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A miskolczi ágost. hitv. ev. gymnasium története.
Főtisztelendő Czékus István .ur a tiszai ágost. hi tv. ev. egyházkerület superintendense
azon alkalomból, hogy jun. 24. 25. 26-kán algymnásiumunkat kánonszerü
látogatásával szerencsélteti s a közvizsgákat vezeti
f. évi febr. l-jén kelt hivatalos leiratában 27. pontban elrendelte ll; látogntási jegyzőkönyv megírását.
Ez elkészülvén.
80 tanodái
tanácsnak junius 19-ikén tartott ülésében
felolvastatott s hitelesitetett.
Ennek első pontja a gymnasium történetének összeállitását s megirását tűzi ki feladatul.
Minthogy ez sokkal részletesebben
tünteti elő azon eseményeket, melyek gymnasiumunk megalapitásától
a mai időkig körében s ezt érdeklőleg
falmerültek, mint azaz 1869-70-ik
évben közrebocsájtott tudósitványunkban
felvéve vólt: a. nevelés és oktatásügyének
vélünk szelgálatot
tenni, midőn azt e lapokban mint alább következik nyilvánosságra hozni magunkat
elhatároztuk.
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A protestantismusnak,
sőt az egész keresztyénségnek,
a szabad szellemmel felékesitelthaladó emberiség
palladiumánnk
virágozhatása,
s
igy isten országának széles e földön elterjedhetése,
a jól rendezett
oktatás - nevelés, létesitésétől
feltétel eztetik.
Ez éltetöje a magasra törék vö isteni szikrának
a. léleknek, melynél
fogva méltán isten gyermekeinek
nevez hetjük magunkat.
-Ez emeltyiíje a. nemzetek anyagi jólétének, elöhaladásának, mely egye- .
dül teheti virágzóvá s nagygyá az egyes államokat.
.
Enélkül
tespednie és vakbuzgóságot babonás hitet, vagy zsibbasztó
közönyt kell szülnie és rabszolgaként
nyomorogva
tengéletet
folytatnia.
Ezen állitás tiszta igazságát belátták már a reformatió
kezdetekor
ama -nagy férfiak; kik minden áron azon törekedtek, hogy az iskolák szent
ügyét, mint a protestantizmus
alapfeltételét legkiváltkép en gondoskodásuk
s buzgó ápolásuk tárgyául
tűzzék ki.
llyen s ezekhez hasonló eszmék lebegtek derék elődeink
szemei
előtt, midőn a reformatio után iskolákat alapitottak s azokat minden szükséges kellékekkel bőkezüleg felruházták.
A feltöldről leszármazott sitt Miskoleon letelepedett
ágo IIitv. ev.
hivek, kik a szomszédos Arnéth községében
levő ágo hitv. ev. anyaegyházhoz csatlakoztak
bizonyára
amaz eszméktől
lelkesítve
ily niLgy
horderejű tények jótékony befolyása alatt itthon/még akkor csak egy magániskolát tartottak fenn és abban egy magántanitó
által az ifju nemzedéket
a grammatikáig tanittatták.
A nevezett magániskolának
első tanitója az eperjesi főiskolából kikerült Marcse k György volt, ki a grammatikáig tanitott 3, magyar, - német és tót nyelven.
.
Fizetése volt 30 frt, minden gyermektől hetenként
3 kr. évenkén t
egy szekérfu, vagy ennek fejében 51 kr.
1782-oen május 14-kén kelt s aláirt folyamodványban iskola épitésre
s tauitó alkalmazhatására
engedély kéretett a Bécsben a fejedelemoél járt
~
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A protestantismusnak,
sőt az egész keresztyénségnek,
a szabad szellemmel felékesített - haladó emberiség
palladiumánnk
vlrágoehatáee,
s
igy isten országának széles e földön elterjedhetése,
a jól rendezett
oktatás - nevelés, létesitésétől
feltétel ezterik.
Ez éltetője a magasra törek vö isteni szikrának a léleknek,
melynél
fogva méltán isten gyermekeinek nevez hetjük magunkat.
-Ez emeltyűje a nemzetek anyagi jólétének, előhaladásának,
mely egye- .
dül teheti virágzóvá s nagygyá az egyes államokat.
.
Enélkül
tespednie és vakbuzgóságot babonás hitet, vagy zsibbasztó
közönyt kell szülnie és rabszolgaként
nyomorogva. tengéletet
folytatnia.
Ezen állítás tiszta igazságát belátták már a reforrnutié
kezdetekor
ama -nagy férfiak; kik minden áron azon törekedtek, hogy az iskolák szent
ügyét, mint a protestantizmus
alapfeltételét legkiváltkép en gondoskodásuk
s buzgó ápolásuk tárgyául
tüzzék ki.
Ilyen s ezekhez hasonló eszmék lebegtek derék elődeink
szemei
előtt, midőn a reformutio után iskolákat alapítottak s azokat mInden szükséges kellékekkel bőkezüleg felruházták.
A felföldről
leszármazott s itt Miskoleon letelepedett
ágo IIitv. ev.
hivek, kik a szomszédos Arnóth községében
levő ágo hitv. ev. anyaegyházhoz csatlakoztak
bizonyára
amaz eszméktöl
lelkesítve ily n,Lgy
horderejü tények jótékony befolyása alatt itthon/még akkor csak egy magán •
iskolát tartottak fenn és abban egy magántanító
által az ifju nemzedéket
a grammatikáig tanittatták.
.
A nevezett magániskolának
első tanitója az eperjesi főiskolahól kikerült Marcsek György volt, ki a grammatikáig
tanitott 3,magyar, - német és tót nyelyen.·
.
Fizetése volt 30 frt, minden gyermektől hetenként
3 kr. évenkén t
egy szekérfs, vagy ennek fejében 51 kr.
1782·ben május 14-kén kelt s aláírt folyamodvány ban iskola építésre
s tauitó alkalmazhatására
engedély kéretett a Bécsben a. fejedelemnél járt
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4
küldöttség
által, amely
kérelemnek
a helytartó tanács által 178B. aug.
21-kén Borsodrnegye által okt. B-án tartott ülésében kihirdetett határozat
által hely adatott,
Ennek megnyerése után tanitó és kántor nak Major Márton váraijai
tanitó választatott ugy azonban, hogy leköszönése esetére a véle candidalt
Dienes András iglói tanitónak küldetik a meghivó.
Hiványa akként állapittatottmeg
készpénzben, hetenként egy ÍL"t minden
tanitványtól évenként 1 ÍL"t, fapénz, 3 kr. Karácsonyi offertorium egyharmada.
A megválasztott tanító beigtatásának
idejéül nov. 30-ika Advent első vaeárnapja tüzetett ki. Ezek 1783. okt. 9-ikén tartott közgyülésen
határostattak.

Az Agyház Sályban lakó báró Eötvös Ignács neje báró Szepesy Máriától a mostani telken tulajdonúl birt épületeket egy évre hérfizetés mellett kibérelvén a lelkész lakkal szemben nyugotra
fekvő kisebb epületet
tanító lakásúl adta át,
1784- ben ápril 14-ikén Venich György hivatott mag kántor orgonistának és egész a synta$isig tanitónak amál' ismeretes javadalmazásra,
1784. jun. 20-án a rektornak utasitás készitetett
és irásban kiadatott.
Hat előljáró iskolai felügyelőnek
választatott.
Három vizsga rendeltetett.
Józsefnapja körül a szülők és felügyelők jelenlétében
az apostolok oszlása
napján 8 napi szünidővel, és Teréz napja körül, a.2 napig tartott
nagy
vizIlglIoa patronusok jelenlétében nov I-ig terjedő szünidővel.
Első iskolai inspectorként
1786. dec. 24-én

tartott

Gócs Mátyás emlitetik
gyülés ezerint

1800-ban.

egy segédtanitó

alkalmazása

mondstík ki.

Venich György IlZ arnóti látogatási
j.könyv ezerint oda menvén át
papnak, helyi re Nagy János az osgyányí gymnasiumban rhetoriea éslozika
,.,
professora hi vatott meg a s,Yntaxisig tanítóInak és rectoruak, s részére a
meghivó levél 1789. jan. 10-én kiálJitatván, február 8-án megérkezett.
1793-ban az iskola kélfelé
nos rektor, a ki sebbek a kántornak
muel vezetésére bizattak; szerdán,

választatott,
a nagyobbak Nagy Jáez évben megválasztott Zábo1'szky Sászombaton
katekisatiói
oktatást ad a.

rector,

A kántor a rectortól kap élelmet és saját tanítványaitól
tandíjat, a
rector azért minden tanítvány
után 30 garas tandíj erneléssel kárpótolva
lett, a nyári szünidő egy hóra, a szüreti 2 hétre kiterjesztetett
ugy, hogy
az előbbibél két hétig délután jártak tauitásra a gyermekek.
Nagy János 1799. novemb. 9·én eJbaláJozott.
• A jelen század törtéQetét Dunay Imre tályai tanitónak 1800. jan.
9-en Nagy János hel~ébe re ctorul történt meghivása nyitja meg. _ l!'ize-
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tp~e ]2 frt

javitással

120

frtra

emeltetett

s

a íapéuz

minden

gyermek.

töl 30 krrŐI 1 frtra.
A nevezett rector tanitó Dunay Imre azegyház
körébe
megérkezvén,
ugyanazon
év január 14-Án Risz Pál lelkész, Gócs Mátyás egyházi
gond,
nok, Csavajda
István
másodgondnek
s több
egyháztag
jelenlétében
lll,
iskolába. ünnepélyesen
hevezettetett,
s a donatus
és grammatisa
tanításá' al
bizatott
meg. Ekkor
Zí.borszky
Sámuel
az also
ugynevezett
leányiskola
8 kisebb
fiuk tanitója,
Hajúsz Mátyás
akkor tanuló
- pedig
orgonista volt.
Az eddigi két tanterem
kicsiny
és P/lészsl~gtelennek
találtalván
Szakmáry Pál kapitány
háza e célra bérbe vétetett.
1801.
jan. 6-án a rektor
minden
mazyar
szónoklat
mondására
négyötöde
nek i adatott.
tartatik

A tanulők növekedő
poritását kivánván, e célból
az aláirások
megkezdettek
aláirások sorát Radvánszky

vasárnnp,
midőn német predicatió
kérrtett
fel, mikor
a perselypénz

száma egy uj iskolának épitését és a tanerők sza1803. márc, 13-án az iskola
építés kimondatott,
s az épités
nyomban
foganatha
vétetett.
Az
Ferencz
3000 Irttal nyitja meg.

E nagy példa méltó követésre
talált, 2 év alatt 6639 -frt 21 kr. gyüjtetett e célra, a Kis-Hunyad-utca
felé a telek szélességében
épitett
emeletAS épület,
mely 8576 frt 7 hba került.
•
1804.

már

egészen

befPJeztetett,

1805-ben

átadatott

rendeltetésének.

l!'elépitve
levén
kegyes
adományokbél
az iskola Napravszky
János
1806. máj. ll-én
iskola folügyelövé
választatik,
kin-k valamint
ennek lemondása után Máriéssy
Miksa
választatott
isk. felügyelőnek
prore-t.
buzgósága
eszközölte,
hogy
e tanintézet
napról
napra
gyarupodásnnk
örvendhetett.
A tanulék folytonos
szaporodása
egy harmadik
tanitói állomás rendazerpsitését igéni~lvén:
a fiuk a leányok tól külön választattak
s leánytanitóna.k Vásárhelyi
~látyás
Szepes-Olaasiból
180[- ban meghivatott.
1804. szept.
22-23.
Itatás első napján az iskolák
25 donasista, 20 grammatista
Záborszky iskolájában
Ugyanezl'n
tantervelfogadtatott

napjain
megtartott
kánonszerü
egyházlát,ovisitatiója tartatott.
Dunay Imre iskolájában
volt
és 6 syntaxista.
Ezek közt 5 gör. n. egyesült.
35 fi, 32 leánynövendék.

évben Napravszky
s a tanitóknak

János
isk.
kiadatott.

felGgyelő

által

kidolgozott

1807-ben a tandíj 3 frtra emeltetett,
- a vásárok alkalmával
két nap
zcmbat délután a szünidők
közé vétettek.
A rektor és- tanitványok
tatemetésére ingyen, egyháztagok
kivánságára
48 krért vesznek
részt a
eken, határozatba
ment,

6
1808-ban Eperjesen tartott kerületi, ugyszintén
Budaprstell
tartott·
e~.retemes gyülésen
ar. Ppy h:i7.1 üldöttségileg
képviselteti
magát. Beadott
folyamodványára
az egyetemes gyűlés az egyház azon kérelmének,
hogy
egy kerületi
nemzeti
g ymna s iu m ot állit hasson - dicsérettel helyt
adott 8 meg61ngedte a kegyes adakozások g) űjtését gymnasiumi esélokra.
I~y élvezi a protestaus elvek szerinti : nyilvános köv intézetek
mindvn
jogait.
Ugyanekkor Napravszky isk. felügyelő az ujonnan Tálasztaill]ó profess4)rnak egy évre szabad lakást ad.
1809-ben iskolai törvények hozattak s hova tovább szilárdabb alapot
nyert, s csakhamar virágzásnak indult e tanintézet.
- És mint pólyáiból
elörnoeolygó
testben s lélekben
ép s egészséges ~l'yermek, a jövőnek édes
reményével kecsegtette ápolóinak nemesen érző kehelét! -- Hozzá is láttak, kivált ez időben Jeszenszky
Károly
isk. f"lü/lyel.:í s Zatrogh Dániel egyházi gondnok, hogy már rnost gymnasiumukat
minden kellékekkel
lehetőleg ellássák.
Fizetés emelések történtek,
drágaság! . pótlék ezimen, a lelkész PS
tanitóknál 50-50 frttal,
1810-ben Dunaynak H.-Vécsére meghivatása indokaból
50 frt s 4 i)l
fa és 3 helyett 4 frt tandíjban blztosittatott.
- Poturnysy János az iskolara 200 frtot ajánlott.
1811-ben a tisztviselök ujabb folyarnodására,
részökre collecta rendeltetvén, ebből 536 frt 27 kr. folyt be, mely aranyosan megosztva, nekik
kiadatott.
Ugyanez évben Skorkay János végrendeletileg
az iskolára 100 frtot
hagyományozott.
1813-ban határoztatott,
hogy sáros és esős időben. az iskolás gyermekek a temetések re ne menjenek.
J814-ben Berzeviey Gergely ker. felügyelő tudata, hogy Teleky Roth
Johanna 100.000 valuta frtot· hagyott stipendiumokra.
Ily tények lelkesitö befolyása alatt kivált midön 1814-benjul.14-ke..t
Draskócy
Sámuel iskola felügyelővé választatott a tanügy iránti érdeklődés
ujabb és hathatósb lendületet nyert, Mösz Sámuel, Schwarzt Sámuel, Domby
István, 'l'eper János, Biszterszky Imre, Milec Gáspár, Mázer János buzgón
pártolrák az iskola ügyét.
A tandíj módosittatott,
a hely beliek 4 frtot, az idegenek 6 frtot,
azok pedig, kik az utolsó osztályznti adót fizetik 1 frt tandíjat
fizetni
köteleztettek gyermeküktöl.
A karácsonyi offertorium nem együtt, hanern
külön akként tartatik,
bogy a lelkésznek és a tanítónak is külön kitett tányérokon
adntik az.
A tanítónak
ujév napján külön offertorium adatik.
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1817-ben Duna] Imre folye modásru-a, o. német és tót predikati6
tartásától felmentetik.
A tanító hetenként
egyszer temetési
énekekre
tanítja az ifjuságot.
1821-ben Dunay Imre fizetés o 1íO frtról 200 frtra emeltetett
s ll.
névnapi ajándékok szedhetese
saját tanitványaitól
megengedtetetL, ezeknek
tetszésétől függvén az adandó mennyiség.
Ugyanez évben buzgó pá rto ló k erélyes müködéso
folytán a szófüzési
és szőnok költészeti
osztályok felállitatluk
s Risz Pál lelkész melié az
egyháztngoktól 612 frt ajánlat folytán Na~y Mihály nyiregyhúz!
s. lelkész
második lelkészül
megválasztatván,
az ujonnan
felállított
és s vervezett
osztályok 'vezetése az egylJá;t, által rábízatott. A tandíj Nagy Mi hály részére
saját tanitványuitól
6 frt fupénzül lj, -4 frt állapittatvá» meg hiványilag c-mint tunárnak s az ogész iskoldnak
igazgatá~a reá ruháztatott.
.
A l'idékit'klá,l"án
a gyrnnasium
gyors emelkedését
seregesen hozták
fiaikat ez intézetbe, már csak a magyar nyelv megtanulhatása
kedvéért is.
Igy a túvolal-b felföldrül : Szepes, Zólyom, Liptó, Árva, Gömör,
~áros stb. megyékbül még Slé1.iábólf Ausztriábólis
meglátogntták
a növendékek e szépen serdülő ifju gymnasiumot
s nem egy, do számtalan, jelenben
is élő jeles fia a hazának e gy mnasiumnak
tulajdonithatja
a hon nyelvének
II magyarnak
tiszta elsajatithatását.
Igy vidékről Vpliáról Szemere Bertalan 10 éves korában
mint syotaxista volt növendéke
ez intézetnek 3Z 1822- 23. tanévben ~ag:y Mibá!y
vezetése alatt. Továbbá Radvánszky li'erenez Radvanból
Zélyommegve
861meerűl jövén 14 éves korában/mint rhetor itt t.mult « fentebb jelz ett tanévben.
Pulszey Ferenc Aurél Eperjesrül,mint syntnxista 12 éves korában. Szentiványi
Mártou - il. mosti főispán IS ker- felügyelü Lipté-Szent-Ivánból,
Hunfalvy
Pál 13 éves korábnn, mint rhetor Kézsmárkról
jövén. Húnfalvy
János
14
éves korábnn mint syntaxi sta. Mikola György most s-gömöri lelkész. Haberhern.Ionután, Cseese tku Sámuel mostl'ozsonyban
lyeoumi igazgató. Páek
Albert, Lajos, Károly testvérek, báró Podrnnniczky
Árrnin Frigyes fivérek
Máday Károly "olt tiszai superitendens
és testvére János kolozsvári lelkész Szalagyi Mihály toporezi
lelkész,
későbben
II derék
természettudós
Hermann Otto és még többen.
A;t, ifjuság szaporodását
látván II gymnasium
buzgó pártfogói kegyes
edakozások 8 alapitványok gyüjtése után 1~24-ben
ismét' hozzú láttak az
iskola épületnek belső szárnyépülettel
való emeletre nagyobbitásához
és a7.t
Milecz Gáspár maga egyedül 200 hordó meszet s többen pénzbeli segélyt
Dyujtvan e mű bevégezéséhez
- csakhamar
felépittettek
1828-bt\ll.
1824-ben máju:'! 2-a második káuonszerű
egyházlátogatás
Józefy Pál
superintendens áHal megtartatván,
Dunay Imre donatus és grammatikalis
iskolájában 81 tanuló találtatott;
ezek közül 5 ref., 1 görög, adonatusban
33,

grarnmatikében
48-ali,
Ugyanitt
il zenekar
is tett dicséretes .. vi~sgát. Volt
pedig ezeknek
1 fagott, 4 tuvolája. 1 pikkoló, 4 dob, 1 tamboria, 1 üveg
harangjáték,
2 hosszú trombita, 2 vadászkürt, 1 acél háromszög, 2 réz tányér.
, Nagy Mihály syntaxis
és rhetorikai osztályában 37 ezek közül 4 ref.
és 1 mózes vallású: syntaxistu 22, rhetor 15.
Ugyanezen
jagyzűkönyvben
az iskola törvények IS felvétettek
egész
terjedelmökben.
Görnör Kalesán ez évben megtartott
ker. gyülés iskolánkra
teendő
gyüjtést nemcsak megengedte, hanem a végböl, hogy az egész hazám kiterjeszthessék,
ugy az egyetemes
mint a helytartó
tanácsnak
ajánltatott
1825-ben Dunay Imrének a clarisaimus
cim adatott közgyűlésileg
sannak
megadásáru nemcsak az egy házi tagok, hanem az ifjóság is köteleztetett.
Az Iglón tartott kerületi gyűlés kimondtu,
hogy az egyházak,
II papok és tanitók' váltópénzbeni
fizetéseiket pengő pénzben adják.
Az ünnep Ó~ vásári krajcárok töröltetnék s helyökbe a tandíj, 5 frt
vidékiek nél 10 frtra ems Itetett.
Nagy
Mihály növendékeinek
tolyamodváuyára,
kik osztályok kicsiny
voltát s azt, hogyegyrészének
állnia kell, irni nem tudnak panaszuljúk.
Banda tanitó lakásán alkalmasabb tanterem berendeztetett.
A .gymnasium felső szárnyemeltének
kiépitése
után 1826-ban a szegényebb tanulók
javára Dessewffy Tumás eg-ybázi felügyelő lelkes inditványára,
melyet
200 frt. kegyajánlata
val k isért a IÚp i Iitr.zetl'8 is nwgi Jldúltak II gyííjtések, melyhez járultak adományaikkal.
Puiszky Károly. Ri~z
Pál, Nagy ~ljhál)', Delinai Draskccy Sámuel, Zutrogh Dániel. ZúlJr J.uros,
Máxer János stben, de a mely csak Szirmay Hugó felügyelő
nevezutes
gabnanemüeknek
évenkénti adományozása
u. m. 1~ köböl rozs és 6 LÖ,töI
tiszta buza beszállitusával
léphetett
teljesen életbe 1833-ban.
A gymnasium könyvtáru
s muzeuma is ez időben alapittutott mRi!. A mbrózy János a diósgyőri kamrai
uradalom pénzrúrnoka mpg 1817 -ben
40 kötet könyvet. hagyott, A mbrózy
Sámuel orvostudor 435-öt 1825-ben,
mely egy könyvtartóval és mikroscopium
és ne hány térképpel
az 1826-ban
kefüit a. gymnasium birtokába.
.
Ezen könyvtárt
gyarapították
iÍlt>g "dolOitnyaikkal
évenként,
rész int II
tanitvúnyok
részint
más buzgó p.irtfogó« u m
Dua iv Imre
körülbelől
20 kötettel,
- a jolsvai egyház küldött
ajándékul Wah,zky P,LI könyvtárából nehány jeles munkát, később Pellionisz,
~Iilec/' Gá~piÍr. \Iajor Sándor
Mősz Sándor, Vida Endre, Héndel Károly, Fűrész
F,-rene!., "lösz
l!:rle:
Draszkóczy Sámuel, 'I'örök Sándor, Ziborszky Samu. Némethy
Pid, Mös?
Frigyes, gr. 'l'eJekyné, Mös» Herrnina, Mayer Rezső, Mayer Ilona, Szuhányi Béla, J6ny Tivador s többek. A könyvtart
ez időben
Nagy .Mihály
írta össze.
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Albert Károly és János ajándékoztak
egy-egy villanygépet
golyóval.
St olmanu Károly tojásgyűjteményhez
alkalmazott
két ládát ajándékozott.
Záborszky Sámuel ajándékozott
49 darab régi pénzt, valamint Milecz
Gáspár5
darabot. Steinhübel Dániel s még többen gyarapiták
ez időben
é gyüjteményt.
Draszkóczy Sámuel egy urnát, Pongrácz
Mark, Risz Pál,
Juhász Mihály kag;ylókat, valamint Szathm:íry Király József, ajándékozott
a muzeumnak,
Dragonszky
Ádám Beszterczebányáról
ásványgyüjteménynyel gazdagitá museumunkat.
- Szinovitz pecsétgyűjteményt
ajándékozott,
mely 846 darabból állott. A növénygyűjteményt
Nagy Mihály ajándékozá,
1828-ban az osgyáni, gömöri és miskolci iskolák egyesitése
tárgyában egyházuuk
kérvényt ad be küldöttei
által a kerületi gyűlésnek.
A töke pénztár a folyó pénztártói külön választatott.
Evégből az egyház iskolai és tápintézeti tőkék külön pénztárnok kezelése alá helyeztettek.
Risz Pál elhunyta után nem sok időre Komáromy Józsefnek lelkészűl
megválaastatáaa
után Nagy Mihály igazgató tanár 'rályára választatván
meg
lelkészül a tanári állásra, Némethy Pál kassai lelkész választatott meg 1834-ben.
A karénekes tanulők az egyház pénztérából
arányos illeték emelése
mellett fejerikint 30 vfrt fizetése mallett a tápdába
felvétettek .
Balogh Ádám 1836-ban az emeletes iskolai épület nyugati szomsz.édja azon jogért, hogy félhajra
épitteté új házát iskolai épületünk falához 100
vftot fizet.
Ugyanez év ju\. 25-én Nyiregyhúzán
tartott csperességi
gyűlés
tariodankat "esperességi főiskolai" névvel és czimmel tisztelte meg, s tápi ntézete javára az albisatiót megengedte.
'
Az ugyancsak Nyiregyházán
tartott ker. gyülés a tudományi pénztárnál esperességünkből
adott tőkék kamatait a mi tápintézetüukre
megszavazta
s kimondotta, hogy az 1799. évelőtt
kiadott vokatorokban
megadott váltópénz pengő pénzben fizettessék.
1838-ban Dunay Imre nagy hirnévre kerűlt nestor professora a gyrnnasiurnnak 71 éves korában elhalt. Emléke elevenen él és ismételve megújúl, emlegettetik azok által, kik az ő keze alól kerültek
ki, különben is
39 )12 évig tartott itteni müködése ideje, alatt ugy az iskolában
hivatott
és előszeretettel
működö
szigoru tanitóuak,
- mint az egyházban annak
rendje, javáért muu kálni tudé férfiúnak mutatta be magát a hosszú 4 évtized a pretestans lelki tanitó ezen alak jellemvonásait
csak igazolni tudta,
nyomtatásban
megjelent donatusa
és német
grammatikája
azon időben
általában is.neretes vólt. - Helyére
Matos Viktor választatott
próbaévre.
WmeLhy Pál Dunay lakására vonúlt. - EI, időközben
Szabó Endre tanodei felügyelő
felügyelőségo
alatt vétetett meg tanári lakúl il tápint. étkezési helyiségül a kis-liunyad utcza szögletén lévő ház, valamint
a
testgyakorda is ekkor alapítatott meg.
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1841·ben Szánthó János *) Dunay helyére professornak
válaaztaük ,
helyét ugyanaz ~v szept. I-jén
elfoglalja. Szabó Endre tanodai
felügyelő alatt.
, A két testvéregyház küldöttség
által a gymnasiumok egyesitése
tárgyában el készitett javaslata az egyházak kézgyűlései
által 1842. jul. 24·~n
elfogadtatott, a mi egyházunkban
a 'ssószékről
ki is hirdettetett, a ref. egyház által' azonban a ki hirdetés előtt visszavonatott.
1843-i k évi julius 19-kén Miskolcz városában örökre gyászos, emlé-·
hl
tűzvész
alkalmával
elhamvasztatván
templomunk kal minden egyházi
épületeink s tanodánk, egyházunk ennek folytán ugy itthon, mint a haza
minden részében
gyűjtést rendezett, ,melyből
8609 Irt 25 kr. váltóp.
folyt be; a biztositó-társulat
által 9505 frt 30' kr. fizettetett
ki. - Az
épületek, helyreállitására
17460 frt 8 krt tevő költséggel
l845-ben
bAf~il

joztettek.

1844-ben
Nagyleánytemető
kárpótlásul.

Szánthó
János az iskola' udvaron levő kert helyütt a
folytatásában fekvő szántóföldet kapta személyére
nézve

1845. juJ. 15-re gr. Zay Károly egyetemes egyházi felügyelő ZilyUgroera iskolai gyűlést hirdet, melyre a gymnasium képviselőinek uti k öltségét az egyház magára vállalja. Képviselőkül
pedig Némethy Pál és Szánthó János választatnak a tarioda részéről kik a ni bizottakban,
dacára az
utazás veszélyeinek - ekkor levén a' sok és folytonos esőzés, majd mindenfelé a hazában s e miatt a vizáradás szertes zét ~ tevékeny részt vettek
~ay·Ugróczon al, egyetemes egyházi isk. felügyelő gróf Za.y Károly által
legnyájasabban
fogadtatva,
az ugynevezett
zay-ugrócí tant el v mega'kotásában.
1846. márt. 15-kén Szánthó János a szónok költészeti és szófűz eti
oszt. kiképzésére, illető lep; igazgatását'a
-Barzó
József SZÓJJok-l(i)ltp'~z"ti
liszt. jeles növendéke pedig az egy ház ' tagjainak buzgó adakozasaoól
begyült s későbben foganatositott 20 frt tiszteletdij nyujtása mellett ~érett(\k
fel, miután Némethy Pál betegsége sulyosbodott s előadást nem tarthatott.
Némethy Pál a vas szorgalrnu, páratlan buzgalommal működött s mint
felülmulhatlan
ritka erélyű
tanár 12 évig folytatott
munkálkodása
után
1846. márt. 20-án jobblétre szenderült.
Temetésén, mely márt. 22-én általa-

,

*) Szánthó János született
Vaamegyében
Kemenesaljai
Sz. Márto nhnn, oz
1813. év ápr. 25-kén. Első nevelését
szülői házában
nyervén,
12 éves korábau
Sopronban vitetett, honnan tanpályája
befejezése
után Bécsbe ment további ki képeztetését folytatand6.
Innen visszatérvén
Lipt6megyébe
Kubinyi Mihály és 'fhu.'
ránszky Péter urak házánál 5 évig nevelősködött,
mignem 18!l -ik évben 'Miskolcra
rz Ilg. h itv, ev. sz. egyház által tanárúl hivatott, hol mai napig is működik.
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nos részvét mallett ment végbe - l:':dkövy Antal s-pataki
tanár és ~zán
t-hó János tartottak
a teruplombun g:yás7.beszédeket.
Ugyanaz év. ápr. 26-áll tartott közgyülée
n, könyvtár rendezését, mel
egészen elhanyagolva
volt Szánthó
Jánosra bizta, ki is azt a toronyban lel'
felső helyiségben összei rta s rendezte.
Jun. 2-án a azófűzeti és szóno k költészeti osztály további fenntartás
hozatvan fel a közgyűlésben,
ez behuto tuuacskozás után azt fenntartandónal
.egyhangulag
kimondta
Jun. 14-én Száutuó
János, ki Némethy
Pál halála után <1 szónok
költészeti
és szófűzeti osztály] vezeté, ezen osztály növendékeitől
lIyerenoi
tandijról
lemond özv Némethy
Pálné javár» s megelégszik
,t nyelvészet
osztály tanitványaitól
fizetni' köteles tandijjal.
Jun. 15 én iskolánkra a kel'. gyűlés, mely Dobsinán tartatott 50 frtol
határoz adatni, jövőre az egyház a kerülettő l többet
kér, azon indoktui
fogva, mivel a heg·yalj,.li egyházmegyéből
a legtöbb adomány folyt bp,
kel'. pénztárba
coadjura címen .
. Némethy
PAl kora halhláv,d
ürese.lésbe
jövén az igazg. tanári állc
más a gymnasiumnál,
erre Palk övy Antal, maj 1 Kramárcsik Károly válíts'z
tattak meg a közzyűlés
által. kik miután ez állomast el nem fogadták, MMa
Károly tanárul ideiglenesen
megválasztatott,
ugy azonban. hogy azon esetr.
ba őselenne hajlandó e tanári állomást elfogadni, Lippai Endre hivassék me~

lHáday Károly ameghivást elfogadván, szept. 6. elfoglala állását s a tanitá:
~lilrguuyai Gábor tanodal íelugyelösége
alatt megkezdette
az anyakönyve
krt, s az iskola pecsétjét Szánthó János ideigleuesen
kisegitő s gyűlési
kg megbizott igazgatótól átvette.
Sept. 19-én Fleischer Gábor, kinek későbben neve Margonyaira
vn.
z oztatott, az egyház által még a lefolyt nyár folytán alakitott
iskolatanác
tudvalevő tagjait: az egyház felügyelöjét
Zátrogh Dánielt, a tanári kart (
még nehány világi tagot a végett hív össze, hogy már az egyház áltitl kezdi
ményezett iskolatunúc s rneg,t1kotását és p,gyéb a szervezetre vonatkozó szü]
séges szabályokat alkosson, mslyek a gyülés 'elé. lesznek terjesztendők j ')V'L
hagyás végett.
'
Ugyan fl hó 23-án turtett iskolai tanácsülésben
'elhatároztatott,
hog
azon evang. tuuulók,
kik a ref. iskolába járnak évi tápiliju160
vfrtot filll!
sen ek, valamint ugyanekkor
kidolgoztarván
az iskolai törvények, a tanú
kar által, félolvastattak
s jóváhagyattulr.
Nov. 28-áll a nmélt. ldl'. 'helytartó
tanácsnak
hozzánk
gr. Za
Károly el!'yptemes felügyelő által leküldött kegyelmes intézménye
olvastati
mely ezerint az iskola igazgatóság nak rneghagyati},
hogy ezután évenkér
csak egyszer, de a vizsgálatok
után legfeljebb
két hó alatt k üldje
f
tanodái értesitvényét,
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Ugyanez
év dec. 13 -án az egybázgyülés
által megválasztott
iskola
tanácstagjai u. m. Draskóczy
Sámuel, Szabó Endre, Mősz Ede, ~lösíl
Frigyes,
Török Sándor, Kraudy Láezló: Meyer Rezső és Záhr János s a
tanári kar. Margonyay
Gábor felügyelő elnöklete alatt tanúesülésre gyülvén
egybe az iskolatanács rendezése tárgyában tervkészitő bizottság neveztetett
ki, mely azt el is készitette s a közgyülés elé terjesztette. 1847. jan. 3-án
a közgyülés
a tanoda szervezésére vonatkozó munkálatot
egyhangulag
elfogadá, azt saját jegjzökönyvébe
is egész terjedelmében felvétetui rendelé.
Jan. 10-én a különböző
pénztároknak elkülönítését
tárgyszó küldöttség
munkálata elfogadtatott.
Ugyanezen év febr. 28-án özv. Németby Pálné,l--Máday Károly előterjesztése folytán férjére vonatkozólag
a további számadástól
felmenti, s
részére megnyugtatásul a jegyzőkönyi kivonatot kézbesiti.
Márc. ~H-én Máday Károly rendes tanárul választatik,
mellőzésével
il. kijelölésnek.
Ugyanazon közgyülésben Máday Károly kérelme folytán - miután
Komáromy József lelkész által tanított vallástanitás! elvállalni magát felajánlá,
- ha az egyházfizetés javitást eszközöl - ugy intézkedett, hogyezentul
agymnasialis
tanitványoktól
beiratási díj fejében 2 frt le and, melynek 31. őtet
illeti, ll, pedig a könyvtáré. A kerület pedig felkéretni
határoztatott,
hogy ezen nyommasztó
helyzetben 100 ft-tot adjon segélyt, valamint az
esperesség is felkéretni határoztatott,
segély nyujtásra csak \1áday személyéhez kötve ezt, minden további következtetés nélkül.
Ezen tauodánkra fontos évben a tanodapénztárának
állása következő volt.
Alapitvanyokban:
200 frt.
1. 1830. márc.12.
Piskatoris András
2. 1811. jul. 22. Skarkay Imre
100 "
3. 1832. márc, 11. Mösz Sámuel
62 "
4. 1835. szept. 1. Záhl' János
38 "
5. Röck György kötelezvénye
58 "
_6. Barzó András
24 "
Osszesen 432 frt,
mely összeg a Kis-Hunyad-utcai
házba van fektetve.
Ezen kivül bir az iskola:
Schneider Mihálynállevö
kötvényben 100 frtot és az egyháznál Ieri}
Zaiden Mária-féle 250 vfrtból álló hagyományt, melynek kamat ja a magyarnyelvben magát kitüntető
ktSt legjobb tanulónak adandó évenként.
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Beveendő hagvományok

lennének:

1. 1809. szept. 29. Potornyai János
2. ] 810. jan. 28. Schmied Dávid
3. Barzó tartozása
A tápda

pézntarának

állapota,

64 frt 30 kr.
100 frt 16 frt -

Alapitványokban

1. 1828. aug. 20. Mösz Sámuel-alap 300 frt
2.
" márc. 24. Pulszky Károly
:WO frt
3. 1833. Marczi János
50 frt
lj.. 1834. Török Sándor
özvegye
100 írt
5. 1834. Záhr János
100 frt
6. 1838. okt. 23. Domby István
50 frt
7. 1837. Skarkay Imre
166 frt
8. 1838. márc. 22. Mózses János
150 frt
9. 1840. jul, Szirmay Ádám
100 frt
10. A kerületi adott
120 frt
Osszesen 1436 írt
Ezen összeg mind a kis-hunyadi házba foktettetett.
Ajánlatok,
1. 1834. márc.
2.
"
"
3.
"
"
4.
"
"
5.
6.

"
"

"

"

-

40 kr.
40 kl'.

melyektől kamatok járnak.
ll. Id. Zatrogh Dániel
100
Ifj. Zatrogh Dániel
250
Biszterszky Imre
100
100
Lichtenstein
József
200
Soós János özvegye
Szathmáry Király József
100
kamat nélkül
Osszesen 850

A meggazdálkodott

bIr.

frt.

"
"
"
"

"

frt.

összegből tőkesitetett.

1. Marczi János 50 frthoz adatott
2. Domby Istvánéhoz
3. Röck Györgynél
4. Némethy Pál kötelezvénye
5. Sesztina Péteré
6. Bertl Györgyé
7. Kulcsár Adolfé
8. Mikler Mihályé
9. Haluska Jánosé
10. Draskóczy
Sámuel
Összesen

50
50
342
500
200
125
500
100
500
18
2385

frt,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
irt.
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Ide tartozik még Szirmay Hngó ajánlata, mely 6 köböl buza és 12
rozsból áll, továbbá Holecz András 12 ember kapá.'l szőleje Kazán.
Bir tehát a tápi ntézet alupitványokban,
melyek a házban vannak
ftlktetve
1436 frt 40 kr.
Maggazdálkodott tőkékben. melyek szinte a házba vannak 311 frt.
Összesen a házba fektetett
1747 frtja
Mely házba fektetett összeget a tápintézet
összes tőkéiből,
mely
eddig megy
4671 frt 40 kr.
Levonjuk. marad jelenleg
tisztán a tapintézetnek
2924 frt 40 kr.
Ugyanez évaug. 27-kén az isk. tanács testgyakoroldal
tanítónek
11 rebenda Károlyt választja.
Ugyanekkor jelenti a könyvtárnok,
hogy a tanév folytán kegyes adahozók a kö nyvtárnak különféle műveket ajándékoznak.

köböl

Ugyanaz év s hó 27-kén Méday Károly jelenti a tauodai
hogya ker. gyűlés
a gymnasium folyamodására
a kerületi
alapjövedelméből
évenként 40 ezüst frtot rendelt segélyűl.
Ugyanek kor Máday Károly ephorussá választatik .

tanácsnak,
tudományi

Aug, 29. tandíj javitas állapittatik meg 1 frtot tartozik minden idegen
nem tápdai fizetni a rendes tandijon felül.

Ugyanaz év okt. 27-kén Máday Károly rendes tanárul végleg megválaeztatis,
1848. Zátrogh Dánie l halála jelentetik, ki 9 é vig iskolánk jeles és
tapintatos felügyelője volt, és a \inek iskolánk igen sokat köszönhot, nemesak alakitása idejéből, hanem kivált a nagy tűzvész alkalmával, tanodánkat
fanemuekkel gazdagon Ő látta el.
.
Máj. 14-ké n gróf Zay Károly egyetemes egyh. s isk. felügyelő felhivást intéz az egyházhoz, malyben a jelen országgyülés
alatt történtekre
figyelmeztet és hálaadásra szólit fel, - Ezen hálaadó ünnepélyon iskolánk
is részt vesz.
Ugyan a hó 17-kén olvastatott
cséti Potornyay Antal végrendeletének kivonata, melynél fogva értesittetik tanodánk, hogya megboldogult
tanodank könyvtára alapjául 200 frtot hagyományozott.
Ugyanez év ju!. 2-ik napján határoz a tanodai tanács a Pesten
tartandó tanári értekezletre menö tanároknak utiköltségül 25 vfrtot.
1849. ápr. 15. Záborszky Sámuel volt elemi tanitó iskolánknak ismét
182 kötetből
álló köuyvtárát
adományozza, 9 nevét nemcsak, mint jeles
.elemi tanitó, hanem mint olyan is, ki a~ ifjuság előhaladásén
teljes mértékben
törekszik - szellemi kincsekben is siet gyarapitani.
Május 1-jén határozza el a tanodal tanács,
sedásnak iudult ssölöt eladja.

hogy a

s.-kazai parlago
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Szept. 23-IÍll Kraudy László hiteles
végrendeleti
másolata ~, szerint
tanodánkra s tápdánkra
1200 pfrtot hagyományoz,
mely összeg nem készpénzben, hanem biztos kétvény ben adatik át a taucdai tanácsnnk intézkedés
végett.
Ugyanez év l-jén tartott iskolai tauáesjegysökönyvének
vége rnondja ,
hogy az 1849 -50. isk. év végéig sem számvevőszék,
sem isk. tanácsülés
nem tartatott.
1850 ju\. 2-án tartott tanácsülésben
Mayer Rezső tauodánkuak
100 frtot ajánl tőkéje gyarapitésáre,
oly módon, hogy annak kam<l.tjú.t
minduddíg
fizetni fogja, mig csak a tőkét le nem teszi, sőt kijelenti,
miszerint ezen ajánlat 100 frtos kötelezvény
által is biztositani
fogja ..
Ugyan e hó 28-án Máday Károly tanári állásáról
lemond, s Bélára.
rnegy lelkésznek. - Elemondás
fájdalmae érést ébresztett a hivek kebelében, kik e nem reménylt lemondás után oly hamar kénytelenek rn~~válni jeles tanárjoktóL - Ugyanekkor
Máday 1 öl tűzi fának fizetését
magára vállalja a tanárok fizetésére.
Mádaynak
lemondása
s elköltözése
folytén
október 27-dikén
Lippai Endre,
Osecsetka
Sámuel
felszóllittattak,
miszerint
a végett
nyilatkozzanak,
ha valjon Máday Károly eltávozása folytán tanodánkuál
a
szónok-költészeti
és szófűzeti
osztályok
vezetését
hajlandók
volnának
elvállalni, melyre Osecsetka Sámuel taga.dó válasza folytán Lippai Endre
általános jóváhagyás
következtében
rendes .•... nyilvános ideig lenes tanárul
egy hangulag megválasztatik,
és részére a hiány el készittetni
rendeltéti k és
szept. 14-kén az előadásokat rendesen beigtattatváu,
megkezdett»,

".

Lippai Endre hiánya következőkben
öszpontosul :
1. Szabad lakás.
2. Készpénzben
évenként 100 pfrt.
3. 'l'anitványoktól
az évi rendes fizetés vinr.I;jflktííl. kik nem t.ipi ntez etiek 6 frt PP" kik
padig tápdaiak
5 pfrt, a hslyueliektő
l 3 pfrt
és
f .pénz minden tanitványtól
48 pkr.
4. Névnapi
hr, az

ajaudék

minden

tanitvanynak

tetszésétől

fug g.

5. Beirutaakor fizet minden tanítvány
1 írtot pp., milynek
igazgatóé, fele pedig 30 kr. a könyvtáré.
6. 'l'ernetésre megni vatvan s megjelenvén
1 frt.

föle U'J

7. Bizonyítvány
kiadásért 1 frt pp.
8. N,;gy öl fa házhoz szállitással.
Ugyanazon év 1851. jan. 6. Nyírp!"yilázán suplikánsuiuknak
a házaukénti
kérp.geté:l meg nem eng edt-t"lpU . .!!'u.ruaky Dániel
nyiregyhúz!
lelkész
Lippai Endre igazgató által
fclszól.ittaini
'határoztatott, hogy jövendőben esz köz ölje ki, llO;ry tV, ott is
un-gengedtessék.
Január 20-án Záhr János volt tapintézeti
pénztárnok,
ti. táp-
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intézeti pénzek heJytelen kezelése miatt felelősségre vonatik és a Kossuthféle bankjegyekben
elveszettnek mondott összeg megtéritésére
itéltetik.
Február 2-án Szőnyl Pál pest-kerületi
tanfelügyelő Reisz Sámuel superintendens
admini,strator által felszólít, hogy tanodánkat állami gym násiummá vagy reáita cdává alakitsuk áto A tanodái
tanács erre a közgyülésnek 4 pontban
szesitett felterjesztést
nyujt be, megjegyezvén, hogy e
tekintetben
magától semmi lépést sem tehet.
A 4 pont tartalma következő :
1. EZAn középtancda
nem pusztán
az egyházé,
hanem a hegyaljai
esperességé, mely annak felügyelője és kormányzója,
és a melynek nevét is
viseli. Ez pedig már megtartottta az évi ülését és uj ülésnek tartása a jelen körülmények
közt igen nehezen megyen, azért is halasztást
k ér e
tárgyban, mig azza.l, mint tanodájának
főfelügyelőjével
a fenntisztélt
felügyelő urnak felszólítását
közölheti.
2. Mert ezen hegyaljai
esperesség legtöbbet
fizetett minden esperességek közt a kel ületi tan alapitvány tőkéjének
nevelésére, és igy legfőbb
joga is van attól, egyetlen középtanodája
számára
annyi segeuelmet
kér.ni; a mennyit annak nyujtani csak lehetséges leend, mi ben a.,mostani~.körülmények
között
mig hazánk
kivételes
ostromállapot
alatt áll kerületi
gyűlést nem tarthatván, határozott lépést tenni is mét nem lehet.
3. Mert e tanoda semmiben sincs elszigetel ve az egyetemes magyarhoni protestáns testülettel, melynek több ízben felküldött követei, mind a
legkegyelmesebben
atyáskodó fejedelrnünktől,
mind a főméltóságu min iszterium által, mindenkor azon atyai vigasztalással,
bocsájtottunk
el, hogy
mihelyt az ostromállapot
megszünend, autonomiánk is azonnal rendezte tendik. - Mig tehát akkor az egyetemes
gyülés felőlünk is rendelkezen·
dik addig félünk is ideigleines változtatások által, annak teendőit ter hesebbé sokasitani minthogy a nélkül is mindég az- vettetik szernünkre, hogy
"dissulutae scopae" tagjai vagyunk az emberi táreaségnak. kik között semmiben nines egyenlőség,
mit majd a sok vált.oztatások
által igaznak
lenni is tanusitanánk.
Annyival inkább pedig:
•
~
4. Mert a birodalom alkotmánynak
121. §-ban az áll, hogya
ininiszterium határozata vagy intézkedése
csak ideiglenes. és csakakkor leend
érvényes ha a birodalmi országgyülés helybenbagyja
és kegyelmes fejedelmünkkel törvénnye
alakitja. - Kétségkivüli
dolog tehát, hogy a birodalmi
gyülés az oskolák korszak átalvkitúsáról,
mint a kormányzat egyik föf.gáról
is fog gondoskodni,
n időn
tanodank
mindanesetre,
innét uj változásának kerül end alája. - Midőn ezért nem áll hatalmun knan jelenleg
máskép intézkednünk
atyáskodó
kegyelmes fejedelmünk és a birodalmi gyüö
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ba nem bccsájtkozhatunk
bele, mig velünk azok, kiknek hatalmuk ban áll
másképen intézkedendnek,
addig - mint eddig is, teljes erővel igyekezendünk tnncdánkat
a kor kivánataihoz
alkalmazni.
És ezzel a folytonos zaklatások kezdetét vették' s majd a tanfelügyelő
Mikulás, majd más kermanyi férfiu látogatott be hozzánk, kül önösen azon
célból, hogy lássák, miszerint a nemet nyelvnek tanitasára
fektetünk-e
nagy, mondhatni legfőbb sulyt, és vajjon nem tauitunk-o
növendékeinknek
nemzeties érzelmeket tápláló költeményeket,
melyek különösen
tiltva valának. Kedves volt ezen emberek
előtt a hol a germánizálásnak
csak
legkisebb nyomára akadtak, s utálattal
fordu ltak el a nemzeti érzelmek
ápolásától.
- Igy történt, hogy Szánthó János egy nyári vizsga után
Mikulás tanfelügyelő által Komáromy adrninistrátorhoz
hivatott, hol értésére adatott - ámbár tévesen, hogy semminérnű
szavalatok meg nem türetnek, melyet csak távol is sejtetni hagyjá k, a - nemzeti szellemet, a tanodának rögtöni beosukása
s az illettő tanár elmozditása
nyilvánitásával
ki az ellenkezőt bátorkodnék
megkisérleni.
Ápril lS-án tartott
tanodai tanácsülésben
Záhr János 40, illetőleg
50 ezüst forintot igért lefizetui a tápintézet javára, hogy ha az iskolai tanács őt a Kossuth bankjegyekben
veszített pénzösszegének
kérdése alól feloldosza. A tanács az egyezkedést egy válasstmányr»
bizta, II ha ez nem
tudna ,:Záhrral
kiegyezni,
a tanács jogot ad neki Záhrt perbe fogni.
Ápril 21-kén Eperjesre
a ker. tanáoskozrnáuyra
egyházunk
Mösz
Ede, Lippai Endre, Szánthó
János és Mikola Györgyöt oly utasilással
küldi, miszerint oda működjenek, hogy kebelünkben
praeperándiával
összekötendö fögymnasium létrehozása kerületi köJtségen eszközöltessék.
Máj. ll. Z,í.hl· János törvényesen
megidéatetni
határoztatott s legkevesebb 300 frtnyi összeg lefizetésére, - ha per utján is - kénysreritendö.
Ju\. 6. Lippai Endre kéri az isk. tanácsot, hegy a beirási díjakat
annyira emelje, mint azt elődénél M,í.daynál tette, határoztatott,
hogy a
gymnasium'ia járók két frtot az elemi s polgári osztályokba járók 1 frt 't
fizessenek beiratás fejéhen, ebből különbség
nélkül köteles az igazgató
30 pkrt felében az iskola, más felében a könyvtár javára átadni.
Okt. 5. 'I'anodúnknak
szavazati jogadás kérésére utasittatnak
követeink
az esperességi gyűlésen.
Okt. 12-én az 1851. év okt. l4-én Miskolcon tartandó
esperességi
gyűlésre a tanács minden "tagjait kiküldi, többi közt azon utas itással. hogy
a7.0D legyenek,
miszerint gymnasiumunk,
mely már rendeze~t tanacesal is
bir, mert külön egyházi testület hivassék meg az esp. gyűlésre. Hogy az
eperjesi ker. oskolai tanácskozmány
határozatát
a ker. gyűlés elé vigye,
hol az egész terjedelmében
elfogadtassék és szentesittessék.
~~S most a legközelebb
Ieviharzott gyászos emlékü szabadsági harc után
2
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az öntsntartáei
vágy az akkori rendeletek szigora, midőn a szükség legna ,
gyobb volt, az egyház férfiait, kik ezen nemzetiséget
oly híven ápoló tanintézetet, mert saját édes gyermeküket
mindenkor
kegyeletteljesen
fenntartani iparkodtak s virágzásának
előmoúlitásán
lankadatlan
buzgalommal
törekedtek, úgy bel- mint \ idéki gyüjt~sek által alaptőke szerzésre buzditák, s ba valahol úgy itt bizonyult be, hogy a nemes tett koronként culminál,
"1852.
mártius 14-kén Szánthó János javaslatot
olvasott
fel il
gymnasium emelése tárgyában egy állandó bizottságnak adatik át megvizsgálás végett.
Május 9·kén tanodánkra
ellnek biztositás végett Farbaky Dániel főesperes pénzsegély gyűjtésre s adakozásra szólitó levele melegen pártoltatnék
s a szószékről, egész terjedelmében olvastatui határoztatik.
Jun. 13-án jelenti a pénztárnek
a tanodái tanácsnak, miszerint gymnásiumunk javára a gyüjtésekböl
következő adományok
folytak be :
Nagy-Károlyi egyház
43 frt 25 kr
Levonva a postadíjat 30 kr
42 frt 55 "
2. Az esp. pénztárból
25
3. T. Dombyné asszonyságtól
·25
4. Kázsrnárkról
és Fancsalból a kegyes
adakozók tóI
100 n
5. Szánthó János tanár gyííjtéséből
42" 30 h.
Összesen z34 írt 85 kr.
Aug. 29. Radvánszky Albert iskolánk felszerelésére 100 ftot adott,
valamint ez évben határoztatott a ker. gyűlés által, hogy az egyházak lélekszám szerititi garasokat fizetnek az iskolára.
SepL 26. Gymnasiumi szervezet a kormány kivánata szerint nyujtatik
be a tanács által a közgyűléshez,
mely is esp. gyűlésre menendő követeinknek oly utasitással adatik ki, hogy ezt ott előterjeszszék.
1853. febr. 28. Az isk. tanátJ sz óba hozza a s.-gömöri
i-kolának
gymnasiumunkkal való egyesitését mi végett Spissák György lelkész felszólitandó,
Ugyan ez ülésben jelentetik, bogy Szirmay Ádámné 5 pttot küldött
iskolánk javára.
Ápr, 17- kén a hangverseny
megtartása
felsőbb engedély mallett jelentetik be az egyházi közgyűlésnek, mely gymnasiumunknak
összesen
405 pfrtot jövedelmezett.
Közremüködtek:
Furmann
János, Eördögh
István, FUI·mann Nándor, Mayer Rezső, mint főrendezők,
műkedvelőkül
szerepeltek:
Ujházy Ágnes, Sol tész Nagy Judit, Fáy Antal, Szűcs Lajos
közreműködtek,
továbbá Mártonfy Dénes megyei fönök, ki e célra amegye
termét engedte át, a cs. kir. Szász Frigyes Ágoston nevét viselő 3-ik vasasezred
zenekara, Deutsch D. ki ingyen nyomatta
a hirdető cédulákat,
~tr~
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Ugyana gyülésben jelentetik, hogy Fekete
János tanodanknak
ajándékul küld Emerson rendszere után általa kidolgozott
számtant és pedig
38 példányt" Kis törtek" 57 péld. "Kis számitó " és 36 péld, ,,'röl·tek" cimű könyveket, melyek a tanitványok
közt ingyen, vagy csekély, a tanoda
javára fordítandó
- díjért kiosz!andó. ,
Ugyanekkor adatik át a tanodili tanácsnak it hangversenyböl
begyíílt
s takarékpénztárban
elhelyezett 405' nft értékü takarékpénztári
könyvecske,
kezelés és kamatainak a tanoda javára felhasználás végett.
Julius 3-kán Komárony
József kertjét, mely a tanoda udvarán volt
gymnasztika hslyiségűl
átadja.
Ugyanez évben a kormány a megválasztandó
tanárokért jótállási okmányt kér, mit az egyház teljesiteni is rendel.
Julius 24. A tanács Záhr Jánossal egyességet
köt (1144 ft. 54 kr
pénzösszeg helyett) kap 300 frtot s a további felelőség alól zjáhrt feloldozza.
Aug. 27. 'I'hun vallis- és közoktatásügyminiszter
rendelete
érkezik
. a tanácshoz, melynél fogva a róm. kath. növendékek a felelőseg súlyos terhe alatt a tanodába felvétetni tiltatnak.
Ugyanekkor
Draskóczy Sámuel könyvtársunknak
38 darab könyvet
ajándékoz.
Sept. 24. A tanodal gyűlés a kormány kivánata szerint
fogalmazott
egy reáltanodával
kapcsolatban
felállitandó
progymnasiumi
tervezetet
nyujt be, mely agyülés
helyeslésével
találkozott.
Dec. 8 . Malatirszky Lajos ideiglenes tanárul való választása ju\. 3-án
a közgyülés
által megerősittetik.
1854. Febr. 3. A Platthyné- féle per utján megnyert összegből
1000
az alreáltauodával
kapcsolt algymnasiurn
alaptőkéjéhez
csatoltaini
határoztatik az egyházi közgyűlés által, mely mindaddig karnatozandónak
mondatik ki, mig csak kamatjai elegendők lesznek egy tanár fizetésre, akkor
az egyház felmentendő
lesz a tanári fizetés alól.
Márc. 5. Simkovics Ferencz zongorameater
saját kérelmére a zene
tiszteletbeli tanárául neveztot ik ki,
Jul, 30. A kenuany és 'I'operczer János Lajos adminisztrátor ajánlják,
miszerint gymnasiumunk
pusztán
reáliskolává
alakitassék
áto - Az egyház oz ajánlatot aug. 6-im tartott közgyülésében
el nem fogadja, sőt elhatározza, miszerint iskolája
alreálgymnásiummal
egyesíttessék és e kivánatunk a helytartóságnak
is felterjesztetik.]
Erre
a helytartóság
ugyanazon
hóban egy rendeleteben
tudatja,
bogy felterjesztése
az egyháznak hiányos, és sokkal kimeritőbb kívántatik.
- Ezen rendelet a tanári karnak oly utasitással adatik ki, hogya
szóban
forgó tervezetet a kivánalomhoz
képest idotuitsa áto
1855. febr. 5 . .'Ihlattinszky Lajos tanári állásáról lemond s Iakás,i,t
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Pestre teszi át, mire rajztanárul Szabó Gyula. kéretett fel, a többi ezen
álláshoz kötött tantárgyat,
a működő tauárok osztják fel maguk közt.
Febr. ll. Záhr János az általa tápdánk
részére felajánlott
összeget
lefízeti s a kötelezvény erről megsemmisittetik.
JuJ. 3. Lányi Gusztáv egy hévmérőt s egy planiglobiumot
ajándékoz
tanodánknak.
1856. febr. 10. A budai helytartó osztály, sok zaklatás és rendeleteknek rendeletre ki bocsájtása után, a mult 1855. évi nov. 22-kéIl 273!) 1.
sz. a. - kelt rendeletével
gymnasiumunkat
beszüutetteti,
Erre tanácsunk
ném lankad va egy felterjesztvényt
intéz Toperczer János superintendensi
adminisztrátorhoz,
melyben e szigoru rendeletnek
mellőzését
kéri.
Ugyanekkor Szirrnay Hugó felüg:yelöért, ki különösen
tápdánknak
egyik legnagyobb jóltevője volt, gyász istenitisztelet
rendeltetvén
az egyház
által febr. 24-re ebben a gymnasium összes ifjuságával a tanári kar részt vesz.
Febr. 17-én Retter 'I'eresia tanodánkra
100 pfrtot hagyoményozván,
bejelen teli k.
Jun. Ifi-kén Lippai Endre
és Szánthó János tanodank
átalakitását
tárayazó tervezetet adnak be, melyben kifejtetik. hogy vagy tetemes költséggel alreáltanodává
alakitaesék
át tanodánk,
vagyaref.
atyafiakkal
egyesüljön.
Aug. 24-kén reáltanodánk
szervezését
illető leirat elfogadtatott
s
egy 3-ik reáltanodai
osztály felállitása elhatároztatott.
Sept. 7. Baráth József föszolga.biró mint biztos, tanodánkra jóllehet
róm. kat. hitvallású a nevelés és oktatás ügy iránti buzgoságból, felajánlja.
magrit egyik kegyes adományokat gyűjtőnek.
Dec. 6. Dorosnyák Dániel az első oszt. tanárává ideiglenes
minöségben megválasztatik.
Ugya nekker
npótfizetések"
cime alatt gyííjtött összeg pénzek,
fL
reáltancdánél
működő két rendes nyilv. tanár közt felosztatni határoztatott
.
1857. jun. 29. a Gusztáv Adolf-egylet tanodánkat némi ado.nányban
részesiti.
Aug. 23. ő cs. kir, Felségénél leendő tisztelgésre nézve a taaodui tanács a felmerülendö körülmények szerint intézkedend.
Nov. 15. Szánthó
János tanodánkat
algyrnnasiummá
átalakitás:í.ról
szóló javaslata későbbre halasztatik.
1858. Jan. 17. A gymnasium tőkéjére a pengő garas ok fejéban 100
ptrtot állapit meg az egyház.
Febr. 21. Mayer Rezső a szóval már régebben
megigért tanodank
alaptökéj-hez
csatolandó 100 pfrtróli 6 százalékos kamat fizetését megszüntelni nvilvánitá.
.
Apr. 6. Szárshó Jáuos tanárnak fizetése
egyformaság· tekintetéből
II
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többi tanárok fizetéséveI egyenlő összegben
ilykép a azokasos ünnepi offerrorium.
1859. febr. 13. Lesz ih

a magas kormány

állnpittatik

meg,

elmaradván

Barna 50 pfrtot tevő dispensationalis
által a tanodám tőkekép adományoztatik.

illetéke

Ugyanekkor Fúrmann János ujévi 5 pfrtnyi adománya a folyó pénztárba tétetik áto
JuJ. 24. A cs. kir. helytartó
tanács iskolánk at Európa
térképével
ajándékozza meg.
Ugyanekkor
Lippai Endrének
tanodánk jövőjét szilárdabh
alapra.
fektetni célba vett tervezete az egyh, tanács elé terjeztetui
határoztatett.
1860 .. jan. 8. Institórisz
Mártonné
sz. Fajesik Sára a tapdára 10
pfrtot hagy.
Ugyanekkor Pazér Pál molnár· Il. tápintézetnek
egy köböl gabona
lisztet ajándékoz.
Ugyanekkor
jelentik, hogy özv. gróf Telekiné könyvtárunknak,
Oecon ,
Enciclopedia 127 k. és allgem. Weltgeschiehte
76 k. összesen 20R k.
könyvet ajándékozott, valamint özv. ~iázer Károlyné szinte 8 kötet könyvvel
gszdagitá azt.
Ugyane gyülésben Dorosnyák Dániel önkéntes lemondása folytán lanodánknál működni megszünt; helyére földrajz, szép és helyesirás
tanítására Szerény János hitjeleJt választatik S Ilo tápdában
étkezik a vallas tanitást Moszkovcsák S. lelkész vállalá magára.
Aug. i2· Egyházunkban
tartott ker. gyűlés alkalmával
a helybeli
gymnas. és szinház javára rendezett előadásból összesen
1119 ft. 10 kr,
jövedelemböl,
levonva a. költségeket, a tanoda javára a tiszta jövedelem 452 ft.
17 kr. O. é. tanodai pénztárnok Mősz Edének átadatik.
Március 4-kén határoztatik
Melanchton Fülöp nagy reformátor 3 százados, ennek kapcsábau
gr. Széchényi István halálának emlékünnepe is ápr.
22-re, melyen a. tanári kar a tanul ó ifjusággal részt vett.
Aug. 17. Spo ner 'I'ivadar ker. pénztárook a 42 frt segélydijat megküldi.
Ugyanekkor Bibza Dániel iskolánknak prot. tört. időszaki táblát ajándékoz.
1861. márt. 2. Varga András 84 ft. hagyományának
fele az iskolára
Furmann Jánosnak, mint megválasztott pénztárnoknak
adatik áto
Ápril 22. Máday Károly superintendens
kánonszerű
látogatást tart 1\.
gymnnsiumnál
máj. 3-án.
J\largonyay Gábor 18 évi tanodai felügyelőségéröl lakőszön
s helyébe
jul. 7-én Török Sándor választatik.
Aug. 18. Rendel Vilmos 3-ik gymn. oszt. tanárúl választatik és Szerény János It tanári minőségben egy évre megerősitteti k.
••••.••
_.......:!WJl~5
!l.!l...tcB·
9ZS· tándai nénztárnoksáaról
leköszöu. valamint Mősz
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Ede a tanodal pénztárnokságról,
mely : utóbbinak helyére Purmann János
választatván meg, e tisztségben megerösittetik.
Aug. 25. Tápintézeti tőkepénztárnokká
Markó !.Jál választatik Mayer
Rezső helyére.
, Ugyanekkor jelentetik, hogy Vad nay Lajosné, mint mindenkor
ugy
most is egy köböl gabonát ajándékozott a tápintézet javára.
'Aug: 31. A gymnasium 4 osztályuvá alakul 3 tanárral, s Hendel
Vilmos 3-ik osztály tanárul megerősittetik.
'
Szept. 1. A közgyülés
az' énektanitást a" kántorra
bizza 40 irt évi
flzetésért.
, Szept. 3-án a tanodei gyülés megállapitja, mi ezerint a belratás az
anyakönyvbe 1 pfrt helyett 1 frt o. é., a 2 pfrtos dij 2 frt o. é., az idegen
növendékek tandíja 10 frt 50 krról
12" o. é. frtra hozatik, a helybeli
, növendékek tandíja a régi maradván.
1862. 'máj. 4. Szontagh Albert életbiztositási kötvény ének másik fele
] 50 frt az iskola javáraalapittatik.
Jul. 27. Szerény János nem felelvén meg kellőleg hivatalának,
megköszönve eddigi fáradalmait a további működéstől
felmenterik.
Ugyanez
alkalommal 'az első' oszt. tanári állomás jövén szóba,
jövőre rendes tanárral egy evre akkép szándékottatik
betöltetni, hogy fizetése
300 ft. o. é. s a tanodai épületben lévő kis szeba lakásul,
névnapi illeték
állapittatik meg, s Mauritz Rezső, Ha.MI! Viktor s Török Gyula levél által
szólittatnak fel; elfogadják-e ezen' meghivő-levél
mellett a megürült tanari
állomást? Ugyanekkor a tanács kéretik az igazgató által, hogya
beirásdíjnak fele 50 kr. illetvén a könyvtárt, fele- meg az' övé maradván, jövőre a
beirásdijnak 2[3 része u. m. 75 kr. leend' az igazgatójé lb pedig a könyvtár
javára esik.
, A felhivott 3 kijeleit közül csak Habély Viktor ajánlkozván
az első
tanári állás betöltésére egy -évre ajánlja őt a tanács a közgjülésaek,
me ly
ajánlat egyhangúlag el is fogadtatik'"). Ugyan ekkor havonkénti tanári tanáeskozmáuytartása
határoztatik.
Aug,24-én Soósné szóbeli ajánlattal a tápintézetre 5 ft. ~ kr. ajándékoz.
Dec. 8. Szabó Endre 100 ftot alapítványt
rendel ösztöndijjúl a magyal'
nyelvben legkitünöbb idegen ajku tanulónak.
*) Habély Viktor szül. Kéz smárkon' Szepesmegyében
1837. deczem b. IB-án.
Elemi iskoláit Putnok on a reformátusoknál,
a gymnasiumi osztályokat
Sajő-Gömörö n, Mi~kolczon, Rozsnyón
és Kézsmárkon, theológiát Eperjesen végezte. E",y évig
Pesten volt nevelője gr. Leiningen Árminnak, egy évig pedig Czegén-Doboka
meg'yében gr. Vass Árminnak
és Olivérnek
1862-ben I\Z egyház választása
folytáR
Miskolcra hivatott tanárúl, hol mai napig is, mük ödik.
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1863. márt. 21. A tápdij 21 írtról 16-1'11. szállitatlk, mivel a tápda
pénztár igen jó állapotban van.
, Ugyanakkor Würzler
János tauodánk egyik első jóltevőjének
olajba
festendő arczképe ünnepélyek alkalmával nagy termünkben
kifüggesztfll).dö
arczképének leleplezése' határoztatik .

Ápril 12-én. Trillhaas György iskolai czélra 200 ftot hagy. '
Aug. 10. Az első oszt. tanárának hivanya ezerint lakás biztosittatván, •
miután ennek csekélységéröl az isk. gyűlés me~l!;yö/'ödött, lakás helyett 50
ftnyi lakpénzt adott azon igéret mellett, hogy ha a tanát' 'családos lesz,
ez összeg 84 ftra fog emeltetni.
Dec. 26. Lippai Endre igazg. betegsége' alatt az igazgtói teendők
vezetésével Szánthó János bizetik meg.
Dec. 30-án Rajos Károly helyére az isk. tanács által Farbaky József
a-lelkész választatik meg rendes tanárul, az egyház utólagos jóváhagyása
mellett.
1864· márt. 6. Klein Endre 124 ftot, a dalárda
85 ftct ad a
gymnasiumnak.
Jun. ll. Iskolánk esp, felügyelöül Szirmay
István, Sóhalmy János,
Prónay Józsefet, másodfelügyelőkűl
pedig Sóhalmy János, Prónay
József
és Péchy Tamást jeleli ki.
Jul. 30; Glatz József végrendeletileg
a gymnasiumra 600 vftot hagyváu, ezt 'küldi az egyháznak Fábián Gábor aradi
lelkész, mely összeg
a tanodái tanácshoz tétetik áto
Okt. 25, A miskolczi takarékpénztár
4 osztályú algymnasiumnak
tanári fizetésének
javitása alapjául évenként
80 ftot ajánlott
mindaddig,
mig körűlrnényei
engedik, és anyagi helyzete lejebb nem száll. Határoztatik, hogya majdan átveendő összeg tőkéűl
tekintetik.
karnatjai lesznek
az alapító levél értelmében kiosztandók.
1865. márt. 26. A ker. özvegy árvaintézet
tagj ú. minden ujra választott egyén tartozik len ni. '
Jun. 18, A lelkész hiányában a IV. gy/mnas.
osztályban hetenként
8 órát nyer.
JuJ. 5. Jóny Tivador 4: kötet is: "a magyar szinészet" történeti czirnű
munkát ajándékozza, Fűrész Pál pedig a "magyal' ember könyvtára" czimü
4: kötetes könyvet, mely a tanuló ifjuság közt kiosztandó
lesz.
Szept. 17-ikén Fúrmann János a tanodal pénstárnokságról
lemondván,
helyébe Lichtenstein
József választatik meg tanodai pénztáruokul.
Dac. 17-én. Z elenka Pál lelkész a gymnasium IV. oszt. tanári állás
betöltéséért 100 frtot és névnapi
illetményt kap, hiványa szerint
mindaddig, mig az iskola a 4-ik tanerőt jövedelrueiből
állandósithatja.
melyet
Zelenka Pál lelkész úgy kiván betölteni, hogy a saját maga által választandó
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és fizetendő segédlelkész fogja e helyet pótolni. I!:z ajánlat
elfogudtatott.
1866. jan. 13. Jóny 'I'ivadar II tápda folyó költségeire 2 frtot ad.
Febr. 15. A kevesebb
mint 8 osztály ly al biró gymnasiumok
csak
saját kerületeikben
kéregethetnek
a tápda javára. egyetemes gy ülés határozata ezerint.
Jun. 21. Klein Endre 275 frt 61 krnyi alapitványt tesz - bela értve
II már régebben
felajánlott 100 Irtnyi alapitványt
is ösztöndíjul
az elemi
és felső. polgárosztályok
számára.
Dec. 7. A két forintos beiratási dij 1 frtra szállittatik le.
1867. jun. 29. Oktatási, egyházi és ápoldai pénzek felterjesztanrlők
adóziatás alóli mentesség miatt.
1868. jan. 18. Egyházi s iskolai felügyelők külön válaaztandók,
s ne
egy személyben öszpontositassék
e két hivatal s Török Sándor ismét iskolai
feliigyelövé választatik.
Jan.' 28. Zvyden Anna 100 frtos alapitványa jelentetik
nam m1\gyar
ajku gymnas. tauulók Ielsegéléaére.
Ugyanekkor
Klein Endre elébbi alapitványához
ismét 46 frt 37 krt
csatol s az egészre nézve némi módositásokat kiván tenni.
Ugyanekkor a ker. gyülés álta] régebben
felajánlott
és fizetetlen
maradt összegből, mely az algymnas.
felsegélésére
van rendelve 180 frtot
átvett az igazgató, a ker. pénztárnoktól,
ebből a 3-ik és 2-ik osztályok
uj mczgó lócákkal láttattak el, s a padozar kijavitatni s a maradványa
tanárok kövt kiosztatni határoztatott.
Febr. 15. A tanulók által rendezett
szini előadáakor
bejött 18. frt
29 kr. jövedelemból
30 füzet szépirodalrni
könyvek vásárlása rendeltetik.
Szobránczy Suma ugyanekkor "Kossuth Album" cirnű könyvvel ajándékozza
meg köny vtárun kat.
Máj. 3. Az esperes utján az egyetemes gyülés a tantervre vonatkozó
javaslat kidolgozására hívja fel az iskolát.
Jun. 12. Zebnka Pál lelkész, fl. 3-ik oszt. osztály tanársága
alól kéri
magát felmentetni.
Ugyanekkor a tapdára kéregetés megszoritása tuiatt a tépdíjak II karénekesskre
vonatkozólag
20 frtra, a többi résztvevőkre nézve pedig 30
frtra emeltetnek egyénenként.
1869. febr. 2 . .A karánekesek
teljesen megszüutettetuek
s Wolígnng
Lajos énekvezér tanulőkból
dalárdát
alapit.
Február 21. A· filléregylet
gyrnnasiumunkra
: 600 frt összeget
ad
vég lrges kieg:yenl ités ül.
.
Ju\. 4. Lippai Endre rongált egészsége miatt hivatalát nem. folytathatja s ephorusi teendőiről
it! lemond.
~nnek folytán Lippai Endre helyére
uj tanár választása hntároztatik, kinek fizetése 300 frt és 50 frt )akbér
al-
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rapittatik meg, és Igya szükségelt 4-ik tanári állomásra ideiglen. Horváth
Sándor, helyettes gymnasiurni tanárul pedig Honéczy Géz!l. hit jelelt választarik lit i költségei megtéritéséve 1. *)
Oct. 3. A taudij

pénztáruokául

Alberth

Ede válusz t « tik.

Witty Sámuelné alapit. fia emlékére a gyrnnasiumba a számmértanban
legjobb haladást tett tanuló részére 50 frt tökét, melynek
karnatui évenként az illető szaktanár által kijelöltnek adatnak ki.
1870. Ju\. 8. Horváth Sándor
tanárok évi díja 360 frtról 400 frtra

rendes és Honéczy
emeltetik.

Géza

helyettes

Jul. 10. A beiratáskor 1 frt fizetendő minden tauitvány által,
ebből
50 kr. a tesgyakoroldára,
25 kr. a könyvtárra,s
25 kr, a tisztogatás ra forditandó leaz.
Aug. 27. Tályán sept. 8-kán N agy Mihály érdemült esperes 50 éves
lelkészi juhileurnát megtartandó,
a tanárokon kivül : 'rörök Sándor, Nosztieius Ferenc és Eördögh István küldetcek
ki képv iselőkül.
Okt. 30. Péchy Tamásra adja az iskolai tanács szavazatát esp. fe lügyelöül megválasztását
iIletöleg.
Dec. 27. A superintendens
utján a miniszterium
által a lelkész és tanári kal' felszólitatnak a felnötteknek
téli estvéken való oktutására.
1871. jan. 7. A. felnöttek oktatására helyiségül az isk. tantermeket
átengedi a tanács.
Ugyanekkor a helybeli ref. testvérek által a gyrnnasiumnak
az övékével való egyesítésére szóJittattunk
fel.
Jan. 27-kén
eltemetése jelenteti
Máj. 26-án.
lékos kamatát 60

Lippai Endre igazgató
k.
A III-ik temetkezési-egylet
frtot adományozza.

tanárnak

elhunyta

10úO fltnak

s ez napon

egy évi 6 száza-

Horváth
Sándor szül. Rozsnyón Gőmürmegy
ében 184L m-irt. 17-én, iskoláit
Rozsnyón kezdte,
s gymnftsiumi
pályáj~t
ott végezte.
Eperjeaen a theologiát
1865-ben végezte. Egy és fél évig nevelősködés
után Jenában
töltött a theologia
hallgatásában egy fél évet, 1868-han Miskolera
jött nevelőnek,
s ezen állásáhól
hivta meg 1869-ben aug. l-jén mostani állására
az egyház. 1870-ben máju. 12· én
lelkészsegéddé választotta
az egyhá.:,
a kötelező tanári vizsgát 1874-ben tette le.

Honéczy Géza szül. N ógrádmegye Zobor nevü helységben
1845. febr. 14· én.
Az elemi ekben való kiképeztetését
atyjánál
nyerte,
a gymnasiumi
osztályokat
Aszódon és Selmeczen,
a theologiát
Pozaonyb an és Eperjesen
végezte,
onnan a
jenai egyetemre ment, hol egy fél évet töltött.
Jenából
1869. áp!'. havában jött
vissza Vanyarczon lakó szüleihez,
hol mindaddig
tartózködott,
mig 1869. szept.
hó elején IL miskolci
ágo hitv. ev. iskolai tanács meghivó levelét vette, melynek
folytán Miskolcra jött, s azóta itt az algymuasiumuak
rendes
tanára.
1869-ben
honvéd nek soroztatott be.
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Ugyanekkor
ez egyház kebelében
alakult első kihúzasltó-egylet
tapintézet alaptőkéje gyarapitésára
30 frtot ajándékoz.

II

Ugyanekkor Lichtenstein
József az isk. pénztárnokságról
lemond .'
Jul. 7. Isk. pénztárnok ká közfelkiáltás
utján Alberth Ede választatik meg.
Jul. 15. Honéczy Géza helyettesi minőségének Lippai halála óta értelme
nem levén, mindakkoráig mig iskolánk gymnasiumi nevet visel, rendes tanárrá választatik,
Jul. 15. Horváth Sándor és Honéczy Géza tanárok fizetése 50-50
frtnyi szálláspénzzel
feljebb emeltetik.
1872. Jan. 16. A Il-ik temetkezési-egylet
1871. évre gymnűsium i
alapul 40 frtot adományoz.
Febr. ll-kén az iskolatanács utasittatik,
miszerint a tanodái pénztárak évi számadásait részletesen mutassa be.
Ju\. 21. Néh. Soós Jánosné tápdánkra 1000 frt, hagy végrendel<?-tileg, mely Szücs János által lesz kifizetve, a hitelintézet 50 frt, a kiházasitóAgylet pedig 100 frtot adomáuyoztak
II tápda
javára.
Sr,ept.23. A helybeli takarékpénztár
ajándékoz. Ugyanekkor az 1872-3-ki
tanévre
választatik
meg.

tápintézeti.ink
igazgató

tanárul

javára

50 forintot

Szánthó

János

Ugyanakkor a diósgyőri erdészeti hivatal, miniszteri engedély folytán
gymnastikánk
kiépítésére 14 darab szálfát ajándékozott, melynek beszállitása 61 frtba került.
1873. oet. 6. Szabó Gyula rajztanár beteges lévén, helyébe tanítónak
Kassner Lajos választatik.
Ugyanekkor
Ozékus István elemi fitanitó, a. testgyakorda
tanárául
felvétetik.
Ugyanez évben történt, hogy a templomban egy mindez ideig- ismeretlen tolvaj belopódzván, II könyvtárt
feltörte, s onnan uöbb érmet, kivált
ezüstöt és több kitünő ametist jegecet ellopott, egy dobot - különösen a
kötel végett, - melynek segitségével a karzatról~a templomba
leereszkedett egészen szétrombolt.
1874. Febr. 5. A vallásés közoktatásügyi
minisster rendelete,
melyben meghagyatik
az illető törvényhatóságoknak,
hogya superintendensi engedélylyel ellátott suplikánsok eljárásukban ne gátoltassanak,
örömmel fogadtatott.
Ugyanekkor Habély Viktor ephorusi hivataláról lemond s helyébe
Horváth Sándor választatik ephorusnak, valamint február 6-án tanári meghivója kiadatik.«
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Febr. 7. Az ügyész
391 frt 45 kr és karnatal

által behejtott
65 frt) Markó

Apr. 27-kén A tanodal tanács
resre s Materay Jánosra alesperesre
jából

Május 3-án fl. gymnasium
átenged tettek.

termei

Heluaka-féle
tartozás
(tőkében_
Pál kezelése alá adatik.

Bartholomeidesz
adja szavazatát.
az

iparos

Jánosra,
tanoncok

mínt
oktatása

főespe
cél-

Ugyanekkor jelentetett
be, hogy SÓO:l Jánosné sz. Ambrózy Antón ia
végrendeleti hagyománya
Szűcs János végrendeleti
végrehajtó
által máre.
31· kén kifizettetert a tápdának (töke 1050. kamat
pedig 78 frt 75 kr),
összesen 1128 frt 75 kr.
Ugyanekkor
Szuhányi Béla néh. VIesko Karolinnak
fdlJben tápdánk,
felében Járroy Ferencné javára hagyományozott,
kihuzott sorsjegynek telj es
összeget 33 frtot hitelintézeti
könyvecskén
beadja.
Szept. 17. A tápintézeti pénztár egy - egy tápintézeti növendéknek ellátásilhoz 95 frtnyi összeggeljárúl
határoztatott, hogy a tanárok Zelenka Pál lelkészsz e) tanácskozzanak
a felett, tniként lehetne a tápintézetet
ugy kezelni,
hogy jótéteményeiben
csak arra érdemesek és minél többen részesüljenek.
Ugyanakkor határoztatott.
Nehogy :J tandíj elengedések az isk. pénz;
tárra károsxk legyenek, jövőre idegen nek, azaz másvaüásuaknak
a tandíj
elne engedtessék.
Dec. 6-án olvastatott dr. Csathi Szabó István által megküldött
ki vonat, neh. Lesko Sománé végrendeletéből,
melyben il. gymnasiumnak,
200
frtut hagyományozott.
Ezen hagyomány
3 év letelte után fizettetik
ki,
addig pedig 6 010 kamatot fizet a tömeg ezen összeg után. Ezen alapitvány.
Posevitz Krisztine, név alatt vezetendő
és kezelendő.
Febr. 25-kén olvastatott s tárgyaltatott
a pénzűgyi bizottság
szűkebb
\áhlRztmányának j.könyve
az 560 frt ker. segély ügynek végleges tisztá
'lilS1~ tál'l!yában~
me ly a tanárok közt az igltzgató által felosztatott.
~ii után
ez ügy sok bonyodalomba
ejthetné
a tanácsot,
ez végleg befejezettnek
nyilváuittatik, s a f-nternlitett összeg a számadásokból
egy.,;zer mindeukorra
kibagyatni rendelteti k. Jövőre nézve pedig határzatba ment, hogy minríen
gymnasiumot illető pénzek II pénztárba folyjanak be, s a pénztarnek kezelé 8ón menjenek áto
Ugyanekkur Szuhányi Béla bizottsági
elnök a Würzler-féle
házak
eladésanal
tett jelentést,
néhány jelentés folytán megbizafik azon bizottság, hogy ez ügyet végbefejezéseig
folytassa.
Ugyanekkor olvastatott
a gymnasiumi
tanároknak
még az 1872.
jun. 21-én beadott folyarnodása, melyben segélyért esedeznek- Ezen folyamodvány a Würzler hagyaték
ügyében
rnűköd
bizottsághoz
utasitatik.
mely a költségvetés készitése után véleményadásra
hi vatik felö

28
1875· febr. 27. Oékus István tanítónak tornatanitáaért
évenkint
fizetendő 40 frt szavaztate-tt meg.
Ugyane
hó 28-án a kamatláb a gymnasiumi
pénztáruoknak
9 ~-ra
emeltetik.
Márc. 14-kén a gymnasiumra
vonatkozó költségvetés
megállapitatott
sebbon
Habély Viktor, Horváth Sándor és Honécy Géza tanárok
fizetése
100-100
frttal emeltetett.
Május 19. A gyronasium átalakitása
a középtanodai
törvény megalkotásának idejére elhalasztatott.
Jul. 10. Az iskola tanács az egyetemes felügyelői méltóságra
Zsedényi Edét óhajtja emeltetul.
Ugyanekkor az iskolatanács határzet erejére emeli a tápda miként
leendő kezelése ügyében kiküldött
bizottság javaslatát, mely szerint ezután
a tápda jótékcnyságában
helybeli szegénysorsn szorgalmas tanulók is részesülhessenek, mely szeriut továbbá a jövő 187516 tanévben kisérletképen
a
vidékről jelentkező
és ft tápda segitségét kérő szegény szorgalmas
tanuló k
elszállásolásáról
ésétkezésérő
i az igazgató s ephorus gondoskodik. A tápdába
felvett tag 30 frt tápdijat s 40 frt szálláspénzt fizet az ephorusnak, s f. é.
aug. 25-ig tartozik jelentkezni s a felvételt kérni, magától értetvén. hogy
helybeliek szállásukról
maguk gondoskodnak.
Ugyanakkor a jul. 9-én dühöngött viharos szélvész megrongálvén
az
iskolaépület
tetőzetét
is annak kijavitása rendeltetik.
Julius 22-én Szánthó
János titkos szavazattal
ismét megválasztatik
gymnásiumi igazgatónak.
Okt. 28. Örömmel
értesül tauáesunk arról, hogy a templom és iskola
fedélzetének a jul, 9-kén vihar rombolás» következtében
szükségesaé
vált,
kijavitásokra tetemes összeg gyűlt be kegyes adakozás utján.
Ugyane Hor Ditze] Albert Czikó-utcai házára első helyeni betáblázás
mellett 6000 frtot kér 9 o\O-al. Szánthó
János becslőűl küldetik ki e tárgyban Sassy István ügyvédünk javallatára
ezen összeg bizonyos feltételek
megállapitása mellett 9 oL-ra megadatni rendeltetik.
Ugyanékkor jelentetik miszerint a Würzler
hagyaték ügy Zelcnka
Pál lelkész és Kulcsár Károly gondnok
fáradozásai folytán e napoku an
véglegeseu rendeztetni
fog, a mikor a városunkban
megjelenő Würzler
rokonoksal is meg fog történni az osztály melynek,negtételére
felhutalmaztatik a végrehajtó bizottság.
Ugyanekkor jelenti Szánthó
Janos igazg. az iskolánál
e tanévben
történteket,
Nov. 20. A Würzler János hagyaték ügyét végrehajtóbizottság
jelentése olvastaik
mely szerint ez ügyben a végszámadás és. az örökös I-Iekkel a végosztály :l1egtörtémén a bizottság munkássága befejezettnek tekint-
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hető: olvastatott ezzel kapcsolatban ugyanazon bizottság Miskolcon 1875. évi
okt. 31. és nov. 1. 2. 3-ik napjain az örökös felekkel tartott végszámadást
és végo8ztályt flszközlö XII·ik ülésének j.könyvo,
olvastatott,
végre a befejezett Würzler tömeghez
tartozó ügyiratok. okmányok, számadások s a végrehajtó bizottság j.köuyv •.•in ek, összesen 351 darabról szóló jegyzéke. - g
jelentés j könyv és je;!,F.ék egész
tprjedelmében
az isk. tanács gyűlések
j.könyvébé
lemásoltatui
határoztattak
az ügyiratok. okmányok. számadások,
a bizottsá~i ülések jegyzőkönyvei
számszerint
Ö3Sl,eS in 351 darab
il. lev~ltárba tétetni rendeltettek.
A bizottságnak pedig érdemei ez ügy lebonyolitása
körűl jegyzőkönyvileg megörökitetni
határoztattak.
Néhai Würzler
Jánosnak iskolánk iránt sz erz att hal lhutatlan
érdemeit tekintve határoztatott,
hogy a Würzler ~Hg'yaték ezután mindii(' hagyományozójának
nevét viselje
és hogy bizottság
küldcssék
ki, mely véleményt adjon a felöl, valljon a végrendelet
ért\Jlmében,
miként legyen
ezen hagyaték kt'zelundö. Ugyanezen bizottság a tápdai tőke karnalainak
a
helybeli és vidéki alumnisták
közt tniként
leendő megosztásának
módjáról
is véleményt adjon.
A bizottság betérjesztvén
véleményét az egyháznak
ez mint az örökséget nyert iskolák tulajdonosa, tőke idöközi kamatok
és ösztöndíj
fejében
összesen kifizetve 6386 frt 24 krt kapott, ezenkivül még tulaj-turiaba
jött
1500 írt névértékü kétes kötvény, úgyszinte a tömegre vonatkozó
minden
iratok 1876. febr. 6-án tartott köxgyűlésében
alt határozta,
hogy:
1. E hagyatékot "Würzler János" nevén a többiektöl
külön
választva
kezelendi.
.
2. A' 6386 frt 24 krból 386 írt 24 kr, a mir kifizetett stipendiumokra
számitván le, a fennmaradt
6000 Irtnak egyharmadát 2000 frtot stipendialie
tökének a kétharmad
4000 trtot pedig olyannak tekinti, melynek karnata ival az iskola folyó pénztárát gyarapitandja.
3. A 2000 frtnak 6 száztóli kamatát 120 frt évenként
ösztöndíjra
akként osztja. ki, hogy abból a gymnasium
minden osztályában
kIjelölt
6-6 titanuló közül sorsot huzott 2-2·nek
10-10
frtot jutatt, az
elemi li- éd leánytanoda
3-ik é" 4-ik osztályaib tn p 1dig hasonló
módon 2-2 gyermeknek
5-5
frtot ad ösztöndíj
gyanánt.
4,. Az egész tökének kezelését
s abból 4000 Irtnak jövedelmét ez
idő szorint a gymnasialis
pénztárnak
arija ugyan, - fentartja
azonban
a
töke kezelése mint a jövedelmek összes iskolai közt megosztása
tárgyában
nyert és megtartott rendelkezési
jogot.
Ezenkivül Würzler János a tápdára végrendeletileg
50 frtot hagyott.
1876. febr- 6. Néhai Druskóczy
Sámuel végrendtllete
felolvastatott,
mely szcriut gymnasiumunknak
4000 frtot hagyományoz,
mely összeg felé-
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nex Kamatja szegény
és szorgalmas tanulők felsegélésére,
nnisik felének
kamatai pedig a szorgalmuk és ügyszeretetök által kitünt, tanítók jutalmazására lesz fordítandó.
Jun. 20· 'I'örök Sándor gymnásiumi
felügyelő a.f- é. ápril 20- káu történt halála jelentetvén, a tanodet tanács, mély fájdalommal veszi e gyászjelentést, annál inkább is, a mivel a megboldogult egyike volt azon jeles
keveseknek, ki tudományával
a humanitást
párositva, mindenkor tapintatos
eljáréat tanusított a tanáeskozásokban,
valamint az ifjusággal szemben.
Ugyanez év jun, ll-kén Szuhányi Béla választatik gymnasiumi felügyelőnekUgyanekkor tudatik, hogy Alberth Ede tandiji pénstárnokságról
,lemondván, Fűrész Ferencz választatik meg ez állásra.
Ugyanez ülésben esp. felügyelőül
a gyűlés Prónay Józsefre adja szavazatát.
Nov- 4-én Jesze Vilmos gymnásiumi felügyelővé választatik,
miután
Szuhányi Béla alig hogy megválasztatott e tisztségre, jobblétre
szeaderült
f. év szept.2-kán.
Ugyanez évben nyer gymnásiumunk
a szegedi magyar országos ipar,
termény s állatkiállitás bíráló váli\sztmánytól
különféle dolgozatokért,
melyeket a tanulók készítettek s az igazgató Szánthó János által felküldettek, egy elismerő okmányt, egy bronzérmet, s az igazgató szinte egy érmet,
mely a város hatósága által ünnepélyesen
adatott áto
]877. szept- 10-kén jelentetik, hogy Nagy Mihály érdemült főesperes
és egykor gymnasiumunk alkotója s mint i~azgató tanár a legvirágzóbb
fokra emelöje, tályai lelkész, az élők sorából jobb életre szeaderült szept9-én. Ezen jeles és mir.denki által, kik ismerték tisztelt férfiu temetésére tanodánk
küldöttségileg
vett részt - a megboldogult koporsójárs
díszes koszorut tett.
Ugyanez év folytán az egyházi gyűlésből jelentetik,
hogy főtiszt.
Czékus István kánonszerü
püspöki látogatásban szerenosélteti
tano.lén kat
is az 1878. év jun. 24. 25. 26-ik napjain. Mely értesitést
tanodán k kedves tudomásul veszi, a 27 kérdőpontra
megfelelni
kiváló kötelességének
ismeri.
Tanodánknak
e krónikaszerü
történelmi rajzaból
kitünik, hogy az
még az egyház alakulása előtt 1784-ben létezett, mint még
csak elemi iskola, de mát' a latin nyelvtan is részben, ha bár map;ánlag is tanitatott. - Utóbb 1799-ig Nagy János már tanitotta rendszeresen adonatust,
grammatikát és syntaxist.
Később Dunay Imre, mint rector átvette 1799-ben a donatust grammatikát és syntaxist,
s a tanuló ifjuságot katonailag szervezte s mint most
élő tanitványai
is állitják egy klszolgált
rendes hadseregbeli
katona által
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gyakoroltatta fapuskákkal
és kemény papirosból készitett esákókkal
felszerelteté a kis sereget, sőt még ef!,y zenebandát is szerzett, s őket fuvó hangszerekkel látta el, melyek később az 1848-ik évben a szabadságharcban
It térparancsnok
által a Schwechát alá induló sereg zenekarának
kiadami
rendeltetvén, végkép elvesztek, s csak néhány töredék maradványai mutatják
régi dicsőaségüket.
A tanoda megnyervén az egyetemes gyülés
által II. nyilvánossági
jogot mint ~nemzeti gymnasium"
1821-ben rhetórikával
szaporittatott.
Ekkor kezdődött a. tano da fénykora, mely egész a válságos
1849-ig tartott.
Nagy Mihály kitűnő rhetórika tanár s igazgató 1821-1834-ig
ernelte
ez ifju intézet fényét a. minek következménye
lett, hogy szám os jeles csalár} küldé ide gyermekeit, a szelid múzsák
hallgatására s a mi fő v-olt, a
nemzeti magyar nyelvnek elsajátitása végett.
1853· évtől kezdve az osztrák kormány szabványaihoz
kellett némileg alkalmazkodnia.
A patens visszavonatván,
gymnásiumunk
előbbi jogaiba vissza helyezkedett azon különbséggel, hogy csak 4 osztályú algymnásiumot volt képes
a fenálló egyetemes gyűlésileg megállapított tanterv ezerint rendszeresiteni ,
melyet jelenben is fentart 4 rendes és 3 segédtanárral, s azon édes reménynek ad kifejezést, hogya kegyes pártfogó k segédkezése mellett egy
szebb jövőnek nézhet elé.
Kelt Miskoleon,

1878· év junius

havában.

SZANTHÓ
igazgató

JANOS,
tanár.
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II. Jelenles az 1871-18.

tanévről.

Az 1877 -8-ik
tanév szept, 3-án szokott ünnepélyességgel
nyittatott
meg s a rendes tauitás 6-án vette kezdetét.
A tanodai
feg:yelmi szubályok
az összes ifjuságnak
október
3-áD
olvastattak
s m'tg.'yaráztattak
az igazgató által,
mint ily alkalmakkor
mindenkor, - ugy most is -- tartott intő es buzditó
szavak kiséretében.
Ugyanez alkalommal a tanodái
gyűlés határozata folytán tanodank
jeles növendékei
részére
hagyományozott
pálya- s ösztöndíjakat
kegyes
alapitők
végrendeleti
hiteles ki vonatai olvastattak,
a kitartó
szorgalom
a folytonos jó magaviseletre
buzdításul.
Az, első félévi sziaorlatok : január- 28 s 29-kén, a második féléviek
junius 20 és 21-ken; a közvizsgák
pedig főtisztelendő
Ozékus István superintendens
Ul' kánonszerü
lá togatása
alkalmával s vezetése mellett
- junius 24. a délutáni, s 25-kén a délelőtti órákban tartattak.
Az ur-asztalához
elő:,es1.itő beszédet tartott május 4-kén Habély
Viktor tanár ur, intvén az ifjuságot, legkivált a vuliáeosságra,
isteni félelemre
8 erényes
magaviseletre,
melyek a tudományok
mezején,
szorgalornmal
párosulva biztosithatnak
az embernek földi menyországot.
Az ur vacsorához áldozó csütörtökön
május 5-én járult a tanári kar
kiséretében a confirmandusokkal
együtt az ifjuság.
Május l3-án tartatott a májusi tanuló ifjusági mulatság.
A tanév kezdetétől bezértáig az egészségi
állapot teljesen
kielégítőnek mond haló.
Erkölcsi
tekintetben
is alig hagyott fönn kivánni valót a tanuló
ifjuság magaviselete.
ugy hogy osztály tanári fokozaton
át egyetlen
egy
eset került az első félévben a hivatalos eljáráll alá s vittetett
az iskolaszék elé_
A tauu.ó
ifjuságnak haladása,
a tanári kar müködésének
megfelelő
átalában
kielégitő volt, mint ezt főtisztelendő
Ozékus István superintendens
úr is a vizsga végeztével kifejezte.

Ill. Tanodai tanács.
Felügyelö: Jesze Vilmos:
tis eteletaeli t,1g'ok: Eurmann
János rgybúzi felügyelő, Z~;enka Pál lelkész, rendes tagjai : Alberth Erle, Altm.mn
Bedalau,
}j'ürés1. Ii'.'ronc, Brósz Károly, I{ulcsúr l(ároly, Leszih Dál,iel,
Leszih Lajos, Mayer Rezső, Markó Pál, Röck István,
s a tanári kar.
Tanodai pénztárnok
: Leszih Lajos.
Tanoij kezelő: Fűrész
Ferenc.
Tápdai tö!;eprnztúr!'czelű:
jlarkó l\Li_
Tápdai
folyópénz tarkezelő ephorus;
11orvát II Sauder.
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Könyvtár: pénztárkezelö
könyvtárnok
'I'anodai jegyző: Habély Viktor.

: Szántbó

János

IV. A tanári kar és az előadott tantárgy ak.
1. Habély Viktor. rendes tanár, tarritotta a. szám-rnértant,
mind B 4
osztályban Iermészettuut
a IV-ik,. németet a lll. s IV-ik, földrajzot az I-ső
osztályban: A III-ik osztály vezértanára
s a tanács jegyzöje.
2. Honéczy Géza, rendes tanár, tanitotta
a vallást, magyart,
latint
az I. II. németet az 1. osztályban.
Az I-sö osztály vezértanára.
a tanodat
szék jegyzöje.·
3. Horváth Sándor, rendes tanár, tanitotta a magyart, vallást a Ill.
IV., történetet a II. lll. IV., földrajzot, II Il. IV, a német et, a II-ik osztályban. A Il-ik osztály vazértanára,
a. tanári tsuácskozmányok
jegyzöje.
4: Szánthó János, rendes tanár, tanitoua a latint a Ill. IV-ik természettani földrajzot, vegy tant a III-ik, természetrajzor
IL II. l-ső osztalyban.
A IV. osztály vezértanára,
ez évi igrlzgató. rnuzeum óra s könyvtárnok.
5. Czékus István, rendkivüli tanár, tanitotta
a tornászatot
mind 8.
négy osztályban, a helybeli elemi fitanoda tanitója.
6. Vladál' Imre rendkivüli tanár, tanitotta a rajzet a helybeli polgáriiskola rajztanára.
(
7. Wolfgang Lajos, rendkivüli tanár, tanította az éneket mind a négy
osztályban, a helybeli ágo hitv. ev. leánytanoda tanitója.

V. A gymn. negy osztályában előadott tantárgyak.
Az első osztályban.
1. Valtás-hittan.
Sztehló Audrá« kézikönyve szerint, egyházi énekek.
2· Latin nyelvtan, alak tan, a nevek rendes formáinak
ismertetése
megf'llel,i szó- Ó' il'<Í,3b,Jli fD'"korla.tok
és szavak emlékelésével.
K. k,
Schulz- Warga.
3. Magyar nyelvtan, alaktan, szó- és irásbeli gyakorlatokkal.
K. k.'
Mártonfy Márton. Olvasmányok, szavalmányok.
K. k. Erdélyi Indali4. Német nyelvtan, alaktan. szó- és írásbeli gyakorlatokkal,
válogatott
darabok tanulása és ssavalmányok.
K, k. Ballagi K.
5. Földrajz, a földnek általános topografíai s földrajzi
fog,ümak' ismertetése K. k. Bellinger-Fényes,
térképek készítésével.
6. Mennyiségtan,
számolási 4 főművelet egész számokkal, közönséges
é8 tizedes törtekkel. K. k· Mocni k-Szász,
7. ~lértan, téralaktan. IL k. Mocni k-Szabóky,
8. 'l'érmészetrajz, állattan. K. k. Dorner.
9. Rajz. 10. Ének, ll. 'I'ornászat.
8

Második osztályban.'
1. Vallás, erkölcstan, I'i!:yházi énekek. K. k. Sztehló András.
2. Latin nyelvtan,
az alaktan kiegészítése és befejezése.
K. k.
Schu ltz- Warga.
3~ Magyarnyelv, az igékröl, mondatok elemezö olvasás, irály gyakorlatok, szavalat. K. k. Mártoníy
Márton. olvasókönyv Erdélyi Indali.
4. Németnyelv az alaktanbefejezése,
elemező olvasás, irály gyakor, latok, válogatott darabok tanulása s elssavalása. IL k. Ballagi Károly.
5. Földrajz, Európa földrajza részletes en, a többi földréSl.eké' változatosan. K. k. Bellinger-Fényes,
térképek készitésével.
6. Történelem, ókori történelem főbb eseményei s kitünöbb
férfiai
K. k. Beek, térképek készitésével.
7. Mennyiségtan, egyszerű arányok, hármas szabály különbözö
alkalmazásaiban, IL k. mint az első osztályban.
'
8. Mértan, mértani alaktan. három
és sokszögek,
térszámitásokkal
K. k. mint az első osztályban.
, 9. 'I'ermészetrajz,
ásvány- és növénytan. K. k. Dorner és Dapsy.
10. Rajz. 11. Ének. 12. 'I'ornászat.

A harmadik

osztály.

hit- és erkölcstan, füzetek után.
2. Latin nyelv, a mondattanból az esettan. megfelelő gyakorlatokkal.
K. k. Schulz-Warga.. - Cornelius Neposból több vezér életrajza. Phaedrusból 24 mese elemezve és ernlékelve.
3. Magyar nyelv, mondattan, körmondatok, elemező olvasás és irály ,
gyakorlatok, szavalat. K. k. Val'ga olvasó könyv. Erdélyi Indali 2-ik kötet.
4. Németnyelv, mondattan, irály-gyakorlatok, olvasás és szavalás. K. k.
Ballagi Károly.
5. Történelem, közép és uj kor, megfalelő földrajzzal. K. k. Beck
térképek készitésével.
_6. Mennyiségtan, hatványok és gyökök. K. k. Mocnik-Szász.
7. Mértan, ~ kör sennek
térszámitása."
K. k. Mocnik-Szabóky.
8. Természettani földrajz. K. k. Szabó Ignáez,
9. Vegy tan, vegytani kisérletekkel. K. k. .Fejér Ipoly.
10. R/!.jz. 11. Ének. 12. 'I'ornászat,
1. Vallás-,

1
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·A negyedik

osztályban.

1. Vallás, egyházi történelem, füzetek után.
2. Latin' nyelv, meadattan kiegészítése s befejezése megfelelő ifály_
gyakorlatokkal ; a verstan elemei .. Oornélius Naposból több vezér életrajza.
Tirocinium poöticum, versus memorialis 8 ennek alkalmazása,
válogatott
darabok emlékeléss s irásbeli dolgozatok. K. k. Schulz-Warga,
Latin prosodia és metrika. Horváth Zsigmond.
3. Magyar nyelv, az irálytan, ügyiratok és verstan elemei megfelelő
irálygyakorlatokkal,
szavalmányok.
K. k. Wal'~a. Olvasóköny Erdélyi-Indali.
4. Német nyelv, a körmondatra
vonatkozó irálygyakol'latok j olvasmányok, szavalás. K. k. Ballagi Károly.
5 Történelem, Magyarország története. K. k. Hanthó.
6. Földrajz, Magyarorsság
részletes földrajzi ismertetése. IL k. Batisztfalvy, térképek készitésével.
7. Mennyiségtan:
összetett aranyo k s gyökök, első fok u egyenletek
egy ismeretlennal. K. k. mint a harmadik osztályban.
8. Mértan, tömörmértan,
K. k. mint a harmadik osztályban.
9. Természettan, kisérletekkel. K. k. Lutter Nándor.
10. Rajz. 11. Ének. 12. Tornászat.

VI. A tantárgyak átnézete

a hetenkinti óraszámot tekintve.
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VII. Pálya es ösztöndijak.
Zajden Mária 100 írtos. Szabó Endre 100 frtos. Zaj den A nna özv.
Szabó Mihályné 100 torintos
pályadíj,
Würzler János 1333 kétharmad
frtos, Glatz János 255 frtos, Rácz Istvánné, 'I'irnkó Zsuzsánna 100 frtos,
Witby Sámuelné 50 írtos ösztöndíj alapitványa
Összesen 2038 kétharmad
{rt, melyn.,k részint 6 százalékos, részint 5 és 4 százalékos kamntai, u. m.
117 frt ~C kr. osztattak ki il. legkitünőbb s kivált szegény tanulék közt a
vizsga alkalmával. Ezeken kivűl voltak még buzgó tanügybarátok.
kik fl,
szorgalom jutalmazására,
a közvlzsgálatok
alkalmával kegyes adományokkal
járultak, mint dr. Jxel Soma városi főorvos ur, ki pénzbeli adományán
kivül tankönyvek kel is megörvendezteté
a szegényebb sorsu tanulókat.

VilI. Tan sze

r e k.

A) Muzeum.
'I'érmeszetrajzi
tárgyak összege tesz 1460 darabot;
ezek közt egy
ember- egy majom koponya, egy macska- s egy madár csontváz: egy
kitömött madár létezik. Ásvány 474 darab; száritott növény 740; kagyló
235 darab van.
Természettani
s vegytani szerek összege 23 darabból áll, melyek kőz t
2 villanygép, 1 górcső s vegytani szer is van.
Régiség 8 éremtárs 179 érmet, 4 urna s több urna töredéket 8 egy
vassodrony inget s pecsétgyűjteményt
tartalmaz.

B) Könyvt áro
Jelenleg 2619 kötetet számlál s áll nagyobb Ils kisebb könyvtárból.
Ez évben következő mű vekkel gyarapodott. V étel utján a ~Magyar könyvesbáz" s a magyar tud. akadémia könyvkiadó hivatala által kiad ott történeti könyvek folytatásáva 1.
Ajándék utján nyertünk a Franklin-társulattól,
kel B. és Löwy József miskolci könyvárus urak tóI becses könyvet. Mely ajándékozásokért
hálás
nyilvános kifejezést.

8

Kókai Budapest. Fraennéhány tanitványainkköszönetünknek
adunk

O) 'l'estgyakorlat,
A tornászáthoz
szilksfÍges ezerekkel
lán hiánysók
azonnal pótol1 atnak.

kellőleg

el van látva, s a neta-
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IX. Tapintézet.
A tépintézet
ez évben 6 tanuló által vétetett igénybe, kik is három
különböző
tisztességes helyen voltak elhelyezve s minden szükségesekkol
u. m. szállás, mosatás, ebéd és vacsorával, a tápdai gondnek
felügyeletu.
alatt kellőleg el voltak látva, mindegyik részére az illető szüle csakis
80-80
forinttal osztrák értékben lévén kötelezett járulni a teljes' 10 hónapon áto
'1'>1

X. A tanulók névsora.
Első osztály.
1. Adriányi

Sándor ágo h. ev. Szepes-Felka.

2. Balkovics Pál ágo h. ev. Borsod-Miskole.
3. Danczinger Ignác izr, Abauj-Gagy.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eötvös Kálmán helv. h. Borsod-Mlskolc, öszt. dij.
Ganter Frigyes ágo h. ev. Szepes-Lőcse.
Grünbaum Ferencz izr. Szabolcs Sz.-Mihály
Jóob Miklós ágo h, ev. Abauj-Fancsal.
Kaltatein Ágoston ágo h. ev. Szepes-Béla.
Kelemen Lajos ágo h. ev. Borsod-Miskolc.
10. Kiffer Károly ágo h. ev.
"
ll. Kosztolnyik József ágo h, ev.
"
12. Liehtmsnn Bertalan izr. Zemplén-Monok.
13. Lichtmann
Vilmos izr- Zemplén-Mád, öszt. dij.
14. Pádits Gyula gör, n. e. Borsod-Miskolc, öszt. dij.
15. Pesehké AlbeJ't ágo h. ev. Szepes-Felka.
16. Begitkó Bóbert, ágo h. ev. Szepes-Felka.
17. Seholcs János ágo h. ev. Szepes-Leibicz.
18. SChWál'CZ Z~ii!'l1lond izr. Borsod-Miskole.
19. Stark Vilmos ágo h. ev. Szepes-Gölnicz,
tápdai.
20. Tigermann Mi ksa izr. A bauj-Szántó.
21 Ulreich Jenő ágo h. ev. Szepes-Krompach,
öszt. dij.
22. Weitzner Endre izr. Szaboloe-I'-Polgár.
23. Windt Lajos ágo h. ev. Szepes .•Iglé.
24. Wittchen Alfréd ágo h. ev. Bzepes-Remete, tápdai öszt. dij.
25. Zimmermann Salamon izr. 'l'orna Jósafő, öszt. dij.

Magán tanülök.
26. Dekert László ágo b. ev. Sáros Eperjes.
27. Lippai Béla ág h. ev. Ung 'I'arja-Remete.
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28. Péczely ,!ndor helv, h. Abauj-Szántó.
29. Rotmann József ágo h. ev.
"

~ásodik

osztály.

1. Blumenstoek Gyula isr. Borsod-Mi'skole.
2. Bodnár József helv. bitv.
"
3. Boncsó László ágo b. ev.
n
4. Bortnyik Károly ág. b. ev.
n
kimaradt.
5. Csach Kornél ágo b. ev. Szepes-Béla tápdai.
6. Earber Simon izr. Abauj-Szántó.
7. Füleky Dénes ágo h. ev, Borsod-Miskolc,
8. Groák Henrik izr.
""
öszt. d~:
9. Gutlohn Samu izr. Gömör-Hárekut,
kimsradt.
10. Hegedüs Gyula izr. Gömör-Rimaszombat
beteg.
11. Hennel Károly ágo h. ev. Szepes Gölnieshánya,
12. Jamriska Gyula ágo h. ev. Boraod-Arnőt össt- dij.
13. Kaukel József róm. kath. 4. Szebolce-Tc-Pclgár.
14. Koller Rezső ágo h. ev- Borsod-Miskolc15. Korbélj József ág. h- ev·"
n
qszt díj,
16. Krompecher Jenő ágo h.. ev- Szepes-Béla pályadij,
17. Br. Maasburg Sándor helv h. CsoDgrád-Sz~.Dtes ..
18. Mikler Viktor ágo h- ev. Szepes- VáraIja pályadíj tápdai..
19. Petry Kurtius ágo h. ev. Westfalia-Hatingsn.
20. Sehwarcz Mór izr. Borsod-Miskolc.
21. Spitz Dezső izr,
n
. "
22. Spitzer Henrik izr."
" öszt-. dij23. Stiller Jakab izr.
"
"
24. Szabó András ágo h, ev· Szabolcs-Nyiregyháza
öszt. díj.
25. Tuplor Adolf izr, Borsod-Miskole kirnaradt26· Zelenka Lajos ágo h. ev- ••

Magán tanúlók.
27· Vastagh

Gyula róm- kath, h- Borsod-Miskolc.

Harmadik lEos~tály.
1.
2.
3.
4.

Danzinger József izr, Abauj-F. Gagy öszt. díj.
Edelmann Jézsef izr, Borsod-Miskole.
Friedmann Mór izr.
n
"
Goldstein Adolf izr. Abll;uj-Göncz öszt. díj.
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5. Goldstein Ármin izr. ábnuj-Göncz.
6. Greichmann Gyula ágo h. ev. Borsod-Miskole
ösztöndíj.
7. Groszmsnn Miksa izr. Borsod-Caaba.
8. Grünberg Manó- izr- Borsod-Miskole.
9. Handler )ló1' izr,
"
"
10. Heimlich Mór, izr. Borsod-Ii.-Györ, öszt. dij.
11. Homola. István, ágo h. ev. Gömör-Nc-Röeze.
12. Ixel Béla, izr. Borsod-Miskolc.
13. Kotasz Károly, róm. kath. h. Zólyom-Rónítz.
14, Lippai Sándor, ágo h. ev. Borsod-Miskolc, öszt. díj.
15. Menner Ottó, róm. kath. h. Borsod-Edelény.
Iti. Neumann Adolf, izr- A.bauj-Szántó.
17. Pollák József, izr- Borsod-Miskolc.
18. Sehwarcz Ármin iil'·"
"
19. Stárk Bernát, izr- Boraod-Tv-Keszi20. Szerényi Károly, ágo h. ev. Borsod-F.-Zsolcza,
öszt. dij-

I

Magán tanulők.
21. Geiger Mór, izr. A.bauj-Szánt~.
22· Widder Emil, izl'."
"
23· Widder Sándor izr n

N egyedik osztály.
1.
2·
3.
4.
5.
6.
7.
8·
g.
10.

Birnbaum József, Szabolcs-Nyíregyháza.
Dessewffy Ivánag. h- ev. Borsod-Miskole, őszt, dijGoldmann Samu izr.
"
"
Guhr János. ágo h. ev. Szepes-Pörberg
táprfa.i, kimaradtHollander József, iz r. Borsod-E'-Hámor.
Kanitz Odön, izr, Heves-Eger.
Korbély Pál, ágo h- ev- Borsod-Osépán
öszt, d ij.
Kosáry Ede, ágo h. ev. Szepes-Olaszi,
pályadij tápdaiKrecsák József, ágo h. ev- Borsod-Miskolc,
öszt- díjRoth Gyula, ágo h. ev. Szepes-Rókusz.
Ll- Roth Lajos, ágo h. ev- Szepes-Béla öszt .. dij.
12. ~tern Miksa, izr. Borsod-Osaba-

XI. A tanulók létszamána-k rovatos kímutatása,
A nyilvános
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XII. Figyelmeztetés.
A jövő 1878-9-ik
tanév szept. 2-án veszi kezdetét, az ezt
megelőző 3 napon a beiratások felvéti s javitó vizsgák intéztetnek.
A tápdába Vél.JÓ felvétel, étkezés és fizetésre nézve a következökre figyelmeztetjük a t, ez. szüléket.
1. A felvétel a gymnásium igazgatója által történik.
2. A tápdij tisztességes szállás, ebéd és esteli ért legjutanyosb árban fog megállapittatni.
3. A ki a tápdába felvétetni óhajt, szeptember Lö-íg jelentkezzék.
~ z án th ó i á n o S,
igazgató-ta.nár.

---~'.'-::l--'--
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1. Általános jegyzetek.
Az elejni fi- és leánytanodák az 1868-ik évi 38-ik t. C7.. értel mében
szerveztettek. A fítanodában a gyermekek 6-10
év közt két tanteremben
két tanító általI-iV.
osztályra osztva tanittatnak.
A IV-ik osztály végeztével a gymnasium első osztályába felvétetnek.
A leánytanodában
a 6-12
éves leánygyermekek 1 - VI. osztályra
osztva két tanító által két tanteremben tanittatnak.
A tanítás nyelve a magyar.
Az iskolai év szept. l-t&l jun, 29-ig tart, szüretkor 10 nap, karácsonkor 10 nap, husvétkor :2 hétre terjedő, úgyszintén vásári napokon és
farsang utolsó napjain,
szerdán,
szombaton
délután és ünnepeink
napjain szokésoa szünidövel. A tanulék szept. 1-5. napjain az igazgató által felvétetnek, anyakönybe iratnak s a felvételről
nyert igazolvánnyal
a·t
osztálytanitóhoz
űgyszintén a tandíj pénztáruokhoz küldetnek. Minden gyermek kap egy tudositó könyvecskét, melybe az illető tanító havonként beírja
a szorgalom,
figyelem, . magaviselet
és előmenetelről
tanuskodó kalkulust,
melyet a gyermek szülője, gyámjának bemutat s annak névaláirásával
ellátva visszahozza. Minden tanitó mulasztási naplót vezet. Annak oka főleg
a betegség.
A félévi vizsgák január és junius hó végén tartatnak nyllvi-rosan
n.
deeanus, az iskolaszék egyházi előljárók és a szülők részvéte mallett.
A növendékek amegállapitott
tanrendszer
s z e r i nt tanitta tna k, az egyházi énekben, a szentirás ismerete,
vallás és erkölcstan,
bibliai történetekben,
az ev.' e~yház szelleméhen
és kivánalmai szer int.
Minden tanterem fel van szerelve a legszükségesebb taneszközökkel.
A leánytanoda IV - Vl-ik osztálya 136 kötet könyvet bir, mely részint kegyes adakozók, részint növendékek
adományaiból
létesittetett.
A leánytanulók a kézimunkában
150 frt fizetéssel alkalmazott
ps a
jótékony nőegylet által fizetett, varrótanitóné
által ingyan tsuittatnak.
A tornászat, rajz és It szépirás ingyen tanittatik.
A dekánus hely ben la kván, az iakolákr» közvetlen
gyakorolja befcJyást'.t II féléri vizsgákon részt vesz.

II. Ösztöndjak.
Néhai Klein Endre-féle 7 frtra a. fiuk tarthatnak
igényt, kik közzül
kettő /l, tanitványok közszavazatável
nyeri azt; ti. néhai "Rácz István és
Timkó Zsuzsánna-"féle
6 frtra a. leányok, kiknél a helybeli ág, hitv. ev.
növendékek közzül kijelölt három közűl sorshúzással kapja meg egy; - ti.
néhai Würzler János-féle 5 -5 frtos nyolcz ösztöndíjra, melyet a fiuk 3 - 4
és leányok 1- 6 osztályaiból egyenként kijelölt 6-6 közzűl sorshúzás útján 4-4 nyerhet. meg.
Az elmult iskolai évben a nyári vizsga. alkalmával,
a helybeli ev.
nőegylet kitünö leánynövendékek
részére és pedig 4 - 6 osztálybó l ket tőnek 5-5
frtjával, egynek 4 trtot, harmadik osztályból egynek 4 Irtot
a második osztályból 2 írt, az első osztályból egynek 2 frt, az első osztályból egynek 2 frtot, tehát összesen 22 frtot o. é, osztatott ki,

Ill. Iskolai szék.
Elnök: Dr, Markó László, jegyzöje Sturrnann Andor, tagja i : Zelsnk«
Pál, Fischer Lajos, Fűrész Ferenc,
Honéczy Géza, Korbély József, Kulcsár Károly, RÖ0k Gyula, 'I'rillhaas Henrik
!Í.~ a tanító]
kar: Wldfg l!lg
Lajos igazgató, ifj. Czékus István, Gebe András.

IV. Tankönyvek,
Vallás és erkölcstan Bánhegyi től.
Bibliai történetek Varg1t Jánostól.
Magyar nyelvtan Nagy Lászlótól és sárospataki
Magyarok történet.e sárospataki kiadás,
Földrajz Fux Jánostól.
'l'ermészetrajz Kuttner Sándortól.
Természettan
Fux Jánostól.
Polgári jogok Sei del Páltól·
Magj'Itl'-német olvasóköuyv
Péterfi-FulvaytólA-b -0 és elemi olvasókönyv Göncy Páltól.

kiadás.

V. Tanitói kar.
Ifj, Czékns István a fiiskola Ill- és IV-ik osztályainak tanitója.
Gebe A ndrás, fl, leányiskola I - nr. osztályai nak tanitója.
Sturmann Andor, a fliskola I.-lf-ik
osztályainak tanitója,
Szerényi Károlyné, kézimunka tanitónö.
Wolfgang Lajos, a leányiskola IV - Vl-ik osztályainnk
t.atlilóji\
évi i ga.zgató·
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TANTA~GYAKw
Első es második elemi flosztályban.
Valláso
1. oszt. A negyedik parancsolat és némely erkölcsi elbeszélések.
II. oszt. Bánhegyi vallás erkölcsi tanának II· részét egészen.
Vallásos jellernrajzok. A tiz parancsolat s az előforduló bibl. mondatok ismétlése .összefcglalásaEgyházi énekek. Imák.

Magyar nyelv.
a) Olvasás.
1· oszt. Maradók geples - haladók folyékony olvasása.
II. oszt. Folyékony s értelmes olvasás.
b) Nyelvtan.
'1· oszt- Magán s mássalhangzó; egy s több tagú szó; szótagolás.
II. oszt, Az első félévben tanultak ismétléss. Szótan: főnév, melJéknév,
névmás, ige, összetett szavak, számnévMondattan. Egyszerű mondat bővitése jelzővel. Jelző lehet melléknév; mutató névmás, számnév,
főnév <;id
személyes birtokos rag- Bétütan: Alhangú felhangú s éleshangu magánhangzó k.

Számtan.
1. oszt- 1-20-ig

II. oszt- 1-1000-ig

mind a négy alapművelet.

Beszéd s értelem gyakorlatok.

1. és Il- oszt. 'I'errnészetrajz és földrajz alapíognlma-

TANTÁRGYAK,
Ill.

es W.

elemi fiosztályhan.
Valláso

Ill. oszt- Vallásos jellemrajsok. A tíz parancsolat.
ségi biblia történetek. lll- és 1V· oszt- Egy házi énekek

1V. osz t- Új
Imák-

SZÖVl,t-
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Magyar
lll. oszt- Szóképzés
és rendhagyó igék.

és névragozás-

nyelv.
IV. oszt- Igeragozás

és pedig ikes

Számtan.
Ill. oszt- A végtelen számkörben
IV. oszt. A közönséges törtek.

4 alapművelet.

Földrajz.
Harmadik osztály. A Dunántuli,
Tiszáninneni,
Tiszántuli Királyhágóntúli kerület és társországokatNegyedik osztály. Europa államai. Ázsia, Afl'ika, Amerika és Ausztrália kivonatosan-

Történelem.
Harmadik osztály. Az Árpád családjából származott
lÚrályok
Bélától, a vegyes házból sz. királyok közűl I-sö Ulászló ig.
Negyedik osztály. Habsburg-ház királyai.

III-ik

Polgári jogok és kötelességek ismerete.
Harmadik és negyedik
és alkotmányosság.

osztály. Az igazság

szolgáltatás,

közigazgatás

Természetrajz.
Harmadik
Negyedik

osztály. Madarak, hüllök,
osztály. Növények.

halak és rovarok-

Természettan.
Negyedik osztály. Légnemű testek, m~legség,
és delejesség.
Magyar és német olvasáf.l,rajz.

világosság,

villanyosság,

VI. TANANYAG.
l--sö II-ik és III-ik elemi leányosztályban.

Villás .
. Első osztály. A negyedik
elbeszélés.

parancsolat

tát·gyalása.

Nehány

erkölcsös
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Második oszt.ily. A 4, 5, 6, 7, 8. parancsolat tárgyalása.
Harmadik osztály. József története. Vallásos jelemrajz, énekek és imák.

Magyar Nyelvtan.
Első osztály. A nagy és kis betük ismertetése az összetett hangok ig.
Második osztály. Az egyszerű mondat ismertetése. Folyékony olvasás.
Harmadik osztály. Bővitett mondat ismertetése
jelzőkkel.
Értelmes
ol vasás.

Számtan.
Első osztály. 1- 20-Íg, fejben és írásban mind a négy
Második osztály. l--lOO-ig,
a négy alapmüvelet ..
Harmadik osztály. l-1000-ig,
a négy alapművelet.

alapművel

et.

Beszéd értelem gyakorlat.
Első osztály. Az iskolában levő tárgyak szemléltetése,
Második osztály. Földrajzi elöfogalmak: a lakhely és környéke.
Harmadik osztály. Borsodmegye. A 'I'isza forrás vidéke.

TANANYAG.
IV. V.

es

VI-ik elemi leányosztályban.

Valláso
Negyedik osztály. Az új-szövetség válogatott történetei.
Ötödik és hatodik osztály. Beformátió
története hazánkban.

Magyar nyelvtan.
Neg-yedik osztály. Az egyszerií mondat bövítése
mellékmondatokkal,
az összetett mondatok alkotása olvasó és nyelvtani gyakorlókönyvben
gya·
kerlati lag és elméletileg összefoglalva a beszédrészek ismeretével.
ötödik és hatodik osztály. Az anyanyelvbeli mondat és nyelvtani tanítás az irási s olvasási gyakorlatokkal.
Az irás külalakja tekin tetbe vétetett.

Történelem.
Negyedik osztály. A magyar nemzet történetéből
egyes kimagaslott
életrajzi történetek előadása s ennek nyomán az elbeszéltetés.
Ötödik és hatodik osztdly. A Habsburg-házbél
származott, királyok
története mai napig.
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Természetrajz.
Negyedik és ötödik osztályban az állatok és madarak
föltételeire
és
hasznára figyelmeztettek,
nyári hónapokban
a bennünket
közelebbr ől Árdeklő növények ismertetése, részint természeti példányokban,
részint rajzaik által - vétettek előHatodik osztály. Téli hónapokban az ásványok, tavasai és nyári hónapokban ll. növények ismertetése tárgyaltatolt.

Természettan.
Negyedik, ötödik és hatodik osztály. Mindenekelőtt
hosszabban tárgyaltatott a hang s a testek oszthatósága,
a mérleg és szilárd
lestek minösége, nemkülönben
a pára, a köd, '11. felhő, harmat, dél' és az eső származása.

Földrajz.
Negyedik osztály. Hazánk megismertetése,
illetőleg annak kiegészitő
részei, határai, folyói, vasutai, hegyei és megyéi az uj beosztás
szeri nt;
továbbá az osztrák birodalom örökös tartományainak
megismerésével.
Ötödik és hatodik osztály. Felmutatása
Európának
általános vonalalakban A földről sannak
forgásúrúl, az évszakokról és a földrészekrő
l.

Polgári jogole
Negyedik és ötödik osztály. A polgári jogok ismeretéről.
Hatodik osztály. Magán polgári ügyek alapvonalai.

Számtan. '

f+

Negyedik és ötödik osztály. Egés?' és törtszámok ból álló példák
tegetése táblánés
fejben.
Hatodik osztály. A közönséges törtek négy alaprnűvelete. A kamatok
kiszámitása.

Rajzolás és szépirás.
Negyedik,

ötödik és hatodik

osztály.

Táblán

és rajzpéldányok

után.

Kézimunka.
Negyedik, ötödik

és hatodik

osztály. Az e szakmába

Magyar és német olvasás.

vágó terv szerint.

-

VII. Statistikal
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jegyzetek az összes elemi fl- és leányiskolakra
vonatkozólag.
1. Tankötelesek

összes száma

i

123.

ebből feljött 45 fi, 52 nö
nam jött
15 fi, II nő. *)

Iskolába

2.

járt

összesen:

nő

54 fi és 73
3. Vallásra

nézve:

evang.

45 fi, 52
2
5
halv. hitv,
"
11
róm. kath. 6
"
mózes vall. 1
4
görög kath. -

4. Nyelvre

magyar 53 fi, 69
német

nö

-=

"
"

=

17.

=

5.
1.

"

1

"

127.

=

"

nézve':

no

=

"3,,

tót

1"

97.
7.

122.
3.

1 "

2.

5. Korra nézve:
5 éves - fi,
6
8

7
8
9

"
n

"

"
"
11
12· "
10

"

1

nő

9

"
"
"
II
9
"
"
9
12
" 14 "
7
" 10 "
6
"
"
12

1

"

13

5

"

"

6. Tanév szerint:
első osztályba

járt

második"
harmadik"
negyedik"
ötödik""
hatodik
*) A felsö osztályokba

16 fi, 16 ni)

,,15

"10,,
,,13
"

mentek

" 19 "
15 "
" 18 "
"

által.

~ "
2"

,

/11;

!lj

/1 -»,
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7. Feljövetel

szerint:

szept. 49 fi, 66 nő

febr.

5"

7

8, Osztályzat

n

szerint:

.27 fí, 34 nö

jeles

jó
12"
elégs. 12"
elégt·2"

19 "
18 "
2

n

9. Iskoláztatás

szerínt:
rendesen járt 51 fi, 68 nö
rendetlenül"
3 '" . 5 nö.
1O~ Szegények segélyezése,
II

tandijmentességben

részesült :

fl, 6 nö.

ll. Felsőbb osztályba

áthelyeztetett

;

12 fi, 13 nö ..
12. Kímaradt az iskolából;
1 fí, 5 nöközvizsgálatok
junius 25-kén és 26-kán főt. Czékus István püspök
úr }elénlétébpll tartattak
meg; a ki jött, hogy atyai szeretettel gyönyörködjék iskolai intézményeink,
az ev- szellem és tanítás munkái felett, és hogy
meggyözödést szerezzen magának arról, valjon kötelésségeiuket
hűn végezzük-e? Örömmel fogadtuk, és örömmel s áldása. között búcsúztuuk el tőle.

~~*,::JX. Az elemi fitanoda növendékeinek névsora.
-<>\,{

1. Bartkó Miklós ágo hitv, ev. Borsod-Mískole2. Bartkó Sándor, ágo h. ev.
"
3. Benyovszkj; József ágo h. ev.
"
4. Darula György, ágo h. ev.
"
5. Füleky István, ágo h. ev.
"
6. Grundik Károly, ágo h. ev.
"
7. Jarnriska Sámuel, ágo h. ev. Saj6-Arnót.
'
8.. Krompecher János, ágo h. ev. Borsod-Miskolcz.
9. Kudik Pál, ágo h. ev.
10. Kulcsár Barna ágo h. ev:
"
11. Martin Iván, róm. kath.
"
12. Menarek Bertalan róm. kath.

"
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13. Milec« All111ár ágo h. ov. Borsod-Mískolc.
14 Palczmann Gyula ágo h. ev. Szepes-Igló.
15. Paulovica József ágo h. ev. Borsod-Miskolcz.
16. Roth János ágo b. ev.
n
17. Zurik Sámuel ag. h. ev.
"
18. 'I'óth Lajos ágo h. ev.
"

:Második osztály.
1. Bárány Ágoston róm. l{!~th. Borsod-Miskolcz.
2. Darula Lajos ágo h- ev"
3. Dessewffy Andór ágo h. ev·
"
4. Fejér Lajos ágo h. ev".
5. Kmetty Sámuel ágo h. ev. Borsod-Miskolcz.
6. Kovács Lajos helv. hitv.
"
7. Lux Sándor, ágo h. ev.
"
8. Remenyik Aladái', ágo h. ev. Gömör-Gicze.
9, Ruzsinszky Lajos ágo h. ev- Borsod-Miskolcs.
10' Pap Jenő róm. kath.
.,
11. Steiner Béla, ágo hitv. ev..
"
12. Szabó János, ágo hitv. ev.
"
13. 'I'rillhaas Gyula, ágo hitv. ev.
"

Harmadik osztály.
1. Kassó András, ágo hitv. ev. Borsod-Mikolc.
2. Kulcsár Lajos, ágo hitv. ev.
"
3 . .Máday Károly, ágo hitv. ev. Gömör-Dobsina,
4. Murgács Márton. ágo hitv. ev. Borsod-Miskolc.
5. Novák János, ágo hitv. ev.
"
6. Pap Zoltán, róm. kath.
"
7. Sidlo János, ágo hitv. ev..
"
8. Szalay Lajos, ágo hitv. ev.
"
9. Sztodola János, ágo hitv. ev. Liptó-Proszék,
10. Verbovszky József, ágo hitv. ev:' Borsod-Miskolc.
Negyedik osztály.
1. Batta József, róm- kath. Zemplén-Geeztely

.
Béla. ágo bitv. ev. Borsod-Miskole.
Kühne Adolf. ágo hitv. ev.
.",
Macz~orfer Miklós, ágo hitv· ev. _ "
Magyar Béla, ágo hitv. ev.'
"
Müller -György, ágo hitv. ev.
••

2. Dessewffy

3.
4.

5.
6.

bl
7. Roszik János ft?!. hitr. ev. Borsod-Miskotc.
8. Spitzer Sándo!', mózes v.
"
~. Steiner Lajos, ágo hitv- ev.
"
10. Szombathelyi
Béla, helv. hitv. Bcrsod-Tt-Tarjánll. Tormay Dezső ágo hitv. ev. Borsod-Tupolcsány12. Tormai Gyula ágo hitv- ev.
"
13. Tóth Lajos, ágo hitv. ev. Borsod-Miskolc.

X. Az elemi leányiskola ndvendékelnek névsora.
Elsö

osztály.

1. Alberth Emilia, ágo h. ev. Borsod-Miskolcz.
2. Bulaz Helén, görög kath. Szabolcs- N. Károly.

3. Fabó Jolán, ágo h. ev. Heves-Gyöngyös.
.
4. Fajesik ·Julia, ágo h. ev. Borsod Miskolcz.
5. Grau Ilona, ágo h. ev. Pestrnegye- Budapest.
6. Kmetty Zsuzsi, ágo h. ev. Borsod-Miskolcs.
7. Kovács Róza, róm. kath.
"
8. Kottasz Ilon, róm. kath.
9. Kunda Ilona, ágo hitv.
"
10. MenarekAnna,
ágo h. ev.
"
'll. Novák Karolin, ágo h. ev.
"
12. Ódos Horváth Antónia ágo h. ev.
"
13. Polez Karolin, ágo h. ev.
"
14· Szabó Róza, ágo hitv. ev.
"
15. Szimpl Károlin, ágo hitv. ev. Pest-Budapest.
16. Timkó Mária, róm kath. Borsod-Sajó- Vámos.
17· 'I'ózsa Erzsébet ág hitv. ev. Borsod-Misko!c.
18. 'I'rillhaas Ilonka ágo hitv. ev.
"
19. Török Margit, helv- hitv- Borsod-Jd-Csáth20. Ureczky Irma, ágo hitv- ev. Borsod-Miskolc .
. Második

osztály.

1. Balázs Anna., róm. kath. Borsod-Miskolc.
2. Birnbaum Emilia, mózes V.
"
3. Fabó Gizela, ágo hitv. ev. Heves-Gyöngyös4. Gebaner Ida, ágo hitv. ev. Borsod-Miskolc,
5. Karácsonyi Erzsébet, hely. hit V. Hajdum.-Debrecen.
6. Koller Anna, ágo hitv. ev. Abauj-Kassa7. Kettasz Ete.!, róm- kath- Borsod-Miskolc.
8. Leszih Margit, ágo hitv. ev .:
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9. Nagy Mária, róm. kath. Borsod-Bács.
10. Poppe Anna ágo hitv. ev. Borsod-Miskolc.
11. Rujz Emma ág;" blfv·
12. Roth Biri mózes v·
"
13. Rujz Hermin róm. kath. Komárom-Révkomárom.
14. Schwartz Teréz ágo hitv. ev. Borscd-Miskolc.
15. Talián Malvin, róm. kath.
"
J6. Vitányi Karolin, helv. hitv- Zemplén-Szerencs.

et'"

Harmadik osztály.
Emma ágo hitv. ev- Borsod-Miskole-

1. Hermely
~2. Korbély Piroska ágo hi tv. ev.
"
3. Latinák Margit, ágo hitv- ev- Borsod- Visnyó.
4. Mihaleez Julia ágo hitv. ev. Borsod-Miskole.
'5. Remenyik Zsuzsi, ágo hitv- ev.
"
6. Szeder Berta, róm. kath.
"
7. Szmik Gizella, ágo bit ••.· ev. Görnör-T'iszolc
8·' Zurik Irma ágo hitv- ev- Borsod-Miskole.
9· Zsáry Karolin ágo hitv- ev.
"
10. Walcher Ida, ágo hitv. ev"
ll. Walcher Teréz, ágo hitv- ev-

N egyedik osztály.
Bodnár Julia, ágo hi tv. IlV. Borsod-Miskolc.
Dózsa Julia, ágo hitv. ev.
"
Haas Irma, ágo bitv. ev.
Haniszkó Zsuzsi, ágo hitv. ov.
"
5. Jakubei Erzsébet, ágo hitv. ov.
6. Kmetty 'I'eréz, ágo hitv- ev.
"
7. Korbély Gizella, ágo hitv- ev.
"
8. Molcsányi EteJ, ágo hitv. ev.
9. Roszik Zsuzsi, ágo hi tv. ev"
J O. Ruzsinszky Etel, ágo hitv. ev.
IL Sáska Irén, ágo hitv- ev"
] 2· Stróbl Julia, helv- hitv.
"
13. Szedlár Erzsébet,
heJv. hitv. Abauj-Szántó.
14. Szepcsik Biri, ágo h. ev. Borsod-Miskolcz .
. 15. Sztodola Zsuzsi ágo h, ov. Liptó-Proszék16. Vaktor Mari, mózes V. Borsod-Miskolce17. Verbovszky Julia ágo h. el'. "
18. Wolfgang Irén, ág.h. ev.
"
1.
2.
3.
4.
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Ötödik osztály.
1. Koller Vilma, ágo h. ev. Abauj-Kassa.
2. Sándor Veron, róm. kath. Borsod-Mlskolcz,
3. Tóth Zsuzsi, ágo h. ev.
"

Hatodik osztály.
I.
2.
3.
4.
5.

Barcs Aurélia ágo h. ev. Szepes-Felka.
Bednarovszky Karolin, ágo h. ev. Szepes-Felka.
Glatter Ilon, mózes V. Borsod-Miskolcz.
Kulcsár Anna, ágo b. ev.
"
Rozenauer Kornél, ágo h. ev. Zélyom-Beszterczebánya.

