Elek, b.-csabai gyógyszerész, a 
chemiai kísérletekhez szükséges szerek egyrészével látta el 
az algymnasiumot minden tanévben ; — Dr. Bothar Samu, 
beszterczebányai városi orvos, összesen 90 drb. ásványt és kő
zetet ajándékozott; —■ Breznyik János, a selmeczbányai fő- 
gymnasium igazgatója 21(1 drb. ásványt és 103 kötet könyvet;

Goldfinger Jakab, fiumei keresk. könyvelő, (19 drb. csigát, 
kagylót s más természeti-, tá rgyat; Horváth János, igaz
gató-tanár, egész könyvtárát, 218 köteti; Element József, 
petrozsényi bányagondnok, 75 drb. kövületet s egy általa ter
vezett és rajzolt térképet; Dr. Novák József, szabadkai 
városi orvos 188 drb. ásványt s 730 példányból álló növény
gyűjteményt; — Szabó Ferón ez, n.-eleméri plébános 47 köte
tet ; — Szomora Bertalan hagyatékából annak örökösei 83 
kötetet. Ezekhez az adományokhoz csatlakozik még Omazta 
Józsefné úrnő 56 kötetből, több régiségből s egy díszes képből 
álló adománya.

Ha ezt a szaporulatot e helyen mellőzzük is, mégis 14,466 
frt befektetéssel állunk szemben, melyből az adakozás*) mind
össze is csak 3870 fi tot fedezett; a többi, 10596 frt, az algyin- 
nasiumi bizottság által megtakarított összeg.

Hogy az algymnasium vagyona, az adott körülményekhez 
viszonyítva ilyen rohamosan emelkedhetett, abban elévülhe
tetlen érdeme van az algymnasium szakértő pénztárosának, 
Vidovszky János takarékpénztári vezér-igazgatónak, ki nagy
mérvű elfoglaltsága mellett is 1883-tól fogva a legnagyobb 
buzgósággal kezeli az intézet vagyonát s szaporításán fáradozik.

*) A tórsziike miatt csalt azon molyon t. adakozóknak nevőt ik 
tatom ide, kik az 1883—1895 iki időszakban 50 frttal vagy ennél nagyobb 
összeggel járultak az intézet terheinek viseléséhez : a b -csabai nőegylet 
közgyűlése: 200 Irt, a b.-csabai népbank közgyűlése 25—100 frt évi rész
letekben : 475 frt, a b.-csabai takarékpénztár közgyűlése 40—105 frt évi 
resztetekben : 875 frt, Badics Elek 50 frt, Bogár Dániel 50 frt, Léwy Áron 
és lia 50 frt, Molnár György 50 frt, Novák Dániel 100 frt, K isenthal Ignác 
50 frt, Seiler Elek 100 fi t, Such János 100 frt, dr. Stiaszny József 50 fit, 
Sztraka Ernő 50 frt, Uhrinyi Andor 60 frt, Urszinyi János 200 frt, Varságh 
Béla 50 forint.
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Az 1891/92-ki tanév végén készen állott az algymnasiumi 
épület, de hiányzott két rendes tanár a tantestületből. Hogy 
a középiskolai törvény követelményeinek e tekintetben is 
megfeleljen az intézet, kénytelen volt az algymnasiumi bi
zottság Balog István és Kárpáthy Arthur, helyettes tanárok 
további szolgálatáról lemondani s a megürült két tanszéknek 
pályázat utján való betöltéséről gondoskodni. Ki is hirdette 
a pályázatot, még pedig egy magyar és német (illetőleg latin) 
nyelvis egy földrajz és történelmi rendes tanári állásra. Mind
kettőre alkalmas tanerőket kapott Majoros József (született 
Sátoralja-Ujhelyben 1857-ben) jogosított és Schmidt Ágoston 
(szül. Győrött 1856-ban) okleveles tanárok személyében.

Az 1892/93. tanév elején úgy alakultak meg a körülmé
nyek, hogy nyugodtan foghatott munkájába az algymnasium, 
gond nélkül várhatott a miniszteri biztosra.

De mintha csak örökös ellenségévé esküdt volna ellene 
a fatuma, mindjárt a tanév megkezdése után erős csapást 
mért re á : a kérlelhetetlen halál képében.

Szomora Bertalan, az algymnasiumnak — tulajdonképeni 
megalapításától fogva — rendes tanára, szept. 9-én kínos 
betegségbe esett s már október 8-án kiszenvedett, életének 
53-ilc, tanárkodásának 28-ik esztendejében. Hogy mint em
ber páratlan jó szivü volt, tudják mindazok, kik vele érintkez
tek; hogy mint tanár, nemcsak hogy bővelkedett szellemi kin
csekben s azokat folytonos önképzés által napról-napra gya
rapította, hanem értett is hozzá, mennyit és hogyan kell á t
ültetni belőlük tanítványai leikébe s azután tovább gondozni, 
— láttuk mindannyian, a hányán csak figyelemmel kisértük 
fáradhatatlan, önfeláldozásig menő munkáját. Kik vele köze
lebbről nem érintkeztek, rideg embernek tartották s azon 
véleménynyel voltak iránta, hogy nem tanárnak való. Pedig 
de alaptalanul Ítéltek róla ! Szivének melegségét nagyon jól 
ismerték tanítványai; atyjokként tisztelték, szerették. — Kedé
lyes tudott ő lenni az iskolán kívül is, de csak azok társasá
gában, a kiket barátságára méltatott. Áldás és béke lebegjen 
emléke fö lö tt!

Újból csak ki kellett hirdetni a pályázatot a megürese
dett latin-magyar tanszékre. Okleveles jelentkező hiányában 
a bizottság 1892-ik évi november hó 2-án tartott gyűlésén 
Hazslinszky Rezső (szül. Eperjesen, 1869.) alapvizsgálatot tett 
tanárjelöltet választotta meg helyettes tanárnak az 1892/o3-ik 
tanévre, 800 forint fizetésre,
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A miniszteri biztos, ebben a tanévben először, Nátafalussy 
Kornél, nagyváradi tankerületi kir. főigazgató, április 13-án 
és 14-én végzett hivatalos látogatása alkalmával eléggé ked
vezően nyilatkozott az intézetről, «leie annak, hogy a bizottság 
mindent megtett, a mi csak telt tőle.

Az 1893/»4-iki tanév elején újból súlyos válságba esett 
az iskola. Október hó 9-én szélhűdés érte Horváth «János 
igazgató-tanárt. A bizottság három havi szabadságidőt enge
délyezett az algymnasium érdemes igazgatójának, felmentvén 
őt ennyi időre minden munka alól; óráinak ellátásával némi 
díjazás mellett megbízta a helyettesítésre kész tanári kart, 
igazgatói teendőinek folytatásával pedig e sorok Íróját.

Az igazgató betegsége azonban sokkal súlyosabb jellegű 
volt, semhogy az engedélyezett három hó múltán elenyészett 
volna. Január hó 12-én indíttatva érezte magát a bizottság a 
csak ideigleneseknek gondolt intézkedéseit a tanév végéig 
meghosszabbítani s gondoskodott a nem csekély mértékben 
megterhelt négy munkálkodó tanárnak valamivel méltányo- 
sabb jutalmazásáról.

Az iskola hivatalos meglátogatásával -— ez úttal már 
másodszor — megbízott nagyváradi kir. főigazgató tudomásul 
vette, hogy a vallás és közöld, minister 1893. jun. 10-én 24713. 
sz. a. kiadott leiratában teljesítette a bizottság azt az óhaját, 
mely szerint Hazslinszky Rezső az 1893/4-iki tanévben is meg
ártható lehessen az algymnasiumban ideiglenes minőségében ; N 
a tapasztalt rend felett megelégedését fejezte ki s kiemelte, 
hogy a tanítás lelkiismeretes és eredményes. De egyúttal saj
nálattal emlékezett meg arról a szomorú körülményről, hogy 
a fenntartó testület vonakodik belépni az országos tanári nyug
díjintézetbe.

A fenntartó testület azóta már másképp határozott, sőt 
alig pár nappal a főigazgatói látogatás után, nov. 2-án, ki
mondotta, hogy az algymnasium belép az országos tanári 
nyugdíjintézetbe. —

A nyugdíjügy megoldásának egyes fázisait a következő 
sorokban közlöm, eltekintve azoktól a kísérletektől, melyek az 
ev. egyház kebeléből indultak k i ; de nálunk egynéhány 
keveset mondó jegyzőkönyvi ponton kivid — nyomot nem 
hagytak magok után.

A vallás és közokt. minisztérium által tervezett tanári 
nyugdíj-intézet ügye szóba került először a bizottságnak 1883,
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évi nov. 14-én tartott gyűlésén a 24323—1883 sz. a. kelt min. 
leirat alapján, mely szerint a fenntartó testületek egyh. fő
hatóságok által felszólitatnak : nyilatkozzanak, micsoda mó
dozatok mellett volnának hajlandók a tervezett nyugdíjintézet
hez hozzájárulni. Arra a feltett kérdésre, hajlandó-e a pat- 
ronatus a nyugdíjintézetterhóhez hozzájárulni? Kimondta az 
algymnasium bizottság, hogy amennyiben ismeretlen előtte, 
mily mértékben vétetnék igénybe az intézet pénztára, —• „hogy 
tehát tájékozatlansága miatt elviselhetetlen terhet ne vállal
jon magára, egyelőre nem kötelezi magát a hozzájárulásra.“

De már az 1889. évi junius hó 30-án, 17422. szám alatt 
kelt, a nyugdíj ügyében kiadott miniszteri leiratot „örömmel 
és köszönettel“ fogadta az algymnasiumi bizottság, ugyanazon 
évi szeptember 14-én tartott gyűlésén. A közlött vezérelvek
ben megnyugodott s csak egynéhány észrevételre szorítkozott: 
hogy a tanári befizetések apróbb részletekben hajtassanak 
be s hogy az esperességi és kerületi özvegy-árva-gyámintéze
tekből való kilépésre ne kényszerít,lessenek a tanárok. Ugyan
akkor elhatározta a bizottság, hogy a nyugdíjintézet életbe
lépése után kivet a tanulókra évi 59 kr. fejenkénti illetéket s 
annak és a fenntartó testületre eső évi járuléknak az orsz. nyug
díjintézetbe való évenkénti beszolgáltatására kötelezi magát.

Négy évi pihenés után az 1893. évben újból felszínre 
került az országos tanári nyugdíj-intézet ügye, teljesen ki
dolgozott tervvázlattal s ama felszólítás kapcsán : hajlandó-e 
az intézet a tervezetben megjelölt feltételek mellett belépni a 
nyugdíjintézet kötelékébe ? Határozott és végleges nyilatko
zatra 1893. évi szopt. 2U-a tűzetett ki az egyházi főhatóság 
által.

Aug. 26-án tárgyalta a bizottság ezt az ügyet, de ameny- 
nyiben a városi segély megszavazása óta, tehát 1891. évtől 
fogva mégszünt volt teljes hatalommal kormányozni az isko
lát (a presbyteriumnak 1891. évi szept. 18-án hozott határo
zata folytán), — végérvényesen nem határozhatott, mert a 
döntés joga a presbyteriumot illette. Felszólította tehát a 
presbyteriumot, hogy az országos tanári nyugdíj-intézet léte- 
siiléséből folyó pártfogói teher el- vagy nem fogadását ille
tőleg határozzon. Erre a megkeresésre szept. 11-én azt hatá
rozta a presbyterium, hogy nem kíván belépni a szóban forgó 
intézetbe. Midőn a bizottság a belépés ügyében másodszor is 
fordult a presbyteriumhoz, ez újonnan is tagadólag válaszolt
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s csak harmadszori fellépésre sikerült kivívni a presby terűim 
ban azt a határozatot, hogy az algymnasinni belép az or
szágos tanári nyugdíj-intézetbe. —

1895. febr. 27-ikén tartott gyűlésén — az 1894. nov. lb
án, 55,360. sz. a. kelt ministeri leirat értelmében — megálla
pította a bizottság a felterjesztendő okmányok számát és mi
nőségét. Április 6-án megküldte a püspöki hivatalnak e sorok 
írója a bizottságtól nyert utasítás szerint kiállított s illetőleg 
az egyes tanároktól bekivánt okmányokat, a tanári kar 1895. 
évi márcz. 6-án tartott értekezlete jegyzőkönyvének 8. pont
jával együtt. E szerint a tanári kar a törvény-engedélyezte 
legnagyobb kedvezményt, vagyis a 48 havi részlettörlesztést 
kívánja igénybe venni.

Ez alkalommal meg kell említenem, hogy az algymna- 
sium tanárai melegen fogadták a budapesti ev. ref. főgym- 
nasiumi tanárok felhívását: hálás megemlékezésre gr. Csáky 
Albinnak az 1894. évi XXVII. t.-cz. megalkotása körül szer
zett érdemeiről. Hálálja jeléül az algymnasium tanári kara is 
aláírta azt az albumot, melyet 1895. évi ápril 11-én nyújtot
tak át ő nagyméltóságának. —

Miután az 1884/o5-ik tanévre öt rendes tanár kellett s 
Hazslinszky Rezső inkább tudori, mint tanári diploma után 
vágyódott s különben is máshová kívánkozván, mint dok
tora a történeti tudományoknak, megvált az algymnasium- 
tól : az ötödik rendes tanári szók elfoglalására meghívást 
kapott Junker Ágoston, a beszterczebányai ág. cvang. algym
nasium tanára. De Junker nem fogadta el a meghívást, látva 
azt a nagyrabecsülést, melylyel a beszterczebányai evang. 
egyház iránta viseltetik. E lemondás folytán újból megürült 
ötödik rendes tanári állásra, még pedig a latin és német nyel
vire, valamint tekintettel arra, hogy Horváth János saját nyi
latkozata szerint csak kevés munkát vállalhat magára, - még 
egy ideiglenes kisegítő állásra is ki lett hirdetve a pályázat. 
Okleveles pályázók hiányában, aug. 30-án m-gválasztotta a 
bizottság Habich Pál (szül. Kis-Mártonban 1867.) a magyar és 
német nyelvből alap- és szakvizsgálatot tett s két évig már 
gyakorlatilag is működött tanárt és Udvardy Sándor, ev. se
gédlelkészt és tanárjelöltet helyettes tanároknak ; majd ez 
utóbbinak lemondása után, szeptember hó 2-án Lux Károly 
(született Szepes-Váralján 1856.), alapvizsgálatot te tt tanárt, 
ugyancsak helyettesnek.
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Ennyi nehézség után végre együtt lévén a tanári kar, 
megtarthatta alakuló gyűlését. Horváth János elvállalta a IV. 
osztály latinját, heti 6 órában; a többi tantárgyon megosz
tozkodtak a többiek, még pedig úgy, hogy Babichnak csak 
14 óra jutott, de mindenkor késznek kellett lennie, hogy a 
gyöngélkedő igazgatót helyettesítse. Az órarendet is úgy ké
szítettük el, hogy valahányszor Horváthnak órája volt, ugyan
akkor Babich szabad legyen. Bukovszky Jánosnak a múlt 
évi 24 óra helyett ez évben csak 15 jutott, mert továbbra is 
megbízást kapott az igazgatói teendők ellátására.

A rendes szünetektől eltekintve, megszakítás nélkül dol
gozott mind a hat tanár, egészen márcziushó 9-ig, mely nap
tól fogva — Horváth János kimaradásával — már csak öten, 
a tanév végéig.

*  *
*

Hogy megszakítás nélkül mondhassam el az algymna- 
siiun élet-halál harczát, melyet a középiskolai törvény köve
telményeinek nyomása alatt fennmaradásáért folytatott: mel
lőznöm kellett az iskola belső életének előadását s mindössze 
csak azokkal az eseményekkel számoltam be, melyek a küz
delem egyes fordulatait alkották s mint ilyenek fölemlités 
nélkül nem maradhattak. Ezek közé tartoztak a tanári kar
ban időközönként beállott változások. Kiegészítésül még csak 
annyit, hogy a mióta egyházunk presbyteriuma(1888. aug. 80) az 
algymnasiumi protestáns tanulók vallás tanításáról maga gondos
kodik, hittanárokul a következőket alkalmazta : Saguly János 
(1888—1891.), Leszich László (1891 1892.), Knyihár Károly 
(1892—1895.), volt segédlelkészeket. A nem protestáns tanu
lók vallásoktatásáról saját felekezetbeli lelkészek gondoskod
tak s vállástani osztályzatukat évharmadonként megküldötték : 
A középiskolai törvény értelmében a protestánsokkal együtt 
emezek is be voltak jelentve a vallás- és közokt. miniszter
nek s általa ilyenekül elfogadva.

A római katholikusok és a görögkeletiek, az illető pa- 
rochiákon tanultak. De amióta, 1893A>4-ik tanévben, a római 
katholikusok száma nagyon felszaporodott, nem magához 
járatja őket a hittanáruk, hanem az intézet egy tantermében 
nyernek oktatást, még pedig külön díjazás nélkül. A görög- 
keletiek fejenként 2—2 frtot fizetnek hitoktatójuknak ; az 
izraeliták 4-et. Ez utóbbiak állandóan az algymnasium tan
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helyiségeiben tanultak. Elég baj, hogy kivált protestáns tanu
lóink vallástanitása nem osztályonként történik, külön-külön, 
hanem osztályok összevonásával, mi nemcsak a sikert veszé
lyezteti, hanem a fegyelemre is káros befolyással van.

Hogy a tanulók minden ünnepen és vasárnapon az is
teni tiszteletre elmenjenek s hitoktatójuk rendeletéit híven 
teljesítsék, szivén feküdt a tanári karnak, de szigorúan meg
követelik ezt a fegyelmi szabályok is úgy annyira, hogy négy 
isteni tiszteletnek igazolatlan elmulasztására „rossz“ jegyet 
szabnak a magaviseletből az illető tanulóra. Hogy a protes
táns tanulókban máskülönben is ébren tartassák és fejlesz- 
tessék a hitükhöz való ragaszkodás, 1893. nov. 22-én elren
delte a bizottság, hogy a „Reformáczió“ napja iskolai ünnep
napnak vétessék akként, hogy azon a napon a protestáns 
tanulók számára az iskolai falakon belül ünnepély rendeztes- 
sék. Ilyen ünnepélyünk volt: első ízben 1894. évi okt. 31-én.

A hazafias nevelésnek nem mellőzhető eszközei közé 
tartozik az ilyen szellemű iskolai ünnepélyek rendezése. Ez 
irányban is gondoskodott a bizottság, a midőn 1894. évi feb
ruár 28-án tartott gyűlésén elhatározta, hogy évenkint egy
szer, a magyar nemzet történetének valamely kimagasló nap
ján, iskolai ünnepélyt rendezzen az iskola, megbízván a tanári 
kart az erre vonatkozó javaslat kidolgozásával. Az elkészült 
javaslatot a bizottság elfogadta s annak nyomán az 18IJ4/»r>. 
tanévben gyászünnepélyt tartottunk Kossuth Lajos halálá
nak első évfordulóján.

Ugyancsak a hazafias nevelés eszközei közé számította 
a tanári kar az időközönként felmerült hazafias czélokra való 
gyűjtések megindítását a tanulóság körében. Szoktatva volt 
az ifjúság, hogy áldozatkészségének jelét adja akkor is, ha 
valahol nagy Ínség mutatkozott s segélyre volt szükség.

Az algymnasium tanulóinak létszámát az 1883—1895-ig 
terjedő időszakban a következő tábla mutatja:
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érdekek kiválóan igénylik“. Annál inkább számíthat községünk 
a minisztérium jóakaratára, mert a miniszter szívesen nyújt 
segédkezet a csonka iskola kiegészítésére, feltéve, hogy az 
idéztem sj-ban foglalt igények tényleg fennállónak. így történt, 
hogy a középiskolai törvény életbeléptetése óta 1894-ig 24 
csonka középiskolát egészítettek ki. Hogy miért, arra nézve 
felvilágosítást ád az 1894-ik évi, a középiskolákról szóló mi
niszteri jelentés. Ezen jelentésben kiemeli a miniszter, hogy 
a csonka középiskola csak fél munkát végezhet, nem láthatja 
czélja megvalósulását; hogy tanári karában, mert kevés tagot 
számlál, nem fejlődbőlik tudományos és paedagogiai élet; 
hogy nem szívesen keresik fel a vidéki tanulók, mert nem 
fejezhetik be falai között tanulmányaikat, a mi a folyton növekvő 
zsúfoltságnál fogva is nagy baj.

Az 1883 1895-ig terjedő időszakban az algymnasiumba 
járt tanulók erkölcsi állapotára kedvező fényt vet a statisztika 
is. Azért mondom, hogy a statisztika is, mert a fegyelmi 
eseteknek számszerinti kimutatása magában véve korántsem 
elegendő valamely intézetnek erkölcsi szempontból való meg
ítélésére. A mikor tehát megjegyzem, hogy 12 év alatt a ta
nulók 121 átlagos létszáma mellett a súlyosabb fegyelmi ese
tek (igazgatói, illetőleg tanárkari megrovások) száma mind
össze csak 57 volt s kiemelem, hogy ugyanezen 12 óv lefo
lyása alatt egyetlen egy oly eset sem fordult elő, mely elta- 
nácsolást vagy éppen kizárást vont volna maga után ; egy
szersmind hozzá teszem, hogy a szóban levő években évhar- 
madonként a bizottság előtt felolvasott igazgatói jelentések is 
mindannyian kedvezőlegnyilatkoznak a tanulók erkölcsi álla
potáról, bár egy alkalommal sem hallgatják el, hogy az al- 
gymnasiumi tanulók egy része csintalan, fészkelődé, fecsegő, 
sőt, hogy nehányan veszekedésektől, dulakodásoktól s m ide
genkednek.

-Jeleztem, hogy az algymnasiumnak külön rendtartása 
van, mely az 1883/84-ik tanévi értesítőben közöltetett s azóta 
szigorúan alkalmaztatott is, megerősítést azonban csak 1892. 
junius hó 8-án nyert a bányai ev. egyházkerület püspökének 
93 1892. sz. a. kiadott intózvónyébon.

Megemlítem ez alkalommal, hogy 1887. dec. 20-án az 
Egyetemes Tanügyi Bizottság algymnasiumunknak is meg
küldte a felekezeti középiskolák rendtartására vonatkozó ja
vaslatát, melyet az algymnasiumi bizottság 1888. évi jan. 25-én



és márczius hó 14-én tartott gyűlésen beható vizsgálat alá 
vett, de Horváth János igazgató részéről a javaslat ellen fel
hozott okoknál fogva — a tanárok 1888-ik február hó 8-án 
kelt s külön vélemény gyanánt előterjesztett, a javaslat 
lényeges pontjait helyeslő beadványának mellőzésével 
el nem fogadott s kijelentette, hogy az igazgató részéről 
kifejtett okoknál fogva továbbra is a saját „Rendtartásé“-hoz 
ragaszkodik.

Azért az algymnasium az Egyetemes Tanügyi Bizottság 
Rendtartásának azon követelményeit is híven teljesiti, melyek 
ő reá is, mint az ág. cv. középiskolák egyikére vonatkoznak 
s melyek a saját rendtartásában nem foglaltatnak. így szeme 
előtt tartja az Egyetem Rendtartásának 18. §-ában felállított 
ama követelményt, hogy minden tanár köteles havonként az 
általa végzett tananyagot az A) és B) minták szerint készült 
ivekbe bejegyezni s hogy az igazgató köteles a tanév végén 
a B) minta szerint készült ivet az Egyetemes Tanügyi Bizott
ságnak beküldeni.

Átvette továbbá az algymnasium a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumnak 1890. évi 23583. sz. a. kelt magas rendele
tével életbeléptetett „KözépiskolaiRendtartásiból nagy részét 
azoknak az intézkedéseknek, melyek a saját Rendtartásának 
megállapítása óta, tehát hét évi fejlődésnek eredményei gya
nánt tűnnek fel s mint olyanok, annak kiegészítésére szolgál
nak. így az 1893/ür-iki tanév folyamán elhatározta a tanári 
kar, hogy a tanítás és nevelés sikere biztosításának czéljából 
meghonosítja az 18"Vs5-iki tanévtől kezdve a módszeres tanács
kozásokat egészen úgy, a hogy azokat a miniszteri Rend
tartás előírja. —

Bár nincs az algymnasiumnak fizetett iskola-orvosa, a 
helybeli községi tiszti orvos urak (dr. Bende Albert és dr. 
Reisz Miksa) mindenkor a legnagyobb készséggel adtak taná
csot, útbaigazítást az iskola igazgatójának, valahányszor hoz
zájuk fordult orvosi vélem ényért; trachoma tekintetében min
den évben kétszer vizsgálják meg a tanulók szemét; a torna 
és ének tanulása alól felmentendő tanulóknak ők adnak orvosi 
bizonyitványt a testi fogyatkozásról: szóval, ha nem is a 
középiskolai iskolaorvosok ügyében kiadott szabályzat para
grafusai szerint, de mindenesetre a czélnak megfelelően buz
gólkodnak az algymnasium egészségügye érdekében. Az idő
közönként egy-két tanulónál jelentkezett ragályos betegség
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esetében a tanári kar ei nem mulasztotta megtenni a szük
séges óvintézkedéseket.

A tanulmányokban elért eredmény feltüntetésére szol
gáljon a következő tábláza t :
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Az 1883/s*—1804/s»5-iki időszak elején használatban volt 
tankönyvekről beszámoltam ; lássuk, micsoda változás történt 
ez időszak folyamán a tankönyvek dolgában. 1888/»«-iki tan
évben Korda •). Stylisztikája vétetett használatba a Nóvy-é 
helyett; 1889A.io-iki tanévben Békési-Illés Számtana, egyelőre 
csak az I-ben, majd fokozatosan a 11. és 111-ban is, a Lutter-é 
helyett. Ezután három évig változatlanul maradtak a tanköny
vek s csak az 18u3,u4-iki tanévben történt nagyobb változtatás 
ezen a téren, még pedig következőleg: Pirchala I. Latin

ű
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nyelvtana, a megfelelő olvasó és gyakorlókönyvvel nyert alkal
mazást, egyelőre csak az I-ben, a Bartal-Malmosi-fele helyett;
— Demo K. Magyar nyelvtana a Ill-ban, a Szinnyei-é helyett;
— Baróti-Csánki Magyarország története a 111-ban, Mangold-é 
helyett s Varga O. Világtörténelme a IV-ben, ugyancsak a 
Mangold-é helyett. A következő, 18M/ao-iki tanévben szorította 
ki a használatból Lange-Chevren Atlasza a Kozma-félét; 
Mendlik-Sehmidt Rajzoló geomatriaja, egyelőre csak a párat
lan szánni osztályokban, a Császár-félét s végül König-Beke 
Algebrája a König-félét.

Az algymnasium kezdettől fogva nagy súlyt fektetett 
a szüléknek bevonására a tanári kar munkájába, hogy az 
által is emelje a tanulók szorgalmát, előmenetelét s lehetőleg 
csökkentse az erkölcsi botlások számát, ismétlődését. E vég
ből alkalmilag, legkivált pedig október havában ellenőrző ér
tekezletet tart, melyből kifolyólag a bármely oknál fogva el
maradt tanulók szüleik tudósítása által serkentetnek a hala
dásra. Mig a tanulók létszáma 100 körül volt, az osztályfők 
élőszóval értesítették a szüléket, vagy gondviselőket a tanu
lók elmaradásáról; de a mint a tanulók száma majd hogy 
megkétszereződött, lehetetlenné vált — kivált az első és má
sodik osztály főnökeinek — minden egyes helyen és esetben 
személyesen megfordulni. Más nem maradt hátra, mint írás
beli tudósításhoz folyamodni. Ez az eljárás is csak olyan 
gyümölcsözőnek bizonyult, mint a régebbi; sőt még az a 
haszna is lett, hogy a szülék nagy része most már köteles
ségének tartja érintkezésbe lépni a tanári karral mind
annyiszor, valahányszor valami változást lát a tanuló ott
honi viselkedésén. Hogy a szülék egy, talán nem csekélyebb 
része ügyet sem vet az osztályfő írásbeli értesítésére, az már 
nem a tanári kar dolga. Ezek különben is csak azért járat
ják gyermeküket az algimnasiumba, hogy teljék az ideje s a 
mint némileg megizmosodott, viszik ki a tanyára.

Ugyanezen czél szolgálatában állanak az 1881, 82. évben,
— a mikor is a szorgalmi idő három szakra osztatott fel, - 
behozott évharmados nyomatott „Értésitök'' is, melyeket a 
tanulók gondviselőik aláírásával ellátva tartoznak a kará
csonyi s húsvéti szünidő elmúltával az osztályfőnökök utján 
az igazgatónak bemutatni. Ugyanerre valók továbbá még az 
úgynevezett „Intő czédulák“ is, melyek a tanár asztal fiók
jában állandóan készleten vannak s a melyeken a szülék eset
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rossz magaviseletéről. A tanuló tartozik a tudósítást otthon 
megmutatni, atyjának vagy helyettesének aláírását kikérni, s 
a lapot aláirottan a küldő tanárnak visszaadni.

Befejezésül fel kell még említenem azt a mozgalmat is, 
mely az 1891. évi szept. 3-án tartott presbytori gyűlésből in
dult ki s a melynek az volt a czélja, hogy közelebb hozza az 
algymnasiumot az egyházhoz, illetőleg a presbyteriumhoz. 
Megindítója ennek a mozgalomnak Bajcsy dános ur, mostani 
felügyelőnk, midőn az algymnasiumi bizottságba egyhangú
lag be lett választva, az említettem prosbyteri gyűlésen fel
szólalt az ellen, hogy az 1883. évi junius 14-én hozott pres- 
bytcri határozat tulnagy önállóságot biztosított az algymna
siumi bizottságnak, úgy az intézet kormányzásában, mint az 
alapok kezelésében. Ezen felszólalás nyomán határozatba m ent: 
„hogy a nevezett bizottság ezentúl a gymnasium költségvetését 
és számadását beterjeszteni s a történendő tanárválasztást is 
esetről-osetre a prosbyteriumnak megerősítés végett bejelenteni 
tartozik, hogy ez ismét az cspcrességnek tehessen róla jelentést.

Ennek folytán, valamint tekintettel arra a körülményre, 
hogy a városi segély megszavazása folytán, a viszonyok meg
változtak, 1891. évi október 10-én tartott gyűlésén felkérte a 
bizottság az elnökséget, hogy a bizottság szervezeti szabály
zatát nemcsak a fentebbi presbyteri határozat szemmel tar
tása mellett, hanem egyébként is, a mennyiben a megválto
zott viszonyok kívánnák, a presbyteriummal egyetértőleg vál
toztassa meg, illetőleg egészítse ki.

Bár még 1894. február 15-én tartott presbyteri gyűlésen 
történt megállapodás ebben a tárgyban, véglegesen máig sincs 
rendezve ez a kérdés.

Források: az algymnasium irattárában levő okmányok; 
az 18ö5/««. évi értesítőben megjelent „Az algymnasium kelet
kezése“ czimü dolgozat Horváth dánostól, mint egyedüli kut- 
forrás az intézet eredetéről, részben kivonatban, részben ki
egészítve ; a békés-csabai evangélikus egyház iskolai bizott
mányának jegyzőkönyvei; a békés-csabai ágostai evangélikus 
algymnasium bizottságának jegyzőkönyvei; a tanárkari érte
kezletek jegyzőkönyvei az 18ttr*/ao—18u4/#o. évi értesítők s az 
algymnasiumi számadások.
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Adatok az algymnasium 1895—96. évi 
történetéhez.

Jul. 10. A Bizottság megnyugvással veszi tudomásul a 
főigazgatói látogatásról felvett jegyzőkönyvet; — vonatko
zással a nm. vallás és közokt. m. kir. Minisztériumnak 1895. 
május 21-ón 12.670 sz. a. kelt, a segélyegye sülcteknek társa
dalmi utón való létesitése ügyében kibocsátott leiratára, meg- 
bizza a tanári kart az algymnasiumban is megalakítandó ily 
nemű egyesület tervezetének kidolgozásával; — az igazga
tónak az 1894/95. tanévről szóló jelentését tudomásul veszi 
azzal a határozattal, hogy a bejáró hitoktatók, nemkülönben 
a tornatanár is, az óra meg nem tarthatását esetről-esetre be
jelenteni tartoznak az igazgatónak ; — sajnálattal veszi tu
domásul Schmidt Ágoston rendes tanárnak állomásáról való 
lemondását, mely ügygyei kapcsolatban megállapítja a ki
hirdetendő pályázat szövegét; — örömmel veszi tudomásul az 
1894/95. tanévi számadások megvizsgálására kiküldött szám- 
vizsgálók jelentését, melynek alapján Yidovszky János pénz
tárost és Bukovszky János igazgatót a múlt évre vonatkozó 
felelősség alól a presbyteriumnak felmentésre ajánlja.

Ugyanezen a gyűlésen helyt ád a Bizottság Bukovszky 
János és Majoros József tanárok folyamodásának lakbérük 
felemelése ügyében; — elhatározza, hogy Lux Károlyt az 
1895/96. tanévben is alkalmazza helyettes tanári minőség
ben 850 frt fizetéssel; — ajánlja a presbyteriumnak, hogy 
Babich Pál az 1895/96. tanévtől fogva 1000 frt törzsfizetésben 
részesüljön ; javaslatba hozza, hogy a jövő tanévtől kezdve a 
bizottsági jegyző évenként 40 frt tiszteletdijat kapjon. Elfo
gadja az 1895—96. tanévre javasolt költségvetést 9618 frt 71 kr 
bevétellel és 9518 frt 50 kr kiadással. Az 1894. okt. 3-án kelt az 
egyházi gyűléseken való képviseletről szóló határozatát oda 
módosítja, hogy a kerületi gyűléseken egyedül az igazgató
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képviseli az intézetet. Hálás köszönettel fogadja Goldfinger 
Jakab ur legújabb, természetrajzi tárgyakból álló ajándékát.

Julius 25. A presbyterium az 1895/96. évi bizottságilag 
elfogadott algymnasiumi költségben 50—50 irtot töröl két ren
des tanár lakbéréből, egyébként pedig helyben hagyja; felkéri 
Linder Károly és Németh Lajos presbytereket, kérdezzék meg 
Horváth János igazgatót, hajlandó-e Írásban is beleegyezni 
abba, hogy a helyette tanítandó kisegítő tanerő 800 frt fize
tése az övéből, 1300 írtból, fedeztessék.

A presbyterium ugyanezen gyűlésén a következő három 
évre az algymn. bizottságba beválasztattak : Achim P. Tamás, 
Galli Gyula, Griecs T. Mihály, Kocziszky Mihály, Korosy 
László, Urszinyi János, dr. Zsilinszky Endre, Zsilinszky György.

Jlug. 14. Az algymn. Bizottság a következő három is
kolai évre megválasztja igazgatónak Bukovszky János tanárt; 
— számba veszi a megüresedett tanári állomásra jelentkező
ket s felhatalmazza az igazgatót, hogy tudakozódó leveleikre 
válaszolhasson ; — a már volt algymn. tanulók közül azok
nak, kik hónapos tandijfizetők voltak s rendeseknek bizo
nyultak, a következő tanévre is megengedi a tandíjnak ilye
tén való befizetését; — az 1895. óv egyházmegyei közgyű
lésre az iskola részéről kiküldi Bukovszky János igazgatót 
és Majoros József tanárt.

JJug. 15. A presbyterium tudomásul veszi Horváth Já 
nos írásbeli nyilatkozatát, a mely szerint az 1894/95. évi tel
jes fizetéséhez való ragaszkodása mellett beleegyezik abba, 
hogy a jövőben saját, 1300 frt fizetéséből a helyettes tanár 
800 frt díjazása fedeztessék ; — elhatározza, ' hogy a márcz. 
hónaptól fogva visszatartott, illetőleg fel nem vett havi fize
tési részletek a nevezettnek kiutalványozhatók, de hogy az 
1895/96-iki tanévtől fogva a nyugdíjintézet életbe lépéséig 
csak annyit kapjon havonként, amennyi a helyettes tanári 
dij levonása után felmarad a fizetéséből.

Jlug. 23. A kiirt pályázatra jelentkezett öt folyamodó 
közül a Bizottság egyhangúlag megválasztja Tóth Sándort, a 
történelem és földrajz tanítására jogosított tanárt, rendes ta
nárnak 1000 frt törzsfizetéssel, 100 frt lakpénzzel és 50 frt 
frt ötödéves pótlékkal. Kapcsolatban Michnay Gyula, a hely
beli tornaegyesület művezetője részéről fizetésének emelése 
tárgyában benyújtott folyamodás olvasásával, a Bizottság a 
kérvény tárgyalásának mellőzésével felajánlja a tornaegye
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sületnek, mint ez ügyben illetékes fórumnak, hogy az eddigi 
150 frt helyett 200 frtot szállít az egyesület pénztárába.

Augusztus 31. Javitó vizsgálatra megjelentek és javítot
tak : Blaskó József, I. a földrajzból, Hankó Pál, I. mennyi
ségtanból, Kvasz Ferencz, 1. felsőbb engedelemmel a magyar
ból és latinból, Lepény Tamás, 1. a latinból, Tauber Gyula,
I. felsőbb engedelemmel a földrajzból és rajz. geometriából, 
Zelenianszky András, I. a mennyiségtanból; Bauer Jenő,
II. a mennyiségtanból, Krausz Dávid, II. a latinból, Starics- 
kay Károly, II. a latinból; — Falta Jenő, III. a latinból, 
Márton József, Ili. a latinból, Busz Károly, 111. a latinból, 
Szathmáry Kálmán, III. a németből; Badics József, IV. 
felsőbb engedelemmel a latinból és mennyiségtanból. — Nem 
javítottak: Liker Mihály I., Uhrin .János I., Eisner Mihály 
II., Hrabovszky Mihály II., Ganea Romulus IV.

Alakuló értekezlet.
Szeptember 1. — szeptember 4. Beiratkozás.
Szeptember 3. Tóth Sándor bizonytalan okoknál fogva 

lemond tanári állomásáról.
Szeptember 5. A Bizottság tudomásul veszi Tóth Sándor 

lemondását s miután megfelelő rendes tanárhoz nem juthatott, 
Kárpáthy Arthur tanárjelöltet hívja meg sürgönyileg helyet
tes tanárnak; — az igazgatónak a beírásról tett jelentése kap
csán sürgönyt intéz Zsilinszky Mihály államtitkár ur Öméltó
ságához, kegyeskedjék a nmélt. vallás- és közokt. m. kir. Minisz
ter úrtól kieszközölni, hogy a bekövetkezett tanévre az I-ső 
osztályba a törvényes létszámon felül még hat tanulót fölve
hessen az igazgató, amennyiben a kimaradottak az iskolafenn
tartó földmivelők fiai s ártana az iskolának, ha nem jutna 
nekik hely az intézetben. Ugyanezen alkalommal tárgyalja a 
Bizottság a helybeli torna-egyesület átiratát, mely szerint az 
1805A)ö. tanévi szeptember 1-től kezdve évi 300 forint járulékot 
fizessen az algymnasium az egyesület pénztárába. Beható 
eszmecsere után abban állapodik meg, hogy a beállott tan
évre, — amennyiben a költségvetés meg van már állapítva s 
elfogadva, — csak 20Ü forintot ajánlhat fel, de a jövő tanév
től kezdve 300 frtot szállít az egyesület pénztárába s szerző
dési viszonyba lép vele. Elhatározta továbbá, hogy Traversz 
József és Mengyan György tanulókra vonatkozó, a behatási 
anyakönyvbe 29. s illetőleg 97. számok alatt történt bejegy
zések — a szülék részéről felhozott indokoknál fogva — sem-
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misek ; hogy ehhez képest a befizetett tandíj is visszatérítendő 
s az üresen maradt folyó számok alá a jelentkezés sorrend
jében más tanulók bevezetondők.

Szept. 6. A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. Minisztérium 1895. szeptember 6-án 48,402. szám alatt 
kelt s sürgöny utján a Bizottsághoz juttatott válaszában meg
engedte, hogy a hat tanuló az I-be felvehető.

Szept. .9. Második alakuló értekezlet. Tóth Sándor tan
tárgyait átveszi Kárpáthy A rthur; minek folytán változatlanul 
marad az órarend s egyéb, az első alakuló értekezleten létre
jött megállapodások.

Szept. 14. A fegyelmi szabályok felolvasása és megma
gyarázása.

Szeptember 15. Tanévnyitó isteni tisztelet. Tartotta 
nagyt. Koren Pál, igazgató-lelkész ur.

Szeptember 16. I)r. Reisz Miksa, községi tiszti orvos 
megvizsgálta a tanulók szemét; trachomát nem talált.

Szeptember 25. Kapcsolatban Michnay Gyula torna-tanár 
lemondásával a Bizottság fölkéri a torna egyesület jelen
levő elnökét, hasson oda, hogy az algymnasiumi ifjúság torna- 
tanitásával Galli János okleveles torna-tanitó bizassék meg 
addig az ideig, mig rendes művezetőt állíthat az ogyesület. 
A Bizottság tudomásul veszi az igazgatónak a tanév meg
nyitásáról szóló jelentését, a következő határozatok kísére
tében : a) a helybeli ág. ev. szülék már augusztus utolsó 
hetében is beírathatják gyermekeiket, amire évről-évre figyel
meztetést kapnak a templomban. Más vallási! és vidéki ta
nulók azonban ezentúl is csak a rendes időben vétetnek fel 
végérvényesen; — b) a tanári fizotések emelése tárgyában a 
folyó tanév második felében intézkedik a bizottság. Tudo
másul veszi a Bizottság a tanári karnak a folyó tanévi tárgy- 
felosztást, órarendet és a melléktisztségek kijelölését illető 
megállapodásait; — elfogadja s a jövő tanévtől fogva életbe 
is lépteti a tanári kar abbeli ajánlatát, hogy az osztályfőnö
kök is beírják a saját osztályuk növendékeit a beiratkozásra 
szánt időben és osztályuk tantermében ; - méltányolja a tanári
karnak a seriptoristikumra vonatkozó kérelmét, azt teljesiti, sőt 
állandósítja ugyanolyan mértékben és módon, mint a lefolyt tan
évben. Tudomásul veszi továbbá a Bizottság Lux Károly tanár 
vállalkozását heti 7 órai tanítására a helybeli alsófoku kereske
delmi iskolában, teljesiti annak az iskolának abbeli kérelmét, hogy
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egy osztálya vasárnaponként 2—4-ig az algymnasium II. sz. 
tantermében tanulhasson s intézkedik a tisztogatásért és fű
tésért járó összegnek hováfordításáról. Helybenhagyja az igaz
gató által összeállított névsorát azoknak a tanulóknak, kik 
szegénységüknél fogva a tandíjnak csak havi, vagy más rész
letekben való lefizethetéseért ő nála jelentkeztek s a kedvez
ményre érdemeseknek és megbízhatóknak találtattak. Elen
gedi Galli Károly, II. oszt. tanulónak egész évi tandiját s 
egyúttal határozottá emeli, hogy a tanintézetben tanító tan
erők fiai tandíj mentesek legyenek.

Október 1. A presbyterium tudomásul veszi Horváth 
Jánosnak nyugdíjaztatása ügyében az egyházhoz intézett fo
lyamodását s elhatározza, hogy nyugdíjba való helyezéséért 
folyamodik a nagytnéltóságu vallás és közoktatásügyi ma
gyar királyi Minisztériumhoz.

Október 9. Az összes tanulóság, az egész tanári kar 
vezetése mellett kirándul Vandhátra.

Október 31. A Reformáczio emléknapján szünetelt a 
tan ítás; , a protestáns tanulók részt vettek d. e. 8 órakor a 
rajzteremben megtartott isteni tiszteleten, mely alkalommal 
nt. Szeberényi Lajos Zs. lelkész és hitoktató ur lendületes 
beszédet tartott és az algymnasiumi énekkar összhangzatos 
énekével emelte az ünnepély hatását a jelenvoltakra.

November 2. Ellenőrző értekezlet.
November 7. A Bizottság örvendetes tudomásul veszi a 

nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszternek 1895. szept. 
28-án 25,987. sz. a. kelt leiratát, mely szerint a b.-csabai ág. 
ev. algymnasium, valamint az ezen intézetnél működő és a 
fölvételre jogosított tanárok az 1894. évi XXVII. t.-cz. értel
mében létesített orsz. tanári nyugdíjintézet tagjai sorába föl
vétettek ; de az 1894—95. tanévre szóló járulékoknak beszál
lítását az adóhivatalba az ez ügyben tett felterjesztés elinté
zéséig elhalasztja. Tudomásul veszi, hogy a presbyterium 
Horváth Jánosnak nyugdíjaztatására vonatkozó kérelmét a 
a magas kormányhoz benyújtotta. Tudomásul veszi továbbá 
a Bizottság a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisz
ternek 1895. szeptember 22-én 2074. ein. sz. a. kelt, a köz- 
szolgálati alkalmazásban levő tartalékos tiszteknek fegyver
gyakorlat alóli felmentésre vonatkozó le iratát; az 1895. okt. 
8-án 54,301. szám alatt kelt, a középiskolai tanulók előadó 
képességének fejlesztése tárgyában kiadott le ira tá t; nemkü-
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lönben a püspök ur ő méltóságának 1895. október 4-én 2256. 
szám alatt kelt tudósítását, mely szerint a vallás- és közokt. 
m. kir. miniszternek 1895. szeptember 17-én 50,828. szám alatt 
kelt intézkedése folytán az 1895—96. tanévre is Nátafalussy 
Kornél, nagyváradi kir. főigazgató ur bízatott meg intézetünk 
meglátogatásával. Helybenhagyja a Majoros József tanár ál
tal kidolgozott alapszabályait az algymnasiumban már létre 
is jött tanuló-segélyző egyesületnek s köszönetét nyilvánítja 
Majorosnak, mint az egyesület elnökének az egyesület meg
alakítása körül tett s a  gyűlésen előadott lépéseiért. Elfogadja 
az elnökség abbeli ajánlatát, hogy szükebbkörü bizottság 
küldessék ki az algymnasiumnak immár elkészült történeté
nek elolvasására és az észrevételek megtételére. Örvendetes 
tudomásul szolgál, hogy a bányakerület a folyó tanévre is 
100 frtot utalványoz az algymnasiumnak ösztöndíjakra. He
lyeslő tudomásul veszi végül a Bizottság, hogy Majoros Jó
zsef gyorsirási tanfolyamot nyitott az algymnasiumban.

'Deczember 21. Az első időszak befejezése. Elégtelen 
osztályzatba esett az elsőben 22. (33.8%), a másodikban 11. 
(25'—%), a harmadikban 17. (40'4%), a negyedikben 8. (27'5°/o) 
tanuló. Jól viselte magát az elsőben 54, szabályszerűen 11;

a másodikban jól 31, szabályszerűen 13, a harmadik
ban jól 22, szabályszerűen 19, kevésbé szabály-szerüen 1 ;

a negyedikben jól 20, szabályszerűen 9. — Egyszerű 
fegyelmi eljárásban részesült az elsőben 4, a másodikban 
9, a harmadikban 4, súlyosabban 1 ; a negyedikben egy
szerűben 2. — Könnyű betegségi eset az elsőben 28, súlyos 
1 ; a másodikban könnyű 17, súlyos 2 ; a harmadikban könnyű 
22, súlyos 1 ; a negyedikben könnyű 24, súlyos 2. — Mulasz
tott az első 292 igazolt, 2 nem igazolt ó rá t ; a második 180 
igazoltat, l nem igazoltat; a harmadik 191 igazoltat; a ne
gyedik 265 igazoltat. - Ugyanekkor a szülei értesítőt min
den tanuló megkapta s a karácsonyi szünet kiadatott bezá
rólag január 6-ig.

'Deczeniber 29. A tanári kar tisztelgett nagytiszteletü 
Koren Pál lelkész urnái, mint az arad-békési egyházmegye 
esperesénél s üdvözlő táviratot intézett méltós. Zsilinszky 
Mihály államtitkár úrhoz, mint az arad-békési egyházmegye 
felügyelőjéhez.

Január 7. A Bizottság örvendetes tudomásul veszi a nm. 
vallás és közoktatásügyi m. kir. Miniszternek 1895. nov. 19-én
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54,769 szám alatt kelt leiratát, mely szerint Horváth János 
igazgató-tanár 1895-ik évi deczember hó 1-től fogva az orszá
gos tanári-nyugdijintézet gondozásában részesül, s hogy a 
bányakerületi gyámintézettől is kap évi 100 forint segélyt. 
Tudomásul veszi a Cultuszminiszter urnák 1895-ik évi dcezem- 
ber hó 6-án 64,996. szám alatt kelt, a középiskolai tanulók 
osztályozása ügyében kibocsátott le iratát; úgy szintén az 
1895-ik évi deczember hó 8 án 3038. elnöki szám alatt kelt, 
az iskolai bizonyitványok és képesitő oklevelek másodlatai
nak kiállítása tárgyában kibocsátott leiratát; - nemkülönben 
az 1895. november 25-én 33,948 szám alatt kelt, az országos 
tanári nyugdíjintézetbe belépő tanerők felvételéhez megkiván- 
tató okmányok bélyegkötelezettsége tárgyában kibocsátott 
rendeletét. Tudomásul veszi az igazgatónak az 1. időszakról 
szóló jelentését s felhatalmazza azoknak az összegeknek be
szolgáltatására az adóhivatalba, melyeket az iskolafentartónak 
kell befizetnie az országos tanári nyugdíjintézetbe a törvény 
s illetőleg a miniszteri döntés értelmében, Elrendeli, hogy 
osztály-összevonás esetében 60 frt vizsgadijat fizet a magánta
nuló. Megengedi, hogy Kirila Gyula, a békési ev. ref. gymnasium 
I. osztályában az első évharmadot végzett tanuló az algym- 
nasiumban folytathassa tanulását. Elrendeli, hogy mindaddig, 
mig tart a kemény hideg, a korcsolyázás pótolja a tornát. A 
Szabó Ferencz kiadásában megjelenendő világtörténetre vonat
kozólag abban állapodik meg, hogy ha nagyt. Koren Pál a 
beküldött első füzet áttanulmányozása után a mü megrende
lését ajánlani fogja, úgy megrendeli.

Tandíj elengedésben részesíti ezeket:
Fílipinyi Sámuel I. 10 frt, Gruber Izsák I. 10 frt, Ku- 

csovszky Gyula I. 15 frt, ifj. Petrovszky István I. 7 frt 50 
kr, Kocziha András II. 7 frt 50 kr, Sajben György II. 5 frt, 
Ujfaludy János II. 15 frt, Petrovics Viktor III. 15 frt, Saguly 
József III. 5 frt, Uhrin László III. 7 frt 50 kr. Kucsovszky 
Sándor IV. 5 frt, Penyaska Mihály IV. 10 frt, Podsztrelen 
Gyula IV. 5 frt, Rozenezweig Miksa IV. 10 frt, Such Dezső 
IV. 10 f r t ; — összesen 140 frt. Egyúttal kimondja, hogy az 
igazgatóság részéről kitűzött határidőn túl benyújtott folya
modások a jövőben figyelembe nem részesülnek.

Január 8. Második módszeres értekezlet. A második 
harmadban tárgyalandó olvasmányok és kidolgozandó fel
adatok kitűzése.
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Január 9. A tanári kar testületileg vett részt méltóságos 
Zsilinszky Mihály egyházmegyei felügyelő ur és nagytiszt. 
Koren Pál főesperes ur beiktatási ünnepélyén ; — azután pedig 
az összes békés-csabai tantestületek tisztelgésén méltóságos 
Zsilinszky Mihály államtitkár urnái.

Február 12. A Bizottság tudomásul veszi a bányakerü
leti püspök ő méltóságának 1896. január 21-én 201 szám alatt 
kelt leiratát, melyben a vallás és közoktatási m. kir. miniszter 
urnák január 3-án 59337 -95 szám alatt kelt döntvénye nyo
mán arról értesíti a fentartó testületet, hogy a kebelén belül 
felmerült kételyek az 1894/95. tanévre való befizetéseket ille
tőleg alaptalanok, mert az 1891. évi XXVII. t.-cz. értelmében 
létesített tanári nyugdíj és gyámintézet 1894. évi szeptember 
hó 1-ső napjától kezdve lépett hatályba, miért is a törvény
ben meghatározott befizetések is a most jelzett naptól fogva 
teljesitendők ; úgyszintén tudomásul veszi az igazgatónak azt 
az eljárását, hogy január 7-ón nyert felhatalmazás alapján 
január hó 22-én már be is szállította a szóban levő összege
get a helybeli m. kir. adóhivatalba.

A Bizottság továbbá tudomásul veszi a nagyméltóságu 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter urnák 1895 évi 
november 26-án 62,630. szám alatt kelt leiratát, mely szerint 
a bejelentett lelkészt az algymnasium protestáns tanulóinak 
hitoktatójául elfogadja; — az 1895. deczember 31-én 69,893. 
szám alatt kibocsátott leiratát, mely szerint a földrajz és ter
mészetrajz szolgálatában álló s illetőleg a testi nevelés érde
kében rendezett kirándulások alkalmával kellő gond fordítandó 
a hazai történelemre, meg a néprajzra is ; —■ úgyszintén az 
1895. deczember 31-én 72,039. szám alatt kiadott, a leányok 
középiskolai tanulmányaira és vizsgálataira vonatkozó körren
deletét is ; de az 1896. január 8-án 58,330—95. szám alatt 
kelt leiratában a középiskolai könyvtárakba való beszerzésre 
ajánlott „Magyar viseletek albuma“ (Nemes M. festőművész
től) czimü műnek megvételét kedvezőbb időre halasztja. — 
Az algymnasium történetének megbirálására kiküldött szűkebb- 
körü bizottság kedvező véleménynyel van a munka iránt. Ki- 
mondatik, hogy egyesek részéről kifogásolt kitételeinek meg
beszélése czéljából, valamint a munkának s illetőleg az egész 
idei Briositőnek kinyomatása ügyében még egyszer ülésezzék 
s a fölött is határozzon, hogy a helybeli nyomdáktól bekivá- 
nandó zárt ajánlatok nyomán melyik nyomda bizassék meg
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az Értesítő kiállításával. — A Bizottság helyesléssel fogadja 
a tanári karnak Popovics Jánosra vonatkozó véleményét, ki 
magántanulónak jelentkezett, de annyira gyenge előmenetelről 
tanúskodik az előző osztályról szóló bizonyítványa, hogy mi- 
nálunk biztos bukásra szám íthatna; a miért is kérelmével 
elutasítja. — A segélyző-egyesület elnökének jelentését, hogy 
az egyesület alapszabályai egyházi főhatóságunkhoz terjesz
tettek föl s hogy az egyesület már eddig is gyakorolhatta ál
dásos működését, a mennyiben 9 tanulót összesen 42 frt 50 
krral segített a tandíjfizetésnél, örvendetes tudomásul veszi s 
köszönetét fejezi ki az egyesületi elnöknek buzgóságáért. — 
A Bizottság kívánatosnak tartja, hogy a jövő tanévtől kezdve 
a rendes tanár fizetése 1200, lakáspénze 200 írtban állapíttassák 
meg; ama felmerült óhaj teljesítését azonban, hogy egy ren
des hitoktatói állás szervezéséhez 300—400 forinttal járuljon 
az algymnasium pénztára, nem tartja kivihetőnek annál ke- 
vésbbé, mert az egyház kötelező ígéretet tett, hogy az algym
nasium protestáns tanulóinak* hittani oktatásáról ő maga gon
doskodik. — Felkéretik végre az elnökség, hogy a presbyte- 
riumnak melegen ajánlja a főgymnasium ügyét; kérje fel a 
presbyterium a községet is résztvevősre, hogy a két részről 
megválasztott küldöttség tegye meg a kellő lépéseket a magas 
kormánynál.

Márczius 28. A második időszak befejezése. Elégtelen 
osztályzatba esett az elsőben 18(27'7°/o), amásodikban 9(20-5%), 
a harmadikban 7 (16‘7%), a negyedikben 4 (13'8%) tanuló.
Jól viselte magát az elsőben 49, szabályszerüenlß; — a második
ban jól 38, szabályszerűen 6 ; — a harmadikban jól 30, szabály
szerűen 12 ; — a negyedikben jól 22, szabályszerűen 7. Egyszerű 
fegyelmi eljárásban részesült az elsőben —, a másodikban 6, 
a harmadikban 5, a negyedikben 1. —• Könnyű betegségi 
eset az elsőben 15, súlyos 3 ; — a másodikban könnyű 23, 
súlyos 1; — a harmadikban könnyű 18, súlyos — ; — a ne
gyedikben könnyű 21, súlyos 3. — Mulasztott az első 282, a 
második 272, a harmadik 191, a negyedik 514 igazolt órát. 
Ugyanekkor a szülei értesítőt minden tanuló megkapta s a 
húsvéti szünet kiadatott bezárólag április hó 7-ig.

Április 1. A Bizottság tudomásul veszi az egyh. elnök
ségnek az algymnasium történetére vonatkozó jelentését s ki
mondja, ahogy már teljesen kész műnek szerzője az 1893. évi 
aug. 26-án megállapított díjban részesüljön. Ezután felolvas-
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tatott az algymnasiumi bizottságnak itt következő uj sza
bályzata.

Kivonat
a b. csabai ág. h i fa. evangélikus egyház szabályrendeletéből.

IV. Rész. F. Fejezet.

Gyínnasiumi bizottság.

1- §•
Az algymnasiumi bizottság az ág. hitv. evang. algym- 

nasium összes anyagi és szellemi ügyeit vezeti.

2. § •

Az algymnasiumi bizottság tagjai hivatalból: az egyházi 
elnökség, az egyház rendes lelkészei, az algymnasium igaz
gatója, népiskolai igazgató és a bizottság jegyzője, a kit a 
tanári karból választ a bizottság.

3. §.

. A gymnasiumi bizottságnak a prcsbyterium által válasz
tott tagjainak száma 8, a kik 6 évre választatnak azon egy
háztagok közül, a kik az algymnasium ügye iránt érdeklőd
nek. Ezenkívül a város által küldött 2 bizottsági tag szintén 
bir tanácskozási és szavazó joggal.

4. §•

A presbyteriuin elnöksége egyszersmind a gymnasiumi 
bizoítság elnöksége fs.

ő .  v?.

Az algymnasium igazgatóját a bizottság ajánlatára a 
presbyteriuin választja 3 évre.

( 1. § .

A gymnasiumi bizottság választja meg a bizottság jegy
zőjét, gondnokát, pénztárnokát azon bizottsági tagok közül, 
a kiket az egyház választott. A pénztárnok választását köte
les a bizottság megerősítés végett bejelenteni a presby- 
teriumnak.
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7 . § .

A gymnasiuini bizottságot az igazgatólelkész hívja egybe 
külön, a jegyző által kiállított meghívókkal, melyeken a tár
gyakat részletesen meg kell jelölni. A meghivólapok a gyű
lés tartása előtt legkevesebb 24 órával szétküldendők.

8 . § .

Az elnökség vezeti a bizottsági tanácskozást, gondosko
dik a határozatok végrehajtásáról, szemmel kiséri a tanárok 
működését, különösen a tanítást és fegyelmezést, részt vesz 
az iskola életének főbb mozzanataiban, a szüle és a tanár, a 
tanár és a tanuló közt előforduló bajokat eligazítja, a pénz
táros lezárt és megvizsgált számadásairól jelentést tesz a 
prosbyteriumnak, hatóságok irányában képviseli a bizottsá
got, sürgős esetekben az előirányzat keretén belül 50 forintig 
a bizottság utólagos jóváhagyása mellett utalványoz.

9. §.

xl megüresedett tanári állomásra a bizottság megbízása 
folytán a pályázatot az igazgató-lelkész írja ki és hozzákül- 
dendők a pályázati folyamodványok is.

10. §.

A jegyző vezeti a bizottság gyűléseinek jegyzőkönyvét. 
A jegyzőkönyvi kivonatokat pontosan kiírja és mielőtt a ki
vonatokat kiadná, az igazgató-lelkésznek ellenjegyzés végett 
mindig benyújtja.

11. § .

A pénztáros, mint az algymnasium vagyonának őre és 
kezelője, minden pénzbeli bevételt ellennyugtatvány mellett 
pontosan bevezet naplójába, úgyszintén bejegyzi a kiadáso
kat is, melyeket csak elnöki utalvány és nyugtatvány mellett 
teljesít; az algymnasium tőkéit s átalában pénzét a bizottság 
utasítása szerint gyümölcsözted, a pénztár állapotát időnkint 
bejelenti a bizottságnak, az iskolai év végén okmányokkal 
ellátott részletes számadását elébe terjeszti a bizottságnak. A 
pénztáros az algymnasium vagyonáért személyesen, vagyo
nával felelős.
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A gondnok az iskolai épület és bútorzat jó karban tar
tásáról gondoskodik, a tapasztalt hiányokat, szükséges javí
tásokat véleményezése mellett az elnökségnek beterjeszti, 
ennek, vagy a bizottságnak utasítása szerint pótolja, illető
leg eszközli.

13. §.
Az igazgató ülósről-ülésre értesíti a bizottságot a befi

zetett és be nem fizetett iskolai illetékek mennyiségéről és az 
iskola beléletére vonatkozó minden figyelemreméltó esemény
ről, az iskola beléletére vonatkozó bizottsági határozatokat 
végrehajtja.

14. §.
A bizottsági tagok feladata az indítványokat és előter

jesztéseket a bizottsági gyűlésen megvitatni, elintézni, a bi
zottságtól vett megbízatásokban eljárni.

15. §.
A gymnasiumi bizottság a gymnasium pénzügyeit ön

állóan intézi, akként azonban, hogy az egyházi pénztár ne 
terhcltessék. A hozott határozatokért anyagilag felelős. A 
költségvetés és számadás tudomás vétel végett beterjesztetik 
a presbyteriumnak. A tanárválasztás megerősítés végett a pres- 
byterium elé terjesztendő.

16. §.
A bizottság határozatképes, ha a választott tagok közül 

legalább 4 jelen van.

12. §.

Ez a szabályzat addig is, mig felsőbb fórumokon meg- 
erősittetik — az elnökség jelentése szerint — presbyteriumi 
határozatnak tekintendő s mint ilyen már kihirdetése napján 
is hatályba lép.

A felolvasott szabályzat értelmében, a bemutatott 1896/7 
tanévi költségvetési irányzat adatainak beható mérlegelése 
után kimondja a Bizottság, hogy az 1896—7 tanévtől kezdve 
a rendes tanár fizetése 1200 írtban, lakpénze 200 Írtban ál- 
lapittatik m eg; elhatározza továbbá, hogy a folyó tanévi be
vételi többletből tartalék-tőkét létesít, melynek gyarapítására 
kiváló gondot fog fordítani.



Hogy állandó tanárokhoz jusson az intézet, elhatározza, 
hogy két tanszékre, nevezetesen történelmi és latin nyelvire s 
földrajz természetrajzira pályázatot hirdet k i ; — helyeslés
sel és köszönettel veszi tudomásul az igazgatónak a második 
harmadról szóló jelentését s felhatalmazza, hogy millenniumi 
fák elültetéséről gondoskodjék; — tudomásul veszi anm. val
lás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszternek 1896. január 30-án 
33645 sz. a. kelt leiratát, mely arra vonatkozik, hogy járvá
nyos időben és rósz időjáráskor az ifjúság temetéseken részt 
ne vegyen ; — kimondja, hogy a pozsonyi theologusok „Ott
honáéra az algymnasium pénztárából nem áldozhat ; végül 
meleg köszönetét nyilvánítja ki Goldfinger Jakab urnák, ki 
újból igen becses természetrajzi tárgyakkal örvendeztette meg 
intézetünket ; úgy szintén dr. Krammer Nándor urnák is, 
ki szives volt a Goldfinger Jakab ur küldeményéből valókét 
tengeri pókot szárazon praeparálni az intézet számára.

J Í p r i l i s  8  Harmadik módszeres értekezlet.
Confirmátióra jelentkeztek : Bakos Mátyás, Balas György, 

Botyánszky János, Filipinyi Samu az I-ből, Jeszenszky Ká
roly, Koren Emil, Lux Emil, Molnár György, Vidovszky Béla 
a II-ból ; Donner Gyula a III-ból.

A pril 9. A Cultuszminiszteriumnak 704/1896. ein. szám 
alatt kelt intézménye folytán a bányakerületi püspök ur ő 
méltósága 1896. márczius 27-én 796 szám alatt felhívást intézett 
az algymnasium igazgatóságához, hogy hazánk ezer éves 
fennállása nemzeti ünnepének emlékére a középiskola neve
zetesebb pontjaira emlékfák vagy facsoportok ültetéséről gon
doskodjék. Ehhez képest, valamint az algymnasium bizottság
nak április hó 1-én tartott gyűlésén hozott határozata értelmé
ben Sailer Gyula, községi intéző úrral egyetértőleg hét darab 
4—5 éves platanust ültettünk el az intézet udvarában. A 
gymnasiumi ifjúság osztályonkint figyelmeztetett, hogy az 
elültetett fákat necsak mint ilyeneket, hanem mint hazánk 
ezer éves fennállására emlékeztető jelvényeket is bántatlanul 
hagyja. Az elültetett hét darab fa helyét Achim Gusztáv 
községi mérnök ur jelölte meg az intézett birtokában levő 
telekrajzon: vörös tintával vont köröcskékkel.

JÍprilis 11. Hazánk ezer éves fennállása alkalmából Felső- 
Pusztaszeren felállítandó emlékoszlopra a hazai főiskolák ifjúsága 
részéről beérkezett felhívás nyomán gyűjtés folyt az algym
nasium növendékei közt, melynek eredménye: az I. osztály-
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ban 5 frt 89 kr, II. osztály 2 frt 40 kr, III. osztály 1 frt 75 
kr. IV. osztály 1 frt 50 kr ; összesen 11 frt 50 kr. Rendel
tetése helyére juttattuk.

April 16—17. Nátafalussy Kornél tankerületi kir. főigaz
gató ur, mint kormányképviselő meglátogatta az összes osz
tályokat, meghallgatta a tanárok tanítását és a tanulók fele
leteit, megvizsgálta a tanulók irományait és rajzait, megnézte 
a könyvtárakat és szertárakat, megfigyelte az igazgatói ügy
kezeléshez tartozó könyveket. Végül a tanárokkal értekezletet 
tartott, mely alkalommal kiemelte, hogy ámbár a könyvtárak 
és szertárak gyarapodása évről-évre emelkedik, a tanári könyv
tár és fizikai szertár nem te lje s ; kívánatosnak mondta, hogy 
a könyvtárak és szertárak gyarapítására óvenkint legalább 
400 frt fordittassék; — az ifjúság egészségi állapotát kedve
zőnek, erkölcsi magatartását teljesen kielégítőnek találta ; 
az ugyancsak kielégítőnek talált tanulmányi állapot tárgyalá
sánál hasznos tanácsokat adott a tanároknak; — örvendetes 
tudomásul vette, hogy a jövő tanévre előirányzott tanári fize
tés az állami tanárok fizetését nagyban megközelíti; — be
fejezésül lelkes szavakban buzdította a tanári kart, hogy a 
megkezdett ösvényen haladjon s hasznos polgárokat neveljen 
a hazának. Az igazgató megköszönvén ő nagyságának jóin
dulatát, szives figyelmébe ajánlotta a községben felmerült 
mozgalmat, mely az algymnasium kiegészítésére irányul, hang
súlyozván azt a nemzeti missiót, melyet az intézet híven tel
jesített a múltban s teljesít a jelenben. Mire a főigazgató ur 
kijelentette, hogy intézetünknek főgynmasiummá való kiegészí
tését melegen fogja ajánlani a Cultuszminiszteriumnak, ha 
véleményadásra felszólittatik.

Április 27. Á bányakerületi püspök ur ő méltósága 1896. 
évi április hó 9-én 878 sz. a. felhívást intézett az algymnasium 
igazgatóságához, hogy a millenniumi emlékünnep méltó ineg- 
üLéséről gondoskodjék, még pedig a Cultuszminiszteriumnak 
10694—96. szám alatt kibocsátott rendeletében meghatározott 
időben és körvonalozott módon. Eme felhívás értelmében 
a tanári kar Babich Pál tanárt kérte fel az ünnepély ren
dezésére s tekintettel előbbeni megállapodásaira következők
ben állapította meg az ünnepély tárgysorozatát:

1. Igazgatói megnyitóbeszéd.
2. Hymnus. Énekli: a gymn. ifjúság énekkara.

7
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3. Ezer óv után. Pósa Lajostól. Szavalja : Penyáska Mi
hály, IV. oszt. tanuló.

4. Hazánk ezer éves múltjának ismertetése Babich Pál 
tanártól.

5. Nemzeti zászló. Énekli a gymn. ifjúság énekkara.
6. Ezer év. Inczédy Lászlótól. Szavalja: Löwy Ákos, 

III. oszt. tanuló.
7. J elesebb honfiaink ismertetése. Majoros József tanártól.
8. Ima. Móra Istvántól. Szavalja : Kis Béla, IV. oszt. 

tanuló.
9. Szózat. Záró-ének. Énekli a gymn. ifjúság énekkara.
10. Záró-szó.
Á prilis  29. A Bizottság elfogadja a tanári kar által 

összeállitott tárgysorozatát az algymnasium millenniumi em
lékünnepének s készséggel megszavazza a szükséges össze
get az ország czimerével ellátott zászló megszerzésére s egyéb, 
ez alkalommal felmerülhető kiadások fedezésére. A főigaz
gatói látogatásról szóló jegyzőkönyvet megnyugvással veszi 
tudomásul s felhivja a tanári kart, hogy már a folyó tanév
ben is vezesse rá a növendékek iskolai bizonyitványára — a 
tank. kir. főigazgató ur óhaja szerint - a sikeres ujraoltás- 
ról szóló jegyzetet; a jegyzőkönyvben érintett ama pacdago- 
gia; kérdést pedig, hol feleljenek a tanulók, tegye beható 
megbeszélés tárgyává a legközelebbi módszeres értekezleten 
s terjeszsze elő véleményes jelentéséta Bizottságnak. Az egy
házi elnök előterjesztését, hogy értesülése szerint Kabós Bá
lint ur, jelenleg a kisújszállási ev. ref. főgymnasium rendes 
tanára, hajlandó átjönni intézetünkhöz, ha a bizottság meg
hívja, útiköltségeit megtéríti s a Kis-Ujszálláson töltött éveit 
beszámitja, — örömmel veszi tudomásul a Bizottság s kinyi
latkoztatja, hogy a jövő tanévi szept. 1-én üresedésbe jövő 
egyik tanszék betöltésénél első sorban Kabós B. tanár urra 
reflektál s feltételeit teljesiti Elfogadja tankönyvül Virányi 
Módszeres német nyelvtanát s Német olvasó- és gyakorióköny- 
v é t; de Körösi Földrajzát csak úgy, ha a tanári kar nem 
talál más megfelelő s a mellett olcsóbb tankönyvet. Megren
deli dr. Luther M. „Házi postillá“-ját s végül jegyzőkönyvi
legfejezi ki köszönetét Guttmann Lajos cs. és kir. főhadnagy 
urnák tengeri állatokból álló igen becses adományáért.

A p ril 30-án dr. Reisz Miksa községi tiszti orvos ur is 
mét megvizsgálta a tanulók szemét, trachomást nem talált.



Május 9 :
H azánk Ez o rca  es F en n á llá sá n a k  

emlékére az algymnasiuuilmn rendezett 
ünnepek/:

Május 2-tól fogva az algymnasium épületén lengő czi- 
ineres zászló már külsőleg is jelezte, hogy az intézet részt 
kíván venni a nemzeti ünneplésben. A lépcsőház és az eme
leten levő rajzterem bejárata drapériákból, virágokból s gá
lyákból álló díszleteikkel igen kellemes benyomást tettek a 
belépőre. A még több gonddal és Ízléssel díszített rajzterem
ben 9 órakor helyén volt az Árpád-jelvényeket hordó ifjú
ságunk s nagyszámú közönség. Pár perczczel 9 óra után az 
igazgató elmondta megnyitó beszédét, melynek részei a körül 
a kérdés körül csoportosultak, miért érezhet szivbeli örömet 
e honnak minden fia s miért tartozik hálával a Mindenható
nak a millennium alkalmával, tekintet nélkül arra, mely 
templomban imádja Istenét s tekintet nélkül arra, mily szóra 
nyílt meg először ajka. Ezután a Hymnust énekelték el a 
tanulók (ialli dános énektanitó vezetése mellett. Az éneket 
állva hallgatták meg a vendégek. Majd Penyaska Mihály, 
IV. osztályú tanuló Pósa Ezer év után-ját adta elő, igen szép 
sikerrel. A tárgysorozat szerint Babich Pál tanár lépett fel 
az emelvényre s felolvasta gondosan kidolgozott, szívhez szóló 
ismertetését hazánk ezer éves múltjáról. Következett az ének
kar, majd Löwy Ákos III. osztályú tanuló jól sikerült sza
valata: Plzer év Inczédy Lászlótól. Ezután Majoros József 
tanár felolvasta nagy tudással összeállított munkáját hazánk 
jeleseiről, keretül véve hazánk történetét s hangulatkeltő ecse
teléssel festve a szintért jellemző viszonyokat. A Szózat el
hangzása után, melyet ugyancsak állva hallgatott a közönség- 
végig, következett a zárszó, mely alkalommal az igazgató szi
vére kötötte a tanulóifjúságnak, hogy neosak szóval és külső 
jelekkel szeresse hazáját, hanem tettleg is : szerezzen alapos 
ismereteket; de őrizze meg szive tisztaságát, legyen vallásos, 
sőt hitbuzgó ! S midőn még megköszönte a megjelenteknek 
a szives érdeklődést, egyúttal felkérte őket, támogassák a ta
nári kart ama nemes feladata teljesítésében, hogy valóban 
hasznos polgárokat neveljen édes hazánknak.

Este ki voltak világítva az intézetnek a főutezára néző 
ablakai.
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Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás III/2. Csoport
bizottságának rendelkezésére bocsátottuk a következő tanulók 
dolgozatait és rajzait az 1894/95. tanévről, díszes kötésben.

a) A III. osztály magyar dolgozataiból: Kis Béla (jeles), 
Strasser Sándor (jeles), Kucsovszky Sándor (jó), Wintner 
Mór (jó), Falta Jenő (elégséges), Schwartz Géza (elégséges)-

b) A III. osztály latin dolgozataiból: Kis Béla (jeles), 
Penyáska Mihály (jeles), Kucsovszky Sándor (jó), Knyihár 
János (jó), Jaczina László (olégséges), Miklya Z. András 
(elégséges.)

c) A III. osztály számtani dolgozataiból: Rosenczweig 
Miksa (jeles), Such Dezső (jeles), Jaczina László (jó), Riesler 
Gusztáv (jó), Botyánszky Pál (elégséges), Miklya Z. András 
(elégséges.)

d) Rajzokból: I. osztály: Koren Emil (jeles), Vidovszky 
Béla (jeles), Braun Ádám (jó), Zelenyánszky András (jó.)

II. osztály: Bagyinka András (jeles), Kvasz Mihály 
(jeles), Mahács Mátyás (jó), Renner Márton (jó.)

III. osztály: Kis Béla (jeles), Penyáska Mihály (jeles), 
Botyánszky Pál (jó), Knyihár János (jó.)

IV. osztály: Jánszky Jenő (jeles), Németh István (jeles), 
Badics József (jó), Belanka György (jó.)

Ugyancsak a fönnemlitett Csoportbizottságnak küldtük 
meg az 1894/95. évi Értesítőnket s az algymnasium történetét 
egy kötetben.

Május 20. A közzétett pályázati hirdetés folytán a betöl
tendő két tanszékre folyamodtak, illetőleg jelentkeztek: ok
leveles ág. ev. tanár egy sem, nem okleveles 4 ; okleveles ev. 
ref. tanár 9, nem okleveles 2 ; nem okleveles róm. kath. 2. 
A bizottság tekintettel ápril 29-én hozott határozatára Kabós 
Bálint, ev. ref. vallásu okleveles tanár urat választotta meg 
rendes tanárnak 1200 frt törzsfizetésre és 200 frt lakbérre; a 
másik tanszéket ellenben nem töltötte be véglegesen, hanem csak 
ideiglenesen és feltételesen Lux Károly úrral, az intézetben 
már két év óta működő helyettes tanárral, — elfogadja az. 
igazgatónak a folyó tanévi nyilvános osztály-vizsgálatok rend
jét illető javaslatát; — öt forintot utalványoz a testgyakorlás
ban kitűnő tanulók megjutalmazására ; intézkedik, hogy az 
algymnasium bútorzata, könyvtárai és szertárai tűzkár ellen 
biztosíttassanak.
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Május 21. A tanulók tavaszi mulatsága.
Május 25. Az algymnasium már confirm ált protestáns 

része felvette az úrvacsorát.
Május 30-án d. u. 4 órakor ének- és tornavizsga a torna 

csarnok udvarán, nagyszámú közönség jelenlétében a követ
kező sorrendben :

1. Bot-gyakorlatok. I. II. osztály.
2. Füzér rudakkal. III. IV. osztály.
3. Ének. Négy egyházi, négy világi.
4. Versenyfutás. Kis László, Urszinyi E., Galli G., Gécs 

J., Lukoviczky Endre, Petrovszky István, Russu Gy., Szikora 
M. tanulók közt.

5. Távol ugrás. III. IV. oszt. : Bauer B., Botyánszky Pál, 
Miklya András, Penyaska M., Kvasz M., Nánássy J., Sailer 
Gy., Uhrin László, Petrovics V.

fi. Magas ugrás. I. II. osztály. Lepény T., Medovarszky 
I’., Hankó P., Kiss László, Urszinyi Endre, Gally Géza, Gécs 
J., ifj. Petrovszky János, Russu György, Szikora Mihály.

7. Bakugrás: III. IV. osztály, ugyan azok akik a távol
ugrásban vesznek részt.

8. Nyújtó tornázás: I. osztályból Galli G., Gécs János, 
Russu Gy. Il-ik osztályból Eisner, Galli K., Friedmann, Kvasz 
F., III-ik osztály Mánássy J., Petrovics V. idősb Reisz József, 
Sailer Gyula, Sztraka Géza. IV. osztály Bauer B., Binder 
Andor, Bleier Ernő, Penyáska A.

Ezen versenyekben győztes tanulók jutalmazására ada
koztak : a helybeli „Torna-Egyesület“ 20 koronát, az algym- 
nasiumi pénztár 10 koronát.

Fogadja a „Torna-Egyesület“ a tanuló ifjúság iránt ez 
idén is tanúsított áldozatkész érdeklődéséért az algymnasium 
hálás köszönetét.

A versenyek eredménye a következő :
1. Az I. és II. osztályú tanulók futó versenyében első 

Urszinyi Endre (2 koronát); második Kis László (1 koronát).
2. A III. és IV. osztályú tanulók távol ugrási versenyé

ben : első Botyánszky Pál, három ugrásban 1555 cm. (3 ko
ronát); második Miklya / .  András, 1505 cm. (2 koronát); 
harmadik Penyaska Mihály, 1485 cm. (1 koronát).

3. Az I. és II. osztályú tanulók magas ugrási versenyé
ben : első Gécs János, 125 cm. (2 koronát); második Kis 
Lász'ó, (1 koronát).
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4. A III. és IV. osztályú tanulók bak ugrási versenyé
ben : első Mánássy Imre, (3 koronát); második Miklya Z. 
András, (2 koronát); harmadik Petrovics Viktor, (1 koronát).

5. Nyújtó tornázásnál kitűntek az I-ső osztályból: Gécs 
János, (2 koronát); — a Il-ik osztályból: Kvasz Ferencz, 
(2 koronát), Eisner Mihály, (1 koronát); — a III-ik osztály
ból : Reisz József idősebb, (2 koronát), Sztraka Géza, (1 ko
ronát) ; — a IV-ik osztályból: Penyaska Mihály, (2 koronát), 
Bauer Boldizsár, (1 koronát), Binder András, (1 koronát).

Junius /.. 2. Iván Rezső és Schweiczer Szilárd m agán-. 
tanulók vizsgálata.

Junius 3. A Bizottság megköszönvén a helybeli Torna- 
Egyesületnek a tornában kitűnt algymnasiumi tanulók meg- 
jütalmazására folyósitott 10 frt adományát, az egylet elnök
ségének május 27-én kelt átiratára vonatkozólag elhatározza, 
hogy a kórt 500 (ötszáz) forint évi hozzájárulást az 1696/97. 
tanévre feltétlenül megadja, vóglegesitését azonban ki nem 
mondhatja, mivel hogy bevárandónak tartja az intézetnek 
fŐgymnasiummá való fejlesztése ügyében tett lépéseknek kö
vetkezményét. Örvendetes tudomásul veszi az igazgatónak a 
befolyt tandíjat illető jelentését, melynek összege 5106 frt; 
a még hiányzó 14 forintot, Wenich János II. osztályú tanuló 
második félévi tandiját törölteti, tekintettel a fiú szüleinek 
nagy szegénységére.

Junius 4 —11. Nyilvános osztály vizsgálatok, melyeken a 
helybeli Casino-egyesületnek, mint a Kazinczy-alapitvány 
tulajdonosának megbízottjaiul tek. Urszinyi János és Vidovszky 
János urak voltak jelen. Végül vegyes bizottsági ülés a hely
beli ösztöndíjak megállapítása tárgyában.

Ösztöndíjban részesültek :
a) Az ág. hitv. ev. bányakerület 100 forint kegyadomá

nyából, Sárkány Sámuel püspök ur Öméltóságának 1896. évi 
május hó 18-án 1199. szám alatt kiadott előleges jóváhagyá
sával : Penyáska Mihály TV oszt. 25 frt, Podsztrelen Gyula 
IV. oszt. 25 frt, Koren Emil II. oszt. 8 frt, Lux Emil II. oszt. 
8 frt, Vidovszky Béla II. oszt. 8 frt, Bagyinka Mátyás I. oszt. 
8 frt, Lepény István I. oszt. 8 frt, Szikora Mihály I. oszt. 10 frt.

b) Rutkay-Jancsovics alapítványból: Such Dezső IV. 24 
frt, Petrovics Viktor III. 16 frt.

c) Molnár Miklós alapítványából: Szolár Ferencz II. 20 frt.
d) Kazinczy-alapitványból: Rosenczweig Miksa IV. 6 frt,



Kis Béla IV. 5 frt, Münch Szilárd IV. 5 frt, Friedmann La 
jós II. 2 frt, Kis László II. 2 frt, Bohus János 1. 2 frt, Ma- 
czák Mihály I. 2 frt, Ónodi János 1. 2 frt.

e) Ifjúság alapítványából: Ujfaludy János II. 8 frt.
f) Ilaan Antal alapítványából: Kvasz Mihály III. (i frt.
g) Krcsmárik-alapítványból: Ifj. Petrovszky István I. 4 frt.
h) Kossuth-alapitványból : Uhrin László III. 8 frt.
i) Jókai-alapitványból: Saguly József III. 4 frt.
k) Egy b.-csabai úrnő 2 drb aranyból álló adományát: 

Kucsovszky Gyula I.
l) N. N. úr 5 frt adományából: Pláger Lipót II. 2 frt, 

Veress Jenő II. 2 frt, Friedmann Lajos II. 1 frt.
Junius 12. Az elmeneti bizonyítványok elkészítése.
Junius 13. Az elmeneti bizonyítványok, az iskolai érte

sítők és az ösztöndíjak kiszolgáltatása. Utasítás azon elégtelep 
osztályzatunknak, a kik javitóvizsgálatra jogosultak s reá 
készülni akarnak.

Ezen harmadik időszakban mulasztott az első osztály 
49 igazolt, a második 81 igazolt, a harmadik 79 igazolt, a 
negyedik 81 igazolt órát. Uralkodó betegség nem volt. A 
tanuló hanyagsága vagy helytelen magaviseleté esetén a szülőd 
idejekorán figyelmeztettek. Súlyosabb fegyelmi eset nem for
dult elő.

lOii



III .

Adatok az algymnasium kiegészítésének 
érdekében megindult mozgalomhoz.

Julius 14. A község társadalmának minden rétegéből 
meghívott, számszerűit körülbelül 60 polgár tanácskozott az 
intézet rajztermében, miként lehetne az algymnasiumot fő- 
gymnasiummá kiegésziteni. A felszólalók mindannyian abban 
a meggyőződésben vannak, hogy haladó községünknek fon
tos érdekei fűződnek a felmerült kérdés lehető gyors megol
dásához. Ámde a ezél elérhetőségét egyesek egyedül csak 
az állam segélynyújtásában keresték; mások elsősorban a 
társadalom áldozatkézségében, azután a városéban s csak ha 
ez a két tényező megfelelt a jogos várakozásnak, azután az 
állam hozzájárulásában. Az elnök (nt. Korén Pál igazgató 
lelkész) összegezvén a felhozott érveket, szintén úgy tudja, 
hogy sikert csak akkor érünk el, ha nemcsak óhajtjuk a fő- 
gymnasiumot, hanem zsebünkbe is nyúlunk s megteszünk 
minden lehetőt, hogy óhajunk tónynyé váljék. — Az előmun
kálatok megtételére 30 tagú bizottság választatott.

Julius 17. Az algymnasiumnak főgymnasiummá való fej
lesztése ügyében kiküldött 30-as bizottság értekezletre gyűlt 
össze, ugyancsak az intézet rajztermében. Hosszabb eszme
csere után szükebbkörü bizottságra (Koren Pál, Bajcsy János 
mint elnökség, Achim Gusztáv, Korosy László, Sztraka Ernő, 
Vidovszky János, Bukovszky János mint igazgató, Majoros 
József mint jegyző) b iz ta : megállapítani a költségvetést, a 
főgymnasium épület tervét, költségvetését, esetleg helyét 
is — persze csak megközelitőleg.

Julius 20. A szükebb körű bizottság megfelel a reá ru
házott feladatnak s felkérte az elnökséget, hogy magán utón 
tudakozódjék, milyen véleménynyel van az államtitkár őméltó-



sága, a megindult mozgalomról s mi tanácsot ád a további 
teendőkre nézve.

Október 2. Az algymnasium kiegészítése ügyében ki
küldött 30 tagú bizottság tudomásul veszi a szükebb körű 
bizottság jelentését s hosszabb eszmecsere után abban álla
podik meg, hogy egyidejűleg szólhassanak fel az egyház, 
a község és a társadalom adományok, illetőleg alapítványok 
felajánlására, mert bizonyos, hogy csak úgy lehet számítani 
az állam hozzájárulására, ha a jelzett tényezők mindegyike 

- előzetesen is — minden lehetőt elkövet a czél elérésére. 
Hogy milyen mérvű áldozatkészség kívántatik a közóhaj meg
valósítására a társadalom részéről, felvilágosítással szolgált 
az elnöklő Korén Pál igazgató-lelkész ur, ki úgy a maga 
nevében, mint lelkésztársa, Szoberónyi Zs. Lajos ur megbí
zásából, 1000- 1000 irtot ajánlott fel a gymnasium kiegészí
tésére.

Október 13 A nagy értekezlet elfogadja a 30 tagú bi
zottság javaslatát s kimondja, hogy mind a három tényező 
szólittassók fel s illetőleg kerestessék meg a létesítendő fő- 
gymnasium érdekében hozandó áldozatokra. Elfogadja a dr. 
Sailer Vilmos ügyvéd ur által megszerkesztett „Felhívás“, 
valamint az „Alapítványi okirat“ és „Adomány-levél“ szöve
gét s bizottságot küld ki megbeszélés végett, kiknek küldes
sék meg a Felhívás megfelelő számú Alapítványi okirattal és 
Adomány-levéllel.

Február 20. E napon tartott presbyteri gyűlés jegyző
könyvének 6-ik pontja igy hangzik :

„Elnöklő lelkész beterjeszti a gymnasiumi bizottságnak 
az egyházhoz intézett azon kérelmét, hogy az egyház a b.- 
csabai algymnasiumnak nyolezosztályuvá való fejleszthetése 
czóljából járuljon hozzá a már e czélra gyűjtött összeghez a 
maga segélyével. A presbyterium figyelembe véve az egyház
nak jelenlegi pénzügyi állapotát, a .kért segélyt ezúttal nem 
szavazza m eg; a főgymnasium ügyét azonban erkölcsileg tá
mogatja s felhivandónak tartja a várost, hogy az egyházzal 
együtt kérelmezze az államtól a gymnasiumnak állami költ
ségen való kibővítését, nyolezosztályuvá való kifejlesztését.“ 

Márczim 3. A fentebbi átiratra a képviselő gyűlés jegy
zőkönyvének 72—896. pontja igy válaszol :

„Olvastatott a helybeli ág. ev. egyház átirata, melyben 
felhivatik a község, hogy az egyházzal együtt kérelmezze az

8
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államtól az algymnasiumak kibővítését s illetve nyolez osz
tályúvá való fejlesztését.

Határozat. A képviselő testület készséggel adja hozzá
járulását ahhoz, hogy az egyházzal együttesen kérelmezze az 
algymnasiumnak nyolez osztályúvá fejlesztését s a netalán 
kiküldendő küldöttségben való részvételét biztosítja.“

Márczius 19. E napon tartott presbyterinmi gyűlés jegy
zőkönyvének 13 pontja az államsegély kérésének ügyében 
igy szól:

„B.-Csaba városa átiratában arról értesíti az egyházat, 
hogy a maga részéről hajlandó azon küldöttségben hivatalos 
kiküldöttei által részt venni, melynek czélja az államnál ké
relmezni a b.-csabai algymnasiumnak állami költségen nyolcz- 
osztályuvá leendő kifejlesztését. A presbyterium ezt örömmel 
tudomásul veszi s a maga kebeléből a következőket választja 
be a küldöttségbe: Szeberényi Lajos Zs. lelkészt, Achim Ta
más gondnokot, Kocziszky Mihály, Uhrin dános és Jánovszky 
András presbytereket.“

JÍpril 14. A létesítendő főgymnasium ügyében küldött
ség ment föl a Cultusministeriumhoz. A küldöttségben ott 
voltak : Szeberényi Zs. Lajos igazgató-lelkész, Bajcsy János 
felügyelő, Áchim H. Pál, Achim F. Tamás, Kliment Z. György, 
Kovács Sz. Mihály presbyterek az egyház részéről; — Maczák 
György biró ,. Korosy László elsőjegyző, Seiler Elek, Sailer 
Gyula, dr. Fáy Samu és dr. Zsilinszky Endre képviselőtestületi 
tagok a község részéről. Szeberényi Zs. Lajos vezette a kül
döttséget a Minister úrhoz s terjesztette elő az egyház és köz
ség közös kérelmét. Beszédében kiemelte, hogy a békés-csa
bai gymnasium kulturális missziót teljesit s mint ilyen méltó, 
hogy állami segélyezésben részesüljön, annál is inkább, mert 
eddigi fenntartói: az ev. egyház és község — egyéb kötele
zettségeik mellett — egyedül a magok erejéből képtelenek 
algymnasiumukat főgymnasiummá fejleszteni. A Minister előre 
bocsátotta, hogy tárezájának főfeladatául nem tartja a közép
iskolák szaporítását, de elismeri, hogy Békés-Csabán fontos 
pozicziója lenne egy teljes főgymnasiumnak, tekintettel a 
község nyelvi viszonyaira. Azzal az ígérettel, hogy foglalkozni 
fog ez ügy gyei, vett búcsút a küldöttségtől, a mely azután 
még Zsilinszky Mihály államtitkár urnái és dr. Klamarik Já 
nos miniszteri tanácsos urnái is tisztelgett s e két helyről is a 
legkellemesebb benyomásokkal távozott.



íor
Az államsegélyért benyújtott kérvény tekintetes dr. Zsi

linszky Endre ur munkája.
Május 6. Községünk képviselő-tostülete, az ezredéves 

évforduló emlékének megörökitésére a létesítendő főgymna- 
sium részére újabb 50.000 frtos áldozatot hozott a képviselő 
gyűlés jegyzőkönyvének, ide iktatott 147 - 896. pontja szerint:

„Tárgyaltatott Beliczoy István képviselőnek a létesítendő 
főgymnasium részére az eddigi 2500 frt évi segélynek 5C00 
frtra való felemelése iránt tett indítványa. — Annak kimon
dása mellett, hogy a Csabán létesítendő főgymnasium részére 
megszavazandó ujabbi évi 2500 frt segély azon feltételhez 
köttetik, hogy a tanulók között felekezeti tekintetben külömb- 
s Ag nem tétetik, — az indítvány névszerinti szavazás alá bo- 
csájtatott a kérdés oly feltevésével, hogy mindazok, kik ezen 
ujabbi 2500 frt évi segélyt a létesítendő főgymnasium részére 
a fenti feltétel mellett megszavazzák „igen“-ncl, ellenkező 
esetben „nenT'-mel szavazzanak. „Igen“-nel szavaztak: Bakos 
Mátyás, Beliczoy Géza, Beliczey István, Beliczey Rudolf, 
Botyánszky György, Fábry Károly, Gajdács Pál, Haan Béla, 
Kliment Z. János, Kocziszky Mihály, Kovács L. Mihály, 
Koron Pál, Rosenthal Ignácz, Sohár Kálmán, Simkó István, 
Szalay József, Urszinyi János, Varságh Béla, dr. Zsilinszky 
Endre, Steller Árpád, Csicsely Mihály, Korosy László, 
Moczkovcsák György, Gally Gyula, dr. Reisz Miksa, Burger 
Lipót, Áchim Gusztáv, Fejér Béla, Omazta Elemér, Zsíros 
András Achim H. Pál, Bankó János, Blaskó András, Filipinyi 
Lajos, Filipinyi Soma, Leszko János, Kovács Sz. Mihály, 
Kristóffy Károly, Sipiczki K. János — „Nem“-mel szavaztak: 
Kliment György, Kovács Mátyás. — A szavazás eredményé
hez képest a Csabán létesítendő főgymnasium részére évi 
2500 frt ujabbi segély folyósítása a fenti feltétel kikötése 
mellett elhatároztatik s jelen határozat jóváhagyás végett a 
tekintetes törvényhatósághoz felterjesztetik.“
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5 Áchim Tamás 100 4 0 Gajdács Jánosné özv. 100
6 Aradi Ipar és Népbank 41 Gally Gyula 200

Békésmegyei Fiókin- 42 Galli János 100
tézete 1000 43 Gencsy József 200

7 Aradszky Pál 1 0 0 44 Gécs János 200
8 Bakos Mátyás 100 45 Griinwald Kálmán 2 0
9 Bajcsy .János 5 0 0 46 Haunesz József 50

10 Balás Ádárn 100 47 Hannó Pál 5 0
11 Bánó József 3 0 0 3 8 Havasi Dezső 50
12 Bartóky József dr. 100 4 9 Havran Pál 50
13 Belanka Pál 1 0 0 50 Hirsch báró 100
14 Beliczey István 1 0 0 0 51 Hoffmann Rezsőnóözv. 5 0
15 Bende Albert dr. 100 52 Hoffmann Sándor 50
16 Békés-csabai takarék- 53 Hornyaesek István 100

pénztár 2 0 0 0 53 Hornyacsek József 100
17 Békósmegyei Közlöny 2 0 0 55 Horváth Mihály 5 0
18 Bogár Dániel 4 0 0 56 Hugyeez János 25
19 Bohus Károly ICO57 Hulyuk János 20
20 Botyánszky András 10U 58 Huszka Márton 50
21 Botyánszky Mihály 100 59 Jaczina István 5 0
92 Bujdos Alajos 5 0 60 Jeney Endre 5 0
23 Bukovszky János 100 61 Jeney László 20 0
24 Csendes József 5 0 62 dr. Kerényi Soma 300
25 Csicsel Mihály 3 0 63 Kesiár János 50
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35 Filipinyi Lajos 50 73 Kovács Károly 50
36 Filipinvi Samu 100 79 Kugel Sámuel 100
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161 Weinberger Mór 100 166 Wilim István 100
162 Weisz Adolf 100 167 Zahoran Pál 100
168 Weisz Ede 200 168jZámecsnyik Lajos 30
164 Weisz Mór 100 169 Zsilinszky Endre dr. 500
165 Wenich Károly 40 170 Zsíros András 100
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Kiemelendő, hogy a helybeli „Corvina“ könyvnyomda 
szives volt a főgymnasium érdekében kibocsátót Felhivási 
iveket, nemkülönben a hozzájuk csatolt Alapítvány, illetőleg 
Adomány-leveleket ingyen elkészíteni, a miért is hálás kö
szönettel tartozik intézetünk.

Ide iktatom a bányakerületi püspök ur ü  méltóságának 
1896. május 5-én 1118. szám alatt kelt levelének a létesítendő 
főgymnasiumra vonatkozó következő szakaszát:

„Adja a Kegyelem Ura, hogy ez legyen az a kicsiny 
mag, a melyből egykoron a hazai Protestantismus erős szel
lemvára fejlődjék s hogy egygyel ismét szaporodjék a szel
lemi fegyverekkel világosságot terjesztő intézetek száma.“



IV .

Végzett tantárgyak s a reájok hetenkint 
fordított órák száma.

Első osztály.

Vallás. Heti 2 óra. Hr. Luther Márton kis kátéjának 
második része. — Bibliai történetek. — Az uj testamontom 
könyveinek ismertetése.

Magyar nyelő. Heti óra (>. — Értelmes és hangsúlyos 
olvasás. — Az olvasókönyvben és nyelvtanban előforduló 
prózai olvasmányok részben olvasva, tárgyikig értelmezve és 
tartalmilag elmondva, részben elemezve is. Költemények 
beemlézése és elszavalása. Nyelvtanból: a hangok, a mon
datok általában, a mondatrészek, a mondatok nemei, a be
szédrészek, az állítmány, az ige nemei, az állítás módjai, 
ige idők, az alanyi- és tárgyas ragozás, az egyes mondat
részek, szóképzés. — Kéthetenként iskolai Írásbeli gyakorlat 
az elvégzett tananyaghoz alkalmazva.

Latin nyelő. Heti 7 óra. — Olvasás. — A liangzós és 
mássalhangzós tövű főnevek és melléknevek ragozása és a 
nemi szabályok. — Praepositiók. — Melléknevek fokozása, 
határozók, számnevek, névmások. Cselekvő és szenvedő 
alakú igék ragozása. A folyó tanévi olvasmányok : Az ol
vasókönyv I. részéből 48 latin fejezet és ugyanannyi magyar 
fejezet. — Hetenként iskolai Írásbeli gyakorlat, az elvégzett 
tananyaghoz alkalmazva.

Földraj/.. Heti 4 óra. Földrajzi előismeretek. Magyar- 
ország. — Budapest és környéke, az Alföld, a Duna és a 
Dráva köze, meg a tengerpart; az északnyugoti, északkeleti 
és délkeleti felföld. Európa általános leírása. Európa 
hegyrendszerei, síkságai, folyórendszerei, éghajlata, termé
nyei, népei. Európa országainak leírása.
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Számtan. Heti 3 óra. Számlálás fejben fel- és lefelé. 
Számok kimondása és leírása. A rómaiak szám írása. A tizedes 
törtek. A méter rendszer. A négy számolási művelet egész 
számokkal és tizedes törtekkel. Törzs és összetett szám. A 
számok oszthatóságának ismertető jelei. Tényezőkre való bon
tás. A legkisebb közös többes. A közönséges törtek ismer
tetése, alakjuknak változtatása, értékváltozás nélkül. Alap
műveletek közönséges törtekkel. Időszámítás. Jvét hetenként 
isk. írásbeli dolgozat.

'Rajzoló mértan. Heti 3 óra. Az egyenes vonal és fek
vési viszonyai. Alapműveletek adott méretű távolságokkal. A 
szög keletkezése és jelölésé. A kör és a hozzá tartozó egye
nesek. A szögmérő alkalmazása. Szögpárok. Az egyenes vo- 
nalusikidomokrajzolása, szemléltetése. Az idomok szimmetriája. 
A kör osztása és a szabályos sokszögek szerkesztése. Csillag
idomok. Egynéhány görbe vonal szerkesztése és végre a terület
mérés példákkal megvilágítva. Egyenesekből és körívekből 
összerakott diszitményelc u. m. meanderek, padozat (mozaik) 
minták, rozetták táblarajzok után és a tankönyből, részben 
színezéssel.

Szépírás. Heti i  óra. Kis és nagybetűk alaki rokonságuk 
szerint csoportosítva, majd egyes szavak és mondatok má
solva és ütenyre Írása.

Ének. Heti 2 óra. I TV. Egyszólamu énekek: Oh szent 
Isten, Halld meg atyánk, E házban mennyei, Itt vagyunk, 
Mi urunk édes atyánk, Örvendj Jézusnak sz. nyája, Nyis
sátok meg kaputokat, Jön a király, Áldott az élet Istene, A 
pusztáról szók hangzanak, Örömdalok hangozzanak, Krisztus 
urunknak, Menyből jővén, Krisztus született, Jézusom én sze
relmem, Jézusom ha reád nézek, Öt a forrás, Jézus él már 
halálom, Jézus ki a sötét sir zárát, Dicsőség a magasságban, 
Mi hiszünk mind egy Istenben, Hazánknak nagy Istene, Isten 
e honnak, Isten rendithetlen várunk, Leborulva szent érzet
ben, Ki csak Istenre dolgát bízza, Isten én erőm és bizodal
mám. Két szólamunk : Mint a szép hives patakra, Hazánk 
nagy Istene, Maradj meg kegyelmeddel, Mind jó a mit Isten 
tészen. Három szólam nak; Jézus hozzád emelkedünk, Az 
öröm nap ránk virradóit, Ha tetszése Istenemnek. Két szó- 
lamu dalok : Hymnusz, Szózat, Gyűjtik a csordákat, Csendes 
már a falu, Szomorú a magyar nóta, Édes anyám ha be jön, 
Fehér galamb, Előre barátim, Nemzeti zászló.



Tornázás Heti 2 óra. I. Szabadgyakorlatok: Állások : 
alap, lépő, keresztezett, terjeszkedő, guggoló állás. Tagszabad
gyakorlatok : karlenditések, karlökések minden irányban; 
törzshajlitások és forgatások ; térd és láboraclés, lábvetések. 
Járó szabadgyakorlatok : alapjárás meghatározott számú lé
pésekkel és e nélkül, oldal és arezsorban, helyben és tovább
haladással. Futás: 8 perczig. Verseny futás 100 lépésnyire. II. 
Rendgyakorlatok. Katonai rendgyakorlatok : Állás, sorfelál- 
litás, igazodás, fővetések, fordulatok, menet előre, hátra, ol
dalt, lépésváltás, rövid, teljes lépés ; szakasz felállítás, kettős 
rendekbe fejlődés. Tornázó rendgyakorlatok: Járás csiga, 
nyolczas és kigyóvonulás, kanyarodás, ellenvonulás kettős 
és négyes sorokba. III. Szergyakorlatok: Botgyakorlatok, 
magas ugrás állásból, iramodással, elugrás, jobb, bal és páros 
lábbal, lóugrások különféle állásokba, távol u g rás; lovon : 
iramodás, lovagi felülések, ugrás állásba és lóugrások; nyúj
tón : függés, fogás csere, függeszkedés, lendülés, a térd és 
kelepfelvetődés, fészek, támaszból egyszerű leereszkedés és 
átfordulás függésbe ; alacsony nyújtón egyszerű fogások ; víz
szintes létrán : fogás, függés, karrángás a kapocsfán, függő 
állásban menés ; rézsútos létrán : fel és lemenések, függesz
kedés, gyakorlatok függő állásban; mászás a póznán, gya
korlatok, függő állásban, mászás után fogással, vándor má
szás, mászás két póznán, kötél mászás ; gyűrű hintón : függő 
állások, átfordulások, hintázás {“elhúzódással is ; korláton gya
korlatok támaszban, támlázás, támaszcsere, üléscsere, lendülés, 
támasz fekvések, vetődő és kanyarlati kiugrás, egyszerű át
fordulások függésben.

Második asz fali/.

Vallás. Heti 2 óra. Az első osztálylyal együtt.
Magyar nyelő. Heti 5 óra. Az első osztály tananyagá

nak ismétlése után a rágós és névutós határozók. Az össze
tett mondatok. Mondatröviditós. Mondatképletezés. 11 nyelv
tani s 88 olvasókönyvi olvasmány tárgyalása alaki, tartalmi 
magyarázattal. A szóbeli előadás gyakorlása. Mondattani ele
mezés. 17 költemény értelmezése, betanulása és elszavalása. 
Rokonalaku és rokonórtelmü szók egybeállítása és magyará
zata. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat az átvett tan
anyaghoz mérten.
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Latin nyelő. Heti 7 óra. Az első osztályú tananyag is
métlése. Á cselekvő, szenvedő és deponens igék ragozása ; a 
körülírt igeragozás. Az igék perfectum és supinurn alakjai. 
A tőváltoztató, hiányos és egyszemélyü igék. Szóképzés. Szó
tanulás. Több mondattani szabály. Az olvasó és gyakorló
könyv II. részéből 30 latin és 29 magyar olvasmány. Heten
ként egy iskolai Írásbeli dolgozat.

Földrajz Heti 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália 
ét Polynesia ismertetése, tekintettel a növény, állat, éghajlat, 
nép, ipar, kereskedés és az oro-hydrographia viszonyaira. 
Térképrajzolás.

Számtan. Heti 4 óra. Az első osztályú tananyag ismét
lése. A méter rendszer és a hazai pénzisme. Rövidített szám
tani műveletek. Az arányasság és egyszerű hármas szabály. 
Olasz számolási mód. Százalék számítás száztól, százra és száz
ból. Nyereség veszteség számítás. Brutto, netto, tara, pót
súly, refactia, calo, füsti kiszámítása. Kamat és jövedelem 
számítás. Lerovat és leszámítolás. Az arány és alkalmazása. 
Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat az átvett tananyaghoz 
mérten s óráról órára házi feladatok.

“Rajzoló mértan. Heti 3 óra. A hasábos és gúla-tele 
testek, valamint az egyenes körhenger és körkúp könnyen 
leolvasható tulajdonságainak ismertetése. Ezen testek szem
léltetéséből kifolyólag: a sik és helyzete; két egyenes, az 
egyenes és a s ik ; két sik kölcsönös helyzete, lapszög ; test
szöglet. A szabályos testek számának meghatározása után a 
gömb. A testek egybevágósága és hasonlósága. Szimmetria. 
Felszín- és köbtartalom-számitás. Az elősorolt testeknek há
lózatukkal és metszeteikkel való ábrázolása, a legegyszerűbb 
helyzetekre szorítkozva, eleinte csak szemlélet után, később 
távlati szerkesztéssel is, árnyékolás nélkül és árnyékolással 
is. Diszitményi rajzolás táblarajz után, részben színezéssel.

Szépírás. Heti 1 óra. A magyar kis és nagybetűk, sza
vak és mondatok, később a német kis és nagybetűk másolva 
és ütenyre Írása.

Ének. Heti 2 óra. Énekek és dalok, mint az első osz
tályban.

Tornázás Heti óra 2. Mint az első osztályban.
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Ha nn a dili asztali/.

Vallás. Heti 2 óra. A keresztyén hittan és erkölcstan.
Magyar nyelv. Heti 3 óra. Az olvasókönyv 37, a nyelv

tan 7 prózai olvasmánya alapján a hang-, szó és mondattan; 
20 elemezett, beemlézett és elszavalt költemény nyomán a 
hangsúlyos verselés. A polgári ügyiratok közül : a bizonyít
vány, folyamodvány, nyugtató, kötelezvény és szerződés. Két- 
hetenkint egy, összesen 14, részben iskolai, részben házi dol
gozat a nyelvtan és az olvasmányok köréből.

Német nyelv. Heti 4 óra. A német nyelv alaktana rend
szeresen gyakorlatilag ismertetve a „Geschichten von Herak
les“ czimü olvasmány I—XVIII. szakaszai alapján. Fordítások 
németből magyarra és viszont. A szóképzés elemei. Köl
temények : Das Schwert. (Uhland). Der Mutter Grab. (Hoff
mann v. Fallersleben). Der Bettler und ein Hund. (Chn- 
misso.) és Die Sterne. Két hetenkint egy iskolai Írásbeli 
dolgozat.

Latin nyelv. Heti 6 óra. Az olvasókönyv első XX. fe
jezete és a gyakorlókönyv első 28 pontja alapján az alaktan 
ismétlése és gyakorlása mellett az alany és állítmány ; szen
vedő alak ; állitmányi névszó ; egyeztetés ; a főnév számainak 
használata ; a jelző ; értelmező ; az aceusativus-, a dativus-, 
a genitivus-, és az ablativus használata ; az infinifívus; acc. 
és nőm. cum infinitivo ; gerundium és supinum ; az idők és 
módok használata; kérdő mondatok ; a tagadás. A költői 
függelékből : Versus Memoriales Catonis. A római év. A 
tavasz. A haszonlesés. Az idő hatalma. Ezek nyomán a 
szótagok időmennyisége. Hetenkint egy iskolai Írásbeli dol
gozat ; összesen 28, részben scriptum, részben extemporale.

Történet. Heti 4 óra. Hazánk története a magyarok be
költözése előtt. A magyarok a fejedelmek és királyok korában. 
Az életmód és műveltség az egyes századokban. Magyaror
szág politikai földrajza.

Természettani földrajz. Heti 2 óra. Bevezetésül a ter
mészettan főbb törvényei kísérleti alapon. A föld száraza, vi
zei őslégköre. A föld belseje.

Számtan. Heti 3 óra. A második osztály tananyagának 
fölolevenitése. Az összetett hármas szabály körébe tartozó fel
adatok megoldása következtetésekkel, egyszerű és összetett 
arányiatokkal, vonalmódszerrel, lánczszabálylyal. Az egyszerű



és összetett kamatszámolás esetei. Határidő számolás. Az ará
nyos osztás. Elegyitési feladatok. Kéthetenkint egy iskolai 
dolgozat; óráról-órára házi feladatok.

Ttajzoló mértan Heti 2 óra. A sikterületek fölmérése, a 
mérőeszközök ismertetése. Kisebbített s nagyobbitott mérték. 
Az egyenesekről és szögektől szerzett ismeretek kibővítése. 
A háromszögek szerkesztése, egybevágósága és hasonlósága. 
Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése. Az egye
nes vonalú zártidomok szerkesztése meghatározó alkatrészeik
ből, alaptulajdonságaiknak bővebb fejtegetésével. A kör osz
lása. A beirt és körülirt sokszögek. Axialis és centrikus szim
metria. Távolságok osztása egyenlő részekre vagy adott szá
mok arányában a transversalisokról szerzett ismeretek alap
ján. Hasonló alakok szerkesztése. Az idomok területe, átala
kítása és osztása. Diszitményi rajzolás táblarajz után, színe
zéssel adott utasítás vagy minta szerint.

Ének. Heti 2 óra. Énekek és dalok mint az első osz
tályban.

Tárná zás. Heti 2 óra. I. Szabadgyakorlatok. Állások : 
roham és lebegő állás, térdelés. Tag szabadgyakorlatok, mint 
az első osztályban. -Járó szabadgyakorlatok, mint az első osz
tályban ; ezen kívül különféle müjárások, lábujliegyen, sarkon, 
bibiczhintázó járás, hármas lépéssel járás. Futás 5 perczig. 
Versenyfutás 150 lépésnyire. II. Rendgyakorlatok. Katonai 
rendgyakorlatok, mint az első osztályban. Tornázó rendgya
korlatok, mintáz első osztályban, ellenvonulás kettes, négyes, 
nyolczas és tizenhatos sorokban. III. Szergyakorlatok : magas 
és távolugrás, mint az első osztályban ; bakugrás, az egyszerű 
felülések, leugrások, terpeszkedő ugrás helyből és iramodás- 
sa l; nyújtón, vízszintes létrán, mint az első osztályban, ré
zsútos létrán, ezen kívül függeszkedés lendülettel, fokokon 
fülfogással, támlázás után való fogással; mászás a póznán, 
mint az első osztályban; ezen kívül utánfogással, függeszke
dés két póznán, átfordulás, fészek, zászló, gyűrű hintán és 
korláton, mint az első osztályban.

Negyedik osztály.
Vallás. Heti 2 óra. A harmadik osztálylyal együtt.
Magyar nyelő. Az olvasókönyv 17 olvasmánya stilisztikai 

alapon tárgyalva. Az egyszerű irály. Szülőföldemen (Petőfi S.) 
Távol a hazától (K. K.), Mohács (Kisfaludy K.), Mikesbuja



(Vörösmarty M.), Irinyi dala (Kölcsey F.), A magyarokhoz 
(Berzsenyi D.), Hazámhoz (Szász K.), Fohászkodás (Berzsenyi 
D.), A szegény aszszony könyve (Vörösmarty M.), Himfy 
dalaiból 4, Távolból (Petőfi S.), Közelitőtél (Berzsenyi D.), 
Az ó torony (Arany J.), Az alföld (Petőfi Sándor), Szüretünk 
(Lóvay S.), Kis-Kunság (Petőfy S.), A puszta télen (Petőfi 
S.), Zivatar (Tompa M.), Családi kör (Arany J.), Adós fizess 
(Tompa M.), Az ősz bajnok (Vörösmarty M.), A sastoll (Kis
faludy K.), Kont (Garay J .), Éji látogatás (Gyulai P.), Roz- 
gonyiné (Arany ■).), Szilágyi Erzsébet (Tóth K.), Mátyás 
anyja (Arany J.), Szibinyáni Jank (Arany J.), Szondi két 
apródja (Arany J.) és ugyancsak Arany Toldija alapján a 
szépirály ; a hangsúlyos időmértékes verselés, a klasszikus és 
modern vers alakok. Beemlézósre és szavalásra Toldi VI. 
éneke és 27 költemény. Stildolgozat lcéthetenkint egy, ösz- 
szesen 14, részben házi, részben iskolai.

Német nyelő. Heti 3 óra. Az alaktan folytonos ismétlése 
mellett a szóképzés kibővítése, szókötés, szórendezés és a 
mondatszerkesztés szabályai az olvasókönyv következő da
rabjai alapján: Der Argonautenzug (I.—IV.), Der hörnerne 
Siegfried, Siegfrieds Empfang am Hofe zu Worms, Siegfried 
u. Crimhilde, Siegfrieds Verrath u. Tod, Das Erdbeben von 
Caracas. — Magyarról németre a mondattan tárgyalásával 
kapcsolatban levő magyar fordítási gyakorlatok. Költemények 
beemlézése és elszavalása. Kéthetenkint egy isk. Írásbeli gya
korlat az elvégzett tananyaghoz alkalmazott mondatok.

Latin nyelő. Heti 6 óra. Róma történetéből a köztársa
ság kezdete, a patríciusok és plebjusok egyenetlenkedése; a 
decemvirek. Ezen olvasmányok és a gyakorlókönyv 41—84. 
terjedő magyar fordítási darabjai alapján az alaktan gyakor
lása, az összetett mondatok ; a függő beszéd; a szó és mon
datrend ; a törtszámok kifejezése; római pénz, mérték és nap
tár. Ovidiusból: Gabii városának bevétele. A Fabiusok veszte. 
Daedalus és Ikarus. Philemon és Baucis. Ezek nyomán a vers
tan. Hetenkiut egy iskolai Írásbeli dolgozat, öszszesen 28; 
részben scriptum, részben extemporale.

Történelem. Heti 3 óra. A történelem fogalma, tárgya, 
feladata, segéd-tudományai. Egyptom, Babylonia, Assyria, Phö- 
nicia és Kis-Azsia története ; az árjak, módek és perzsák tör
ténete. Görögország földrajza és a görögök története. Itália 
földrajza és a rómaiak története Augustus császárig.
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Természetrajz. Heti óra 8. A chemiai előismeretek, meg
felelő kísérletek alapján. Ásványtan: az ásványok tulajdon
ságai, a kristályok és kristály-rendszerek, az ásványok rend
szeres leirása. A kőzettan és földtan.

Számtan. Heti 3 óra. Az algebra jelei. Ellentett menyi- 
nyiségek; a negativ számok bevezetése. A négy művelet al
gebrai egész és tört kifejezésekkel. A számok oszthatósága, kö
zös osztó és közös többes. A tört röviditése. Törtek össze
adása és kivonása. A legfontosabb szorzatok alakja (négyzet, 
köb, geometriai haladvány). Az elsőfokú egyenlet egy isme
retlennel, tekintettel a reá vezető tárgyi feladatokra és ki
térj cszkedve az arányok tanára. Kéthetenkint egy iskolai 
dolgozat; óráról órára házi feladatok.

ttajzoló mértan. Heti 2 óra. Az egyenes körkúp és sze
letei. A körtan könnyebb tételeinek ismertetésével az érin
tés és mértani hely egyszerűbb feladatainak megoldása. Az 
ellipsis, hyperbola és parabola alakításai; főbb tulajdonságaik
nak ismertetése, érintőiknek szerkesztése. A kúpszeletek ro
konsága. Evolvens, kardois, a cykloidák különféle faja, csiga
vonalak. — A sik és helyzete ; két egyenes, az egyenes és a 
sik, két sik kölcsönös helyzete ; az egyenes és sik metsző
vonala és szöge; szögletek ; ábrázolás egy és két képsikon. 
Épületek terve. — Diszitményi rajzolás táblarajz után, szi- 
nezéssel adott utasítás vagy minta szerint.

Ének. Heti 2 óra. Énekek és dalok, mint az első osz
tályban.

Tornázás. Heti 2 óra, mint a harmadik osztályban.
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Kézikönyvek 1896—97-re.

Varga J. Bibliai történet. Budapest, Franklin Társulat, 
1890. 80 kr.

Győry Vilmos, dr. Luther Márton kiskátéja. Budapest, 
Kókai, 1890. 25 kr.

Pirchala Imre, Latin nyelvtan. Pozsony, Stampfel, har
madik javított kiadás, 1895. 120 kr. vászonkötésben.

Pirchala Imre, Latin olvasókönyv. Pozsony, a gymn. al
sóbb osztályai számára. Stampfel, 1894.120 kr. vászonkötésben.

SzinnyeiJ. Magyar nyelvtan. I. Budapest, Hornyánszky, 
1889. 00 kr.

Lehr-Riedl. Magyar olvasókönyv. I. Budapest Franklin- 
Társulat, 1889. 80 kr.

Hunfalvy János, Európa földrajza. Budapest, Atheneum, 
1887. 60 kr.*)

Lange-Chevren, Atlasz. 14. kiadás. Budapest, Lampel, 
1 frt vászonkötésben.

Mocsnik-Schmidt, Számtan. 21-ik magyar kiadás. Buda
pest, Lampel, 1895. 1 frt 20 kr.

Mendlik-Schmidt, Rajzoló geometria, I., II. 2. kiadás, 
Bildest, Lampel, 1892. 1 frt 20 kr.

*) 18967-re függőben van.
J e g y z e t  : Rajzszerekül mind a négy osztálynak ezek szükségesek és ajánl- 
tatnak : 1. egy doboz rajzeszköz 2 frt 85 kr. — 2. Rajztábla, 30 cm. széles 
40 cm. hosszú 54 kr. — 3. Rajzsin, 45 cm. hosszú 25 kr. — 4. Háram- 
ezögvonalzó 15 kr. — 5. Boríték 30 kr. — 6. Két H ardm uth, egy kemény 
egy puha 12 kr. — 7- Rajzszegek, 12 drb 8 kr. — 8. Radír gummi tí kr.
— 9. Tus 35 kr. — 10. Zinober festék No. 2. 5 kr, Ocker égetett 4 kr, 
Ocker világos 5 kr, Carmiu No. 2. 5 kr. U ltram arin 4 kr, Czitromsárga 
5  kr, Aranyfesték 15 kr. — 11. 2 ecset 1 vékonyabb, 1 vastagabb — kr.
— 12. Szögmérő 5 kr. 13. Tus csésze. —
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II. osztály.

Varga J. Bibliai történet. Budapest, Franklin-Társulat, 
189;). 83 kr.

Győry Vilmos, Ur. Luther Márton kis kátéj a Budapest, 
Kókai, 1890. 25 kr.

Pirehala Imre, Latin nyelytan. Pozsony. Stampfel, har
madik javított kiadás, 1895. 1 frt 20 kr. vászon kötésben.

Pirehala Imre, Latin olvasó és gyarkorlókönyv. a gymn. 
alsóbb osztályai számára. Pozsony, Stampfel, 1894. 1 frt 20 kr. 
vászonkötésben.

Szinnyei J., Magyar nyelvtan II., 4. kiadás. Budapest, 
Hornyánszky, 1891. 40 kr.

Lehr-Riedl, Magyar olvasókönyv II. Budapest, Franklin- 
Társulat, 1887. 1 frt 20 kr.

Hunfalvy János, Ázsia, Afrika,Amerika, Ausztrália föld
rajza. Budapest, 1887. 60 kr.*)

Lange-Chevren, Atlasz. 14. kiadás. Budapest, Lampel, 
1 frt. vászonkötésben.

Mocsnik-Schmidt, Számtan. 21-ik magyar kiadás. Bu
dapest, Lampel, 1895. 1 frt 20 kr.

Mendlik-Schmidt, Rajzoló geometria, I. II. 2 kiadás. Bu
dapest, Lampel, 1892. 1 frt. 20 kr.

III. osztály.
Bereczky Sándor. Keresztény hittan és erkölcstan. Bu

dapest, Kókai Lajos, 1892.
Pirehala Imre, Latin nyelvtan. Pozsony, Stampfel, har

madik javított kiadás,1895. 1 frt. 20 kr. vászonkötében.
Pirehala Imre, Latin olvasó és gyakorlókönyv a III. és IV. 

oszt. számára. Pozsony, Stampfel, 1894. 1 frt 20 kr.
Pirehala Imre, Rerum Romanarum liber. Pozsony, Stamp

fel, 1893. 1 frt vászonkötésben.
Deme Károly. Magyar nyelvtan és hangsúlyos verselés. 

Budapest, 1833. 50 kr.
Lehr-Riedl. Magyar olvasókönyv. III. Budapest, 1886.

1 frt 20 kr.
Virányi Ignáez. Módszeres német nyelvtan, 3-ik kiadás. 

Budapest, Eggenberger, 1891. 90 kr.

‘) 1896/7*re függőben van.
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Virányi ígnáez. Német olvasó- és gyakorlókönyv, 2-ik 
kiadás. Budapest, Eggenberger, 1893. 80 kr.

Schmidt Ag. Fizika és fizikai földrajz. Budapest. Lam- 
pel, 7. kiadás, 80 kr.

Baróti-Csánki. Magyarország története. Budapest, Lampel, 
1891. 1 frt 20 kr.

Lange-Ohevren, Atlasz, 14-ik kiadás. Budapest, Lampel 
1 frt vászonkötésben.

Mocsnik-Schmidt, Számtan. 21-ik magyar kiadás. Buda
pest, Lampel, 1895. 1 frt 20 kr.

Mendlik-Schmidt. Rajzoló geometria III. IV. Lampel, 
1 forint.

IV asztali/.

Bereezky Sándor. Keresztény hittan és erkölcstan. Buda
pest, Kókai L. 1892.

Pirchala Imre, Latin nyelvtan. Pozsony, Stampfel, har
madik javított kiadás, 1895. .1 frt 20 kr.

Pirchala Imre, Latin olvasó- és gyakorlókönyv a III. és 
IV. osztály számára. Pozsony, Stampfel. 1894. 1 frt 20 kr.

Pirchala Imre, Herum Romanarum liber. Pozsony, Stamp
fel. 1894. 1 frt.

Korda Imre. Stylistika, 2. javitott kiadás, Franklin- 
Társulat, 1890. 120 kr.

Arany J. Toldi. Magyarázta Lehr A. 8 kiadás. Budapest, 
Franklin-Társulat, 1893. 80. kr.

Hoffmann M. Német nyelvtan, 6. kiadás. Budapest, Frank
lin-Társulat, 1891. 60 kr.

Hoffmann M. Német mondattan és olvasókönyv. 4. ki
adás. Budapest, 80 kr.

Varga Ottó. Világtörténelem. I. 2. kiadás. Budapest, 
Franklin-Társulat. 1 frt.

Mendlik-Schmidt. Rajzoló geometria, III. IV. Budapest, 
Lampel. 1 frt.

König-Beke. Algebra I. Budapest, Eggcnberger, 1892. 
80 kr.

Lange-Ohevren. Atlasz, 14. kiad8s. Budapest, Lampel, 
1 frt vászonkötésben.

Roth S. Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai, 5 
kiadás, Budapest, Franklin-Társulat, 1 frt 20 kr.

9



V I.

Az algymnasiumot kormányzó bizottság.

Egyházi elnök : Szeberényi Lajos Zsigmond, lelkész.
Világi elnök : Bajcsy János, egyházi felügyelő.
Jegyző ; Majoros József, tanár.
Pénztáros: Vidooszky .János, takarékpénztári vezérigazgató.
Gondnok: Sztraka  Ernő, mérnök.
Tagok a városi képviselet részéről: Achim  Gusztáv, 

városi m érnök; Varsági) Béla, gyógyszerész.
Az egyház részéről : Achim  Fr. Tamás, Gally Gyula, 

Griecs T. Mihály, Kocziszky Mihály, Korea Pál, Korosy 
László, Linder Károly, Urszinyi dános, dr. Zsilinszky  Endre, 
Zsilinszky  György, (1896. április hó 4-én jobb létre szenderiilt.)

A tanárok részéről: tíuhooszky  János, igazgató ; Majoros 
József, tanár.



m

Tanárok.
Babich Pál, alap és szakvizsgálatot tett helyettes tanár, 

tanított magyart az I., latint az I., rajz. mértani az I., néme
tet a VI. Heti órája 19. Áz I. osztály főnöke. Könyvtáros. 
Működik ez intézetben 2 év óta. A tanári pályán töltött évei
nek száma 4.

Bukooszky János, old. rendes tanár, tanított számtant a 
III. és IV., rajz. mértani a II., I l i  és IV., természettani föld
rajzot a III. Heti órája 15. Igazgató. A szertár felügyelője. 
Működik ez intézetben 12 év óta.

Horváth János, jogosított rendes tanár, 1895. deezember 
1-jo óta nyugdíjban.

Kárpátba Arthur, helyettes tanár, tanított földrajzot az 
I. és II., történetet a III. és IV.; természetrajzot a IV., szám
tant az 1. Heti órája 21. A IV. osztály főnöke. A régiség és 
éremgyüjtömény őre. Működik ez intézetben 1 év óta. A tanári 
pályán töltött éveinek száma 8.

Lux Károly, helyettes tanár, tanított magyart a II., la
tint a II., számtant a II., németet a III. Heti órája 20. Műkö
dik ez intézetben 2 év óta. A tanári pályán töltött éveinek 
száma 5.

Majoros József, jogosított rendes tanár, tanított magyart 
a III. és IV., latint a III. és IV. Heti órája 19. A III. osztály 
főnöke. A tanári értekezletek jegyzője. Az algymnasiumi bi
zottság jegyzője. Működik ez intézetben 4 év óta. A tanári 
pályán töltött éveinek száma 17.

Gatli János, a helybeli evang. egyház rendes tanítója, 
tanított szépírást az I. és II., éneket az I.—IV., heti 4 órá
ban ; mint a helybeli torna-egyesület ideiglenes művezetője, 
tanított testgyakorlást az l IV., heti fi órában. Tanít 15 év óta.

A protestáns tanulókat nagy tiszt. Szeberényi Lajos Zsig- 
inond lelkész ur ; a róm. katholikusokat tiszt. Serly  Viktor 
segédlelkész ur ; a görög-keletieket nagytiszt. Popooits Viktor 
lelkész u r ; az izraelitákat főtiszt. Kohn E. H. főrabbi ur volt 
szives oktatni s vallástani osztályzatukat évharmadonként 
megküldeni.

V II.
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V III.

A tanulóknál előforduló rövidítések 
magyarázata.

Szám Előmenetel Magcwiselet

1 jeles jó
2 jó szabályszerű
3 elégséges kevésbé szabályszerű
4 elégtelen rossz

A kinél nincs jelezve a vallás, az protestáns; r. k. =  
római katholikus; g. ki. =  görögkeleti; izr. =  izraelita; isin. 
=  ismétlő; t. m. =  tandij-mentes; r. t. =  részleges tandíjas; 
őszt. =  ösztöndíjas; fm. =  felmentve. A kinek az énekrovata 
üres, az fel volt mentve.
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A tanulók.
A) A tanulók érdemsorozata.

Első osztály.
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Aczél Károly 2 2 3 3 3 3 2 2 1
3 2

Adám György r. k. 3 3 3 3 2 3 2 — 8 í
Bagyinka Mátyás, őszt. 1 1 1 1 1 1 fm 2 1 1
Bakos Mátyás 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2

5 Bakos Mihály 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1
Balás György 3 3 3 3 3 8 3 2 3 1
Bohus János r. k., őszt. 2 1 1 1 1 2 fm— 11 1
Bolius László 2 3 3 2 3 3 2 1 9 1
Botyánszk.y János 3 3 3 4 4 3 3 3 2 9

10 Brhlik György 3 3 4 4 3 4 2 3 2
Cservenák Lajos 0 3 4 3 3 3 9 3 3 1
Osethe Gyula r. k. 1 3 3 3 3 3 2 - 3 1
Ebner Gyula 3 3 3 3 :) 2 fm 3 3 9
Engelhardt József r. k. 1 1 1 1 l 9 3 2 I

15 Fassánok János r. k. 1 1 1 1 2 í 2 2 2
Filipinyi Sámuel r. t. 2 3 3 9 3 9 2 1 2 1
Gajdács György, ism. 3 4 4 4 4 3 2 3 3 9
Gally Géza 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2
Gécs János 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2

20 Gortko András 3 3 4 3 3 4 4 3 2 9
Gruber Izsák izr., r. t. 1 1 9 9 1 2 fm — 9 í
Hugyecz János 2 2 3 3 3 9 2 1 3 1
I ritz Béla, izr. 2 2; 3 3 3 3 4 2 2
Jaczina István r. k. I 2 3 3 3 3 2 2 1

25 Kesiar János 1 2 3 3 8 3 fm — 3 1
Kirila Gyula g. ki. 2 3 8  4 4 3 3 — 3 1
Kliment Z. András 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1
Klinghammer István r. k. 3 3 4 8 3 3 2 2 3 1

Kucsovszky Gyula r. k., r. t., őszt. 1 1 1 1 1 I fm — 2 1
30 Leitmann Albert r. k. 2 -> 3 3 3 3 fm — 2 o

Lepény István, őszt. í \ 1 1 1 1 2 2 1 I
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Liker Mihály, ism. 1 - 3 3 3 3 3 2 3
1

2 2
Löwy Sándor izr. 8 3 3 3 3 3 fm ■-- - 2 1
Lukoviczky András 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1

35 Lukoviczky János 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Lusztig Sámuel izr. 1 1 2 3 3 2 2 — 3 1
Machlik György, ism. 3 4 4 4 4 3 fm — 1 2
Maczák Mihály, őszt. 1 1 2 2 1 1 3 3 3 I
Máté János 1 1 2 2 2 3 3 2 3 1

40 Mázán János 3 4 4 4 4 4 fm — 3 2
Medovarszky Mátyás 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1
Molnár Mihály r. le. 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
Monszpirt Gyula r. k. 3 2 2 3 3 3 2 — 3 1
Moravszky András. 1 T 1 1 1 2 f m 3 9Ul 1

45 Ónodi János, őszt. 1- i 0 2 2 I 4 3 2 1
Oszaezky József 
Perkó Ferencz r. k.

2 í 2 2 9, 2 1 2 1 1
V i ZS f f á 1 a t  1 a n

Petrovszki István id., r. k. 3 3 3 3 3 3;fm ____ 3 1
Petrovszki 1st. ifj., r.k. rt. oszt. 1 1 1 1 1 1 2 — 1 1

50 Prónai Ernő izr. 2 2 2 3 3 3 r»i _____ 3 1
Rattai József r. k. Is i m a r a ti t !
Reisz István izr. 2 3 3 3 3 2 2 _____ 3 2
Révész Gyula izr., ism. 2 3 3 3 3 3 I 3 2
Rolkó Elemér 2 2 3 3 3 3 2 2 3 í

55 Rosenthal Zsigmond izr. 1 2 1 2 2 3 3 — 2 1
Russu György g. ki., ism. 
Schey János r. k.
Stern Samu izr.

2

3 1
3
3

3
3

3
3

3
3

1
2

1
2

9
2

1
1

1 •) 2 2 2 3 3 _____ 3
3

1
Szeberényi Pál 1 2 3 3 3 3 2 2 1

00 Szikora Mihály t. m., őszt. ! 1 í 1 1 1 2 1 3 2 1
Urban Mátyás 
Varga Károly r. k.

2 3 4 3 3 3 2 3 3 1
2 0 3 3 3 3 2 2 3 1

Vidovszky Lajos 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1
Vingron András r. k. 3 3 3 3 3 3 2 — Ti 9

65 Weisz Arnold izr. 2 2 3 3 3 3 2 ____ 3 1
Zlehovszki György r. k. 2 1 2 2 2 2 2 3 1

Magántanulók :
Iván Rezső 2 3 3 3 3 2 _____ _____ 3 _
Schweitzer Szilárd r. k. 2 2 2 3 3 3 2

I
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Második osztály.
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Achim János 2 2 3 3 3 3 4 3 3 1
Blaskó .József r. k. 4 4 4 4 3 3 2 — 3 9
Botyánszky János 1 2 3 3 2 2 fm 2 2 1
Cser vénák János 2 3 3 2 3 3 2 — 2 1

5 Czinner Arthur izr. ^2 3 3 2 2 3 3 — 2 2
Czíner Miksa izr. 2 3 3 2 2 3 2 — 3 2
Eisner Mihály r. k. 2 3 3 3 3 3 1 1 2 1
Filipinyi János 9 4 4 4 3 3 9 — 3 2
Friedmann Lajos izr., őszt. 1 1 1 1 1 1 1— 1 1

10 Galli Károly t. m. 2 2 3 3 2 2 1 — 2 2
Hankó Fái 1 3 4 3 3 3 1 3 3 1
Jeszenszky Károly 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1
Kalmár Ignácz r. k. 3 3 3 3 3 3 3 — 2 1
Kis László r. k., őszt. 1 1 1 l 1 1 1 1 2 1

15 Klein Sándor izr. 1 2 2 l 2 2 3 9 1
Kliment Z. György 3 4 4 3 4 3 2 3 2 1
Kocziha András r. t. 2 3 3 2 3 1 3 — 9 1
Koron Emil, őszt. I 1 1 í 1 2 l 1 2 I
Krausz József 1 3 3 3 3 3 3 2 9 1

20 Kugel Ede izr. 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1
Kvasz Ferencz 2 3 3 3 3 3 1 2 9ÍU 2
Lepény Tamás 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1
Löwy Ferencz izr. 2 8 3 3 2 3 fm 2 2
Lux Emil, őszt. 1 1 1 1 1 2 í 9 1

25 Medovarszky Pál 2 3 3 3 3 2 2 1 3 1
Molnár György 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1
Pláger Lipót izr., őszt. 1 l 1 1 1 9 Tm 2 2 1
Reichmann Jenő izr. 1 2 3 2 2 9 1— 3 1
Reisz Lajos izr. 1 1 2 1 1 3 3 3 1

80 Rosenthal János izr. 1 2 3 2 2 2 3 9 1
Sajben György 3 3 3 3 3 3 9 2 3 1
Szolár Ferencz, őszt. 1 1 1 1 1 1 T— 1 1
Tauber Gyula izr. 2 3 3 8 2 3 3 — 3 1
Ulirin Mihály 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1

85 Ujfaludy János r. t., őszt. 1 1 2 1 2 1 2 — 2 1
Urszinyi Endre l -> 3 3 1 2 í 1 2 1
Venicli János 1 3 4 2 4 3 2 1 2 1
Veress Jenő.r. k., őszt. 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1
Vidovszky Béla, őszt. 1 1 1 1 1 1 fm — 1 1

40 Vrbovszky Mátyás 1 3 3 3 2 3 2 — 2 1
Weisz Dezső izr. K i m a r a d t
Wertheinter Andor izr, 1 3 3. 3 3 3 2 2 l 1



128

N é v
T a n t á r g y

ce
_N
cő* <D ■s

>> c S-. s

13
bt
sö

"Ö G
G _í£ Cl ©

|l> § <D
H

,rvAVh

Zahoran Pál 
Zelenyánszky András

Magántanuló : 
Schweitzer Szilárd r. k.*)

1
11 8 3

1 1 1 
3 3 2 3 3 2 l

, 2 8 4 3 4 3 31 3 3 l

í 2 2 2 3 3 3 — Á -  •

*) Engedélyt kapott a nm. vallás- és közokt. m. kir . miniszter 
úrtól, hogy az I. és II. osztályból összevont magánvizsgálatot tehessen.
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Bagyinka András 1 3 3 3 3 2 2 1 fm 2 1
Bauer Jenő izr. 3 3 2 4 2 3 3 3 2 ---1 1
Binder Géza r. k. 2 9 3 3 1 2 2 2 9 --- 1 2
Blasesok Károly r. k. 2 4 3 3 2 3 3 3 3 -- i 2

5 Dániel Ernő izr. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 ---1 2
Deutsch Henrik izr. 2 2 1 3 2 2 3 3 4 -- j 2
Donner Gyula í 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1
Fein Béla izr. 1 2 í 2 3 2 í 2 3 3 1
Gécs Kálmán 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 1

10 Hofmann Vincze r. k. 2 2 2 2 3 2 3 2 3 — 1
Juhász József r. k. 1 3 3 3 3 2 3 2 1 2, 2
Kesjár György 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1
Kliment Z. András 1 3 4 3 3 4 3 2 2 3 1
Kliment Mátyás 3 3 3 3 3 3 3 3 frn --- ' 1

15. Koeziha András 2 4 3 3 3 8 3 2 2 3 1
Krausz Dávid izr. 1 3 4 4 3 2 3 3 fm ---1 1
Kvasz Mihály, őszt. 1 2 3 2 J 1 2 1 i 2 1
Bamberger Jakab izr. 2 2 1 I 3 2 9 2 4 2 1
Lorner Lajos izr. 1 2 1 -> 3 2 2 2 2 1 1

20 Lövvy Ákos izr. 1 1 1 I 2 2 2 2 2 --1 1
Machács Mátyás 1 2 3 3 9 3 3 2 í 2 1
Mánássy Imre r. k. 3 3 3 3 4 3 3 3 1 -- 1 1
Molnár János r. k. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
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N é v

Nyemecz .János 
25 Petrovics Viktor r. 1, őszt. 

Rasofszky Géza izr.
Reisz József id., izr.
Reisz József ifj., izr. 
Renner Márton 

30 Rosinger Bertalan izr. 
Rosner Emil izr.
Saguly József r. t., őszt. 
Sailer Gyula 
Salamon Károly r. k.

35 Steiner Béla izr.
Szalay Sándor 
Staricskay Károly 
Sztraka Géza 
Szűcs Lajos r. k.

40 Tomka Pál
Uhrin László r. t.
Weisz Abrahám izr.

Magántanuló :
Jung Károly r. k.
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1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1
1 I 2 1 1 1 2 2 1— , i
1 0 í 1 2 2 2 3 3 — 2
2 2 2 3 o 3 4 3 1 2 1
2 3 2, 2 2 3 2 2 3 — 1 2
I
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• 1

2
t

2 2 1

3 3 3 3 2 2 4 3 3 — 1
1 2 2 1 2 I 2 1 2 2 1
1 1 3 2 2 1 2 2 I 2 2
2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 í
3 2 2 2 2 2 3 3 3 — 2
1 2 3 3 2 1 1 2 2 3 1
2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2
I 2 2 2 2 2 2 2 1 — 1
3 3 4 4 3 3 3 3 3 — 1
1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1
1 3 3 3 2 2 3 3 1 í 1
3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2

V i z s g á 1 a t 1 a n
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Negyedik osztály.
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Bauer Boldizsár izr. 9 3 3 3 3 3 3 3 1 2
Bauer Emil izr. 2 3 2 2 9 3 3 3 3 — 9

Binder András r. k. 2 2 3 3 3 3 3 3 1 — 1
Bleier Ernő izr. 1 3 3 3 3 3 4 3 1 — 1

5 Botyánszky Pál 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1
Falta Jenő 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2' 2
Hartcl Ferencz r. k. 3 3 2 3 3 2 3 3 3 __ 1 l
Hoffmann Antal izr. 1 2 T 1 2 T 3 3 fm __ 1 1

Jaczina László r. k. 2 2 2 3 3 3 3 2 fm __J 9

10 Kis Béla r. k., őszt. í í 1 1 1 1 1 1 fm — 1

Knyihár János 1 3 3 3 4 3 4 3 2 2 1
Kuesovszky Sándor rk., rt. 2 2 2 2 2 2 2 9 9 — 1

Márton József r. k. 3 2 2 2 3 3 3 3 2 — 1
Miklya Z. András 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1

15 Müneli Szilárd r. k., őszt. 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1

Penyaska Mihály r. t.,öszt. 1 1 1 1 1 l 2 1 1 1 1
Pleseh Frigyes izr. 1 1 8 9

í-J 2 3 3 2 0

Podsztrelen Gyula r. t.,öszt. 1 1 1 1 1 i ) 2 3 2 1

Pollák Andor izr. 2 2 o 3 9 1 3 3 3 ---. 1
20 Rieszler Gusztáv r. k. 2 2 2 3 3 3 3 3 1 — 1

Reiehmann Ignácz izr. 1 3 2 3 4 3 4 3 9 — 1
Rosenzweig Miksa izr., rt. őszt. L 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1

Rusz Károly izr. 1 3 2 3 3 2 3 3 3 —

Serbu Dénes g. ki. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 — 1
25 Sohár Gyula r. k. 2 3 3 3 3 3 4 3 fm — 1

Strasser Sándor izr. 2 1 1 1 2 3 3 2 3 — 1
Such Dezső r. t., őszt. 1 1 9 2 2 2 9 2 f m 2 1
Südy Ernő r. k. 2 3 3 3 2 2 3 3,fm — 1
Szathmáry Kálmán í 4 3 4 3 3 3 3 fin 2 2
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B1 A tanulók óitalában.

J I  ta n u ló k
Az

pL] II. I l l , IV. 
osztályban

Össze
sen

az iskolai év elején . . . 68 |44 43 29 184
az iskolai év végén . . . 6 6 1 44 *42 29 181
n y i l v á n o s ........................ 65 43 41 29 178
m agán ................................. U 1 13 3
haladó ................................. 60 i44 41 |29 174
i s m é t l ő ............................ 5

1 r
—

— 5

ágost. evangélikus . . (35 25 19 7 86
evang. református . . . 1 — 1 2
róni. katholikus . . . . ■•17 6 8 10 41
g ö r ö g ................................. íl — — — —
eör. k e l e t i ........................ 2 — 1 3
iz r a e l i t a ............................ 10 13 14 10 47

m a g y a r ............................. 44 32 34 26 136
t ő t ...................................... 16 12 5 1 34
n é m e t................................. 3 — 2 1 6
ro m á n ................................. o — 1 3
szerb .................................. --* "-- —

m a g y a r ............................. 20 23 21 13 77
m a g y a r- tó t........................ 34 1!) 13 8 74
m agyar-ném et................... í 2 7 6 22
magyar-német tót . . . 1 — 1 2
m agyar-rom án................... 2 — 2
magyar-német-román . . 1 “ 1 2

őstermelő............................. 26 13 9 4 52
iparos .................................. 12 9 9 4 34
kereskedő ........................ 7 9 9 9 34
köztisztv ise lő ................... 4 I 2 2 9
magán-tisztviselő . . . . 1 2 — 3
katona................................. — 1 2 3
más értelmiségi . . . . 11 7 8 5 31
személyes szolgalatból élő 5 3 2 i 11
m agánzó ............................. — — 2 2

1) é v e s ............................ _

1«» ....................................... 7 1 — 8
11 ............................ 21 10 — — ! 31

‘) Vizsgálatlan maradt 1. *) Schweiczer Sz. magántanuld, a l l .  oszt. 
növendékei közt szerepel, 3) Vizsgálatlan maradt.



Az
^7 ta n u ló k I- n . III.|IV.

Ö s s z e -

osztályban

12 ....................................... 21 13 9 2 45
• • 1 3 ...................................... 1 0 14 16 8 48
tm 14 „ ............................. 6 4 9 9 28

15 „ ............................. — 1 5 6 12GD 16 „ ............................. — 1 2 3 6
1 T ....................................... — — — 1 1

t • • h e ly b e li .............................. 5' 36 30 22 139*£ © © S’ m e g y e b e li......................... 3 6 7 5 21
—  CD “  40 más megyebeli . . . . 11 2 4 2 19

03 _ könnyű betegségi eset . . 48 47 47 52 194
N ® súlyos „ „ . . 4 3 1 6 13
2 S’ járványos „ „ . . — — — — —
03 —
® - C C S meghalt ..............................
1

© j ó ....................................... 45 36 30 23 134
.22
>  © s z a b á ly sz e rű .................... 19 7 11 6 43
©  —• 
0 3  © kevésbé szabátyszerü . . — — — — —
©
E rossz .................................. — — — ----' —

E  •• igazgatói megrovás . . . — — 1 — ; 1
CD © tanárkari „ . . . — — — -----, —
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Gyorsírás.
Heti 2 óra. Gabelsberger-Markovits-féle s irásegységre 

állapított gyorsírásnak lovelczőrésze. Bóclogh János tankönyve 
nyomán. T anár: Majoros .József.

I!l. osztály. IV. osztály.
Bagyinka András 1 Botyánszky Pál 1
Dániel Jenő 3 Hartl Forencz 2
Deutsch Henrik 2 Hoffmann Antal 2
Donner Gyula 2 Janicza László 1

5 Fein Béla 2 5 Knyiliár János 1
(lőcs Kálmán 2 Kucsóvszky Sándor 1
Juhász József 2 Márton József 1
Koeziha András 2 Miklya Z. András 1
Kvasz Mihály 2 Münch Szilárd 1

10 Lamberger Jakab 2 10 Penyáska Mihály 1
Lerner Lajos 2 Plesch Frigyes 3
Löwy Ákos 1 Podsztrelen Gyula 1
Mánásy Imre 1 Riesler Gusztáv 1
Pctrovics Viktor 2 Rosenzweig Miksa 1

15 Renner Márton 2 15 Szerbu Dénes 1
ifj . Reisz József 2
Rosner Emil 2
Sagidy József 2
Szalay Sándor 2

20 Weisz Ábrahám 2



X.

Könyvtárak és taneszközök szaporodása 
és állománya.

A) K  ö  n  y  v  t  q r  a  k.
A) Tanári könyvtár.

Vétel: Budapesti Szemle. Gyulai Pál. Budapest, 1895—96. 
Magyar Nyelvőr. Szarvas Gábor. Budapest, 1895. XXIV. kötet. 
Magyar Tájszótár. Szinnyei József. Budapest, 1895. A sza
badkézi rajz tanításának módszere. Lányi Ernő. Budapest,
1894. Iskolai fali térképek földrajzi neveinek gyűjteménye. Dr. 
Brózik Károly. Budapest 1895. Görög földön. Emlékkönyv a 
magyar tanárok 1893. évi tanulmányújáról. Dr. Csengeri Já
nos és dr. Pasteiner Gyula. Budapest, 1895. A magyar hun
monda. Petz Gedeon. Budapest, 1895. Beszélgetések a végte
lenségről. Flammarion Camille. Fordította dr. Kompolti. Ma
gyarországi ág. liitv. ev. Egyház 1891—94-iki országos zsi
natok története. Thébusz János. Budapest, 1895. Az ókori 
művészet története. Ménárd René. Budapest, 1895. Füzetes 
magyar nyelvtan tört alapon. Simonyi Zsigmond. Budapest,
1895. A magyar tud. akadémia kiadványaiból: a) Erdélyi or
szággyűlési emlékek tört. bevezetésekkel. Szilágyi Sándor. 
Budapest, 1895. b) A hadügy fejlődésének története. 2. k. 
Bárczay Oszkár. Budapest, 1895. A renaissancekori műveltség 
Olaszországban. I. kötet. Burckhardt Jakab. Budapest, 1895. 
Berzsenyi Dániel életrajza. Váczy János. I. kötet. Budapest, 
1895. A fizika elemei. Antonio Roiti. 2. kötet. Budapest, 1895. 
Értesítő az erdélyi muzeum egylet orvos-természettudományi 
szakosztályából 1895-re. Kolozsvár, 1896. Archoslogiai Érte
sítő. Hampel József. Budapest, 1895. XV. kötet. Akadémiai 
Értesítő. Szily Kálmán. Budapest, 1895. VI. kötet. Országos 
középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Alexander Bernát. Bu-



(lapest, 1895. Hivatalos Közlöny. Budapest, 189(1. IV. évfolyam. 
Nyelvtudományi Közlemények, Simonyi Zsigmond. Budapest, 
189(1. XXVI. kötet. Magyar irók élete s munkái. Id. Szin- 
nyei József. Budapest, 1895— 96. V. kötet. Természettudo
mányi Közlöny. Szily Kálmán. Budapest, 189(1. Értekezések 
a természettudományok köréből. Szabó József. Budapest, 
1895 6. Math, és természettudományi Értesítő. König Gyula. 
Budapest, 189(5. XIV. kötet. Matliatikai és természettudományi 
Közlemények. Dr. Lengyel Béla. Budapest, 1895. Értekezések 
a mathematikai tudományok köréből. Szabó József. Budapest, 
1895. Földrajzi Közlemények. Bereez Antal. Budapest, 1895. 
Archeológiái Közlemények. Budapest, 1896. Nemzeti iskola, 
Pol. tanod. Közlöny. Benedek Elek. Budapest, 189(5.

Ajándék. Iskolai értesítők az 1894—5. tanévről a nm. 
vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium 45.537. szám alatt 
kelt rendeleté értelmében.

Szabó Fcrencz német eleméri plébános úrtó l: Világtör
ténet. Irta dr. Holczvarth. Fordította Szabó Ferencz. (6—9 
kötet) IV. kötet. Temesvár, 1890. Balbi Adorján. Egyetemes 
Földrajza. Átdolgozta dr. Ozirbusz Géza. II. kötet. N.-Becs- 
kerek, 1894. A Biblia és az újabb fölfödözések Palesztiná
ban, Egyptomban s Assyriában. Irta Vigouraux. Fordította 
Schmidt József. IV. kötet. N.-Becskerek, 1894. Hercules czimü 
lap. Szerkesztik Porzsolt Jenő és Porzsolt Kálmán. (A minisz
ter rendeleté folytán.)

A Jagellók korának kutforrásai. Dr. Hazslinszky Rezső. 
Beszterezebánya, 1895. (A szerző ajándéka). — Kossuth La
jos. Három beszéd. Veres József. Orosháza, 1896. (A szerző 
ajándéka). Luther élete. Dr. Masznyik Endre. I. köt. (A szerző 
ajándéka.) A madárvonulás elemei Magyarországon 1891-ig. 
A nm. m. kir. vallás- és közokt. minisztériumtól. Budapest, 
1895. Nádassy Elek helybeli könyvkötő úrtól, a) Vörösmarty 
Mihály XVII. századbeli magyar iró élete s munkái. Ipolyi 
Arnold Budapest, 1875. 2. kötet.

b) A háziszárnyasok okszerű tenyésztése Zlinszky Ist
ván. B.-Csaba, 1891.

b) Neue Predigten. Chrisztián Friedrich Sintenix Leip
zig, 1893.

A miskolezi királyi katholikus gymnasium története. 
Bajai Atnand. Miskolcz, 1896. A Szentes városi községi 
főgymnasium története. Dr. Bereez Sándor. Szentes, 1896.



A zsolnai királyi katholikiis gymnasíumnak a magyar íiaza 
ezeréves fönnállása alkalmából kiadott Értesítője. Csáka György. 
— A kaposvári magyar királyi állami fögymnasium története. 
1806- 1895. — Bécsy Márton és Prilisauer Adolf. Kaposvár,
1896. — Az aradi királyi fögymnasium története. Hiinpfner 
Béla. Arad. 18 6. A Bethlen-Kollégiurn legújabb története. 
Kiadja a főiskolai elöljáróság. Nagyenyed, 1896. — Az iglói 
ág liitv. ev. fögymnasium története. Pákh Károly. Igló, 1896.

Nagytiszteletü Szeberényi Lajos Zs. u r . Evangélikus 
Egyházi Szemle. Szerk. Szeberényi L. Zs. B.-Csaba, 1896.

Az országos közegészségügyi egyesület. Egészségügyi 
folyóirat. Szerk. Fodor József, Csapodi István, Frank Ödön. 
Budapest, 1896. „Corvina“ könyvnyomda kiadóhivatala B.-Csa- 
bán „Békésmegyei Közlöny“. 1895 96 Szerk. Verner László, 
B.-Csaba.

Állomány az év végén 1871 mü, 3034 kötet.

B) Ifjúsági kong u tár.

J1 járulék : Lepage Lajos u r : Magyar tört. album.
Filipinyi Samu I. oszt. tan. : Kupa, a pogány vezér. 

Gaal Mózes.
Kucsovszky Gyula I. oszt. tan. : Koronát szerelemért. 

A nagyenyedi két fűzfa.
Rosenthal Zsiga I. oszt. ta n .; a) Robinson Crusoe cso

dálatos története. Endiey Zoltán, b) Szabadság hősök. Tábory 
Róbert.

Nádassy Elek u r : Lorántfy Zsuzsánna. Tóth Pál.
Részint az iskolának, részint az illető szaktanárnak küld

tek iskola könyveket a következő könyvkereskedő urak :
Eggenberger-féle könyvkereskedés, Franklin Társulat, 

Hornyánszky Viktor, Lampel Róbert, Läufer Vilmos, Singer 
és Wolfner urak.

Állomány az év végén : 483 mű, 532 kötet tankönyvek
ben ; 650 mű, 871 kötet olvasmányokban.

Vétel: Forgó Bácsi könyvtára. Aesopus. Tanulságos 
mesék. — Kis mesekönyv Grimm testvérek után. — Higgin- 
sok W. Tamás : Az északamerikai Egyesült-Államok törté
nete. II. rész. I. kötet. — Filléres könyvtár, szerk. Pósa La
jo s : Matyi meg Kati. Bodonyi Nándor. — A kis hadsereg. 
Madarassy László. -— Haza és szabadság. Pósa Lajos. - A



kínai óriás, az aranytollu tyuk. Fáy J. Béla. — Illés gróf és 
Olga grófkisasszony. Margittay Dezső. — Komédiás Palkó, 
Róka Pál furfangjai. Murai Károly. — A medvék országá
ban. -Jókai Mór. — Mondák, regék. Hetyey Gábor. — A zöld 
madár. Szalai Emil. — Dr. Brózik Károly: Kolumbus Kristóf. 
Amerika fölfedezése. — Forgó B ácsi: Kis lap. Képes gyer
mek újság. 6. kötet. Dr. Sterényi Hugó : Ifjúsági olvas
mányok a természet köréből. — Földes Géza : Porból lettünk. 
Két elbeszélés az ifjúság számára. — Benedek Elek : Tes
tamentum és hat levél. — Tóth Sándor : Az utolsó kuruez. — 
Jámbor Lajos : Ószövetségi történetek. — Erődi B éla : Uta
zásom Sicilia és Málta szigetén.

A könyvtárak felügyelője : Babich Pál.

B) T á n c  s  z  k  ö z  ö k.
a) Természetrajzhoz.

JJjáruiéh : Goldfinger Jakab ú rtó l: 1 drb. tengeri rák 
(Homarus vulgaris), 2 drb. tengeri pók, 10 drb. kisebb rák, 
5 darab hal, 2 darab fűrész-csont fűrész-halakból, fi darab 
kagyló, 17 darab csiga.

A két darab pókot dr. Krammcr Nándor tanár ur prae- 
parálta nagy gonddal s oly sikerrel, hogy e két darab szer
tárunk „Goldfinger osztályú ''-nak legfőbb díszét képezi.

Guttmann Lajos cs. és kir. főhadnagy ú rtó l: 13 darab 
tengeri állat (rákfélék, csillagállatok stb.), 44drb. csiga és kagyló.

Ifjú Linder Károly úrtól : 12 darab tudományosan prae- 
perált és meghatározott madártojás.

Kis Béla tanulótól: 1 darab korall, 2 darab csiga.
Lukoviczky Endre tanulótól : 1 darab pyrit, 1 darab 

csillámpala.
Podsztrelen Gyula tanulótól: 1 drb megkövesedett kagyló.
Vétel: 6 darab természetrajzi fali tábla, 9 frt értékben.
Állomány az óv végén :
Állattanhoz : fali ábrákban Ifi (21 frt értékben), állatok

ban és ismertető alkatrészekben fi4 (fi5 frt ért.) ; növénytan
hoz : fali képekben fi5 (35 frt ért.), szárított növénygyűjtemény
ben 1380 (30 frt é rt.); ásványtanhoz mintákban ős fali képek
ben 261 (25 frt ért.), ásványokban 1080 (371 frt é r t.) ; vegyes 
apróságokban 2493 (117 frt ért.) Összesen: 5359 darab (664 
frt értékben).

10
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b) Természettanhoz.
Vétel: Szirén Secbeck szerint a centrifugál géphez, négy 

lyuksorral (6 frt.) Haldat készüléke a fenékre ható nyomás 
megmutatásához (10 frt.) Fény visszaverődési készülék (4 frt 
50 kr.) Fénytörési készülék (6 frt.) Elektromágnes állványon 
(5 frt.) Ládával, csomagolással és portóval összesen 34 frt. 68 kr.

Állomány az év végén :
Fali képekben-, eszközökben 128 drb. 480 frt értékben.

c) Vegytanhoz.
Jjjándéh : Badics Elek gyógyszerész úrtól : a kísérlete

zéshez szükségelt anyagok egy része.
V éte l: Elfogyott vegyi szerek pótlására, borszeszro s 

más egyébre 10 frt.
Állomány az év végén :
Vegyi szerekben 77 (35 Írtért), eszközökben 244 (36 írtért).
Összesen 321 drb. 71 frt értékben.

d) I' öld rajzhoz.
V étel: Leutemann H.-tól Népjellegek, 6 szinnyomatu 

fali tábla, kemény papíron (16 frt 80 kr.) Európa politikai 
fali térképe Kogutovicz Manótól (6 frt.)

Állomány az év végén :
Térképekben 135 (431 frt), földgömbökben 2 (21 frt), 

egyebekben 23 (58 f r t )
e) ‘Régiség és éremgyüjteméng.

JJjándéh: Moravszky Endre tanulótól 1 drb ezüst huszas.
Schey János Q

99 u  99 19

Vidovszky Lajos „ 2 „ rózpénz
Jaczina István 51 1 91 91

Lustig Sámuel 99 1 91 91

Perko Ferencz 91 1 99 99

Állomány az óv végén érmekben: 1712 (231 frt), egye
bekben 65 drb.

f) Rajzhoz.
Állomány az év végén :
Szabadkézihez: füzetekben 7, mintákban 248 (42 forint); 

mértanihoz: füzetekben 17, mintákban 98 (44 forint) ; eszkö
zökben 37 (75 forint.)

A szertár felügyelője: Bukovszky János.



Tanú lósegélyző-egyesü let.
A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur 

1895. évi május hó 21-én 12,670. szám alatt kelt és a tan
kerületi főigazgatóságokhoz intézett rendeletében azon óhaját 
fejezi ki, hogy a középiskolák nemzetünk ezer éves fennállá
sának ünnepére tervezett alkotások közül létesítsék a legmól- 
tóbbat és legemberségesebbet — a segélyző-egyesületet.

A bányakerületi püspök ur () Méltósága ezen nemes óhaj 
megvalósulását kívánván, az 1895. évi június hó 11-én 1127. 
sz. a. kelt fölhívásával meleg hangon szólítja föl intézetün
ket egy ilyen, az ifjúság javát czélozó egyesület létesítésére.

Mely fölhívásra nézve a gymnasiumi Bizottság az 1895. 
évi julius hó 10-iki üléséről felvett jegyzőkönyv 4. pontjával 
fölhívja a tanári kart, hogy a jelzett egyesület megalakítására 
vonatkozó tervezetét készítse el és nyújtsa be.

A tanári kar ezen fölhívásnak eleget tenni kívánt az 
1895. évi augusztus 2-án tartott értekezletén, a midőn is a 
létesítendő egyesületet megbeszélése tárgyává tette, annak meg
alakításával és szervezésével megbízta Majoros József tanárt.

Az egyesület megakitásával és szervezésével megbízott 
tanár 1895. évi október hó 20-án a teljes számmal egybegyült 
ifjúság előtt körvonalozta az egyesület czélját, megismertette 
e czél megvalósítására vonatkozó főbb módozatokat, megvá
lasztatta a tisztviselőket és választmányi tagokat.

Az igy megalakult segélyző-egyesület igazgatója Bu- 
kovszky János igazgató, elnöke Majoros József tanár, kiknek 
ellenőrzése alatt álló tisztviselők voltak:

Alelnök : Kis Béla, jegyzők : Kucsovszky Sándor és Such 
Dezső, pénztáros : Knyihár János, ellenőr: Botyánszky Pál, 
könyvtárosok : Penyáska Mihály és Rosenzweig Miksa, titkár: 
Strasser Sándor, IV. osztályú tanulók.

Választmányi tagok: Miklya András, Münch Szilárd,
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Plesch Frigyes IV., Hofmann Vincze, Löwy Ákos, Petrovics 
Viktor, Saguly József III., Friedmann Lajos, Kis László, 
Koren Emil, Szolár Ferencz II., Bagyinka András, ifj. Pet- 
rovszky István, Mcdovarszky Mihály és Kucsovszky Gyula 
I. osztályú tanulók.

A választmány első gyűlését tartotta 1895. évi október 
hó 20-án; ekkor az elnökölő tanár körvonalozta a tisztviselők 
és választmányi tagok kötelességeit; ezután egyeseknek tag- 
gyűjtés és alapszerzés végett átnyújtott gyűjtő-iveket.

Gyűjtöttek: Grúber Izsák 1 frt 80 krt, Löwy Sándor 4 
frt 50 kr, Lusztig Samu 80 kr, Monspart Gyula 70 kr, Rolkó 
Elemér 3 frt, Rosenthal Zsigmond 18 frt 90 kr, Stern Samu 
3 frt, (I. oszt.); Friedmann Lajos 4 frt, Urszinyi Endre 29 frt, 
(II. oszt.); Gécs Kálmán 5 frt, Deutsch Henrik 4 frt, Lerner 
Lajos 1 frt, Löwy Ákos 35 frt 50 kr, ifj. Reisz József 25 frt, 
Renner Márton 6 frt, Petrovics Viktor 14 frt 50 kr, Weisz 
Ábrahám 15 frt, (III. oszt.) ; Kis Béla 19 frt, Soliár Gyula 4 
frt, Reichmann Ignácz 7 frt 20 kr, (IV. oszt. tanulók.)

A gyűjtés eredménye 201 frt. 90 kr.
A buzgó gyűjtőknek a választmány, a szives adakozók

nak pedig a közgyűlés hálás köszönetét nyilvánít. A tanu
lóktól, mint rendes és pártoló tagoktól hegyült 58 frt 90 kr.

A gyűjtő ivekre föl nem jegyzett alapitó tagoktól befolyt 
30 frt.

Összes bevétel: 290 frt 80 kr.
Alapitó tagok : Beliczey István (5 frt), Beliczey Rezső 

(5 frt), Bogár Dániel (5 frt), Bukovszky János (5 frt), Décsey 
József (5 frt), Fábry Sámuel (5 frt), dr. Fáy Samu (5 frt), 
dr. Kerényi Soma (5 frt), Kis Béla (10 frt), Kis László (10 
frt), Majoros József (5 frt) Máidon József (5 frt), dr. Reisz 
Miksa (5 frt), Stojanovits Gyula (5 frt), Urszinyi Dezső (5 
frt), Urszinyi János (5 frt) és dr. Zsilinszky Endre (5 frt.)

Rendes tagok az I. osztályból: Ádám György, Bakos 
Mátyás, Hugyecz János, Kucsovszky Gyula, Lepény István, 
Moravszky Endre, ifj. Petrovszky István, Rolkó Elemér, Sze- 
berényi Pál és Szikora Mihály; a II. osztályból: Áchim Já 
nos, Czinner Miksa, Friedmann Lajos, Jeszenszky Károly, 
Kis László, Kocziha András, Koren Emil, Kugel Ede, Kal
már Ignácz, Klein Sándor, Lux Emil, Plager Lajos, Szolár 
Ferencz, Ujfaludy János, Urszinyi Endre, Vidovszky Béla ; 
III, osztályból: Binder Géza, Blascsok Károly, Deutsch Henrik,
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Donner Gyula, Fein Béla, Gécs Kálmán, Hoffman Vincze, 
Kliment J. András, Kliment Mátyás, Kvasz Mihály, Lam- 
berger Jakab, Lerner Lajos, Lövy Ákos, Mánásy Imre, Mol
nár János, Nemetz János, Petrovics Viktor, Rasofszky Géza, 
ií'j. Reisz .József, Renner Márton, Rosner Emil, Steiner Béla, 
Sztaricskay Károly, Sztraka Géza, Tomka Pál, Ulirin László, 
Weisz Ábrahám ; IV. osztályból: Binder András,Botyánszky 
Pál, Falta Jenő, Jaczina László, Knyihár János, Miklya 
András, Münch Szilárd, Penyáska Mihály, Plesch Frigyes, 
Rosenzweig Miksa, Rusz Károly, Sokár Gyula, Strasser Sán
dor, Such Dezső. Az összes rendes tagok száma 73. Pártoló 
tag 109. Adományozó 62.

A pénzbeli adományokon kivül könyvekkel is gyarapo
dott az egylet vagyona.

Az adományozók fogadják az intézet hálás köszönetét 
41 tankönyvvel segélyezett az egyesület 16 tanulót ; tandíj
fizetésben segített 9 tanulót ; és pedig az I. osztályból hár
mat 10 írttal, a III-ból négyet 19 frt 50 krral, a IV-ből hár
mat 20 írtta l; öszszesen 49 frt 50 k rra l; 3 forintnyi segélyt 
nyújtott egy huzamosabban betegeskedő tanulónak.

Jl pénztár mostani állapota.

A tanulók g y ű jté se .............................201 frt 90 kr.
Tagsági d i j ............................................58 „ 90 „
A gyűjtő ivekre négy fölnem jegyzett

alapitó t a g t ó l ....................................... 30 „ —
Összesen : 290 frt 80 kr.

Kiadás.
S egélyezés................................................. 52 frt 50 kr.
Könyvszekrény á r a ...................................20 „ — „
írószerekre . . . .    1 „ — „

Összesen : 73 frt 50 „
Ez utóbbi összeg a fennebbiből levonva. 217 frt 30 kr. 
Maradékot tüntet fel, melyből gyümöl

csöz és végett a takarékpénztártár
ban 5%-ra elhelyezett összeg . 2(H) „ — „ 

Készpénzben m arad ék ........................ 17 „ 30 „
Volt 3 köz, 7 rendes s 1 rendkívüli választmányi gyűlés, 

melyek közül az egyesület fennállását tekintve, kiváló jelen
tőségű az 1895, évi nov. 30-iki, melyen az elnökölő tanár kj-
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jelentette, hogy az egyesület szabályait egybeállitotta, azokat 
a tanári kar elfogadta, a bizottság pedig helybenhagyta. Eze
ket a szabályokat az igazgató jóváhagyás végett az egyházi 
főhatósághoz beterjesztette, de még nem érkeztek le s igv az 
ez idei értesítőben napvilágot nem láthatnak. Ezen szabályok 
elégséges világosságot nyújtanak az egyesület czélját, eszkö
zeit, a tagok jogait és kötelességeit, a segélyezés módját és 
tartamát illetőleg.

Az egyesület czólja az intézet bármelyik osztályába járó, 
szükségben levő, szorgalmas, erkölcsös és érdemes tanulót 
vallás és nemzetiség különbség nélkül pénzzel vagy tan- és 
segédkönyvekkel, meg tanszerekkel segélyezni.

Nincsenek más eszközei, mint a tagsági dijak és a ne
mes jótevőknek pénzben, tan- és segédkönyvekben, meg sze
rekben nyújtott adományai.

Kicsiny csemete egyesületünk és fiatalabb, mintsem hogy 
kielégíthetné a gyümölcsére szükségből sóvárgókat.

Igaz, a nemes bőkezűség máshol ezereket hozott össze 
arra, hogy embertársainkon, a kik a bonnak hasznos polgárai 
lenni óhajtanak, szeretettel segitsünk.

Lelkes és szives emberbarátok városunkban is vannak, 
áldozni itt is tudnak a honfiak és honleányok, amint a tények 
igazolják. Nem veszik talán rossz néven, ha a tapasztalatra 
támaszkodva kijelentem, hogy nagyobb a szükség, mintsem 
gondolnók és a segély vajmi szerény. A mennyiben érdemet- 
lent nem szándékozik segiteni az egyesület, az érdemest is 
csak addig, a mig helyzete jobbra nem fordult, nem feled
hetjük, hogy vannak közöttünk szegények, vannak árvák, kik 
a bennök rejlő isteni szikrát tekintve is megérdemlik a tá
mogatást. Kicsiny szikrából támad a nagy tűz, a szunnya- 
dozó, tehetség pallérozódással hasznára válhat a nemzetnek, 
a honnak. Erre gondolva, vagyok bátor a nagyrabecsült if
júság-barátok jóindulatába ajánlani a jövőben is szerény, de 
már is áldásosán működő tanulósegélyző egyesületét intéze
tünknek.

M a jo ro s  József,
elnök.
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Pénzbeli adományok.
A mélt. és főt. bányakerület ösztöndíj czimén 1895/96. 

tanévre : 100 forint.
Egy b.-csabai urhölgy: két darab 10 frankos aranyat, 

ösztöndíjul egy jó tanulónak.
Tek. Haan Béla ügyvéd ur a népbanki csődtömegből az 

ifjúsági könyvtárra: 2 frt 66 kit.
A városi bérház udvarán létezett kuglizó tulajdonosai: 

57 frt 27 krt., főgymnasimi alapra.
„A b.-csabai ev. algymnasium kibővítésének czéljaira 

Hirsch báró ur adománypénzeiből, és pedig egyszer s min
denkorra szóló segélyként, 100 frt.“ Biscliitz Dávidné úrnő.

A tanulók tavaszi mulatságukra gyűjtött pénzükből 11 
frt 14 krt, saját könyvtáruk részére. Megjegyzendő, hogy a 
felmaradt összeg másik felét, tehát ugyancsak 11 frt 14 krt, 
a Tanulósegélyző-egyesületnek adományozták. Ez az adomány 
azonban csak a jövő Értesítőben bevételképp jelenik meg az 
egyesület részéről, mert az adományozás idejében le voltak 
már zárva a számadásai.

T. Szihclszky József ur, mint a helybeli „Corvina“ nyomda 
tulajdonosa, a főgymnasium érdekében nyomatott ivek félnem 
vett ára fejében: 24 frt.

Jl tisztelt adakozók fogadják iskolánk hálás köszönetét.

XII.

XIII.

Jövő évre szóló figyelmeztetés.
.Javító és pótló vizsgálatok augusztus 31-ik nap

ján 8 órától az illető tanteremben. Javító vizsgálatra 
csak azon egy vagy két tantárgyból elégtelen osztály
zatú tanuló bocsáttatik, a kit a tanári testület, illetőleg 
egyházunk főhatósága a javításra feljogosított: pótlóvizs
gálatra csak azon tanuló bocsáttatik, kinek vizsgálatról 
való elmaradását a tanári testület eléggé megokoltnak 
tartja. Az egyházi főhatóság engedélyét a két tantárgy
ból elégtelen osztályzatú tanuló folyamodás utján keresse,
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mely folyamodvány Sárkány Sámuel ur ő méltóságának 
szóljon s f. évi junius 30-ig az algymnasiumi igazgató
ságnál benyújtva legyen. Az itt kitűzött idó'ben jelent
kezők ingyen vizsgáltatnak meg; az itt kitűzött idő'előtt 
vagy után jelentkezők tárgyanként 5 frtot fizetnek.

Az 1896—97. tanévi beiratás szeptember négy első 
napján történik az iskola hivatalos szobájában. Erre 
nézve tájékozásul:

a) A felvételnél minden tanuló tartozik személyesen 
szülője, gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében az 
igazgatóságnál megjelenni és ez alkalommal utolsó is
kolai bizonyítványát, hiteles keresztlevelét, illetve szü
letési bizonyítványát, továbbá orvosi bizonyitványt arról, 
hogy mikor volt utolszor beoltva, s mily eredménynyel, 
előmutatni.

b) Az első osztályba bevétetik, a ki 9 évét betöl
tötte és vj gy szabályszerű iskolai bizottványnyal vagy 
ha ez nincs, vizsgálat utján kimutatja, hogy az elemi 
negyedik osztály tantárgyait sikerrel tanulta.

c) A felsőbb osztályba csak legalább is elégséges 
középiskolai bizonyitványnyal léphetni be, a miből kö
vetkezik, hogy saját tanítványaink is tartoznak felvé
telűk alkalmával az előző évről szóló bizonyítványokat 
bemutatni. Az elutasított vagy rossz erkölcsi fokozattal 
jövő tanuló nem vétetik fel.

d) A tanuló egész évi fizetni valója 30 frt. Ezen 
összeg egyik fele a beiratáskor, másik fele február első 
héten fizetendő. Tandijelengedésért az algymnasiumi bi
zottsághoz folyamodhatni, de csak az első időszak be
fejezése után s szegénységi bizonyítvány mellett. Lejárt  
időre tandíjjal  tartozni  nem szabad.

e) Az iskolai bizonyítvány dija bélyeggel együtt 
1 frt 15 kr.

A beiratkozásra kitűzött négy nap lejárta után még 
8 napig a tanári testület, ezen 8 nap után még 10 na
pig az algymnasiumi bizottság veheti fel véglegesen a 
tanulót.
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