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H T era hisszük elvetettnek a programm czélját, ha rovatai egy tanár emlékével foglalkoznak, 
ki híven járt el hivatásában; hadd bírja képét a tanodái világ tágabb köre is. Közlünk két 
beszédet; az egyik tartatott deprecatio alkalmával, mely ünnepéllyel kapcsolatban az emle
getendő tanár 25 éves tanárkodása lön megünnepelve; a másik az ö elhunytának gyász
ünnepekor tartatott.

I .

Állva nem marad semmi, minden v á l t o z i k ;  — ezek oly mindennapi, oly meg
szokott kitételek, bogy a ki hallja, gyakran már mit sem gondol mellettük, — hallja — s
viszont mondja.-------Hegyek ormai elmállva lezuhannak a völgybe s kitöltik az t: — s mit
szokott rá mondani a világ? azt, hogy: minden változásnak van alája vetve; — állva nem 
marad semmi. — Mondjad el a tömegnek hogy nyáj legelész most oly helyeken, hol régente 
paloták és virágzó városok állottak, — hogy fű és tövis lepi hajdani teremek puszta he
lyét, melyekben vigalom és zene harsogott, felelet rá az szokott lenni: ez a világ sora, — 
minden változandó; s hasonló megjegyzést fogsz hallani ha elbeszéled, hogy lakhallanok- 
nak látszott hajdani vadonokon most boldog emberek tanyáznak. — Azoknál, kik a gondol
kodás országába emelkedtek fel, divatossá vált más fogalom, s ez — az örök fe j l é snek  
szürkületi homályu — vagy ha úgy akarjátok — szürkületfényü fogalma. Fejlődik a nö
vény, fejlődik az erő, fejlődik az élet, fejlődik az ember, fejlődik az emberiség.

De nem csak fejlődésről szól a gondolkodó, hanem a fejlesztésről, azaz a fejlő
dés előmozdításáról is. Az értelmes!) szüle iskolába küldi gyermekeit hogy fejlődjenek, az
álladalmak tanodákat építnek s pártolnak, hogy az egyetemes kifejlést biztosítsák-------s
ti!! ugyan mi végett vagytok itt?? azért hogy más emberekké alakuljatok át sem mint ed
digien valótok, — hogy tanodailag fejlesztetve mivelödjetek, s viszont a művelődés által 
fejlődjetek. A kertész miveli a kertet, a szántóvetö a szántóföldet, a tanoda az ifjakat, s e 
szó: m i v e l ö d é s ,  m i v e l t s é g  a harmadik szó, mit úton útfélen hallhatni. De tudjátok e 
hogy voltaképen mi ez a miveltség? E kérdés iránt tisztában lennetek hasznos leend ma
gára mivelödéstek folyamára is.

Pillantsunk miveletlen földre s vagy semmit se fogunk rajta találni, vagy silány 
tövist, bogáncsot, borótot össze vissza; miveletlen tartományban mocsárok foglalnak el 
inértföldeket, ártalmas bűz dögleleszti a levegőt, és szenyben éli le napjait beteges tüké-
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letlen lakója; — miveit vidéken virúl sövény és rét, a szép szegélyű mezőket felváltja a 
még szebb erdő, derült arczokkal találkozunk, vidámságot lehel ottan sik és lapály, hegy és 
völgy, föld és ég. — Milyen a neveletlen ember? — szögeletesség mutatkozik mozdulatai
ban, járása kelése sértő, torzonborz a külseje, aggasztó nézése, nyugtalan és félénk a sze
me, beszéde darabos és összefüggetlen, ember is állat is, az egész gunyja s torzképe a 
teremtésnek. Ezért kell hogy a míveltség

legyen valami k ü l s ő ,  mutatkozzék érzéki alakban. A falusi ember szekrénye, 
melyben bibliáját és énekes könyvét tartja, egyszerű s festetten; szobáját háznak nevezi, s 
abba csak kis nyilason át lopódzik az égi lény, a világosság. Sorsának jobbra fordultával 
látogatja a várost s hozzá fog a csinosításhoz, festeti a szekrényt, gödörbe takarítja az orr 
és szemsértö hulladékokat —  virágokat himeztet ruhájára, virágokat ültet tágabbá vágott 
ablaka alá — derül képe s vonzóbb lesz lakja is. Gyermekeit sem tartja többé otthon, hanem 
városba küldi hogy mivelődjenek! S ők haza térnek a városi miveltséggel s tudnak két há
rom nyelven társalgani, tánczolni. egy kicsit zenélni, hangosan dalolni, édesen mosolyogni, 
lábujhegyen járni, tán szépen el is ájulni, kellemdus bókot vetni. S ime az egész helység
ben suttogják: — lám — ez a városi míveltség, s az egész helység utánozza, mert a mí
veltség valami külső.

Külső? — igy a föld szegénye örökre ki van zárva a míveltség édenéböl — 
mert a külsőre vajmi keveset fordíthat; nála nem kérdik, mily szépen tartja az ekét, hanem 
mily alkalmasan, erősen, keményen: nála nem nézik, mily ügyesen forgatja a küzdszereket, 
hanem mily munkagyőzve és szabályosan hullajtgalja a kalászokat üresitö fegyvert, vagy 
hogy surrantja a fent kaszát; nem követelnek tőle kerekdedséget, azon egyet kivéve, me
lyet szórólapátja a szél ellenére leír. De ne komorkodjék el! Mert ha a műveltség csak 
külsőség, úgy a tánczmester, a színész, a nyeglész, a kötelenjáró egyedül van művelve. 
De mi nézzük őket, s korántsem mondjuk őket kiválóan növelteknek — csak a gyermek, a
gyenge, a hiú veszti el léjét, nyugalmát, s indul ú tónok.-------A míveltség tehát más, mint
csak külsőség; — a míveltség talán:

t u d o m á n y ;  mert miveit korunk jelszava: ismeret! tudomány! s a mit miveit 
kor ajánl, dicsér, követel, ez bizonyosan a miveltség magva, csirája, vagy épen gyümölcse 
és fejlesztője. — Igaz, hogy a tudomány sok virágot tépett ki a költészet kertjéből, hogy 
kivette az ember kezéből a vándorbotot annyiban, mert nem állhat meg többé helysége 
dombjain, hogy sírva búcsút vegyen tőle, hiszen szélsebességgel magával ragadja a gőz 
ereje, nem álmodozhat többé audalogva, jobbról balról müvek hirdetik, hogy mind ez a tu
dománynak köszönhető. Ki ennek vállvonilva nézi haladtát, s megveti hatalmát, barbár nép 
az, mely maholnap lesepertetik a föld színéről nyomtalanul.

Az ismeret könnyíti a munkát, az ismeret gazdagít, kitüntetést hoz ránk, kaput, 
ajtót nyit előttünk, átfúrja a havasok alját, s alagutakon vezeti bizton az utast egy ország
ból másikba át, ott hol hajdanta a gerinczeken ezeren elvesztek, nem elégszik többé a ter
mészetes látással, folyamodott a fegyverzett nézéshez, s ez által uj világokat fedezett fel, 
s uj testeket a mérhetlenségben. Ezért is szerencsétlennek Ítéljük a tudatlan embert; saj
náljuk az öregeket, kik ősi lakban, ősi házban a pattogó tűzhely melleit ülve kárhoztatják a 
sok lanulgatás sürgetőit, állitván, hogy boldogabb kor volt régentc, midőn kevesebbet ta
nult az ember, gazdagnak is volt akkor, szegénynek is jutott, egy nyelvet beszéltek s még 
is eljutának a menyországba. De tudatlan embert senki se fog növeltnek nevezhetni, mert a
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tudatlan ember minduntalan bottik, s a ki botlik, az nevetségessé válik, vagy a sajnálkozás 
tárgyává, a mivolt pedig hogy (in nevetni is akarnék, nem lehet nevetséges.

Ha iniveltség tudomány: úgy a féld szegénye abból megint csak ki van rekesztve. 
— Tudomány?? KI ne komorkodjék ö ; — nézzük illegjél a dolgot. — A tudomány valami 
végnélküli, kiaknászhatlan, — szentség, melyben az igaz ember mennél tovább jutott, annál 
tovább, annál beljebb kívánkozik; és csillagot érve is még csak zsámolyánál érzi magát az 
Istennek; — feljebb s feljebb sovárogtában keble epedé hevét gyakran sejditéssel oltja, 
sejditéssel mely egy uj világ hajnalpírjáúl szolgál, csak pöfFedt képzelösködü hiszi, hogy 
ember a gáton, mihelyt a szellemnek szegélyét érintette, pedig ily áltudósokkal hemzseg a 
tudós világ. A valódikig avatott ki nem elégülten tovább és többet kutat. — —

Némely ember roppant tudományosság hírében s hiszemében él. — Lépjünk be 
házába: kínozza nejét, elhanyagolja gyermekeit, éhezni hagyja szegény anyját, nem gondol 
árva testvéreivel, szégvenli apját, mivel durva öltözet takarja ennek görnyedt testét, el
árulja barátit, vermet ás szomszédjának; igy tehát a tudomány nem azonos a iniveltséggel.

De menjünk tovább; a tudomány legnagyobb tisztelete melleit meg kell vallani: 
nem mindég tudomány az, mi ezen név alatt nyujtatik. Lehet azt lakomával összehasonlítm, 
melyben természetes ételek helyett, mindenféle öszvekolyvasztatik, s mihez jó erős alkat s 
idegzet kell, ha bele nem akarsz betegedni. — Mi vélik a tudományokat a keletiek s a nyu- 
gottiak, de mily különböző eredménnyel? — Van keleten egy nép, hol a tudományos ember 
európai fogalmaink ellenére felfelé nemesíti a szüleit és sok kitüntetésben részesül; s habár 
szemtanuk alapos kutatásai szétoszlattak sok baliléletet a kelet népeire nézve, s nem lehet 
többé védeni az állítást, hogy minden tudományok daczára olt vannak, hol századokkal ez előtt 
voltak, még is áll, hogy az emberiség miveltségét tekintve, nem irányadók, s gúnynévvé 
vált közöttünk a Chinai.

Végtére a tudomány sok lemondást követel tőlünk, s oly életre szorít, mely nem 
természetszerű, mely természetelleni; nézzük tehát váljon nem találtuk e a miveltség fogal
mát; s ámbár korunk prédikálja, hogy a természeti állapotból ki kell lépni, s a mivolt világ 
azon is van. ez ugyan is, mint ezt egynéhány tizeddel ezelőtt nagy zajjal hirdették, talán

a t e r m é s z e t s z  e r ő s é g  a t e r m é s z e t e s s é g .  De a természet embere furu
lyázik és dudál, s még is szebbnek találjuk a fuvolaszólást a fűzfa síp hangjánál, s lelánczol- 
tan bámuljuk — a templom falait rezgető — orgona szavat; természetes a troglodyta bar
langja, a pásztor hegyi kunyhója, a halász náddal fedett buvó-helye, s még is mogille- 
tödve állunk meg a gólhcsucsű münster előtt, s oly épületek mellett, melyek oszlopai ünne
pélyes zeneliangkint mi emelkedésében mintegy leköttetelt, letartóztatott ékesen nyomóinak 
fel ég felé, mintegy dicsérve alkotójukat. A követelt természetesség megé rejti sok ember 
lelke fásultságát, mosdatlanságát, renyhőségét, gyarlóságát, s ha egyebet nem tud maga 
szépítésére mondani, arról mi neincsb állítja, hogy ez nem természetes, s hiszi hogy vajmi 
nagyot mondott.

Nincs időnk itt a természet fogalmát fejtegetni keveset említünk, hogy lássuk 
aztán mit lehessen a természetesség alatt érteni.

A természet nagy sírásó; nemzedéket temet nemzedék után, s ha minden gyer
mek a maga szülei, rokonai, vérei sírját megóvta volna, sír lenne az egész föld színe, —  
természetes hogy mindenki meghaljon. — Hídhoz jövünk a város végén, látunk embertö
meget, sírást hallunk; — mit jelent az? Ifjú hozatott ki a folyóból — — hasztalan minden
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elevenitési ügyekezet, — — nincsen többé! — pedig reménye ö volt családjának, szeret
ték játszó társai, büszkén néztek rá tanítói. — — Harangszót hallunk tavasszal, kérdjük mit 
jelent? s mondják, hogy egy hajadon — az egész város dísze, a szegények buzgó jótevö- 
nöje — télnek idejében a léghuzamnak tette ki magát, hogy örömtelt keblét hütse; — éle
tével lakolt —  neki szól a halotti ének. — Kimúlni természetes.

Oly ellenvetésekre feleletül nyerjük: ha a természet temet, alkot is mindég és 
teremt szüntelenül. De látjuk hogy csak a faj fönlartásáról gondoskodik, az egyedit ellen
ben enyészni engedi. Pedig az egyed is óhajtja fenmaradását s lényének örök léteiét, és 
igy szeréntök miveltnek lenni nem jelenthet annyit, mint a semmiség felé gondtalanul iramlani.

A természetben azonban mást is tapasztalunk: háztartást az erőkkel, rendet, ok 
és okozatnak bámulatos összefogódzását — czélszerüséget, — — mind oly tételek, me
lyeket, a növeltektől is követelünk; valamint követeljük hogy távol legyen tölök eröpazar- 
lás, kuszáltság, álmodozás, elkülönződés avagy különczség, önfejű kalandorság, eredetiséget 
hajhászó ugrandozás, ötletek imádása.

De ezen érintett bámulatos czélszerüségnek, mely mindég magasabbra és maga
sabbra visz, feltudására, buvárlás s avatottság kell; —• attól is el van ütve sok, igen sok 
ember, és igy ez sem elégít ki. Azért is utoljára

Miveltnek ne gondolja magát senki, kinek lelke nincsen úgy indítva, hogy a leg
főbb tökéletességre irányzott tekintet és tisztelet által maga is jobb és tökéletesebb lenni ne 
ügyekezzék; ki nem jutott oda, hogy gondolatait, törekvését, egész léteiét a legfőbbhez 
szabná szellemülésének kieszközlete végett. S azt teheti mindenki, abból nincsen kizárva 
senki, arra van alkalma a munkásnak, a föld szegényének, a kézmivesnek,ugy mint a tudo
mány emberének, kicsinek és nagynak, szellemdusnak és csekély tehetségekkel ellátottnak, 
palotában és kunyhóban lakónak egyaránt.

Foglaljuk össze már mostan a mondottakat. A miveltség külsőség is, mely já
rás-kelés, szólás s minden még a legcsekélyebb mozdulat által fejeződik ki, de nem csupán 
az; tudomány is, de ez sem egyedül, mert létöröm is; továbbá utánzása az a természetnek, 
mennyiben erők illő felhasználása által szent czélokat ügyekszik elérni, s végtére tiszta 
vallásos ihlettség, mennyiben valóját a legtökéletesebb örök lét eszméjéhez szabja.

Értsétek jól leladástokat ti, kik a miveltség ápolói, terjesztői lesztek, s fontoljátok 
meg kellően azt kivált most, midőn az úrvacsorához készültök. Urunk tanainak megértése s 
alkalmazása az életre minden miveltség tetőpontja. Kiki közületek vizsgálja magát, s kien
gesztelve a világgal, önmagával s Istennel járuljon az Úr asztalához.

Ifjak! Urunk végperczeiben, midőn távozásra készült,ünnepelte a végvacsorát, s 
a legszellemibb ünnep a legnagyobb gyászünnep is volt; a mester búcsúzott szeretteitől. Mi 
is búcsúzunk nem sokára, — felbomland a kapocs, mely minket összetarta családként, és igy 
gyásznak kellene keresztül vonulnia e teremen; — de ti vissza fogtok térni, minket is 
visszatartóztat a tanoda üdve, s igy a gyásznak nincsen helye, — nincsen helye azért se a 
mái ünnepen, mert ünnepélyes egyíittlélünknek van a szokott imént hallott bocsánatkéréste- 
ken, az illő előkészülésen kívül még egy más oldala is, melynek hálás felemlitésére, ki
emelésére egy század negyedének szerencsés lefolyta által intetünk, indíttatunk. Húszon-
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ötödik évének eltelte előtt ünnepli az ifjú teljeskorusága ünnepét; mely család huszonöt 
évig- virult, megüli az ezüst mennyekzöt; ki annyi ideig hivatalkodott, össze hívja lelke ba- 
rátjait, hogy az örömnek és a hálának áldozzon egy órát, s ha tanár annyi éven át fárado
zott, ritka tanodái ünnepre nyer alkalmat az ifjúság.

Nem a távozó, nem a búcsúzó tanártokkal vagytok ti együtt, hanem azzal, ki hu
szonöt év olta ama nagy mesterünk örök tanait hirdette köztetek, ki annyi idő olta fáradoz 
az ifjúság nevelése körül! Ez Molitorisz Adolf tanári Huszonöt évig! — s mi még sem 
ütöttünk zajt, nem hívtunk meg senkit, nem szóltunk senkinek. Nem! mert nagy családként 
ünnepeljük a napot, mely a mikor legbensöbben örül, leginkább egyedül akar lenni; bántó 
volna idegennek jelenléte, mert nem tudná felfogni az örömet.

Huszonöt éven át küzdeni balitéletek ellen, huszonöt évig munkálkodni ifjak ere
jének fejlesztésén, huszonöt éven át oktatni, tanítni, buzdítani, inteni, serkenteni, nógatni, 
kényszeríteni s ismét lelkesitni hol kell — — , és el nem fáradozni és oly ifjúnak maradni 
— tiszta ártatlan bölcsen töllött ifjúságnak tanúsága. Az ünnepelt tanár a sok viszály, küz
delem, bántalom, balértés daczára hü maradt élete elvéhez: az ifjúság vezetésében szigorú 
következetességgel s következetes szigorral eljárni, de úgy hogy a szeretet mindenütt ki
sugárzott; ö nem akart fényleni, de használni, nem mutogatni, de fejleszteni, nem csillogni, 
de az alvó erőket ébreszteni s tevékenységre bírni. Annyi virrasztás és fáradság nem törte 
meg sem buzgalmára, sem törekvésére s haladási vágyára nézve; ö a kifáraszthatlan tanító, 
a ki nem elégíthető tanuló; ö a humanismus buzgó terjesztése mellett hü maradt atyáink ál
tal szerzett állásponthoz s intézményekhez; az önállóságot az önkormányzati jogot soha se 
használta nyugpárnáúl, vagy kivételek s rendetlenségek elhitt legyezésére, a törvényt be
csülte s szentnek tartotta, s ennek ö maga mint hódolt úgy másoktól is követelve követelte 
a törvény tiszteletét; megtámadtatva védte magát, de nem támadott.

Szeretett tiszt- és munkatársunk, bocsásd meg a dicséretet, mit nyilványosan 
elmondtunk; a tanári pályán úgy sem terem mostanig más babér mint a méltányló elisme
rés, és azzal tartoztunk neked. Ti pedig ifjak utánozzátok az ünnepelt tanárt, ki nagy meste
rünk tanait magáévá tette, s azokban élete vigaszát s támaszát találta, menjetek békében s 
tegyetek hasonlót, menjetek mi megbocsátunk — ne vétkezzetek ezentúl.



EMLÉKBESZÉD.

Der kann sich manchen Wunsch gewähren,
Der kalt sich seihst und seinem Willen lebt;
Allein wer Andre wohl zu leiten strebt,

Muss fähig sein viel zu entbehren.
Gölhe.

j^fzent óhajtása minden romlatlan keblűnek, hogy választottinak körében fenmarad- 
jon emléke: s már a régi hőskor öregei ily szókkal buzditák az ifjút: „válj derék em
berré, hogy az utóvilágban is akadjon valaki, a ki jót mondhasson felőled ;*)“ s már az ős 
korban megvolt azon kegyeletes szokás, miszerint az elhunytak nyughelyén sírdombot és 
emlékoszlopot emelünk a végeit, hogy a maradék is lássa némi je lé t a letűnt éleinek. — 
Mikor a múlt nyári vész számos martalékinak sorában Molitorisz Adolf is hant alá tételék, 
már növendékei s tiszttársai el valának széledve s a gyászszertartást nem diszesíthették je
lenlétükkel s utolsó adójuk lerovásával: pedig különben is a legközelebbi hab el szokta 
mosni s egy lengő szellő befuvallani a nyomokat, melyeket a társadalmi élet terén maga 
után hágy a jobb lélek. Hogy tehát se szív se világ lelketlen hidegségről ne vádolhasson, 
rendeztük e perczeket a jeles elhunyt emlékének felújítása, érdemeinek felemlítése s ki
emelése végeit. És ón ez alkalommal e szószékre felléptem nem azért, hogy ítéljek, hanem 
hogy valóhív képet rajzoljak; s ki az általam festendő képben nem találandja fel déli ziva
tar czikázó villámait, tudja meg hogy én csak este felé érkeztem elhunytunk életének szín
helyére s nyugottabb alkonyi tájt szemléltem.

Az ember érdeme annyi, mennyit szabad öntudatos cselekvésével az örökből az 
isteniből e* földön valósított: s ez érdemre különféle álláshoz képest különfélekép tehetni 
szert; de szert tehet reá jelesül az is, ki a tudomány terjesztésével foglalkozik, ki mások 
szellemi képzésében fáradoz. S hogy felvett tárgyam szerint elhunyt tanárunk képét elétek 
rajzolhassam: ki kell mutatnom: hogy tölti be helyéi áldással az, ki inások tanítását tette 
élete feladatává, meg kell fejtenem e kérdést: m ik a jó tanál* le lk i képének  
leg lén jegesb  vonásai? vagy is m ik  fő k e l l é k e i  a jó t a n á r n a k ?  A’ jó 
t a n á r  f e l f o g j a  az e m b e r i s é g  i ránt i  v i s z o n y á t ;  a jó t a n á r  b a r á f i  v i s z o n y -

II.

») Odvss. III. 200.
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b a n  á l l  a t e r m é s z e t t e l ;  a jó t a n á r  f e l f o g j a  v i s z o n y á t  I s t e n h e z .  Lássuk 
a pontokat egyenként. Első kelléke a jó tánámak az :

hogy az emberiség iránti viszonyát és tartozását elevenül érezze, tisztán felfogja 
s e rre  nézve m a g á t  a h u r a a n i s mu s  h i v a t a l n o k á u l  t u d j a  és  v a l l j a ;  és e 
viszonyát s e feladatát tudva mint egyed a milliók irányában mérlegelje egyedi tehetsé
geit és erejét, és ezeknek szűk körét ily véghetellen terű hatásra ügyekezzék szétfeszítni. 
Egyednek ugyan az összes tudománnyal nem lehet hatnia, de a tudomány bármely egygyes 
ágával is hathatunk egyetemes emberszerüen. S a tanár erejét leginkább azon tankör for
rásából meríti vagy gyarapítja, melyet szakmául vállalt.

Tisztelt elhunytunk kiválóan a régi kor nyelveivel, irodalmaival és történelmé
vel foglalkozott, jelesül a dicső Róma szép és hatalmas zengzetü miveit nyelvével s az 
összes emberiségre kiható érdekű történelmével. Róma történelmét ismerni annyi mint az 
emberiséget ismerni*), annyi mint beavatva lenni az egész jelen világ kifejlésének leglé- 
nyegesb okaiba és titkaiba. S mi volt Róma? Sasfikónt kezdett kis korában lebocsátkozni a 
hét dombról és szárnyainak fokonkinti nöttével tovább-tovább repülve a környéknek, aztán 
Italiának s végre döbbentő erötudatában a hajdankor összes világának szabta törvényévé 
saját vas akaratát: dicsőségének s önzésének hódollatva mindent — önhiedelme szerint, a 
keresztyén erkölcsösb élet elveinek törve útat a végeredvény szerint ítélve___Gyászol
tunk Róma történelmében otthonos volt annyira, hogy szinte benne élt; viadalait kísérte 
nyomról nyomra, lépésről lépésre, falain kívül és belül, szárazon és tengeren, s Róma éle
tének minden nyilatkozatát másokkal is úgy szólván újra átélette. Midőn elbeszélésében azon 
fényes város rendítő bukásához ért, mely Afrika partjain virágzott, s melyben Pulacstina 
népével rokon törzs élvezte vala tengerúri kincseit és hatalmát, de most egyeduralomra 
törekvő európai versenytársa állal kiölve, felperzselve és földig lerontva lön, kevés meg
maradt lakosai, kik az öngyilkolást nem tevék elejbe az életnek, palotáikból rabszolgákká 
hurczoltatának: midőn mondám e jelenethez jutott elbeszélésében, könnyekbe lábbadtak az 
elbeszélő tanár szemei, mint lábbadtak azon diadalmas vezéréi, ki a lángok láttára elkomo
rult s eme homeri jóslatot mondta el: jönni fog egy nap még, mellyen más város is igy 
vész. Kiemelte hogy a múlandóság szemléletén annál inkább megborzad a kebel, mennél 
nagyobbszerü és dicsőbb volt a lerombolt embermü s mennél rögtönebb s váratlanabb a 
dönthetetlennek látszó hatalom megdöntése. Kiemelte mindennek, mi e világi, mulékony és 
forgandó voltát, s űtalta nevendékeit a szív cnyészhellen szentélyeinek megalkotására s a 
lélek romolhatatlan oltárainak hü tiszteletére. Iía a csábítás, a félrevezetés szerencsét
lenségéről szólt s ezen szavakat említette föl: „hát te is fiam?“ olyankor egy szem sem 
maradt szárazán. — És neki a római történelem nem volt csupa harczmoraj, nem csupán 
dúló erők csattogása: hanem híven az igazság egészéhez elöadá ö, hogy Róma müutakat 
csinált minden irányban, mocsárokat s ingoványokat szárított ki, folyókat szabályozott, 
épületeket emelt, melyek még most is bámultalnak romjaikban, gyarmatokat szállított s tör
vényei, ipara s miveltsége által mindenütt, hová lábát tette vala, uj és dicsőbb életet szer
vezett és gyökerezletett meg. Felfogatá Róma emelkedésének és hanyatlásának tényei által, 
hogy az valamint isteneinek tisztelete, erkölcsi tisztaság, egyszerű életmód által emelkedett 
olly csudaszerü nagyságra, úgy viszont nem külső ellenség, hanem saját fesletsége, pulya-

*) Ferguson
2
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sága, fényűzése következtében jutott tönkre, s épebb elemek, életre képesebbek, méltóbbak 
foglalák el szerepét a történelem színpadán. Kitüntette végre hogy azon korszakban, 
mellyben az elmék az egyetemes bomlás közepette már nem tudták a hit — az elvek minő 
árboczához fogódzanak: a római katona volt az, ki az engesztelődés tanát Palaesztinából 
Pannóniába Rómába Brittanniába hozta el.

Ily életteljben tükrözé vissza Róma szellemi életét tanítványainak Molitorisz.*) 
És mig ezt így tanítá, addig Róma fénykora jellemeinek előképe szerint maga is rómaias 
j e l l e m m é  edződött. Innen magyarázhatjuk paedagogikai eljárásában is a római szigort. 
És ezzel a tanárnak mint a humanismus hivatalnokának, ki az emberiség iránti viszonyát 
felfogta, nevelői képességére s hatására térhetünk át. Vegyük Molitorisz szigorát komolyan. 
Nehéz dolog egykedvűnek maradni annak, ki a jobbat tudja s lát rosszabbat; ki szorgalmat 
ajánl, s találkozik a tétlenséggel; ki elmondogatja mily drága az idő, mi sok a teendő, és 
tapasztal idöpazarlást s aluszékonyságot; ki évtizedek óta éjeket virrasztott át a bölcseség 
kibuvárlásával s éretlenektől kiforratlanaktól metsző ítéleteket hall; ki meg van győződve, 
hogy az igaz miveltség külső nyilatkozása Hiedelem, idomosság, szerénység, mértéklet, az 
mit a római urbanitasnak nevezett, s a valóság terén szögletességbe, idomtalanságba, 
nyerseségbe ütközik; ki a törvény feltétlen megtartása mellett vív, és kényszerül rakon- 
czátlan kénykedvvel szembe szállni; ki tökéletes nyelvmintát nyújt követés végett, s kap 
érte esz- és fülsértő hanyag csinálmányt viszhangul. Lelkes tanár viszont nem marad egy
kedvű annyiban sem, hogy dicsérésre ragadtatik az ifjúság sikereinek szemléltekor. Oly 
lelkes tanár tudja hogy fényes ötlet, egyéni szeszély vagy ingadozó kapkodás és tétovázó 
engedékenység nem neveli derék emberré az ifjat, hanem szeretet javallta szigor, sértetlen 
törvény, öntudatos szilárd elv. S itt felmerül a kérdés: hogy lépteti ezt életbe? mi által 
hat a tanár nevelés tekintetében leginkább?

Bizonyára mondom tinéktek; legtöbbet hat jelleme, személyi sulyja, hatalma s 
önleikének ethicus, erkölcsös tartalma által; mert az erkölcsből kiki csak annyit adhat, 
mennyi saját szent keblében él. Ne számítson nevelői sikerre oly oktató, kinek élete más 
mint tana; a rábízott elfordul tőle mint sértő álalaktól; ellenben meghajúl a nevendék oly 
férfi előtt, kinél az élet a nemes elmélettel egybe van forrva. — Gyászlottunk élete egy 
volt tanaival; a világ iránti viszonyát felfogván, jellemmé edződött, s jellemeket akart ké
pezni; s a jellem külön egyedül is bir járni hol igaz úton tudja magát, s nyíltan fel szokott 
lépni az ellen, kivel egyet nem ért. Molitorisszal mindenki tudhatta hányadán van, mert ö 
maga nyilvánitá érzelmét az érdeklettnek, de senkinek nem keserítette egy perczét is titkos 
bántalmak által, az ö rómaias jelleméhez méltatlannak tartván a hátultámadást. Luther ki
rontó egyenességével bírva, melanchthoni természetekhez szeretett simulni s őszintesége 
ilyenek irányában e vallomást téteté vele: „pályatárson*! szeretnék tőled nyugalmat tanulni.“

De inár kitűzött kérdésünk megfejtésében tovább haladok. Láttuk miszerint oly 
tanár, ki az emberiség iránti viszonyát felfogja — a humanismus hivatalnokául tekinti magát: 
mint ilyen avatott és lelkes szaktanító s jellem és idves hatású nevelő lesz. A jó tanár to
vábbi kelléke az:

Hogy é r t s e  a t e r m é s z e t e t ,  h o g y  e v v e l  i s  b a r á t i  v i s z o n y b a n

*) Szünnapi olvasmányul kikérte volt magának e sorok szerzőjétől Dr. A. Schwegler Rö
mische Geschichte nevű munkáját.
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á l l j o n .  Mig a’ természettudomány csak kevés szerencsésnek kiváltsága volt, a tanulmá
nyozás annak híjával egyoldalúan történt, és a természet felfedezett örök törvényei közös 
napfényként nem világítottak: mindaddig a sötét babona és számtalan sajnos tévnézet li- 
dérczként nyomaszkodott az embereken. Azonban a moraltanítók magok nyomozván a 
szellemi Ínség — s a vele járó anyagi szerencsétlenség okát, elsők valának, kik a termé
szet nagyszerű háztartására, s törvényrendszerének egyetemes érdekére figyeltetve, aján
lották a természettudomány általános befogadását a közlanodai tantárgyak sorába: s a ter
mészet ismeretét úgy tüntették fel, mint a köz jólét tényezőjét s az erkölcsiség előmozdí
tóját. — A természet a sziinetnólküli megifjadás, az egymásból folyó egybefüggő — ge- 
ueticus — fejlődés, a törvényszerű haladás. Ottan a kisebb a nagyobbnak szolgálatában 
áll, s kisebbnek czélja lévén maga, eszközül használtatja magát nagyobbszerű czélok elé
résére; úgy hogy a természet egyeteme egy nagy öszhanggá, egy bájoló zenévé alakul.

És Molitorisz tudományos elméjében mint a hajdankor jelenné téve, úgy a ter
mészet életének egész képe is le vala tükrözve; s az örök ifjú természet jótékonyan hatott 
mind kedélyére mind eszére. — Isten annak, kit szeret, örök ifjúságot juttat, s ez többek 
közt a fogytig tartó t a n u l é k o n y s á g b a n  nyilatkozik. Igaz hogy a tanulandók körzete 
nagyon tágult s csak egy szakjukban is otthon lenni, igénybe veszi egy munkás ember 
egész életét, annyira, hogy czéltévesztés volna minden tant megragadni; s ha valahol, a 
tanulás és tanítás terén szükség a véges tehetségű embernek önmagát határok közé szo- 
rítnia és a mértéket ismernie. Azonban, ha bárkitől képtelen törekvés is a tudomány min
den ágaiban részletekig avatottnak lennie; elengedhetlen tiszte minden korszerűen növelt
nek, hogy saját szakmáján kívül is a tudósok buvárlatinak egyetemes emberi érdekű ered
ményeit ismerje; mert ezeknek világítása nélkül még tulajdon szakjában is csak tapoga- 
tódznék. S hogy ember, ki honunk elszigetelt s könyvtáratlan e helyén, azonfelül szegény
ségtől és családi gondoktól nyomasztva éldegéli napjait, önmaga továbbképzésében el no 
csüggedjen, irodalom és tudomány iránti érdeke el ne hűljön, uj meg uj tantárgyak tanu
lásában meg ne csökkenjen, hogy amaz eredményeket figyelemmel kisérje: ahoz a tudo
mány iránt bámulatos lelkesültség, rendkívüli lelki erő és rugékonyság kívántatik.

Molitorisz, ha hivatalos tanulmányaiban megfáradott, a természet szemléletében 
és buvárlatában pihent meg, jelesül a lövészeiben lelte gyönyörét. Gyermeki ragaszkodást 
és simuló bizalmat mutatott olyanok iránt, kiktől újat tanulhatott. S jellemző rá nézve hogy 
élete utolsó évében tanodánk szükségeinél fogva egy neki egészen uj tantárgy tanítására 
vállalkozott; ’s iljui tűzzel dűlvén neki új tanulmányának, megvallá növendékeinek, misze
rint ebben együtt tanul velők ’s igy szorgalmukat saját versenyével is sarkalá. Azon állo
mást, melyre meg volt választva kezdetben, melyre szánta volt magát s melyre lábát tette, 
tanszükségeink szaporodtával is hiánytalanul és méltókép törekedett betölteni s abban 
mindvégiglen honnak és emberiségnek nem bérenczként, hanem egész lélekkel szolgálni, 
mint tag és pedig öntudatos tag akarván is, tudván is beilleszkedni átalakult intézetünk 
szervezetébe.

Soknál a tudomány aíTéle odajárulhatlan ridegségbe és negédbe szokott zárkózni; 
sokan, ha gyűjtött kincseik közlésére hivatnak fel: lelketlen hiúsággal tetszenek magoknak 
ily válaszban: eh mit? ez nem nektek való. Sok kiilöncz tudós mogorva megvetéssel szi
geteli el észbirlokát az élettől, ’s ennek használni eszével, ennek kitárni ismereteit nem véli

2*
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feladatában állónak, vagy nem tarlja érdemesnek. Pedig a tudomány azon egy emberi 
kincs, mely annál nagyobbá válik, mennél többek közt oszlik meg, mint a lelki és anyagi 
szegénység az egy emberi teher, mely annál inkább nehezbedik, mennél többen viselik 
együtt a társadalomban. A tudománynak ki kell bontakoznia iskolai ridegségéből, népszerű 
azaz minél többektől élvezhető alakba öltöznie, s igy az élet képzőjévé, a köz jólét hatalmas 
tényezőjévé válnia.

A mi gyászlottunk ritka készséggel birt, adományát derülten és világosan kö
zölni másokkal; s nem törődve a perez embereinek megítélésével, szívesen elmondogatta 
az ezer meg ezer bölcs mondatot, melyet a régiektől tanult vala, a társalgási körökben is ; 
kért magyarázat nem fárasztotta öt soha; tudományossága kifogyhatatlanul gyümülcsözö s 
jótékony volt mint kedvencz előképe: a természet. Ö a tudományban magában elandalogni 
s másokat andalogtatni is tudott: s mihez az ezredik ember nem é rt: ö nem csak járni, — 
ö sétálni is értett.

Azonban nem csak az anyatermészettel állott Molitorisz ily meghitt lábon, ö a 
tanárnak harmadik fő kellékével is birt, és ez az hogy: az ifjúságot áldással képzeni akaró 
tanár érezze elevenül és fogja fel öntudatosan

v i s z o n y á t  I s t e n h e z  é s  l e g y e n  á t h a t v a  a z o n  k $ g y i n t é z e t e k  s z e l 
l e m é t ő l ,  m e l y e k e t  I s t e n  az  e g y h á z  t a n a i n a k ,  s z e r t a r t á s a i n a k  és a l k o t -  
v á n y á n a k  c z í me  a l a t t  az e m b e r i s é g  j a v í t á s á r a  s i d v é r e  r e n d e l t .  A tanár 
Istennel összhangzóan alkossa meg és tartsa fen belvilágát. — Minden emberi számítás 
csal, füstbe megyen s a legcsinjábban kivonalzott terv is, mely az öröklétűnek számba 
vétele nélkül készül, meg szokott hiúsulni és cserben hagyni a tervezőt. Az ál-érdeknek 
élő egyén bármi okosnak képzelje magát, olyan mint a buborék, mely az öröklét tengerén 
kél, csillámlik, s rövid pillanatok múlván megint elpattan, elenyészik; csak az eszme és az 
ügy szentsége az, mi megmarad. Az örök fejlés folyamához szükséges változat és mulé- 
konyság chaosa felett lebeg Isten szelleme ma is, mint lebegett a teremtés első napjaiban; 
szabja jelenleg is a világ törvényeit, oszt kinekkinek érdeme szerént igazságot, s Ítél azok 
felett, kik őt szájjal vallják, teltei tagadják.

Ily élő hitben gyökerezett az elhunyt tanárnak fáradhatlansága a szeretet mü
veiben: onnan merítette fogyhatatlan buzgalmát, küzdési kedvét, türedelmét, önbizalmát, ren - 
dületlenségét; de onnét szerénységét is és kötelminek teljesítése körül a szigort önmaga 
iránt. S öróla ugyan elmondhatni, miszerint 26 évnyi tanárkodás alatt egyetlen tanórát sem 
mulasztott, ha csak életkérdés nem tiltotta tanilnia.

Keresztyénies elveken indult a fenyíték eseteiben is, igy nyilatkozván alkalmi
lag: nem kell a jobbulás útját elvágni senki előtt; mentő kezet kell nyújtani az elhullónak ; 
mert sokakból, kik tapasztalatlan korukban megbotlottak vala,idöjártával jeles férfiak váltak. 
Hasonlítson a büntetés pillanatnyi menydörgéshez, mely miután átvillanyozta a leget, csil
lapultával legottan a béke szivárványának enged tért az egek arczulatán. —

Egy éve múlt hogy ily vallásos gondolkodásának képét e szószékről is kitárta 
előttetek, és akkor már, mintha sejtelmek szólaltak volna leikéből. Azon alkalommal ugyan 
is megmutogatta az isteni gondviselés csudálatos útjait, s berekesztvén beszédét önéletére 
mintegy befejezett egészre pillantott vissza, s elmondd miszerint a gondviselés vezető kezét 
saját élettörténelmében is ezerszer hálásan tapasztalta. „Huszonöt éve — úgy mond — 
hogy tanár vagyok. Mit tesz 25 évigaz iskolai tövises pályán fáradni, tudja, ki tapasztalta.
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Fáradni, izzadni; mulatságokat magától megtagadni, álmait rövidítni kell annak, ki a tudo
mányok pályáján haladni akar. Ittam ez időszakban öröm-, ittam üröm poharat is eleget; 
voltam magasztalva égig, voltam legyalázva földig; valának barátim, valának ellenim is, és 
voltam pártfogolt és voltam üldözött ember; tanítványaim közül jutottak jók és hálások, ju
tottak hálátlanok osztályrészemül. Tiszttársaim nagyobb részével eleitől végig szép egyet
értésben éltem, némelyekkel o tekintetben szerencsétlen voltam; és valának óráim sőt éveim 
igen keserűk, éjjeleim álmatlanok, és haboztam és kétkedtem hogy valaha boldog óráim 
lehessenek: reménytelenség boritá jövendőmet. De ezen időszak iskolám volt. Megtanul
tam ebben hogy a szüntelen töinjénezés szédít és csupa inagasztalás hiúvá, elbizottá, magát 
tulbecsülövé tesz, az clbizottság s túlbecsülés pedig ingerlékeny, indulatos, türelmetlen és 
megférhetetlen természetű: mi nem hoz békét és nyugalmat, nem jóakaratot és barátokat, 
nem áldást és megelégedést az ember fiának; tanultam hogy ellenei az embernek nem ár
tanak ha hibáira s gyarlóságira ligyelmezlelik, mert kényszerítik minden lépésére vigyázni 
s a legkisebb botlástól is óvakodni; megtanultam hogy a türelem ellenségekből is csinál ba
rátokat, midőn a türelmetlenség legjobb barátokat is elidegenít; megtanultam hogy az, ki 
mindenkitől csak háladotosságot vár, szánandó ember s Isten is akarta hogy hálátlanokra is 
terjesszük ki jótéteményeinket. így vigyázatlanságaimban intést, botlásaimban jóravezetést, 
tévedéseimben útbaigazítást, bajaimban Isten büntetését, keserűségeimben orvoslást, elle
neimben sáfárkodásom ellenőreit látván, barátimban pedig biztatókat lelvén: csudáltam Isten 
bölcs vezetéseit; s ha valaha tudtam kedvező állapotomban mérsékelt, kedvetlenben nyugott 
és békelürö lenni, s ha ez által nem egy ellenem barátommá lett, sok hálátlan megbánta
te t té t ------ ■ az a bölcs Isten müve volt. Hogy tiszttársaim, kiknek becses körében most
élek, némelyikétől tanulok, mert többet tud mint én, némelyikétől okulok, mert belátóbb, 
tapasztaltabb mint én , némelyikétől simulok, szelídülök, javulok, mert simább szelidcbb 
jobb miveltebb mint én: azt az Isten jólévő ajándékának tekintem, ki a sötét felleget elosz
latta s szebb jövőnek liágy nézni ölébe s módot nyújt folytatnom képződésemet tudomány
ban s gyarapodásomat erényben napjaim végeiglcn.“ így rekeszté be hálahymnusát s ily 
derült hálás lélekkel függött Istenén Molitorisz tanár; igy hozta öszhangos viszonyba egész 
életét s minden lépteit a világegyetem végokával s végczéljával: Istennel.

S miután igy az elhunytnak életképében a jó tanár képét festettem nagyából 
elétek : illő, hogy annak főbb életirási adatait érintsem. Molitorisz Adolf született itt Szar
vason 1801-ben Oct. 22-kén. Első tudományos képzését a békési esperesség intézetében 
nyerte, mely akkor Berénvben vala; a drágaság éveit, melyekre keservesen emlékezett 
vissza, 1816 és 17-ben a sclmeczi gymnasiumban töltötte; 1818-tól 23-ig  a pozsonyi ly- 
ceumban tanulta a bölcsészetet és theologiát. 1823 és 1-ben Marczalban Sztranyovszky és 
több oltani nemes családok gyermekeinek, kik közül most jeles férfiakat ismerünk, tanitga- 
tásával foglalkozott; 1825 és 6-ban befejezte a bécsi hittudományi intézetben tanulását s 
onnan visszatérve, az 1828 és 9-diki tanévben Glatz mérnök gyermekeit oktatta, kiktől a 
békési egyházmegye tanárul hívta meg Berénybe; s az intézet ide tétetvén át, 1836-ban 
szülő helyére Szarvasra került ö is; s ugyanitt halt ő meg cholerában múlt évi Aug. 5-kén, 
miután az intézetben 26 egész éven át ritka erólylycl fáradozott vala.

Dicsöült elhunyt! kor és munka terhe által megtörhetetlen, meghajlhatatlan baj
nok! szerencsés alkotásod és lengondod által szerzett edzettség még évtizedekre terjedő 
életet ígért; testi gyakorlattal s józan raértéklettel ügyekeztél folyvást egészségedet, erődet
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fentartani; s bámultunk ifjuszerü rugékonyságodon most másfél éve is még, mindön a Kö
rös vizének habjai tanodánk egyik nevendékét elnyelték, s te a veszélyes elemben az ifjak 
merészebbjeivel versenyezve keresgélted az elmerültet.

Megtört a tavali gyászos járvány erőszaka s kiragadott körünkből: s elmentél az 
atyákhoz, hova mindannyian elébb utóbb gyülendök vagyunk; vége már fáradalmadnak, ki
szenvedtél, kiküzdöttél. Az áldást nemes kebel meg nem vonja tőled, ki mint nyelvészeti 
tanár is a szeretet tanát hirdetted, mutogatva a nyelvek törvényeiből a nemzetek rokonsá
gát, testvérülésre rendeltetését; s ki nem méregetted a nyelv becsét a milliók száma sze
rént, kik azt beszélik, hanem a halhatatlan szellemű és képző erejű müvek értékétül, melyek 
irodalmában tündökölnek és a nép eszének s jellemének nagyságától, mely a nyelvben mint 
hangöltözetben ki van fejezve. — Ha annyi erélyt, annyi munkát és időt, menyit a szellem 
országára fordítottál, földi telkek szerzésére és anyagi kincsek gyűjtésére fordítasz: pénzzel 
s gabonával volnának most rakva táraid ; így azonban, hogy a szellemnek voltál apostola, 
megható szegénységben kelle hagynod támasztalan gyermekidet, útalva őket is azon gond
viseléshez, melyben magad oly erősen hittél, reméltél. Vajha élő hited ne szégyenülne meg 
azon családok hidegségén és meddő hitén, kiknek számára saját gyermekeidtől elvontad 
napjaidat. — Végszóul engedj még egyet, fájdalommal vegyest nekünk, különben zavarat- 
lan örömüt neked, érintenem. Imé nehány hónap ólta úgyszólván újjászült egyházmegyénk 
cselekvő buzgalma s a magas kormánynak kegye, — kinek te mint általában a fenálló rend 
s törvényes hatóságoknak oly hő tisztelője valál, biztos reményt nyújt, miszerint a kedves 
tanoda, melytől téged csak a halál birt elszakítani: mint ma gyásziinnepet úgy nemsokára 
örömünnepet fog ünnepelni, a teljes szervezettség, az elismerés ünnepét; s azon ünnepen 
egy hiányt érzendünk, azt hogy te, ki itt legtöbbet működtél, sorunkban nem leszel jelen; 
ám de viszont bizunk, hogy te túlvilágodban is örülsz a szent buzgalomnak, s a miveltség 
terjedésének mint virágnak, mely nyomdokidon gyönyörűen kél, még a te sírodból is emel
kedik az ifjakhoz ezen intés: legyetek jelesek, hogy a későbben szülöttek közül is valaki 
dicsekedve nevezzen.
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I I I .

A Tanári kar.

Tanár neve. Tárgyak, mellyekct 
előadott.

Osztály, 
melyben ta - Iletenkinti 

órák száma.nított.

D lh á n y i Z s ig m o n d  r. t.
Latin. 3. 4.

1. Német. 4. 18.
4-dik osztályba osztálynok. Magyar. 4.

P o r n e r  J ó z s e f  r. t. Német. 5. 6.
2 . a’ tanári értekezletek Természetrajz. 2. 3. 5. 6 . 15.

jegyzője. Természettan. 4.

Váltás. 3. 4.

3. G a lli T ó b iá s Görög. 3. 18.
segéd tanár. Magyar. 3.

Történelem. 2 . 3. 7.

4.
G o ln h o fe r  G y ö r g y  r. t. Német. 7. 8 .

18.7-ben osztálynok. Mennyiségtan. 4. 5. 6. 7. 8 .

H á b erern  J o n a th a n  r. t.
Latin. 8.

5. Görög. 7. 8 . 15.
s igazgató. Propaedentica. 7. 8 ... .

Vallás. 7. 8. II
6 .

L án y i G u sz tá v Görög. 4. 5. 17.
segéd tanár. Német. 3.

Történelem. 4.

L u k e sc h  F ló r is  r. t. Vallás. 1.
7. i- s ö  osztályban osztálynok; Német nyelv. 1. 18.

könyvtárnok. Földrajz és történelem. 1. 5. 6 . 8 .

S la ife r  J á n o s  r. t.
Természetrajz. 1.

8 . Természettan. 7. 8. 17.
8-ban osztálynok. Szám- és nézlettan. 1. 2. 3.

Vallás. 5. 6.

S zem ian  D á n ie l  r. t.
Latin. 5.

9. Magyar. 1. 2 . 19.
5-ben osztálynok. Német. 2 .

Szláv. 5 — 8 .

S zem ia n  D é n e s  r. t.
Latin.
Vallás.

1. 2 . 
o10. 2-dikban osztálynok; tápinté- 18.

zeti felügyelő.

T atay  I s tv á n  r. t.
Latin. 6 . 7.

H . Görög. 6. 17.
6-ban osztálynok. Magyar. 5. 6 . 7. 8 .

12.
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IV.
331öadotl tantárgyak.

1. Vallás.
I. osztályban: Isten létéről és tulajdonságairól. A világ teremtése. Az ember 

rendeltetése. Jézus az emberi nem megváltója. Jézus életének leírása. Kézi könyv: Kis 
János Luther kis kátéja, 4-dik kiadás, Pest 1844. és Bibliai történetek, Kecskeméten 1852. 
Hetenkint 2 órában.

II. oszt. Bevezetés az ág. hitv. evang. kalekhismusába. I-sö  rész: A tíz paran
csolatról. II—dik rész: A hitnek ágazatairól. I-sőczikk : A teremtésről. Isten léte, tulajdo
nai s teltei. 2. A világ eltartásáról. 3 A gondviselésről. II—dik czikk: A megváltásról. Jé
zus életleirása. — K. k. Kis János Luther kis katekhismusának magyarázata; Pest, 1844. 
Hetenkint 2 órában.

III. és IV. oszt. Reformatio történelme. Hetenkint 2 órában.
V. és VI. oszt. Keresztény erkölcstan. Hetenkint 2 órában.
VII. és VIII. oszt. Egyháztörténelem. Hetenkint 2 órában. —

2. Latinnyelv.
I. oszt. Szótan I-sö fejezettől XII—kig bezárólag. — K. k. Szepesi Imre elemi 

latin nyelvtana. írásbeli gyakorlatok. Hetenkint 2 órában.
II. oszt. Szóképzés s összetét. Az egyes névhajlitásoknáli eltérések s rendha- 

gyóságok, — névmások, rendhagyó — hiányos, egyszemélyü igék. — Szófüzés elemei. 
Esettan, módtan — egyszerű s összetett mondatok. — írásbeli dolgozatok, u. m. fordítások, 
gyökkeresés, igék változatai. A fordítási feladványok nagyrészt emlékelteltek. — K. k. 
Bocsor István latinnyelvtanának második folyama. Pápán, 1844. Hetenkint 8 órában.

III. oszt. Szóegyeztetés, szóvonzat Szepesi Imre latin mondattana szerint, a kézi 
könyvben lévő fordítási gyakorlatokkal. Anilides és Cimon életrajzai Corn. Neposból és a 
HoíTman által szerkesztett „históriáé antiquae“böl egy könyv és VI. fejezet emlékeltettek. 
Hetenkint 6 órában.

IV. oszt. Az eset és módtan ismétlése. Jul. Caesar Galliai hadjáratából a két első 
könyv magyaráztatott, fordíttatott s egyes helyek emlékeltettek is. — Második félévben a 
latin hangmértan s Ovidius Tristium-ának I. könyvi 8 elegiája emlékeltetett. írásbeli fel
adványok. Hetenkint 5 órában.

V. oszt. Livius és Ovid. Metamorph. magyarázata s egyes pensumok emlékelése. 
Irálygyakorlatok. Hetenkint 5 órában.

VI. és VII. oszt. Ciceronis orat. in Catilinam L, és Virgilii Aeneid. lib. I . ; ezek 
után Cic. orat. pro Archia és Virg. Aeneid. lib. II. Irálygyakorlatok s emlékletek. Heten
kint 5 órában.

VIII. oszt. Cicero pro lege Manilia. Horat. Carm. lib. I. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 11. 
12. 14. 15. 18. 20. 22. 24. 28. 29. 31. 34. 37. — Carmen saeculare. Epist. lib. I. 1. 2. 
10. 16. 19. 20. — lib. II. 1. — Corn. Tacili ab excessu divi Aug. I. 1 — 30. Irgyakorla- 
tok. Emlékelések. Hetenkint 5 órában.



3. Görögnyelv.
I. és II. oszt.
III. oszt. Olvasás, névragozás, szám nevek, igehatárzók és a rendes w végzelü 

igék hajlitása. Fordítások görögről magyarra és viszont. K. k. Szepesi Imre hellennyelv- 
tana. Hetenkint 4 órában.

IV. oszt. Szepesi hellennyelvtana első felének ismétlése. Az w végzetii igék is
métlése, az összevont, a folyékony s a pi végzetii igék. Fordítási gyakorlatok. — K. k. 
Szepesi Imre hellennyelvtana I. és II. rész. — Hetenkint 4 órában.

V. oszt. Az igetan ismétlése. Görög-magyar és magyar-görög gyakorlatok, 
kapcsolatban Gedike Fr. olvasókönyvének több válogatott darabjaival. Szóelemzés és szó
kötés. K. k. Szepessy I. hellennyelvtana. Hetenkint 4 órában.

VI. oszt. A rendhagyó s különösen a A't végzetü igék elméletien és gyakorla- 
tian tárgyalva; fordítással, elemzéssel Szepesi nyelvtana szerint, ezután Xenophon Anaba
sis« „Chrestomathie aus Xenophon von K. Schenld“ szerint, mellynek 110— 155 lapjai fej
tegetve lőnek, szükségesb mondattani szabályok megjegyzetésével, kissebb irályi gyakor
latokkal s idönkinti emlékeléssel. — Hetenkint 5 órában.

VII. oszt. Nyelvtani ismétlések, az olvasókönyv gyakorlatai házi feladatúi. „Cy- 
ropaedia“ból Dr. Schenkl szemelvénye szerint a „tábor“ czimü fejezetig bezárólag. — Az 
Ilias III-dik énekét Hochegger epitoméja szerint. Hetenkint 4 órában.

VIII. oszt. Herodotból az V-dik könyv — Wilhelm Epitomójéböl. Az Odyssea
III. és IV-dik énekét, Plátó Apológiáját — Ludwig kiadása szerint. Hetenkint 4 órában.

4. Németnyelv.
I. oszt. Betütan, olvasás, fordítás és emlékelés. K. k. Deutsches Lesebuch für 

die unteren Klassen der Gymnasien von Mozart. Wien 1852. Szép és helyes írás. He
tenkint 3 órában.

II. oszt. Betütan és szóragozás, olvasás és fordítás Mozart I-sö része szerint, 
nyelvgyakorlatokkal Toepler Th. Ed. kis németnyelvtana szerint. Pesten, 1855. Heten
kint 3 órában.

III. oszt. Németnyelvtan előismeretei, helyes olvasás, írásról, a főnevek, mellék
nevek, számnevek, névmások hajlitásáról, fordításokkal és szóelemzéssel; végre az egész 
igelan, az elöljárók, kötszók és indulalszók mind megfelelő fordításokkal s irgyakorlatok- 
kal. K. k. Toepler Th. Ed. nagyobb nyelvtana és Mozárt olvasókönyvének I. része. He
tenkint 3 órában.

IV. oszt. A nyelvtani szabályok alkalmazása. Fordítási gyakorlatok s emlékelé
sek Mozart olv. könyvének 1-sö kötetéből, magyarról némelrei fordításokkal s irálybeli 
föladványokkal. Hetenkint 3 órában.

V. oszt. Grammatikai gyakorlás Ileyse szerint. — Fordítások Mozartból, a mon
datok fejtegetése s elemezése. Irgyakorlatok, emlékelés. Hetenkint 3 órában.

VI. oszt. Grammatikai ismétlés, fordítás németből magyarra s magyarból németre. 
Jelesb német költemények magyarázata. Emlékelés. Minden két hétben egy irályfeladvány. 
Olv. k. Mozart. Hetenkint 3 órában.

VII. és Vili. oszt. A mondat viszonyai. Olvasókönyv Mozart. Emlékelés, for
dítások és önálló munkák. — A német irodalom történelmének vázlata. Hetenfe ifit 3  ÓJ^b an.

3
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5. Magyarnyelv.
I. oszt. Betütan, szóképzés és ragozástan Varga János N. Körösi tanár nyelvtana 

szerint. Nyelvtani gyakorlatok. Hetenkint 3 órában.
II. oszt. Igetan, ige- és névhatárzók használatáról szóllótan bö nyelvtani gyakor

latokkal. Hetenkint 3 órában.
III. oszt. A szókötés főbb szabályai, különösen a szóegyeztetés és szóvonzatról 

szóllók. — Olvasási, helyesírási gyakorlatok. Hetenkint 2 órában.
IV. oszt. Szókötés. A magyar vers mértan, helyesolvasás s az olvasottak elő

adása. Vagács olvasó könyve’ kiszemelt darabjainak szavalása. Hetenkint házi irálybeli 
föladványok. Hetenkint 3 órában.

V. és VI. oszt. Tanodái s otthoni irálygyakorlatok egybeszöve irálytani műszók 
és szabályok rövid ismertetésével — kővetkező fonal szerint: értelmezés, különböztetés, 
részletelés, ellentételzés, hasonlítás, a bizonyítékok különféle anyagjai s müidomai; logical 
osztályozás (classif.) és vázolás (disp.), ennek alkalmazása elbeszélésre, leírásra, levélre, 
elmélkedésre stb., az ékes irály belső és nyelvi kellékei, különösben a sajátképi és csere
alakzat (fig. s trop.), a körmondat; végre a magyar hangmértan (prosod.) és verseléstan 
(metrica). Jelesb költőink néhány müvének olvasása, fejtegetése és szavalása. Hetenkint 
3 órában. —

VII. oszt. Otthoni s tanodái irálygyakorlatok, jelesül értelmezések, dispositiók, 
és kissebb értekezések készítésében. Nyelvünk nyelvészeti jellemzése után a magyar iro
dalmi történelem ó korának első négy (árpádi, anjoui, Hunyady és a XVI. század) korszaka 
lön átfutva s e mellett részint Toldy Ferencz irodalom története, részint Lonkay Antal ol
vasó könyve használva. Idönkinti müolvasás. Hetenkint 2 órában.

VIII. oszt. Szónoklati s költészeti dispositiok és müvek készítésében folyt otthoni 
s tanodái gyakorlatok kíséretében: a magyar irodalmi történelem ujabb korának rövid is
mertetése. Azonkívül jelesb Íróinktól való müvek szavaló olvasása, kapcsoltan helyenkinti 
magyarázattal, jelesül p. azon szépészeti miiszabályoknak, melyek szerint az illető müvek 
alkotvák, alkalmazott tárgyalásával. (Némi részben használt segédkönyvek: Toldy Ferencz 
„a magyar költészettörténete“ és Purgstaller „szépészete“). Hetenkint 2 órában.

6. Földrajz és történelem.
I. oszt. Mértani, természettani és politicai földrajz, különös tekintettel az ausz

triai birodalomra. Térkép olvasás és rajzolás. K. k. Bellinger után Málik Vincze és Stiel e r 
Atlasa. Hetenkint 3 órában.

II. oszt. Ókori földrajz és történetlan. K. k. Pütz Vilmos, magyarítá néhány N .- 
Körösi tanár és Stieler „orbis terrarum antiquusa.“ Hetenkinti 3 órában.

III. oszt. Középkori földrajz s történelem. K. k. Pütz Vilmos után Vince Paulin 
és histor. geographischer Atlas v. Dr. Spruner. Hetenkint 3 órában.

IV. oszt. Újkori történelem America fölfedezésétől a franczia forradalom végéig  
1815. K. k. Pütz Vilmos után Vince Paulin és Stieler „Schulatlasz der neuesten E rd 
kunde.“ Azonkívül az osztrák birodalom honisméje Hornyánszky V. és Sclnniedl kézi 
könyvei után. Hetenkint 3 órában.

V. oszt. Az ázsiai, afrikai népek s a hellenek történelme, hitregészettel s k o r-



19

szerű földrajzzal. K. k. Pütz Vilmos titán Thüringer Ambró és Stielcr „orbis antiquus.“ — 
Ilelenkint 3 órában.

VI. oszt. A rómaiak történelme hitregészettel és földrajzzal. K. k. mint az V -ik - 
ben. Hetenkint 3 órában.

VII. oszt. Középkori történelem és földrajz Augustól America fölfedezéséig 
vagy is 1492-ig. K. k. Pütz Vilmos és Spruner Atlasa. Iletenkint 3 órában.

VIII. oszt. Újkori történelem. K. k. Pütz Vilmos és Löwenberg hist, geogr. At
lasa. Az osztrák birodalom államtana Prasch és Schmiedl szerint. Iletenkint 3 órában.

7. Mennyiségtan és bölcsészeti propaedentica.

I. oszt. S z á m t a n .  A négy számtani művelet kiegészítve, tizedes és közönséges 
törtek összeadása, kivonása, szorzása és oszlása. Mocnik szerint. N é z l e t t a n .  Vonal, szög 
és parallel vonalak. A három és négy szögek alkotása, fö tulajdonainak ismertetése Koller 
Károly szerint. Iletenkint 3 órában.

II. oszt. S z á m t a n .  Viszonyok és arányok ismertetése,hármas szabály alkalma- 
zásaiyal. Mérték isme. N é z l e t t a n .  Három négy és több szögek nagyságának meghatáro
zása. Az idomok részekrei osztása és átalakítása. Koller Károly szerint. Iletenkint 3 óraban.

III. oszt. A l g e b r a .  A négy számtani művelet betűkkel, zárjelek használata, 
hatványozás, köb és vegyzet gyökvétel. Mocnik szerint. — N é z l e t t a n .  A kör, körben 
és kör körül elöjövö mindennemű vonalak — szöyek és idomokkal. — A kör körzetének 
és területének kiszámítása. Koller Károly szerint. Hetenkint 3 órában.

IV. oszt. A l g e b r a .  A viszonyok, arányok, egyszerű és összetett hármas sza
bály, egyszerű kamatszámolás, társaság- láncz- és vegyítés szabály, összetett kamat
szabály; első fokú egyenletek egy ismeretlennel. Moőnik szerint. N é z l e t t a n .  Vonalok a 
térben, vonalok és síkok; — teslszögük, testek; továbbá testek felületeinek kiszámítása. 
Koller Károly szerint. Iletenkint 3 órában.

V. oszt. A l g e b r a .  A négy alapmütétel egész és tört számokkal, tizedes törtek, 
viszonyok és arányok s az ezeken alapuló számolás nemek. — Hatványozás és gyökvevés 
fogalma, a mennyiben az szükséges az irrationalis mennyiségek felfogására. K. k. Moínik 
algebrája, ford. Ahrenstein. Mér t an .  A sík mértan szinte Mocnik szerint. Hetenkint 3 
órában.

VI. oszt. A l g e b r a .  Logarilhmusok, láncztörtek, hatvány és gyök mennyiségek, 
elsőfokú egyenletek egy, két, három és több ismeretlennel. Mocnik szerint. — Mér t an .  
Az  egész sík- és tömör-mértan. Moínik szerint Hetenkint 3 órában.

VII. oszt. A l g e b r a .  Első fokú egyenletek 1, 2, 3 és több ismeretlennel, má
sod fokú egyenletek egy és két ismeretlennel; progressiok s a rajtok alapuló gyakorlati 
számolások; combinatiók, Newton Binomialtótele. Mé r t a n .  Sík trigonometria és analyticai 
geometria. K. k. Mocnik. Hetenkint 4 órában.

VIII. oszt. Az előbbi években tanúllaknak ismétlése. Iletenkint 1 órában.
VII. ősz. Propaedeutica a második félévben Logica. K. k. Purgstaller. Hetenkint

2 órában.
VIII. oszt. Lélektan, logica. K. k. Purgstaller. Hetenkint 2 órában.

3*
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8. Természettan és természetrajz.
I. oszt. Természetrajzból az emlősök, a héjanczok, a rovarok, puhányok és 

gyürűnyök. K. k. Hanák János természethistoríája. Hetenkint 2 órában.
II. oszt. A madarak, hüllők, halak, habarczok, bellények és ázalékok term észet 

rajza. K. k. Hanák J. Hetenkint 2 órában.
IH. oszt. E l s ő  f é l é v b e n :  Az ásványok természet históriája Fellöcker után 

dolgozott füzetek szerint. M á s o d i k  f é l é v b e n :  Növénytan füzetek után. Hetenkint 2 
órában.

IV. oszt. T e r m é s z e t t a n ,  a testek átalános tulajdonai, a vegytan elemei, sta
tika és dynamika, a villanyosság, delejesség, fénytan, — hévtan Schabus szerint. H eten
kint 3 órában.

V. oszt. E l s ő  f é l é v b e n :  Ásványtan Fellöcker után. M ás o d ik  f é l é v b  e n :  
Növénytan Bili után, microscopiai mutatványokkal. Hetenkint 2 órában.

VI. oszt. Állattan Smarda után készített füzetek szerint. Hetenkint 2 órában.
VII. oszt. A testek átalános tulajdonai, Chemia, mechanica, és hullámtan. Fuchs 

szerint. Hetenkint 3 órában.
VIII. oszt. Természettanból a magnetismus, villanyosság, hóvhangtan, csillagá

szattan és meteorologia. Fuchs szerint. Hetenkint 3 órában.
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v.
Feltéteden kötelező tárgyak.

A szláv nyelvet és irodalmat tanította Szemian Dániel r. t. két fokozatban, kez
dők és haladottak számára. Használta Dr. Ondrej Radlinszky ily czimü nyelvtanát: Pravo- 
pis reííi céskoslovenské; s foglalkodtatta a nevendékeket olvasás elemezés fordítással, a 
jártasabbakat pedig irálygyakorlatokkal s remekek emlékelésével.

Külön kívánatra tanittatik a franczia és az angol nyelv.
A rajztanoda rendes vezetője Lányi Gusztáv tanár, ez évi segédje volt Benka 

Gyula. Az ifjúság két osztályban nyert oktatást; a minták elismert iskolák művészeitől valók.
Rendes szépirászali oktató szinte Lányi Gusztáv tanár, ez évi segédje volt Lá

nyi Józsa.
Az éneklést ez évben Michalovics Jósef úr helybeli néptanító készséggel s buz- 

gósággal ingyen tanította.

VI.
Vallásügy.

A buzgó szarvasi gyülekezet betöltötte a magyar lelkészi állomást T. Lányi 
Gusztáv űr személyében; ö készítette intézetünk nevendékeit a conlirmatióra, s pünkösdkor 
ünnepélyesen fel is vette a gyülekezet vallásilag telyeskoru tagjai közé. A katholicus ifjakat 
vallásukban dicséretes gondosságai oktatta Fölisztelendő Lonovics Ferencz helybeli plébá
nos és esperes u r ; a hébereket pedig Slrasser Lipót kerületi rabbinus. —  A békési egy
ház megye mostaniglan kénytelen volt néptanítóit nagy költségekkel a felföldről hozatni; 
jövő évben e régen érzett hiányon is segítve lesz, mert az egyházmegye el van határozva 
néptanítóit ezentúl Szarvason neveltetni; az alakulóban lévő előkészítő osztállyal meg van 
vetve a néptanítói neveidének alapja is. Jövő tanévben a tanoda ügyét kezelendi Tatay Ist
ván r. t. a helybeli oskolai tanácscsal.

VII.
Tanszerek.

Könyvtárunk egyes ajándékokon kívül következőleg szaporodott. Nagytiszt. 
Horváth Sámuel Esperes ur küldött tizenöt kötetet. Egy ügyész ur az intézet hajdani nö
vendéke Szarvast elhagyván könyvgyűjteményét mely 347 kötetből vagy is 161 munkából 
állott a gymnasium könyvtárának ide ajándékozta. Tns. Keblovszky Lajos ur az egyházme
gye világi felügyelője s a megyei törvényszék ülnöke 500 kötetet .ajándékozott. Julius vé
givel várjuk. A nevezett felügyelő úr azon kívül 219 darab régi pénzt ajándékozott, mely 
közt 120 nagy értékű ezüst pénz vagyon. A Berényi orvos Dr. Lux Jakab 17 darabot jut
tatott az intézetnek.

A könyvtár évenként rendelkezik 200 pfrtal, melyet az esperesség bőkezűsége 
ajánlott, a museum pedig felszerelésének kiegészítésére 100 frtal.
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V i l i .

Javadalmak.
A Roth-Teleki szorgalomdíjt az ág. hitv. IV. Superintendentia alapítványaira 

ügyelő pesti t. ez. választmánya három szarvasi ne vendéknek ide ítélte. A bányakerület 100 
forintja szorgalmasak jutalmazására fordittatolt. A tápintézetben ötvenen nyertek ellátást; 
a tartási költség kiderülend Julius végivel. De közöljük a tavalit. Az .,1854 és 55—Ui tanév
ben részesült a tápintézett javadalmában 50 ne vendék; egynek egynek fentartása kerül 
48 fr. 53% p. krba; Összesen 2444 fr. 29% kr.

4 mit sem fizetett; az intézet pótol 195 fr. 33 %  kr.
8 fizetett — 36 kr. — 386 // 19VS ff
4 — 7 fr. 36 „ —  165 ff 9% ff
1 — 9 // 36 „ — 39 ff 17% ff

.(1  fél évre 9 ff 36 „ — 14 ff 50% //
f i  fél évre 12 ff 36 „ —  11 ff 50% tf

10 fizetett 14 tf 36 „ — 342 ff 54 ff
10 — 18 ff 36 „ — 302 ff 54 n

1 — 20 ff 36 „ —  28 ff 17% tf
11 — 24 ff 36 „ — 267 ff 11% ff
50 fizetett 690 fr. 12 kr. — 1754 fr. 17%  kr.

A tápintézetet az egyházmegye gyülekezetei terményekkel segítik. — Az összeg 
kimutatása, mely a szervezett fötanoda fentartására szükségeltetik, s az esperesség áldozat- 
készségében előteremtett még Júliusban történend.

Europa békének megünneplése a tanoda részéről történt Máj. 4 -kén , épen az nap, 
melyen az ifjúság az úrvacsorával élt. Máj. 20-kán látogatta tanodánkat Dobzsanszky ö 
nagysága a N.-Váradi helytartóság tanácsnoka; Jul. 15. pedig ugyan ö és Torkos Kálmán ö 
nagysága Békés-Csanád megyének főnöke, a helybeli szolgabiró urakkal, Tns. Lakatos és 
Konthur úrral, s minden osztályban nehány nevendéket ki is hallgattak.

IX.
Véleményezés.

Tudva vagyon hogy az alföld még a 16-dik században is nagyon lakott volt. 
Annak tanúságát gyakran napfényre hozza az eke, az építész ásója s bontó kalapácsa. Sza
vahihetők minduntalan hozzák a hirt, hogy itt hamvedret találtak, amott termés köböl — 
mi ezen a vidéken nincs, sírt s gyöngyökbe pólyázott csontvázat. Mind az potomba megyen 
tudatlanok kezében, pedig jó a leáldozott kor szavait megmenteni. Az alföldi tudományos in
tézetek feladata lehetne mind azt mi a régi korból romokban s rejtekekben mi véletlenül 
találtatik összegyűjteni, s vele a tágabb köreket is megismertetni. Azért szerény vélemé
nyünk az, hogy az alföldi intézetek s lelkész urak engedelmet kérhetnének a magas kor
mánytól archaeoligus társulat alakítására, vagy csatlakozásra már is létezőhez.
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X.
Kivonata a magas kormány rende

letéinek.
A magas kormány rendeletéi hozzánk jöttek oly rendben: O c t o b e r  havában. 

Strehl János arilhmclicaja megengedtetik.— Zvorényi olvasmányai kath. alosztályokra nézve 
helyeseltetnek. — Schinnagel Maurus latin elemi könyvének 2-dik kiadása megengedtetik.
— Ileyse német nyelvtanának 17-dik kiadása megengedtetik. — A tanlerv megváltozta
tása s utasítás ránézve, az uj tanterv mellékletével. —• Curtius görög grammaticájának 
2-d ik  kiadása is helyeslést nyer. — Rendszeresítése s összeállítása a tanári karnak. 
------- N o v e mb e r .  Hermann Ferencz német olvasó könyvének 2-dik kiadása megen
gedtetik. — Lonkay olvasó könyve a felgynasium számára helyeseltetik. — — D e
c e m b e r .  Scheinpílug német olvasó könyve 44 krra omeltelik. — Grysár Liviusának 
2-dilt kötete megengedtelik. — Mocnik-Szabóki mértani nézlettan nem tankönyvül, hanem 
feladványi könyvül megengedtetik. — Heissig Ferdinand kör és vonalrajzi előkészítése 
megengedtelik. — Perthes földrajzi intézetében megjelent a) Stieler tanodái átlása az 
osztrák birodalomra nézve 46 lapon, b) szintén 40 lapon 35-dik kiadásban,c) Berg
baus osztrák birodalom, d) Sydon orographicus állása megengedtelnek. — Dr. Schenkl 
Chrestomaliája Xenophonból helyeseltetik. — 1856. J a n u a r .  Szabályoztalik a botanicus 
tanítás. — Janovicz Basil román nyelvtana helyeseltetik.-------F e b r u á r .  Zvorényi Jó
zsef magyar olvasó könyvének 4-dik kötete helyeseltetik. — Erdélyi Indali Péter magyar 
olvasó könyve 1-sö és 2-dik osztályban megengedtelik. — Mocnik Arnstein felgymnasi- 
umokban hol és mig tanillatik megvan engedve. — A VII—dik osztályban ezentúl Logica a 
V lll-ban  tapasztalati lélektan lesz tanítandó két két órában. — •— Mar t i us .  Márton német 
nyelvtanának 19-dik kiadása, mely Markovics Szilárd által javíttatott paedagogicus és didac- 
ticus tekintetekből ezentúl nem engedtetik. — Schobus természettanának fordítása — Ilol- 
lósy Jusztinian állal — algymnasiumokban megengedtelik. — A VIII—dik osztály neven- 
dékei is minden félévben osztályzandók; kinek secundája van, csak egy évvel későbben te
heti le az érelségi vizsgát. — — A p r i l .  Perthcsnél megjelenő: Közlemények a földrajzi 
kutatásokból Peterinanntól megszerzésre ojánltalnak. — Pisko physicája tankönyvül meg
engedtelik. ------- Má j u s .  Lonkay Antal magyar olvasókönyve a gymnasium felsőbb osz
tályaiban megengedtetik. — Szabályok melyekhezi tartás szükséges azoknak, kik a bécsi 
polylechnicumba fel akarnak vétetni. — A mincralogiára nézve az algynmasiumban enged
tetik Stocker Jósef mineralogicus nézlellana; a felgymnasiumra nézve rendelet bevárandó.
—  Algymnasium számára olasz olvasókönyv jelent meg B écsben .-------J u n i u s .  Egyné
hány kath. ifjú engedelmet nyer az itt tanulhatásra. — Hermann Ferencz német olvasó
könyve 1-sö részének 3-dik kiadása, és a 2-dik rész 2-dik kiadása tankönyvül megenged
tetik. — Az egész óven át több tanoda növendékeinek kitiltása.
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Xí.

Statistical kimutatása az intézet ne- 
yendékeinek az 185 5/6 tanéviben.
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A )  A z  a l g y u m a s i i i i i i l i a n .

|i . 81 54 1 2 5 — 1 1 17 7 44 7 6 17 — 5 76

n. 45 34 2 2 3 — — I 3 5 26 7 4 3 1 3 42

ni. 27 21 — — 3 1 — — 2 5 11 5 4 2 — 1 26

IV. 16 15 — — 1 — — — — — 11 4 1 — — 1 15

B )  A  f c l g y m n a s i u i i i b a n

V. 25 21 — — 3 — — — 1 1 15 2 3 4 — — 25

VI. 7 5 — — 2 — — — — — 5 — 2 — — — 7

VII. 6 5 — — 1 — — — — — 5 — 1 — ■ — — 6

VIII. 7 5 — — 2 — — — — — 4 1 2 — 7

Ö s s r e - 214 160 3 4 20 1 1 2 23 18 121 26 23 26 1 10 204.sen.



XIL
A. tanulók névsora osztályonkint

VIII. osztály.

1. Benka Gyula, Csaba, Békési.
2. Groszcszko Aurél, Bánát-Komlós, Torontáli.
3. Lányi József, Szentes, Csongrádi.
4. Michalovics József, Kiszács, Bácsi.
5. Nagy Sándor, Mágócs, Csongrádi.
6 . Sziráczky János, Szarvas, Békési.
7. Zsulányi János, Otlaka, Békési.

VII. osztály.
1. Baltazár Gyula, Szarvas, Békési.
2 . Benczúr István, Szarvas, Békési.
3. Galantha Ede, Bulkesz, Bácsi.
4 . Papp Miklós, Szöllös, Aradi.
5 Such György, Csaba, Békési.
6 . Velky János, Szarvas, Békési.

VI. osztály.
1. Chovan Károly, Szarvas, Békési.

2 . Goldis János, Székudvar, Békési.
3. Kemény Károly, Czinkota, Pesti.
4 . Pecsenya István, Szarvas, Békési.
5. Serbán Mihály, Nagy-Lak, Csanádi.
6 . Szimonidesz János, H M Vásárhely, Csongrádi.
7. Zsilinszky Mihály, Csaba, Békési.

V. osztály.
1. Babos Bálint, Szentes, Csongrádi.
2. Bányász Pál, Buda, Pesti
3. Benedikti Andor, Kis-Körös, Pesti.
4. Csajka János, Szarvas, Békési.
5. Dobosfy Alajos, Szarvas, Békési.
6 . Feuersdorf Jakab, Gyoma, Békési.
7. Fuchs Eduárd, Mezö-Túr, Hevesi.
8 - Gyebnár Pál, Szarvas, Békési.
9. Gáál Sámuel, Szarvas, Békési.

10. GroszeszkoVincze,Bánát-Kornlós, Torontáli.
11. Jancsovics Imre, Szarvas, Békési.
12. Jankó Dániel, Toth-Komlós, Csanádi.
13 Iván Ferdinand, Makó, Csanádi.
14. Kossá Károly, Mezö-Túr, Hevesi.
15 Kovács István, Orosháza, Békési.

16. Luczai Péter, Nagy-Lak, Csanádi.
17. Mikulai Lajos, Orosháza, Békési.
18. Pollák József, Sz -András, Békési
19. Ponyiczky János, Szarvas, Békési.
20. Popovies Justin, Békés, Békési.
21. Simon Pál, Kis-Körös, Pesti.
22. Somogyi Elek, Dens, Somogyi.
23. Valter Sándor, Arad, Aradi.
24. Veinberger Béni, Szarvas, Békési.
25. Tessényi Béla, Torza, Bácsi.

IV. osztály.
1. Bagossi Károly, Török Sz.-Miklós, Hevesi.
2 . Belohorszki Lajos, Lissó, Nagy Honti.
3. Brauner István, Szarvas Békési.
4. Dászkal János, Sikló, Békési.
5. Eördög Elek, Tisza-Földvár, Hevesi.
6 . Fetter Tóbiás, Franczfeld, Határörvidéki.
7. Gáál István, Szarvas, Békési
8 Gulyás László, Szentes, Csongrádi.
9 Gyikó Ferencz, M.-Túr, Hevesi.

10. Jeszenszky Miklós, N. Sz Miklós, Torontáli.
11. Kovács Kálmán, Tóth-Komlós, Csanádi.
12 Patkós András, M -Túr, Hevesi.
13. Petrás Pál, Szarvas, Békési
14. Szimonidesz Antal, H M. Vásárhely, Csongrádi.
15. Ulirin Pál, Csaba, Békési.
16. Viczian János, Csaba, Békési.

III. osztály.
1. Balassa Péter, Szentes, Csongrádi.
2. Baltazár Béla, Szarvas, Békési
3. Dobos Antal, Szentes, Csongrádi.
4. Dobosfy Béla, Szarvas, Békési
5 Dogossy Ferencz, Pomasz, Pesti.
6 . Gellért Istvány, M.-Túr, Hevesi.
7. Em észt János, Szarvas, Békési.
8 . Győri Imre, Sz -András, Békési.
9. Gyukics Viktor, M -Berény, Békési.

10. Kállay Ferencz, T.-Földvár, Hevesi.
11. Kirieleszky György, Kétegyháza, Békési.
12. Kocsondy József, Orosháza, Békési.
13. Krebsz Ferencz, Szarvas, Békési.
14. Kristoffy István, Trcncsén, Trencséni.

4
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15. Ladies Pál, Szarvas, Békési.
16. Nyácsik János, Szarvas, Békési.
17. Oerlel János, M.-Berény, Békési.
18. Paguba László, Székudvar, Aradi.
19. Papp György, Szöllös, Aradi.
20. Somogyi Sándor, Gulács, Zalai.
21. Schreiber Lörincz, M -Túr, Hevesi.
22. Stern Vilmos, Böny, Győri.
23. Sztaricskay Károly, Szarvas Békési,
24. Szűcs Imre, M.-Túr, Szolnoki.
25. Ternyei Lajos, Békés, Békési.
26. Tompa Cyörgy, T.-Komlós, Csanádi.
27. Tóth András, M.-Túr, külső Szolnoki.

II. osztály.

1. Benka Pál, Szarvas, Békési.
2. Bordács József, M.-Túr, Hevesi.
3. Chovan József, Szarvas, Békési.
4 . Chriszto Pál, Szeghalom, Békési.
5. Csapó János, Szarvas, Békési.
6 . Csizmadia János, Szentes, Csongrádi.
7. Dobosfy Gyula, Szarvas, Békési.
8 . Fidiczinisz István, Szarvas, Békési.
9. Gyurisán József, Sz -András, Békési.

10. Hankovszky János, Makó, Csanádi.
11. Háuszler Frigyes, Szarvas, Békési.
12. Kaann Márkus, Borcsok, Veszprémi.
13. Kéry István, Orosháza, Békési.
14. Iírnács Márton, Rohoty, Zólyomi.
15. Krnuch Károly, K.-Kőrös, Pesti.
16. Krucsó Lajos, Gyoma, Békési.
17. Kuthy Dezső, Szarvas, Békési.
18 . Lakos Antal, Szentes, Csongrádi.
19. Lakos János, Szentes, Csongrádi.
20. Michalovics Károly, Kiszács, Bácsi.
21. Mojsisovits Albert, Szarvas, Békési.
22. Mojsisovits Lajos, Szarvas, Békési.
23. Morgenstern Simon, Vörösvár, Pesti.
24. Mundruczu György, Gyula, Békési.
25. Miinnich Péter, M.-Berény, Békési.
26. Nágel Henrich, Bánát-Komlós, Torontáli. 
27 Ocsovszky Béla, Makó, Csanádi.
28. Petneházy Imre, Körös-Tarcsa, Békési.
29. Placskó Zsigmond, Szarvas, Békési.
30. Polónyi Sámuel, Szarvas, Békési.
31. Raksányi Kálmán, K.-Körös, Pesti.
32. Rohoska Sámuel, Szarvas, Békési.
33. Rusz János, N.-Lak, Csanádi.
34. Sinkovitz György, Szarvas, Békési.
35. Stern Mór, Szarvas, Békési.
36. Snpkegel Lajos, Orosháza, Békési.

37. Szél István, Sz.-András, Békési.
38. Szelezsán János, Talpas, Aradi.
39 Szuliman Ödön, Csaba, Békési.
40. Takács József, Szarvas, Békési.
4 1 . Topánszky Káról, Szeghalom, Békési.
42. Torday Mihál, Szentes, Csongrádi.
43 . Urszinyi László, Csetnek, Gömöri.
44 . Varga József, Makó, Csanádi.

I. osztály.

1. Argay József, Szarvas, Békési.
2. Argay György, Szarvas, Békési.
3. Bakay Dániel, Szarvas, Békési.
4. Balassa Bálint, Szentes, Csongrádi.
5. Baltazár József, Szarvas, Békési.
6 . Belopotoczky János, Szarvas, Békési.
7 . Benczúr Mihál, Szarvas, Békési.
8 - Biermann Káról, Vágh-Ujhely, Nyitraí. 
9 . Bernhard Lipót, Ó Buda, Pesti.

10- Brachna János, Szarvas, Békési.
11- Braun Vilmos, Zenta, Bácsi.
12- Czupra Samu, Szarvas, Békési.
13- Deutsch Armin, Makó, Csanádi.
14- Deutsch Mór, Namesto, Árvái.
15. Drezner Adolf, Szarvas, Békési.
16- Elefánt József, Czegléd, Pesti.
17- Fauer János, N .-Lak, Csanádi.
18- Fejér László, Varsánd, Aradi.
19- Forsdiner Albert, Sz -András, Békési.
20- Frint Ferdinand, Kikinda, Bácsi.
21- Fuchs Gyula, Szabadka, Bácsi.
22- Gábor József, M .-Túr, Hevesi.
23- Gecser Istvány, M.-Túr, Szolnoki.
24. Hoffer Sámuel, Sz.-András, Békési.
25- Humenyik Sámuel, Szarvas, Békési.
26- Jancsovics Péter, Szarvas, Békési.
27. Janurik Mihál, Szarvas, Békési.
28- Járdek, Géza, Szarvas, Békési.
29 Joaneszku Tivadar, Szemlaki.
30. Kann Sámuel, Sárkeresztúr, Fehéri.
31- Katona Márton, Túrkeve, N. Kunsági.
32. Kirileszku Gyula, Kélegyháza, Békési.
33. Kovács János, Szarvas, Békési.
34. Konstantinovics Mihál, Szarvas, Békési.
35. Králik Pál, Szarvas, Békési.
36. Krahovanszky Imre, Szarvas, Békési.
37. Kristoffy Pál, Szarvas Békési.
38. Kirilla Pál, Székudvar, Aradi.
39. Krnuch Adolf. Vukova, Temesi.
40. Krainer Miklós, Szarvas, Békési.
41. Kutlik Felix, Sz.-M iklós, Torontáli.



27

42. Kupecz Audrás, Szarvas, Békési.
43. Lévy Antal, Csaba, Békési.
44 . Liska Ferdinand, Szarvas, Békési.
45. Marsall Pál, Szarvas, Békési.
46 . Mázor János, Szarvas, Békési.
47. Mojzsik András, Szarvas, Békési.
48. Molitorisz Eduard, Szarvas, Békési.
49. Molitorisz Lajos, Pitvaros, Csanádi.
50. Mótyan Miliál, Szarvas, Békési.
51. Michalovics Lajos, Kiszács, Bácsi.
52. Miinich Ferencz, M.-Berény, Békési.
53. Nagy Sándor, Szentes, Csongrádi.
54. Oszterland József, Körös-Ladány, Békési.
55. Péchi Kálmán, Szarvas, Békési.
56. Pető Ferencz, Déva-Ványa, Békési.
57. Polónyi Sámuel, Szarvas, Békési.
58. Pollák Jakab, Sz.-András, Békési.
59. Prüller Dávid, Szarvas, Békési.
60. Puskel János, T.-Komlós, Csanádi.
61. Opauszky János, Szarvas, Békési.

62 . Eördögh Géza, T.-Földvár, Hevesi.
63. Radimetzky Kálmán, Szarvas, Békési.
64. Rákóczy János, Sz.-András, Békési.
65. Roeszler Ignácz, Szarvas, Békési.
66. Rojtán Péter, Székudvar Aradi.
67. Ruzsicska György, Szarvas, Békési.
68. Sandtner Sándor, Pest, Pesti.
69. Szász Istvány, M.-Túr, Hevesi.
70. Sárkány András, Szarvas, Békési.
71. Semetka Sámuel, Szarvas, Békési.
72. Somogyi Károly, Gulács, Zalai,
73. Somogyi Lajos, Gulács, Zalai.
74 Scholtz Ernő, Aujeszt, Morvái.
75. Schultz Káról, Szentes, Csongrádi.
76. Takács József, Szarvas, Békési.
77. Tóth Zsiga, Déva-Ványa, Békési.
78 Tussják Mihál, Szarvas, Békési.
79 Veidmann Vilmos, Endröd, Békési.
80. Veinberger Jakab, Szarvas, Békési.
81. Veinberger József, Szarvas, Békési.




