
A RIMASZOMBATI 

EGYESÜLT PROTESTÁNS 

FŐGIMNÁZIUM 

T Ö R T É N E T E . 

R I M A S Z O M B A T , 

N Y O M A T O T T R Á B E L Y M I K L Ó S K Ö N Y V N Y O M D A J A B A N 
1899. 

K Ö Z L I : 

BODOR ISTVÁN, 
IGAZGATÓ. 





BEVEZETÉS. 

A rimaszombati egy. prot. főgimnázium, — mint neve is 
mutatja, — nem egy intézet önálló fejlődése által emelkedett 
mai színvonalára, hanem két külön, régi tanintézetből alakult, 
u. m. a régi rimaszombati ev. ref. és az osgyáni ág. lritv. ex. 
gimnáziumból. E két intézet volt az a kettős, egymás mellett 
tenyésző gyökér, mely összefonódva s összeforrva, ma már 
^rős, lombos fává növekedett. Mindkettő a protestáns hitbuz-
góság és áldozatkészség emlőjén táplálkozva, több, mint két 
.századon át. külön-külön, de egyiránt nemes buzgalommal 
ápolta Grömör-Kishontvármegye délnyugati vidékén a közmí-
velódést és hazafias érzületet, mely szent hivatását az 1853-ik 
évben történt egyesülés óta egyesitett erővel, egy központban,. 
nz ujabban megyei székvárossá lett Rimaszombatban, mint a 
magyar hazában egyetlen egyesült protestáns fi osztályú gim-
názium folytatta; 1884. óta pedig, állami támogatás mellett, 
mint főgimnázium igyekszik azt ma is hiven és méltóan 
betölteni. 

Midőn e tanintézet történetét kivánjuk előadni, hogy 
-annak eredetét s fejlődését a maga teljességében és összefüg-
gésében feltüntethessük, természetes, hogy előbb külön-külön 
kell szólanunk a két anyaintézetről, azután az egyesülés létre-
jöttéről s ug}r az egyesült intézet további fejlődéséről és mű-
ködéséről. 





I. 

A RIMASZOMBATI HELV. HITV. GIMNÁZIUM 

TÖRTÉNETE. 

a) T ö r t é n e l m i á t t e k i n t é s . 
1560—1853. 

A rimaszombati lielv. hitv. gimnázium tör ténete szorosan 
összefügg az i t teni virágzó lielv. hi tv. egyház történetével . — 
Ennek áldozatkészsége hozta létre, ennek kebelében fe j lődöt t 
és izmosodott meg, osztozván annak századokon keresztül jó 
és balsorsában egyiránt. 

S ha figyelembe vesszük azon körülményt , hogy a XVI- ik 
század elején mily nyomorúságosak voltak országszerte neve-
lési viszonyaink; s ha döntő érvül fogadjuk el azt, mi t e 
korszaknak legtöbb egyháztörténetirója bizonyit, hogy a refor-
matio gyors el terjedésének — a szentirás alapelvein nyugvó 
iránya mellett — másik kiváló oka volt a nevelés ügyének 
felkarolása, mer t hiszen a lelkészt, — miként Pál alapostolt, 
— működésében mindenüt t követ te a tanitó, s az iskolák 
szervezése: akkor bátran ál l i thatjuk, hogy a rimaszombati heh. 
hitv. egyház és gimnázium egy időben jöttek létre. 

Hogy a reformatio városunkban már a XVI- ik század 
első negyedében ismeretes volt, s hogy annak elveit több népes 
község elfogadta, bizonyitja Lomniczi János elöljárónak a sze-
pesi papi collegiumhoz intézet t levele 1524-ből, melyben i r j a : 
„Teterimam lianc pestem, contagionis suae virus, in dies latius 
spargere et grassaiulo crescere adeo, quod electi quoque nutare 
videantur , fomitem suggerentibus, qui effrenem debachandi lic-
entiam merito cohibere debuerent , religionis zelo et pastoralis 



<» 

ofíicii solicitudine permoti, diutius rem dissimulare aut silentio 
praeterire non potuimus." *) 

A reformatio követői, — ugy Luther, mint Zwingli és-
Kalvin hivei — kezdetben testvéries egyetértésben éltek Rima-
szombatban is. A különválás legelső nyomait a XYI-ik század 
közepén találjuk. „Qui ad annum 1550. hoc in Comitatu fuerant 
Evangelici, omnes addictos se profitebantur, quod vero abhinc 
sequebatur semisaeculum, eosdem in Augustanos et Helveticos 
divisit. * *) 

Sőt a rimaszombati ev. ref. egyház jegyzőkönyveiben 
(1803. decz. 27.) hivatkozást találunk a város és egyház régibb 
protocullumaira, melyek szerint Rimaszombatban 1545-ben a 
Kálvin értelmét követő lelkész működölt, mit valószinüvé tesz, 
az is, hogy Csetnek már 1561-ben, Rimaszécs 1565-ben a 
Kálvin értelmét fogadta el,***) melyeket Rimaszombat, mint 
szintén törzsgyökeres magyar város és a vidéknek már ek-
kor kereskedelmi központja, bizonyosan e tekintetben is. 
megelőzött. 

Hogy a különválásra nem kis befolyással volt a nemzeti 
érzelem és nyelv, bizonyitja Bartholomaeides, ki többek között 
ezt jegyzi meg: „Adoptavere autem, ut alibi, in Hungaria 
Confessionem Helveticam proprie dicti Hungari, partium Co-
mitatus inferiarum incolae, Slavis et Germanis Augustanam 
ultro retinentibus. Non defuere quidem inter hos etiam, qui 
cum Zwinglio in doctrina in Sacra coena sentire videbantur, 
propterea Zwingliani, Philippistae, ac postea Crypto-Calviani 
appellati, verum eorum exiguus erat numerus." ****) 

*) Ezen szörnyű veszedelem és ragályos méreg napról-napra hova-
tovább ter jed és növekszik annyira, hogy még azok is inognak és élesztik 
a tüzet, kiknek kötelességükben állana megfékezni ezen fékevesztett, 
zabolátlanságot, melyet mi vallásos bnzgalmunktól és lelkipásztori hivatá-
sunktól indittatva, tovább nem ti tkolhattunk, sem el nem hallgathattunk."' 
Bartholomaeides : Notitia. 

**) Azon evangélikusok, kik ezen megyében 1550. körül voltakr 
bevallották, hogy mindnyájan ezen felekezethez tartoznak. De a követ-
kező félszázad azokat Ágostai és Helvét hitvallást követőkre osztotta-
L e n k e y : Extractus . 

***) Klanicza: „Fata Aug. Conf. Ecclesiarum :< 19. és 22-ik lap. 
****) Elfogadták pedig, mint másut t , ugy Magyarországon is a helv. 

hitvallást a megye alsó részének lakói, kik törzsgyökeres magyarok, — 
a szlávok és németek az ágostai hitvallást ta r tván meg. Vannak azonban 
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De leginkább tanúsí t ja a két testvérfelekezet különválását 
az, hogy az 1549-ben Murányban ta r to t t senioratusi gyűlés 
határozatait , — melyekben az ág. hitvallást követők hitelveiket 
állapították meg, — a magyar a jkú egyházak közül a legtöbb 
nem fogadta el. Ezek között van Kishontból Rimaszombat és 
Osgyán, melyek a Kálvin szerinti reformat iónak voltak már 
ekkor is hivei, mi t Pepicli I s tván is bizonyit 1590-ről, midőn 
igy inti Homonnay Is tvánt , Nyáry Pál t , Török Is tvánt , For-
gácli Zsigmondot és Soós János v iczeipánt : „Vos adpello 
Magnifici Domini, nolite pat i . . . duos noster Comitatus alit 
Saeramentarios, Rimaszombat ini unus, alter in Osgyán, qui 
f re t i dominorum suorum patrocinio, in Sinodum nostram perti-
naciter venire recusant." *) 

Azonban az osgyániak nevében Bulios János, Osgyán 
földesura, a murányi senioratus határozat ia t elfogadta s azokat 
1594. november 12-én alá is irta. De Rimaszombat megmarad t 
„saoramentáriusnak", sőt, hogy hitelveit biztosítsa, egyháza és 
iskolája érdekében még nagyobb buzgalmat fe j t e t t ki. 

Az 1560-ik év körül megalakul t helv. liitv. egyház kiváló 
gondot fordí to t t iskolájára, ugy, hogy az egyike volt a leg-
virágzóbb tanintézeteknek. Nemcsak az akkori középiskolai 
tan tárgyakat , hanem a philosophiát és theologiát is tani tot ták. 
Az iskola növendékeinek számát emelte az, hogy a tanulni 
vágyó if júság vidékről is sereglett kebelébe, mer t Felső-Ma-
gyarországon nem volt Sáros-Patakon kivül más tanintézet , 
hol a „kálvinisták" a philosophiát, különösen pedig a theologiát 
is ha l lgathat ták volna. 

Hogy Rimaszombatnak iskolája ily magasfoku let t volna, 
többen kétségbe vonják. Holott elég legyen a kétely eloszla-
tásására felhozni ParaszJca János osgyáni lelkészt, ki tanulmá-
nyait Rimaszombatban kezdte és ugyani t t végezte is be. 

ezek között is olyanok, kik az uri szent-vacsorában Zwingli nézetét fo-
gadták el, s ezért Zwingliánusoknak, Philippistáknak (Melancliton Fülöp-
ről) titkos Kálvinistáknak neveztetnek, ile ezeknek száma csekély. 

*) „Felhívlak benneteket Nagyságos Urak ! ne tűrjétek e z t . . . A 
mi megyénkben két egyháza van a sacramentáriusoknak, (Zwingli és 
Kálvin követőinek ez időben divatozó nev< egyik Rimaszombatban, 
másik Osgyánban. Ezek bizva földesuraik pártfogásában, makacsul vona-
kodnak a mi zsinatunkra eljönni." (Vera imaginum Christianarum defensio. 
Bartphae 1598.) 
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De Rimaszombat nemcsak Kálvin tanát fogadta el, hanem 
behozta azon szigorú erkölcsi törvényeket is, melyeket a nagy 
reformátor G-enfben alkalmazott. A városi tanács vette kezébe 
teljhatalommal a városnak közgazdasági, telekkönyvi, büntető-
jogi, egyházi és ciúturális ügyeinek vezetését. S hogy műkö-
désében teljesen egyöntetűen járhasson el; hogy se nemzetiségi, 
se felekezeti eltérések ne akadályozzák: kimondta azt a város 
közönsége, „hogy idegen nyelvűt és más felekezetüt városukba 
lakóul be nem fogadnak, mert egy nyelven és hiten óhajtják 
vala az Istent dicsérni." *) 

Azonban ezen megállapodásnak régibb jegyzőkönyveinkben 
semmi nyoma, — igy csakis a közvéleményben keletkezhetett 
még pedig az 1620-ik év után, mivel ekkor Rimaszombatban 
még volt ágost. liitv. evang. lelkész.**) 

És valóban ez a kor a rimaszombati helv. hitv. egyháznak 
és iskolának aranykora volt. A városi tanács, mint consistorium, 
a közvagyon jövedelméből fedezte nagy részben az egyháznak 
és iskolának kiadásait ; gondoskodott a lelkészek és tanárok 
megliivásáról; figyelemmel kisérte a tanitás menetét ; a lelké-
szeket, tanárokat hivatalukban megerósitette, vagy elbocsá-
totta ; sőt lia egyik-másik a külföld nevezetesebb akadémiáit 
akarta meglátogatni, azt tekintélyes összeggel segélyezte. — 
De nemcsak az itt működők, hanem a s.-pataki és debreczeni 
kiváló theologusok segélyezésére is állandó rovatot tartott, s 
a városnak jegyzőkönyveiben majd mindenik lapon találunk 
akadémiákra menő ifjak segélyére kiutalványozott összegeket, 
melyeket többnyire aranyban szolgáltattak ki. 

De habár a város és annak gazdasági viszonyai, egyháza 
és iskolája virágzó állapotba jutottak is, azon ,.Spartaszerü 
elzárkózottság", melyben a nyelvére és vallására egyiránt fél-
tékeny közönség élt, — két irányban is hátrányos volt. — 
Egyik az, hogy a hithű Luther-követők a város falai közül 
elvonultak a felső Rimavölgybe, hol évszázadokon csakis ma-
gyar hangzású nevöket tartották meg, mig nyelvre nézve 

*) Huszt J . Jubi laeumi beszéd 1549. 4-ik lap. 
**) Severini Sámuel jelentése az 1620. junius 16-ikáu Tiszolczon 

ta r to t t esperességí gyűlésen. Esperességi jegyzőkönyv 1620—1673-ig. 3. 
lap B.. hol ez á l l : r e x mandato domini Senioris a mynístro Rimasom-
bathiensi fideliter peti j t" etc. 
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teljesen beleolvadtak a szlávok közé. Innen van, liogy számos 
törzsgyökeres magyar nevű lakost találunk e vidék teljesen tót 
a jkú lakosai között, kik csakis napja inkban kezdenek ébredni 
azon tudatra , liogy az őseik által elkövetet t liibát jóvá tegyék, 
s ne csak névleg, hanem nyelvben és érzelemben is oly jó 
magyar hazafiakká váljanak, mint elődeik vol tak három század-
dal ezelőtt. 

A másik hát ránya az volt ezen „patriarchalis életnek", 
hogy városunk közönsége mereven ragaszkodott természetes, 
egyszerű életmódjához. A korral haladni nem mert, nem tudot t . 
Az általános művel tség egyes szálainak elsajátitása i ránt ér-
zékkel nem birt, igy társadalmi élete századokon keresztül 
nem volt. „Ámde ezen tévedéseket ellensúlyozza nemcsak, 
hanem bizonyos sajátos jellemvonást ad Rimaszombatnak az a 
még téves nézetei és botlásai mellet t is meglepő vellásos fa-
natizmus, mely a megismert igazságnak, természetes egyszerű-
ségnek meleg szeretetében és az erkölcsi törvények szigorú 
megtar tásában állott ."*) 

Az első csapás, mely e csendes spártai életet megzavarta , 
1678-ban érte e várost. 

Ugyanis a Wesselényi-féle összeesküvés vérbefojtása után, 
— habár az összeesküvők főbbjei között a legtöbb róm. kath. 
volt, — 1671-ben megkezdődöt t a protestánsok üldöztetése. 
E n n e k lett áldozatává Harsányi I s tván esperes és rimaszombati 
lelkész, ki 1678-ban gályarabságra liurczoltatván, négy év múlva 
tér t vissza s foglalta el ismét hivatalát.*) 

Hogy az egyháznak ilyetén zaklatása hatással volt az 
iskolára is, az kétségbe nem vonható. — De hogy végzetessé 
nem vált. okát abban találhat juk, hogy Rimaszombat maga-
tartása ellen, — éppen fentebb vázolt elzárkozottságánál fogva, 
— kifogás nem emeltethetet t . 

E mellett a „Bujdosók" betörései, ma jd Tökölt/ Imre 
fellépése, mely az egész felvidéket a felkelők hatalmába jut-
tat ta , a protestánsokkal szemben a kormányt szelídebb elbá-
násra kényszeritette. 

A törvénytelen zaklatásoktól igy néhány év múlva meg-

*) Pásztor Pál jegyzete. 
**) Harsányi Móricz István saját kt-zü feljegyzése az ev. ref. egyház 

egyik anyakönyvének czimlapján 1(57S. január 1. 
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szabadulván, uj erővel indult virágzásnak a rimaszombati 
gimnázium is. És ezen virágzó állapotát egész az 1771-ik évig 
semmi sem zavarta meg. 

A csapásnak, mely ekkor érte a rimaszombati egyházat 
és iskolát, oka az volt, hogy „Rozgonyi J . S. osgyáni plébános 
és alesperes, továbbá IThlarik József szuhai plébános érzékenyen 
tapasztalván kerületükben hitsorsosaiknak apadását, kérvényt 
intéztek a megyéhez, melyben előadták: hogy Catholicorum 
in processu Kis-Hontensi, a üde salvifica lamentabilis defectio, 
qualiter in dies magis et magis invalescat, lacrimae potius, 
quam querelae possunt esse documento, . . . . cura omnis et 
sollicitudo nullum.omnino fructum infert, . . . . Quemadmodum 
per totam vallem Rima, et inter montes Kis-Hontenses nullus 
est plebanorum, ita nemo sit ibi fidelium Catholicorum." *) 

Felkérik ezért a megyei hatóságot, melynek legszentebb 
kötelességei közé tartozik a nép lelki üdve felett is őrködni, 
hogy az azt veszélyeztető bajoknak hatáskörében véget vessen. 

E folyamodásra, illetve feljelentésre, mint Baksay István 
Rimaszombat történetében megirta, az akkori érseki helyettes 
Bányai László a helytartó tanács határozata folytán, mely 
1768. junius 16-án kelt, két missionariust küldött Kis-Hontba, 
„quorum munus sit ibidem omni cum sedulitate tarn catholicos 
ipsos in orthodoxa fide amplius etiam instruere, quam vero eos, 
qui in damnatio indifferentismo viverent, vel etiam deserte 
salvifica fide, in acatholicismum jam prolapsi essent, ad frugem 
omni conatu reducere.- ' **) 

E rendelet értelmében a Rimavölgyön telepedett le két 
missionarius. Ezek egyike Karaba György, kinek székhelye 
Nyústya volt,***) 1769. május hó 28-án körmenetet rendezett 

*) „A catholicusoknak az igaz hitről való elpártolása iniképen 
te r jed napról-napra, azt inkább könyek között, mint panaszképen adjuk 
elő. Minden fáradságunk, éberségünk eredménytelen marad, annyira, 
hogy az egész Rimavölgyön és kishonti kerület hegyei között eg3Tetlen 
katholikus lelkész és hivő nem található."' 

**) „Kiknek kötelessége teljes buzgalommal ott ugy a catholicuso-
kat az igaz hitben megerősiteni, mint azokat, kik kárhozatos közönyös-
ségben élnek, vagy pedig az idvezitő igaz lütet elhagyván, protestánsokká 
lettek, teljes erővel észretériteni." 

***) Hatvani I. Tamásfalát, Fabó András Ráhót nevezi meg, de a 
legbiztosabb forrás, Szeőke Ferencz szerint, Nyústya volt K. székhelye 
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Rimaszombatban, melynek azonban, minthogy a lelkészek és 
elöljárók idejekorán figyelmeztették a lakosságot, semmi ko-
molyabb következménye nem lett . 

De miután az a hir t e r jed t el, hogy a „pápisták*1 a temp-
lomot akarják elvenni, a kedélyek izgatot takká let tek. E z 
izgalom következménye az volt, hogy a második körmenet 
alkalmával, melyet jun. 25-én rendezet t Karaba, és a melyben 
az 1769. jutiius 20-án benyú j to t t kérvény szerint „sub gravi 
50 baculorum et 12 florenorum mulcta, convocata omnis gene-
ris hominum agrest ium mul t i tudo *) ve t t rész t : súrlódás 
támadt a templomból kijövő helvét hi tvallásnak és Karaba 
kisérői között, mely csakhamar tet t legességbe ment át. E n n e k 
következménye lön, hogy a lakosság — a lelkészek és elöl-
járók intésére nem hal lgatva — a körmenetben résztvevőket 
a városból kiűzte. 

A tanács által — ir ja Baksay Is tván — mind já r t azon 
év julius 20-án legfelsőbb helyre benyú j to t t esdeklés nem volt 
többé képes az egyház felet t összetornyosult vészt eloszlatni. 
Megindult a vizsgálat Kemenczén, Nagy-hontmegyében, mely-
nek végeztével meghozatot t 1771. ápr. 9-én azon leverő Ítélet, 
mely nemcsak azokat sújtot ta, kik a versengésben résztvettek, 
de súj tot ta a város elöljáróságát, egyházat és iskolát egyiránt . 

„Ugyanazért , — igy hangzik az itélet, — hogy mind az 
Isten, mind Cs. Kir. 0 Sz. Felsége, mind az orthodox vallás 
ellen elkövetet t szörnyű mél ta t lanságér t a r imaszombatiakon 
elégtétel vétessék, mind pedig azért, hogy jövőre minden e 
nemű merényletnek és rakonczátlanságnak eleje vétessék: 0 
Cs. Kir. Apostoli Felsége legkegyelmesebben elhatározni mél-
tóz ta to t t : hogy a r imaszombatiaktól — elkövetet t bűneik meg-
érdemelt büntetéseid — a vallásnak szabad gyakorlási joya a 
templommal cs iskolákkal cyy'átt azonnal elvétessék. A lelkészek, 
professorok, rectorok s toyatus deákok a városból el- és kita-
karodjanak, . . . hogy mind a lelkészek, mind a togatusok, 
mind a professorok és rectorok lakházai, mindenféle külső és 
belső javadalmaikkal egyetemben, — ide számítva még az 
ingóságokat is, — hivatalosan leltároztassanak és zár alá vé-
tessenek, . . . hogy meglehessen határozni, hogy ezekből mi és 

*) „50 súlyos botütés és 12 forint büntetés torlie alatt berendelt 
csőcselék. 
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mennyi forditható a berendelt plebánus (Karaba), ludimagister 
és egyházfi eltartására és mi marad további rendelkezésre a 
es. kir. pénztárban." 

Ezután az ittélet elrendeli, liogy a város elöljárói, ha ki-
tudódik, hogy a zavargásban akár hallgatólagos beleegyezés, 
akár hivatalos hanyagsággal résztvettek, hivataluktól megfosz-
tassanak; a város lakosai közül azok, kik bűnösöknek találtat-
tak, részint 1—5 évi börtönre, részint nyilvános megkorbá-
csoltatásra Ítéltettek.*) 

Miután e kegyelmes (?) itélet Kemenczén (Hontmegyében) 
tar tot t gyűlésen kihirdettetett , Martonyi János és Yarannay 
István lelkészek hivatalaiktól azonnal megfosztattak s a toga-
tus**) és minden más tanulók tanáraikkal és tanítóikkal a 
városból elűzettek, a templom, iskola elfoglaltatván, az elitél-
teken a büntetés végrehajtatott . 

De elkoboztattak a virágzó egyháznak és iskolának ösz-
szes anya- és beirási könyvei, egynek kivételével, szóval 
mindaz, mit e tanintézet belső történetére vonatkozólag forrá-
sul használhatnánk. Az egyház ugyan visszakapta elkobzott 
anyakönyveit 1889-ben, de az iskola egyetlen egyet sem kap-
kaphatot t vissza, mivel ezek vagy elvesztek, vagy megsem-
misíttettek. 

*) Az elitéltek névsora a következő : Pozsonyi Pál (5 év), Benyo 
Is tván. Szabó János és Torpis József (4 év), Babiczky Ferencz, Fejes 
Mihály és Mitra János (3 év). Fejes Mihályné született Nagyváti Mária, 
Tokaji Ferenczné szül. Kovács Sára, Galambossy Józsefné szül. Csenetey 
Zsuzsanna, Legral is Ferenczné szül. Soós Erzsébet, Bedecs Andrásné 
szül. Molnár Katalin, Szilvásy Mária, Somogyi Józsefné szül. Jeszenszky 
Zsófia, Turóczy Ferenczné sz. Kovács J u d i t ; továbbá : TIrházi Mihályné 
szül. Szabó Zsuzsánna, Molnár Is tvánné szül. Lengyel Katalin, Darnyi 
Is tvánná szül. Szivos Judi t , Soós Is tvánné szül. Szűcs Juciit, Dényey 
Jánosné szül. Soós Erzsébet, ifj. Soós Is tvánné szül. Molnár Zsófia, özv. 
Szalav Jánosné szül. Radó Sára, Pap Jánosné szül. Darnvis Erzsébet, 
Simonyi Andrásné szül. Tóth Katalin, Szabolai Andrásné szül. Kardos 
Erzsébet, Tóth Andrásné szül. Asztalos Erzsébet, Bodzássy Istváimé 
szül. Árvay Katal in és Nagy Is tvánné szül. Tornyos Katalin. — Ezek 
részint 1 évi börtönnel súj ta t tak, részint 30—30 korbácsütésre Ítéltettek. 
Szeöke Ferencz feljegyzése. Egyházi jegyzőkönyv. 

**) A „togatus14 elnevezés alatt az olyan deákok értendők, a kik 
a poesis bevégzése vitán is itt maradtak, s a kiknek a lelkészek és taná-
rok a philisophiai s theologiai tudományokat tanították, s mint ilyenek, 
az istentiszteleteknél és temetési szertartásoknál segédkeztek, e mellett 
egyik részük tanítot t is, majd segéd- és rendes lelkészek lettek. 
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I t t kezdődött egy szomorú korszak, melyben Rimaszombat 
csaknem teljesen lielv. hitvallású lakosainak sem temploma, 
sem iskolája, sem lelkésze, sem tanitója nem volt, s a hivek 
részint Jánosiba, részint Zeherjére jártak templomba ; oda 
küldték gyermekeiket is, sőt a születések, házasságkötések és 
halálozások is i t t anyakönyveztettek el. 

Azonban ebben is volt némi örvendetes, mivel az ágost. 
evangélikusok ekkor kezdtek ismét Rimaszombatban letelepedni 
s a szomszéd Tamásfalván egyházat is alapitottak. 

E szomorú állapotnak II . Józsefnek 1781. okt. 20-án kelt 
s október 25-én kibocsátott „Türelmi parancsa" vetet t véget, 
mely 18 pontban a felekezetek jogi viszonyait szabályozza.*) 
* E „Türelmi Parancs" bátori totta fel a rimaszombatiakat 
arra, hogy már 1782. márczius hó 11-én kérvényt nyúj tot tak 
be a Felséghez, melyben kimutatva az 1771. ápr. 9-én hozott 
Ítélet törvénytelenségét s hivatkozva az 1647. XI . és XII- ik 
t.-czikkre s a fentebbi rendelet egyes pontjaira, kérik elfoglalt 
javaik visszaadását, s azt, hogy a katli. plebánus és tanitó 
fizetése alól oldoztassanak fel. 

E kérvényre a helytartó tanács 1782. május 21-én Po-
zsonyban kelt leiratában felhivja a megyét, hogy „tekintettel 
azon k. k. rendeletekre, melyek a mult év okt. 29-én, márcz. 

*) E szer int : 1. A két. prot. felekezet liivei (s a nem egyesült görög 
egyház) a törvény által ki nem jelölt helyeken is ta r tha tnak magán-
istentiszteletet. — 2. A hol száz család van, ott templomot szabad épiteni, 
de nem utczára, s torony és harang nélkül. — 3. A protestánsok minden 
hivatalra, méltóságra és állásra felvannak jogositva. — 4. Csak oly esküt 
kötelesek tenni, mely vallásos elveikkel nem ellenkezik. — 5. Kath. 
istentiszteleten nem tartozik részt venni. — 6. E rendelet csak királyi 
kegyelemnek s a régibb törvényekre és királyi leiratokra nézve felmen-
tésnek tekintendő. — 7. A vegyes házasságból származó gyermekek 
nevelésére nézve szabály: ha az apa katholicus, mindkétnemü gyermekek 
a kath. vallásban, ellenesetben a fiuk apjuk, a leányok anyjuk vallásában 
nevel tessenek; mindennemű reversalis érvénytelen. — 8. Ugyanezen sza-
bály áll azon esetben is, ha tiszta prot. házasságból vegyes házasság 
lesz s a gyermekek még kiskorúak. — 9. A reformáltakat tilos megbün-
tetni, ha a szükségből való keresztséget a bába által nem engedik végre-
hajtatni . — 10. Katii, lelkésznek más felekezetű beteghez menni, — ha 
csak nem liivják, — tilos. — 11. Iskolatani tókat mindenütt tar thatnak, 
de gyermekeiket más vallású tanodákba is küldhetik. — 12. A tanrend-
szer a prot. tanodákat nem kötelezi. — 13. Templomaik birtokában ne 
háborgattassanak, s u jaka t építhetnek. — 14. Leányegyházaiktól meg ne 
fosztassanak. — 15. Minden rendűek saját imaházaikat látogathatják s azok-
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16-án s folyó év május 16-án kibocsáttattak, főképen pedig a 
„Türelmi Rendeletre" Rimaszombatban vizsgálatot tartson s 
erről véleményes jelentését terjessze fel. 

A vizsgálat megtartatot t s habár a csaknem teljesen róm. 
catli. Nagy-Hontmegye „se instantes indignos censere regia 
gratia ideo, quod et sententia (anni 1771. die 9. april. post 
excessum in eos lata) religionis exercitio cavere debeant"*) 
szavakban fejezte ki véleményét és habár az 1782. deczember 
2-ikán tartot t helytartó tanácsgyülésben hozott határozat ki-
mondja, hogy a rimaszombati helvét hitvallásnak a „szabad 
vallás gyakorlattal s minden ezzel kapcsolatban álló jogokkal 
visszaélvén ( ? ) . . . birói itélet által a vallás szabad gyakorlá-
sától, templomtól és iskolától joggal fosztattak meg, . . . miért 
a tőlük elvett javak jövőre is a róm. katholikusok birtokában 
maradnak", de a „magános isteni tisztelet gyakorlása nekik ke-
gyelmesen megengedtetik", s ujabb nyomozás megtartása rendel-
tetik el arra nézve, hogy a rimaszombati helvét hitvallásnak 
képesek-e saját erejükből lelkészek, tanitók tartására és temp-
lem épitésére. 

A vizsgálat megejtetvén, 1788. február 10-én terjesztetett 
fel a jegyzőkönyv a helytartó tanácshoz. E szerint Rimaszom-
bat helv. hitv. vallású lakosainak volt akkor templomépitésre 
18242 fr t 03 krja. Lelkészek fizetésére pedig 284 írt 40 krt és 
85 mérő búzát, tanitók fizetésére 151 fr t 21 krt és 41 mérő 
szemes életet állapitottak meg. 

Azonban 1783. február 26-án megjelent a magános isteni-
tiszteletet szabályozó rendelet, mely szerint ez oly helyeken, 
mely a rendes lelkészekkel biró egyházaktól egy-egy órányi 
távolságra estek, nem engedhető meg. — Rimaszombat pedig 
mind Jánositól, mind Zellerjétől csak egy órányira fekszik, 
igy ezen jog reá ki nem terjeszthető. 

Habár ezen rendelet nyomasztó hatással volt is a kedé-

ban aj tatoss ágaikat végezhetik. — 16. A leányközségek palástdijt fizetnek 
ugyan a katli. papnak, de prot. papok is végezhetik azokban a pásztori 
teendőket. — 17. Zsinatokat királyi engedély mellett egy katholikus s 
egy nem katholikus biztos jelenlétében tar thatnak. — 18. Vallása miat t 
senkit sem szabad megbüntetni . Wárga L. Egyháztörténet. 

*) Hogy a folyamodókat azért tar t ják érdemetleneknek a királyi 
kegyre, mert az ellenök 1771. április 9-én hozott határozat értelmében a 
vallás gyakorlásától tartózkoduiok kellene. 
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lyekre, a r imaszombatiak nem estek kétségbe, 1788. ápr. 10-én 
ujabb kérvényt intéztek a hatósághoz. Minthogy azonban erre 
késett a válasz, az 1783. július 5-én városunkban időző Fel-
séghez közvetlen nyú j to t t ak be kérvényt , melyben kifej tet ték, 
hogy Rimaszombatban több, mint 2000 helvét hitvallású v a n ; 
hogy sáros időben 2 órát vesz igénybe az utazás akár Jánosiba, 
akár Zel ler jére; hogy ezen helyeken oly kis templomok vannak, 
hogy ily nagy tömeget be nem fogadha tnak ; továbbá, hogy 
ők templomépitésre, lelkész és tani tó fizetésére önerejükből is 
képesek. 

A király „csodálkozását" fejezvén ki a felett , hogy az 
általa kiadott „Edic tum Tolerantiale" ily kevéssé vétet ik figye-
lembe, megigérte , hogy a kérelemben foglal takat megadja . 

Szavát be is vál tot ta , s az 1783. augusztus 10-én kiadot t 
rendeletében a szabad vallásgyakorlást megengedte s megadta 
a jogot arra, hogy templomot, iskolát épithessenek, lelkészeket 
taní tókat alkalmazhassanak. 

E rendelet ha tár ta lan örömöt és lelkesedést idézett elő. 
— A pásztor nélküli nyáj még ugyanazon év október 3-ikán 
meghívta lelkészül Szentkirályi Szeőke Ferenczet, a t iszáninneni 
egyházkerület főjegyzőjét s az egyesült borsod-gömör- s tornai 
egyházmegye esperesét, kinek gondos vezetése alat t a hivők 
áldozatkészsége folytán a rimaszombati egyház és iskola nem-
csak uj életre kelt. de uj virágzásnak is indult. 

A templom alapköve 1784. április 10-én té te te t t le, ma jd 
torony és egyházi épületek emeltet tek, s végre 1801-ben a 
mostani iskolaépület alapja is le té tetet t . 

r Az építkezéseknél — írja Pásztor Pál feljegyzéseiben, 
kiki meghozta az áldozatot. Egyesek tehetségükhöz mérten 
járultak a költségek fedezéséhez. Azonban a legnagyobb áldo-
zatkészséget Szijjártó István tanúsította, ki aranyban és ezüst-
ben 24000 forintnál többet adott a templom, torony és iskola 
építésére s harangok és templomi edények beszerzésére." 

Alig foglalta el azonban Szeőke Ferencz hivatalát s kezdte 
meg az anyakönyvvezetést, csakhamar villongás támadt közte 
és Török .lózset' róm. kath. plébános között, ki vitatta, hogy az 
anyakönyvvezetése őt illeti. 

K versengés következménye egy f e l j e l e n t é s lett. melyet 
báró Andrássy Antal rozsnyói püspök terjesztett a helytartó 
tanács elé. Ebben az volt a fővári, hogy Szeőke Ferencz több-
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szőri megintés daczára sem tesz a helybeli római katholikus 
plebánusnak jelentést az általa végzett papi teendőkről. 

A helytartó tanács bizottságot küld ki, mely előtt a vád-
lott elöljáróság igazolja azt, hogy Töröknek egyedüli czélja 
volt a stólából befolyó jövedelem biztositása, mit ezen szavai 
igazolnak: „ego habeo jus stolae/'*) 

De a helvét hitvallásuak hivatkozva az 1771. augusztus 
8-án kelt kir. rendeletre, mely szerint „ne parochus quidquam 
titulo stolae ab achatholicis praetendere audeat,"**) az 1784. 
február 9-én hozott itélet kimondja, hogy a helvét hitvallású 
hivektől járó stóla az ev. ref. lelkészt illeti. 

De nemcsak azért emelt vádat Török, hanem azért is, 
hogy a helv. hitvallásuak felsőbb iskolát szerveztek egész a 
poésisig; azokba tanitókat hoztak, s hogy halottaikat nyilvános 
szertartással és énekléssel temetik el. 

E vádra az egyház elöljárósága következő védelmet ter-
jesztette elő : 

„Mindenek előtt csodálkozásunknak kell kifejezést adni a 
felett, hogy bevádoltattunk. Mert mi a türelmi rendelet által 
körvonalozott határt át nem léptük, senkit meg nem sértettünk, 
mindenkivel békében kivánunk élni. Mit igazol a róm. kath 
egyházat visitáló Bárdy kanonok elismerő nyilatkozata is." 

„A vád első pontjaira nézve, mely az iskolára vonatkozik, 
hogy t. i. mi e városban, — hol már kész nemzeti és gram-
matikai iskolák léteznek, — melyek részint a város pénztárából, 
részint a tanulmányi alapból fizetett professorokkal birnak, — 
uj felsőbb iskolát emeltünk önhatalmúlag, szükség nélkül, a 
nép megterheltetésével; s azokba a két lelkészen kivül még 8 
tanitót hivtunk és alkalmaztunk, — válaszunk a következő: 

1. Iskolánk ügyét illetőleg semmi önhatalmat nem követ-
tünk el. mer t : 

a) Az e tárgyban kelt k. királyi rendelet 6-ik és 11-ik 
pontja az iskolák felállitását s azokba a tanitó alkalmazását 
mindazon helyeken biztositja, hol privatum exercitium enged-
tetett . — Mennyivel inkább nekünk, kik már az előtt is rég 
időktől fogva saját iskoláinkkal dicsekedhettünk. — Hát a fe-

*) „Engem illet a stólából befolyó jövedelem." 
**) „Hogy a plebánus stóla ezime alat t semmit se merjen követelni a nem 

katholikusoktól." 
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jedelmi szent szón s rendelkezésen épült eljárás önhata lmú 
eljárás-e ? 

b) Iskola-áll i thatást tárgyazó kére lmünk a megye u t ján 
fel ter jesztetet t s arra engedélyt is nyer tünk. 

c) Nagy-Hontmegyének e tá rgyban hozott határozatát , 
mely szerint „azon helyeken, hol csak magános isteni tisztelet 
van engedélyezve, csak triviális iskola lehet," tul nem léptük. 
Csak triviális iskolánk van. Kézikönyve a grammatika, semmi 
nagyobb systema. Azt mutogatni , hogy a grammat ika a tri-
viális iskolákban is helyet foghat , feleslegesnek tar t juk, poésist 
nem taní tunk. 

2. Igaz, hogy városunkban van róm. kath. grammatikál is 
iikola, de hogy ezen iskola tanítói a város jövedelméből fizet-
tetnének, arról semmi tudomásunk. A város eddigelé semmi 
iskolai a lapí tványt nem tett , s min t a vádlevélben áll, a nép 
megterhel tetésével jövőre sem tehet . 

Hal lot tunk ugyan olyasmit, hogy némely senatorok a f. 
január hóban Kemenczén ta r to t t generalis gyűlésben a nevezet t 
iskolák számára évenként fizetendő 2009 í r t ról szóló s a város 
pecsétjével is megerősí tet t kö tvény t a d t a k ; ámde azon sub-
scribált Senator urak maguk is kényte lenek beismerni, hogy 
ahhoz nem járul t minden Senator, hogy az a várossal hivata-
losan nem közöltetett , igy abba a város bele sem egyezhetet t . 
De feltéve, hogy a senatus beleegyezett , kérdés, váj jon jog-
képes-e arra, hogy ilyen, a város közönségét terhelő kötelezett-
séget vállaljon ? — Az ily eljárásnak ellenemond a szokás által 
szentesitett gyakor la t ; ellene a hazai törvény (1723. L X X X I V . j ; 
ellene mond a jog és igazság, mer t minden tisztviselő felelős 
lévén: a közönség tudta és beleegyezése nélkül közjövedelem 
felet t nem intézkedhetnek. Ehhez járul még az is, hogy 0 
Felsége azt rendeli, hogy a nemzeti és grammaticalis iskolák 
professorai nem a Communitas jövedelméből, hanem a tanul-
mányi alapból fizettessenek, mit más czélra fordí tani nem 
szabad. Emlékezetünkben van mint rovatot t és semmisit tetet t 
meg Nógrádmegyének intézkedése, midőn házi cassájából a 
rimaszombati iskolára 2000 f r to t szavazott meg. 

Hogy Rimaszombatban grammaticalis iskola van, igaz, de 
a Communitás annak fenntar tásához nem járul. 

3. Hogy a részünkről való iskola a»üksr;jest a közönségre 
nézve ir.eg nem terhes, érveink a következők: 

2 
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Szükségesnek tart juk, a) mert e város törzslakosai nagy-
részben, lielv. hitvallásnak; róm. catholicusok, kik csak „áren-
dások", kevesen vannak. Az egész Kis-Hontnak lakosai több-
nyire protestánsok, kik iskolákkal és tanitókkal birnak. Ezek 
a rimaszombati grammaticalis cath. iskolát be nem népesitik, 
mert arra semmi sziiségök, hogy ide jöjjenek. Az itteni gram-
matikális iskola növendékei, kivéve neliány alumnust, többnyire 
Nógrád-, Grömör-, Turócz- és Arvamegyékből valók. De a mi 
iskolánk saját kebelünkből, saját liiveink gyermekeiből népe-
sedik be. Éppen ez oknál fogva tartot tuk szükségesnek, hogy 
az egy ludimagister mellé még két praeceptori állást szervez-
zünk. S ha a velünk együtt békében élő róm. catholicusok, — 
kik a közre semmi tizedfizetéssel nem járulnak, — saját val-
lású iskolákkal birhatnak: igazságos lenne-e az, hogy mi na-
gyobb, sokkal több terhet viselő rész, il}T felekezeti iskolától 
megfosztassunk ? 

b) A közistenitisztelet tarthatásának csak nehény évekkel 
ez előtt történt beszüntetése előtt már jó régen oly felekezeti 
iskolánk volt, hogy a rectoron kivül még 6 jnaeceptor tunitott 
egész a philosophia bevégzéséig. 

c) Valamint az annyiszor emiitett processioi katasztropha 
előtt polgártársainkra a kebelbeli felekezeti iskolákból nagy 
haszon háramlott csak már annyiban is, a mennyiben a vidéki 
if júság tartása egyik jövedelemforrását képezé, a közvagyono-
sodásnak s adófizetésnek: ugy reméljük most, hogy a „Türelmi 
Rendelet" vért je alatt szervezett iskolánkból ily haszonjövede-
lemtől el nem üttetünk. 

d) Igaz, hogy városunkban van cath. grammaticalis iskola, 
de mivel vallás és iskola között szoros kapocs van, ugy, hogy 
a szabad vallásgyakorlat önként maga után vonja az iskolák 
szabadságát, uj nemzeti iskolák állithatását bárhol is, — követ-
kezéskép nálunk is. Annyival inkább, mert ez által a nép nem 
terheltetik. És mert 

e) azokban csakis azon tudományok tanittatnak, melyek 
a grammaticus iskolákban gyakorlatban vannak. És mert igy 
biztosabban elérhetjük a czélt, hogy gyermekink hü alatt-
valókká s jó honpolgárokká neveltessenek. S igy 

f ) a német nyelv elemeit is — legalább mint 0 Felsége 
akarja — négy éves tanfolyam alatt könnyebben betaníthatjuk. 
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Hogg a közönségre nézve nem terhes, bizonyítékaink a 
következők: 

a) iskolánkra, a mester és praeceptorok ki tar tására a 
Communitás semmivel sem járul. 

b) Nekünk sem teher, mer t a mesternek 60 fr t , az első 
praeceptornak 80 frt , a másodiknak csak 25 f r to t adunk, mi 
összevéve kevesebb, mint a mennyi egy catli. professornak 
fizettetik. 

c) A I l - ik praeceptor : kán tor egyszersmind a fentebbi 
fizetésért. 

d) Az iskolaépület se sokba jön, mer t ugyanazon épület-
ben, mely számunkra engedélyeztetet t , a rector, első praeceptor 
és iskolai i f júság helyet találnak. A kántor lakik az egyházra 
végrendelet i leg hagyot t házban. 

e) Mindezek fizetésüket az egyház cassájából kapják. 
f ) A két lelkész tar tása által sem nehezül meg az iskola 

fentar thatása , mer t egyházunknak, — habár régebben két 
rendes lelkésze volt, — jelenleg egy Ordinarius lelkésze van. 
A másik káplán, ki fizetését a rendes lelkésztől kapja. 

g) Iskolát járó gyermekeink sincsenek terhére senkinek. 
Nem ugy. mint a catholicusokéi, kik házanként mendicálnak 

h) A felügyelet sem kerül semmibe, mer t azt a rendes 
lelkész ingyen teljesiti. 

A védő irat második része királyi rendeletekre h iva tkozva 
bebizonyítja, hogy a ha lo t taknak ünnepélyes temetése s ének-
szóval való kikisérése — a főutezán a helv. hi tval lásuaknak — 
törvényes joga. 

„Bár — irja Szeőke Ferencz — ezen beadot t declara-
t ionkban az ellenünk beadot t vádra eléggé megfelel tünk is, és 
mind iskolánkat, mind halot ta inknak az utczákon énekszóval 
való kivitelét teljes tehetségünk szerint elegendő okokkal oltal-
maztuk. annyira, hogy a tek. ns. vármegye is Ipolykeszin. 
ta r to t t közgyűlésében, mikor parancsszerüleg opiniot adott , az 
oskolának szükséges voltát megismerte. Minthogy maga meg 
is engedte annak felállítását, ezt tevén hozzája: hogy csak 
triviálisunk kell lennie; mindazáltal félvén attól, hogy a felső 
Consiliumtól nem éppen óhaj to t t választ fogunk kapni, meg-
határoztuk, hogy Felséges királyunknak alázatosan instáljunk 
oskolánk és halot tainknak az utczákon illendőképen énekléssel 
való kivitelének megerősítése iránt. I] végre a megir t actákkal 

2* 
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felküldöttük Bécsbe Majomi Jánost és Bernáth Istvánt, oly 
utasítással, hogy a folyamodást személyesen kézbesítsék a Fel-
ségnek. Ugy de Bernáth István, ki tudott volna a Felséggel 
németül beszélni, az útban megbetegedett, Pozsonyban maradt, 
s csak maga ment Majomi Bécsbe, s az iratokat Nagy Sámuel 
ágensnek kézbesítvén, beteg társához Pozsonyba visszatérve, 
együtt hazajöttek julius elején." 

„A folyamodást Nagy Sámuel ágens a Felségnek kézbesiti 
s csakhamar a consiliumra a cancellariától informáló parancs 
menesztetik s ennek folytán a consilium az instancziákra két 
parancsolattal felel." 

Az 1784. szeptember 7-én kelt leirat elrendeli, hogy az 
„iskolát tárgyazó ügy mindaddig felf'üggesztetik, mig a „Dis-
trictualis Studiorum Director" e tárgyban jelentést nem tesz." 

A halottak énekszóval való kikisérése egészen betiltatik. 
A másik intimatum a Consilium tói szintén 1781. szept. 

13-ról keltezve, már nemcsak a felfüggesztését mondja ki, de 
egyszersmind rosszalását fejezi ki az egyház eljárása felett, s 
nemcsak a felsőbb, de még a grammatikális oskolák szervez-
hetésétől is eltiltatik a districtualis studiorum director relatioja 
folytán. 

E két rendelet a Nagy-Hont gyűlésén 1781. november 
7-én, Kis-Hontban november 29-én publicaltatván, oskolánk 
betil tatott ." 

Minthogy azonban a gyűlésen semmiféle magyarázatot 
nem adtak a rendelet mellé, függőben maradt azon kérdés, 
hogy „minden részben betiltatott-e iskolánk, vagy csak quoad 
humaniora et lat ina?" Voltak, kik az első mellett liarczoltak. 
„Én pedig — úgymond Szeőke Ferencz — a nemes vármegyét 
reflektáltam a parancsolatra, mely emlékszik a grammaticai 
oskolákról, mondván: „azon oskolák tiltatnak itt, melyek pri-
vata auctoritate erigaltattak általunk; már pedig a magyar és 
triviális iskolát a vármegye tudtával és tolerantialis kegyelmes 
parancsolatnak erejével erigáltuk". í gy állapodtak meg abban, 
hogy a magyar oskola maradjon, a deák eloszoljon. 

Ez okon elbocsájtották az egyik praeceptort, Szokolay 
Istvánt, ki innen Serkébe ment tanítónak, itt maradtak Bujdosó 
János rector, Bettes Dániel kántor s egy darabig csak magya-
rul tanítottak. 
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„Ez igen nagy csorbája volt iskolánknak, mer t sok gyer-
mekeink eloszlattanak s mesterségre állottanak."*) 

Azonban már a következő évben ismét folyamodást nyúj-
to t tak be a Felséghez, esedezve egy nagyobb iskola megenge-
déseért. A kérvényt , mely német nyelven volt irva, személyesen 
adta át Nagy Sámuel ágens a királynak 1785. márczius 17-én. 

A kérvényt a Felség jó indulat ta l fogadta s miután Vaij 
htván főgondnok és őri Fiilep Gábor, kik ez időtájban a 
debreczeni és pataki diákoknak excorsiojükért épen 0 Felségé-
nél esedeztek, szintén melegen a ján lo t t ák : a r imaszombatiak 
kérelme teljesitve lón, s az egyház egy, 1785. ápril. 11-én kelt 
rendelet tel örvendezte te t t meg, mely szerint „Rimaszombatban 
helv. hitv. lakosainak . . . tekintve nagy számukat . . . megen-
gedtet ik , hogy beszüntete t t iskoláikat megnyithassák." 

E rendelet 1785. ápr 22-én Hontmegyében kihirdet te tvén-
a deák tudományokat azonnal elkezdték tanítani, behozták a 
német nyelv tani tását is, és német- tanárul ágost. ev. tani tót 
alkalmaztak. Ez Kőbán András volt, ki mind a három classis-
ban taní to t ta a német nyelvet.**) 

Most már azt lehetet t remélni, hogy a nyugalom helyre-
áll. Azonban még egy év sem telt el, már is uj felleg gyűl t 
az iskola egére. Ugyanis 1786. márczius havában Török József 
sürget te b. P rónay Gábort, a pozsonyi disstrictusbeli iskolák 
főgazgatóját , hogy a helvét hitvallású és lutheránus iskola a 
catliolicusokéval Rimaszombatban egyesit tessék; s hogy ezen 
2009 forint interesse, mit a magistratus eddigelé évenként a 
katholikus iskolára fizetett, az igy egyesítendő vegyes iskolára 
fizettessék. 

Ezen, mindenesetre meglepő indí tvány oka volt az, hogy 
a helv. hitvallásuak iskolája rohamosan benépesült, ugy, hogy 
ezen évben 328 növendéke volt, kik közül nemes származású 
150, polgár-gyermek 1(51, s plebejus 17. 

A főigazgató azonban — bár a plebánusnak adot t vála-
szában kijelenti, hogy „egyiket se akadályoztat ja , — jónak 
lát ta előbb Szeőke Ferenczczel közleni a dolgot, s tőle felvi-
lágosítást kérni. 

Szeőke válasza következőleg hangzik : Méltóságos ú r ! A 

*) Szeőke F. feljegyzése. 
** ) Őt megelőzőleg már két iigost. evang. priecoptor működött tanintéze-

tünkben. 
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vegyes iskolák létrehozatalára vonatkozó intézkedéseiben a 
Felség — tudjuk — azon főindoktól vezéreltetik, hogy az adózó 
nép a sok különféle iskolák, alapitványok, professorok s tanitók 
által igénybe vétetni szokott terhek által meg ne nyomorittas-
sék. Hogy Rimaszombatban ily vegyes köziskola nem létesit-
hető, okaink ezek: 

1. Hogy saját felekezeti iskolával bírjunk s azt privative 
feltarthassuk, különös kegyelmes kir. rendelet által biztosítva 
vagyunk. 

2. Igaz, hogy a rozsnyói püspöknek a helytartó tanácsnál 
tet t relatioja szerint itt róm. cath. iskolák vannak; azon vádja 
is igaz, hogy gyermekeinket oda nem járatjuk. Nem járatjuk, 
mert 0 Felsége e kötelezettség alól bennünket feloldozott, az 
o tárgyban kelt kibocsátvány világosan azt tartalmazván, 
..hogy bármely iskolák alapításánál a nép nagyobb részének 
akarata mindig respektálandó." Ezen szavai pedig épen mel-
lettünk bizonyítanak, „quod hic loci H. Conf. addicti magno 
numero degent." *) 

3. Catli. polgártársaink sokkal kevesebb számuk daczára 
az egyesülés esetében, részükről még két professort akarnak 
beállítani, s nekünk csak egyet engednének át, holott mi 
felsőbb kegyből már jelenleg hárommal bírunk. 

4. Az iskolába járó gyermekek száma naponként növek-
szik, elannyira, hogy a minden felekezetbeli növendékek be-
fogadására képtelen. De magok a tanitók sem volnának képe-
sek ily nagyszámú ifjúságot kellő sikerrel vezetni. 0 Cs. Kir. 
Felségének a legközelebbi évről kibocsátott rendeletében ez 
áll: „quod si vero propter copiam puerorum duo scholae ne-
cessariae adinvenitur, et incolae diversis addicti forent reli-
gionibus, tunc una catholica, altera a catholica erigenda admit-
tatur." **) 

5. Figyelembe veendő az is, hogy iskoláinkba nemcsak 
helv. hitv., hanem az ágostaiak gyermekei is, nemcsak helybül, 
hanem a szomszéd megyéből is seregestül járnak. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy 
6. Róm. cath. polgártársaink, azon, pusztán csak néhány 

*) „Minthogy ezen helyen a helv. hitv kóvetök nagy számmal élnek." 

**) Hogyha a gyerme!:ek sokasága miat t két iskolára van szükség és a la-
kosok külömböző felekezetűek akkor egy cathol ieus és egy nem cathol icus á l l i tan ló. 
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catholicus egyén által a cath. iskolára rendelt 2000 írtból álló 
beneficiumra egyedül saját professoraikat akarják adni, nekünk 
meg semmit. De feltéve, 

7. hogy abból a mi iskolánk számára is hajlandók volná-
nak valamit adni, az nem áll hata lmukban; mert az a pénz-
adomány a senatus többségének tudta nélkül történt, annak 
pedig, hogy az a catli. iskolára fordittassék. az adózó nép 
ellentmondott. — A rimaszombati városi cassa — sokramenő 
adóssága miatt — ily terhet meg sem bir. De ellene mond a 
hazai törvény is. 

8. Hitsorsosaink a jótéteményben nem is kivánnak része-
sülni, minthogy az az összes nép megkérdezése nélkül történt, 
és mert nem akarják a város kárát. De 

1). az acath. községeket a catli. mesterek fizetésétől a 
kir. rendeletek is feloldozták; Rimaszombat lakói pedig nagy 
részben lielv. liitv., igy ahhoz a catholicusoknak semmi alapos 
jogigényük nincs/ ' 

Az itt felsorolt okok alapján az egyesülésből semmi 
sem lett. 

Az ekkor szenvedett kudarcz daczára sem nyugodott 
Török József plebánus. Már a következő évben azon követe-
léssel lépett fel, hogy Rimaszombat közpénztára mind a pap 
s tanitók fizetéséhez, mind az iskola és tanitói lakok igazítá-
sához és felépitéséhez járulni köteles. Állítását, melyet itthon 
érvényre emelni képtelen volt, 1787. november 7-ikén kelt 
felterjesztése mellett egy szerződéssel is támogatta. 

E szerződésben, mely mint bebizonyittatott. teljesen alap-
talan volt, 2000 forint követelésről van szó. melylyel a város 
közönsége a róm. cath. iskolának tartozik. Az ebből támadt 
per 1788. április 24-ikén kelt leirattal intéztetett el. melynek 
értelmében a rimaszombati helvét hitvallásuak a jogtalanul 
támasztott követelés terhe alól feloldoztattak, s a róm. catho-
licusok utasíttattak, hogy „iskolájukat saját költségükön épít-
sék fel / ' 

Azonban ínég ekkor sem szűntek meg a róm. catholicusok 
sürgetni a közös iskola felállítását. De szelídebb utakon pró-
báltak szerencsét. E czélból jelent meg a városban Klaniczay 
vicedirektor s kereste fel Szeőke Ferencz lelkészt, kén-e, hogy 
a lakosságot az eszmének megnyerni segítsen, hozzáadva: 
hogy királyi rendelés szerint a három valláson levő papok 
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közül egyik sem jelenhetik meg a deputátióban, mely lesz a 
városházánál és hogy csak két embernek szükséges lészen 
megjelenni egy vallás részéről; 2. hogy Írásban adjuk be ér-
telmünket." 

A Szeőke Ferencz által fogalmazott előterjesztés, melyet 
a helv. liitv. egyház nevében Méhi Molnár István és Szügyi 
Mihály nyúj tot tak be, hat pontban sorolja fel azon okokat, 
melyeknél fogva az egyház tagjai a felekezeti iskola fentartá-
sáról le nem mondhatnak. 

Ezek elseje kimondja, hogy ily vegyes iskola fogalmával 
még a tervezők sincsenek tisztában; hogy 2-szor a helv. hitv. 
tanuló ifjúság királyi rendelettel már 1784-ben a róm. cath. 
iskola látogatásától fe lmentetet t ; 3-szor, hogy 1785-ben okt. 
4-én 28427. sz. a. kelt legfelsőbb határozat szerint: ,.ita dictas 
nationales scholas, quas protestantes seu jam ex praeliabito 
longioris temporis usu, seu post emanationem Benignissimi 
Edicti Tolerantialis actualiter liabent, sine difficultate iisdem 
porro quoque reliquendas esse," *) 4-szer, hogy egy iskola és 
egy tanár annyi tanuló számára, mennyi a helv. liitvallásúak-
nál van, kevés; holott 5-ször, az 1785-ik év szeptember hó 
27-én kiadott legkegyelmesebb kir. rendelet szerint, ,.hol sok 
a tanuló, ott két iskola állítandó", „una catholica, altera hel-
vetica" ; végre 6-szor, az ev. ref. iskola fentartása által sem a 
város, mint Communitas, sem a lakosok nem terheltetnek meg, 
mivel az összes kiadásokat a helv. hitv. ecclesia fedezi az erre 
külön kezelt alapból. 

Hasonló szellemű felterjesztést adtak be az ágost. evang. 
vallásúak is, „velünk egyetértvén." 

E két felterjesztésre b. Prónay László megjelent Rima-
szombatban s 1788. julius 7-ikén hozzá benyújtott jelentés 
alapján kimondotta, hogy Rimaszombat ,.in Altissimo Yerbo 
Regio plenam fiduciam et securitatem habet." **) 

Ez volt az utolsó felekezeti harcz az iskola érdekében. 
A korszellem szabadabb iránya, s az 1790—91-iki törvények, 

* ) Azon úgynevezett nemzeti iskolák, melyekkel a protestánsok hosszú 
időtől fogva birnaJk, — akár azok, — melyek a kegyelmes türelmi rendelet ki-
bocsátása óta tényleg megvannak, továbbra is minden háboritás nélkül birtokuk-
ban hagyandók. 

**) Rimaszombat a legmagasabb királyi kinyilatkoztatás értelmében teljes 
biztonságot és oltalmat élvez. 
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főkép pedig a X X V I - i k t.-cz. a protestánsok jogait biztosítván, 
megszünte t ték a nyilvános támadásokat , s megadták a jogot a 
prot. felekezeteknek arra, hogy egyházukat és iskoláikat, min t 
a nemzeti művelődés tényezőit , szabadon fejleszthessék. 

Ez alapon és i rányban működöt t a r imaszombati helv. 
hitv. iskola 1853-ig, hogy ettől kezdve mint egyesült prot. 
gimnázium folytassa működését s teljesítse hivatását , mely reá, 
mint a két testvér prot . felekezet egyetlen látható kapcsára 
és mint a magyar nyelv és hazafias érzelem egyik szélső vilá-
gí tó szövétnekére vár. 

b) Igazgatás, felügyelet. 

Az igazgatás és főfelügyelet a tanács jogköréhez tartozott . 
— Ez ál lapí tot ta meg a tanárok fizetését. A közvetlen fel-
ügyeletet a lelkész és az iskolai főinspector — ki mindig egy 
előkelő polgár, volt — gyakorolta, kinek kötelessége volt a 
tanácsnak a taní tás menetéről , az iskola anyagi és szellemi 
ügyeinek állapotáról időről-időre jelentést tenni. 

Ugyancsak a tanács intézte el azon peres ügyeket , me-
lyek a rector-professor és praeceptorok között olykor-olykor 
felmerültek, vagy ha a tanár i kar és az egyes szülék között 
fordul tak elő nézeteltérések. Ez volt a békebiró, ez jutalmazta 
vagy bünte t te érdeme szerint nemcsak a tanár i személyzetnek 
azon tagjait , kik kötelességükről bármely i rányban megfeled-
keztek. de a város közönségét, a szülőket is, ha kötelességüknek 
eleget tenni vonakodtak. És gondoskodott a megüresedet t 
helyek betöltéséről, melynél a lehető legkörültekintőbben jár t 
el, részint levélben, részint küldöttségileg keresvén fel az 
egyházkerületnek s a sárospataki főiskolának vezérférfiait vagy 
azon kiváló tanintézetek vezetőit, melyeknek kebelében oly 
kiváló i f jak végeztek, kiket már jó hírüknél fogva a felügye-
lete alat t álló tanintézet vezetésére és igazgatására alkalma-
soknak tar tot t . Ez határozta meg a tandí j mennyiségét, kitűzte 
a vizsgálatokat, s testület i leg ve t t részt azokon, gondoskodott 
a könyvtár szaporításáról is. 

De széles látkörét nemcsak ez bizonyítja, hanem az is, 
hogy korán át lá t ta azt, hogy e tanintézetnek hazafias missiót 
is kell teljesítenie — s a nem magyara jkú szüléket és gyer-
mekeket, — hogy a magyar nyelv mellett a magyar hazafias 
szellemet is elsajátíthassák, ide kell édesgetnie. Ez okból már 



1754. augusztus 30-án irnak Fischer András ágost. liitv. evang. 
superintendensnek Késmárkra, hogy egy jóravaló if jút ajánljon, 
kinek ajánlatára Komsill Györgyöt meg is választják s ez hi-
vatalát 1755. január 2-án el is foglalja.*) 

Ugyanezen okból választják meg 1756. okt. 31-én Sztregho 
István ágost. hitv. evang. praceptort, ki 1761-ig működik az 
iskola kebelében.**) 

De nemcsak arról gondoskodik, hanem arról is, hogy a 
tanárok fizetése rendesen befolyjon, s hogy a diákok ellegyenck 
látva. A szegénysorsu vidéki tanulók az iskolaépületben kap-
nak szállást, a XVII- ik században deputátumokból élnek, mig 
a X V I I I . században már a polgárok látják el őket is (coquia); 
sőt a szegényebbeket, — mivel a tóga sok pénzbe kerül, — 
ruhával is segélyezi.***) 

A fentebbiek igazolására álljon itt a következő két ok-
mány, mely reánk marad t : 

,.Anno 1668. die 22. Febr. 
Az böcsületes Tanácsnak Conclusioja az itt lakos s lako-

zandó Diáki rönd felöl ez: 
1. Hogy az mely Persely röndeltete jani pridem az Diá-

koknak az Templomnak elibe, annak az jövedelmi az Iffiuság 
között esztendőben kétszer, azaz Karácsonykor és Pünkösdkor 
dividaltattikfele-felére, az fele pedig inkább maradgyon még 
az Scholánk szükségire. 

2. Hogy annak a Perselynek kolcsa nem fog a modo 
(mostantól kezdve) az eö dispositiojokban lenni, hanem mig 
egyszer arra rendeltetett Procuratorunk eckori Prédikátor 
uraimékkal juxta bona placitum disponáljanak azon praetitu-
latum bonumból, ut dictat tribus. 

3. Hogy a mely Sabathale Buza járt az malmunkból*) 
az Diákiuk részére, azok is a modo nem lesz liberum arbitriu-
rnokban, hanem az mikor kiosztatik s az szükség ugy hozza, 

*) Fizetése volt a várostól 60 fr t . minden külső tanítványtól 2 fr t tandij , 
naponként 1 font litis, 10 kila buza. 25 font só, 1 font bors. 1 véka lenese, 1 
véka borsó 1 véka kása. 12 font faggyú, lakás, elegendő fa. Magánórákat adhat , 
a rendes tanuló órákon kívül, a szülőkkel való szabad alku s/.erint. Prot 101. lap. 

**) Ennek lizetése a következőkből á l lo t t : A várostól 60 frt készpénz napon-
ként 1 és V* font hus, 50 font só, 1 font bors, 1 véka lenese, 1 véka borsó. 1 
véka kása. szalonnavételre 5 fr t . 12 font faggyú, lakás, elegendő fa, sátoros ünne-
pek alkalmával 1 akó bor, 4 máriás a helybeli. 30 garas a vidéki tanulóktól. 

* •* ) 1763 deezember 23-án Barthus Is tvánnak 6 frtot ad a tanács tógára. 
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süttessenek belőle sufficientiájukra az mi Praeclikatoraink. Hogy 
ha penig Pénzre fordíthatna belőle, az pénz tétessék a Per-
selybe és acképen dividáltassanak a Perselybe hányat ta tot t pénz 
fele-felére. Postremo liogi ha pro portioné divisionis novitius 
találtatna közöttök is, annak is egyenlőképp agyon egy részt, 
mint a többi." 

1770. Jan. 7. Togati beneficiarii 15 necessarii judicantur, 
tam in scliola, quam in publicis servitiis. — Ex his enim 
quinque classes docent publicas, reliqui vero Campanatores, 
Cantores in choro et in funerum eomitivis. Servitores item 
beneficiarii nro 7. qui ad latus praemissorum Togatorum inser-
viunt, praeterea publica servilia opera scholestica praestant. 
Vivunt Iii ex benefactorum oppidanorum partim, partim vero 
Fundatorum spontaneo beneficio a fundationibus taliter prae-
sicato. Praeter hos quicunque in scliola nostra studia tractare 
volunt, vel subsidio parentum, cognatorum et benefactorum 
beneficio vivere et subsistere debebunt, alias ex Benigna dis-
positione Regia in schola nostra nullotenus patientabuntur.**) 

Ezen határozatra azért volt szükség, mivel oly tömegesen 
jelentkeztek „togatusok", hogy ezeknek eltartása nemcsak az 
e czélra szánt alapok jövedelmét merítette ki, hanem óriási 
teherként nyomakodott a város közönségére is, minthogy na-
ponként el kellett őket látni ebéddel, télen még fával is. E 
mellett a hivatalban levők gyakran alig jut ta t tak a küldött 
ebédből valamit az u. n. „neutralisták"-nak,***) mi miatt sok 
perpatvar volt közöttük. Minthogy pedig télen a fát nem 
mindig „tisztességes" uton, t. i. kéregetés utján szerezt 'k be, 

*) Sak i thate alatt a szombaton bejövő vámot értették, mely a diákok e l -
látására fordíttatott, sót némelyek szerint nemcsak ez. de az ÖSÍZPS vámok, melyek 
szombaton a város kapuinál befolytak, hasonló czélra fordíttattak. B —r 

**) 15 jótéteményes togatusra van szükség Mert ezek közül 5 a nyi lvános 
osztályokat tanítja, a többiek pedig harangozok, éneklók HZ énekkarban és a te-
metési meneteknél. Ugyancsak 7 jótéteinényes gyermek szolgál a fen'ebb emiitett 
togatusok oldala mellett, ezen kívül vég/.i az iskolai közszolgálatot. Kinek pedig 
ezek részint a városiak áldozatkészségéből , részint az alapítók önkéntes, az alapít-
ványoktól külön választott, jótéteményéből . Ezeken kiviil bárki, aki a mi iskolánkban 
tanulni akar, tartozik szülei, rokonai és pártfogói oltalma alatt lenni azok 
áldozatkészségéből élni. másképen a mi iskolánkban a kegyelmes királyi rendelet 
é ltelmében meg nem tűrhető Protoculluin 17£9 —1784 16-ik lap. 

***) Ezek azok voltak kik semmiféle hivatalt nem viseltek, sem szolgálatot 

nőin teljesítettek. 
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a tanács a Szondiano-Kenessyana fundatioból fűtésre 3 öl fát 
szavazott meg a diákok részére. 

A közvetlen igazgatás, a tanulók feletti felügyeleti jog a 
rector-professor tisztéhez tartozott. Ez ellnőrizte a praecepto-
rok tanítását, figyelemmel kisérte társadalmi és magánéletüket; 
felügyelt a rendre, vezette a beiratási könyveket s eljárásáról 
a vizsgák alkalmával beszámolt. 

Minthogy pedig az igazgatók 2—3 évenként változtak, a 
fegyelem a tanintézet kebelében sok változásnak volt kitéve. 
Ha erélyes kezek vezették az iskola ügyeit, volt rend, fegye-
lem, előmenetel; ellenesetben pedig ezek ellenkezője következett 
be. I ly esetek alkalmával nem egyszer fakad ki a ns. tanács, 
s nem egyszer hivja fel a lelkészek és főinspector figyelmét a 
tapasztalt hiányok megszüntetésére, sőt tanácsért az egyház-
kerületi és az egyes közeli iskolák (Losoncz) elöljáróságait is 
megkeresi. 

E tapasztalat folytán pendült meg az állandó igazgatóság 
eszméje 1750-ben, s már 1751-ben Losonczy Józsefet ,.perpetuum 
rector ' -nak választják meg, ki 10 éven át igazgatta e taninté-
zetet, de 1761-ben lelkésszé választatván, az állandó igazgatóság 
eszméje hosszú időre lekerült a napirendről s csakis 1823-ban 
állandósittatott Kovács János, ki 5 évig igazgatta ezen tan-
intézetet. 

Az 1781. okt. 20-án kiadott „Türelmi Rendelet" vissza-
adván a rimaszombati helvét hitvallásuaknak önrendelkezési 
jogát, az egyház és iskola kormányzási és felügyeleti jogát az 
egyháztanács vette kezébe, melynek hivatalból tagja lett később 
a „Rector professor" is, igymindazon jogok, melyek a múltban 
a városi tanács hatáskörében voltak, erre szállottak. 

Az intézet összes vagyona s legfőbb jövedelmi forrása az 
it. n. „középső malom" is elvétetvén, az egyháztanácsnak uj 
jövedelmi forrásokról kellett gondoskodnia. — Első sorban a 
hiveknek soha nem lankadó áldozatkészsége volt az alap, mely 
az iskolát uj életre keltette, ugy, hogy habár ez az egyház 
szervezése, s templomépités által nagyon is igénybe volt véve, 
oly meglepő mértékben nyilatkozott meg, hogy már 1783. okt. 
1-ső napján az uj iskolát megnyithatta. 

E naptól kezdve a felügyelet egész 1853-ig az egyház-
tanács kezében volt, mig a főfelügyeleti jogot a gömöri egy-
házmegye közvetitésével a tiszáninneni helv. hitv. egyházke-
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rület gyakorolta, mely 1823-ban a „ns. Gymnasium" rectorát 
hivatalosan is elismeri professornak s követeli, hogy az igaz-
gatóság állandósittassék. 

Az igazgatóság állandósítása u tán külső főgondnokot is 
választanak, hogy legyen, ki az iskola ügyei t a város határain 
kiviil is méltóan képviselje. — Az első főgondnok Szathináry 
Király Pál volt 1828-ban. Ot követ te Kis-Csoltói Ragályi Fe-
rencz 1831-ben, kinek lemondása u tán 1834. máj. 1-én Szilasi 
és pilisi Szilassy Ferenczct t isztelte meg az egyháztanács e 
diszes állással, melyet az egyesülésig (1853-ig) Ragályi Pál és 
Fáy Gusztáv töl töt tek be, kiknek mindenike lelkiismeretes 
buzgalommal és áldozatkészséggel munkálkodot t az iskola 
anyagi és szellemi felvirágoztatásán. 

De habár az igazgatóság ál landósi t ta tot t is és habár 
1830-ban a „logica" tani tását is behozták, — igy az iskola 
régi fényének visszaszerzésére s az osztályok számának eme-
lésére minden lehetőt e lkövetet t az egyháztanács, — nem nyúj t -
hatván elegendő s tisztességes fizetést a tanároknak, az igaz-
gatók is gyakran vál toztak most is. Mig végre, habár nem is 
fényes, de az akkori viszonyoknak teljesen megfelelően szer-
vezvén az igazgatói fizetést, 184:6-ban Baksay Istvánt állandó 
igazgatónak megválasztot ták, ki 1853-ig mély belátással és 
kiváló paedagógiai szakértelemmel vezet te az iskola ügyeit . 

A rimaszombati iskola törvényei 1715-böl. 

Előszó. 

Miután semmi emberi társaság, semmiféle állam vagy 
város, sőt még egyház sem állhat fenn törvények nélkül, ugy 
hogy ne volna meg az erényeknek jutalma és a vétségeknek 
bünte tése : azért szükséges, hogy a mi iskolánk társaságát is 
törvények igazgassák és kormányozzák, min t az apostol szerint 
az Is ten házában is, a melynek az iskola egy részét alkotja, 
minden illendően és rendben tör ténjék ugy a tudomány, min t 
a kegyesség és a jó erkölcsök t e rén : azonképen rendezzük és 
végezzük hát az Is ten dicsőségére és a mi iskolánk diszére. 

• I I . 

Miután pedig, mint minden más, ugy a mi iskolai társa-
ságunk is tanítókból és kisebb nagyobb korú és helyzetű 
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tanulókból áll: azért iskolai társaságunk minden egyes tagja 
számára az ő állásának, korának és helyzetének megfelelő 
törvényt szabtunk. 

A rektor állásáról és kötelességéről szóló törvények. 

I. Mivelhogy a jólétnek és romlásnak, s magának az is-
kolának is alapját nagyrészben a rektor tölti be: azért állittassék 
a mi iskolánk élére olyan rektor, a kit komoly férfiak ajánlja-
nak, a kit a tanács és lelkipásztorok hivjanak meg; igazán 
kegyes, derék, tisztességes férfiú, a ki a szent theologiához 
szükséges nyelveknek tudós müvelője. tanult, hü és szorgalmas; 
a ki szeret tanitani és szívesen dolgozik, a tanács és lelkipász-
torok által előirt jókat gondozza, a kit azok l ie^behagynak, 
elismernek és megerősítenek; hogy a szükséges tekintélylyel 
föl legyen ruházva. 

II . A hivatalosan bevezetett és állásában megerősített 
rektor áláirja nevét az iskola fölolvasott törvényeinek. 

I I I . Ha valamely uj tanuló vagy akárki más, nemes vagy 
nem nemes jön tanulás végett ebbe az iskolába, fölkeresi 
a rektort a ki közli az egyház lelkipásztoraival, hogy valaki 
be akar lépni a iskola polgárainak sorába, hitelreméltó ajánlások 
és bizonyítványok alapján fölveszi és w g y maga, vagy pedig 
az iskola seniorja által lakást jelöl ki számára. 

IY. Minekutána azt akarjuk, hogy a mi iskolánk tóga-
viselő polgárai az Isten dicsőségének előmozdítására és a mi 
iskolánk díszére és hasznára nevelődjenek, hogy azután a 
nagyobb iskolák és kollégiumok alkalmas tagjai lehessenek: 
azért is a rektor saját bölcsessége szerint rendezzen leczkéket 
iskolánk hasznához és szükségéhez képest, ugy hogy iskolánk 
polgárai a tlieologiában, filozófiában, logikában és a szent 
nyelvekben legalább kezdetleges ismeretekre tegyenek szert, 
azért tartsa kötelességének a logika, filozófia és theologiai 
rendszer, valamint a szent nyelvek elemeinek előadását és a 
mit előadott, kikérdezés és gyakorlás által tegye iskolai mun-
kává. 

Y. Mivelhogy a gyakori vitatkozások igen elősegitik a 
tudás megszerzését és a többszöri gyakorlás jó hatással van az 
elme fejlesztésére: azért is e törvény erejével elrendeljük, hogy 
a rektor havonként legalább egyszer nyilvános vitatkozást tart-
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son az általa előadott tanulmányokból, de okosan úgy intézze 
a dolgot, hogy az időt egészen el ne vegye az annyira szükséges 
ismétlésektől (mert annyit tudunk, a mennyit emlékezetben 
tarthatunk.) 

VI. Mivelhogy iskolánkat a rektor felügyeletére és gond-
jaira bizzuk, azért e törvény értelmében tartozik az osztályokat 
gyakran látogatni, mindenkor tartsa lelkiismeretbeli kötelessé-
gének mindenkit kötelességeinek teljesítésében ellenőrizni, hogy 
sem a tanitók hanyagsága, sem pedig azok meddő tanitási 
módszere folytán a rektorra bizott iskola kárt ne szenvedjen 
és a tudományokban hátra ne maradjon: azért is naponként 
hallgassa ki a gyermekeket tanitóik előtt, hogy megtudhassa, 
minden egyes gyermek mit tud magától, ne is segitse őket a 
felelet szájbarágásával, hanem amit egyik nem tud, a másiktól 
kérdezze. 

VII. A leczkéket, hacsak kikerülhetetlen szükség nem 
kényszerit rá, el ne hanyagold. 

VIII. Szorgalmasan ovakodni kell attól, hogy az iskola 
határain belül, vagy kivül járó-kelő vendégekkel ne töltse el 
a tanitási időt, vagy pedig, hogy botrányos példaadással má-
soknak is ártson, tekintélyét lerontsa, hanem ha hivják, vagy 
a vendégség jogán kényszeritik is, mindig jusson eszébe tisztje. 

IX. Ne menjen el a rektor hosszabb időre a felsőbbség 
engedelme nélkül. 

X. A reggeli és estéli könyörgéseken és a biblia olvasása-
kor legyen jelen, hogy jelenlétével megakadályozza az isteni 
szent tiszteletnek azt a megbecstelenitését, a mely az ifjúság 
éretlenségéből és az isteni tisztelet méltóságát keresztyénileg 
föl nem fogó tudatlanságából ered. De ha jelen van, gondos-
kodjék, hogy minden rendben menjen. 

XI . Az iskola törvényeit, a melyek a rektorra és a 
nagyobb-kisebb, nemes és nem nemes tanulókra vonatkoznak, 
évenként alkalmas időben ünnepélyesen föl kell olvasni az 
iskola összes külső és bentlakó polgárainak jelenlétében. Vala-
hányszor pedig a szokott szünetek: mint karácsony, húsvét, 
pünkösd és a nyári szünet után az iskola megnyilik, a tanulókra 
vonatkozó törvényeket a szükséges magyarázatokkal ellátva, 
újra fel kell olvasni. 

XI I . Mivel pedig az egyházak látogatása, igen nagy ha-
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szonnal jár, azért azt akarjuk, hogy valahányszor ebben az 
egyházban látogatást tartanak, a rektor iskolájával együt t 
ugyanott megjelenjék. 

X I I I . Ha a rektor, némely tanulókat elő akar léptetni, 
közölje tervét az egyház szolgáival, de jó lelkiismerettel, sze-
mélyválogatás nélkül, megfontolva járjon el a méltó, kegyes 
és a tudományban jártas tanulókkal, a kik pedig bucsut mon-
danak a kollégiumnak, azokat valami alkalmas beszéddel 
bocsássa el. 

XIY. Ugy állapitottuk ugyan meg, hogy a rektor legyen 
a törvények legfőbb őre, de mégis a tanulókra vonatkozó 
törvények külön is meglegyenek a seniornál, hogy az akármikor 
átadhassa az uj tanulóknak olvasás végett és igy mindenki 
megértse, hogy kinek-kinek mit ir elő a törvény. 

XV. A növendékek ismétléseit hetenként kétszer: szerdán 
és szombaton kérdezd ki, hibáikat ne hallgasd el, a kölcsönös 
súgásokat ne türd. 

XYI. Kivánjuk, hogy iskolánk rektora az iskola nagyobb 
hasznára külön értekezleteket is tartson előadásának minden 
tárgyából. 

XVII . Az egyház lelkipásztorai és az iskola rektorai közt 
legyen kölcsönös szeretet, a mely az előbbi fél szeretetén és 
az utóbbinak engedékeny alkalmazkodásán alapul. Mint az 
isteni szent ige doktorai és pásztorai világoskodjanak hallgatóik 
és tanítványaik előtt tisztjük betöltésével és jó példájiikkal az 
egyház és az iskolák javára; azért ha valami törvényszegés 
történik, a mit a rektor el nem intézhet, az egyház pásztorai 
ha meghivatnak, keresztyéni kötelességből igyekezzenek segíteni 
és tanácsaikkal is odaliatni, hogy a mi legjobb belátásuk szerint 
az iskola veszedelmére szolgál, azt jó tanácscsal és minden 
igyekezettel törekedjenek elhárítani. 

XVII I . A nagy és nehéz kérdésekben forduljanak egyér-
telemmel a borsodi egyházmegye tisztelendő és szaktekintélyíi 
seniorához, mint a ki az egyházmegyében levő gyülekezetek 
és iskolák birá ja ; a kinek tekintélyével végérvényesen elintéz-
tetnek az ügyek minden ellenkezés és fölebbezés nélkül akár 
a tanulók, — akár mások részéről. Az egyházi hatóságok 
intézzenek el mindent jó lelkiismerettel, amint az ügy kivánja, 
akár maguk, akár küldötteik személyében részleges vagy álta-
lános gyűlésben, az iskola falain belül vagy kiviil, hogy minden 
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makacs és kihivó engedetlenség és szabadosság, mint az elve-
temült fejetlenség anyja, az isteni és emberi jog által meg-
engedett eszközökkel megfékeztessék. 

A törvényszegő rektor büntetése 

Ha a rektor tisztjét elhanyagolná, akkor a tanács és az 
egyház lelkipásztorai ismételve figyelmeztessék őt, ha a figyel-
meztetés nem használ, szigorúan dorgálják meg, végre ha 
hanyagságában megátalkodik, veszítse el hivatalát. 

X I X . Vasárnap délelőtt 9 órakor és délután 1 órakor 
szorgalmasan tartsd meg a katekizáló leczkéket, a melyeken 
az iskola nagyobb-kisebb polgárai kivétel nélkül jelenjenek 
meg, valahányszor pedig az ur szent vacsorája kiszolgáltatik, 
egy héttel előbb katekizáld az odajáruló gyermekeket az 
úrvacsorára vonatkozó kérdésekből; aki pediglen ezeket a 
leczkéket elhanyagolja: a nagyobb fizessen 6 pénzt, a kissebbeket 
pedig méltóképen meg kell fenyíteni. 

A rimaszombati iskola növendékeinek szervezetéről és tisztjéről 
szóló törvények. 

B ü n t e t é s s e l . 

I. Ha valaki megfelelő korú nemes, vagy nem nemes, 
tanulmányainak folytatása végett akár önként, akár küldetésből 
jött a mi iskolánkba: egy hót lefolyása alatt keresse föl a 
rektort, rövid és illedelmes beszéddel kérje a fölvételt, s ha 
felvették, elégedjék meg azzal a helylyel, a melyet az iskola 
seniorja kijelölt neki és alávetése tanuságául azonnal írja alá 
az iskola törvényei t ; ha pedig valaki másképen cselekszik, 
úgymint valamelyik polgárhoz tér be és egy hét alatt alá nem 
irja a nevét és az előirt módon nem kéri, hogy az iskola pol-
gárainak sorába fölvétessék: arra nézve a város birájának 
legyen kihallgatási és felügyeleti joga. 

II . Azután az iskolai gyülekezet sorába fölvétetve, tartsa 
kötelességének lelkét kegyességgel és tudománnyal fölruházni, 
elméjét a legjobb tanulmányokkal kiművelni, életét pedig éke-
sítsék a tisztességes erkölcsök. Mert a kik dobzódva élu.ek és 
életüket munka nélkül töltik, a dolgos méhek heréinek módjára, 
vagy gonozs erkölcsöket követnek, a rektornak és a más elöl-
járónak egy-két figyelmeztetésre után iskolánkban egysze-

3 
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rüen nem maradhatnak, hogy azokban is kárt ne tegyenek, a 
kik jók és az isteni dicsőség reményét áhitják. 

I I I . A bibliák szent gyűjteményéből reggel és este leg-
alább egy fejezetet olvassanak a tanulók naponként a szokott 
nyilvános könyörgéseken kivül, mert semmi sem rútabb és 
méltatlanabb mintha a keresztyén név vallója az égi kijelentett 
tudományban járatlan. Ha pedig valaki ellenkezőleg cselekszik, 
az hanj^agság miatt először is a rektor szigorú dorgálásában 
részesül, azután pedig hanyagságának fokához mért büntetés 
sújtja őt. 

IV. Minden leczkén, kikérdezésen, szónokláson, kön}Tör-
géseken, és más iskolai összejövetelen mindnyájan rendesen 
jelenjenek meg és ne maradjanak el hamis ürügy alat t ; hanem 
ha szükséges és elkerülhetlen ok forog fenn, az iskola rektora 
itélje meg a körülményekhez képest; vagy lia az ő betegsége, 
vagy fontos elfoglaltsága idején elmarad valamely leczkeóra, 
azon idő alatt, szigorúan eltiltjuk a tanulókat az utczán, vagy 
a piaczon való ácsorgástól, a mi arra mutatna, hogy az illető 
dologtalan és tunya életre adta magát és semmi komoly szán-
déka nincs a nyilvános és magán tanulmányok szorgalmas 
folytasásában ; továbbá a ki a nyilvános összejöveteltől ok- és 
engedelem nélkül elmarad, 5 pénzt fizessen; a ki pedig lusta-
ságban és ru t tunyaságban renyhélkedik és sem betegségtől, 
sem más akadálytól nem gátoltatva húzódozik az iskolai do-
logtól, első és második esetben három napra fosztassék meg a 
nyilvánosságtól; ha nem tér észre, ugyan ugy bűnhődjék, ha-
nyagságban megáltalkodva, pedig mint méltatlan a múzsák lakó-
helyéről az eke szarvához küldetik vissza. 

V. Szigorúan megköveteljük a latin beszéd és irás gya-
korlását minden hallgatótól, ugy azt is, hogy latinul kötött és 
és kötetlen heszédben szavaljanak, mert minden munka és 
szorgalom, akár évenként át tartson is, a nyelvek és a tudo-
mányok terén, az igaz tudás minden gyümölcse nélkül kárba-
vész, hacsak a latin beszédet és stilust naponként hiven nem 
gyakorolják; azért is az anya- és hazai nyelveket minden 
tanulónak általában eltiltjuk, ha tehát" bárki is egy hónap alatt 
semmi gyakorlottságot sem mutatna, vagy tanulmányairól nem 
tudna számot adni a tanítóknak : 20 pénzt fizet. A ki pedig 
rajtakapatik az anyanyelv használatán, a nagyobbja minden 
ilyen kihágásért egy pénz fizet, a kisebbjére egy ütés csapatik. 
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VI. Mivelhogy minden tisztességes erények gyakorlásában 
és az egyházi szolgálat megbecsülésében az iskolai rendnek 
kell ékeskednie a többiek fölött, parancsoljuk azért, hogy 
minden rendűek és korúak jelen legyenek vasárnap úgy az 
iskolai, mint a templomi beszédeken, a kegyes énekek zen-
gedezésével, s a nyilvános beszédek és könyörgések hallgatá-
sával a jámborságot leghőbb óhajtással javaljuk. Az istent 
kisértő vakmerő nevetéseket, s a nyilvános isteni tisztelet alatt 
az istent-sértő beszédeket és suttogásokat teljesen megtilt juk. 
Azt akarjuk, hogy az isteni tiszteleten minden az őszinte 
kegyességre legyen irányozva, a miből folyik az egyházi tanitók 
iránt való engedelmesség, s az ő szavainak, mint az Isten 
titkainak való hallgatása. A ki pedig ezeket figyelembe nem 
véve, vasárnapon a templomot, vagy a nyilvános szent beszé-
deket akár a templomban, akár az iskolában igaz ok- és en-
gedelem nélkül elhanyagolja, vagy pedig a templomban az 
angyalok szine előtt tar tot t isteni tiszteleten illetlenül viseli 
magát, az 8 pénzt fizet büntetésül. 

VII . Es mivel reggel és este nyilvános könyörgések 
vannak a templomban, valamint az iskolában is, hogy tehát 
az illendőbben történjék és az Isten iránt való kegyesség is 
szembetűnőbb legyen : azért szigorúan megkivánjuk, hogy mind-
nyájan naponként jelen legyenek, úgyhogy a templomban 
legyen valaki, aki a kántor távollétében helyettesíthesse őt. Az 
iskolai könyörgéseknél pedig, a mint azokra hivatnak, rögtön 
megjelenjenek, kimutatván az isteni tisztelet iránt való kegyes 
készséget, mert a ki a templomi és iskolai könyörgéseket 
elhanyagolja, 4 pénzt fizessen büntetésül ; az iskolai könyör-
géseknél pedig, ha valaki a zsoltár első verse után lép be, egy 
pénzt, a második vers után kettőt és igy tovább, a ki pedig 
a szent ének után lép be, mint az egészen távollevő négy 
pénzt fizet. 

VIII . Azt az engedelmesség- és tiszteletnyilvánitást is meg-
kivánjuk az iskola növendékeitől, hogy valahányszor a rektor 
jelen van a temetési meneteken, az iskola nagyobb és kisebb 
polgárai kivétel nélkül legyenek o t t ; különösen akkor, ha a 
kiváló egyháziak, senatorok, nemesek közül való a halott, adják 
meg neki a végső tisztességet; aki pedig ezt elmulasztja, a 
nagyobbja az elsőrendű temetésekért 8 pénzt, a másodrendüe-
kért 4 pénzt fizet, a kisebbje pedig testi fenyítéssel bűnhődjék. 

3* 
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I X . Hogy a tanulók a leczkeórákban zavar ta tva kár t ne 
szenvedjenek tanulmányaikban, a kisebb temetéseknél vigyázni 
kell, hogy azok ne legyenek az iskolai órákban, hanem 11 
órakor ; (a nagy temetések ugyanis délután 2 órakor szoktak 
lenni.) 

X . A reggeli és esti imádságokra és a biblia rendes ol-
vasására az iskola nagyobb-kisebb, nemes és nem nemes polgárai 
mind összejönnek az adot t jelre idejében és mindent tisztes-
séggel együt t elvégeznek, s nem térnek előbb nyugalomra, mig 
a nyilvános könyörgéseken emiitet t fejezeteket el nem olvassák 
s a kiváló dolgokat nem hallják és meg nem jegyzik; magukat 
tanulmányaikat s a keresztyén községet külön imádsággal nem 
ajánlják Istennek. 

X I . A kit a rektor valamely tárgyból bölcsessége szerint 
nyilvános vi ta tkozásra kirendelt , az nyugodtan jelenjék meg 
elkészülve az ellenvetésekre, hogy azokat teljesen kimagyarázza; 
ha pedig az illető a nyilvános vitatkozásra a ki tűzött órában 
nem jelennék meg, 25 pénzt fizet; ha későn jönne, vagy illet-
lenül viselné magát , vagy az ellenfeleket gorombán támadja, 
akkor az elnöktől szigorúan dorgáltassék meg. 

X I I . Az ellenvetéseket tevők az igazság kikutatásának 
vágyával eltelve, s a rendes vitatkozás törvényeihez alkalmaz-
kodva az első egész órán, a többiek pedig félórán keresztül igazi 
érvekkel és okokkal adják elő; ha az ellenvetők elmaradnak 
a nyilvános vitatkozástól, vagy pedig közönséges és semmit-
mondó okokat hoznak fel, tiz pénzre büntessék őket. 

Erkölcsi törvények. 

I . Az iskola polgárai az elöljáróságnak, a pártfogóknak, 
az egyházmegye seniorjának, ezen egyház szolgáinak a tani-
tóknak és bármely más egyházi és világi mindkét nemű 
tiszteletreméltó személyeknek adják meg a köteles tiszteletet, 
figyelmet, engedelmességet vagy hódolatot a lelkiismeretért és 
az isteni parancsért , a mely a rómaiakhoz irt levélben (I. 3.) 
foglal ta t ik: kinek tiszteletet és hűséget muta tva az utczákon 
és más nyilvános helyen födetlen fejjel és u ta t engedve, mer t 
rú t dolog, ha a tanul t ember nem tud tisztességet. A ki pedig 
ezt á thágni merészeli, 20 pénzt fizessen büntetésül. 

I I . -4 ruházat szerénytelen túlzásait, ugy egyéb ruhaper 
müekben, mint az övtől rendes mértékig, le nem lógó tulrqvi4 
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felöltőkben, prémekben, a vagy bogozott fehérruhákban, szigo-
rúan tiltjuk. — Teljesen lielytelenitjük a hajaknak asszonyos 
ápolását és törökös borotválással való viselését, a melyekkel a 
fej formája elrutul. Azért is elrendeljük, hogy az állapothoz 
illendőleg a hajak hátul csak a ííilczimpáig lógjanak le. A ki 
pedig e törvénynek nem engedelmeskedik és szokatlan, s az 
iskolai élethez nem illő ruházatban jár, vagy fejét a vállat 
körülröpkedő megnövesztett hajjal, avagy törökös borotválko-
zással ruti t ja el: szigorúan dorgáltassék meg, végre 20 pénz 
fizetésre Ítéltessék. 

I I I . Az iskolából a templomba menet illendően történjék 
minden zaj, lárma, zúgás, illetlen taglejtés és viselet nélkül. 
Menjenek párosan, rendbe sorakozva, komoly léptekkel és 
komoly aczczal. A mint belépnek, azonnal menjenek saját he-
lyükre s kérjék az Is tent vallásosan, áhítattal és tisztelettel, 
hogy tanulmányaikat a Szentlélek adománj'aival szerencsésen 
végezhessék; ajánlják az Istennek a pártfogókat és azoknak 
családjait, a mi iskolai társaságunk gyámolitóit igaz szeretettel; 
midőn pedig a távozás ideje elérkezik, ugyanolyan rendben 
álljanak föl és ugy menjenek az iskolába, s ne fusson egyik 
a másik elé. — A ki pedig a templomba menet, vagy onnan 
kijövet vallástalanul, tiszteletlenül, rendetlenül vagy helytelenül 
és illetlenül viseli magát : a nagyobbja 4 pénzzel, a kisebbje 4 
ütéssel állja ki büntetését. 

IV. Az iskolai együttes kivonulásokon és a temetési me-
neteken ugyanolyan rendet és szerény viseletet tanusitsanak; 
az engedetlenek pedig az előbbi törvényben kiszabott bünte-
tésben részesüljenek. 

V. A közös ebédet, a mit az iskola kegyes jóltevőinek 
áldozatkészségéből nyernek, áldással és hálaadással tisztessé-
gesen költsék el, megtartván a választás jogát és mikor az 
iskola seniorja mondja — nem zárva ki az ételekből a neutra-
listákat, — a kinek-kinek járó részt áldással költsék el; mindig 
udvarias és tisztességes latin beszélgetés között, hálát adván 
Istennek a jótékony táplálásért az ebéd végeztével, — a mely 
törvény ellen vakmerően kihágók egy napra ne mehessenek ki. 

VI. A lakmározást, ivást és másféle mulatságot akár az 
iskolából távozottakkal, akár az iskola polgáraival a leczke 
elhanyagolásával, egyáltalán nem engedjük meg. De ha valaki 
rektorságra, vagy máshova való távozás idején, barátai iránt 
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ki akarja mutatni szeretetét a szerénység, tisztesség és józanság 
határai között, vagy pedig születés napján a vigadozást az 
Úrban, a mi életünk szerzőjében, nem Ítéljük el, de pogány 
módra dobzódni és részegeskedni nem engedjük. Ha pedig 
valaki a leczke ideje alatt másokkal ivást és mulatságot rendezr 
3 napra kizáratik az iskola közösségéből, — a ki pedig a ki-
menetel idején rendez részegeskedő és botrányos mulatságot, 
társainak tisztességadó kíséretétől meg-fosztva — gyalázattal 
távozzék; a vele együtt mulatók 10 pénzt fizetnek, az elkisérők 
büntetése ugyanannyi. A ki végre születése napját pogány 
módra dobzódva és részegeskedve, sok borral botrányosan és 
istent-sértő módon ünnepli, az ilyen kicsapongás okozója negy-
ven pénzt fizessen ; az együtt mulatók husz pénz fizetésével 
figyelmeztessenek a józanságra. 

VII. Az idegenek megvendéglésében mindnyájan tartsák 
meg a kellő mér téke t ; minthogy azok helyre és személyekre 
nem ügyelve könnyebben visszaélnek szabadságukkal. Különö-
sen ne történjék ilyesmi az iskola törvényeinek áthágásával, 
mert nem akarjuk, hogy bármi ürügy alatt megsértsék a 
tisztesség és erény törvényét. A ki pedig az idegeneket, vagy 
más vendégeket, akár önként jöttek, akár hivottak, — a részeg-
ségig visszatartja és lármára izgatja, vagy vissza nem tar t ja 
őket, az 20 pénzt fizet az iskola pénztárába. (Ne maradjon a 
kapuzárás idején tul, annál kevésbbé maradjon ki egész éjjel.) 

VII I . Az órák előtt, alatt és után minden pajkosságtól 
zörgéstől, lármától, zugástól, futkosástól és más illetlen csele-
kedettől tartózkodjanak és ne menjenek vakmerően a városba 
igaz ok nélkül a leczke idején, vagy akár ha a rektor fontos 
dolgai miatt elmaradna is, saját tanulmányaik kárára és mások 
botrányára; világosan megtiltjuk, hogy bárki is az esti imád-
ság után kilépjen az iskola küszöbén s a városba menjen, ki-
véve ha tisztességesen vacsorára hivatva a rektor engedelmével 
távozik; s ne maradjon ott a kapuzárás idején tul, annál ke-
vésbbé egész éjjel; ne csavarogjon az iskolán kivül a magán 
és nyilván tisztesség és jóhirnév botrányára. A ki a leczkéket 
pajkossággal, zörgéssel, lármával, zúgással, futkosással és más 
illetlenséggel háborítja, é pénzzel tanittassék rendre. A ki pedig 
a leczke idején, — ha el is marad a rektor elfoglaltsága miatt, 
— a városban, vagy az iskolán kivül csatangol, 15 pénzt fizet, 
ugy az is, a ki az estéli imádság után szükség nélkül a városba 
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megy. A ki pedig a kitűzött időn tul kimarad, 25 pénzt fizet, 
másodizben 50-et, de hiteles tanukkal kell igazolnia, hogy 
tisztességes helyen volt. A ki pedig éjjel kimegy, s kapuzárás 
után az iskolán kivül tölti az éjt, gyalázzattal zárassék ki az 
iskolából. 

IX. Azt akarjuk, hogy iskolánk minden növendéke sze-
resse a békét és egyetértést, a kik idegenkedjenek a veszekedés 
és viszálykodás káros alkalmaitól, mert a nyugtalan háborgókat 
és a békét lázítva megzavarókat nem tűrjük e társaságban, 
hanem a pártoskodások, lázongások és lármás összejövete-
lek okozói gyalázattal megbélyegezve csapassanak ki az is-
kolából. 

X. Xem engedjük, hogy bárki szóval vagy tettel erő-
szakoskodjék, avagy bosszút álljon, — hanem ha a rektor 
bölcsessége és tekintélye nem képes a sérelmeket és jogtalan-
ságokat orvosolni: akkor a rektorral jöjjenek össze az egyház 
szolgái és választott birák a dolog megvizsgálására. Az előbbi 
törvények büntetése érje ennek áthágóit is. Bármely rendek 
ellen összeesküvők, vagy az iskola falain kivül lázadások és 
támadások szerzői ugyanazon büntetéssel megvesszőzve űzesse-
nek ki az iskolából, a résztvevők pedig a bűn nagysága és 
minősége szerint kérjenek nyilvánosan bocsánatot, vagy a 
vizsgáló urak Ítélete alá essenek. 

XI . Hogy minden versengésnek, veszekedésnek és erő-
szakoskodásnak még az alkalma is eltávolittassék, a mi eddig 
előfordult a városi tanulók között, akarjuk és parancsoljuk, 
hogy ha a városiak közül valakit sérelemmel illet valamely 
tanuló, ne álljon azért raj ta bosszút, hanem jelentse a dolgot az 
iskola rektorának, vagy annak távollétében — ha a sérelem 
nagysága ugy kívánja, — azoknak, a kiket illet az iskola 
ügye, mint a lelkipásztornak, de hiven és hiteles tanukkal 
igazolva; azoknak kötelességük lehetőleg gyorsan eljárni a 
sérelem okozója ellen az iskola törvényei szerint. Viszont ha 
a tanulót sérti meg valaki a városiak közül, tartózkodjék a 
bosszúállástól, hanem panaszolja el a rektornak, a ki az ügyet 
megvizsgálva kutassa ki az igazságot, s ha szükséges, küldjön 
ki valakit a tanulók közül a hatósághoz és kérjen méltó, igaz-
ságos és kielégítő megtorlást. A hatóságnak is hivatalbeli kö-
telessége a sérelem okozóját, — bármilyen állású, vag}* foglal-
kozású, — a lehető legrövidebb idő alatt méltóan és igazságo-



40 

san megbüntetni, ugy hogy a vétek minősége szerint elégtételt 
nyerjen a sértett fé l ; ezt az eljárást kell követni a tanitók és 
tanulók iskolai kihágásainál. 

XI I . Hozzáadjuk még, hogy ha az iskolai ügy szüksége 
és a kérdés nehézsége ugy kivánja, hogy az emiitett egyház-
megye tisztelendő seniora saját fenhatósága alá tartozó testvé-
reinek vagy más senioroknak tanácsát kikéri is, — de ezen 
iskola tanulói azt magukról meg ne próbálják, hogy igy ne 
legyen nyilt kapu ama nyugtalan természetű emberek számára, 
a kik szeretik a port uji tgatni és az egyházmegye hatósága 
és jogai ellen másokhoz folyamodnak s azokat terhelik. Ha 
azért valaki a tanulók közül rektorainak, vagy a borsodi 
egyházmegye seniorainak Ítélete alá esett és ezektől illetéktelen 
birákhoz megy, vagy más egyházmegyék senior urainál alkal-
matlankodik, száműzetésre Ítéltessék. 

X I I I . A tisztesség és egészség kivánja, hogy az iskola 
helyiségei tiszták legyenek, azért is tilos azokat beronditani 
akármiféle piszokkal; ugy mindenki saját lakását is tartsa 
tisztán egészsége fentartása szempontjából. Az iskola tisztes 
helyeit beszennyezők közül a nagyobbja 6 pénzre, a kisebbje 
megfelelő ütésekre ítéltetik. 

XIV. Az iskola kerítését, falait, asztalait, ajtajait ne ron-
gálja senki, se ne mászkáljon rá juk ; az iskolai épület többi 
részét se pusztítsa senki, hanem inkább javítsa és minden 
módon vigyázzon rá. Az alapgerendák fáit, vagy akármi mást 
senki sem vagdoshat büntet lenül; a tűzre is szorgosan kell 
ügyelni, hogy valamiképen tűzvész ne támadjon. A ki azért 
az iskola kerítésén nappal átmászik, 50 pénzt fizet, a ki pedig 
éjjel teszi azt, az iskola hajlékából kidobatik. A ki pedig 
akármiféle épületet megsért, vagy pusztít, az a kár megtérí-
tésén felül 20 pénzt fizet, vagy ha kisebb, megfelelő módon 
megcsapatik. A ki a tüzet hanyagul gondozza, a hiba minősége 
szerint bűnhődik. 

XV. Mikor az egész csoport szórakozik, hogy testét és 
lelkét felüdítse, a labdajátékon és más hasonlókon kívül a 
többi tilos, úgymin t : a nyilazás, a birkózás, a kővel való 
dobálás, az egymás hátán való lovaglás és minden, a mi 
veszedelmes. — Megbüntetjük azt is, a ki az ebéd és vacsora 
utáni időn kivül játszik, ugy, hogy a ki a kitűzött időn kivül 
játszik, vagy a jégen csuszkái, szánkázik vagy hógolyókkal 
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dobálózik, vagy madarakat fogdos; avagy a falakon, tetőkön, 
tornyokban, fákon és sziklákon mászkál és más ilyen veszélyes 
dolgokat művel, a nagyobbja tiz pénzt fizet, az apróbbja 
ugyananyi ütést kap. 

XVI. A kártyát, koczkát és más nyerészkedő, vagy idő-
rabló játékokat a legszigorúbban eltiltjuk, miután a tanulók 
sokkal hasznosabban szórakozhatnak más módon; a ki azért 
drága idejét haszontalan játékkal tölti, 4 pénzt fizet, avagy 4 
csapást kap büntetésül. 

XVII . Tilosak a hiábavaló fecsegések és tereferék, hanem 
csak azért jöjjenek össze, hogy valami tanulni valót kérdez-
zenek, vagy valami szükséges dologról beszéljenek. Az üres 
fecsegések büntetése 10 pénz lészen. 

X V I I I . A tanulóknak a városokban és falvakban való 
kóborlását, ha ok nélkül tennék ezt, a legszigorúbban tiltjuk, 
mert igy tanulmányaikat is megszakítják, meg az iskola jó 
hírnevének is ár tanak; más iskolák rektorait is gátolják tiszt-
jük végzésében azáltal, hogy több jövedelmet óhajtva, ott 
akarják őket tartani. — Megjegyzendő, hogy a kit fontos ok 
kényszerit a távozásra, csak a rektor engedelmével mehet el 
és a kitűzött időre vissza kell térnie tanulmányaihoz; a csa-
vargók és kóborlók pedig több izben dorgálás alá esnek, ha 
pedig kóborló szokásuktól el nem szoknának, akkor nemcsak 
a múzsák közül, hanem a gimnáziumból is el kell őket kergetni. 
• X I X . Bizonyos tanulók, vagy másféle sorsuak, a kik 
másutt gonosz tet tet elkövetve ide menekül tek: az iskolában 
ne találjanak menedéket, hanem a mint a dolog tudomásra 
jön, az egyházak és az iskola jogának fentartása mellett űzzék 
ki az ilyeneket az iskolából, vagy a vétség neméhez képest 
adják át őket a hatóságnak vagy üldözőiknek, figyelembe 
vévén a 13-ik törvényben elrendelt el járást; a kit pedig szám-
űztek és kivetettek a mi iskolánkból, 3 napon tul ne maradjon 
a városban, másként a hatóság méltóképen megbünteti öt. — H a 
valaki gonosz szökevényeket és ilyeseket a rektor megkérdezése 
nélkül tudva befogad és elrejt, ha az iskolát nem éri kár e 
miatt, nyilvánosan bocsánatot kell kérnie, kár esetén pedig 
minden kárt megtérit . 

X X . Szigorúan tilos: 1. A folyóban való veszedelmes 
uszkálás. 2. A haszontalan és szükség néküli esküdözés. 3. 
Mindennemű fegyver: mint kard, fokos és más ilyenek viselése, 
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a lövőfegyverek és nyilak használata, kivéve, ha útközben 
szükséges önvédelelemből történik. Tilos mást fegyverrel való 
bajvivásra kihivni. 4. A gyönyörnek minden kárhozatos és ru t 
neme és az arra vivő alkalom. 5. Az idegen tárgyak elvitele 
és ellopása. 6. A kertek és szőlők pusztitása. 7. A gyalázkodás 
és a jóhirü ifjak rágalmazása és minden más szemtelenség és 
erőszakosság. 8. Trágár versek és feliratok irkálása. — A bünte-
tések a következők lesznek: A folyóban való uszkálás és csóna-
kázás büntetése 10 pénz. A hiábavaló esküdözésért nyilvánosan 
bocsánatot kell kérni. A ki ok nélkül fegyvert visel, mást ki-
hiv és veréssel fenyeget, ötven pénzt fizet, vagy megcsapatik; 
a ki pedig mást orozva megtámad, vagy megvág, az bilincsbe 
veressék és a bűn nagysága szerint bűnhődjék, vagy ha a bün 
súlyos, a 13-ik, 11-ik és 15-ik törvény szerint az eláljárók Íté-
lete alá esik. A ki tudva és akarva gyanús helyekre menve, 
gyalázatos személyek között forgolódott, nyilvánosan kérjen 
bocsánatot; ha másodszor teszi, megvesszőzve űzessék el az 
iskolából; a könyelmü bujaságban vétkes pedig iskolai töm-
löczbe vettessék, és a föntebbi eljárás alkalmaztassék ellene-
5. 6. A tolvaj, vagy a kert- és szőlőpusztitó tömlöczbe vet-
tessék s a kárt téritse meg, vagy nyilvánosan vezekeljen, ismé-
telt esetben kizáratik. 7. 8. A gyalázó, rágalmazó, sértegető, 
szidalmazó és káromkodó első izben nyilvánosan bocsánatot 
kér, ha pedig rut szokását el nem hagyja, az iskolából kizá-
ratik, vagy ha bűnös tette igen nagyfokú, az egyház Ítélete 
szerint a hatóságnak adatik át büntetés végett. 

X X I . Senki a tanulók közül se nyíltan, se titkon ne va-
dásszon tanítványokra, hanem az isteni gondviseléstől várja 
tanítója intézkedését, s e szerint járjon el, máskülönben nem 
kerüli el a gyalázat bélyegét. 

X X I I . A nemesek és más járó-kelők, ifjak, gyermekek és 
háziak, a kik nem hoznak naponként fát, a tél kezdetén gon-
doskodjanak elegendő fáról, vagy az idő tartama szerint meg-
felelő összeget fizessenek. 

X X I I I . Az ablakok javítására egy-egy pénzt fizetnek, a 
kapu javítására, ha szükséges, 3 pénzt. 

X X I V . A fűtőnek téli szolgálatért mindenki 6 pénzt és 
két gyertyát ad. 

XXV. A közös czélra szánt fát senki se használja saját 
czéljaira. 
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senior állásáról 

E l s ő . 

Minekutánna a tanulmányok nyilvános és magán mun-
kálkodása mint másutt, ugy a mi iskolánkban is sokféle gonddal 
jár, és a rektor ezt a sokféle dolgot egymaga el nem végezheti, 
azért is az egész iskolai testületből, társainak szavazattöbbsé-
gével, választassék valaki seniornak a lelkipásztorok és rektorok 
jelenlétében, olyan, a ki okos, kegyes, józan; a kinek jámbor-
ság» és hithüsége kipróbált, a ki tudományával mások előtt 
világithat, a kinek szorgos gondja és őrködése mindarra ügyel, 
a mi nyilvános használatra való. Azután az iskola összes pol-
gárai jeleidétében hirdesse ki és erősítse meg a választást az 
egyház első pásztora a seniornak előirt közetkező esküminta 
szerint: 

En N. N. a rimaszombati iskola seniora, szentül fogadom, 
hogy a törvények szerint tőlem kitelhetőleg előmozditom a 
közjót és mindenben a nyilvános hasznot tekintem, nem a 
magamét. 2. A tanítóknak megadom a köteles tiszteletet és 
engedelmességet, s azért mindig és mindenütt védem az ő jó-
hírüket és tekintélyűket. 3. Az iskolai törvények által előirt 
tisztet erőimhez képest hűségesen teljesitem. 4. Ügyelek ugy a 
vidékiek, mint a helybeliek előtt tisztem betöltésében, az 
iskola jó hirére. 5. Az iskola polgárai közül senkit meg nem 
sértek, ti. Szigorúan és személyválogatás nélkül eljárok az is-
kola törvényeit áthágok, különösen a társaság háboritói, a 
perlekedések és lázadások szerzői, a törvény, vagy tanitók te-
kintélye ellen titkon, vagy nyiltan lázitók és zavargók ügyében, 
s minden igyekezettel azon leszek, hogy iskolai gyülekezetünk 
a kegyességben, békében és egyetértésben erősödjék és virá-
gozzék. Ugy segéljen engem a háromegy Isten. Amen. 

M á s o d i k. 

Kihirdetve és megerősítve lévén, közvetlenül a tanitók 
alatt áll és azoknak szeretettel, engedelmességgel és hűséggel 
tartozik; semmit se tegyen a tanitók tudta nélkül olyat, a mi 
nem tartozik hivatalához, vagy a közjóhoz, se tanítói dolgába 
ne avatkozzék; nagyobb, kisebb, nemes vagy nem nemes ta-
nulótársai kihágásait jóhiszemüleg jegyezze föl, de senkinek 
törvényszegése fölött ne tanácskozzék, és semmi a törvényben 



44 

nem engedet t hatalmat, vagy joghatóságot ne bitoroljon. Sem-
mit se tegyen a tani tók tisztjéről szóló törvény ellen, ha fölvé-
telről, elhelyezésről, kiküldetésről van szó, csak meghivatva 
fordul jon a tanitókhoz tanácsért . A tanulókat, vagy a gyüle-
kezetet sem maga, sem mások által ne izgassa, ne tüzelje, ne 
védelmezze, és nagyon ügyeljen arra, hogy semmi lázadás ne 
tör ténjék a tanitó, a pártfogók, vagy bárki más ellen. Még 
jobban vigyázzon, hogy se az iskola falain belül ne legyen 
összeesküvés, összebeszélés, támadás, sem pedig kivül ne legyen 
semmi kitörés. Ezekre ügyelni az ő kötelessége. 0 osztja szét 
asztalonkint az alamizsnát, az iskola törvényeit á tadja az újon-
nan jöt teknek olvasás v é g e t t ; ő jelöli ki számukra a lakást a 
rektorok akarata szerint ; szorgalmasan felügyel a tanulók 
erkölcseire, hiven végzi az Ítéleteket a törvénysértők fölött a 
többi kijelöltekkel együtt , és a rektor beleegyezésével kiszabja 
a megillető büntetést . 

A törvényszegő senior büntetése. 
Ha a senior vakmerően esküdött és hivatalát elhanyagolta, 

ha hűt len volt a rábízott dolgokban: kihágásához mérten inte-
lemben, feddésben, vagy dorgálásban részesüljön. — Makacs-
ságában megátalkodva fosztassék meg hivatalától, hogy a baj 
el ne harapódzék, s az egész if júságot meg ne mételyezze; 
vagy a szükséghez képest törvényes eljárást indítsanak ellene, 
s a törvény szerint méltó büntetés t mérjenek rá. 

A nyilvános tanitó tisztje és állása. 
Miután a rektor t t isztjének súlyos gondjai és fáradalmai 

gátol ják abban, hogy a gyermekek kötelességei körül kisebb 
ügyekre is gondoljon, — néha pedig egészségi állapota vagy 
más gátló okok miat t dolgait nem végezhet i : azért választani 
kell az iskolai gyülekezetből nyilvános tanítókat , a kik tudo-
mányban, kegyességben, szerénységben, jó elkölcsökben és 
szorgalomban az egyházi lelkipásztorok és rektor ítélete szerint 
ki tűnnek, a kiknek kötelességei a következők: A gyermekek 
imádságain, mikor az iskolát megkezdik és haza mennek, szor-
galmasan ügyeljenek föl, hogy azok szerényen énekeljenek és 
imádkozzanak. Rendel jenek felvigyázókat a gyermekeknek. — 
Olvassanak névsort kétszer naponként és a kimaradásért, vagy 
hibákért mérsékelt veréssel büntessék a gyermekeket, de tilt-
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juk azoknak olyan verését, hogy testük kisebesedjék, mert az 
iskola nem kinzó kamara, hanem a tanulmányok kedves helye. 
— Helytelennek tart juk, ha a gyermekekre gyalázó szavakkal 
támadnak, sőt arra törekedjenek a tanitók, hogy a gyermekek 
szeressék őket, és figyeljenek rájuk, és hogy az ő nyilt hom-
lokukon ragyogjon az emberszeretet és a tanitványok iránti 
atyai érzület, a tanulók vidor ábrázatján pedig lássék meg a 
szeretet és tisztelet. — Mikor hazabocsátják őket, figyelmez-
tessék a csendes viselkedésre az utczákon és otthon. Minden 
héten jelöljenek ki, két vagy több vigyázót. Bizonyos órákban, 
mint délután adjanak elő néhány szerzőt, és azokból kérdezzék 
ki a tanulókat. A rhétorok számára jó lesz Curtius könyve 
Nagy Sándor viselt dolgairól, a poétáknak Virgil, a syntaxis-
táknak Ravisius, a grammaticusoknak Liber de praeceptis mo-
rum. — Stilgyakorlás czéljából magyarból latinra fordíttasson 
s javítva és tisztázva kívánja a tanulóktól szerdán és szomba-
ton. — A naponkénti gyakorlatokon kivül hetieket is végez-
tessen és szigorúan követelje azokat. — Erőihez képest tartsa 
fenn az iskolai fegyelmet. — Szerdán és szombaton a rhétorok, 
peéták, syntaxisták, grammatisták és mások számára tartsanak 
számtani leczkét 2 órakor. A kisebbek tanítói ugyanakkor az 
ur imáját, az apostoli hitvallást, a tízparancsolatot és más, 
fölfogásukhoz mért hitágazatokat vegyenek elő. Mivelhogy a 
fiatalabb gyermekek nem fogják föl a rektor katechetikai elő-
adásait, azért a tanító ugyanazon időben tartson a konjugis-
táknak elmélkedést, a rudimentistáknak pedig rövid alapvető 
tanítást, a kisebbektől kérdezze ki latinul és magyarul az 
emiitett hitágazatokat. — Mivel a helyes kiejtés jó ajánlata az 
értelemnek és a tudománynak, azért idejekorán szoktassák le 
a növendékeket a hebegős beszédről, éneklő és lármás feleletről; 
ugy óvják attól, hogy túlságos halkan beszéljenek, vagy az 
előttük felelőkot utánozzák, a végső szótagot elharapdálják, 
vagy sziszegésre, köhécselésre, vagy más mellékhangokra szok-
janak és hogy ebbeli tanításuk sikeres legyen, maguk is óva-
kodjanak az ilyen hibáktól. — A tanításoknál azt nézzék, mi 
v^lik a tanulók hasznára, s ne azt gondozzák, a mi csak föl-
tünésre és szemfényvesztésre való, s hogy az előmenetel Ígér-
getésével és kijelentésével el ne vegyék az arra méltatlanok 
kedvét, azért az előmenetelt a rektor jóváhagyásával kell ki-
jelenteni. — Mivelhogy a rhétorok, poéták, syntaxisták és 
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grammatisták a helyes és folyékony beszéd gyakorlása végett 
hetenként szerdán nyilvános beszédet tartanak : ügyeljenek a 
tanítók, hogy a tanulók maguk dolgozzák ki a hallgatósághoz 
mért beszédeiket; a syntaxisták és grammatisták számára 
keressen valami betanulni való szöveget és szorgalmasan 
ügyeljenek rá, hogy azt folyékonyan el tudják mondani. A 
hivatásukat elhanyagoló nyilvános tanítókat, ha a tanításban 
restek, vagy nem igen alkalmasak rá, első ízben szorgalomra 
kell inteni, ha nem volna remény a javulásra, meg kell őket 
fosztani hivataluktól. A kik pedig a tanulókat véresre verik 
és gyalázó szavakkal illetik, azok nyilvánosan kérjenek bocsá-
natot hibájukért. 

A magántanító hivatalii. 

A rektor tudta nélkül senki se vállaljon föl gyermekeket 
magántanitásra, se azok szülőit ne beszélje rá, liiert a kik az 
iskolát vezetik, azok dolga megítélni, kik és milyenek legyenek 
az iskolában, mit és hogyan tanítsanak, azért a ki másként 
tesz, gyalázattal megbélyegeztetik és egyéb tanítványait is 
elveszíti. Másodszor, a kinek magántanulói vannak, akár liáz-
beliek, akár bejárók, azokat ne csak felületesen, hanem szor-
galmasan tanítsa írásra, latin nyelvre, kegyességre, erkölcsökre, 
számtani alapelvekre mindenkinek felfogása szerint. Harmadszor, 
minden leczkét, mit a gyermekek hallanak, kérdezzen ki, is-
mételje, anyanyelven mondja el s a grammatika anyagát adja 
elő. Negyedszer, a keresztyén hit fő tételeit, úgymint az Úr 
imáját, az apostoli hitvallást, a tízparancsolatot, a keresztséget 
és Urvacsoráját elrendelő szavakat, az asztali áldást, esti 
imádságot szerdán, szombaton és vasárnap hűségesen el kell 
mondatni először anyanyelven, aztán latinul, s ha ezeket tudják, 
komoly szentírási mondásokat tanuljanak. Ötödször, sürgessék, 
l10&y legyenek jelen a nyilvános leczkéken, kérdezéseken, kö-
nyörgéseken. Hatodszor, a nyilvános tanítók tiszteletén és a 
pontosságon kivül ügyeljenek arra, hogy a gyermekek ne be-
széljenek anyanyelven, ne szitkozódjanak, átkozódjanak, kővel 
ne dobálódzanak, az iskolában, az utczán és másutt ne lár-
mázzanak ; ne futkossanak. A hivatásukról megfeledkező, rest, 
nem alkalmas, vagy a gyermekek lelkét tiúszigorusággal el-
kedvetlenítő magántanítók ugy bűnhődjenek, mint a nyilvános 
tanítók. 
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A liántor tisztje. 

Ügyelni kell, hogy a kántor naponként kétszer idején ot t 
legyen a könyörgések alatt . 

A gazda tisztje. 

Először a gazda t isztje lészen reggel három órakor télen-
nyáron jelt adni a fölkelésre, télen világosságot is vigyen 
mindenhova. Másodszor a könyörgésekről, leczkékről, kérdezé-
sekről, templomi szertartásokról, beszédekről, vi tatkozásokról 
távollevőket jegyezze föl s a névsort a könyörgések végén 
olvassa föl, a hiányzókat följegyezve az iskola seniorjának 
jelentse be. Gondoskodjék harmadszor, hogy a templomba 
mindnyájan rendben menjenek és rendben jöjjenek vissza. 
Neyi/edszer. ugyanugy a temetési meneteknél is. Ötödször: 
tar tsa vissza a gyermekeket a lármától az iskolában és minden 
meneten, ugy a futkosástól, veszekedéstől, átkozódástól, piszkos 
beszédtől és az anyanyelv használatától. Hatodszor: szerdán és 
szombaton a szolga-gyermekekkel tisztittassa az épületet , az 
iskola termet, az udvart , a csarnokokat. Hetedszer: a nyári 
napokon szorgosan ügyel jen a folyóhoz menőkre, s a tilos 
fürdés t és úszást elkövetőkre. JSyolezadszor : azokat a gyerme-
keket és másokat, a kik a ki tűzöt t időn kivül játszanak, figyelje 
meg és jegyezze föl. Kilenczedszer : adjon jelt a rektortól ki-
tűzöt t időben reggel és este a könyörgésekre, és a biblia 
olvasásra. Tizedszer-, a lefekvés idejére is adjon jelt nyáron 
kilencz, télen nyolcz órakor, csukja be a kapu t s a kulcsot 
vigye a rektorhoz. Tizenegyedszer: reggel és este látogassa az 
egyesek hálószobáit, s hogy senki se hiányozzék, szorgosan 
ügyeljen. Tizenkettedszer : a törvény és tisztesség sértőit szom-
batonként jelentse be. Tizenharnuidssur: mindezek hűséges 
elvégzése után a hét végén szombaton mondjon egy beszédet, 
a mit maga gondosan készitett . A ki nem tud ilyen beszédet 
késziteni, tanul ja be a biblia egy fejezetét és mondja el. A ki 
hanyag, 50 pénzt fizet. A ki a fölkelési órát, s a lefekvés 
idejét télen, vagy nyáron elhanyagolja jelezni, 15 pénzt fizet; 
ha pedig ez gyakrabban történik, a következő héten is ó 
legyen a gazda. 

A viyyázólc tisztje. 

A tanitók által kijelölt vigyázók szorgalmasan és hiven 
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őrködjenek a törvény és tisztesség fölött és jegyezzék föl 
azokat, akik anyanyelven beszélnek, a kik czivakodnak, piszkos 
beszédűek, káromkodók, esküdözők, a kik szemtelenül visel-
kednek, a kik fürdenek és úszkálnak, a jégen csuszkáinak, 
szánkáznak, a szőlőkben és berkekben madarásznak, fákra, 
sziklákra, falakra, tornyokba mászkálnak. Ha a vigyázó hami-
san vádol valakit, annak büntetése rája szabassék k i ; ha pedig 
botrányosan hanyag lenne, a be nem jelentett hibáért bűnhőd-
jék, vagy szigorúan dorgáltassék meg. 

Az örök tisztje. 

A őrök névsort olvassanak kétszer napjában a tanitóktól 
kijelölt időben, jegyezzék fel a hiányzókat és jelentsék be. — 
Vigyázzanak, hogy lárma ne legyen az iskolában, a templom-
ban, a temetéseken, s kisérjék oda és a rétre is a gyermekeket, 
ha játszani mennek; s vigyázzanak, hogy anyanyelvükön ne 
beszéljenek, figyelmeztessék az utczán és másutt játszókat, 
hogy ne lármázzanak, ne szemtelenkedjenek; s a rendetlenke-
dőket jelentsék föl szigorú feddés terhe alatt, azután szombaton 
beszédet tartva valami kevésbé ismert könyvből, tegyék le 
tisztjüket. 

A szolgák tisztje. 

Az iskolai szolgák ugyan más jutalomban nem részesül-
nek, minthogy gyarapodnak tisztességben, tudományban, azért 
a nyilvános leczkéken, a templomi és temetési szertartásokon, 
a reggeli és estvéli iskolai könyörgéseken szorgosan jelen 
legyenek, a miért is maguk közül lészen őrük, a ki a temp-
lomról, leczkékről, imákról, temetésekről elmaradozókat pon-
tosan följegyzi és a curátornak átadja, s tisztje végén rövid 
beszédet tart. Továbbá a beszédek, imádságok és templom 
idején ne keressenek jövedelmet a boltokban, vagy a házakban; 
— az iskolai termet fellocsolva szorgosan tisztogassák, — téli 
időben kérjenek fát és ne lopottal fütsenek, mert az ilyen 
vakmerők az iskolából kiűzetnek, mivelhogy az iskola a tisz-
tesség és törvényesség helye, nem a lopás tanyája, sem akár-
miféle törvénytelenség ápolója. Azok pedig, a kiknek dolgait 
végzik, az Isten és a lelkiismeret miatt, — mivelhogy más 
jutulmuk ugy sincs, — szorgalmasan és hiven tanitsák őket 
és a leczkék idején ne foglalják el. 
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A Rima-Szombati Ref. Nemes Oskola Törvényei . 1817 Eszt. 
„Fűit, fűi t ista quoiidam in liac republica vir tus, u t viri 

fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum, quam acerbissi-
ímim hos tem coercerent." 

Cicero. I Orat. in Catil. cap. l -m. 

,.Ha a Természetet gondos szemmel meg- tek in t jük , és 
figyelmetes elmével meg-vizsgáljuk, ugy talál juk, hogy ebben 
mindenek a legszebb renddel mennek és folynak. Meg-lát juk 
mi ezt az éjjeli setétségben, és az azt felváltó fényes nappal-
ban, — az Esztendőnek szép renddel edj más u tán következő 
Részeiben ; a Télben, Tavaszban, N y á r b a n és Őszben, — a 
Hidegben és Melegben, — a' Zápor-essőb en, a' nagy erejii 
Szélben, a' kellemetes Idő-Járásban, — az emberi erőnek el-
lankadásában és ismét való meg-újjúlásában, — az álomban és 
Vigyázásban, — a' szomorúságban és Örömben. — Ez t a bölcs 
rendet talál juk az oktalan-állatokban, és ezeknek munká jokban . 

Hát, midőn a Bölcsességre tanitó szép Természet, ilyen 
meg-győzőleg munkálkodik az Ember körül, — a Társaságra 
te remte te t t Ember körül, — csak ő ne figyelmezne-é a' Rendre, 
mely Lelke mindennek ? Tsak ő ne tisztelné-é azokat a Tör-
vényeket , mellyek azt erőss fundamen tumon t a r t j ák - fe l ? Tsak 
egyedül ő sietne-é sebes Lépésekkel a rendet lenség u t j á n a 
Veszedelem Felé, hogy annak mélységes Örvényében örökre el 
s iedjen? — N e m ! sokkal Felségesebb az ő Lelke, mint sem 
ilyen sorsa lehetne. Igyekezik ő azt megtar tan i a jó és rosz 
között. — Rendeléseket szab, a mellyeket által hágn i minden-
nek tilalmas. Bal-kezében Vészi az Igazga tó Törvényeket , 
megmuta t j a az egyenes Utat , a mellyen menni kell és az által 
megfej t i mindennek t somójá t : Jobb-kezébe veszi a Ju ta lmat 
és Büntetés t , mellyekkel a Jóka t és Rosszakat illeti. — E'kép-
pen állanak azután fel mindenfelé kissebb és nagyobb Tár-
saságok. 

E'képpen fog a mi, talán még tsak tsirájában lévő nem 
mondhatom, hogy Virágzásba indult kis Oskolánk is fel 
állhatni, ha mi Törvényeket szabunk, és azok mellett szorosan 
meg-állunk. — í g y mindennek tsudálására, és egyszersmind 
Örömére meg fundálódni és nevekedni fog ez az Oskola — 
jó renddel fognak tanittatni a Tudományok. — Virágozni fog 
napról-napra mind inkább a' tanuló Ifjúság a' Törvénynek és 
jó Rendnek áldott ekéje által. Mellvre való nézve az Oskola 

4 
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Boldogságának út já t eképpen megyünk egyengetni, és annak 
botránkoztató Köveit elhárintgatni, hogy megmondjuk mely-
lyek legyenek: 

I-ör is az Oskolában Tanulást iUetö Törvényeic. 

1. Rendes ideje van az Oskolába való jövetelnek — és 
ez a' bizonyos Idő tsak edjszer üti el a magáét, és soha többé 
senki' kedveért azt el nem üt i : errevaló nézve minden ponto-
sann arra meg-jelenjen, liogy — 

2. Mindjárt a Tanitó jelenléttében az Isteni-Tisztelet el-
kezdődhessen, — mellyet ki ki a legnagyobb buzgósággal, 
maga meg-alázodásával, nem pedig Szemének ide s tova való 
kalandozásával, tsintalan magaviseletével vigyen végbe, mert 
különbben mind az ilyen, mind pedig helyes ok nélkül az 
Isteni tisztelet közben (mely tilalmas lesz), vagy utánna jövő 
gyermek Oskolai módon fenyíttessen meg. 

8. A ki a Tanitó Magyarázatjára nem hallgat, helytelen-
kedik, mind Társainak, mind Tanítójának alkalmatlankodik, 
figyelmességeket megzavarja, raj takapat tatván a Magyarázat 
tőlle kérdeztessen, ki felelni nem tudván — fenyíttessen meg 
— ismét azt tselekedvén Kemenyebben — tovább is azon az 
Ütőn menvén, az Observator által minden Oskolából edj pár 
gyermek hivattasson, előttök többször gyakorlott hibája fedez-
tessen és legkeményebben fenyíttessen meg. 

4. A ki a jól-meg-magyarázott és kevesével kihagyott 
Letzkét elégséges időre mint korhely, meg nem tanulta, ha a 
szép szó és hasznos tanáts nem elégséges: kényszeríttessen fe-
nyítékkel is, mint a maga jövendőbeli hasznát nem tudó 
Leczkéjének meg-tanúlására; mert sok munka, sok fáradság 
kell itten, hogy mind ezeket végre boldog előmenetel koro-
nazza. A Poéta is azt mondja : Non jacet in molli veneranda 
Stientia Lecto. — De ne tsak büntessünk, hanem jutalmaz-
tassunk is; ha t. i. a' figyelmetlenek és Korhelyek után mind 
erköltsökre, mind tanulásokra s Tudományokra nézve sokkal 
jobbak s értelmesebbek vágynák helyeztetve, a Vetélkedés után 
melly mindeneket éleszt, ha meg-győzték tétettesenek eleikbe. 

5. A súgás, és a korhelynek ez által való felsegitése 
nagyon tilalmas. 

6. A szép irás,'minthogy legjobban kommendálja az Ember t ; 
tehát minden Tanulónak fő kötelessége arra törekedni, hogy 
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szép iró legyen belőle. E végre ezt tart ja fő regulájául: hogy 
akár melly csekély í rás t tészen, annyival inkább az Exempla-
rokat, purus Laborokat olyan szép vonásokkal igyekezzen le 
irni, mint azt az Exemplarokbol tanulta. — Sebesen nem kell 
tehát irni, el-hányva, vetve, hanem gondos lassúsággal, a 
tökélletes festőknek példájára, minden betűket ott, a hol vas-
tag, vagy vékonynak kelletik lenni, ugy meg nyomni és festeni. 
Szóval ugy igyekezni irni, mint ha minden írása, mellyet 
teszen, a leg-főbb Emberek eleibe intéztettne a megítélés vé-
gett , — mert külömben a ki ezt el-mulatja szeme előtt tartani, 
a több izbeli meg-Intés után is, az Oskolai vessző alól semmi 
módon soha is el ne maradjon. 

A kiknél egész nap a magyar beszédért a signum meg 
fordul, estvére Vesszőt kapnak. A ki nagyon nem szól, midőn 
megszóllittatik, minthogy, mikor lármázni akar, tud, keményen 
fenyíttessen meg. 

7. Bizonyos ideje legyen az Evésnek, Ivásnak, ki mene-
telnek, hogy a Tanitó és Tanítványok figyelmetességekben 
meg ne zavartassanak az ide s tova, szüntelen rend nélkül 
való szaladgálás által. 

8. A Tanítónak liire és akaratja nélkül az Oskolának 
Kapuján tsak kilépni is, annyival inkább az Útszán tsoportozni. 
vagy még haza is futni, erőss büntetés alatt levő kemény 
tilalom legyen. 

9. Személlyes kéredzés nélkül semmiféle Tanuló ne mer-
jen mulatni, mert mint Tanitót nem esmerni, s maga akaratján 
járni akaró keménnyen meg fog büntettetni. Ed j két Deák 
sorral való engedelem kérés, tsupán tsak a betegségnek, és 
más igen-igen szoros környül állásnak engedtetik — meg. 
A külömben tselekedők meg fogják tapasztalni a büntetés 
erejét. — Ki ki pedig az Observátoroknak is jelentse magát, 
hogy nyert engedélyt. 

10. Minthogy a Kéz-iv is el-romlik, ha mindég felhúzva 
tar ta t ik: tehát szükséges az elmének is megszűnni ollyor-ollykor 
a Tudományoknak tanulásától, hogy azután ismét frissebb, s 
alkalmatosabb lehessen azoknak szorgalmatos folytatására. 
Jól tudja ezt a Tanitó, mert Ó leg-többet próbálta ezt : ezért 
bizonyos legyen a Tanítvány is felólle, hogy fog ő a maga 
idejében a Tudománytól való megszűnést kapni. — De legyen 
állandó erős törvény, hogy nem a Szülék, sem nem a Gyer-

4* 



52 

mekek adják magoknak ezt a megszűnésre való h a t a l m a t ; 
hanem a Tanitó kiál t ja ki ezt, mindeneknek közös örömére, 
hogy eddig s eddig az ideig közönséges a nyugodalom. — Mert 
nagy megkissebbitése és sertése az a Tanitónak, hogy kezébe 
s gondviselése alá bizatik a Gyermek, és még is nem 0 igaz-
gatja, hanem a mások önnönkények. — Mutassák meg tehá t 
i t ten is az által, hogy a rendnek követésére te remte t t Emberek 
v a g y u n k ; és hogy mi a Törvénynek tudunk engedelmeskedni. 

Az Erlcöltsöket illető Törvények. 

1. A jó, szelid Erköl tsök elébb valók a Tudományoknál , 
annak okáért először is erre törekedjen minden, hogy jó er-
kölcsű legyen, hogy senki az ő maga viseletében meg ne bot-
ránkozzon. E végre nem durtzás, makats, engedetlen, vissza-
pattogó, hanem a velle beszéllőnek tisztességesen nagy fel 
szóval örömest felelő, nyájas, semmi kevélységet, sem valamiben 
való elhivést mutató, mer t igy fogja mindeneknek kedvét meg-
nyerni és a maga boldogságát előmozditani. Mellyre való nézve 

2. A ki a Tani tóknak és minden más nagy Embereknek 
az illendő tiszteletet meg adni nem tudná, tanít tasson meg 
reá, ha az után nem akarna engedetlenségből, makatságból 
vagy kevélységből, vagy akármi rossz indulatból, magyaraztas-
son meg neki szivére hatólag ez a regula : honor est honorantis, 
non honora t i ; ha ez sem használna, használjon az Oskolai — 
Vessző. 

3. A ki a Külföldi F iuka t akárminem ü méltat lansággal 
illeti, és ezáltal őket mintegy Oskolánktól el-idegeniti, igen 
keményen büntet tessen meg. — Az összve tsoportozások, Jád-
záson kivül karikába való állások, mesterség tanulása elkez-
déséről s mint haszontalanokról való tanátskozások felette igen 
nagy bünte tés t érdemeljen. 

•4. Minden testi és ruházatbeli t isztaságra ki ki gondos 
legyen, mer t az Observátor, napjában kétszer erre gondoskod-
ván, valakit ennek hibájában találand, mint gondatlan, tisztát-
lan, meg fenyí t te tn i fog. 

5. A Tanitó távol léttében, vagy midőn ő a Tanítást 
félbe hagyván a Tanuló Szobájában dolgozna, mind az Osko-
lában, mind annak udvarán a leg-nagyobb tsendesség uralkod-
jék, mer t kinek kinek ezen hibája még keményebben fog bün-
tet tetni , mint a Tanitónak jelenléttében te t t alkalmatlansága. 
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6. Semmiféle Tanuló az Oskolában tör tént dolgot, viz-
eszüségből, lotsi fetsiségből, szülei házához, vagy másokhoz a 
városra kivinni nemerjen, mert az illyen, mint sok zavarodásra 
okot adó a Tanitó s az Oskola betsületét le-rontó, kemény 
büntetéssel fog meg tani t tatni a hallgatásra. 

7. A ki az Oskolának belső részén, vagy külsőn kárt 
tenni merne, a megtsináltatás mellett, hogy a vigyázatra szok-
jon, tanittasson meg a tisztességes magaviselete ajánló Törvény 
erejéig figyelmezni. 

8. Hazudni, Lopni, adni, venni egymástól, káromkodni, 
magadért másonn bosszút állani, rágalmazni, hirtkölteni, vagy 
e féle vétkeket tenni, Oskolai fenyitékkel fog ki irtatni közülök. 

Il-or Az Oskolán kivül. 

1. Az útszán minden Oskolás Gyermek szépen menjen, 
— mindeneknek tisztességesen köszönjön — haza érvén, Szü-
leit háládatosann tisztelvén, kezeiket, mellyek néki kenyeret 
adnak, háládatosan csókolja, s a képpen igyekezzen Szeretete-
ket megnyerni. A ki pedig ezt a tisztesség kötelességet el 
mulatná, az Oskolai fenyiték ne mulassa el őtet meg-jobbitani. 

2. A kik nemcsak nappal, hanem még estvének idején is 
az Útszákon szaladoznának, kiabálnának, a Kutyákat , a Mező-
ről haza jüvő Marhákat, sertéseket hajigálnák, vagy kötelessé-
geken kivül tilalmas hellyeken kóborolnának, mint másoknak 
alkalmatlanok keményen büntettessenek — meg, s kötelességek 
teljesitésére hozattassak. 

3. A Templomba, vagy Temetésre párosával, tsendesen 
lárma nélkül menjenek, — az Isten Házába be érvén ki ki a 
maga hellyét foglalja — el. énekeljen lialkal az Éneklők után, 
buzgón, figyelmetesen imádkozzon, a Tanításra gondosan hall-
gasson, a kissebbek legalább a Szent Leczkét, honnan van fel 
véve tanulják meg, hogy haza érvén az Oskolába kikereshessék 
a Bibliából; a Nagyobbak pedig kik külömben is az Orátori 
mesterséget tanulják, s tanulták is, a Praedikatio nagyobb el 
osztásait, Részeit és egész foglalatját tudják el-mondani a 
Tanitó megkérdezésére. E végre minden figyelmetlenségeket, 
egymással való beszélgetéseket, szüntelen való mozogásokat, 
mélázásokat, s más e féle alkalmatlanságokat eltávoztassanak, 
külömben pedig a sokszor emiitett büntetés, ebben, a dologban 
is haszna vehető legyen. 
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4. A ki a Tornyokba akármi szin alatt fel merészel hágni, 
igen igen erőssen büntettessen. 

A.2 Observatorok Kötelességeik. 

Minthogy a Tanitó nem lehet mindég jelen az Oskolában, 
és minden kissebre nem gondoskodhatik, tehát mindég kell 
maga hellyébe fel-Vigyázókat rendelni, kik Személyét viseljék, 
kiknek is kötelességeik ezek lésznek : 

1. Xékiek hamarább jelen kell lenni az Oskolában, mint 
a többinek, az Órákra gondosan hallgatni és csengetni, ha a 
Tanulók kivül való lételeknek ideje már le-folyt, őket vagy 
az Isteni-tiszteletre, vagy a tanitás hallgatásra beigazítani, 
egyiknek mindjár t a Katedrába menni, a másiknak a Táblához 
ki-állani és az erkölcstelen lármázókat, magok kötelességeket 
nem tellyesitőket fel-jegyezni, kivált az Isteni tisztelet alatt 
helytelenkedőket fel-irni, a másiknak mig az egyik, a nagyobbik 
t. i. a könyörgést buzgoan mondja a Katedrából. 

2. Kétszer napjában, reggel és délben való feljövetelkor 
az Isteni tisztelet előtt a ruhájokra, testekre nem gondoskodó 
tisztátalanokat körül nézni a hibásokat fel-jegyezni. 

3. A tanitó be-menetele előtt az ablakokat kinyitogatni, 
az ajtóval edjütt , az Oskolát ki szellőztetni. — Délben, estve 
a rendes következés szerint seprőket rendelni, mindenütt az 
Oskola földet ugy meg öntöztetni, hogy legkisebb por is fel 
ne szálhasson, melly a Tanitó mejjét elronthatná, szépen ki 
sepertetni, a Szemetet a maga hellyére, nem pedig akár hová, 
vitetni. 

4. Az oskolában nem lévőket és mulatókat kétszer napon-
ként feljegyezni, a Tanitónak mindjárt bejelenteni, — a maga 
jegyzéseit a következő Vasárnap reggel bé adni. 

5. Az alkalmatlan Tanulókkal, nem veszekedni, vagy 
azokat ütni verni, hanem tsak feljegyezni; a kik nekik nem 
engedelmeskedtek a Tanitót nem betsülték meg, megfogják 
azért keserülni az ollyanok tselekedeteiket. 

6. Igaz Lelki ismeretszerént, mind az Oskolában, mind 
azon kivül minden rendetlenségeket feljegyezni; mert ha ki-
tudódik, hogy egynek vagy másnak hibájáért kedvezett, mert 
baráttya, attyafia volt, vagy más tekintetből szerette, másat ha 
nem hibázott is, felirt, mert haragszik reá és igy mél-
tatlan büntet tet i meg a Tanítóval, minthogy hiszen a tanitó 
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n^ki, mint maga SzemélyétViselőnek: tehát az olyan, — gyer-
mekek h ivat ta tván minden oskolából — tsufosan meg veret tet ik, 
hivatalából levet tet ik és soha többé arra fel nem vétetik. 

7. Ha a Tani tó valami Dolgot vagy reája bizott, hogy 
vigye véghez, vagy más időre halasztatot t , t ehá t juttassa eszébe, 
ha megfelej tkezet t volna rólla. 

8. Ha Templomba megyünk az Ablakokat , az Aj tó t zár ja 
be, hogy semmi kár ne eshessen, ha el mulat ja , fizeti a kár t a 
megfenvi t te tés mellett . 

9. Akár Templomba, akár temetni megyünk a nem sorba 
menőket, lármázókat s rendet leneket szorgalmasan jegyezni. 

10. A nagy Classisi Observátor a podiumot minden héten 
háromszor, Kedden, Tsütörtökön, Szombaton estve sepresse 
minden classisból hiván seprőket sorba.*) 

Készitet tem Rimaszombat, 1817. 6. 8-br. 
Idősb Gasko András. Zilahi Zilahi/ Csizmadia Sámuel. 
A Rima Szombati Reformata Prédikátor mp. 

Eklcsia Cumtora mp. 
Diószeqlii Horváth József. 

Oskola Rcctor mp. 

o) A tanárok s ezek anyagi kelyzete. 

A prot. iskolákban, de különösen azokban, melyeket a 
helvét hitvallásuak ta r to t tak fen, a tanár i állás — a főisko-
lákban rendszeresítet teken kivül, — sok ideig nem volt irigy-
lésre méltó. Maguk azok is, kik e pályára léptek, nem tekin-
tet ték azt ozélnak, hanem csak eszköznek jövő élethivatásuk 
elérésénél. — Ugyanis a legtöbb tanintézetnél 2—3 évre 
választották a „reetor ' - t , egy évre a praeceptorokat . Ez utób-
biak rendesen azok közül kerültek ki, kik nyomasztó anyagi 
helyzetüknél fogva kénytelenek voltak tanulói pályájukat félbe-
hagyni, hogy ennek folytathatására az anyagi eszközöket meg-
szerezhessék. Igy a nevelés és oktatás ügye a kisebb iskolákban 
folytonos hullámzásnak volt kitéve. A rektorok 2—3 év múlva 
papok lettek, — a praeceptorok hivatalos éveik leteltével vissza-
tértek a főiskola kebelébe. 

Igy volt ez a főiskolákat kivéve, széles e hazában, igy 
Rimaszombatban is. 

*) Az egyesülés előtti korból e két törvény maradt reánk. Az első 
deák-nyelven, az utóbbi magyarul, melyet a történeti hűség kedveért az 
eredeti alakban közlünk. 
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Es ha egyik, vagy másik több hivatással, ügyességgel és 
képességgel vette is kezébe a gondjaira bizott iskola vezetését, 
még akkor is menekülni óhajtott állásától, mivel helj 'zete nem 
volt olyan, hogy őt anyagilag biztositsa, társadalmilag pedig 
az őt megillető magaslatra emelje. 

Az elsőre nézve álljanak itt azon adatok, melyek a városi 
jegyzőkönyvekben reánk maradtak: 

1. Annale Salarium Primarii Pastoris.*) 
In paratis flor quinquaginta. (Készpénzben 50 írt.) 
Edgy malom a parockiahoz („vagion 3 kő és egy kulu 

(kalló) benne". (Ez későbbi beszúrás), abból a Schola mesternek 
Asztalnemtartásért tartozik adni Búzát szaput**) Harminczkettöt. 

Waras hazatul minden vasárnap iar Edgy Pint bor. 
Vadnak ortwaniok is minden Niomásra. Ha más veti be 

abból ötöde iar eö kegleminek (Kegyelmének). 
Vadnak Rétek is az Parochiahoz. 
Szőlős Emberek adnak az Szőlőktől flor. Hatot. 
Vagion két filialis Maiom és Pokoragy. 
I ly conditioval tartozik az 32 szapu búzát megh adni a 

Praedicator a mesternek, hogy dragasagak idein a szuszék 
meglitelesekor adgion Edgy köböl buzat az praedicator az 
mesternek. Viszo(n)t az bőségnek idein Tiz, vagy 16 szapu 
búzát tartozik adni mester urnák Praedikator ura, avagy hogy 
ő kigyelmek az mint tecetik, úgy determináljanak maguk 
közöt." 

Káplán fizetése. 

In paratis flor. Centum et Vigintiquinque. (Készpénzben 
125 forint.) 

Buza szapu. Nyolczvan 
Szantho feöld Hat, az ki megh szántia Eötöde jar. 
Varas hazatul minden vasárnap iar Edgy Icze bor ő 

keghnnek (kegyelmének).***) 

*) Az első lelkész fizetése. — Ezen adatokat azért közlöm, mivel az iga-
zolja, hogy kezdetben a rector (lndi magis ten , igazgató-tanitó, az első lelkész 
asztalánál kapott kosztot. 

**) Szapu = Sextarius, modius, meclimnus, az űrmérték hatodrésze. 
I t t egy köbölnek jelenti hatodrészét, igy 24 iccze, vagy mai számitással 
majd 17 liter. Egyébiránt a régi bibliafordításokban is előjön „szapu 
(véka) alá rejteni a gyerty rátu. 

***) Városi jegyzőkönyv 1-ső lap 1621-ből. 
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SclioJa mester fizetése. *) 

„Waras liazatul in paratis flor 40. 
Waras liazatul Buza szapu Niolcz. 
Az feö Praedikator ur(t)ul Buza szapu Harminczketteö. 
Az scholalioz Vágion Három Orttvanj föld, abból ötöde iar. 
Az Tanitvanioktul fizetése, az kivel mint alkuszik. 
Anno y663 igij Ileetificaltatott die Mensis Febr. 10. 
Böcsülletes Mesterünk fizetése ez szörint röndöltetöt : 
1. Készpénze ő kk. Birák uraimtól f r t 180 

Item etelereis italarais ő kk. f r t 20 
2. I tem Buzais Fő Praedicator uramtól gr. 32 

Item fő birák uraimtólis Buza gr. 12 
3. Az öt Nundinale (vásárpénz) Honoráriumávalis ö kk. 

a Domesticusok (helybeliek) tartoznak d. 3. 
4. Az Vidékből Tanulóknak (azoko', kittől kik Helyében 

itt való fiakat adtak a vidékben) Att jayval való szabados 
convenialhatás. 

5. Az Halott Temetésy fizetés iuxta usu' pristinu(m). (Régi 
szokás szerint.) 

6. Az Ortuanjokbólis az Dezma az regliy szokás szörint. 
7. Die Febr. 1. Ao I). Y664. Az lialotty ordinarium sala-

riumból (rendes temetési dij), tudnyillik Férfiak eltemetéséjért 
dr.**) 33. Asszonyi állatok és leányok Temetése fölött való 
éneklisért d. 28, az mely fizetes jar az regliy szokás szörint 
toties quoties (annyiszor, mennyiszer) két-két polturakat a 
Diakoknak ky adny tartozik Mestör ura', az Harangozastul 4 
polturak az Diakoké". 

E dijlevél már 1045-ben jelentékeny mérvben módosul. 
Ugyanis a rector fizetése lesz a „városházától 180 frt, asztalára 
20, Búza a várostól 12 szapu, az első praedicatortól 32 szapu 
buza. A három első ünnepnapokon cantatio. Nundianale = 1 
poltura. Pünkösdtől fogva Szent-Mihály napig minden héten 
sabbathale, midőn a gyermekek játszani kibocsáttatnak." 

Azonban a fizetés emelés ellen a város közönsége több 
izben felszólalt, s panaszát a visitatio elé is terjesztette, zak-
latásnak vévén azt, hogy hétről-hétre adakozásra (sabbathale) 
hivatnak fel a lakosok a tanító részére. 

*) Ez adatok 1622—25-ből valók. 1630. körül a készpénzfizetés 
50 frtra, a buza tizetós pedig 12 szapura emelkedett. 

* * , Egy dénár — 2 é9 "/„-ed fillér. 
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Ezen panasz ellen a városi elöljáróság azzal érvelt, liogy 
a tanitók sorsán lehetőleg könnyíteni kell, míg a tanítók ezek 
ellen felhozták, hogy ha tan- és egyéb járulékaik beszédésére 
diákot küldenek ki, azt nemcsak elutasítják, hanem még sér-
tegetik is. 

Az ügy az egyházmegyei*) hatóság előtt is megfordult, 
miként ezt az alábbi levél bizonyítja : 

„Az Ur Isten az Uy esztendőben minden Testi lelki áldást 
származtasson kigyelmetekre szívből kiványuk. 

Emlékezünk reá az elmúlt Nyarban kigyelmetek közöt 
való Yisitationkkoris emlékezés vala kigyelmeteknek az Schola 
mesternek való Didactrumnak mod nélkül való transactioja 
felöl és magonktul akkor kigyelmeteket jó karban nem hagy-
hattuk, minthogy kigyelmetek kívánságát mostanis kigyelmetek 
levele által a szent ecclesia előtt continuálta. Az szt. Eclesia 
asztat deliberalván felőle jó discursussal ugy határozott, mivel 
Istenben boldogan kimúlt Góhczij Ur volt kigyelmetek között 
azon visitationak az feldről való limitatiojakat is találtuk, hogi 
az Abecedariuas (betiiző) gyermektoel tartozik az ott lakos 
Ember dr. -15., az olvasóktúl dr. 75., Declinistaktól penigh ft . 
1 dr. 50. A didactrumnak kiszedisire penigh az Diak mellé 
Polgárt adgion az Tiszteletes Varas, az mellett az zálogh sze-
disnek legien szabadossága. Kigyelmetek gyermekeiktül az 
Szt. Ecclesia nem tudott bizoniost az Limitatiora szluhót 
(szólót) hatarozny, hanem az amint illendő az Mester ugi 
alkudgion. Az Nundinale**) penigh lészen kéttszer, többször 
nem. Az gyermekeknek iádzásra való kibocsátása két hétben 
egyszer. Az Szabatali penigh minden szombaton, másszor nem. 
Ezek után az Ur Isten tartsa kegyelmeteket ' fejenkint io egész-
ségben. Költ Miskolczon 1648 die 81 Januariy. 

Kegyelmeteknek io akaroia 
Jánossy Bálint az 

Egész Eclesiaval egyetemben.***) 
*) A gömöri ev. ref. eg\ rházmegye még ezen korszakhoz, mint ilyen, 

nem szerepelt, de Borsodhoz tartozott, mely Ung-, Zemplén- és Abauj-
megyékkel a vallásos ügyekben solidaritásban állott. 

**) Vásárpénz. 
***) „Paria annak az levélnek, mellvet az Miskolczy Gyűlésből az 

Eclesia az Rimaszombathv G-ymnaziumnak Tanitasaért való fizetetni kel-
lö t : az Varas által megbízott tartozik az Schola Mester Ur magát alkal-
maztatny." (Jegyzet a level végén). 



Adatik ez levelünk az mi becsüles io akaró Uraiméknak 
Baliok Mihály és Szy Gergely Rimaszombathy Byraknak Be-
csületes Tanácscsal együt t . 

Sigillum. 
Viszont esperes Ur egynehaniad magával lévén, azt deli-

beralták, liogi az meli Ember fiat az Scholaba íeladgia tani-
tatni, ha csak két hónapig iar is fel, az esztendeig való taxat 
Tartozik az Mesternek megh adny. Az nagiobbakis lia csak 
félesztendeig iarnakis Esz tendeig valót fizetnek." *) 

Ezen levélnek megle t t a k ivánt hatása. Az elöljáróság 
tapintatos eljárása vége tve te t t a békétlenségnek, minek kö-
vetkezménye lön, hogy a tani tó díj levelén a következő 103 év 
alat t alig tör tént valami változás. 

Az 1746—4' 7-ik években Losoncéi/ József volt az igazgató, 
kinek képessége, ügyessége és paedagogiai módszere az iskolát 
a tökély magas fokára emelte. A két év leteltével fájó szivvel 
bocsátotta el a ns. tanács, de nem akarván nemes szándékának, 
hogy t. i. magát a külföldi egyetemeken tovább képezze, ú t já t 
állani, nemcsak rendes fizetését adta meg, de 12 hollandi 
aranynyal is megajándékozta . 

Losoncz/i nem is volt hálát lan a város és iskola iránt, 
mer t két év múlva visszatérvén, ismét elfogadta a tanács meg-
hívását, az 1751. márczius 15-én kiállított dijlevelek alapján. 
E dijlevelek következőleg hangzanak : 

.,I-o. Salarium Domini Rectoris. 
1. Academikus Perpe tuus Rector Uramnak a Domo Pub-

lica készpénz fizetése fog lenni f r t 180. 
2. 24 kila buza ex Oeconomia Oppidana. 

Minden halotti temetőstül dr. 48, melynek rata medie-
tassa (fele) Rector uramé, másik medietassa a Togatus iffiaké 
az halottak körül való szolgálattyokért . 

4. Minden extraneus (nem városi) Gyermek annuali ter 
(évenként) (az Syntaxis tákon és Grammatis tákon kívül, a kik 
az alább írandó mód szerint maguk perficiálandó Praecepto-
roknak fizetni obiigáitatnak) tartozni fog f. Rh. 2, idest két 
Renes fr tot . I tem a kik újonnan behozatnak Ju re Scholae 
amaz két Classisbeliekkel együt t az egész oskolabeli külsők 
tartozni fognak f r t R. 2 semel pro Semper fizetni. 

*) Rimaszombati város jegyzőkönyv hátulról 3-ik lap. 
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5. A szeredai és szombati napi, ab antiquo obvenialandó 
tojásokért vagy in natura, vagy penigh azokért dr. 24, vagy 
lia készpénzt adni nem akarnak, egy kila zabot akár idevaló, 
akár külső Tanitvány adni obligáltatik. 

6. A vásárpénzt is minden tanitvány, akár külső, akár 
bennvaló légyen, úgymint egy polturát, minden vásárkor strict-
issime megadni tartozik. 

7. Minden sátorosünnepek alkalmatosságival eddig gya-
korlott Cantatio és abbul pervenialó proventus továbbra is ad 
continualiter et fideliter exequendum meghagyatik az Akós 
serekkel egyetemben. 

8. A malmokban Communitasunk számára hizlaltatni 
szokott sertések közül egy hizott sertés resolvaltatik. 

9. Gyertyának a mészárszékből adatnak 20 font fadgyuk. 
10. Mivel Rector Ur a modo instructurus az oskolán 

kiviil fog lakni, azon különös házában levő tüzelésre offerál-
tatik nro 20 szekér fa. Ezen kiviil penig az oskolában levő 
Muzeumnak téli napokban meleggel való tartására az oskolában 
levő gyermekek által classisok szükségére tett, vagy hozatott 
szekérfáknak az eddig gyakorlott tertialitassa tovább is Rector 
Ur szükségére occupaltathatik propter Syntaxistarum et Gram-
matistarum procurationes (azért mivel a Syntaxistákat és 
Grammatistákat gondozza). Hogyha penig ezen obveniens (be-
folyó) f'át valamelyik oskolabeli gyermekek közül az oskolabeli 
szükségre meghozatni, vagy meg adni elmulatná: 

11. Minden gyermek az elmulatott szekérfáért Rector 
Uramnak Comperta neglectus veritate (a szoros igazságot 
figyelmen kiviil hagyva) egy máriást adni obligáltatik. 

12. Ha mik ezen, a praemittalt Specificumokon kivül 
Titulo Aliisarum (károsodás czime alatt) az eddig gyakorlott 
Conventionalis praxisból elmaradtak volna, azokat is Rector 
ur Conventionalis usussára citra praeiudicium promissoriun et 
animadversionem magistratualem (minden előleges határozat 
és hivatalos figyelmeztetés nélkül) forditliatja. 

I l-do. A Grammatica és Syntactica Classisokhoz praeficiá-
landó Praeceptorok fizetések penig determinaltatik sequenter: 

1-do. Mind a két classisban külön praeceptorok lévén, 
kinek-kinek közzülök a domo publica annue resolvaltatik con-
ventiojuk f. R. 50, in simul R. f. 100, idest száz. 

2-o. Minden külső tanitványtul ugy mint a Grammatista-
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tul, a grammaticus praeceptornak, a Syntaxistatul a Syntaxeos 
Praeceptornak singillatim egy császár tallér, tévén azon tallér 
f. R. kettőt. 

3-0. A városi tanítványok penig, — ámbár a két Rénes 
ftok megadására ne obligáltassanak, — mindazáltal a Praecep-
torok szolgállattya jutalmát recognitiojában minden vasárnapon 
egy tisztességes fazék ételt készíttetni, ahhoz egy darab ke-
nyeret adni obiigáitatnak, melyeket Praeceptor ur egy napon 
nem absumalllátván, azokat az hétnek több napjaira reiectal-
hatván, repart ialhat ja; de ha a hétnek napjaiban is annyira 
szüksége nem lenne, ad normám extraneorum az ételbeli 
remissiot készpénzzel, amint vélek megegyezhet, redimálhatja. 
Praeterea, 

•4-0. Ha restséget félretévén Praeceptor uraimék tanítvá-
nyokat privatim citra publicas horas ad instruendum assum-
malnak: azok körül való szorgalmatosságokért a gyermekek 
szüleikkel való annualis transactiora eő kigyelmeknek szabadság 
és activitas pro lubitu (tetszés szerint) adatik, accedente domini 
moderatoris consensu; de mivel az házban való lakás télnek 
idején meleg nélkül in his partibus nem lehet : 

ő-o. Azon meleg megszerzésére és a kályhák melegítésére 
a magok classisokból való tanítványi minden személy által a 
classisbeli közönséges szükségre tartozó egy szekér fábul tar-
toznak a tanítványok concurrálni elégségesen. 

()-o. Hogy a tanításra télnek idején fentirt Praeceptor 
uraimék annál serényebben és előmenetelesebben készülvén, vi-
gyázhassanak azon téli lugubratiora (sötétségre) ex publico 
macillo (a közös mészárszékből) a két Praeceptornak conferal-
tatik uro 20, idest husz font fadgyu, egymás között egyenlő-
képen repartialván. 

Hogy penig ezen praemissumok annál helyesebben és a 
lakásra nézve is alkalmatossabban mehessenek véghez, de ma-
gok is az uj institutomok continuatiojára praeficialando sub-
iectumokra nézve dirigálni magukat tudhassák, Reetor uramnak 
pro residentia denomináltatik a városháza, az első parochialis 
ház mellett lévő, melyet actualis Birák uraimék characteréhez 
illendőképen defectusaiból reparáltatni, s adveniente festő 
conversionis Sancti Pauli assignalni obiigaltatnak. Praeceptor 
uraiméknak penig az oskolában levő deákság kamaráiban, a 
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melyek alkalmatosabbak fognak találtatni, azok közül két 
kamarák ad liabitandum designaltatnak.*) 

Az ekként megállapított dijlevelek 1771-ig, teliát az iskola 
elvételének idejéig érvényben voltak. 

Az 1783-ik évben, az egyház vagyoni állásához mérten 
következőleg állapíttatott meg a tanítói fizetés: 

„A rector vagy első oskola Tanítónak fizetése: 
1. Készpénz 60 frt . 2. Minden keze alatt levő gyermektül 

didactrum (tandíj) 1 f r t 80 kr. 3. A külföldi gyermektül 2 frt . 
4. Kenyérnek való buza 12 kila. 5. Minden gyermektől, ki az 
iskolájában van, egy szekér fa helyett 17 kr. 6. Hat vásárkor 
vásárpénz minden gyermektől 1 lj.i kr. 7. Gyertyára 3 kr. 8. A 
karácsonyi ünnep 50 frt . 9. Minden halottól 8 kr. 10. Sabathale 
csirke az egész oskolába járóktól 15 kr. 

A középső praeceptornak fizetése: 1. Készpénz az ecclé-
siától 30 frt . 2. Minden itthon való gyermektől 1 f r t 15 kr. 
3. Extraneus (nem városi) gyermektől 2 frt . 4. Kenyérnek való 
buza kila 6. — 5. Fára minden gyermektől 17 kr. 6. Minden 
halottól 8 kr. 7. Promotioért 12 kr. 8. Gyertyáért 3 kr. 9. 
Esztendeig való coquia**). 

A második praeceptor fizetése ugyanez volt. 
Azonban az egydiáz vagyoni helyzetének javulása, az 

iskola alapvagyonának növekedése a tanítói fizetés javítását 
lehetővé tévén, rövid idő alatt a rector-professor fizetése 280 
frtra, a három praeceptoré pedig egyenként 100—100 fr t ra 
emeltetett. 

1823-ban Dapsy József választatván meg lelkészül, erélyes 
kezekkel fogott az iskola ügyeinek rendezéséhez. Első sorban 
biztosította a tanintézetnek kintlevő tőkéit ; buzdítással s lel-

*) Protocolum juridico oeconomicum. 1739—1752. 447—450 lap. 
**) Egyli. jkönyv 350—52 lapon azon megjegyzés van, hogy meg-

kereste az egyháztanács a s.-pataki főiskola elöljáróságát 1790-ben, hog3r 

a három sátoros ünnep alkalmával a praeceptorok a szomszéd helysé-
gekbe járhassanak legatioba a coquia helyett. Ez életbe is lépett, de 
1795-ben megszűnt, mivel Sáros-patakon a diákok nagyon elszaporodtak, 
hogy a „Collegiumbeli Diákok meg ne károsit tassanak", az egyház-
tanács kénytelen volt ú j ra a praeceptorok számára sorba főzstni. Sőt 
1797-ben még a „rector" számára dijlevélileg biztositott karácsonyi ünnep 
is kérdésessé vált, mivel ez ellen az egyházkerület kifogást emelt. A 
hosszú tárgyalásnak eredménye az lett, hogy a rector elesett az ünnepi 
jótéteménytől , de azért 40 í r t ta l kárpótol tatot t . 
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kesitéssel nemcsak a rimaszombati lakosok áldozatkészségét 
fokozta, de u j pártfogókat is szerzett. Igy már 1825-ben gyö-
keresen átalakíthatták a tanári díj leveleket, melyek szerint a 
„rector-professor" fizetése 400, a két első praeceptoré 200—200, 
a harmadiké pedig 170 írtban állapíttatott meg, fűtésre 30 öl 
fa utalványoztatott . 

Ugyanakkor a következőkép rendeztetet t a tandí j : 1. 
Minden növendék fizet 5 frtot, 1 f r t beiratási dijat, melynek 
fele az iskola pénztárát illeti, míg az idegenek annak kétsze-
resét fizetik, tandíjban pedig 7 fr tot fizetnek. 

De az egyháztanács ezt sem tartotta elegendőnek, mivel 
az volt a czélja, hogy a megválasztott tanárokat a nevelés és 
tanítás érdekében állandósíthassa s oly anyagi helyzetbe hozza 
az igazgatót, hogy az meg is házasodhassák. Miinek következ-
tében már 1825. szept. hó 26-ikán tartot t gyűlésében következő 
határozatokat hozta: 

,,1- Legyen egy professor oly statusban helyeztetve, hogy 
meg is házasodhasson, és igy a ns. ecclesia gondoskodjon 
Lakhelyéről. Fog tanítani Ligikát. Poesist és Rhetoricát. 

2. A második tanító Conrector vagy Subrector név alatt, 
a kiválasztás és javaslás után hivattasson meg, ilyen karba 
lésznek helyeztetve az Seniorok vagy Akadémiákról lejött sze-
mélyek, vagy Eectorságot végzett érdemes s tudományos és jó 
erkölcsű Férjfiak, fogja tanítani a superior és inferior syntaxist. 

3. A harmadik tanító fog charta mellett S.-Patakról meg-
hivattatni, fog tanítani Grammaticát. 

4. A negyedik tanító fog szinte charta mellett S.-Patak-
ról meghivattatni, — fog tanítani declinatiót és conjugatiót. 

5. Az ötödik tanító marad in statu és feleséges, fogja az 
abeticát, olvasást stb. tanítani. 

Az iskola alaptőkéje 10738 f r t tévén, ennek interesse 573 
f r t ; 150 tanulótól (> ír t jával befoly 900 frt , igy 1473 f r t állott 
az egyháztanács rendelkezésére. 

Ezen bejövő summából a professor fizetése 400 frt, a 
Conrectoré 200 frt, az első és második tanítóé 150—150 frt, 
buzájuk megmaradván. A harmadik tanítónak kosztjával 250 
frt, 6 kila buza, 50 frt szálláspénz, mi 1200 frtot tevén, marad 
fára és egyéb szükségletre 273 frt. A coquia a Conrector és 
két praeceptor számára továbbra is meghagyatván. — Ezeken 
kivül mindeniknek volt szabad lakása. 
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Fizetésükhöz járult még a „promotionale", mely az „abé-
ticában" és a két praeceptor által vezetett alsó gimnáziumi 
osztályokban fejenkint 30—30 kr., a felsőbb osztályokban pedig 
1 fr t volt. 

Ugyanakkor állapíttatott meg a tandíj is, még pedig az 
abecisták, declinisták és grammatisták tandija volt 6—6 frt, s 
syntaxisták, rhetorok, poéták és logicusoké 8—8 frt ." 

Az ekként megállapított dijlevelekből kitűnik, hogy az 
egyháztanács hivatásának magaslatán állva, már akkor minden 
lehetőt elkövetett arra, hogy a tanintézet tanárait a körülmé-
nyek szerint tűrhető fizetéssel lássa el, igy a sürü tanárválto-
zásnak elejét vegye. 

Az 1825-ben megállapított charták 1853-ig alig változtak. 
1846-ban lett a rector-professor fizetése 300 pft, a conrectoré 
240, a praeceptoroké pedig 168 pft, a buza és egyéb járulékok 
épségben tartása mellett. 

Hogy a tanári állás Rimaszombatban hosszú időn keresz-
tül nem részesülhetett oly tiszteletben, mint a minő fontosságá-
nál fogva megillette és megilleti, az az eddigiekből is kitűnik. 
— Rimaszombatnak társadalmi élete nem lévén, magát itt a 
tanácson kivül senki nem érvényesíthette, még ha huzamos 
ideig élt is e város kebelében. — A más vidékről jött tanárt 
nem tekintették idevalónak, igy a „vizhozta, galycsapta" epithe-
tonokat reájuk is alkalmazták. — De ha még képesség, a köz-
ügyek iránt érdeklődés, a haladás iránt érzék volt is egyikben-
másikban : mindenik küzdött, mint kezdő, hivatalának nehézsé-
geivel, s midőn 1—2 év alatt ezeket legyőzte, már akkor 
távoznia kellett biztosabb jövővel kecsegtető állások után. 

De ezt legnagyobb részben alárendelt helyzete s azon körül-
mény idézte elő, hogy közvetlenül magának kellett fizetésének 
egy részét a közönségtől beszednie, mi bizony-bizony nem volt 
előnyös reá nézve. — Kezdetben a lelkész asztalánál étkezett, 
kivel szemben már csak ezért is alárendelt helyzete volt, s 
gyakran oly dolgok végrehajtásával is megbízatott, melyek 
egyáltalában nem voltak állásához illők. (A pap szénájának 
gyűjtésére ő tartozott kivezetni az összes tanulói fjuságot.) 

Csakis az egy Losonezy József volt az egyetlen, ki e bal-
vélekedést megtörte, de mint a következmények mutatják, ez 
csakis neki állt hatalmában a mult századokon át. 

Azonban mihelyt az egyháztanács vette kezébe az ügyet 
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s annak a rector-professor hivatalból tagja lön,*) főképen mi-
dőn a „sorbanfőzés" (coquia) terhétől megszabadult (1834.) a 
város közönsége: kezdték a tanári állást Rimaszombatban is 
nagyobb tiszteletben részesiteni. Sok történt erre nézve, külö-
nösen az 1825-ik évben, midőn az országban a reformeszmék 
diadalra jutottak, igy a tanügy szerény munkásai nagyobb 
figyelemben kezdtek részesülni. — Azonban még ettől kezdve 
is évtizedekre volt szükség, hogy a tanári állás az őt megillető 
helyet elfoglalja az államháztartás gépezetében. 

A régi iskolánál annak jegyzőkönyvei is elvétetvén, birto-
kunkban csak egy maradt, mely szerint 1715—1771-ig a követ-
kezők voltak a rimaszombati gimnázium igazgatói: 

1715—1718. Szathmárnémethy András. 
1718—1720. Megyasszay Gergely. 
1720—1722. Jolsvay Ferencz. 
1722—1725. Héezey István. 
1725—1728. Eőry Pál. 
1728—1731. Péczely Imre. 
1831—1735. Tokay György. 
1835-1736. Kökényesdy Pál. 
1736—1738. Igaz Sámuel. 
1738—1741. Sziráky János.**) 
1741—1744. Szilágyi Pál. 
1744—1746. Szalay Sámuel. 
1746—1748. Kovács Mihály. 
1748—1740. Farkas György. 
1751—1761. Losonczy József. 
1761—1763. Szabó János. 
1763—1766. Szentesy János.***) 
1766—1768. B. Kovács János. 

*) 1828-tól, de csuk azon gyűléseken jelenhetett meg, melyekben 
iskolai ügyeket tárgyaltak. Egyházi jegyzőkönyv 1828. szept. 27. I. 

**) 1740-ben panaszkodik a tanács az iskola hanyatlása miatt, s el-
határozza, hogy Kármán András losonczi igazgatónak irnak jó praecep-
torért. kinek fizetése lenne 40 magyar frt, 6 kila buzu s minden gyer-
mektől 102 magyar pénz. 

***) 1763. noveinb. 15-én elhatározza u tanács, hogy az öt kamarában 
lakó tógátnsok részére a Szondiano-Kcnessyana fundatioból a téli hóna-
pokban egy-egy fél öl fa adatik. - A kik nem főznek nekik, azokat meg-
bünteti 
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1768—1770. Szabó Mihály. 
1770—1771. Molnár István. 
Az iskola 1771—1788-ig szünetel. 
1788—1786-ig. Bujdosó János, praeceptorok: Szokolay 

István és Betes Dániel ; Szokolay elmegy s helyére jő Kohán 
András Pozsonyból. 

1786—1788-ig. Babarik Ferencz, praeceptorok: Sztrogh 
Sámuel, Kohán András visszatér Pozsonyba, Betes Dániel. 

1788—1790-ig. Megyasszay Mihály, praeceptorok : Etédy 
József, Betes Dániel, majd e helyett Soós Miklós. 

1791—1795. Éva András, praeceptorok: Eszényi András, 
Andrássy János, Hagymássy József. 

1795—1798-ig. Vályi Sámuel, praeceptor: Egresy Pál, 
Tahil János.*) 

1798—1801-ig. Váczy István, praeceptor: Jeney József, 
majd Miléte Dániel és Sélley Sámuel. 

1801—1804-ig. Szarka András János, praeceptorok: Lőkös 
Sámuel, ki csakhamar kántorrá lett, Yecsey Takaró Lajos, 
Janka Zsigmond. 

1804—1807-ig. Vecsey Takaró Lajos, praeceptorok: Szabó 
József, Csengery Ferencz. 

1807—1809-ig. Szentmártony Károly, subrector: Takács 
András, praeceptor : Donits András, majd Horkay Péter és 
Térjék István. 

1809—1812-ig. Szilvássy József, praeceptorok: Palcso István 
és Fekete István, majd Kovács József és Sütlieő Mihály. 

1812—1815-ig. Mészár Pál, praeceptorok: Kovács Mózes 
és Márki Áron, majd Diószeghy Horváth József és Miglészi 
József, 1814-ben Szabó János. 

1815—1817-ig. Apostol Péter praeceptor: Héthy Sámuel, 
majd Persenszky László. 

1817—1820-ig. Diószeglnj Horváth József, praeceptorok: 
Kardos József és Hagymássy József, majd Dóczy István és 
Demeter István. 

1820—1826-ig. Kovács János, kinek igazgatása alatt prae-
ceptorok voltak: Toronyay Ferencz, Simon János, Kapossy 
József, Illésy József, Kenyheczy Sámuel, Bödök Sámuel, Por-

*) Ugyanekkor határozta el az egyháztanács, hogy a praecepto-
roknak a gazdagabbak főzzenek. 
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törő József, Hagymássy József (8 évig volt itt), Apáthy János, 
Endre Péter , Kovács László, Demeter Is tván (1853-ig). 

1826—1827-ig. Apáthy János, praeceptor : Molnár István*) 
Bogoly András, R é t h y Is tván, Demeter Is tván. 

1827—1831-ig. Molnár István, ki mellet t a következők 
működtek : Ováry Lajos, Muraközy Is tván, Török János, Tóth 
András, Sza thmáry I s t v á n ; Török János, Ternyey József, Sipos 
S a m u ; Kupay János, Kul i f fay László és Demeter Is tván. 

1831—1834-ig. Török János, Kupay János, Tóth József, 
Varga P á l ; P a p Elek, Hegedűs László, György László és 
Demeter Is tván. 

1834—1838-ig. üácz Lajos, Török János, Szabó I s tván ; 
Máthé Is tván és Demeter Is tván. 

1838—1840-ig. Homonnay Imre; Török János, Farkas Imre 
és Demeter Is tván. 

1840—1842-ig. Török János (ismét), Farkas Imre és De-
meter István. 

1842—1844-ig. Saós Lajos, Juhos Mihály és Demete r 
Is tván. 

1844—1853-ig. Balisay István, Imre István, Konyha János, 
Bartók János és Demeter Is tván. 

d) A tanítás módszere s a tantárgyak. 

Miként a fentebb közlött törvényekből is látható, a ta-
nítás menetének két sarkpont ja volt, melyek köré az összes 
tan tárgyak csoportosítva voltak. Egyik a vallás elveinek, kü-
lönösen pedig a bibliának ismerete, a másik a latin nyelv. E 
kettő mellet t kivált még, — mint nemzeti sajátosság, — az 
élőszóval való előadási képességnek fokozatos emelése s igy a 
szónoki kellékek elsajátítása. 

A nevelés és taní tás terén az emlékezet fejlesztésére volt 
a fő suly fektetve, míg az erkölcsi érzéket a nagyon is szigorú 
törvények korlátai között fej lesztet te az iskola. Spár ta i szigor 
az iskola falai között — s azokon k ívü l ! 

De senki sem fogja azt állítani, hogy ezen nevelési rend-
szer kielégíthette ugy a tanárok, mint a tanítványok lelki 
szükségleteit. Nem pedig azért, mert a lelki tehetségek legna-
gyobb részét siváron hagyta; keveset beszélt a szívhez, — nem 

*) A második helyen megnevezettek con- vagy subrectorok voltak 
,egy ideig professor czimmel, de kósőbb csak az utóbbi czim maradt meg. 

5« 
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az atya szeretettől áthatot t hangja szólt abban a tanulóhoz, 
hanem a bíró szigorú parancsa. Sem tanár, sem tanitvány 
önmagát e korlátok között nem érvényesithette; a lélek szabad 
röptének, az itélő tehetség dönthetetlen érveinek meg kel-
lett törni a merev korlátokon. Megtanultak jól-rosszul latinul, 
tudtak jól declamálni, de látkörük, — tanáré és tanitványé 
egyiránt, — korlátolt maradt. 

Annyit azonban el kell ismernünk, hogy a latin nyelv uralma 
alatt is a nemzeti hazafias érzelem magas fokon állt. Mert hiszen 
sohasem volt nemzetünk hazafiasabb, nemzetiesebb, mint a XVII. 
és XVIII. századokban; sohasem hozott nagyobb áldozatot a val-
lásos és alkotmányos szabadzág oltárára, mint ekkor, — habár a 
nemzeti nyelv a kunyhók falai közé szorult is. 

Ez mindenesetre oly kiváló érdeme e két században fenn-
állt iskoláknak s az azokban divatozó nevelési rendszernek, 
hogy méltán illeti meg őket az elismerés koszorúja. 

A mi az előadott tantárgyakat s ezeknek felosztását az 
egyes osztályok között illeti: erre nézve kevés adattal ren-
rendelkezíink. — Csak három adat maradt reánk, egyik 1717-
ből, a másik 1786-ból, s a harmadik 1846—47-ik tanévről. -
Minthogy azonban az igazgatók legtöbb esetben a sárospataki 
főiskolának voltak növendékei és ugy a városi, mint később 
az egyháztanács többször hangoztatta, hogy a tiszán-inneni 
helvét hitv. egyházkerület által megállapitott tanterv szerint 
tanitsanak a rimaszombati iskolában; minthogy továbbá több-
ször utasitotta az igazgatót, hogy a szükséges és nyomtatásban 
meglevő tankönyvek közül azokat használják, melyeket az 
egyházkerület ilyenekül elfogadott: biztosan következtethetjük^ 
hogy a tantárgyak, ezeknek beosztása teljesen egyezett a 
Sárospatakon divatozó beosztással. 

1717-ből a következő osztályok voltak e tanintézetben: 
I. osztály: Parvisták. II . osztály: Declinisták. I I I . osztály: 
Conjugisták. IV. osztály: Grammatisták. V. osztály: Syntaxis-
ták. Vl-ik osztály: Poéták. — Az egyes osztályokban működő 
praeceptorok esztendei fizetése volt az I. és II . osztályban 12 
frt, a III-ikban 14, a IV-ikben 16, az V—VI-ikban 18 frt. E 
mellett szabad lakás, coquia, tandij az általuk tanitott tanu-
lóktól s egyéb járulékok. (1728. márczius 7-én elhatározta a 
tanács, hogy a praeceptorok csak Szt-Pál napjakor változhat-
nak, a ki időközben elmegy, fizetést nem kap.) 
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1786-ban a következő tantárgyak adattak elő: az I-ső 
osztályban: 1. Elementa Li teranim ad Lecturam. 2. Geogra-
pliiae prima elementa. 3. Arithmetica. 4. Initia scripturae. A 
Il-ik osztályban: 1. Rudimenta LinquaeLatinae. 2. Geographia. 
3. Arithmetica. 4. Calligraphia Germanica Hungarica et Latina. 
5. Linqua Germanica. A III-ik o s z t á s b a n : 1. Syntaxis cum 
fundamentis Styli. 2. Grammatica. 3. Coniugatio. 4. Compa-
ratio. 5. Geographia. 6. História Hungáriáé. 7. Arithmetica. 8. 
Calligraphia s Linqua Germanica. 

1834-ben kezdik tanitani a magyar grammaticát. 
1846 47-től I-sö osztály tantárgyai vol tak: 1. Vallástan. 2. 

Magyar nyelv. 3. Latin nyelv, declinatiok, Langii colloquia. 
4. Földirat. 5. Számtan, 4 alapmüvelet egész számokkal. 

A Il-ik osztály: 1. Vallástan. 2. Magyar nyelvtan, mon-
dattan (kéziratban). 3. Lat in nyelv, Gedick meséi. 4. Magyar-
ország földrajza (kézirat). 5. Számtan, törtek. 

A 11l-il; osztály: 1. Vallástan. 2. Magyar nyelv, mondat-
tan, körmondatok. 3. Latin nyelv, syntaxis, Cornellius Nepos. 
4. Földrajz, Európa többi országai. 5. Állattan. 6. Számtan, 
arányok. 

A IV-ik osztály: 1. Vallástan. 2. Magyar nyelv, körmon-
datok. 3. Latin nyelv, Syntaxis, Phaedrus meséi. 4. Német 
nyelv, a nyelv elemei. 5. Görög és római régiségek (kézirat). 
6. Földrajz: Ázsia, Africa, America (kézirat). 7. Növénytan. 8. 
Számtan, az arányok alkalmazása. 

Az V-ik osztály: 1. Vallástan. 2. Szónoklattan. 3. Latin 
nyelv, Curtius, Cicero beszédei. 4. Történelem: A közép- és 
uj-kor. 5. Német nyelv. 6. Ásványtan. 7. Számtan, a betii-
számtan elemei. 

A Vl-ik osztály: 1. Vallástan. 2. Költészettan. 3. Latin 
prosodia : Ovidius Tristium libri, Horatius odái, Vergilius 
Aeneise. 4. Német nyelv. 5. Természettan elemei. 6. Magyar-
ország története. 7. Betü-számtan, egyenletek, mértan.*) 

Ezeken kivül kétségtelen, hogy 1771-ig a logicát, physicát, 
sót a philosophiát és theologiát is tanították, de 1783-tól kezdve 
csak négy ízben voltak logicusok és physicusok u. m. 1807. 
1822., 1830—34. és 1849-ben. 

*) Az 1851—52-ik tanévtől a görögöt is tanították a IV-ik osz-
tálytól kezdve. 
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e) Az iskola épülete. Kegyadományok. Felszerelés. 

A rimaszombati helv. hitvallású gimnáziumnak egész 1771-ig 
a kor akkori követelményeinek teljesen megfelelő tanépülete 
volt, melyben nemcsak az igazgató s többi tanárok, de a vi-
déki tanulók is édes ot thonra találtak. De mintán ez az egyház 
egyéb javaival elvétetett , csak akkor gondoskodhatot t az egy-
háztanács alkalmas helyiségről, midőn a „Türelmi Rendele t" 
alapján önkormányzat i jogát visszanyerte. 

Első teendője volt tehát uj teleknek a vásárlása. Meg is 
vásárolta Varga Ferencznének a „Temető patak" mellett fekvő 
telkét összes belső és külső mellékbirtokaival együt t 1500 ír tért . 

De habár két ház is volt ezen telken, mégsem volt ele-
gendő a tanárok és tani tványok elszállásolására, igy a délnyu-
gat i részen még egy • házat épitettek, hogy kellő helylyel 
rendelkezzenek.*) 

A telket és épületeket igy irja le Síeijke Ferencz: „Tan 
ebben az iskolaépületben (a piacz felé) a rectornak egy nagy 
szobája, tágas classisa, az ablak alatt egy kertecskéje; minden 
épületek há ta meget t is egy kertje, melyből, — ha tetszik, — 
adhat a praeceptoroknak is. ATan a maga szobájában hosszú, 
keskeny, fekete asztal, két szék és nyoszolya. A kis szobács-
kában egy almarium az iskola könyveivel együtt ." 

„A rector épülete mellett vagyon a viz par t ján az ele-
mentariusok classisa elhelyezve. A hátulsó ker t mellett vagyon 
a középső classis, melyben az első praeceptor tanit . Ennek van 
pitvara, melyből a praeceptorok háza nyilik, hol ket ten laknak. 
Mindkettőjüknek van nyoszolyájok asztaluk és két székek". 

Azonban az épületek igy sem voltak elegendők a tanulni 
vágyó i f júság befogadására. Ennek következtében mindinkább 
általánosabbá vált azon óhaj, hogy egy, a nevelés ügy kívá-
nalmainak teljesen megfelelő tanépüle te t emeljenek. 

Úgyde ez 1801-ig csak jámbor óhajtás maradt , mivel az 
egyházi elöljáróság anyagi erejét a templom és torony épitése 
és felszerelése teljesen igénybe vette. 

Es nem is igen lett volna ebből valami, ha Szijjártó 
István segítségre nem jön, ki végrendeletében ("{" 1794-ben) 
külön iskola építésre 5000 f r to t hagyományozott , melyhez a 

*) E ház sütőkemenczéjének fenekét 2 és fél méter mélységben 
találtuk meg 1889-ben, midőn a mostani tornacsarnokot építtettük. 
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város 2000, a polgárság több-kevesebb összeggel járult. Ez 
adományokból Szügyi Mihály, iskola inspectornak 1800-ik év 
junius 29-én beterjesztett számadása szerint 8070 f r t 49 és fél 
kr. gyűlt össze s állott az egyháztanács rendelkezésére. 

Ez összeghez járul tak: Szilassy László 150, Varga Fe-
rencznó 85, Pápay István 85, Plichta János 50, Popovics Antal 
50, Bernáth István 50, Séley János 50, Bodzásy Gáborné sz. 
Perecz Zsuzsanna 25, Tarczali János 50, Halicskay Pál 50. 
Koós Gergely 227 frttal . Nem sokkal ez után (1801. decz. 26.) 
felkérték a czéheket is adakozásra, sőt az egyházmegyét és 
egyházkerületet is megkeresték segélykérő folyamodványaik-
kal. (1802.) 

Es ekkor kezdetét veszi azon nemes buzgalom és áldozat-
készség, mely Rimaszombat polgárságának még ma is egyik 
legszebb jellemvonása, hogy t. i. szive nemes sugallatára hall-
gatva, önként siet segedelemre ott, hol a közjónak előmozdí-
tásáról, a felebaráti szeretet gyakorlásáról van szó. Mert hiszen 
alig volt és van városunknak olyan lakosa, ki vagy életében, 
vagy végrendeletében ugy az egyház, mint a tanügy oltárára 
ne tenne áldozatot. 

Ez áldozatkészség következménye lett, hogy e század 
mindenik évében találkozunk tanügybarátokkal, kik hallhatat-
lan emléket emeltek önmaguknak. 

Az emiitett évtől 1853-ig részint az iskola alaptőkéjének, 
emelése, részint a folyó kiadások fedezésére adakoztak: Szakács 
Istvánné sz. Hegedűs Katalin 840. a losonczi h. h. egyház 200, 
Karmarics Istvánné sz. Tuba Mária 400, Tokaji István 200, 
Gasko János 500. Zehery Ferenczné sz. Ballók Erzsébet 100. 
Széplaki János 70. Paky Istvánné sz. Malya Zsuzsanna (Lo-
sonez) 30 ft, Szivos József 15 frtot. Varga Zsuzsanna két kötél 
földet hagyományozott. Némethy János 100, Széplakv Jánosné. 
40, Tarczali Jánosné 30, Perjessy János 30. Kálnay József 100. 
Szathmáry Király Pál 500, gr. Teleky József 100. a szűr-szabó 
czéh 210, Csordás János H0. Urliázy József 10, Tokaji István 
(ismét) 250, Szügyi György 250, Bakató Mátyás (Radnót) 15, 
Lengyel Sámuel (Miskolcz) 40 vtft. Fazekas (Tedeon 100 ezüst 
ft, özv. Szabó Istvánné 66 ft, Abaffy György 52 fit 30 kr. 
Bernáth Istvánné 100. Bresztovszky Andrásné sz. Schweiger 
Terézia 100, Jeney János 50, Ragályi Ferencz 50, Tokaji Fe-
rencz 10, Ragályi Ferencz (alapul a tanárok fizetésére) 1000 
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frt , ifj. Perjessy János 30, Zólyomi Varga Zsuzsánna 80, Czene 
József 25, Magyar Istvánné sz. Zsóry Terézia 100, özv. Szügyi 
Jánosné sz. Majomi Judit , Majomi János, Majomi István, Ma-
jomi Zsuzsánna, Majomi Borbála együtt 600. Simon Andrásné 
50, Csordás János 400, Borbély Miklósné sz. Rimaszécsi Zsu-
zsánna 500, Perecz István és neje sz. Abonyi Eszsébet 100, a 
tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület 119 f r t 8 kr. gubás-csapó 
czéh 10 frt . 

Ezenkivül minden éviién felhívta az egyház elöljárósága 
ősi szokás szerint a hiveket önkéntes adakozásra. Az igy fel-
ajánlott összegeket rendesen tizedek szerint az iskola „alper-
ceptorai" szedték és szolgáltatták be a főperceptor kezei közé, 
ki az egyháztanácsnak évről-évre elszámolt. 

Az igy felajánlott összeg természetesen a gazdasági és 
kereskedelmi viszonyok szerint változott, de mindenesetre te-
kintélyes összeg lehetett olykor-olykor, mert volt reá eset, 
hogy egy tizedből egyszerre 90—100 forint is begyült. De 
legjobban bizonyitja az áldozatkészséget e század elején a 
perselypénz, melyről azt jegyi meg Szeőke Ferencz, hogy 
„alig van az ecclesiának nevezetesebb fundasa az Hivek perselyekbe 
való adakozásánál." 

Azonban — habár az áldozatkészség folyton hordta is 
össze filléreit az iskola felsegélésére, — mégis igen lassan ha-
ladt az épitkezés. Ugyanis az egyháztanács elhatározta, hogy 
minden 5 frtnál nagyobb kegyadományt, — kivéve azokat, 
melyek egyenesen ezen czélra jelöltettek meg, — a tőkéhez 
csatol, igy az épitkezésre csakis a kisebb összegeket forditandja. 

Ezen határozat következtében az iskola épitése fokozato-
san ugyan, de nagyon lassan haladt előre. Csakis 1828-ban 
fejezik be az egy emeletes, 19 méter széles és 21 méter hosszú 
épületet, melynek alapkövét 1801. auguszt. 21-én tették le 
ünnepélyesen a keleti szögletén. 

A tanépületben volt 7 tanterem, két tanári lakás a szük-
séges mellékhelyiségekkel és könyvtári szoba. A vidéki tanulók 
egy ideig még kaptak lakást a régi épületek egyikében, de 
annak lebontása után a bentlakás teljesen megszűnt. (1834). 

A tantermek kezdetben egyszerű, hosszú lóczákkal és 
asztalokkal voltak felszerelve, s csakis 1830. körül kezdték eze-
ket felcserélni rendes ülőpadokkal. Tábla és egyszerű szószék 
— a tanár számára — egészitette ki a bútorzatot. Néhány 
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kezdetleges térkép, 3 darab kézzel csinált földgömb (egyik 
kókusz-dióra rajzolva), két csillagászati gömb s 735 drb részint 
tudományos, részint szépirodalmi tartalmú könyvből álló könyv-
tár (1848-iki kimutatás szerint), s alig számbajöhető gyűjtemé-
nyek a természetrajz tanitásálioz, egy pár physicai eszköz, 
ezek között egy kiváló Planta-féle villanygép állott a tanár 
rendelkezésére. Ezen tanszerek és taneszközök az igazgató 
felügyelete s az iskolai inspector ellenőrzése alatt állóttak. 

* * 

A fentebbiekben igyekeztem a rimaszombati helv. hitv. 
gimnáziumnak történetét bemutatni. Hogy e tanintézet törté-
netét lehetőleg hiven adjam elő, felhasználtam a kislionti 
ágost. hitv. evang. egyházmegye, a város és a rimaszombati 
ev. ref. egyház jegyzőkönyveit, Hatvani István, debreczeni ta-
nár, városunk szülöttének, egykorú feljegyzéseit; Bartholomei-
desz, Klanicza, Schmal, Fabó András, Baksay István dolgozatait, 
Lenkey Extractusát és Pásztor Pál feljegyzéseit, a „Sárospataki 
Füzetek'1-et, s az intézetnek meglevő jegyzőkönyveit és az 
egyes igazgatók jegyzeteit. De föforrásul a városi jegyző-
könyvek és Szeőke Ferencz rimaszombati lelkésznek kéziratban 
reánk maradt magyar, latin és német nyelven irt feljegyzései 
szolgáltak. Bodor István. 



II. 

AZ OSGYÁNI ÁGOST. HITY. EYANG. EGYHÁZ-

MEGYEI NEMZETI GIMNÁZIUM. (1645—1853.)*) 

TÖRTÉNETE. 
A z i s k o l a k e l e t k e z é s e é s f e n t a r t á s a . 

Mily élénk és üdvös mozgalmat idézett elő a reformatio 
elterjedése hazánkban a közoktatás terén, általánosan ismert 
történelmi tény. Okozta ezt a reformátorok amaz elve, hogy 
tanaikat a tanitás és meggyőzés fegyvereivel kivánták elter-
jeszteni. E czélból nemcsak a nagyobb és vagyonosabb városi 
egyházak, hanem egyes főúri és nemesi családok is alapítottak 
és tartottak fenn iskolákat. 

Rimaszombat közelében mindjárt a reformatio behozatala 
után az ág. h. ev. nemesek Füleken alapítottak gymnasiumot. 
De a XVI-ik század második felében Fülek is, mint Léva, 
Losoncz, Osgyán, Rimaszombat, Csetnek és Rimaszécs refor-
másusokká lettek. A füleki iskola azonban csak 1645-ig állott 
fenn. Ekkor történt, hogy I. Rákóczy GTyörgy erdélyi fejede-
lem felkelése alkalmával a királypárti Fülek városát elfoglalván, 
felégeté.**) így a füleki gymnasium épen a vallásszabadságért 

*) Források: 1. Kollár Sámuel, „Solennia XIX. Bibliothecae Kis-
Hontanae stb. Pestini 1828."' czimü füzetben foglalt ,.Topographica de-
scriptio possessionis Osgyán" czimü műve. — 2. Az iskola 1850/1—1852,3. 
évi értesítői. Terray Károly ig. tanártól. — 3. Emlékkönyv. A rima-
szombati egy. prot. gymn. negyedszázados fennállásának emlékeül. — 4. 
Az iskolára vonatkozó iratok a kishonti ág. hitv. ev. egyházmegye levél-
tárában. melyek használatát Glauf Pál és Liszkav János esperesek szíves-
ségének köszönöm. — 5. Az iskola osztályzati könyvei 1843/4—1852 3. 
évekről, a rimaszombati egy. prot. főgymn. irattárában. — 6. Az iskola 
növendékeinek anyakönye 1791—1852/3. a főgymn. könyvtárában. — 7. 
Fábry János főgymn tanár becses közlései. 

**) Horváth Mihály, Magyarország története, u j dolgozat, II. kiad , 
V. kötet, 453. lap. — Ellenben Kollár id. műve 12. s 69. lap hibásan azt 
mondja, hogy Füleket ekkor a törökök foglalták el 
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történt felkelésnek eshetett volna áldozatául, ha nem akad 
megmentője. E megmentő Bakoss Gábor volt, Osgyán földesura 
s a kishonti ág. hitv. ev. egyházmegye felügyelője, Rákóczy-
nak is buzgó hive és egyik hadvezére felvidéki hadjáratában. 
Fülek elpusztítása után többé nem nyúj thatot t alkalmas lakó-
helyet egy tanintézet ifjúságának s igy Bakoss a prot. cultura 
szellemétől áthatva, 1645-ben Osgyánba helyezte azt át, hol 
kastélya tövében saját költségén emelt számára épületet. 

Osgyán jelenleg is csak 1470, főként földmivelő lakossal 
biró kis község.*) Hogy e kis községben az igy áthelyezett 
gymnasium két századon át képes volt magát fentartani s 
időnként nagyobb virágzásnak indulni, ennek okai közt bizo-
nyára a legfőbb hitbuzgó pártfogóinak szivós ragaszkodása az 
intézethez, a mit súlyos viszonyok közt is állandóan tanúsítot-
tak ; ehez járul, hogy a felvidék ág. hitv. nagyobb gymnásiu-
mai: mint Selmecz, Beszterczebánya, Késmárk, Rozsnyó jóko-
ra távolságban feküdvén tőle, elég nagy vidék ev. lakossága 
hozta ide gyermekei t ; fontos körülmény az is, hogy a magyar 
nyelv megtanulása végett távolabbi megyék tótajku gyerme-
keit is sürün hozták ide, mert Osgyán lakossága akkor is, mint 
ma, tiszta magyar volt. A község kicsiny volta pedig nem 
nyújtván sok szórakoztatást az ifjúságnak, épen arra utalta, 
hogy kizárólag a tanulmányoknak éljen. 

Az intézet fentartásáról az áldozatkész Bakoss Gábor gon-
doskodott, (le bizonyára mindjárt kezdettől az osgyáni egyház 
és a kishonti ág. h. ev. egyházmegye is magáévá fogadta, ál-
landó pártfogásába vette s igy annak kormányzatát is vezette. 

1lakosa Gábornak 1666-ban történt halála után, fiutóda 
nem lévén, leányági örökösei is, valláskülönbség nélkül, foly-
ton támogatták az iskolát. Ezek voltak a báró Luzénszky, 
Korponay, liattik Malatinszky. Csemiczky, Dubraviczky-csald-
dok, továbbá a pártfogók közé tartoztak a Kubinyi, Szvoboda. 
Mariancsck. Szontai/h, Záborszky és 6r//iira-családok. 

A bekövetkezett nehéz viszonyok eléggé próbára tették 
s igénybe vették a fentartók éber gondozását s áldozatkészsé-
gét. 1742-ben leégett az iskola épülete. Ekkor előbb a Battik, 
majd a báró Luzénszky-család saját telkén adott annak helyet 
s tanárának lakást saját kastélyában. Ezen épület rombadől-
tével Korjwnay Gábor emeltetett uj iskolaépületet, melyet 

*) Az 1892-ik évi Helységnévtár szerint. 
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1784-ben fia, II . Korponay Gábor, mivel az omladozni kezdett 
s a megszaporodott ifjúság befogadására szűk volt, teljesen 
újonnan épittetett fel, majd 1834-ben 2 uj teremmel nagyob-
bit tatott meg. így szolgált az intézet helyiségeül annak fen-
állásáig. Az utolsó javitás 1847-ben történt rajta. 

Az 1742-iki tűzeseten kivül a háborúk, főleg a szatmári 
békéig, ragályos betegségek, a tanárok gyakori változása, majd 
a kormány rendelete, melylyel az intézetet csakis a grammatikai 
osztályokra szállította le, akadályozták fokozatos fejlődését és 
állandó virágzását. 

A kir. helytartó-tanács 1752-ben rendeletet küldött Osgyán 
községhez, hogy adjon feleletet a következő kérdésekre: 1. 
Milyen iskola áll ott fenn az elemieken kivül ? 2. Kinek enge-
delméből? 3. Mikor alapitották? 4. Hány lelkész van Osgyán-
ban ? 5. Hány igazgató és tanár ? 6. Miből fizetik a tanárokat?. 

E rendeletnek azonban Korponay Gábor erélyes közben-
járására egyelőre nem lett hátrányos következménye. Majd 
1754-ben Rezgonyi Ferencs osgyáni r. kath. plébános tet t az 
iskoláról oly feljelentést, hogy behozták a bölcsészeti tanul-
mányokat, az igazgató lakását tantermekké alakitották s a 
tanulók ellátására alapítványokat gyűjtöttek. 1756-ban pedig 
a kir. helytartó-tanács, a mire talán ezen feljelentés szolgálta-
tott okot, azon indokolással, hogy a nagyszámú tanuló ifjúság 
fentartása az alapot gyengíti s az adózó népnek nagy terhére 
van, a Károly-féle resolutio értelmében elrendelte, hogy a 
magasabb osztályokat szüntessék meg s csak a grammatika 
tanítására szorítkozzanak, erre csak egy tanárt alkalmazván. 

E rendeletre a község világosan kimutatta, hogy az iskola 
fentartása nincs kárára, sőt inkább hasznára, mert a tanulóktól 
évenként 1053 fr tot vesznek be a lakosok, a mi őket az adó-
fizetésben nagyon is segíti; majd 1778-ban ő felségéhez adtak 
be folyamodványt, kérvén, hogy iskolájok helyeztessék vissza 
a régi állapotba, máskülönben az adót nem képesek megfizetni. 
De mindez sikertelen volt. Csak 1790-ben, midőn II. Lipót 
visszaállította az alkotmányosságot, nyerték el, a mit óhajtot-
tak. Ekkor újra megkezdődött a bölcsészet tanítása s az iskola 
uj virágzásnak indult. 

Ez időtől fogva fenállását mi sem veszélyeztette egész az 
18489-iki szabadságharczot követő absolutizmus koráig. Ekkor 
azután oly nehézségek gördültek további pályálya elé, hogy 
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helyzete csakhamar tarthatat lanná vált. Ismeretes, hogy az 
1851-iki „Entwurf der Organisation der G-ymnasien und Real-
schulen in Oesterreich" cz. rendelet a nyilvános főgymna-
siumokban 12, az algymnasiumokban 6 rendes tanár alkalma-
zását kívánta, s a melyek e követelményt nem képesek teljesiteni, 
azoktól a nyilvánossági jogot elvette. Az átmeneti nehézségek 
leküzdésére egy évi időt engedett, e czélból az 1852/3-ik 
tanévre átmeneti tantervet adott ki. Ennek az osgyáni iskola 
is igyekezett megfelelni; ehhez képest tanári számát emelte 
ugy, hogy ezen évben, mely az intézet utolsó tanéve is volt, 
3 rendes és egy melléktanár működött. De azon követelménynek, 
hogy 6 tanárt alkalmazzon s igy legalább mint algymnasium 
fenmaradjon, megfelelni nem volt képes. í g y már az 1850—51-ik 
tanév alatt — többek közt az Eperjesen tar tot t kerületi iskola 
gyűlésen — felmerült az az eszme, hogy egyesüljön az intézet 
a hasonló nehézségekkel küzdő rimaszombati ev. ref. gymna-
siummal. De ezen tervet akkor még nem tartot ták kivihetőnek; 
maga az iskola tanári kara azon véleménynek adott kifejezést, 
hogy „nem marad egyéb hátra, mint a gymnasiumot magán-
tanodává alakitani.*' *) 

Azonban nem igy történt. Lelkes férfiak megmutatták, 
hogy erős akarattal az első pillanatban legyőzhetetlennek 
látszó akadályokat is el lehet hárítani s az egyesülés eszméje 
győzött. Az 1851-ik év András-estéjén Cserencsényben Czéner 
András főesperes vendégszerető lakásán a kishonti ev. egyház-
megye vezérférfiai barátságos körben együtt levén, a fehér 
asztalnál újra felvetették az egyesülés eszméjét s az egyértelmű 
lelkesedéssel fogadtatván, elhatározták ez irányban a hivatalos 
tárgyalások megkezdését,**) melyek a mai egy. prot. főgymná-
sium megalkotását eredményezték. 

T a n á r o k . 
Az iskola lelke a tanár. Igaz ez ma is, midőn a jó tanin-

tézet oly gazdag felszerelést kiván meg, a milyenre a mult 
századok még alig gondolhattak. Annál inkább igaz volt a 
múltban, midőn a tanitás eredménye egészen a tanár paedago-
giai és tudományos képzettségétől függött . Innen van, hogy je-
les, hirneves tanárok működése az intézetet felvirágoztatta, mig 
gyengébb tanárok idejében hanyatlás állt be. Ez tapasztalható 

*) Idézett 18ü° j. évi értesítő, 7. 1. 
**) Fábry J á n o s közlése. 
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az osgyáni iskola történetében is. Továbbá amit a prot. tanin-
tézetekről általában mond Molnár Aladár,*) hogy a tanári állás 
— kevés kivétellel — átmenetül szolgált a kényelmesebb, 
biztosabb és jövedelmezőbb papi állásra, aminek következ-
ménye volt a gyakori tanárváltozás: Osgyánban is meg volt. 

Az iskola kezdetétől 1799-ig rendesen osak egy tanár 
működött, ki minden tantárgyból tanitotta az összes osztályo-
kat. Fizetéséről a mult századból nincsenek adataink. Kollár 
idézett művében annyit mond, hogy az iskolában kapott lakást 
s az uri házaknál élelmezést. Csak a jelen század elejéről tudjuk 
az igazgató-tanári fizetést, melj ' az 1806. junius 20-án Szikszay 
Györgynek kiadott meghivólevél szerint következő volt : 

1. 20 köböl búza, az egyházmegyétől 20 frt, a Korponay-
családtól 60 frt . 

2. Minden osgyáni gazdától egy kocsi tűzifa. 
3. Az urak bőkezűségéből fél-telek szántóföld, melynek 

megmivelése az osgyáni ev. egyházat illeti. 
4. Karácsonyi ostyasütés, az egész Kishont előkelőbb 

házaihoz szétküldve. 
5. A fél-telekhez tartozó rét. 
6. Minden tanulótól évenként 4 forint. 
7. A kakas-ünnepen**) az alumnistáktól 7 kr., s egyéb 

adomány a lakosok bőkezűsége szerint. 
8. Főünnepeken az egyházfi által végzett éneklés jövedelme. 
9. Az alumnistáktól fára 30 kr., a nemesek és vagyono-

sabbaktól 1 forint 
10. Névnapi ajándék 1 ír t jával s azonfelül, amit a nagy-

lelkűség felajánl. 
11. Beirási dij 1 forint. 
12. Az iskolához tartozó 3 kert használata.***) 
Az 1844. január 19-én Homolya Andrásnak kiadott jegyzék 

pedig következőleg adja elő az igazgató-tanár fizetését: 
1. Nagys. Korponayné asszony, személyéhez kötve, 60 p. 

fr t minden évben leendő fizetésére ajánlja magát. 
2. A ntiszt. esperesség pénztárából kap minden évben 20 

p. forintot. 
*) „A közokt. tört. Magyarországon a 18. században. 25—26. 1. 
**) Tavasszal tar tot t népünnepély volt, melyen a község népe a 

mezőn kakasokra rendezett czéllövést. Szokásban volt a szepességen s az 
erdélyi szászoknál is. Groó Vilmos kir. tanacsos szives közlése. 

***) 291. számú irat a kishonti ev. egyházmegye levéltárában. 
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8. A 12 hold földnek munkálását, melyet a nagys. és 
tekint, pártfogóság fizetése szaporítására ajánlott, az eklézsia 
magára vállalja. 

4. A nemes osgyáni egyház minden évben 20 kila búzát ad. 
5. Minden évben 3-szor szedetik cantatió oktató ur számára. 
6. Tandíj 4 pengő frt, a beiratásért 1 p. frt , a bizonyság 

levélért 1 p. f r t és névnapi dij 2 ezüst húszas, melynek azon-
ban az alumnisták csak a felét fizetik. 

7. Az iskolai szükségekre, ide értve oktató ur szükségeit 
is, megkívántató fa az iskola pénztárából vétetik, melyből 12 
ölet az egyház felvágni és behordani tartozik. 

8. Az iskolánál levő jó kertnek használása. 
9. Mindezekhez járul nagys. Korponayné asszony kegyes-

ségéből szabad asztal. 
10. Az egyház által kiszolgáltatandó kedvezésekért tarto-

zik oktató ur helyben esztendőn át 9-szer szónokolni.*) 
Midőn 1790-ben az intézet újra engedélyt nyert a böl-

csészeti tudományok tanítására, az ifjúság száma csakhamar 
annyira megszaporodott, hogy egy tanár kellően nem végez-
hette <i tanítást. így 1799-től kezdve második tanárt is alkal-
maztak, kinek fizetéséül Korponay Gábor ur 60 ezüst frtot, 
az iskola szomszédságában lakást s a maga asztalánál élelme-
zést ajánlott fel. E díjazást a nemeslelkü pártfogó halála után 
özvegye Mazsáry Julianna is megajánlotta. 

Az absolut kormány rendelete következtében állította fel 
a pártfogóság a harmadik tanszéket, mint fentebb már említ-
tém. A második és harmadik tanár fizetése ekkor egyenként 
840 forintot tett, melyet az iskola pénztárából kaptak, hová 

az egyházmegye s jelesebb pártfogók járulékán kívül a 
helybeli szállásadó gazdák minden nálok elszállásolt tanuló 
után 1—1 frtot tartoznak fizetni. E mellett szállást kaptak a 
Korpouay-léle kastélyban. Végre ez utolsó évben egy önkényt 
vállalkozó tanárjelölt a tanárok számát 4-re emelte**) 

Az iskola tanárai a következők voltak***) 
1. Kende György, működött 1655—56-ban, született Ken-

diezén (Sárosm.) tanult Eperjesen és Kassán ; Osgyánból lel-
késznek ment a nógrádmegyei Tamásiba. 

*) Mondott levéltárban 1121. szám alatt . 
•*) Fábry J. közlései. 
***) Az 1—34. sz. alatt felsoroltak Kollár id. m. 75—97 lapjai után. 
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2. Turnay Ákos, 1657—60, külföldön is tanult. 
3. Hollus Ábrahám, betléri lelkész fia, tanult Rozsnyón, 

Dobsinán, Csetneken, Zólyomban s ismét Rozsnyón. Majd 3 
évig tanitott a sajó-gömöri iskolában, honnan 1660-ban Os-
gyánba jött. Innen a Kapi-családhoz ment nevelőül; ezután 
lelkészszé választatott Németfalvára. Később áttért a róm. kath. 
vallásra, de ismét visszatért s meghalt Trencsénben 1685-ben. 

4. Libertinyi Miklós 1665—1670. 
5. Szikray N. 1670—73. — 1673—1675-ig nem volt az 

iskolának tanára. 
6. Sartorides Mátyás, szül. Prentsfalván (Hontm.), miért 

magát Prentsfalusinak is irta. Tanult otthon, Bátlion, Csetneken 
és Pónikon. 1675-ben lett osgyáni tanár ; innen előbb Gutára, 
majd Esztergálba ment tanitónak, azután Polichnóra, majd 
Legéndre lelkésznek. 

7. Taploczay, másként Simonides János. Taploczaynak 
azért nevezték, mert Kun-Taploczán (Gömörm.) született, is-
koláit Osgyánban, Csetneken és Füleken végezvén, osgyáni 
tanár lett. Egyút ta l községi jegyző is volt, s midőn mint ilyen 
Rimaszécsre élelmet szállitott a katonaságnak, a törökök meg-
támadták, azonban oly bátran szállt velők szembe, hogy közülök 
5-öt teritett le, s a küzdelem közben segélyt nyervén, épségben 
szállithatta tovább az élelmet. Később Pádárra választatott 
lelkészszé, hol 1731-ben halt meg. 

3. Misovitz Mihály, ki horvát ősöktől származott, született 
Szmrecsánban (Liptóm.). Gyermek korában kath. mostoha atyja 
nevelését a rozsnyói, jezsuitákra bizta s ezek tanították egész 
addig, mig Braxatoris János, kit szülőhelyéről Bánóczinak is 
neveztek, Rozsnyóra nem jö t t ; ekkor az ő tanítványa lett s 
annyira megszerette, hogy midőn Braxatorist Rozsnyóról {el-
űzték, ő is követte Ráhóra. Mestere is ugy megkedvelte őt, 
hog3r tekintélyes könyvtárát reá hagyta. Tudományos képzett-
ségének hírére Bulyovszky Ferencz, Nógrádul, alispánja hívta 
meg fiai s több nemes if jú nevelése végett Losonczra, kiket a 
hazai jogban oly sikerrel tanitott, liogy az irigységet felkeltette 
maga ellen. Innen Ozoróozra az Ottlik-családhoz, majd a tren-
cséni iskolához ment tanítóul, 1699-ben pedig Osgyánba. I t t a 
legszorgalmasabban működött a II . Rákóczy Ferencz szabad-
ságharcba kitöréséig, mely az ifjúságot szétriasztván, Ráhóra 
vonult. Később Selmeczbányán, majd Rozsnyón lett tanár, hol 
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annyira k i tünte t te magát , hogy — mint egykor Melanchtont 
„praeceptor Germaniae"-nek — őt „praeceptor Hungár iáé "-nek 
nevezték. I t t hal t meg 1710-ben. I rodalmi lag is működöt t . 
Müvei következők: 1. Donatus. 2. Beniczky ri thmusai, magyarul . 
3. A kimúlt század, melyet Osgyánban szinpadon előadatot t 
és kinyomatot t . 4. Magyarország viszontagságai László és Corvin 
Mátyás alatt , szinpadra alkalmazva, Lőcse 1705. 5. Cyrus mint 
az isteni gondviselés uj példányképe. Lőcse 1708. 6. A fá jda-
lom meleg könyeivel megöntözöt t tavaszi virágok, midőn a, 
Telekessi nárcisz, Telekessi Török Bál in t nemes i f jú az égbe 
ül te t te t ik át. Lőcse 1708. 7. Kézi ra tban marad t a hazai törté-
nelem 3 könyve. 

9. Textoris János 1704-ben tiz hét ig volt osgyáni tanár , 
azután lelkész let t Nagy-Palugyán. 

10. Király (Begius) József, t an i tványa volt a fentebb 
emiitet t Braxator isnak Ráhón és Rozsnyón, 1704-ben jöt t Os-
gyánba tanárul, később Arnóthon (Borsodra.) le t t lelkész. 

11. Aldásy (Benedicty) Pál, születet t Poltáron, az ot thoni 
iskolát bevégezvén, Osgyánba jött , hol a fentebb emii tet t Mi-
sovitz tanítot ta , ma jd Eper jesre ment s onnan Rezik igazgató 
támogatása folytán a kollégium költségén Jénába küldete t t , 
honnan 2 évi tanulás után Al tdorfba ment . A külföldről vissza-
térvén, előbb házi nevelő, és 1713-tól 1720-ig osgyáni t aná r 
volt. Ekkor Csetnekre ment tanárnak, majd Sajó-Gömörre lel-
késznek, s több állomáson átmenve, osgyáni lelkész lett, hol 
meghal t 1757-ben. 

12. Szikray István. Köviből, működöt t 1720—23-ig. Ekko r 
Harsás-Terénybe (Hontm.) papnak ment . 

13. Farkas György, szül. 1693. Nagyfaluban (Nógrádm.). 
Jelesen végezvén tanulmányai t , előbb a toporczi iskolát igaz-
gat ta 1724-től 1730-ig. Ekkor á t jö t t Osgyánba s i t t 1743-ig 
ki tűnően m ű k ö d ö t t : különösen a fegyelmezésben volt szorgal-" o»/ o 
inas és szigorú. Az 1742-ik tűzvészben, melyet fentebb emliténk, 
elvesztette egész könyvtárát . Ezu tán a báró Luzénszky-család 
által felajánlot t majorsági épületben taní to t t s László és Fe-
rencz bárókat is oktat ta . Osgyánból Gömör-Panyi t ra távozott , 
hol sai át házában taní tot ta az if júságot s 37 évi buzgó tanár i 
mőködés után it t halt meg. A gömör-panyit i i f júság sírkövét 
hosszabb verses felirattal ékesítette. 

14. Farkas András, az előbbinek fivére, tan i tványa volt 
6 
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Misovitznak Rozsnyón és Reziknek Eperjesen. Innen Rozs-
nyóra hívták meg igazgatónak Misovitz helyére, azonban az 
iskola elvétetvén. Bene András, Xógrádmegye alispánja gyer-
mekeinek nevelője lett Kis-Zellőn, majd Szerdahelyen, Kor-
ponán, Xeczpálon, Sztregován, Aszódon s végül 1746-tól Os-
gyánban tanárkodott. I t t 7 évig működvén, meghalt 1753-ban, 
39 évi tanárkodás után. 

15. Sexty (közönségesen Seszták) János. Iskoláit Nagy-
Szlaboson, Körmöczön, Győrött és Sopronban, hol Hajnóczy 
és Ribini tanitványa volt, végezvén, Körmöczön lett t anár ; 
majd b. Prónay Gábor fiainak nevelője volt 3 évig s 1755-ben 
osgyáni tanárrá választatott, hova tanítványait is magával 
hozta. Tanársága alatt a nemesi if júság nagy számmal jött 
Osgyánba. Ez az irigységet felköltötte ellene s ekkor történt, 
hogy az iskolát csak a grammatika tanítására szorították. Azért 
ő elfogadta a legéndi papságot, hol a Prónay-fiukat magánlag 
tovább tanította. 

16. Mayidáts Péter, rimabányai születésű, tanult Pozsony-
ban, 1760-ban osgyáni tanár lett, hol a báró Luzénszky- és 
Korponay-család igen kedvelte. Foglalkozott alchymiával is. 
Azonban a jeles tanár búskomorságba esett s fivére, a rima-
bányai lelkész vette magához. Egyszer azonban az erdőben 
bolyongván, egy katona megölte s kirabolta 1776-ban. 

17. Laho János, Radványból, tanult Beszterczebányán, 
Lőcsén, Pozsonyban; majd Krakkóban nevelősködött s az al-
torfi és hallei egyetemeket látogatta. Haza térvén, 1766-ban 
Üsgyánban tanár lett, nemsokára ugyanitt lelkésszé választot-
ták s több helyen lelkészkedett, többi között Kreutzbergen 
(Cseliorsz.), hol superintendenssé választották; utóbb ismét 
hazatért s mint Péteri papja halt el. 

18. Coionyi Mihály, nógrádmegyei származású, tanult 
Osgyánban Farkas Andrástól, majd Beszterczebányán, Sopron-
ban, Csetneken s Eperjesen, hol a liires Fábry tanítványa volt. 
Ezután katonának állott be a Dessewffy-lovassághoz s részt 
vett a 6 éves porosz háborúban. Haza térvén, előbb a karlo-
viczi gör. kel. érsek meghívására Kaiioviczon tanított, azután 
1767. tavaszán osgyáni tanár lett, de már ugyanazon év őszén 
Rálióra távozott és 1774-ben Kokován halt meg. 

19. K) aitsovits György, Szarvasról. Tanult Pozsonyban s 
nevelőskedés után jött Osgyánba tanárul ; külföldre óhajtván 
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menni, e lhagyta O.sgyánt; azonban e reményében csalódván, 
nevelői állására tér t vissza. 

20. Jasstrabinyi Sámuel K.-Csalomiáról. Osgyánban 1769-től 
1775-ig dicséretesen működöt t s ekkor Ránkra ment lelkészül. 

21. Lovtsányi Pál, Losonczról. 1775. őszétől 1783-ig elég 
nagyszámú i f júságot jelesen tani tot t , a mikor Felső-Petényben 
lelkészszé választot ták. 

22. So ihen András, nógrádmegyéből . 1783-tól 1785-ig min t 
t anár s et től fogva mint lelkész 1824-ig működöt t Osgyánban. 

23. Haluska Mátyás, szül. Vizesréten Gömörm., tanul t 
Sajó-Gömörön, Lőcsén, Modorban, honnan Morvaországba köl-
tözö t t ; visszatérvén a hazába, 1785-ben Osgyánban 17 hét ig 
mint igazg.-tanár, azután több egyházban mint lelkész működött . 

24. Nagy János. Sajó-Gömörről, a magyar nyelvben kitű-
nően jártas, buzgó t a n á r ; 1787-ben működöt t Osgyánban, hon-
nan Miskolczra ment tanárul . 

25. Afionás Mihály. Köviből, tanul t otthon, Sajó-Gömörön 
és Pozsonyban. Innen 1790-ben jöt t Osgyánba tanárul, s már 
1 egy év múlva Pongyelokon lelkészszé választották. 

26. Kollár Sámuel, szül. 1769. Pongyelokon, hol a tyja 
lelkész volt. Tanul t Fürészen, Osgyánban, Dobsinán, Késmár-
kon. Sopronban : majd Halle és Wi t tenbergben , honnan haza 
térvén, osgyáni igazgató tanár lett 1791-ben. Jeles működése 
mellett az i f júság száma évről-évre szaporodott, ezért — mint 
már lát tuk — 1794-ben az iskola épületét nagyobbítot ták, majd 
a nagyszámú if júság tani tására 1799-ben második tanárul hivták 
mellé Bakay Jánost , ki 3 évi együt tműködés után Selineczre 
távozott tanárul . 1803-ban Kollár is e lhagyta Osgyánt, a cse-
rencsényi lelkészi állomást foglalván el. Kollár az intézet leg-
kiválóbb tanárai közé tartozik, amit bizonyít az iskola uj fel-
virágzása működése alatt, midőn a theologiai és bölcsészeti 
tanulmányok »tanítása újra visszaállíttatván, ez tehetségének 
megfelelő tért nyúj to t t . A tudományokban később is, min t 
lelkész, folyton búvárkodot t s irodalmilag is működöt t . O irta 
a fentebb idézett müvet Osgyánról s annak gymnasiumáról , 
mely jelenleg is fontos forrását képezi az osgyáni gymnásium 
tör ténetének. 

27. Bakay János, Balassagyarmattól, tanult Sajógömörön, 
Sopronban és Wittenbergben. Előbb nevelő volt a Radványi-
családnál Legénden, 179i,'-töl másodtanár Osgyánban, 1802-ben 

ü* 
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Selmeczre ment, de 1803-ban, Kollár távoztakor, visszahivatván 
igazgatóul, mint ilyen 1805-ig működött, a mikor Derencsénybe 
ment lelkészül, majd Sajó-Grömörre tanárul, végre Szarvason 
káplán lett. 

28. Stech Sámuel, Balassagyarmatról, tanult otthon, Po-
zsonyban és Jénában 1804-ben Osgyánban Bakay mellett má-
sodtanár, 1805-ben Bakay után igazgató lett, de már 1806. 
juliusban nógrádmegyei Szent-Péterbe ment lelkészül. 

29. Szikszay György. Hontmegyéből, tanult Selmeczen r 

Sajó-Grömörön, Pozsonyban és Wit tenbergben; mint nevelő 
működött a Sréter, Prónay és Záborszky-családoknál s 1806-tól 
8 évig volt az osgyáni gymn. igazgató-tanára; 1815. január 
15-én hirtelen halállal kimúlva, szobájában a földön fekve 
találták. Halála többféle gyanúra adván okot. mivel óráját s 
pénzét nem találták meg, a megyei orvos által megvizsgál-
tat ták, ki halála okául szélhüdést állapitott meg. 

30. Czéner András, szül. Felső-Szkálnokon, Gömör-Kishont 
m., 1791-ben, tanult Orlaj-Töréken, Szkálnokon, Osgyánban, 
Késmárkon és Pozsonyban. 1815-ben lett osgyáni igazgató-
tanár s 1817-ben Jénába ment felsőbb tanulmányokra, honnan 
két év múlva visszatérvén, rövid ideig nevelősködött, majd 
A.-Szkálnokon lett lelkész, s mint cserencsényi lelkész halt meg. 

31. Chalupka János, szül. Micsinén, Zolyommegyében, 
1791-ben, tanult Zólyom-Lipcsén, Breznóbányán, Osgyánban, 
Lőcsén, Eperjesen és Sárospatakon. Beszélt olaszul, francziául 
és angolul is. Majd rövid nevelősködés után Jénát, Hallét és 
Wit tenberget látogatta meg. Visszatérvén, 1817-ben osgyáni 
igazgató-tanár lett, de már egy év múlva Késmárkra ment 
tanárul s onnan Breznóbányára lelkészül. 

32. Kolbenheyer Mihály, szül. Rimaszombaton 1794-ben, 
tanult ugyanott, Osgyánban, Késmárkon, Pozsonyban, majd 3 
évi nevelői működés után Tübingában. Visszatérte után 1818. 
őszén osgyáni igazgató-tanár lett, 8 havi möködés után elfo-
gadta a nyustyai papságot s mint főesperes halt meg. 

33. Lúeze Sámuel, szül. Uhorszkán, Nógrád m., tanult 
otthon, Osgyánban, Késmárkon, Eperjesen. Pozsonyban, Jéná-
ban. 1819-ben osgyáni igazgató-tanár Je t t s 1824-ig viselte e 
tisztet, midőn ugyanott lelkészszé választották. 

34. Hoznék János, született Felső-Pokorágyon, G-ömörm. 
1795-ben, tanult otthon, Sajógömörön, Rozsnyón, Késmárkon, 
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hol bevégezvén a theologiai, bölcsészeti s jogi tanfolyamot, a 
keszthelyi gazdasági intézetbe szándékozott m e n n i ; azonban a 
syntact ikai osztály tanitására Késmárkon marasz to t t ák ; innen 
1817-ben Jénába utazot t magasabb tanulmányok folytatására, 
s beutazván Németország nevezetesebb helyeit, 1819-ben haza-
tért , csakhamar Sárospatakra h iv ták tanárul, hol 1824-ig mű-
ködött . Bár onnan Tokajba lelkészül s Miskolczra tanárul hivták, 
Pa tako t nem hagyta el. Csak midőn 1824-ben Osgyánba hivták 
meg, a honvágy vonta őt szülőföldjére, bár csekélyebb díjazást 
nyert , mint Patakon. Osgyánban 1831. szept. haváig működöt t , 
midőn Lőcsére távozot t tanárul*) 

35. Lúcze István. Uhorszkáról, Osgyánban, mint ig. t anár 
1831—40-ig működöt t s mint lelkész 82 éves korában meghalt . 

36. Kellner Károly, Nagy-Veszverésről, Gömörm., 1840. 
febr. havától os<nráni ig-. tanár 1843-ie\ Öi O © 

37. Hoznék Nathanael, mikor jött Osgyánba tanárul, erre 
nézve nem talál tam ada to t ; el távozott 1844. januárban Nagy-
szlabosra lelkészül, s mint jolsvai lelkész és esperes halt meg.**) 

38. Homolya Homolay András, Nyíregyházáról , 1844. febr. 
elején Sajógömörről jöt t át igazgató-tanárul a fentebb közlött 
fizetés mellett s működöt t 1850-ig, mely évben márczius 30-án 
hosszabb betegség után halt el. Vele együt t m ű k ö d t e k : 

39. Rá f f a y János 1844-től 46-ig. 
40. Sztamecz Samu 1846-tól 50-ig, 
41. Schvehla János, az 1849 50-ik tanévben. Je lenleg lelkész 

és főesperes Uhorszkán. 
42. Terray Károly előbb a losonczi ág. h. ev. algymn. 

ig. tanára azonban Losoncznak 1849-ben az oroszoktól szen-
vedet t pusztulásakor ő is mindenét elvesztette, egy ideig roko-
nainál tar tózkodot t s 1850-ben osgyáni ig. tanárrá választatván, 
ezen állásban jun. 20-án igta t ták be. I t t működöt t az iskola 
fennállásáig: s az egyesüléskor Rimaszombatba menvén át. az O o».' 
egyesült prot . gymn. első ig. tanára lett. Vele működtek Os-
gyánban : 

43. íábry János, előbb nevelő Jánosiban, 1850 51-ik tanév 
kezdetétől az egyesülésig, midőn szintén az egyesült prot. 
gymn. tanára l e t t ; 

*) A kishonti f.'iespereshez intézett búcsúlevele az egyház m. levél-
tárban 1067 t szám alatt. 

**) Egyházmegyei levéltár 1121. sz. 



86 

44. Lúcse Sámuel, mint tanárjelöl t tan i to t t 18 5 1
5 , -ben. 

45. Dlluínyi Zsigmond, ki előbb Balassagyarmaton magán 
finevelóintézetet ta r to t t fenn, midőn a kassai tanhatóság az 
Entwurf alapján több tanár alkalmazását követelte, 1852/53-ban 
mint harmadik rendes tanár működöt t s szintén á t jö t t az egy. 
prot . gymn. tanárául . 

46. Séverlay Károly, Láziban a Beniczky-családnál vol t 
nevelő ; az esperesség hozzájárulásával mint önkéntes mellék-
tanár működöt t 1852 53-ban, magá t a magánlag tani tot t f ranczia 
nyelv és zongora tandi jakból ta r tván fenn*) 

A tanulók száma, származási helye s azok ellátása. 
Valamely tanintézet virágzásának fokmérőjéül rendesen 

azt tekintik, mennyire keresi azt fel a tanuló i f júság? Ez 
ugyan még nem szolgálhat elég alapul annak megítélésére, 
hogy valóban jól megfelel-e az iskola feladatának, mer t az 
iskola növendékei száma egyéb, gyakran esetleges okoktól is 
függ, mindamellet t méltán figyelmet érdemel. 

Egész 1791-ig nincsenek adataink. Kollár csak annyi t 
mond, hogy a növendékek száma, mint a dagály és apály, 
majd emelkedett , majd hanya t lo t t ; szerinte különösen virágzot t 
az iskola Misovitz, Király, még inkább a két Farkas és Sexty 
tanárok idejében, sőt Magulátsnak is 100-on fölül voltak tanít-
ványa i ; majd 1791-től, mint mondja, u j virágzásnak indulván 
a^ iskola, növendékei a 100-at meghaladták, a tápintézetben 
50-en kaptak élelmezést, sőt 1804-ben 60-an. 

Az iskolának fe lmaradt anyakönyvében, mely 1795-től 
kezdődik, ez évtől egész az 1852 3-ik tanévig 1842 tanuló van 
beirva, előbb latin, 1844-től magyar nyelven. Azonban e szám 
nem teljes, mer t az 1343 44 és 1849 50-ik évben belépett tanulók 
nincsenek bejegyezve. A tanulók évenkint i számát nem lehet 
belőle meghatározni, mer t minden tanévben csak az ú jonnan 
belépőket ir ták be, s hogy az előbbi tanév növendékei közül 
hányan folytat ták ott az iskolát, csak néhány érvől van meg-
jegyezve. Érdekes az is, hogy a beirás több évben az egész 
I. félév alatt folyt, igy szept.—január hónapokban folyton 
léptek be u j tanulók. Határozot t adatokat a tanulók évenkint i 
számáról csak az alábbi évekről találtam,*) melyekből hozzá-

*) Értesí tő 185 ,3-ról és Fábrv János közlései. 
*) Emii tet t levéltár és az 1843—J4-ik évtől kezdődő osztályzati 

könyv, főgymnasiumunk levéltárában 
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vetőleg bizonyára a hinyányzó évekre is lehet következtetni , 
azért ide jegyzem r 

1807—8-ban = 120, 1844—45-ben = 85, 
1808—9-ben = 101, 1845—46-ban — 89, 
1811— 12-ben = 44, 1846—47-ben — 86, 
1812—13-ban = 55, 1847—48-ban = 77, 
1814—15-ben = 38, 1848—49-ben = 51. 
1818—19-ben — 37, (ez évben kilépett 12 növendék, 
1819—20-ban = 69, zülök 4 gueril lának állott be) 

1820—2 l-ben = 73, 1849—50-ben = 62, 
1821—22-ben = 52, 1850—51-ben = 84, 
1822—23-ban - = 39, 1851—52-ben = 83, 

továbbá 1843—44-ben = 62, 1852—53-ban = 81. 
Talán felesleges is megjegyeznem, hogy azon években, 

midőn csak 59 körül, vagy azon alul volt a tanulók száma, ez 
bizonyosan összefüggésben volt azon évek politikai eseményeivel, 
igy pl. 1811-től 1819-ig a devalvat ióval s az országáltalános 
gazdasági kimerülésével a hosszú franczia háborúk után. 

A tanulók születéshelyét tekintve legtöbben természetesen 
G-ömör-Kishont megyéből, annak is kishonti vidékéről szár-
maz tak ; e mellet t erősen voltak képviselve a szomszéd Nógrád 
és Zólyom, azonban Hont . Nyitra, Túrócz, Trencsén, Liptó, 
Szepes s más megyék is szolgáltat tak növendékeket ; különösen 
a nem magyar anyanyelvű növendékekre nézve, min t már 
emiitet tük, valóságos hazafias missiót tel jesi tet t az intézet. 

A tanulók szállást nagyobb részt a íöldmivelő gazdáknál 
találtak, az élelmezés véget t pedig a fentar tók már korán 
gondoskodtak tápintézetről (alumneum), mely a résztvevők évi 
dijából és adományokból állott fenn. Az adományok gyűjtésé-
nek az ág. hi tv. ev. g imnáziumokban ma is fennálló módja, a 
supplieatio rég óta szokásban volt i t t is. A fentar tó uri csalá-
dok a tápintézet segélyezése mellet t egyes, bizonyára igen 
szegény s jó tanulókat saját konyhájokban élelmeztek, igy a 
Korponay-család állandóan 4-et, a Batt ik-család 2-t.*) Az 
1810. o k t 25-én kelt s báró Prónay Gábor ev. egyetemes isk. 
felügyelőhöz az iskola állapotjáról fel ter jesztet t jelentés 3 táp-
intézeti a lapi tványt sorol fel u. m. Svoboda Sámuel, Gyura 
György és Záborszky Pál 200—200 frtos alapitványait.**) 

**) Kollár, id. mű 70 1 
***) Emiitett levéltárban 468. szám «latt. 



88 

A tápintézet rendben tartására és kezelésére vonatkozólag 
a felügyelő tanár (ephorus) számára a felettes egyházmegye 
1810-ben adott ki szabályrendeletet, Kubinyi Péter egyházm. 
felügyelő és Holkó Mátyás rimabányai lelkész és esperes alá-
irásával, mely főpontjaiban a következő: 

„Az osgyáni iskola virágzása leginkább az alumneum jó 
állapotától függ, ezért főkötelessége az ephorusnak, hogy az 
alumneumot ugy tartsa fenn, hogy abban aránylag nemcsak 
sok tanulót, hanem jól is lehessen ellátni. Ezér t : 

1. Arra törekedjék, hogy az iskolának minél több uj párt-
fogót nyerjen meg; a régieket megtartsa s valamikép el ne 
idegenitse, különösen a lakosokat, kiknek bőkezűsége ugy az 
alumnisták, mint az iskola többi növendékei iránt a közép-
szerűt folyton felnimulta. Szükséges, hogy az a mi már inga-
dozni kezd, a régi állapotba visszatérjen, mert e nélkül az 
iskola is összeomlik. 

2. A rendes időben tisztességes ifjakat küldjön ki kérvé-
nyezés végett s azoknak érdemök szerint fizessen, de ne 
azon fölül. í gy a kishonti s szomszéd vidéken való gyűjtés 
után J/3-nál többet adni törvényesen nem lehet. 

3. Az alumneumba csak olyanokat vagyen be, kik azt 
nem nélkülözhetik; jótéteményeket csak azoknak adjon, kik 
arra rászorulnak, vagyonosabbaknak ne ; a fizetőket alkalmas 
időben s erejökhöz mérten szorítsa a fizetésre; a szegények 
közül néhányat díjtalanul vegyen be s a papok és tanitók 
árváira különös gondja legyen. 

4. Mindennap adja ki az igazságos adagot ugy a kenyér-
ből, mint a jól főzött ételből, a gazdát igazgassa és pontosan 
felügyeljen, hogy csalárdság által, az alumnisták kárára, a ke-
nyérből vagy az ételből semmi el ne sikkadjon. 

5. Mivel az iskola igazgatóját sok egyéb munka terheli, 
'szükséges, hogy gazdát tartson, ki havonként beszámoljon, 
hány alumnistára mennyi volt a fogyasztás a főzelék-, lius-, 
szalonna-, lisztből. A gazdának legyen megszabva^ hogy na-
ponként az alumnisták számához képest mennyit adjon ki. 

6. Az alumneumba minden ősszel csak annyit vegyen be, 
a hánynak ellátására az alumneum pénztára, mely a gyűjté-
sekből s az alumnisták befizetéséből származik elegendő. Ha 
többet venne fel, ő lássa, hogyan tartja el azokat. 

7. Az alumneum állapota a tanév elején s a szám adása 
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tanév végén az egyházmegyéhez minden évben beterjesztendő. 
„Mert annak, kinek tekintélye alat t tör ténnek a kérvényezések, 
érdekében áll. hogy tudja , mennyi volt a bevétel s mennyi és 
kikre, a kiadás." 

Ezu tán részletesen előirja, hogyan állitsa össze az ephorus 
a számadást, nemcsak a pénzről, hanem a vásárolt vagy ado-
mányul kapott élelmiszerekről is.*) 

A tanulók előmeneteléről statisztikai k imuta tás t késziteni 
ma már lehetetlenség, a kellő előmenetelt azonban eléggé ta-
núsí that ja az, hogy az iskola növendékei közül a közéletnek 
számos derék tagja került ki. A papi, ügyvédi , orvosi, tisztvi-
selői pályán számosan jeleskedtek, sőt jeleskednek még ma is, 
kik egykor Osgyánban vete t ték meg előhaladásuk alapját s 
magának az osgyáni gymnasiumnak több tanára kerül t ki volt 
növendékei sorából, mint tanára inak fentebb közölt jegyzéke 
muta t ja . 

A tanítási rendszer. 
Már láttuk, hogy 1756-ig a magasabb, t. i. a bölcsészeti 

és theologiai tudományokat is t an i to t t ák : 1756-tól 1790-ig 
azonban csak a grammat ika tani tását engedélyezte a kormány; 
majd 1790-től ismét tani to t ták a bölcsészetet is s igy az intézet 
a mai főgymnaisumnak felelt meg, mig az utolsó időben 
mint 6 osztályú gymnasium működöt t . 

Sajnos, hogy a régibb időből az iskola t an te rvé t nem is-
merjük. A már emiitett . 1810-ben báró Prónay Gábor egyete-
mes isk. felügyelőhöz intézet t felterjesztés azt mondja, hogy 
oly Írásbeli szabályzat, melytől eltérni a tudományok tanítá-
sában nem lehet, Osgyánban eddig nem lé teze t t ; hanem a 
t aná r bölcsességére volt bízva, hogy maga válassza meg a 
tanulók korának megfelelő tanulmányokat s azoknt tanítsa. 
Mindamellett . 4ha nem is volt a felettes hatóságtól k iadot t 
tanterv, magának a tanárnak kellett azt a maga számára leg-
alább fóvonásaiban megállapítani , s ugy vélem, leghelyesebben 
azt tehet jük fel. hogy az osgyáni iskola a többi hazai, külö-
nösebben a kerületben levő ev. gymnasiumok tanrendszeréhez 
alkalmazkodott . 

A mai kor tanférf iának különös az is, hogyan taní tha to t t 
— mint már említet tük — egy tanár annyi osztályt s annyi 
t an t á rgya t ! ? E tekintetben is nyilatkozik az 1810-ik évi egye-

Ugvuiiott 472. szám alatt. 
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temes felügyelőhöz intézett felterjesztés, ugyanis ekkor is csak 
egy tanár működött, a már szervezett második tanszék ürese-
désben lévén. E szerint a tanár a tanitást ugy végezte, hogy 
a felső osztályokban, melyek együtt s ugyanazon tantárgyakat 
tanulták, naponként 4 órát adot t ; ugyanannyit tartott a syn-
taxis és grammatika (alsó osztályok) tanulóival is, szintén egy 
tanteremben, de felváltva foglalkozván velők. 

Szokásban volt, hogy a tanár az évzáró vizsgálat alkal-
mával a megjelent egyházmegyei elnökség és pártfogók elé 
terjesztette a vizsgálaton előadandó tantárgyak jegyzékét a 
tanulók névsorával, (conspectus), később osztályzatával együtt. 
Egy ily jegyzek az 1807—-8. tanév végén junius 27-én tar tot t 
vizsgálatról a következő : ..Könyörgések és üdvözlő beszédek 
után a vizsgálat tárgya lesz: 

I. A hit tanból: a vallástudományról és Krisztus isteni 
tekintélyéről. 

II . A természetbölcsészetből: a légenyről a kategóriák 
formái szerint. 

I I I . A szónoklattanból: a tropusok, figurák, a rhetoricai 
syllogismus és fokozásról. 

IV. A hazai történelemből: a királyok tettei jeruzsálemi 
Endrétől bajor Ottóig magyarul beszéltetnek el. 

V. Az egyetemes újkori történelemből: a második és 
harmadik korszak magyarul. 

VI. Magyarország statistikájából: az országiásnak idejéről, 
magán uralkodásról (monarchiáról), arisztokracziáról, demokra-
cziáról, szövetséges, függő és független országokról, törvények-
ről, tengeri erő és szárazon való katonaságról. 

VII. Cornéliusból: forditás magyarra rögtönözve. 
VIII . Vizsgáltatni fognak a kisérleti tárgyak. 
IX. Köszönet nyilvánittatik a nemes pártfogóknak. 

Az cdsóbb osztályok vizsgálatának rendje: 

I. Vallástanból: a magunk és mások iránti kötelességekről. 
II . A periodologiáról: a körmondatról és dialógról. 
I I I . A magyar történelemből: a királyok emlékezetes 

tettei Zsigmondtól Hunyady Mátyásig, magyarul. 
IV. Természetrajzból: az emberről Kaff vezérfonala szerint. 
V. A syntaxisták mondattanilag, a grammatisták nyelv-

tanilag fognak valamely részletet elemezni és forditani. 
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VI. A donatisták Magyarország megyéit fogják előadni. 
VII. A törtek gyakorlati használatát és az összetett t i r -

saságszabálvt mutat ják be. 
VIII . Miután még helyesírási mutatványok vizsgáltatnak 

meg, a szokásos szavalatok fejezik be a vizsgálatot. 
IX. Köszönetnyilvánítás a nemes pártfogóknak"*) 
Ugyanezen tantárgyak, de más részletek kijelölésével 

fordulnak elő a következő években is. 
A görög nyelv 18 I4/, 5-ben fordul elő először, midőn a 

felsőbb osztályok növendékei a nyelvtan elemeit tanulták. 
Az 188 ,/ í 2-ik tanévtől kezdve, mint ezen jegyzékek fel-

tüntetik, már tankönyveket is használtak, u. m. Tekusch val-
lástanát, Földi János természetrajzi t , Schrök világtörténetét, 
Kannabich földrajzát, a Kis Tiikört, Márton József magyar 
történelmét, Ernest rhetorikáját, Farkas syntaxisát, Rheni us 
gra m m a tikáját. 

Az 1840-es évektől fogva az iskola a zay-ugróczi tantervet 
követte**) s osztályai a következők voltak (a legfelső osztályon 
kezdve) 1. Szónoklat-költészeti osztály (rhetorika). 2. Szókötés-
hangmértéki oszt. (syntaxis). 3. Xyelvészeti oszt. (grammatika) 
és 4. Hajlítási oszt. (donatus). Később az utóbbi két osztályt 
összekapcsolják „nyelvészeti oszt." czimen. Ezen elnevezések 
fenmaradtak egész 1852-ig, csak az utolsó. 185 2

5 3- ik tanévben 
látjuk az osztályoknak ma is szokásos számokkal való jelölését, 
az alsó osztályokon kezdve a számítást.***) 

A tantárgyak nagyobbára ugyanazok voltak, mint a fen-
tebbi 18"7 ,8-iki jegyzék mutat ja . A fő különbség, hogy a böl-
csészet elmaradt, ellenben a magyar nyelvtant minden osz-
tályban tanították, a mi ama jegyzékben egyáltalán nem fordul 
elő. Némely tantárgyakat csak félévig tanították, pl. mértant 
s természetrajzi. A német nyelvet csakis 1850-től tanították, 
addig nem szerepel a tantárgyak közt. Tankönyveket az utolsó 
időben is csak részben alkalmazták, részben saját füzetéből 
tanított a tanár, a le?zkét lediktálván a tanulóknak. 

Az 185'75,-iki értesítőben közzé tet t tanterve az iskolának 
következő vol t : 

*) Ily jegyzékek az emiitett levéltárban 367. 420, 521 , 550., 618., 
728 , 751., 784 . 800., 830. szám alatt. 

**) Fábry János közlése 
***) Id. osztályzati könyv és értesitők 18'"/ai — s : / r .a 
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A felső és alsó nyelvészeti osztályban: 
1. A leer, vallástan. Luther katekizmusa szerint adatott 

eddig elő ; jövő évbe szándékoltatik behozatni Simonnak isme-
retes könyvéből az I. folyam. Hetenként 2 óra. 

2. A latin nyelvtanra nézve Melezer Lajos tankönyve 
(3-dik kiadás) vétetet t föl mindkét osztályba, holott a tanmenet : 
az alsó nyelvészeti osztályban túlnyomó lévén az előkészület, 
a hajtogatások-, hasonlításokban stb. kellőleg gyakoroltatnak a 
növendékek és megtanulják a gyök- és származék-szavak jelen-
tését. A felsőbb nyelv. oszt. már olvasókönyvet igényelvén, az 
elméletet felhasználja, alkalmazza; fejtegető és alkotó utón a 
fordításokban képeztetik. Erre nézve szolgál Gedick olvasó-
könyve. I t t már nagyobb figyelembe vétetnek az irályképző 
dolgozatok is. Hetenként 6 óra. 

3. A magyar oh története, mindkét osztályban, két folyamra 
osztva: első őseink bejövetelétől a különféle házakból szárma-
zott királyokig, 1526-ig ter jed; második: innen korunkig. Az 
első folyamnál Horváth M. tankönyve (4-ik kiadás) vétetett 
iskolai használatul. Alapelv e tan körül : elbeszélői hangulatot 
adni a nevendéknek; i ránypont: az értelem mívelése gondolat-
ébresztés. Hetenként 2 óra. 

4. Földrajz, szinte két folyamban. Az első : hazánk föl-
dének leirása melléktartományaival. Az előkészítő gyakorlatok 
az ismeretes helyek meghatározásától a mértani földrajzig 
terjedtek, innen ez uton bevezetőleg hazánk földének természeti 
és polgári leírásához. A tanmenet minden fokozatain keresztül 
annak szemléltető alakja a kérdezgetővel egybekötve szorosan 
megtartatott . A gyakorlati képezés nemei: térképek készítése, 
egyes pontok. - vonalak stb. kijelölése, meghatározása által a 
földrajz tanítási czélját s az öntevékenységrei ébresztést kíván-
ván elérni. A második folyam: Európa természeti és polgári 
tekintetben. Alapelv és czél az előbbieken kivül tájékozhatási 
képesség, statisztikai ismertetések. Hetenként 2 óra. 

5. Természetrajz és természettan. I t t a czél: hogy a lélek 
ereje folytonos és fokozatos kiilönböztetés által képeztessék, 
mire e tan főleg nyúj t anyagot. Továbbá ezen elv szerint, 
mikép : „Führe dem Schüler die Naturkörper so viel als möglich 
selbst vor, und lass sie ihm mit eigenen Augen betrachten, 
selbst beschreiben und anordnen"")" — a tanalak is mutogatva 

*) Diesterweg Wegw. I I Bel. 
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hallgató és önmunkási tva kérdezgető. I t t a következő folyamok 
vannak felál l í tva: első ásvány- és növénytan. Ezek körül ismét 
ezen elv folytán, hogy a tárgy, miről taní tunk, közvetlen a 
gyermek elébe tétessék, hogy azt minden oldalról szemlélni 
alkalma legyen, tanodánkban eddig nélkülözött gyűj temények 
alapja már is megvet te te t t . Ásványgyí i j teménvünk eddigelé 
230 darabból, növénygyűj teményünk , mely folyvást szaporodik, 
közel 200 darabból ál l ; jövőre pedig van remény rovargyüj-
teményt ál l i thatni fel. A növénytan tani tásával szoros kapcso-
latban állanak a füvészkedési kirándulások és a füvészet i 
\ i jdonsághordás stb. Második folyam leend: az ál lat tan és 
természettan. Hetenként 2 óra. 

6. Magyar nyelvtan, mint lényeges tudomány ez osztály 
körébe esik, vezérfonalul használva Stancsics M. tankönyvét . 
E mellett nagyobb fontosságúak a nyelv tant illető dolgozatok, 
hetyes- és szépirási gyakorlatok stb. He tenkén t 2 óra. 

7. Német nyelvtan, részint olvasással, részint gyakorlatok-
kal és erkölcsi mondatok betanulásával összekapcsolva. Heten-
ként 2 óra. 

8. Számtan, az alsó osztályban nézléssel kezdet ik ; főfel-
adatul vo l t : fejbeli számolásban kellő ügyesség szerzése és csak 
azután az első számtani hányolások jegyekkel. I t t elég jártas-
ságot szerezvén a nevendék, a felsőbb osztályban tovább halad 
és a mérték- és pénznemek ismeretén kivül, töredékekkel 
hányolásban, hármas- és társaság-szabályokban képeztetik. He-
tenként 4 óra. 

9. A szavalást gyakorlatok i t t is, mint a nyelv tanitásához 
tartozók, egyik nemét teszik a beszédbeli ügyesség képezésé-
nek. He tenkén t 2 óra. 

szókötői osztályban. 

1. Keresztyén vallástan kézirat szerint, két évi folyamra, 
u. m. hit- és erkölcstanra osztva ; hetenként 2 óra. 

2. Latin nyelv : a) Latin szókötés, főleg Tekusch és Dóring 
szerint, he tenként 2 óra. Corn. Xepos életrajzainak taglalásával 
összekötve. — b) Körbeszédtan, ide ér tve az úgynevezet t mon-
da t tan t is, szinte kézirat szer in t ; gyakorlatul részint öndolgo-
zatok, részint Phaedrus meséi. Hetenként 2 óra. — c) Hang-
mértan a szabályoknak magyarázatával s P. Ovid. Naso Tristium 
és Metam. egyes szakaszaira alkalmazva. Hetenként 2 óra. 
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3. Egyetemes történettan Ennél tekintetbe vévén az ese-
mények és tények hosszú sorozatát, azoknak szemlélése a kép-
zelő és emlékező erő ébresztésére fordittatik. E tannak első 
folyama, az ó-kor ugy adatott eddigelé elő, hogy a növendék 
ne a füzetekhez vagy kézikönyvhöz ragaszkodjék, hanem saját 
nyelvével adja elő azt, mit hallott, irja le ugv, a mint meg-
tartot ta emlékezetében. Vezérfonalul Schultz. Nösselt, ..Becker's 
Weltgeschichte" stb. szolgált. Az előhaladást ily tartalmú köny-
vek olvasása is elősegité. Taneszközök e körül: ó-kori térké-
pek, időszaki táblák, történeti képek stb. — Második folyamot: 
középkori, harmadikat : újkori történettan, negyediket: hazánk 
története teendi. Hetenkint 2 óra. 

4. Földrajznak ez osztályban nagyobb tár nyilik, holott is 
a földet mind a három szempontból vizsgáljuk, első folyama 
a mértani és természeti része. Szemlélődő alakja lévén a tannak, 
gyakorlatul szolgáltak: ábrák, térképek készitése, adványok 
kidolgozása, helyhatározások stb. Vezérfonalul vétettek : Kánya 
kézikönyve; I. E. B. Wiedeburg Cosmologie; I. H. Voigt (kü-
lönösen a mértani földrajzhoz függelékül csatolt elemi csillag-
tannál) ; Das Buch de Natur von Dr. Fr. Schoedler stb. — A 
második folyam: polgári földrajz; a harmadik ennek folytatása 
és Európa országai ipari és statistikai tekintetben ; negyedik: 
Magya ro rszág le irása. 

5. Természetrajz és tan, szinte négy folyamban. Az első-
nél. mely ásvány,- és növénytant foglal magában, fönnebbi elvek-
ből kiindulva, a czélnak megfelelőleg szemléleti uton szerez-
tünk ismereteket. Vezérfonalul szolgáltak ennél Hannák K. I. 
kézikönyve, Das Buch der Natur von Schoedler stb. Önkép-
zési gyakorlatok: vázlatok készitése, füvészkedés, újdonság-
hordás a növénytannál stb. — A második folyamot állattan, 
harmadikat ennek folytatása (emlősök) és embertan, negyediket 
a természettan elemei teendik. Hetenként 2 óra. 

6. Mennyiségtan. Lichard kézikönyve kivonatilag, példák 
az órában és azonkiviil feldolgozandók. Két folyamra oszlik: 
szám- és mértanra. Hetenként 2 óra. 

7. Magyar nyelvtant illetőleg ez évben a magyar nemzeti 
irodalom története adatott összekötve szavalási, munkahozási s 
bírálási gyakorlatokkal. Saját kézirat szerint, vezérfonalul hasz-
nálva Toldy liasonczimü munkáján kivül Zimmermann s egye-
beket. E folyam terjed a magyar irodalom 6-, közép- és újkori 
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történetén át az ujabb korig s innen korunkig a magyar nyelv 
szókötésével más folyamot képezend. Hetenként 2 óra. 

8. Görög vyclv. „Hellen nyelvtan" czimü kézikönyvet kö-
vetve ; gyakorlatul szolgált Seidenstflcker ismeretes tankönyve. 

9. Német nyelv, nyelvtani gyakorlatokon kivül fordítás, 
szavalás. 

Szónoki at-költészeti osztályba n. 

1. Keresztyén vallástan két folyamban: hit- és erkölcstan, 
szentírási alaposabb helyek görög szövegből idézve. Het. 2 óra. 

2. Szónoklat tan Scheller, Boleman, Heinsius s főleg „Institt. 
Orat." szerint dolgozva, gyakorlati lag: Cicero beszédei fordítva, 
tagolva, magyarázva, irályi gyakorlatok. Hetenként 3 óra. 

3. Költészettan Heinsius, Boleman, Schewrlay, Wolff 
„Instit t . Poeticae" stb. szerint, Yirgilius és Horatius magya-
rázatával. Gyakorlás végett öndolgozatok. Hetenként 3 óra. 

4. Héyiséglan Schaafe L. tankönyve szerint; első folyam 
görögök, második rómaiak régiségei. Hetenként 2 óra. 

5. Egyetemes történettan Lásd a szókötési osztályban. 
6. Földrajz. Lásd ugyanott . 
7. Mennyiségtan Kovács-Martinyi és Lichard kéziköny-

veik szerint; szám- és mértanra osztva. Hetenként 2 óra. 
8. Természetrajz és' tan. Lásd a szókötési osztályban. 
9. Magyar nemzeti irodalom története. Lásd ugyanott. 
10. Görög nyelv „Hellen nyelvtan" szerint, azonkívül 

Seidenstücker. Homer rhapsodiáiból egyes szakaszok taglalva 
és betanulva. Hetenként 2 óra. 

11. Német nyelv, nyelvtani formák, gyakorlatok, szavalás. 
Hetenként 2 óra. 

Az intézet ezen tantervét az „Entwurf" szakította meg 
t> az 1852—53-iki utolsó évében a kormány „Uebergangs Lehr-
plan an den Gymnasien für das Schuljahr 1852—53" czimü 
utasitásához igyekezett idomítani a maga tantervét, ..hogy egy-
részről az evangyéliomi tanodák követelményeit szem előtt 
tartva, más részről a magas rendeleteket és utasításokat minél 
pontosabban teljesítve" fentarthassa magát a nyilvános tanin-
tézetek közt.*) 

Felmaradt az intézet utolsó évei egyikéből a leczkerend 
is, mely a következő : 

*) Értesítő 1851— 52-ről. 0. 1. 



96 

1. A szónokok-költéozek leczkerende. 
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-10. 
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-11. 

- 1 0 . 

-11. 

-10. 
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-10. 
-11. 

Délelőtt. 
Irály. Rhetor . Cicero. 
Világtörténet. 

Poetica. Virgil. 
Földrajz. 
Magyar költészettan. 

Régiségtan 
Vallástan. 

Irály. Rhetor . Cicero. 
Világtörténet. 

Poetica. Virgil. 
Földrajz. 
Magyar költészettan. 

Régiségtan. 
Vallástan. 

H é t f ő n : Délután. 
2—3. Természettörténet . 
3—4r. Mathesis. 

Kedden : 
2—3. Görög nyelvtan. 
3—4. Német. 

Szerdán : 

Csü tör tökön: 
2—3. Természettörténet . 
3—4. Mathesis. 

P é n t e k e n : 
2—3. Görög nyelvtan. 
3—4. Német nyelvtan. 

Szombaton : 

2. A szókötök leczkerende. 
H é t f ő n : Délután. 

2—3 Természettörténet. 
3—4. Mathesis. 

K e d d e n : 
2—3. Görög nyelvtan. 
3—4 Német nyelvtan. 

Szerdán. 

9 -

Délelőtt. 
Irály. Syntax. Phaedr. 
Világtörténet . 

Földrajz. 
Körbeszédtan. 

Vallástan. — 
Hangmér tan Ovid. — 

Csütörtökön . 
Irály. Syntax. Phaedr . 2—3. Természettörténet . 
Világtörténet. 3—4. Mathesis. 

P é n t e k e n : 
Földrajz. 2—3. Görögnyelvtan. 
Körbeszédtan. 3—4. Német nyelvtan. 

Szombaton: 
Vallástan. — 
Hangmértan . Ovid. — 

3. A nyelvészek leczkerende. 
Délelőtt. H é t f ő n : Délután, 

í rás . Gram. Gedick. 2—3. Természettörténet . 
Magyar történet . 3—4. Számtan. 
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Kodden : 
8 - -9. Grammat. Gedick. 2—3. Számvetés (fejben). 
9 - -10. Vallástan. 8 - 4 . Német nyelvtan. 

Szerdán : 
8 - -9. Grammat. Gedick. — 

9 - 10. Földrajz. — 

Csü tö r tükön : 
8 - 9. írás. Gramm. Gedick. 2 - 3 . Természet tör ténet 
9 - -10. Magyar történet . 3—4. Számtan 

Pén teken : 
8 - 9. Gramm. Gedick. 2—3. Számvetés (fejben). 
9 - 10. Vallástan. 3 - 4 Német nyelvtan. 

Szombaton : 
8 - 9 Gramm. Gedick. — 

9 - 10. Földrajz. — 

Ugyancsak az utolsó évek záró-vizsgálatain énekelt kö-
vetkező dalt is érdemesnek tartom fel jegyezni: 

Lefolyt egy év pályatársak ! 
Eletünk reggelén 
Tudomány e csarnokában 
Haladva versenyezvén, 
A kor virányi lágy mosolylyal 
Felénk intenek, — zeng a dal. 

Mily édes a liget á rnyán 
Munka u tán p ihenni! 
Csendes fuvalmak szárnyain 
Múltra visszamerengni. 
I f jú , életed korányát 
Ne borítsák sötét fellegek, 

A szép, nemes, jó és igaz 
Kebled hű lakói legyenek. 

Tudomány e csarnokában 
Gyüj ténk szellemi kincset ; 
Erény u t j án törekedvén 
Széppé tenni éltünket: 
Haladásunk termékeit 
Tehát mutassuk fel ! 
Igy édes a liget á rnyán 
Munka u t án p ihenni! 
Csendes fuvalmak szárnyain 
Múltra vissza merengni.*) 

Érdekesnek tartom még megörökiteni a tanulók előmene-
telének feltüntetésére használt érdemjegyeket is. Ezek az 
1843—44-iki évtől fenmaradt s már idézett osztályzati könyvek 
szerint a következők: 1. jeles (eminens), 2. első osztályú jeles 
(classis primae cum eminentia), 3. első a jobbak közül (classis 
primae e primis), 4. első osztályú (primae classis), 5. első osz-
tályú középső (cl. primae e mediis), 6. első osztályú utolsó, 
7. második osztályú (secundae classis). — Ezen érdemjegyek 
maradtak használatban egész az egyesülésig, azon különbség-
gel, hogy az utolsó néhány évben a jelest kitűnő, az elsó osz-
tályú jelest egyszerűen jeles, vagy elsó osztályú dicséretes jel-
zéssel cserélték fel. 

*) E dal szerzője Fábry J . ki azt két hangra téve 1852-ben az 
énekkarral begvakorolta. 

6 
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A tanulók í»<?//c;A'foglalkozásáról a régibb időből nem 
találunk semmi íö l jegyzés t ; csak 1850-ről tudjuk, hogy a sza-
badkézi rajz ( tani tot ta Fáb ry János), a franczia nyelv ( tani tot ta 
Séverlay Károly 1852—53-ban), mint mel léktantárgyak szere-
peltek. A vagyonosabb szülők fiai pedig a zongora-oktatásban 
is részesülhettek ezen három éven át. Ez idő alatt tanár i veze-
tés mellet t az i f júság botanikai és távolabb vidékre te t t kirán-
dulásokban ve t t részt. 

Kétszer szinielőadást tar tot tak. Első izben a Kisfaludy-féle 
„Pár tütők"-et , másszor Mikor pat tant , nem hi t tem volna" 
czimü vigjá tékot adták elő. Abban az időben erre előzetes 
engedélyt kellett a cs. k. megyefőnökétől kérni, mellékelve az 
előadandó szinmüvet, hogy nem tartalmaz-e a darab valamelyes 
forradalmi tendencziát ? 

Felszerelés. 
Szinte természetes, hogy a csekély anyagi erővel rendel-

kező iskola felszerelése messze marad azon követelménytől, 
melyet manap szoktunk egy gymnasiummal szemben felállitani. 
A törekvés azonban — különösen az intézet végső éveiben — 
e téren is nyilvánul, mint utolsó 3 évi értesitője -tanusitja. 
Igy az egyesülés alkalmával következő felszerelés hozatott át 
Rimaszombatba : *) 

Körülbelől 800 kötetből álló könyvtár különféle tudo-
mányszakból, melynek legnagyobb részét Hoznék János volt 
igazgató-tanár ajándékozta az intézetnek. E mellett mintegy 
100 kötetből álló, külön kezelt i f júsági könyvtár , melynek 
alapját 1850-től kezdve Fábry János tanár vete t te meg s szép-
irodalmi, történelmi, gyermekirodalmi művekből, valamint 
magyar s idegen classicus irók műveiből állott. 

A természetrajz tanitásához ásványgyüj temény 268, nö-
vénygyűj temény 550 példánynyal, a Schubert-féle színezett 
állatkép-atlas és egy rovargyüj temény Fábry J . tanár által 
gyűj tve . 

A természet tan tanitásához néhány otthon készült fizikai 
eszköz (Volta-oszlop, leydeni palaczk stb.), a földrajzhoz egy 
földgömb s néhány Holle-féle fal i- térkép; végre némi mértani 
eszközök. 

Sárhány Imre. 

*) Emlékkönyv. 19. 1. 



III. 

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROT. FŐGIMNÁZIUM 

TÖRTÉNETE. 

a) Az egyesülés 
Mielőtt tu la jdonképeni tárgyamra, az egyesült protestáns 

főgimnázium történetére térnék át, czélszerünok, sőt szükséges-
nek tar tom az egyesülés lefolyásával foglalkozni. Nemcsak azért, 
mivel ez eddig feldolgozva nem lévén, sem a nagyközönség^ 
sem az érdekelt körök nem ismerik: hanem azért, mivel épen 
ezen oknál fogva még ma is, — midőn az akkori nyomasztó vi-
szonyok hatása alat t i t t-ott tör tént mulasztás helyrehozva, a 
nagyközönség rokonszenve és áldozatkészsége megnyerve, az 
egyházkerületek és a kormány pártfogása biztositva vannak, 
— sokszor ha l lha tunk e tá rgyban eltérő nézeteket. 

Hogy ez világos legyen előttünk, s az olvasó a tények 
és okmányok alapján maga szerezzen e fontos és magasztos 
tényről tudomást, s maga hozhasson Ítéletet: követni fogom 
az oszme legelső megpcndülésétől a rendelkezésemre álló s e 
tárgyra vonatkozó okmányokat, ugy, amint azok a kérdést 
tárgyalják, s miként annak megvalósítására az illetékes ténye-
zők és hatóságoknak alkalom adatott természetes és törvényes 
jogaikat gyakorolni. 

Minthogy pedig ez alkalommal a kishonti ágost. ev. es-
peresség osgyáni, a gömöri ágost. ev. esperesség fennhatósága 
alatt álló, de pártfogók által fentartott sajó gömöri s a rima-
szombati ev. ref. egyház által alapított és fentartott rimaszom-
Itati ev. ref. algimnázium egyesüléséről volt szó: ki kell ter-
jeszkednem ugy a bizottsági, mint a kishonti ágost. evang. 
esperosségnek, nemkülönben a rimaszombati ev. rot egyháznak, 

7* 
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ennek kapcsán a gömöri ev. ref. egyházmegyének, valamint a 
sajó-gömöri iskola pártfogóságának s a gömöri ágost. evang. 
egyházmegyének, végre a két, t. i. a tiszai ágost. evang. és a 
tiszáninneni ev. ref. egyházkerületnek e tárgyban tartott tár-
gyalásaira, jegyzőkönyveire s az azokban foglalt határozatokra. 

Az egyesülés eszméje már e század elején megpendült a 
rimaszombati prot. egyházak vezérférfiai között. 

Ugyanis, — mint emiitettük, — a türelmi parancs meg-
jelenése s a rimaszombati ev. ref. egyház jogainak elismerése, 
s azon lázas tevékenység és csodálatraméltó áldozatkészség, 
melylycl a város kebelében élő ev. ref. hivek egyházuk szerve-
zését megkezdték, alkalmul szolgált arra, liogy Rimaszombatban 
az ágost. hitvallást követők is nagyobb számmal telepedjenek 
l e s itt tehetségükhöz mérten egyházat*) és iskolát alapítsanak. 

Úgyde elegendő anyagi erővel nem rendelkezvén az iskola 
berendezésére és felvirágoztatására, az 1803. év november hó 
12-ik napján egy átiratban hivta fel az ágost. hitv. egyház 
tanácsa a rimaszombati ev. ref. egyház tanácsot arra, hogy a 
két protest, testvérfelekezetnek Rimaszombatban levő iskolái 
egyesittessenek.**) 

„Oda czéloz, — mondja az átirat, — az alább is megirt 
Augustana Confessiót tartó Rimaszombati Oommunitasunk, mely 
is noha a polgári társaságban több szomszédjával mindenekben 
egyenlőnek vélné magát, mindazáltal némely részben a sz. egy-
házi dolgokban még hijjánosságot szenvedni látszik, érttyük itt 
főképen az ifjúságunknak neveltetését, melyet mi eddig külö-
nösen folytatni kéntelenittettünk, ámbár közértelemmel foly-
tatva annak nagyobb hasznát és sikerét mind a két részről 
láthattiik volna." 

„Oda járul tehát a Nemes Reformata Communitáshoz, 
mint kedves Atyánkfiaihoz és Barátainkhoz ezen szomszédságos 
kívánásunk és kérésünk, méltóztassanak velünk is azon boldog 
gondolkozású czéljokat, kit mint az Ur Isten segedelméből 
újonnan felkelt iskolai épülettyük bizonyít, atyafiságosan köz-
leni és abban Részünkrőli tanít tatást és egy alkalmatos Tanitó 
Subjectumunknak, a kinek mi csekély erőnkhöz képest, — mig 

*) Kezdetben Tamásfala volt az anyaegyház, de súlypontja, lía 
nem is a lelkek számát, de ezeknek magasabb műveltségi fokát tekintve, 
Rimaszombatban volt. 

**) Egyházi jegyzőkönyv 34—46. lap. 
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a felsőbb kormányzónk többet nyújt , — fizetést rendelni szán-
dékozunk, helyet kimutatni, e szerint bennünket magukhoz 
szorosabban kötelezni." stb. 

Az evang. ref. egyháztanács ez átiratot 1803. deczember 
hó 27-én tar tot t gyűlésében tárgyalta. De minthogy az egy-
háztanács tagjai között többen voltak olyanok, kik az egyesü-
lést czélrevezetőnek nem tartották, a válasz tagadó lön. 

,,Abban azonban mindnyájan megegyeztünk, — igy hang-
zik a válasz, — hogy ezután az urak gyermekeiket nagy szi-
vességgel oskolánkba befogadjuk ; szintúgy mint magunk gyer-
mekeinek a tanulásban való előmenetelekre vigyáztassunk, sőt 
azon is fogunk igyekezni, hogy Tanitóink megszaporittatván, 
kik közül jövendőben környülállásunkhoz képest lehetnek evan-
gelicusok is, mint többször volt példánk, mind tulajdon gyer-
mekeink, mind a másunnan hozzánk jövők a tudományokban 
épülhessenek." 

Ez időtől kezdve számosabban keresték fel évről-évre 
ágost. hitv. evang. testvéreink a rimaszombati gimnáziumot, 
de az iskolák egyesítéséről egész 1851-ig többé szó sincs. 

Ekkor oktroyalta az absolut kormány az Entwurf der 
Organisation der Gymnasien und Realschuten in Oesterreich" 
czimii műben körülirt elveket és szabályokat a prot. iskolákra 
Magyarországon is. 

Az ebben foglalt követelményeknek a legtöbb iskola, — 
anyagi erejének korlátoltsága miatt, — meg nem felelhetvén, 
utakról és módokról kellett gondoskodni, hogy az autonom 
jogok megtartása mellett hogy és miként lehet, különösen a 
kisebb, igy inkább a helyi érdekeknek megfelelő tanintézeteket, 
mint a minők voltak a rimaszombati ev. ref. s az osgyáni és 
sajó-gömöri ágost. hitv. ev. algimnáziumok, átalakítani, szer-
vezni és berendezni. 

A csász. cultus- és nevelésügyi minisztérium 1850. szept. 
hó 7-én 7515. és ugyanazon év november hó 8-án 8()48. szám 
alatt kelt magas leiratában elrendeli, hogy ,.a gymnasiumok 
köteleztetnek a német nyelvet, mint rendes és mellózhetlen 
tantárgyat bevenni",*) a magyar és tót nj-elveket alaposan 
tanitani, s az „Entwurf"-ban kimutatott átalakításhoz, — kü-
lönös figyelemmel a görög nyelvre, a mathematikai s termé-

*) 1851. jan. hó 11-én kelt tankerületi főigazgatói körlevél szerint 
ezt nem kell szószerint venni, hanem csak ajánlatkép. 
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szetismereti tudományokra, — mind a tanitók, mind a tanítvá-
nyok akként készitsék elő magukat, hogy azon átalakitás, — 
melytől különben is az egyes tanodák nyilvános állása s az állam 
előtt érvényes bizonyítványok kiadhatásának joga feltételeztetik, --
az 1851—52-ik évben minden lényeges pontjaiban életbe lép-
tettessék." 

E rendelet lázas tevékenységre sarkalta az egyes tanin-
tézetek fentartóit. Mindegyik törekedett arra, hogy autonom 
jogait csorbitatlanul megtartsa, s az állami beavatkozást minél 
szűkebb korlátok közé szoritsa. Erre annyival inkább szükség 
volt, mert már 1851. január hó 16-án 25. szám alatt keltezve 
megjelent a kassai kerület iskolaügyeivel megbizott inspector 
(Kankoffer) körirata, melyben felhivja a rimaszombati iskola 
igazgatóságát, hogy az egyháztanácsot e felhivás alapján szó-
litsa fel az átalakításra, kilátásba helyezvén, hogy a hol kellő 
anyagi erő nincs, ott az állam fog segélyt nyújtani azon feltétel 
alatt, hogy az általa fizetett tanítókat az állam nevezendi ki." 

E körlevél, melyet a többi tanintézet, igy az osgyáni is 
megkapott, — a rimaszombati helv. hitv. egyháztanácsban 
1851. márcz. 12-én tárgyaltatott.*) E gyűlésen az egyháztanács 
— bizva anyagi erejében és hiveinek áldozatkészségében, — 
kimondotta, hogy átalakításra szükség nincs, „mivel a kormány 
által összeállított tanterv és módszer csaknem teljesen megegyezik 
azzal, mely e tanintézetben régtől fogva alkalmaztatik**) államse-
gélyre pedig szüksége nincs, mivel saját erejéből fogja ezután is 
fentartani iskoláját \s a tanitók számát egygyel szaporítani fogja", 
s még ugyanazon évben (aug. 15.) meg is választotta Szász 
Károlyt, ki azonban ez állást, mivel már elébb Nagy-Kőrösre 
hivták meg, nem fogadta el. 

A kishonti ágost. hitv. esperesség a fentebbi leiratot s 
az abban foglalt módozatokat 1851. julius 24-én Rimabrézón 
tartot t gyűlésében tárgyalta. I t t olvastatott fel Pelech János 
rozsnyói igazgató levele, melyben felhivja az esperességet, 

*) Ezen gyűlésről vezetett jegyzőkönyv az egyháztanács jegyző-
könyvei között nincs, mivel eredetije a kassai tankerület i igazgatósághoz 
küldetett , de meg van hiteles másolatban a „Protoculum Gymnasii 
Rimasombatiensis"-ben, hova az iskolát érdeklő okmán}Tok Írattak 1851-
ben a 20. és 21. számok között. 

**) Az átalakításra azért nem volt szükség, mivel a r imaszombati 
gimnázium a mult században a „Ratio Educationis" alapján alkotta m e g 
tanrendjét . 
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hogy a kebelében levő osgyáni gymnasiumot a rozsnyóival 
egyesitse, mer t az utóbbinak csak 1200 pf t . biztos jövedelme 
van, holott azon főgimnáziumoknak, melyek a nyilvánossági 
jogot meg akar ják nyerni, legalább 3000 pf t . biztos jövedelem-
mel kell birni, sőt az osgyáni mellet t a s.-gömöri, illetve ennek 
pártfogóságát is megkereste s felhivta az egyesülésre. 

A gyűlés e felhívásra kimondot ta , „hogy az osgyáni tanoda 
esperességiinknek szellemi ereje, alsóbb sorsú népes egyházaink 
közepett azok serdülő ifjúsága szükségelt táplálója, hogy ezen tanoda 
oly alapítványokon áll, melyeket, mint helyhez kötötteket, az ala-
pítók beleegyezése nélkül, akár minő összegbe beolvasztani tilos, ezért 
az osgyáni tanoda ott, helyben leendő fentartását elkerülhetetlen 
szükségesnek tartja, s azt a rozsnyó-gömöribe olvasztani nem akarja 
sőt „azt költségfedezés segedelemmeli hozzájárulás megaján-
lása mellett illő, sőt diszes ál lapotban helyben fentar tani kí-
vánja*' s egyút ta l a szervezet kidolgozására egy 11 tagból álló 
bizottságot küld ki.*) 

A bizottság javaslata ugyanazon év október 2-ikán ugyan-
csak Rimabrézón ta r to t t gyűlésben kerül t tárgyalás alá. — E 
javaslatban kimondja a bizottság, „hogy a tanárok számát 3-ra 
emeli, az osztályrendszer felet t a szakrendszernek ad előnyt, 
a görög- és latin nyelv gondos tani tását ajánlja, a magyar-
nyelvet a tani tás nyelvéül megta r tan i k ívánja" . 

A harmadik tanár fizetéséről akként kiván gondoskodni, 
hogy 120 pf to t az egyházakra óhaj t kiróni a cathedrat icum 
és agentiale**) arányában. Ez indí tvány felet t az egyházak sza-
vazattal döntöt tek s Kokova. Klenócz, Osgyán, Kraszkó, Fürész, 
Nyustya, Rimabrézó, Pokorágy, Ráhó, Szkálnok, Cserencsény, 
Rimaszombat, Tiszolcz, mely a szláv nyelvtaní tásá t is kívánja, 
s Pongyelok e tervezetet s az ebben foglalt indí tványt elfogad-
ják. Ugyan-e gyűlésen, — ha a kormány 3 tanár t kevesnek 
találna, — a 4-ik tanár fizetésére Malatinszky Ferencz 40 f to t 
ajánl fel. 

A leiratban megpendí te t t , sót egyenesen felajánlot t állam-

*) Egyházmegyei jegyzőkönyv 77—78. lap. Albizottság tagjai voltak: 
Szontagh István, Malatinszky Ferencz, Malatinszky János, Daxner István, 
Szlopovszky Péter Pál, Valentinyi Dániel, Haviár Dániel, Lucze István, 
Terray Károly, Svehla Sámuel és Balázs Pál. 

*•) A cathedraticumból a theol. tanárok, az agentiáiéból pedig a 
Bécsben székelő képviselő (ágens) fizetése fedeztetett. 
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segély el- vagy el nem fogadása felett az egyes egyházak 
szintén szavazattal döntöttek az 1851-ik év október hó 21-én, 
különösen e tárgyban Rimabrézón tar tot t rendkívüli gyűlésén. 

I t t kitűnt, hogy a ráliói egyház elfogadja a segedelmet, 
„ha mind a tanitók, mind a tantárgyak választásában nem 
gátoltatik". Alsó-Szkálnok „az evang. szabadságok biztositása 
mellet t" : Rimabánya „a prot. szabadságok sértetlen biztosítá-
sának feltétele alatt" : Klenócz „ha mind a tanárok, mind az 
előadandó tanulmányok választása fenhagyat ik"; Osgyán ,.ha 
önkormányzati jogunk nem sértet ik"; Kraszltó föltétlenül el-
fogadja ; Nyustya „ha a kerület nagyobb része a segedelmet 
elfogadná, az iskolai beligazgatás biztosítása mellett" ; Pongyelok 
és Kokova hasonló feltételek -alatt; Tiszolcz az összes kerületi 
iskolák tőkéit egybeolvasztani óhajtja, hogy ezeknek jövedel-
méből a főbb tanárok fizettetnének, „a kormány segedelmét 
elfogadja" ; Cserencséuy hasonló váleményen van ; F.-Pokorágy 
„a tanárok szabad választásának joga mellett elfogadja" ; Ri-
mabrézó „Önkormányzatunk kivánata mellet t" ; Rimaszombat 
minden körülmények között önmaga erejéből kivánja fentar-
tani.*) 

Igy az államsegélyből nem is lett semmi. Sőt az egyes 
egyházak több-kevesebb összeget ajánlottak fel önszántukból 
az iskola szükségleteinek fedezésére. 

íme tehát mindkét tanintézet elöljárósága és fentartói 
mindent elkövettek arra nézve, hogy autonom jogaikat meg-
tartva, az „Entwurf" követelményeinek eleget tegyenek. 

Azonban ekkor egy uj eszme pendült meg, t. i. az, hogy 
a rimaszombati lielv. hitv. s az osyyáni és s.-gömöri ágost. evang. 
hitv. algymnasiumok Rimaszombatban „egyesült prot. gymnasium" 
elnevezés alatt egyesüljenek 

Kinek agyában született, nem tud juk? De minden esetre 
olyanéban, ki előtt az elnyomatás e súlyos korszakában is egy 
szebb jövőbe helyezett remény sugara csillogott, — és á ki a 
két testvér prot. felekezet egyesülése által nemzetünk ellenálló 
képességének egyik sarkalatos alapelvét vélte feltalálni. De 
meglehet, hogy a közvélemény volt szülő anyja, mely már oly 
sok életrevaló eszmét hozott létre a történelem folyamán. 

Az első nyomokat a rimaszombati helv. hitv. (ev. ref.) 
egyháztanács 1851. junius hó 1-ső napján tartott gyűlésének 

*) Esperességi jegyzőkönyv 88—89-ik lap. 
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jegyzőkönyvében talál juk, melyben ez ál l : , .Egyházi tanácsos 
Dapsy Vilmos ur előterjeszti, hogy az osgyáni evang. iskolának 
a r imaszombati reform, gymnasiummali egyesitését hallotta 
volna sikerbe vétetni, — ezen szent czélt polgári szempontból 
tekintve is véleménye szerint semmi rosz következményűnek 
nem látja", melyre következő határozat hoza to t t : 

„Egyházi tanácsunk, ha jelen ügyben megkerestetnék is, 
ez ügyet egyszerűen e lvete t tnek nem tekintendi , sőt az üdvös 
czél létesitésére ellenszenvvel jelenleg sincs".*) 

Ágost. hi tv. evangelicus részről az egyesülés eszméjét az 
1851-ik év aug. 31-ikén Rimaszombatban ta r to t t esperességi 
gyűlésen hozták fel először. E gyűlés, melynek fő tá rgyá t az 
osgyáni iskolának szervezése és átalakitása képezte, világosan 
kimondja, „hogy addig is, inig a két iskolának remélt egyesülése 
ténynyé válhatik, az esperességnek egyetlen iskolájáról gondos-
kodni kell". 

Határozot tabban nyi lvánul az eszme megvalósí tását czélzó 
törekvés a r imaszombati lielv. hitv. egyháztanácsnak 1852. 
augusztus hó 15-ikén ta r to t t gyűlésben, melyben „Egyházi ta-
nácsos Lengyel Sámuel ur iskolánk korszellemü rendezési ügyé-
ben indí tvány képen ter jeszte t te elő, hogy a kor igényeihez 
alkalmazott iskolai neveltetésnek csélszerübb s könnyebbithe-
tése végett , — mint értesülve van, — az osgyáni és s.-gömöri 
ágostai hitvallású tanodáknak helybeli a lgymnasiumunkkal 
óhaj to t t egyesülése s egybeolvasztása által közösen egy szép 
reménynyel biztató, hihetőleg egy fe lvirágozandó iskolává 
alakithatása lenne elérhető, mi czélból, véleménye szerint, 
hogy e kívánatos egyesülés az e végre szükségelt lépéseknek 
napról-napra tovább te t t halogatásával, az érdekel tek közös 
veszteségökre, egyháztanácsunk által akadályozott ne legyen, 
nevezett iskolák egybeolvasztását világosan kifejezett óhajtá-
sunk mellett az ágost. egyház két kerületbeli (esperességi) 
esperestjei az ügy eredményt nyerhető tekintetből vagy kül-
döt tség, vagy e tá rgyban felszólító levél által kerestetnének 
meg". 

„Az előterjesztett , egyháztanácsunk által is üdvösnek talált 
indí tvány közhelyesléssel s teljes örömmel fogadtatván, hatá-
roztatott , hogy a fentemii te t t iskolák egyesülésének lehetőleg 
egyetér tóleg eszközlése véget t az ágost. egyház két kerületbeli 

*) Egyházi jegyzőkönyv 242 lap. í*. 
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esperestjei u. m. Spisák György és Kolbenheyer Mihály tiszte-
lendő főesperest urak, tanácskozmányunkból kelt megkereső 
levél által felszólitandók; kijelentvén egyszersmind azt isr 

hogy egyháztanácsunk még ez évi szorgalmi időszak beálltáig 
eredményt óhajtván, az ügynek mielébb sikeres munkáihatására 
tettes. Szathmáry Király Pál, Fáy Gusztáv, Bodon Ábrahám, 
Dapsy Vilmos, Széplalcy Lajos, Lengyel Sámuel urak ugy Terhes 
Sámuel. Konyha József és Tompa Mihály lelkész urak biztosokul 
felkéretvén, kiküldetnek.*) 

A felhivás mindkét főespereshez elküldetett, s a kishonti 
főesperesnek, Kolbenheyer Mihálynak válaszát, mely szerint a 
kérdés megvitatása végett 1852. aug. 31-ikére Rimaszombatba 
esperességi gyűlést hivott össze, melyben az ev. ref. egyháztól 
is megbízottakat kér, a helv. hi tv. egyháztanácsa 1852. aug. 
hó 22-ikén tar tot t gyűlésében tudomásul ve t te ; mig a Spisák 
György, gömöri főesperes válaszáról Druskóczy Sámuelnek az 
egyháztanács akkori jegyzőjéhez, Ethey Károlyhoz intézett le-
veléből vet t tudomást, mely levél szerint a „s.-gömöri iskola 
nem az esperességtöl, hanem az alapitóktól függ" s ezért az egy-
háztanács elhatározta, hogy Radvánszky Gusztávot, a s.-gömöri 
iskola felügyelőjét hasonszellemü átirattal megkeresi.**) 

A kishonti ágost. hitv. esperességi gyűlés, melyben ev. 
részről Dapsy Vilmos és Széplaky Lajos is részt vettek, a fent 
jelzett helyen és időben csakugyan tárgyalás alá vette a rima-
szombati helv. hitv. egyháztanács átiratát; sőt ezt az elnökség 
előzőleg is közölvén az egyes egyházakkal, ezek küldöttei teljes 
tájékozottsággal vettek részt a tanácskozásban, melynek ered-
ménye az lett, hogy 8 egyház ugy mint a kokovai, nyustyai, 
rimaszombati, szkálnoki, cserencsényi, klenóczi, ráhói, poko-
rágyi elvben az egyesülést elfogadta; a rimabrézói, osgyáni. 
tiszolczi, kraszkói ellene szavazott ; Rimabánya, Fürész és 
Pongyelok jelen nem lévén, nem szavazott. Ugyanezen gyűlé-
sen jelentette Kubinyi Ödön felügyelő, „mikép ezen eredmény-
dus eszme pártoló keblekre találván a sajó-gömöri iskola párt-
fogóiban s alapitóiban jelesen Tettes. Draskóezy Sámuel Urban 
s a Tettes. Szentiványi-családban^ ezek a gömöri iskolának 
gyümölcsöző alapitványaikat (4400 pfrt) a rimaszombatira, az 
osgvánival egyesülőre általruházni kivánják." 

*) Egvh. jkönyv 273—279. 80. sz. 
**) Egyh. jkönyv 282—283. lap. 
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Ugyané gyűlés Draskóczy Sámuel és Kolbenheyer Mihály 
főesperes elnöklete alatt Szentiványi Károly, Knbinyi Ödön, 
Malatinszky Ferencz, Jánosdeák András, Szontagh István, Pa-
czek Mór, Malatinszky Frigyes, Czéner András, Pékár István, 
Haviár Dániel, Vallentinyi Dániel, Lucze István és Terray Ká-
rolyból álló bizottságot küldött ki azon czélból, „hogy a helv. 
hitv. atyafiakkal magukat érintkezésbe tévén, a szükséges ter-
vet kidolgozza, mely az egyházakkal közöltetvén, ezek ez érdem-
beni észrevételeiket megtehessék." *) 

Az ekként mindkét részről kiküldött bizottságot Fáy 
Gusztáv, kit az időközben elhunyt Seathmáry Király Pál he-
lyére a rimaszombati helv. hitv. egyháztanács 1852. szept. hó 
26-án tartot t gyűlésében elnökké megválasztott, 1858. január 
hó 20-ára Rimaszombatba hivta össze szervezkedő gyűlésre. 

Ezt az 1853. jan. hó 2-án tar tot t gyűlésében az egyház-
tanács tudomásul vette s a már kiküldött biztosokat utasította, 
hogy a gimnázium mellett 4 osztályú reáliskola is szerveztessék. 

E vegyes bizottsági gyűlésen, melyben Fáy Gusztáv**) és 
Kolbenheyer Mihály főesperes elnöklete alatt és Staudinger 
Benedek kormánybiztos jelenlétében részt vettek evang. ref. 
részről: Bodon Ábrahám, id. Káposztás József, Dapsy Vilmos, 
Széplaky Lajos, Ethey Károly, ifj. Plichta Soma, Terhes Sá-
muel esperes, Konyha József, Baksay István tanár és Lengyel 
Sámuel mint jegyző; ágost. hitv. ev. részről; Szontagh István, 
Malatinszky Ferencz, Malatinszky István, Malatinszky Frigyes, 
Knbinyi Ödön, Marikovszky Gusztáv, Jánosdeák András, Pa-
czek Mór, Czéner András, Valentinyi Dániel, Haviár Dániel s 
Terray Károly tanár, olvasták fel Draskóczy Sámuel elnöknek 
levelét, ki betegsége miatt a gyűlésen részt nem vehetvén, 
felhívja a bizottságot, „hogy a két iskola egyesítése esetére a 
gömöri iskola felügyelőjét s általa azon iskola alapitó-pártolóit 
értesitsék, hogy ennek folytán ott is gyűlés tartassék, mely 
alkalomra hozzájárulását, az annyira kivánatos tárgynak pár-
tolását igaz meggyőződéséből felajánlja." 

*) A kishonti ágost. hitv. ev. esperesség jegyzőkönyve 92—93. lap. 
**) Előleges megegyezés alapján a vegyes bizottság világi elnöke 

Draskóczy Sámuel volt, mig az egyházi elnök Terhes Sámuel a gömöri 
ev. ref. egyházmegye esperese. De minthogy Draskóczy Sámuel betegsége 
miatt meg nem jelenhetett, foglalták el az elnöki széket, az ev. ref. Fáy 
Gusztáv és az ágost. hitv. ev. esperes, Kolbenheyer Mihály. 
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Mi tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy a jegyző-
könyv közöltetni fog a gömöri iskola felügyelőjével és alapi-
tóival, kijelentvén azt is, hogy egyesülés esetén a gömöri iskola 
feltétlen befogadásra számithat. 

Majd tárgyalás alá került a gömöri helv. hitv. bizottság-
nak átirata, melyből közöljük a következőket: 

„Mi alakban olvadjon a három, t. i. a rimaszombati, os-
gyáni és s.-gömöri kisded gyenge gimnázium egygyé ? e kérdés 
eldöntése függ a mélyen tisztelt képviselők bölcsességüktől. 
Azonban e nemes czél megközelitése tekintetéből felhiva érez-
zük magunkat a rimaszombati gimnázium részéről véleményün-
ket még néhány sorokban előterjeszteni": 

,. Telj es, nagy vagy felgimnáziumot alakitani, — azt hisz-
szük. — erőnk felett van, mert 10. legalább 8 rendes tanárokat 
öt, hatszáz pfrtokkal, becsületes szállással ellátnunk nem lehet, 
de nem is czélirányos, mert itt közel Losoncz, Rozsnyó; nem 
messze Miskolcz, Kézsmárk és nem jutna több egy osztályra 
alkalmasint 10—-12 növendéknél. — Talán legyen egy algim-
názium, ugyancsak tudós keletű? Xem. ilyen se. Hiszen ez ily 
három szép munkás erőnek csekély eredménye lenne; erre 
valaki talán azt is mondhatná: ,.a hegy egeret szült." — Mi 
legyen hát ? megmondá ama tudományos világ elsőrendű csil-
laga Herder, ki midőn a ..Rigai Egyetemet" rendezné, szeren-
csésen rátalált lángeszével a ,.Reál-iskola" eszméjére, össze-
kötve, — miként ő összekötötte, — gimnáziummal, melyek 
egymástól csak abban különböznek, hogy a gymnáziumban a 
régi u. n. classicus nyelveket tanulni fődolog, egyebet csak 
általánosságban kell ér teni ; — a reáliskolákban pedig a ter-
mészeti tudományok a fők. mathesis, természetrajz, természet-
tan s egyebek. A tudós kis iskola, vagy a gimnázium a nagy 
tudós Akadémiának, — a kis reáliskola pedig a nagy Polyte-
chnicum institutumnak elemi osztálya, előcsarnoka." 

,.Mily szép, mily hasznos lenne a felsőbb négy, öt várme-
gyékbeni szülők érdekeiket összpontositani, kielégíteni! A ki 
fiát ennek hajlama s tehetségéhez képest tudós pályára küldi, 
szintúgy mint aki gazdának, kézművesnek vagy gyárosnak, 
vagy kereskedőnek, vagy más ilyennek nevelni akarja 14—15 
éves koráig, a rimaszombati gíjmnasnimmal összekötött reálisko-
lában jár ta thatná; aztán egyik fél nagyobb tudós tanodába, 
nagyobb gimnáziumba s akadémiába, — a másik fél nagyobb 
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reálba vagy Polytechnicumba menne, vagy ha a közéletbe 
kilépni kéntelen lenne is, oly szép ismereteket szerezne s vinne 
ki magával mindenről, a mi szükséges egy okos, szorgalmas, 
korunkban boldogulni akaró polgárnak, hogy érte nem szűnne 
áldani ez összekötött iskolának nagyszivü alapitóit s bölcs 
alakitóit. Ilyen gimnázium még aligha van valahol. — Népes 
lenne hisszük, s ha három tanár vagy négy a szorosan tudós 
iskolában, gimnáziumban, — két tanárok pedig a két osztályú 
reálban lennének, — ugy gondoljuk, — hogy hatot hármas 
erővel tisztességesen eltarthatnánk.*) 

Ennek alapján elhatározta a bizottság, „hogy a két iskola 
minden alapitványaival és jövedelmeivel feltétlenül egyesül. Ennek 
következtében az osgyáni iskola jövő 1853--54. iskolai év kezdetével 
Rimaszombatba áttétetni, az egyesült gimnázium és reáliskola 
akkor megnyittatni, s e határozat a kishonti esperesség utján az 
illető egyházakkal közöltetni rendeltetett 

Majd az anyagi forrásokat vet te számba a bizottság, mely 
szerint kitűnt, hogy az osgyáni gimnáziumnak 445 ír t 12 kr., 
a rimaszombatinak 800 frt , a kettőnek 1245 pfr t 12 kr. évi 
jövedelme van. Ezen összeg a berendezés, tanári fizetésekre 
elégtelen lévén, nemcsak az általános gyűj tés t határozták el, 
hanem tekintettel arra, hogy „a reáliskola íelállitása által leg-
inkább Rimaszombat városa lenne ugy szellemi, mint anyagi-
lag érdekelve: a t. város megkeresendő, miszerint egyik reál-
tanár évenkénti ()00 pf t rendes fizetését elvállalni szíveskedjék. 

Ugyanezen gyűlés határozta el a tápintézet felállítását, 
állapította meg a tandíjakat is. E szerint fizetnek a realisták 
s a tápintézeti gimnazisták 3—3, a többiek 8 f r t tandíj t fejen-
ként. Ez azonban később csekélynek bizonyulván, a reálisták 
és tápintézetbe járó gimnazisták 5 frt, a többiek 10 forintot 
fizetnek.**) — Megállapította a tanárok számát (3 rendes és 3 
segéd), rendezte ezek fizetését s kimondotta, hogy ezek közül 
3 ev. ref., 3 pedig ágost. hitv. evang. legyen. 

Az iskola feletti felügyelettel egy 10 tagbó lálló bizotságot 
mint igazgató-választmányt bizott meg, s egyéb apróbb ügyek 
felett intézkedett. 

A vegyes bizottság 1853. április 11-én gyűlt ismét össze. 

*) Eredetije, melyet Fáy Gusztáv és Terhes Sámuel esperes irtak 
ulá, a fögimn. levéltárában. 

**) 18ö3. junius 30. vegyesbizottsági gyűlés 31. p. 
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E gyűlésen a következők vettek részt ev. ref. részről: Borbély 
László, Miklovics Ferencz, Szakall Antal, Széplaky Lajos, Dapsy 
Vijmos, Etliey Károly, Majomi János, Plichta Samu, Lengyel 
Samu jegyző, Terhes Sámuel és Konyha József rimaszombati, 
Szabón János jánosi-i lelkészek s Baksay István tanár ; ágost. 
ev. részről; Szontagh István, Kubinyi Ödön, Jánosdeák András, 
Malatinszky István, Marikovszky Gusztáv, Bellus Endre, Ma-
darász János, Vitalis Márton, Haviár Dániel rimaszombati, 
Lucze István osgyáni lelkészek, Terray Károly, Dlányi Zsig-
mond, Fábry János, Severlay Károly tanárok. A gyűlést Fáy 
Gusztáv elnök vezette s a hatóságot Standingei - Benedek fő-
nöki t i tkár képviselte. 

E gyűlésen olvastatott fel a város átirata, mely szerint 
a város az egyik reáltanár évi fizetésének fedezésére 600 pftot 
tesz évenként folyóvá ; az iskola épület szükségszerű átalaki-
tását elhatározzák; örvendetes tudomásul veszik, hogy a kis-
honti ágost. ev. esperesség évenkint mintegy 120 pf t segélyt 
szavaz meg. Ugyancsak itt rendezték végleg a tanári fizetése-
ket, mely szerint Terray Károlynak fizetése 700, a reáliskola 
főtanitójának 600, a többinek 500—500 pf t lesz a fizetése. 
Végre minthogy az igazgató-választmány tagjait az esperesség 
a maga részéről kiküldte, felszólittatik a Malatinszky-család, 
mint az alapitó Korponay-család örököse s a rimaszombati ev. 
ref. egyháztanács, „miszerint képviselőiket kinevezni ne ter-
heltessenek.*) 

A vegyes bizottságnak fentebbi határozatát a sajó-gömöri 
ágost. hitv. ev. algimnázium alapitó és pártfogó tagjai 1858. 
junius hó 25-én tartott közgyíilésökben vették tárgyalás alá 
és szavazattöbbséggel kimondták, hogy a sajó-gömöri iskola 
a rimaszombat-osgyánival egyesül s 4620 forint alaptőkéjét az 
egyesült iskolák fentartására átadja a következő feltételek 
alatt : 

a) „Ha a sajó-gömöri iskolánál számos éveken keresztiü 
dicséretesen működött Dlhányi József rendes tanárul elfogad-
tatik" ; 

*) Ezen egy gyűlés jegyzökönyvét mutat ták be a rimaszombati 
év. ref. egyháztanácsnak, mely 1853. junius 5-ikén a jegyzőkönyvet tu-
domásul vette, de elhatározta, hogy az 1853-ik év január hó 20-ikán 
tar to t t gyűlés jegyzökönyvét, valamint az ez u tán tar tot t gyűlések jegyző-
könyveit időről-időre bevárja. 45. sz. 302. lap. 
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b) „Ha az egyesült iskola igazgatásában a sajó-gömöri 
iskola alapitóinaK is engedtetik befolyás." 

E feltételeket a bizottság 1853. junius hó 30-án Draskóczy 
Sámuel elnöklete alatt tar tot t gyűlésében elfogadta s a veze-
tésre nézve elhatározta, hogy az igazgató-választmány az alapitó 
és fentartó testületek képviselőiből akként alakittatik, hogy a 
rimaszombati ev. ref. egyházat 4, a kishonti esperességet 2, a 
Korponay-örökösöket 1, s a sajó-gömöri iskola alapitóit pedig 
2 tag fogja képviselni, „az elnökség évenként a két felekezet-
beliek között felváltva változandván." 

Azonban ezen eszme, habár annak életrevalóságától csak 
nem mindenki át volt hatva, még sem valósulhatott meg tel-
jesen. Ugyanis a gömöri ágost. hitv. ev. egyházmegye a sajó-
gömöri iskola fentartóinak határozatát azon oknál fogva, hogy 
a sajó-gömöri iskola a gömöri ág. ev. egyházmegye felügyelete 
alatt áll s mint ilyen az egyházmegye egyetemének tulajdona, 
megsemmisitette, — igy ennek csatlakozásából semmi sem lett ; 
sőt a s.-gömöri algimnázium, minthogy a rozsnyóival egyesülni 
hajlandó nem volt, saját erejéből pedig az „Entwurf" köve-
telményeinek meg nem felelhetett, mint ilyen, működését az 
1853-ik évben beszüntette*) s 1861-ig, mint felsőbb népiskola 
működött. 

De azok, kik a mozgalom élén állottak, igy sem estek 
kétségbe, sőt fokozottabb buzgalommal fogtak az alaptőke 
gyűjtéséhez és szervezkedéshez. S miután Rimaszombat városa 
az egyesült iskola czéljaira 10000 pf to t te t t folyóvá s annak 
évenkénti (>00 pft kamatját egy tanár fizetésére utalványozta, 
az egyesült iskola fenállása biztosítva lett. 

Az 1853. év szeptemb. hó 1-ső napján Osgyánban tar tot t 
vegyes bizottsági gyűlésen, melyen Fáy Gusztáv elnöklete alatt 
résztvettek ev. ref. részről: Konyha József rimaszombati lelkész, 
Bernáth József, Ethey Károly, Széplaky Lajos és Szeremiey Ká-
roly t anár ; ágost. h. ev. részről: Kolbenheyer Mihály főesperes, 
llaviár Dániel rimaszombati lelkész, Ilevessy Kristóf, Kubinyi 
Ödön, Patzek Mór, Terray Károly igazgató, Dlhányi Zsigmond 
és Plaehy Ferencz tanárok, — felolvasták és elfogadták az 
egyesült iskolának szervezetét, mely egész terjedelmében a 
következő: 

*) A gömöri ágost. hitvallású egyházmegye Jolsván ta r to t t gyűlése 
jegyzőkönyvének 13. pontja. 
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A rimaszombat-osgyán-sajó-gömöri egyesült protestáns algymnasium 
szervezete : 

1. §. A rimaszombati reformalt, az osgyáni és s.-gömöri 
evangy. iskolák az iskolaszervezési tervnek egyenként, önálló-
lag meg nem felelhetvén, s a különben is közczélokra nagy 
áldozatokkal terhelt magas Kormány segitségeért alkalmatlan-
kodni nem akarván, — egyesültek alapitványaikkal a végre? 

hogy Rimaszombatban egy, a szervező k. rendelet kivánatainak 
megfelelő tanodát alreáliskolával összekötve, — mennyiben ily 
intézet létezését a helyiség is kivánja, — unitis viribus állit-
hassanak fel. 

2. §. Ez egyesült tanoda mély hódolattal elismeri a ma-
gas Kormánynak az iskolák irányában főfelügyelési jogát ; de 
egyszersmind reményli, hogy e jogbul folyó magas pártfogá-
sában is részesitendi és nyilvánossága el fog ismertetni. 

8. §. E tanoda a rimaszombati reformált egyház, Rima-
szombat városa, a Kishonti ev. Esperesség s az osgyáni volt 
iskola alapitói, mint fentartók, közvetlen pártfogása alatt áll. 

-1. §. Az iskolai ügyek vezetése egy, azon pártfogóktul 
kinevezett képviselők tiz*) tagbul álló Választmánya által 
gyakoroltatik. 

5. §. A tanoda reáliskolával összekötött Algymnasium 
nevet visel. 

6. §. Czélja: az ifjúságot vallásosan erkölcsössé, felsősség 
és törvény iránt engedelmessé, tudományosan műveltté, s ügyes 
ipar űzővé nevelni. 

7. §. A tanterv a magas minisztérium szervezetével ugyan-
azonos. A hit tan a helvét és ágostai hitvallások szerint külön-
böző tanár által lesz előadandó. 

8. §. Tanitási nyelv a magyar. 
9. §. A tanoda áll 6 osztályból, eddigelé 7 rend. tanárral. 
10. §. A tanárok választása a képviselők Választmányátul 

függ, melynek működéseik körében felelősséggel tartoznak. 
11. §. Minden tanár az igazgató-tanár hivatalos rendelé-

seihez alkalmazandja magát. 
12. §. Az igazgató egyenlő tanárok között első. 
13. §. Ez hatáskörében a tanoda belügyeire nézve köz-

*) Később, miután a s.-gömöri isk. nem csatlakozott, csak 7 tag-
gal szerveztetett. 



113 

vetlen hatóság; fegyelmi ügyekben maga, vagy az eset minő-
ségéhez képest, a tanári gyűléssel egyetértőleg intézkedik. 

14. §. 0 bontja fel a hivatalos levelezéseket, s vagy maga, 
vagy tanártársai kihallgatása után rendelkezik fontosabb tár-
gyakban a képviselő-választmány határozatát kikérni tartozván. 

15. §. Az igazgató végrehajtója a képviselő-választmány 
rendeleteinek. 

16. §. A tanítványokat illető osztályaikban felveszi, s az 
anyakönyvet vezeti. 

17. §. Hivatalos könyveknek és iratoknak gondviselője. 
18. §. A tanári ülésekben elnököl. 
19. §. Yálasztatik évenként a képviselő-választmány által 

s újra választható. 
20. §. A tanárok minden hónapban rendes ülést t a r t anak ; 

rendkívüli valahányszor az igazgató, vagy valamely tanár kí-
vánja, összeülhetvén. Jegyzőt szavazattöbbséggel maguk köré-
ből választanak. 

21. §. A tanári ülésben minden tanár részt venni tartoz-
ván, tanácskoznak : fegyelem, osztályozás, választmány elé 
terjesztendő és hivatalos ügyek felett. 

22. Ez ülésből történik a jótéteményekre érdemes tanu-
lók ajánlása. 

23. I t t terveztetnek és rendeztetnek a tanodai nyilvá-
nos ünnepélyek. 

24. A képviselői választmányban döntő szavazat nélkül 
a tanárok is részt vehetnek. 

25. §. E választmány határozata érvényességére 7 tag 
jelenléte kívántatik. 

26. Elnökét a két felekezetbeliekből felváltva éven-
ként maga választja, s ennek nem éppen választmányi tagnak 
kell lenni. 

27. A választmány intézkedik a tanoda kül- és belügyei, 
s őrködik jogai felett. — De lényeges változtatásokat csupán 
az alapítók közgyűlése beleegyezésével tehet. 

28. Pénztárnoka által számadás és felelet terhe mellett 
kezeli a tanoda anyagi javait. 

29. Kiterjeszti 'figyelmét mindenre: mi oktatást, tanoda 
helyiségeit, gyűjtemények szerzését, tanulókat, tápintézetet, 
tanárokat s. a. t. illeti. 

6 
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30. §. E választmány osztja, a tanári ülés ajánlatára, az 
iskolai jótékonyságokat. 

31. §. A tanároknak, hivatalos eljárásuk minden viszo-
nyaira nézve, elöljárósága. 

32. §. Ha tanár ellen kötelességmulasztás, vagy rosz erköl-
csi magaviselet miatt panasz támad, s azt barátságosan el nem 
intézheti, mint biró lép fel. Az Ítéletével meg nem elégedő 
félnek szabadságában állván ügyét a pártfogók gyűlésére bir-
tokon belől fellebbezni, mely az ügyet egyházi tanácskép a 
protestáns egyházi jog szerint döntendi el. 

33. §. Ugyan e közgyűlés rendelkezik minden, a választ-
mány által hozzá intézett tárgyak felett. 

Meghitelesittetett s helybenhagyatott a pártfogói közgyű-
lés 1853-ik év szeptember hó 1-ső napján kelt jegyzőkönyv 
38-ik száma alatt, s kiadta 

Lengyel Sámuel, jegyző. 

JHz volna tehát az alapszerződés, illetve szervezet, mely 
az egyesülés jogi alapját képezné. — Azonban ennek alapján 
Terray Károly, ki az egyesült prot. gimnáziumnak első igaz-
gatója volt, az 1853—54-dik tanévről kiadott „Ertesitő"-ben 
— inkább a közönség tájékoztatása czéljából — az egyesülés 
feltételeit következőkben közli: 

1. A rimaszombat-osgyán-sajó-gömöri prot. gymnasiumok 
1853. september 1-ső napjától kezdve ezentúl mindenkorra 
Rimaszombatban, mint egyesült prot. gymnasium működnek. 

2. Az eddig is történt tetemes alapitványokra és azon 
buzgóságra, melylyel a tanoda folyvást találkozik, azon remé-
nyünket épitjük, hogy nincs távol az idő, a hol mind a VII I . 
gymnasiumi osztályt meg fogjuk nyithatni. — Azonban elvül 
tűzetvén ki az „Organis. Entwurf" szerinti teljes szervezkedés, 
jelenleg az e czélra elegendő pénzalap nyomán VI. osztály 
rendeztetik. 

3. Tanodánk czélja lévén egy részről a protestantismus 
igényeit, másrészről pedig a m. kormány követeléseit kielégí-
teni, az egyesülés czélját csak akkor fogjuk teljesen elérni, ha 
gymnasiumunk a nyilvános tanodák sorában álland. 

4. A gymnasium. négy alsó osztályával párhuzamban szer-
vezett négy reál-osztály azon növendékek képzésére állíttatik, 
a kik régi nyelvek helyett, mindazon tanulmányokban nyernek 
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képezést, melyeket a m. rendeletek ily reál-tanodák számára 
kijelölnek. 

5. Hogy vallásbeli közönyösséggel ne vádoltassunk, a nö-
vendékek mind az ágostai, mind a helv. hitvallások szerint a 
vallástannak hittani részében két különböző tanár által külön 
nyerendnek oktatást. 

6. Az egyesülés általános elveül lévén felállitva, mikép 
a tanodák jövedelmei, javai és alapitványai általában és fel-
tétlenül egyesittessenek, s a három evang. és három reform, 
tanár e közös pénztárból fizettessék. — A hetedik tanár, a ki 
-egyszersmind rajztanár is leend, szinte a közös pénztárból dij-
jaztassék. A franczia, angol stb. nyelvek tanitói az illető nö-
vendékek tandijjaira utasít tatván. A városi t. cz. Választmány 
fel fog kéretni uszodának, testgyakorló intézetnek és füvész-
kertnek alkalmas helyet engedni. 

7. A tanoda ügyei, kormányzata, felügyelése egy, az egye-
sülő gymnasiumok pártfogóinak kebeléből feles számmal kine-
vezendő Választmány által kezeltetnek. 

8. A rimaszombati helv. gymnasium épülete az egyesitett 
tanoda czéljaira átadatván, hogy a tanitást meg lehessen kez-
deni, a szükséges igazításoknak alája vettetet t ." 

Azonban ugy a vegyes bizottság, mely az egyesülést elő-
készítette, mint később az igazgató-választmány, mely az egye-
sült iskola ügyeit vezette, egy sajnálatra méltó mulasztást 
követett el. 

Ugyanis sem az egyesülés feltételeit, sem a fentebb közölt 
szervezet egyes pontjait, hiteles alakban ki nem áll í totta; azokat 
sem a rimaszombati ev. ref. egyházzal, sem a kishonti ágost. 
ev. egyházmegyével, mint a két egyesült iskola fentartóival 
nem közölte; az egyházmegyék és egyházkerületek, mint egy-
házi főhatóságok által meg nem erősíttette. Sem jegyzőkönyveit, 
habár ezt az ev. ref. egyháztanács határozottan elrendelte, be 
nem nyújtotta. — Igy a limaszombati ev. ref. egyháztanács 
jegyzökönyveiben, a fentebbi eseteket kivéve, még kétszer van 
szó. — Az egyik 1853. április 10-én, midőn Konyha Józsefet és 
Széplaky Lajost az igazgató-választmány tagjaivá megválasztja, 
a mely gyűlésen elfogadta Dapsy Vilmosnak azon indítványát 
is, hogy az egyesülő iskola javára könyöradományokat gyűjt-
senek (298 lap); továbbá 1853. novemb. 6-án, midőn Káposztás 
József főgondnok jelenti, hogy a rimaszombati ev. ref. gymna-

8* 
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siurn összes alapitványait és tőkepénzeit, összesen 27622 váltó-
forintot (igy 110-18 pfr t és 80 pkr., mi o. é. 11601 fr t 24 kr., 
koronaértékben pedig 28204 kor. s 28 fill.) nyugtató mellett az 
egyesült gimnázium levéltárnokának, Lengyel Sámuelnek átadta. 

E mulasztást igyekezett pótolni az igazgató-választmány 
az 1858-ik év augusztus lió 28-ikán, midőn a következő s az 
egyesülésnek alapfeltételeit magában foglaló „szervezetet" 
állapitottak meg és fogadtak el: 

1. A rimaszombat-osgyáni mindkét felekezetű gymnasiu-
mok az 1853-ik év szeptember 1-ső napjától kezdve ezentúl 
mindenkorra, mint egyesült prot. gymnasium Rimaszombatban 
müködendnek. 

2. Azon egyházi testületek, melyeknek eddig sajátjok vala 
az egyesülő két gymnasium, u. m. a rimaszombati lielv. hitv. 
egyház a rimaszombati gymnasium irányában, és a kishonti 
ágost. ev. egyházmegye az osgyáni gymnasium irányában ezen-
túl is megtart ják és az általok kinevezendő tanoda-igazgató-
választmányi tagok által gyakorolják jogaikat. Tehát a viszony, 
melyben akár a rimaszombati gymnasium az ottani helv. hitv. 
egyházhoz, s ez által a gömöri helv. hitv. egyházmegyéhez s a 
tiszáninneni egyházkerülethez, — akár az osgyáni gymnasium 
a kishonti ágost. hitv. evang. egyházmegyéhez s a tiszai evang. 
egyházkerülethez állott, az egyesülés által nem változik. Ezen 
egyházi testületek a tanodát illető ügyekben a tanodai igaz-
gatósággal, — az egyházfelekezetet érdeklő tárgyakban az egyes 
vallásfelekezetek hittanáraival állanak érintkezésben. A tanoda 
állapotjáról évenként körülményes tudósitás lesz közlendő mind 
a gömöri helv. hitv., mind a kishonti evang. vallásfelekezetü 
esperességekkel. 

8. Az eddig is történt tetemes alapitványokra és azon 
buzgóságra, melylyel az egyesülő tanoda folyvást találkozik, 
azon reményünket épitjük, hogy nincs távol az idő, a hol mind 
a VTTT- gymnasiumi osztályt meg fogjuk nyithatni. Azonban 
elvül tűzvén ki az „Organis. Entwurf" szerinti teljes szervezke-
dést, jelenleg az e czélra elegendő pénzalap nyomán hat osz-
tály rendeztetik. 

4. Tanodánk czélja lévén egy részről a protestantismus 
igényeit, másrészről pedig a m. kormány követeléseit kielégí-
teni, az egyesülés czélját csak akkor fogjuk elérni, ha gymna-
sium unk nyilvános tanodák sorába álland. 



117 

5. A gymnasium négy alsó osztályával párhuzamban 
szervezett négy reálosztály azon növendékek képzésére állít-
tatik, a kik a régi nyelvek helyet t mindazon tanulmányokban 
nyernek oktatást , melyeket a m. rendeletek reál tanodák szá-
mára kijelölnek 

6. A vallásbeli közönyösség vád jának elhárítására a nö-
vendékek mind az ágostai, mind a helv. hitvallások szerint a 
vallástanban két különfelekezetü tanár által külön nyerendnek 
oktatást . 

7. Az egyesülés általános elvéül lön felállítva, mikép az 
egyesülő tanodák jövedelmei, javai és a lapi tványai ál talában 
és fel tét lenül egyesittessenek, s a három evang. s három ref. 
tanár e közös pénztárból dijaztassék. A hetedik tanár, ki egy-
szersmind ra jz tanár is leend, szinte a közös pénztárból fizet-
tessék. A franczia, angol stb. nyelvek tani tói az illető tanít-
ványok tandijaira utas í t ta tván. A városi t. cz. választmány fel 
fog kéretni uszodának, testgyakorló intézetnek és füvészkert-
nek alkalmas helyet engedni. 

8. A tanoda ügyeinek kormányzata egy, az egyesülő gym-
nasiumok pártfogóinak kebeléből feles számmal kinevezendő 
választmány által kezeltetnek. Ezen választmány nevez éven-
ként elnököt, állandó jegyzőt és pénz tá rnokot ; vizsgálja éven-
ként a bevételeket és k iadásoka t ; választ ja és alkalmazza a 
tanárokat . — A felsőségtől a tanodához érkező nevezetesebb 
leiratokról és rendeletekről magának tudomást szerez, s ha 
szükséges, azokra válaszol. 

9. A rimaszombati helv. hi tvallású gymnasium épülete, az 
egyesitet t tanoda ezéljaira á tadatván, hogy a taní tást meg 
lehessen kezdeni, a szükséges igazításoknak azonnal alája 
ve t te te t t . 

Kelt Rimaszombatban, aug. 28. 1858. 
Szontagli István, 

az igazgató-választmány cz évi elnöke. 

Lengyel Samu, 
választmányi tag és jegyző. 

Szépiáig Lajos, 
igazgató-választmányi tag és pénztárnok. 

Pékár István, 
(óespeteü. 

Malatinszky Frigyes, 
eaper.-sségi felügyelő. 
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Azonban ez, miként az előző, nem lett bemutatva sem a 
pártfogóságnak, sem a rimaszombati ev. ref. egyháztanácsnak, 
mint az egyesült iskolák egyik alapitójának, s igy ezek felsőbb 
hatóságainak sem. 

Igy az igazgató-választmány is oly okmányt szerkesztett, 
melynek csak történeti értéke van. 

Mint az összehasonlitásból is kivehető, ennek alapjául 
nem az 1853. szeptember 1-ső napján a vegyes bizottság, illetve 
pártfogóság által elfogadott szervezeti pontok szolgáltak, ha-
nem azok, melyek az „Ertesitóben" közöltettek. Ezt hitelesités 
végett Terray Károly igazgató 1858. szept. 2-án a rima-brézói 
ágost. ev. esperesség gyűlésén be is mutatta, az esperesség 
megerősitette, s még ugyanazon évben Nyiregyházán tar to t t 
egyházkerületi gyűléshez felterjesztette*), mely tudomásul vé-
vén, egyszersmind elhatározta, „hogy a nevezett esperesség 
az ág. hitv. részről való iskolai tőkék iránt hiteles kimutatást 
küldjön be az egyházkerületi Consistoriumhoz.u 

E kétféle „szervezet" megalkotása egy feltűnő visszás-
ságnak lett alapja. Ugyanis mig az evangélikusok a fentebbi 
okiratot terjesztették fel az egyházkerülethez, addig a reformá-
tusok, — mint látni fogjuk, — az 1853. szept. 1. napján tar to t t 
vegyes bizottsági,**) illetve pártfogósági közgyűlés által alko-
tot t és elfogadott, de sem a r.-szombati ev. ref. egyháztanács-
nak, sem a gömöri ev. ref. egyházmegyének, sem a kishonti ág. 
ev. esperességnek be nem mutatot t „szervezet"-et terjesztet-
ték évek múlva (1860. okt. 10.) az egyházkerülethez. Igy egy 
és ugyanazon tárgyról és tárgyban a két testvér prot. egyház-
kerület levéltárában két, nemcsak eredetére és alakjára, hanem 
tartalmára nézve is eltérő alapokmány őriztetik, de melyek 

*) 1. Egyházkerület i közg3rülés X-ik pont 
2. Ezen eljárás inditó oka az volt, hogy 1854. óv okt. 19—20-ik 

napjain Dobsinán tar to t t kerületi gyűléshez azon kérelem intéztetett, 
hogy az egyházkerületben levő iskolák tápintézeteire begyült segedelem-
ben a rimaszombati is arányosan részesittessék. E kérvényre, minthogy 
a rimaszombati egyesült prot. gimnasium „alakulása s mi alapon, mely 
feltételek mellett, s kinek felügyelete alatti egyesüléséről az egyházke-
rület még eddig is értesítve nincsen: mindennek megtörténtéig hivatalos 
gondoskodását az ujon alakult iskolára fordítania nem lehet." Ez alapon 
utasí tot ta az esperesség az igazgató-választmányt az eredeti okirat (?) be-
mutatására . 

**) Lásd az eredeti jegyzőkönyvet i ra t tárunkban. 
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közül jogilag egyik sem bir érvénynyel, mivel szabályszerűen 
kiállítva és megerősítve egyik sincs. 

A gömöri ev. ref. egyházmegye, mint felsőbb hatóság, a 
tervbe vett egyesülésről az 1853-ik év április hó 12-ikén Ze-
llerjén tartot t gyűlésen vett először tudomást az egyházláto-
gatás alkalmával felvett jelentésből, mely szerint „hivatalosan 
tudomásul adatik; hogy itt (t. i. Rimaszombatban) egy magas 
szép czél van kitűzve s már megközelítve, t. i. a rimaszombati 
és osgyáni iskolák egyesülése ugy, hogy Rimaszombatban le-
gyen egy algymnasium egy kis reáliskolával összekötve, 4 ren-
des és 3 segéd tanárok alatt, eleget akarván tenni a felsőbb 
és alsóbb vidéki fiaikat iskoláztató kétféle szándékú szülék 
óhajtásaiknak." 

„A ki 15 éves koráig gymnasiumi, vagy tudós iskolába 
jártatni akarja, az ide küldheti fiát, innen aztán felsőbb gym-
nasiumba menendőt. A ki pedig nem annyira szoros értelembe 
vet t tudós pályára, de inkább a közpolgári hasznos életre, 
gyárba, kézmivesi műhelybe, kereskedésbe, bányászatba akarja 
alkalmazni, az is ide hozhatja a kis reáliskolába, hol szép 
technológiai ismereteket szerezvén, mehet tovább magát töké-
letesíteni ; vagy ha szegénysége miatt feljebb nem mehet is 
reálintézetbe: okosabb, ügyesebb kézműves, vagy egyéb válha-
tik belőle". 

Végül a jelentés felhívja az egyházmegyét, hogy a kis-
lionti ágost. hitv. evang. egyházak példáját követve, ezen in-
tézet javára segélyt gyűjteni kegyeskedjenek. 

E jelentés és felhívás kapcsán el is határozta a gyűlés, 
hogy „a rimaszombati ref. gimnázium javára szedendő sege-
delemkérés végett minden pap saját körében erélyesen eljárni 
felkéretik*) 

A rimaszombati ev. ref. és az osgyáni ágost. hitv. evang. 
algimnáziumok egyesüléséről az egyesült prot. nagy gimnázium 
igazgatóinak nevében Lengyel Sámuel jegyző tet t másodízben 
jelentést a gömöri ev. ref. egyházmegyének. E jelentést, — 
melyben még remény van a s.-gömöri algimnázium csatlako-
zásához is, — az Uza-Panyiton 1853. október hó 10-ikén tar-
tot t egyházmegyei gyűlés tárgyalta, s örömmel vette az egyház-
megye tudomásul, „miszerint egyházmegyénknek ezen nevelő 

*) Egyházmegyei gyűlés jkönyv 30 lap. 42 sz. 
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intézete a lelkesedés tevékenysége, s az egyesülés összpcmtositó 
ereje által kívánt czélt érve, immár megnyílhatott . Es hogy 
ezen jótékony intézet áldásos hatását nemcsak a jelen, hanem 
a jövő nemzedékre is kiterjeszthesse, s fenállását biztosithassa: 
ezennel határozatilag szólít fel egyházmegyei kormányunk 
minden, hatóságához tartozó egyházakat, papokat, tanítókat, 
világiakat, — szóval minden, az emberiség tökélesedését óhajtó 
nemes keblii barátokat ezen tanintézet alaptőkéjének jótékony 
adományozásaikkal való nevelésére, — valamint, másrészről 
azon tápintézet felsegitésének szent ügyét is magáévá tévén, 
azt minden egyházak papjai s elöljáróival ezennel határozatilag 
tudatja.*) 

Harmadízben 1858. szept. 10-ikén volt szó a rimaszombati 
egyesült prot. iskoláról a Rimaszombatban tartot t egyházme-
gyei gyűlésen. Ugyanis ekkor terjesztette be 1 errat/ Károly 
igazgató hivatalos jelentését először, mit pedig minden igaz-
gatónak évről-évre tenni kellett volna, az egyházmegyéhez. 

A jelentés örvendetes tudomásul vétetett, de az egyház-
megye felhívta az igazgató-választmányt, illetve a tanári kart, 
hogy „adassék be annak históriai előadása: miként szervezte-
tet t s alakíttatott által a rimaszombati prot. gymnasium; jö-
vőre pedig az iskola statisztikai állása mindig terjesztessék 
egyházmegyénk s általa a főtisztelendő Superintendentia elébe". 

Ezen határozatnak az iskola igazgatói eleget is tettek. 
A gömöri ev. ref. egyházmegyének fentebbi határozatát 

azon utasítással hagyta helyben az egyházkerület, hogy a ri-
maszombati igazgatók ne ily rövid, hanem „részletes kimuta-
tást közöljenek, mely esetben az egyházkerület pártfogására is 
.számolhat" a tanintézet.**) 

Az 1858,9-ik tanévről Miklovies György tett felterjesztést 
az iskola állapotáról. Ugyan ő irta meg rövid kivonatban az 
egyesülés történetét, mely jelentés 1859. szept. 11—13-ikán a 
mezőcsáti gyűlésen tudomásul vétetett (LI ) ; de elhatározta az 
egyházkerületi közgyűlés, „hogy a rimaszombati egyesült gim-
nazmmnak megismertetése, az egj'esülés alapszabályainak meg-
szerzése, s az intézet minden körülményeinek pontos kitudása 
végett, melyek mindeddig az egyházkerületi kormánynyal liivatalo-

*) Egyházmegyei jkönvv 48 lap. 37 sz 
*A) Egyházkerület i gyűlés jkönyve 1858 szept 21—23 19-ik lap-

45 szám. 
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»in tudatva nincsenek, egyházkerületi küldöttség neveztessék ki". 
A küldöttség tagjaiul felkérettek kiscsoltói Ragályi Károly és 
tisztdő. Simon József urak, „hivatalos jelentésük a jövő tavaszi 
egyházkerületi gyűlésre beváratván." *) 

Azonban ezen bizottság Simon József bodvai lelkésznek, 
mint egyik kiküldöttnek huzamos betegsége miat t küldetésé-
ben el nem járhatván, az 1860-ik év, május hó 1—3 napjain 
Miskolczon tar tot t egyházkerületi gyűlés XY-ik sz. a. kelt ha-
tározata értelmében „a rimaszombati gymn. bővebb megisme-
rése, az egyesülés alapszabályainak megszerzése, s az intézet 
minden körülményeinek pontos kitudása végett" a folyton be-
tegeskedő Simon József helyett Szentpétery Sámuel pelsüczi 
lelkész küldetett ki azon utasitással, hogy e bizottság „jelen-
tését a Sárospatakon folyó év julius 8-ikán tartandó gyűlésre 
adja be". 

Ennek következtében a bizottság megjelent Rimaszombat-
ban (1860. jun. 7.) s a beszerzett okmányok alapján szerkesz-
te t t jelentését 1860. október hó 10—12-ikén a Sátoralja-Ujhe-
lyen tartot t egyházkerületi gyűlésen terjesztette elő. 

Ezen jelentés a szokásos bevezetés után, melyben a ki-
küldetés oka és czélja foglaltatik, át tér az egyesülés történeti 
előadására, főfigyelmet forditva az 1858. január hó 20-ik napján 
tar tot t gyűlés lefolyására, melyet „alkotmányozó gyülés-"nek 
nevez, mivel ez mondotta ki az egyesülést, állapitotta meg a 
tanárok számát, rendezte azok fizetését, szervezte az igazgató-
választmányt, s a tápintézet felállítását elhatározta. 

Majd a „szervezet" egyes pontjai t sorolja fel, megje-
gyezvén, hogy „nagy baja ennek az, hogy mindenütt három 
iskola egyesüléséről beszél és intézkedéseit mindig eliez al-
kalmazza, holott a sajó-gömöri iskola csakugyan elmaradt" ; **) 
hogy „1853. október 11-ikén ünnepélyesen megnyit tatot t az 
egyesült iskola a ref. egyház ősi nagy iskolaépületében, mely 
az egyesült gymnasium helyiségeül az egyházi felsőség hire, 
sőt a helybeli ev. ref. egyháztanács határozata nélkül csak ugy 
átengedődöt t" ; s hogy 1853. november 6-án Káposztás József 
főgondnok arról értesiti az egyháztanácsot, „hogy a rimaszom-

*) Egyh. ker. jkönyv 1859 szept 11—13 17. lap LII . sz. 

**) Akkor, midőn a rszervezetu készült, biztosra vették a s.-gümöri 
csatlakozását is. 
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bati helv. hitv. gymnasiumot illető vagyont, s alapítványi 
pénzeket kötvényekben, összesen 27622 vtftot, az egyesült prot. 
gymnasium levéltárnokának nyugtató mellett általadta, — bár 
erre meghatalmazó határozatot, vagy a tet tet helyben hagyó 
végzést az egyháztanácsi gyűlések jegyzőkönyvének minden, 
az egyesülést illető s hivatalosan kivont és ide csatolt pontjai 
között akárki is hiába keres. És hiába keres más döntő végzést 
is, holott neki ez ügyben kiküldött biztosai 7 év alatt csak 
egyszer referáltak. Talán hamar által látta az egyházi tanács, 
hogy a különben szent és fontos ügyet elhamarkodta, ugy in-
tézkedett, mintha független volna minden egyházi felsőségtől." 

„Valóban nincs is miért titkolnunk, főt. Egyházkerület,, 
a már fent elmondottakból különben is kitetsző azon körül-
ményt, hogy a milyen nagy óvatosság, ügyes kiszámítás és 
törvényességet látunk az ágostai evangelicusok részéről ezen 
országos érdekű ügyben: majdnem oly bő mértékű óvatosság-
hiányt, igen dicséretes, de nem egészen jogos bőkezűséget, s 
különösen a törvényes formáknak szembetűnő mellőzését ta-
pasztaljuk a mieink részéről. Maga az ezen ügyeket vezetet t 
igazgató-gyülés és választmány is mindenütt kitüntetve tiszte-
letben tartot ta ágost. hitv. egyházmegye jogát ; holott alkalom 
adatott a legutolsó kishonti egyháznak is e fontos ügybe dön-
tőleg beleszólani: midőn részünkre nemhogy az egyházmegye 
vagy egyházkerületnek engedtetett volna meg a befolyás, de 
sőt a rimaszombati ref. egyházi közgyűlés sem kérdeztetet t 
meg e részben törvényesen. Egyeseink befolytak hatalmasan, 
az igaz, de nem mint az egyházi felsőség megbízottai", s mint 
aránytalanságot emliti fel, hogy a „rimaszombati ev. ref. egyház 
csak két tagot küld az igazgató-választmányba, holott ágost. 
ev. részről 3 tag képviseli az osgyáni patronátust, s hogy a 
tanárok fizetése a ref. tanárok hátrányára állapíttatott meg." *) 

„Végül" — igy hangzik a jelentés, — „az ember lelke egy-
részről örül, látván a rimaszombati egyesült iskolában a pezsgő 

*) A tanári fizetések között aránytalanságot az okozott, hogy a 7-ik, 
vagyis rajztanári állás nem lévén felekezethez kötve, az első évben ág. 
ev. választottak, kinek fizetése 300 pfrt volt, s Terray Károly fizetését, 
személyére és eddigi jövedelmére való tekintetből 700 írtban ál lapitot ták 
meg, de a harmadik ágost. ev. tanárnak fizetése 340 pfrt volt, igy az ev. 
tanárok fizetése tet t (600 : 500:500) összesen 1600, mig az ágostaiaké 
(700 : 500 : 340 : 300) 1840 pfrtot . 
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életet, vetélkedő szorgalmat, a tanárok példás egyetértését, a 
tanulók testvériségét, a mindig szaporodó könyvtárt , műtermet, 
gyűjteményeket, jól kezelt tápintézetet, 60—70 tót gyermek 
évenkénti magyarosodását, a remekül kezelt pénztárt, az ala-
pítványokban nyilatkozott páratlan lelkesedést; a városra és 
vidékére ezen jeles iskola által folyvást kiáradó anyagi és 
szellemi hasznot, általában a viruló életet és emelkedést; más-
részről azonban, — bár a mostani igazgató-választmánynak 
tisztesség és becsület, — van bizony it t ok az aggodalomra is. 
Tény, hogy az oskola le van szakasztva egyházunk anyai 
kebléről s mostanság egészen magánintézet. — Tény, hogy az 
igazgató-választmány szerkezetében ugy, a mint most van, 
nincs elég biztositék részünkre, hogy általa — jöhető nehéz 
napokban — legszentebb felső kincseink megóvatnának, mer t 
7 tag közül állandóan és biztosan csak kettő a mienk . . . . 
Baj t szülhet . . . tőkéinknek s az oskola külső és belső életének 
egyházi felsőségünk alól kivont állapota . . . . Örvendünk azon-
ban mondhatni, hogy a rimaszombatiak által is belátott im ez 
aggodalmak eloszlatására a készség és legjobb akarat nem 
hiányzik".*) 

Az 'egyházkerületi közgyűlés e jelentésre a következő 
határozatot hozta : 

„Örömmel értesült az egyházkerület az egyesült gymna-
siumban kifejlett pezsgő élet, vetélkedő szorgalom, a tanidók 
közötti testvériség, s általában az intézetnek ugy szellemi, mint 
anyagi emelkedéséről: mindazonáltal nem lehetett az egyház-
kerületnek a rimaszombati ref. egyház azon mulasztását nem 
roszalni, hogy az intézet egyesülését, s a helv. hitv. gymnasium 
összes vagyonának az osztó igazsággal ellenkező beolvasztását, 
s az intézet berendezését az egyházkerület hire és tudta nélkül 
eszközölte. Azért is 

„elhatároztatott, hogy miután a rimaszombati ref. egyház 
a gymnasiumi összes vagyonáról jogkörén kivül az egyház-
kerület liire, tudta s befolyása nélkül rendelkezett: a rima-
szombati egyház által te t t vagyoni beolvasztás azon módosí-
tással hagyatik helybe, miszerint a rimaszombati ref. gymnasi-
umnak az egyesülés alkalmával meg volt s beolvasztott 27,622 
váltó f r t tőkéje, minden földjei, rétjei és épületei elidegenit-
hetetlenek, s az egyesült gymnasium feloszlása, vagy külön-

*) Egyházkerületi levéltár E. K T. X X I 1—8. 
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válása esetére, ugyanazon mennyiségben a ref. gymnasiumnak 
visszaszolgáltatandók*); az egyesülés idejétől begyülendő ala-
pítványok azonban, a nem óhajtott feloszlás, vagy különválás 
esetében egyenlő részben lesznek felosztandók ; továbbá miután 
egyházkerületünk liatározatilag már régebben kimondotta, mi-
szerint kebelében oly iskola, mely felügyelete alá nem esnék, 
nem létezhetik: az egyesült gymnasiumban a felügyeletet ugy 
az iskolai szabályok, mint tanterv kidolgozása és megállapítása 
S általában az iskola berendezésében az evang. egyházkerület-
tel közösen, a gömöri helv. hitv. egyházmegye utján, minden-
kor gyakorolni fogja s ehhez teljes jogát fentartja.**) 

Ezen határozatnak eleget is tettek az igazgatók, a meny-
nyiben az egyházmegyéhez jelentést tettek évenként. De eleget 
tet t az egyházmegye is, a mennyiben az egyesült prot. gim-
názium vizsgáin folyvást megbizottaival képviseltette magát 
mindaddig, mig az országos zsinati törvény 483. és 484-ik §-ai, 
továbbá az 1883. X X X . t.-cz. akként nem intézkedtek, hogy 
az egyes egyházkerületek kebelében levő, s autonom jogokkal 
biró gimnáziumok felett a főfelügyeleti jogot az egyházkerüle-
tek, illetve azok püspökei gyakorolják. 

Kit terhelhet a mulasztás vádja, hogy két, teljesen külön-
álló, jogilag nem érvényes, hatásában és értelmében sokban 
eltérő alapszerződés (?) lett a két egyházkerületnek bemutatva, 
ez alkalommal ne kuttassuk. — Ne pedig azért, mert ment-
ségükre felhozhatjuk, hogy az ügybuzgalom hiánya nem le-
hetet t a mulasztás oka, mert hiszen valódi lelkesedés vezette 
azokat, kik az egyesülés érdekében fáradoztak. A tájékozatlan-
ság sem lehetett ok, mert hiszen a prot. felekezetek mindig 
éberen őrködtek törvényben biztosított autonom jogaik felett, — 
de leginkább akkor, midőn e jogokat a hatalom részéről ve-
szély fenyegette. Igy én e mulasztás okát kizárólagosan az 
akkori politikai helyzet nyomasztó voltában találom, mely a 
nemzeti élet leigázása mellett, az egyházi élet rendes fejlő-
dése elé, — még az autonom jogokon belől is, — akadályokat 

*) Hogy ekként fogta fel az egyesülést a tiszai ágost hitv. evang 
egyházkerület is, bizonyítja a Nyíregyházán 1858-ban tar tot t gyűlés ha-
tározata (XIX ), mely szerint az egyházkerület beköveteli hiteles kimuta-
tásá t azon tőkéknek, melyekkel bírt az osgyáni iskola az egyesülés ide-
jében, Ezen rendeletnek az esperesség eleget is tet t 1859. augusztus 15. 
gyűlés jegyzőkönyveinek XV-ik pontja szerint 

**) Egyházkerület i jkönyv (S -A -Ujhely) 13 lap XXI . pont. 
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gördített, s lazává igyekezett tenni a kapcsot, mely az egyes 
egyházakat az egyházmegyékhez, ezeket ismét az egyházke-
rületekhez csatolták és csatolják. 

Es e helyen nem hallgathatom el azon benyomást, melyet 
reám mint sárospataki tanulóra, s később mint a rimaszombati 
egyesült prot. gimnázium tanárára ez iskola szelleme gyakorolt. 
Már mint tanuló azt tapasztaltam, hogy ugy mi, mint tanáraink 
a rimaszombati iskolából jött uj osztálytársakat és tanítványo-
kat olyanoknak tartottuk, kik bizalmunkra és szeretetünkre 
méltán számíthattak. Mint az intézetnek tanárát kellemesen 
lepett meg azon testvéries egyetértés, mely a tanári kar min-
denikét összekapcsolta; s az a nemes vetélyszenv, mely czélul 
tűzte ki, minél alaposabban kiképezni a növendékeket, meg-
kedveltetni a munkát velők, beléjük oltani a tiszta magyar 
hazafias szellemet, szemök elé állitani az életet, előkészíteni 
arra, hogy egykor helyükön tisztességesen megálljanak s hasz-
nos és számottevő tagjaivá legyenek a magyar társadalomnak. 
Es még is azt kellett tapasztalnom sok éven át, hogy a két 
prot. testvér egyházkerület mindenike e tanintézetet mostoha 
gyermekének tekintette, — így inkább tűrte, mint szerette. 

í gy történt azután az, hogy a két egyházkerület püs-
pökeinek, Kun Bertalannak és Zelenka Pálnak személyes jó-
akarata, kik tanintézetünket több izben meglátogatták, többet 
tet t tanintézetünk erkölcsi és anyagi felvirágoztatására, mint 
a két egyházkerület együttvéve. 

E mellőzést, mely nemcsak nekem, de tanártársaimnak is 
fájhatot t és fá j t is, — megvallom, — nem értettem akkor, s haj-
landó voltam azt a felekezeti szükkebliiségnek róni fel. — De 
most, az elmondottak alapján bátran ál l i thatom: hogy ennek 
oka a mellőzött édes anya közönye volt a hálátlannak vélt gyer-
mek iránt, ki a szülők iránti szeretetről és köteles tiszteletről 
a dajkák mulasztása folytán megfeledkezett. Azonban e visszás 
s csaknem tarthatatlan állapot az utóbbi évtizedek alatt az 
intézet előnyőre teljesen megszűnt, s ma már a rimaszombati 
egy. prot. főgimnázium, — mint államilag segélyezett iskola, — 
mindkét prot. testvér egyházkerületnek édes gyermeke, s kép-
viselői által mindkét egyházkerület tanácskozásaiban részt vesz, 
vele mindkettő érezteti anyai szivének melegét, s anyagi és 
erkölcsi erejével támogatja és védelmezi. 

* * 
* 
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Ezzel befejezhetném az egyesülésnek történetét, De mielőtt 
ezt tenném, kötelességemnek tartom a két egyesült iskolának 
az egyesüléskor tényleges vagyonát külön-külön kimutatni, s 
fel tüntetni az egykorú feljegyzések, kimutatások és jegyzőköny-
vek alapján azon összegeket, melyek ugyanekkor az egyesült 
iskola ezéljaira befolytak: 

a) A rimaszombati ev. ref. gimnázium vagyona 1853-ban : 
1. Szijjártó István alapítványa . 2100 fr t — kr. 
2. Ragályi Ferencz . 2100 „ — „ 
3. Szondy-Kenessey . 840 „ — „ 
4. Szathmáry-Király Pál ,. . 420 — 
5. Borbély Adámné ,, . 210 ,, — 
6. Bornemisza Ferencz „ . 42 ,. — ,. 
7. Vajda Pál „ . 168 „ — „ 
8. Másnemű a l a p t ő k é k b e n . . . . 5721 „ 24 ,, 

Összesen . 11601 fr t 24 kr. 
Jegyzet. 1. Ezen összegből levonandó 680 pírt, illetve 714 frt o. é., 

mely összeg a Eagálvi Ferencz-féle alapítványból fizettetett a városnak 
a 17 nyilas rétért, igy a pénzbeli alaptőke volt 10887 frt 24 kr. o. é. 

2. Ezen összegen felül a Jánosi-utczában fekvő 300 Q-öles belsőség, 
ra j ta egy egyemeletes iskolaépület és mellékhelyiségek 8000 frt, — 12 és 
fél hold szántóföld, 6 darab rét 3320 frt 23 kr. tagositási, s a fentebb 
jelzett 17 nyilas rét 714 frt, s igy a belsőséggel együtt 12034 frt 23 kr. 
értékben. 

b) Az osgyáni ágost. hitv. evang. algimnázium vagyona 1853-ban: 
1. Korponayné-Mazsáry Juliánná ala-

pítványa 1470 f r t — kr. 
336 „ -
231 „ — 
176 „ 50 
210 -

2. Malatinszky János alapítványa 
3. Marjancsik Gottfried ,. 
4. Kubinyi Kristóf ,, 
5. Szvoboda Sámuel ,, 
6. A rima-murány-völgyi egyesület 

űzet évenként 20 frtot, melynek tőkéje*) 350 ,, — 
7. A kishonti ág. ev. esperesség kö-

telező évi járulékának megfelelő tőke**). 2464 „ — 

*) A rRima-Murán3 r-Salgótarjáni Vasmű-egyesület" ez idő szerint 50 
frt évi segélyben részesiti iskolánkat, de ezért évről-évre folyamodni kell. 

**) E tőkében, melytől 147 frt 84 kr. kamat fizettetik, a következő 
összegek vannak beolvasztva: Szontagti Sámuel, alapitványa 42 forint; az 
1819. évi remanentia, 42 f r t ; az 1817. évi oblatum jubilare (ünnepélyes 
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8. Az iskolaépület eladásából . . . 840 „ — „ 
9. 12 hold földért 1050 „ — „ 

Összesen . 7127 f r t 50 kr. 

c) Az egyesült prot. gimnáziumra tett alapítványok : 
Hogy ez egyesülés eszméje mily termékeny talajra talált 

a közérzületben, s hogy annak megvalósitása mennyire meg-
felelt a közóhajnak: mi sem bizonyitja inkább, mint az, hogy 
rövid idő alatt oly összeg gyűlt be önkéntes adakozásokból, a 
minővel iskolánk történetében nem találkozunk, és a mely a 
már fentebb kimutatot t pénzalappal az egyesült gimnázium 
íenállását az akkori körülmények között biztosithatta. 

Az eyyesült prot. gimnáziumra adakoztak : 
1. Adler György 10 f r t 50 kr. 
2. Adorján Boldizsár 105 f r t — kr. 
3. Alsó-Szkálnoki evang. egyház. . 42 f r t — kr. 
4. Bernáth József 105 f r t — kr. 
5. Berzétei ref. egyház 8 f r t 40 kr. 
6. Bodon Antal 105 f r t — kr. 
7. Bónis Lajos 105 f r t — kr. 
8. Bornemisza Istvánné 5 f r t 25 kr. 
9. Bornemisza Lászlóné 5 f r t 25 kr. 

10. Bornemisza Sámuelné . . . . 5 f r t 25 kr. 
11. Brones János 10 f r t 50 kr. 
12. Cserencsényi evang. egyház . . 42 f r t — kr. 
13. Csider Károly 10 f r t 50 kr. 
14. Czapf Ede 2 f r t 10 kr. 
15. Czéner András 5 f r t 25 kr. 
16. Dapsy Ede . . . . . . . . 105 f r t — kr. 
17. Dapsy Frigyes . . . . . . . 42 f r t — kr. 

Összesen . 714 fr t — kr. 
alkalommal begyült összeg), 504 frt: más oblatum jubilnre, 37 frt 80 kr. s 
egyéb tőkék, melyeknek jövedelme az osgyáni iskola fentartására fordít-
tatott. — „Ezeken felill átjött Kiseely Juliannától egy 100 vfrtos (42 frt) 
kötvény, de a tőkének holléte nem tudatik, mi kinyomozandó. Átadatott 
továbbá 8 drb összesen 303 vfrtról (127 frt 42 kr.) szóló, felső-pokorágyi 
lakosokat terhelő kötvény, mint Hoznék János alapítványa, de az adósok 
kamatot se fizetnek, némelyik el sem ismeri tartozását. Ez is tisztába 
hozandó az Esperesség által". Az 1864. deczember hóban Kubinyi Ödön, 
Dr. Patzek Mór, Széplaky Lajos, Pásztor Pál és Lengyel Sámuel által 
összeállított kimutatás szerint. Eredetije irattárunkban. 
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18. Dapsy Gusztáv 5 f r t 25 kr. 
19. Dapsy Pál 5 f r t 25 kr. 
20. Dapsy Vilmos . . . . . . 1050 fr t — kr. 
21. Daxner István 21 f r t — kr. 
22. Demján Gusztáv 6 f r t 30 kr. 
23. Dráskóczy László 42 f r t — kr. 
24. Dráskóczy Sámuel 420 f r t — kr. 
25. Dubraviczky János . , . . . 1 f r t 05 kr. 
26. Elesréti Istvánné 10 fr t 50 kr. 
27. Farkas József 10 f r t 50 kr. 
28. Fábry Jánosné 2 f r t 10 kr. 
29. Fáy Gusztáv 105 fr t — kr. 
30. Felső-Pokorágy evang. egyház . 10 f r t 50 kr. 
31. Fürészi ev. egyház 17 f r t 50 kr. 
32. Gallik Dienes 52 f r t 50 kr. 
33. Gömöri 12 ref. egyháztól . . . 66 f r t 20 kr. 
34. Győry Dániel 105 fr t — kr. 
35. Hamaliár Károly 105 fr t — kr. 
36. Hámos Antal 52 f r t 50 kr. 
37. Hámos Gusztáv 105 fr t — kr. 
38. Hámos József 200 fr t — kr. 
39. Hevessy Bertalan 157 f r t 50 kr. 
40. Hubay László 5 f r t 25 kr. 
41. Hubay Pál 5 f r t 25 kr. 
42. Hucloba Sámuel 42 f r t — kr. 
43. Ján János 5 f r t 25 kr. 
44. Jánosdeák András 525 fr t — kr. 
45. Josz Antal 5 f r t 25 kr. 
46. Karmarics Zsuzsanna . . . . 52 f r t 50 kr, 
47. Id. Káposztás József . . . . 63 f r t — kr. 
48. Kisgergely Károly 1 f r t 05 kr. 
49. Kisfaludi ref. egyház . . . . 18 fr t 31 kr. 
50. Kolbenliayer Mihály 5 fr t 25 kr. 
51. Konyha József 42 f r t — kr. 
52. Klenóczi evang. egyház . . . . 140 fr t — kr. 
53. Kraetsclimár Adolf 168 fr t — kr. 
54. Kraszkói evang. egyház . . . 35 f r t — kr. 
55. Klick Ferdinand  5 f r t 25 kr. 

Ossz^en . 4383 fr t 01 kr. 
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Áthozat . 4383 frt 01 kr. 
56. Knbinyi Imre . . . . 105 frt — kr. 
57. Knklics János 5 f r t 25 kr. 
58. Latinák Rudolf . . . . . . 105 f r t — kr. 
59. Lehner Ede 5 f r t 25 kr. 
60. Lenner Ferdinand . . . . . . 10 f r t 50 kr. 
61. Lipták István lelkész . . . . 6 f r t 30 kr. 
62. Lossonczy Bertalan 5 f r t 25 kr. 
63. Lukovistyei evang. egyház . . 17 f r t 50 kr. 
64. Malatinszky Frigyes 42 f r t — kr. 
65. Marikovszky Gusztáv . . . . 105 f r t — kr. 
66. Mariássy Dániel . . . 5 f r t 25 kr. 
67. Michna István . . . . . . . 5 f r t 25 kr. 
68. Mihalik Pál 10 f r t 50 kr. 
69. Miklovies Ferencz 105 f r t — kr. 
70. Müller Lajos próbabáljából . . 35 f r t 35 kr. 
71. Nyústyai evang. egyház . . . 63 f r t — kr. 
72. Patzek Mór 105 f r t — kr. 
73. Pelsücz-Szentpétery alapitvány . 63 f r t — kr. 
74. Pongrácz Arnold 5 f r t 25 kr. 
75. Pongyeloki evang. egyház . . . 35 f r t — kr. 
76. Radely Mihály 10 f r t 50 kr. 
77. Radvánszky Gusztáv 105 fr t — kr. 
78. Ragályi Ferdinand 105 f r t — kr. 
79. Ragályi Károly 21 frt — kr. 
80. Ragályi Lajos 10 f r t 50 kr. 
81. Ráhó ev. egyház 40 frt — kr. 
82. Ratkó város 10 frt 50 kr. 
83. Rácz Sámuel 2 frt 10 kr. 
84. Répás János , 10 frt 50 kr. 
85. Rimabányai evang. egyház . . . 35 frt — kr. 
86. Rimabrézói ev. egyház . . . . 30 frt — kr. 
87. Rimaszombati ág. hitv. ev. egyh. 210 frt — kr. 
88. Rimaszombati ács-, kőműves- és 

molnár-czéh 157 frt 50 kr. 
89. Rimaszombati evang. polgárság . 47 frt 25 kr. 
90. Rimaszombati járásbíróság . . 5 frt 25 kr. 
91. R.-szombati műkedvelők 2 izben 83 frt 44 kr. 
92. Rimaszombat városa . . . . . 10500 frt — ki. 

Összesen . 16499 frt 45 kr. 
9 
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Athozat . 16449 fr t 45 kr. 
93. Roszty József 2 f r t 10 kr. 
94. Róth Miklósné 10 fr t 50 kr. 
95. Sajóvölgyi ref. egyházak . . . 59 f r t 10 kr. 
96. Samarjay József 105 fr t — kr. 
97. Schmidt Tivadar 105 fr t — kr. 
98. Soller József 5 f r t 25 kr. 
99. Somoskeőy Ferencz 5 f r t 25 kr. 

100. Szabó Károly 105 f r t — kr. 
101. Szabó Márton 21 fr t — kr. 
102. Szabó Sámuel 10 f r t 50 kr. 
103. Szakall Antal 210 fr t — kr. 
104. Szakall János 31 f r t 50 kr. 
105. Szentmiklóssy Viktor 21 f r t — kr. 
106. Széplaky Lajos 105 fr t — kr. 
107. Szilassy.Miklós 210 fr t — kr. 
108. Szmik Pál 105 fr t — kr. 
109. Szontagh Imre 2 f r t 10 kr. 
110. Szontagh István 105 fr t — kr. 
111. Szútor ref. egyház 12 fr t 60 kr. 
112. Tiszolczi evang. egyház . . . 42 f r t — kr. 
113. Tóth János Cserencsény . . . 2 f r t 10 kr. 
114. Újházy Lajos 3 f r t 15 kr. 
115. Újhelyi Róbert 21 f r t — kr. 
116. Vályi Benedek 5 f r t 25 kr. 
117. Vicziány József 10 f r t 50 kr. 
118. Weinberger Manó próbabáljából 23 f r t 10 kr. 
119. Zwicker Ottó 100 fr t — kr. 
120. Zsoldos Gyula . . . . . . . 105 fr t — kr. 

Összesen . 18042 fr t 45 kr. 

Jegyzet. Az itt felsoroltakon kivül évi segélyre kötelezték m a g u k a t : 
Kubinyi Ödön (6 fr t 30 kr), Lengyel Sámuel (10 frt 50 kr), és Máriássy 
Béla (10 frt 50 kr). A kishonti ágost . hitv. esperesség némely egyházai 
pedig, mint Rimabrézó és Kokova azon összegeket is utalták, a rima-
szombati egyesült prot. gimnáziumra, melyeket a Nyíregyházán, felállí-
tandó egyházkerületi ágost. hivt. ev. tanitóképezdére szavaztak meg, de 
a metyeket — az egyházkerület határozata szerint — később hasonló 
czélra Eper jes kapott , 
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Ezek szerint az egy. prot . gimn. jövedelem-forrásai á l l tak : 
a) a r imaszombati ev. ref. gimnázium 

alaptőkéjéből . . . 10887-24 
a belsőség értéke*) . 8000*— 
szántóföld s r é t ek . . 403423 = 22921 f r t 47 kr. 

b) a volt osgyáni ágost. liitv. evang. 
gimnázium vagyonából 7127 f r t 50 kr. 

c) az egyesült prot. g imnáziumra te t t 
u jabb alapi tványokból . . 18042 f r t 45 kr. 

Összesen . 48091 f r t 42 kr. 
I ly előzmények után, s ily jövedelem-forrásokkal kezdte 

meg e tanintézet , mint négy osztályú reál-iskolával összekötött 
hat osztálya gimnázium, működését az 1853. év október havában. 

b.) Történeti áttekintés. 

A rimaszombati egyesült prot. főgimnázium történetében két 
korszakot különböztetünk meg. — Az egyiknek, a mely 1884-ig 
terjed, fő jellemvonása egyrészről a nemzeti hazafias szellem 
küzdelme az absolut kormány erőszakos befolyása ellen, más-
részről pedig annak diadala 1860-tól kezdve. Azonban e kor-
szakon véres fonalként húzódik keresztül a prot. szegénység, 
mely legtöbb tanin téze tünket gátol ta a korszerű haladásban és 
és fejlődésben. — Mert, ha megvoltak is a megfelelő szellemi 
erők, hiányzott a megizmosodáshoz az anyagi képesség a leg-
több helyen. 

De e h iányt pótolta a prot. hitbuzgóság s az ezzel járó 
ügyszeretet és lelkesedés, mely napjainkban, fájdalom, kihaló félen 
van, — és a mely a nevelésügy igénytelen és sokszor mellőzött 
napszámosainak apraját és nagyját e korban áthatotta. 

A második korszakot, mely 1884-től napjainkig tart , a 
megizmosodás korszakának lehet nevezni. — I t t már a felekezeti 
tanintézeteknek segélyére jön a magyar állam, melynek vezér-
félfiai át lát ták, hogy a nevelésügy nem lehet felekezeti érdek 

*) A belsőség teljes ér tékét nem vehettem be az alapvagyonba, 
mivel a földszinti helyiségek közül csak egy terem vétetet t át a gimná-
zium czéljaira. Ugyanis a többit az ev. ref. el. fiu-iskola számára taiiter-
mekül és tanitó-lakul tar tot ták fen, — sőt az ev. ref. egyháznak ezekhez 
Való jogát az igazgató-váíasztmány 1873-ban is biztosította, midőn a közs 
elemi iskola felállíttatott, s az ev. ref. «L tiu-gyern»ekek abba átmentek. 

9* 
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többé, hanem ez államérdek. Mert a mily szellemben nevekedik 
az ifjúság, s a mily mérvben sajátitja el a tudományos művelt-
séget, kedveli meg a tisztességes munká t : olyan lesz a nem-
zetnek, olyan az államnak jövője. — E felfogás hozta létre az 
1883. XXX- ik törvényczikket, mely kimondja, hogy a mely 
középiskolát az illető fentartó testületek „saját erejökből a 
törvényes kellékeknek megfelelően fentartani nem birnak, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter segélyezheti". (17. §.). 

Azonban az állam ezen fellépését, — habár annak üdvös 
és czélravezető voltát ma már csaknem kivétel nélkül ország-
szerte elismerik, — a protestánsok nem fogadták aggodalom 
nélkül. — Gyanakodóvá tette őket hazánk háromszázados tör-
ténelme, mely arra tanit, hogy — habár a vallásegyenlőség 
sokszor kimondatott és a lelkiismeret szabadsága országos O O 
törvények által biztosíttatott is, — a gazdag és hatalmas cath. 
egyház, s az általa sugalmazott kormány a „suum cuique" fe-
lett „mindig a „jus fortioris" elvét jut tat ta diadalra. 

így nem lehet csodálkoznunk azon, ha azon tanintézetek 
eljárása felett, •— melyek az 1883. XXX-ik t.-cz. alapján kez-
detben államsegélyért folyamodtak, — távolban és közelben 
éles, sokszor elitélő bírálatok hangzottak el. 

Ezekből kijutott nekünk is. De a következmény megmu-
tatta, hogy e törvényczikk intézkedéseire épen a nemzeti és 
hazafias szellem ápolása, a tudományos műveltség elsajátítása 
érdekében nélkülözhetlen szükség vol t ; s a prot. középiskolák 
azon fentartói, kik e törvény által nyúj tot t anyagi segélyt 
igénybe venni törekedtek és törekszenek, inkább dicséretet, 
mint szemrehányást érdemelnek; mert hiszen itt a magyar 
állam egyik legszentebb kötelességét igyekszik leróni a prot. 
felekezetek iránt akkor, midőn ezek önerejükre támaszkodva s 
oly sok tanitézetet tartva fenn, a tudományos műveltségnek 
terjesztői, a hazafias szellem ápolói s az alkotmányos szabad, 
ság védelmezői voltak századokon keresztül. 

í gy mi is hálával adózhatunk azoknak, kik a korszellem 
intő szavát megértve, tanintézetünk megizmosodásának és fen-
állhatásának eszközeit megszerezni segítettek. 

* * 
* 

Hogy az 1853. év október hó 11-én ünnepélyesen meg-
nyitott rimaszombati egyesült prot. gimnázium igazgató-választ-
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mánya és tanári kara az első percztől kezdve méltó részt, veit 
autonom jogainak védelmében az elnyomatás korszakában; liogy 
a nemzeti ébredés előmozdításában és a hazafias szellem terjesztésé-
ben nem maradt az utolsók között ; s végre, hogy nemcsak a két 
testvér prot. egyházkerületnek, hanem az alkotmányos magyar kor-
mánynak és a nagyközönségnek pártfogására is rászolgált: azt le-
folyt éveinek története kézzelfoghatólag bizonyitja. 

Ugyanis még meg se kezdte működését, már is küzde-
lembe kellett bocsátkoznia az absolut hatalommal. — E küz-
delemnek sarkpontja a tanintézet nyilvánossági jogának kérdése 
volt, melyet a fentartók képviselősége nemcsak czélszerünek, 
de szükségesnek is tartott , hogy az iskola államérvényes bi-
zonyítványokat adhasson k i ; mig a kormány — kezdetben 
ugyan kicsiny s részben czélszerü, — de később oly követelé-
sekkel állott elő, melyeknek egy részét az igazgató-választmány 
és tanári kar kénytelen volt visszautasítani. 

Igy megindul az eszmecsere a kormány és igazgató-vá-
lasztmány között. Leiratok és felterjesztések vált ják fel egy-
mást. A kormány ujabb és ujabb követelményekkel áll elő. — 
Az igazgató-választmány a teljesitlietőkben enged ugyan, de 
ott, hol az iskola jellegéről s hazafias szellemének koczkázta-
tásáról van szó. haj thatat lan marad. 

Már az 1853. év junius hó 30-án tartot t vegyes gyűlés 
29-ik szám alatt hozott határozalában*) kimondotta, hogy az 
intézet számára feliratilag kéri a nyilvánossági jog megadását. 
A kérvény fel is ment, s már 1853. szeptember 15-iki kelettel 
8845. szám alatt megérkezett a válasz, mely az egyesülést 
helybenhagyta ugyan, de kimondja, „hogy az intézet csak al-
gimnázium lehet mindaddig, mig a sajó-gömöri kis gimná-
zium is bele nem olvad, s nyilvánossági jogáról is csak azután 
lehet szó." Sőt azon elvből indulva ki a kormány, hogy „mi-
ként vannak r. cath. és prot. felekezetek, ugy vannak róm. 
catholicus és protestáns iskolák is", már 1853. október hó 6-án 
1240—41. sz. alatt kelt leiratában elrendeli, hogy „mindazon 
r. cath. ifjaknak, kik prot. gimnáziumokban akarnak tanulni, 
külön-külön kell folyamodniok miniszteri engedélyért, más-

*) Mindazon okmányok, melyekre a szövegben a kelet és szám 
feltüntetésével minden megjegyzés nélkül hivatkozom, irattárunkban 
feltalálhatók. 
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különben prot. iskolákba nem járhatnak." *) Ez által akarván 
a hitelvek által elválasztott, de a szenvedések által egybeforrt 
honfiak gyermekeit felekezetek szerint széttagolni, — mintha a 
tudományos műveltség a dogmák téveteg alapja szerint volna 
megosztható ! 

De nemcsak ilyen és ehez hasonló rendeleteket adott ki 
a kormány, hanem beavatkozott az iskola belügyeibe is. — 
Először is beköveteli az összes alapokról, alapítványokról szóló 
kötvényeket és alapitó-leveleket; sürgeti a tanterv és tantárgy-
felosztás bemutatását ; eltiltja az általa nem engedélyezett tan-
könyvek használatát ; meghamisítja a történelmet, térképeket; 
sőt kiküszöböli, vagy megcsonkítja még azon classicus irók 
munkáit is (Cornelius Xepos, Curtius), kik szabadabb szellemet 
vittek be műveikbe; elrendeli, hogy a német nyelv az I-ső 
osztálytól kezdve tanit tassék; utasításul adja a tanároknak, 
hogy e nyelvben oly tökéletességre tegyenek szert, hogy elő-
adási nyelvül használhassák, annyival inkább, mivel ez a hi-
vatalos nyelv kormány és hatóságok között. Szóval mindent 
elkövet arra nézve, hogy az ősi szellemet kiölje, s az ország 
polgárságát felekezetek szerint pártokra szakgassa, mi, — ha 
sikerült is itt-ott, — de Rimaszombatban e tekintetben minden 
törekvése megtört. 

Az absolut kormány nemzetölő szándékának második irá-
nyát azon törekvésekben találjak, melyekkel Magyarországot nemze-
tiség szerint is széttagolni igyekezett. — E szándék megvalósítá-
sára alig találhatott alkalmasabb talajt Grömör-Kishontmegyénél 
és Rimaszombatnál. — Amaz etlinograpliiai viszonyainál, emez 
földrajzi fekvésénél fogva látszott erre leginkább czélravezető-
nek. -— Ugyanis „Gömör-Kishontmegye", vallási és nemzetiségi 
viszonyait tekintve is, „Magyarország kicsinyben". — Határai 
között magyar, német s tót ajkú polgárok éltek és élnek test-

*) E rendelet következtében, melyet a prot. tanintézetek kapuira 
ki kallett függeszteni, folyamodott Horváth László osgyáni róm. cath. 
földbirtokos is, bogy gyermekeit Rimaszombatban neveltethesse, mivel 
ez közeiben van. — Kérvényében hivatkozva vagyoni helyzetére, mely a 
távoli neveltetést nem engedi meg, továbbá meggyőződésére, mely sze-
r int lélekben ő protestáns, s kifejezvén azt is, hogy ha kérelme nem 
teljesül, protes tánssá lesz : készséggel megkapta az engedélyt ; sőt az 
igazgatóságot arról értesí tet te a kassai tankerületi igazgató, hogy e ren-
deletnek teljesen elég van téve, ha az az iskola kapujára kifiiggesztetett. 
— Hány ily eset fordult elő e sötét korszakban ? ! 



135-

véries egyetértésben. — Vallási, illetve felekezeti szempontból 
tekintve a magyarországi összes felekezeteknek vannak hivei, — 
a rimaszombati gimnázium növendékeinek zöme pedig épen 
ezen polgárok gyermekeiből áll, — igy tehát könnyűnek lát-
szott ugy a megye területén, mint bent az iskola falai között 
a testvéries viszonynak megzavarása, — melynek megvalósí-
tására ügyesen bár, de nem tisztességesen a gimnázium érde-
keit használta fel. 

Ugyanis, midőn már az igazgató-választmány kimutatta, 
hogy az iskola a viszonyokhoz képest elegendő alappal rendel-
kezik, s miután a tantervet a követelmények szerint átalakí-
totta ; a régi, igazságot és szabadságot lehelő tankönyveket a 
könyvtárba helyeztette, — jól tudva, hogy az előszó úgyis 
megmarad ezek hirdetésére, — méltán várhatta, hogy a kor-
mány a gimnázium nyilvánossági jogát el fogja ismerni, any-
nyival inkább, mivel ezen jogot a rimaszombati ev. ref. elemi 
iskolának is 1856. julius 9-ikén 7185. sz. a. kelt rendeletében 
megadta. 

Az e tárgyban s czélból intézett ujabb felterjesztésre az 
lett a válasz, „hogy erről szó sem lehet addig, mig az igaz-
gató, ki a kormánynak felelős, évenként és felekezetek szerint 
változik, mert ennek állandónak kell lenni ; e mellett követeli, 
hogy a tót nyelvet, mint rendes tantárgyat adják elő, s e czélra 
egy tanári állomást rendszeresítsenek". 

A követelés a rimaszombati ev. ref. egyháztanácsban és 
a kishonti ágost. hitv. ev. egyházmegyén is megfordult. — 
Amaz csak 3 évig tartó igazgatóságot fogadott el, mig ez 6 
évit. Ez eltérő nézetek alapján az igazgató-választmány 5 évi-
ben állapodott meg; a követelmény második részére vonatko-
zólag pedig mindkét testület kimondotta annak szükségtelen, 
sót káros voltát. 

Ily előzmények után hívta meg a cs. k. megyei főhatóság 
1857. április 27-ikén 3034. sz. a. kelt rendeletével a gimnázium 
igazgatóságát tanácskozásra. 

Nehogy itt az igazgatóságot meglepetés érje, junius 11-én 
gyűlést tartott, melyben megállapította, hogy „az iskolai igaz-
gatóság legtolebb 5 évenként változzék", hogy „miután az 
egyesüléskor mindkét egyesülő félnek czélja, s a két tanoda 
egyesülésének főalapja az volt, hogy az intézet tisztán niagytr 
maradjon, hogy az idegen ajkú tanítványok itt magyarul meg-
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tanuljanak", hogy az 1855-ik év január hó 1-sején kelt cs. k . 
nyilt parancs 3. §-a azt rendeli, hogy a német nyelv mellett ott, 
hol egy másik nyelv az anyanyelve a tanítványok nagy több-
ségének: ez és ennek literaturája minden osztályokon keresztül, 
mint feltétlenül kötelezett tantárgy tekintessék; — ez esetben 
pedig kétségtelenül a magyar tanítványok teszik a nagy több-
séget: tót nyelvnek és l i teraturának tanszéket felállítani nem 
fogunk annál kevésbbé, mivel ez ellen maguk a tótajku szülők 
tiltakoznak leginkább". 

A bizalmas és barátságos (?) tárgyalás másnap csakugyan 
megtörtént, s a megjelentek azon meggyőződéssel távoztak 
hogy a megyei hatóságot az igazgató-választmány álláspontjá-
nak helyes és czélravezető voltáról sikerült meggyőzni. 

Azonban csakhamar megjött a válasz 1857. julius 15-ikén 
12720. sz. a.*), mely szerint „iskolánk nyilvánossági ügye még 
csak tárgyalás alá sem vehető, míg az összes követelményeknek 
elég nem tétetik. 

Az igazgató-választmánynak sem az igazgatóság 'állandó-
sítására, sem uj tanszék rendszeresítésére joga nem lévén, 1857. 
október 8-ikára összehívta a pártfogósági gyűlést, melyen 
Szontagh, István elnöklete alatt Borbély László, Adorján Boldi-
zsár. Miklovies Ferencz, Dapsy Vilmos, Dapsy Frigyes, Knbinyi 
Ödön, Hiuloba Sámuel, Patzek Mór patronusok, Lengyel Sámuel, 
Széplaky Lajos, Ujliázy Lajos választmányi tagok, Terhes Sámuel 
ev. ref. és Pékár István ágost. hitv. ev. esperesek s az egész 
tanári kar vettek részt. E gyűlés jegyzőkönyve egész terjedel-
mében a következő : 

„1. A cs. k. kerületi tanfelügyelő által erőszakolt azon 
követelésre, hogy egyesült tanodánkban a tót nyelvnek is állít-
tatnék egy tanszék, l iatároztatott: 

„Az 1790-ik évi XXVI-ik törvényezikkben a prot. iskolák 
feletti korlátlan rendelkezés az illető egyházak jogaihoz tar-
tozandónak mondatik ki, s a kormány csupán a főfelügyelőséget 
gyakorolhatván: e jogot egyházunk számára mi is fentartani 
óhajtjuk, s egyesült tanodánk felett csak magunk fogunk in-
tézkedni. — De mivel a szülők kívánságát is tiszteletben tar-
tani óhaj t juk: gondoskodni fogunk, hogy — ha több szülék 

*) Ezen okirat i ra t tárunkban nincs meg, de hivatkozás van reá 
azon feliratban, melyet az igazgató-választmány 1859. jul. 5-ikón ta r to t t 
gyűléséből felterjesztett, hol tartalma röviden ismertetve van. 
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óhajtanák fiaiknak a tót nyelvben is oktatását, — a tót nyelv 
tanítására hetenként 2 óra fordíttassák. Azonban határozottan 
kijelentjük, hogy a tót nyelvet kötelezett tantárgyul még a tót 
ajkú tanítványokra nézve se fogadjuk el".*) 

E határozat alapján az igazgató-választmány következő 
felterjesztést intézte a megyei hatósághoz : 

Hálás köszönettel fogadja a Rimaszombati e. p. t. Patro-
natusa a' n. m. Cs. Kir. Helytartósági Tanács k. intézményét, 
melly szerint e' Tanoda nyilvánossági kérdésében minden aka-
dályok legyőzése után, végre oda jutot t intézetünk, hogy az 
iskolai Igazgató megnevezésén, 's a' tótajku tanonczoknak 
a' tót nyelvben leendő oktatása iránti rendekezésen kívül, a' 
nyilvánosság elnyerésére több kellékek kimutatása nem köve-
teltetik." 

,.Mi illeti az elsőt: tisztelettel jelentjük a' T. Cs. K. 
Megye Hatóságnak: hogy a1 nyilvánosság megadása esetében, 
a' folyó l857/g. tanévtől kezdve, egymásután következő 5 évre, 
Iskola Igazgatóul Terray Károly Tanár Ur választatott el." 

„A' tót nyelvbeni oktatást illetőleg pedig, — bár az 
1790: 26-ik t.-cz. értelmében, az iskolák tanitási és tanulási 
modor elrendezése magukra a protestánsokra van bizva, s' 0 
Cs. k. Ap. Felsége, legkegyelmesebb urunk, egyedül a' legfőbb 
felügyelési jogot gyakorolja iskoláink felet t ;" 

,.bár figyelmet érdemelnének a' helyi körülmények is, 
különösen intézetünknél, hol a' beiratási jegyzőkönyv bizonyi-
tása szerint, mult l856/7. tanévben csupán 8, e' folyó tanévben 
pedig, eddig csak egyetlen egy iratta be magát tótnak;" 

„bár alapitványaink kirekesztőleg csak magyar taninté-
zetre tétetvék, — 's ide tót és német vidékekről csupán a 
magyar nyelv tanulása végett jönnek tanítványok :M 

„mind az által protestantismus elvéből kiindulva, nem 
szándékunk a1 szülők akaratját korlátozni, hanem, a' Szláv 
nyelvet, mint szabad — de semmi esetben sem mint kötele-
zett — tantárgyat tekintve, — ha lesznek elegendő számú 
tótajku szülök, kik fiaiknak a Szláv nyelvbeni oktatásukat 
kívánnák, — gondoskodni fogunk, hogy hetenként 2 óra a" 
Szláv nyelv tanítására fordittassék." 

„Kötelezett tantárgyul pedig már azért sem fogadhatjuk 

*) Ugyané gyűlés mondta ki, hogy az igazgató rendes tagja legyen 
a választmáuynak. Eredetije irattárunkban. 
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el a' Szláv nyelvet, mivel az által éppen a' tótajku tanulók 
túlterhelve lennének; mert kötelezettek lévén a' magyar, né-
met, latin és görög nyelvek i s : lehetetlen, hogy 5 nyelvet 
sikerrel tanulhassanak." 

„De anyagi állapotunk sem engedi, hogy külön tót tan-
széket nyissunk, 's a' magyar alapítványokat arra fordítanunk 
nem is szabad. — Hanem valamint a' Beszterczebám^ai Állam-
iskolában a' magyar nyelv a' szabad tantárgyak közzé sorol-
t a to t t : ugy mi is belenyugszunk, ha intézetünkben a' Szláv 
nyelv, mint szabad tantárgy, és csupán azok számára, kik a' 
végett eleve jelentkezni fognak, hetenként 2 órán fog tanít-
tatni. ' ' Stb. 

E felterjesztésre 1857. november 7-ikén 20643. sz. a. kelt 
leiratában értesiti a cs. kir. helytartósági osztály az igazgató 
választmányt, „hogy kérelmét még sem teljesítheti, mivel 
a tót nyelvet és l i teraturát kötelezett tantárgyul elismerni 
vonakodik." 

E kérdés ekként talán örökre lekerült volna a napi rend-
ről, ha Tomasek Pál a kassai tankerületnek cs. kir. főinspectora 
— felsőbb meghagyás folytán — egy, még hozzá is méltatlan 
tényt nem követ el. 

Ugyanis 1858. deczember hó 7-ikén hivatalos látogatásá-
nak befejezte után összehivatta a tanárokat, s előttök egy 
beszédet tartott, mely — habár szolgaiélekből fakadt is — a 
legszebb dicsérő ének a tanári kar működéséről, az igazgató-
választmány magatartásáról s az iskola hazafias szelleméről. 

„It t felesleges a tanitás iránt" — igy hangzik a beszéd — 
„bővebb értekezést tartani, mint más rendezett gymnasiumok-
ban hivatalos megszemléltetésök alkalmával tartani szoktam; 
mégis azonban jónak találom elbucsuzásoin előtt néhány őszinte 
szót intézni a tisztelt tanári karhoz, hogy tudva legyen előt-
tünk, hanyadán vagyunk! Midőn meglátogatnék egyes osztá-
lyokat és tanszakokat, meggyőződtem ugyan, hogy a tanár 
urak ügyesen és sikeresen működnek: mindazáltal sajnálattal 
ki kell jelentenem, hogy a cs. k. kormányhatóságok ezen 
gymnasium iránt, ugy, a mint most van, nem viseltethetnek 
elismeréssel és bizodalommal, mivel egy kérdésre nézve meg-
egyezni nem tudunk." — Elmondja azután, hogy a tanítási 
rendszerre, a tannyelvre nézve, mely magyar; továbbá a német 
nyelvre nézve, mely sikerrel taníttatik, tisztában vannak: de 
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a kormány azon követelését illetőleg, hogy a tót nyelvnek 
tanitása kötelezővé tétessék, s e czélra egy rendes tanszék ál-
littassék fel, megegyezésre jutni nem tudnak . . . . Felhozza 
ezután, „hogy itt mindenki magyarnak vallja magát, igy „az 
ifjúság az őszinteségtől és igazságtól elvezettetik, tettetésre és 
képmutatásra ingereltetik, a demoralisatió ápoltatik," hogy „az 
ifjúság kiképeztetésében hiányzik az erkölcsi alap," (?) hogy 
„itt a protestantismus szellemével össze nem férő kemény-
séggel és türelmetlenséggel találkozunk." — „Mindezek igy 
lévén, valóban csodálni lehet, hogy a gymnasium elöljárói 
által nem látják, miszerint a magas kormány bölcs intézkedé-
sei ellen törekesznek, s vele összeütközésbe jönnek . . . . az 
ifjúság kiképeztetését erkölcsi alapjától megfosztják, hogy a 
gymnasiumot prot. szelleméből kivetkőztetik"; hogy „itt, — 
mint mindenből látszik. — vakbuzgóság működik s fanatismus 
tűzte ki zászlaját", hogy „itt nem szelid keresztyénszellemben, 
hanem a fanatismus szellemében neveltetik az ifjúság. Ezt 
látva a magas kormány, semmi bizalommal nem viseltethetik 
ezen tanintézet iránt." *) 

A beszéd, habár mindenki tudta, hogy az iskola hazafias 
szelleme egyedüli szálka a kormány szemében, mégis meglepte 
a tanári kart, — de a mely azért nem maradt adós a felelettel. 
Mert miután Ter rag Károly tanár „velősen és alaposan meg-
mondotta, hogy az osgyáni ágost. liitv. gymnasium épenazért 
egyesült a rimaszombati helv. liitv. gymnasiummal, hogy az 
ágost. hitv. egyházkerületnek legyen már valahára egy tiszta 
magyarajku tanintézete, a tótajku iskoláknak egyébiránt is elég 
bőviben lévén: e szerint iskolatanácsos urnák ezen előadása, 
akár a magas kormány rendelete legyen az, akár saját fejének 
szüleménye, a rimaszombati egyesült gymnasiumra semmi szin 
alatt nem alkalmazható ;M s miután Miklovics György igazgató 
felhivta, „miszerint lenne szives Tanácsos Ur elébb a képmu-
tatást nekünk megtanítani, mert mi azt sem nem tudjuk, sem 
nem tan í t juk" : a tanácsos izgatottan felkelt s igy szólt: 
„Én látom, hogy önökkel nem boldogulhatok, indítványom 
önök előtt egészen megbukot t ; e szerint a tanácskozmányt 
feloszlatom, és . . . conversaljunk." **) — Minő lehetett e „con-
versalás", azt könnyen elképzelhetjük! 

*) Tanári gyűlésekről vezetett jegyzőkönyv 19—20-ik lap. 
**) A tanári kar gyűlésének jegyzőkönyvében '21-ik lap. 
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Azonban ezzel nem elégedett meg az iskolai tanácsos. 
Hanem liogy e beszéd ne maradjon meg az iskola falalai kö-
zött, sőt valószinüleg azon czélból, hogy Kishont bérczei között 
a titkon lappangó, s az absolut kormány által gédelgetett nem-
zetiségi viszályt lángra lobbantsa, megküldötte Pékár István 
ágost. hitv. evang. főesperesnek, meghagyván neki, hogy azt 
az esperesség egyes egyházaiban köröztesse. 

A főesperes elég gyenge volt e törvénytelen és illeték-
telen parancsnak engedelmeskedni, és igy e tekintetben a kor-
mány czélt ért, mert sikerült neki a velünk egyetértésben és 
békében élő tótajku honfitársak egy részét azoknak kiszolgál-
tatni, kik hatalmukat az absolut kormánynak, befolyásukat 
pedig szájaskodásuk mellett a nép tudatlanságának köszönhet-
ték. í g y a nemzetiségi viszály a Rimavölgyön is fellépett, s az 
esperesség kebelében évtizedeken át tartó elkeseredett küzdel-
met idézett elő azok között is, kiket egy nyelv, egy vallás és 
egy haza tet t testvérekké. — E küzdelmekben, melyek csakis 
az ujabb időben csillapultak le, ott harczoltak a hazafias tá-
borban mindig azok is, kik a gimnázium tanári karának és 
igazgató-választmányának tagjai voltak. 

Az iskolai tanácsos vakmerősége, s a főesperes gyöngesége 
megtorlásra hivta fel az igazgató-választmányt. S 1859. julius 
5-én tartot t gyűlésében, — miután a főesperes eljárása felett 
jegyzőkönyvileg fejezte ki rosszalását, — elhatározta, hogy a 
es. k. vall. és közoktatásügyi miniszternél (?) is elégtételt keres. 

De mielőtt ezt megkapta volna, megadta azt az éhre 'ö 
nemzeti szellem, mely ekkor már kezdte békóit lerázni. Ennek 
első jele volt az, hogy 1859-ben október l - jén kimondotta a 
tanári kar, hogy ezután minden felterjesztést kizárólagosan 
magyar nyelven szerkeszt; egyedül és kizárólagosan az illető 
egyházmegyéket és egyházkerületeket ismeri el főbb hatósá-
gainak, szóval minden eljárását az 1890—91-iki XXVI . t.-cz. 
szellemében szabályozza. 

A tanári kar e határozatát azonnal életbeléptette, habár 
az igazgató-választmány, — minthogy elébb gyűlést nem tart-
hatott, — csakis 1860. julius 23-án erősitette meg és szentesi-
tette, kimondván ezúttal: „hogy az igazgatóság csak az 1818. 
év előtt szokásban volt hivatalos jelentéseket készitsen; s azokat 
a szerint, a mint az igazgató-tanár ágost. hitv. evangelicus 
vagy református, mind a két felekezetű superintendentiának, 
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— a magáénak felterjesztés, a másiknak a levéltárbani letétel 
véget t küldje meg, — mely intézkedésünkről mind a két super-
intendentia választmányikig értesí tendő." 

E határozat képezi a válaszfalat tanin tézetünk egyik kor-
szakának első és második időszaka között . — Az iskola nem 
nyerte ugyan meg a nyilvánossági jogot, de autonom jogaiból 
semmit sem adot t fel, megmarad t protestánsnak és magyarnak. 

A nemzeti szellem felébredését, — miként állami és tár-
sadalmi életünk minden terén, ugy az iskola falain belől is, 
— pezsgő élet követte . Már az 1859/60-ik tanév elején meg-
látszott ennek hatása. Október 11-ikén nyi t ják meg a tanévet 
hazafias dalok elhangzása mel le t t ; október 27-ikén Kazinczy 
Lerencz születésének századik évfordulójá t ünneplik ; Sl- ikén a 
reformátio emlékére szentelnek ünnepet iskolában és templom-
ban ; 1860. április 19-ikén Melanchton Fülöp halálának emlékére 
rendeznek gyászünnepély t ; megalakul a Kazinczy nevéről ne-
vezet t „If júsági Onképző-kör", melyre egyes alapitók és párt-
fogók alapí tványokat tesznek*); a felsőbb osztályokba járó 
tanulók között pályakérdéseket tűznek ki, versenyszavalatokat , 
kirándulásokat (Agtelek) rendeznek, — részint vétel, részint 
ajándékozás u t j án szaporodnak a tanszerek s gyű j temények ; 
a meghamisí tot t tör ténet i és földrajzi tankönyvek s térképek 
kiküszöböltetnek. 

De uj élet kezdődött egyházi é le tünkben is. A viszonyok 
nyomasztó hatása alat t eddig széttagolt testületek testvériesen 
egyesülnek. Visszaáll a régi viszony az egyházmegyék, egyház-
kerületek és az iskolák között. Mely viszony csak erősödik 
akkor, midőn a t iszáninneni ev. ref. egyházkerület autonom 
jogánál fogva a felügyeletet iskolánk felet t a gömöri ev. ref. 
egyházmegyére ruházza*); mig a tiszai ágost. hitv. egyház-
kerület érdemekben gazdag superintendensének, Máday Ká-
rolynak (1862. május 20—21)**), majd br. Prónay Gábor, 
egyetemes egyházi felügyelőnek hivatalos látogatása (1862. 
junius 19.) emeli az iskola tekintélyét, s erósiti a két prot . 
testvérfelekezet között az összekötő kapcsot. 

*) Az összes adományokat, melyek iskolai czélokra 1853—1899-ben 
befolytak, külön rovat alatt közöljük. 

**) Egyházker. gyűlés jegyzőkönyve 1860. okt. 10—12. XXI. pont. 
***) Az ekkor tartott „Kazinczy-ünnepélven" nyerte Mik*z<th K<ü-

mán az első pályadijat. 
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Ezek mellett az intézet kiváló tanáraira uj, az eddiginél 
szélesebb szerepkör vár. Egyiket, Baksay Istvánt, a tiszáninneni 
ev. ref. egyházkerület tanügyi bizottságába beválasztják*), s 
mint ilyen tevékeny részt vesz az 1861-ik év szeptember ha-
vában Szántón tartot t gyűlésen, hol középiskolai tantervünket 
alakitják á t ; mig az ágost. hitv. evang. tanárok k'iz'Al Terray 
Károly és Fábry János fejtenek ki nagy tevékenységet iskolai 
ügyekben egyházmegyén és egyházkerületen. Ily körülmények 
között hovatovább szélesebb körben lesz tanintézetünk isme-
retessé ; a bizalom iránta fokozódik, s ig}*- évről-évre nagyobb 
számmal keresi fel a tanulni vágyó ifjúság még a távolabbi 
vidékekről is nyelv és valláskülönbség nélkül. 

Azonban az éjjeli tűzvész nyomai napkelte után láthatók 
egész borzalmasságukban. — Magyarországon 1849—'60-ig tar-
tot t a tűzvész; nyomait, bár pusztításának erejét éreztük, csak 
akkor vettük észre teljesen, midőn megviradt. — Igy az iskola 
elöljárósága és tanári kara Rimaszombatban is arra ébredt, hogy 
tanszerei, taneszközei elégtelenek; könyvtára a legszűkebb körű 
követelményeket sem elégítheti ki ; tanépületén veszélyes nyo-
mokat hagyott az idő; e mellett tantermei sem a tanulók 
számának, sem az osztályok népességi viszonyainak nem felel-
nek meg. Egyházmegyék, egyházkerületek s más erkölcsi 
testületekhez nem folyamodhatott, hiszen mindenkinek volt 
otthon tatarozni valója, — pedig minden év a pusztulásnak uj 
nyomait hagyva a tanépületen, minden év uj követelményekkel 
lépett fel a tanitás és nevelés terén is. — Ezért szavazza meg 
az igazgató-választmány a tandijak 10"/„-ját könyvtárra, ezen 
czélból küld a tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület 315 fr t 
segélyt; de „quid hoc ad tántam sitim!" 

A körülmények ily kényszerítő hatása alatt pendült meg 
azon eszme, hogy az iskolaépület rendbehozása, sőt esetleges 
kibővítésére sorsjáték rendeztessék. A mozgalom élére a tanári 
kar s Kraetsclimár Adolf kereskedő állott. — Az eszmét magáévá 
tet te az igazgató-választmány is, és hatósági engedély mellett 
60000. 50 kros sorsjegyet bocsátottak ki oly czélból, hogy a 
tiszta jövedelem kétharmada a gimnázium épületére, egyhar-

*) Hogy e tény mily határ ta lan örömöt okozott Rimaszombatban 
valláskülönbség nélkül, bizonyítja az, hogy a város diszfogatát s egy 
ha jdú já t bocsátotta Baknay István rendelkezésére a gyűlés egész tar tama 
alatt, és számára napidijat utalványozott . 
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ínada pedig a szervezkedő kereskedő ifjak segély egyletének 
alapjára fordittassék.*) — Azonban e sorjegyekből csak 9862 
drb kelt el, igy a nyeremény tárgyak levonása után 1928 f r t 
52 kr. maradt az építkezésre. — De ezen összeg a „Rimaszom-
bati Takarékpénztár" 500 frtnyi, s a tiszai ágost. ev. egyház-
kerületnek 3 évre adott 527 fr t segélyével sem volt elegendő 
arra, hogy a már-már halaszthatlanná vált épitkezést megkezd-
hessék. Igy a fenti összeg takarékpénztárba helyeztetett 
gyümölcsözés végett, várva egy boldogabb jövőre. 

E mellett a muzeum és könyvtár gyarapítására műestélye-
ket rendeznek (1867. deczember 8, 1868. január 6 és márczius 
5), melyek 221 fr t -40 kr. tiszta jövedelmei hoznak**). 

Az iskolaépületnek átalakitása — habár annak kérdése 
ugy a tanári kar, mint az igazgató-választmány gyűlésein 
többször előfordult, csakis 1871-ben vált remélhetővé. — 
Ugyanis ekkor az igazgató-választmány megkereste a várost, 
hogy az iskolaépületért adja cserébe a volt megyeházat 
a piacz délkeleti oldalán. — A város elfogadta a cserét s 
ugyanazon év julius augusztus havában ezt át is alakították. 
De időközben a kir. törvényszék elhelyezése czéljából a vá-
rosnak szüksége lévén a fent emiitett épületre, a cserét vissza-
vonta s 1066 fr t 62 krt., melyet az iskola ennek átalakítására 
fordított, megtérítette. 

Igy ismét uj eszközökről és módokról kellett gondos-
kodni. Az uj segélyforrást meg is találtuk volt tanitványaink-
nak s a nagy közönségnek áldozatkészségében. Ugyanis 1874. 
márcz. 14-ikén a tanári kar indítványára elhatározta az igaz-
gató-választmány, hogy „Szíves kérelmet" bocsát ki, s ennek 
eredményében bizva, a rozzant épület korszerű átalakítását 
megkezdi, s ha lehet — a nyári szünidő alatt be is végzi. 

Tulmerésznek, sót vakmerőnek látszott e határozat sokak 
előtt, mert hiszen alig rendelkeztünk 3000 írt tal építkezési 
czélokra. Azonban a következmény azoknak adott igazat, kik 
biztak a hálás szivek áldozatkészségében. — Igy a szükséges 

*) A húzás 18G8. február 23-án volt. 
**) E müestélyeken közreműködtek: Csesznok Vilma, Horváth Ilka, 

Kálnay Erzsi, Kossuth Ilka, Kossuch Józsefné, Krausz Lujza, Liszkay 
Teréz, Mayer Marikovszkv Emma, Pap Jolán, Patzek Emma, Szűcs Mari 
úrhölgyek: Farkas Ferencz, Fejér Vilmos, Győry Frigyes, Hamaliár 
Károly, Kubinyi Arnold, Dr. Lächtschein Adolf, Soós Miklós, Szeremley 
Károly, Tótpápay Soma és Ujliázi Lajos urak. 
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összeg nemcsak összegyűlt, hanem 101 nap alatt a régi épület 
földszinti helyiségére két emelet húzatott, melyben növendé-
keink édes otthont ta lá lhat tak; a könyvtár és muzeum elhe-
lyezésére tágas termek állottak rendelkezésünkre; sőt. a táp-
intézet is, mely eddig bérházban volt elhelyezve, bevonulha-
tott, s i t t a földszinten helyeztetett el. Igy a megujult tan-
épületet 1874. szeptember 27-ikén Kun Bertalan, püspök ur 
szivhez szóló imával avatta fel a múzsák templomává, mig 
az igazgató-választmány részről Roffi Borbély László, elnök, 
a tanári kar részéről e sorok irója, mint igazgató, mondottak 
alkalmi beszédeket. 

Ez időszak második nevezetes mozzanata az egyesült prot. 
gimnázium 25 éves fennállásának örömünnepe. 

Jól tudjuk, hogy egy tanintézet életében 25 év alig jöhet 
számitásba, s hogy mégis egyesült tanintézetünk 25 éves fenn-
állásának ünnepélye valódi ünneppé lön, okát abban találjuk, 
hogy ez nem csupán egy tanintézetnek, hanem a két protest. 
felekezet közt levő testvéri szeretetnek és egyetértésnek emlék-
ünnepe volt. 

Erre nyomta rá megszentelő csókját a két testvér egyház-
kerület, a két protest. felekezet összesége és a nagyközönség 
akkor, midőn a két testvérkar által féltékenyen őrzött tan-
intézet házi ünnepélyét oly tömeges részvéte által a testvéri 
szeretetnek és egyetértésnek magasztos ünnepévé emelte. 

Az eszme a tanári karból indult ki. Elfogadta azt az igaz-
gató-választmány nemcsak, hanem támogatását minden irány-
ban fel is ajánlotta. — A központi rendező-bizottság megalakul 
Fábry János igazgató vezetése alatt Zaehar Gusztáv és Tóth 
János tanárokból. — A tanintézetnek azon volt növendékei, 
kik már az életben állást foglaltak, készséggel sorakoznak a 
rendezőség köré, melynek sikerült védnökül a nemes keblű és 
fenkölt szellemű Hámos Józsefné, szül. Máriássy Malvin úrhöl-
gyet megnyerni, kinek széleskörű összeköttetései, kiváló női 
tapintata és fáradhatlan buzgalma az ünnepély erkölcsi és 
anyagi sikerét előre is biztositották. 

De hadd szóljanak erről az egykorú feljegyzések és iratok, 
melyek az ünnepély lefolyását megörökítették: 

„Szombaton délután 1 órakor szokatlanul megélénkült a 
vasúti indóház felé vezető temető-utcza. Fogatokon és gyalog 
tódult ki a városnak [minden osztályát képviselő közönség a 
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vasúthoz, hogy az ünnepélyre érkező két főpásztornak: Kun 
Bertalan helv. hitv. és Gzékus István ág. evang. superinten-
dens uraknak ünnepélyes fogadtatásában részt vegyen. A per-
ront a gymnasium igazg. választmányának, tanár-karának tag-
jai s a rimaszombati ág. evang. és helv. hitv. egyházak küldöttei 
foglalták el; a korlátokon kivül pedig a perczről-perczre sza-
porodó közönség kereste a látásra, hallásra alkalmas helyeket; 
sokan a korlátokra, mások az indóház előtt álló kocsikra ka-
paszkodtak föl s bizonyára rég látott együtt e kis indóház 
ilyen nagy számú közönséget." 

„A vonat a szokottnál kissé korábban, d. u. 1 óra 25 percz-
kor robogott be. Az érkező két főpásztort s a vonattal jöt t 
más vendégeket a küldöttség zajos éljenzéssel fogadta. Ezután 
előlépett a rimaszombati helv. hitv. egyház főgononoka: Csider 
Károly orsz. képviselő s szivből jövő meleg szavakban üdvö-
zölte a két főpásztort. A rimaszombati prot. egyházak örömét 
tolmácsolja — úgymond — a fölött, hogy a szeretett főpász-
torok eljöttek együtt ünnepelni meg velünk ez ünnepet ; biz-
tosította őket a két egyház hagyományos vendégszeretetéről 
s zajos éljenzés közt zárta be szép beszédét. Ekkor Kun Ber-
talan, a tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület superintendense 
érczes hangon mondott egy igen szép beszédet. Kiemelte, 
hogy föpásztori látogatásaik hivataloskodásuknak általában 
kellemes órákat szülnek, hogy ne lenne tehát rájok nézve kel-
lemetes azon látogatás, mely őket két oly egyház körébe 
vezeti, hol az egyetértés s az egymás iránti loyalis előzékenység 
példányszerü. Beszéde végén tolmácsolta azon óhajtást, hogy 
e két egyház s azok alkotásai folyvást virágozzanak. A szép, 
folyékony, a fülnek oly annyira kellemes magyarsággal elmon-
dott beszédet dörgő éljenzés kisérte." 

Ezután a vendégek és a küldöttség tagjai az indóház 
előtt álló városi és magánfogatokon robogtak be a városba, 
kisérve az utat egészen ellepő nagy közönség által. 

A délutáni órákban a két prot. egyház consistorumai és 
a gymnasium tanár-kara tisztelegtek a főpásztoroknál. 

A hazai testvér-tanodák közül a következők képviseltették 
magukat az ünnepélyen: a miskolczi ref. gymnasium Dr. Kovács 
Gábor tanár á l ta l ; a miskolczi evang. gymnasium Horváth Sán-
dor tanár á l ta l ; a rozsnyói evang. gymnasium Madarassy Rezső 

10 
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gymn. felügyelő és Hajcsi Sándor tanár által ; a sárospataki 
főtanoda Bokor József és Kérészy István tanárok által. 

A gymnasium helybeli volt tanítványai által a két supe-
rintendens tiszteletére rendezett fáklyás-menet, a mi kis váro-
sunk szokott egyhangúságához képest, valóban imposans volt-
A menet 9 óra után indult el zenekisérettel a gymnasium 
épületéből, elől a tűzoltók mentek, utánok mintegy 80 fáklyás, 
követve beláthatatlan sokaság által. A menet először is a ref. 
papilak elé vonult, a liol Kun Bertalan superintendens van 
szállva. I t t Törköly József közs. isk. igazgató tanitó emelkedett 
beszédében tolmácsolta a közérzületet. Az egyesülést meteor-
hoz hasonlította, mely a két liitfelekezet lángbuzgalmából 
állott elő s mely 25 év óta fénylik, habár sok apró fény-csillag 
tünt le azóta. Eltet te azután a főpásztort, mint az egyesült 
gymnasium egyik gyámolitóját. Erre Kun Bertalan ihletett 
szónoklatban köszönte meg a megtiszteltetést. Oly annyira szí-
vélyes vendégszeretetben részesült — úgymond — a rima-
szombati közönség részéről, hogy ha kötelessége nem szólítaná 
vissza, a próféta szavaival mondaná: jó lenne nekünk itt lak-
nunk. Azután elragadó ékes-szólással mondott áldást a városra 
s annak közönségére. Szűnni nem akaró éljenzés közt vonult 
most a menet a főtéren és a cserencsényi-utczán át az evang. 
papi lakhoz Czékas István superintendens szállása elé. I t t a 
rimaszombati h. h. egyház ékesen szóló egyik papja : Szalóczy 
Dániel fűzött remek beszédében egy ujabb babér-levélt Czékus-
nak az egyházi és a hazafiúi téren szerzett érdem-koszorujálioz. 
A superintendens rövid, velős válaszában hangsúlyozta, hogy 
ő is fáklya-vivő, a ki a vallás-erkölcsiség és a hazafiság fák-
lyáját lobogtatja. I t t is zajos éljenzés zárta be a beszédeket, 
mire a menet a főtérre indult, a hol összehányták a már körö-
mig égett fáklyákat s a magasra fölcsapkodó lángok mellett 

zengte el az egész közönség a „Szózatot". 
* 

Vasárnap délelőtt tiz órakor a reform, hitfelekezet tágas 
temploma a zsúfolásig megtelt. Az összegyűltek száma bizo-
nyára meghaladta a három ezret; sokan — helyet nem kap-
hatva — visszatérni kényszerültek, a karzatokon ember ember 
hátán állott. Képviselve volt ott minden hitfelekezet; nem 
egyházi, hanem a szó valódi értelmében polgári culturális ün-
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jiepély volt ez. Ott lát tuk a környékbeli ág. evang. és reform, 
papság számos tagját, több tanoda képviselőit, a megyei, vá-
rosi, törvényszéki tiszti-kart, az itt állomásozó katonaság tiszt-
jeit, a vidék intelligentiáját s városunk közönségének szinét-
javát. 

Az ünnepély első számát a dalárda által elzengett, ez 
alkalomra irt ünnepi hymnus képezte. Mindenkit, még a szakér-
tőket is meglepte nemcsak az erőteljes előadás, de a szabatos-
ság is, melyet az alig pár hét előtt alakult dalárda tanusitot t . 
A nem könnyű hymnust az a 76 emberből álló imposans ének-
kar oly tökélylyel adta elő, a minőt régi dalárdáknál sem 
mindenkor találunk. Most Kun Bertalan superintendens meg-
ható imája következet t ; áhitattal, öröm-könyekkel a szemekben 
hallgatta végig e szép imát a jelenvoltak mindenike és soha 
nagyobb ihlettséggel nem volt utánmondva az „Amen", mint 
ez alkalommal. Majd Hámos József igazgató-választmányi elnök 
olvasta fel rövid megnyitó beszédét, melyben az ünnepély 
fontosságát találó vonásokkal ecsetelte. Utána Fábry János, ez 
évi igazgató emelt szót; hosszú beszédében megérintet te a 
gymnasium történetének kiemelkedő pontjait , azután részlete-
sen ismertette a gymnasium jelen szervezetét s az egyes tan-
tárgyak viszonylagos értékét. 

A programúi második szakaszát ismét a dalárda nyitotta 
meg Sz. Nagy Károlynak „Áldások Istene" kezdetű remek 
hvmnusával. Ezután Törs Kálmán által ez alkalomra szerzett 
„A jó földben esett magról" czimü költeményt — miután a 
szerző akadályoztatása miatt meg nem jelenhetett, — Terhes 
Pál helv. hitv. lelkész nagy hatással olvasta föl. Utána Liszhay 
János rimabrézói evang. lelkész szavalta ..Az ifjúsághoz" czimü 
alkalmi ódá já t ; csengő hangja, szép előadása s szivhez szóló 
szavalása után a közönség zajos éljenzésben nyilvánította tet-
szését, a mi, tekintve azt, hogy az ünnepély templomban folyt 
le, a legnagyobb tanúsága a tetszésnek. Végül Czéhus István 
superintendens mondott el egy szép zár-imát, a dalárda a 
nemzeti hj rmnust zengette el, melynek elzengése alatt oszlan 
kezdett a közönség, hogy az 11/2 óráig tartott ünnepély szín-
helyéről az ünnepély vidámabb, zajosabb folytatásának szín-
helyére siessen. 

* 

A templomban lefolyt ünnepély után a szép „Széchenyi-
10* 
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kert"-be tar tot t a nagyszámú közönség tekintélyes része; a kö-
röndön felállitott sátrakban elfoglalták helyeiket az elárusitást 
eszközlendő hölgyek, s kezdetét vette az adás-vevés e kedves 
neme. Körültekintve a gazdagon fölszerelt buffet-en, czukrász-
dán, szivar-tőzsdén, a kézimunkák és műfaragászati tárgyak 
sátrain, tiszteletteljesen emlékezett meg az ember a közönség-
ről, mely annyit áldozott e nemes czélra; másrészt azonban 
nyomban támadt az ily szemlélőben kétely, vájjon lehetséges-e 
ezt elárusitani? De nem ugy van ám. Nem lehet az veszett 
ügy, csak nyert csata lehet az, a hol annyi ügyes kéz, annyi 
ellenállhatatlan szép szem száll az ügy érdekében a sikra. A 
beállott sürgés-forgásban bazárunk elnöknője megelégedéssel 
nézhette vásárló közönségét s büszke lehetett mézes szavú és 
ügyes kezű segédkező if jú hölgyeire. Mire 1 órakor a körön-
dön kivül megcsörrentek a tányérok s a 11V2 órától működő 
úrhölgyek beszámoltak, a pénztárnok meglepetve látta, hogy 
a félezresnek már nem sok hija van. Tisztán egy sátorban, a 
kézi-mnnkákból e rövid másfél óra alatt 101 fr t 90 kr. folyt be. 

Ebéd után még népesebb és — nagyon természetes, még 
vidámabb lett a körönd. A török kávéház, tőzsde és a czuk-
rászdában váltakozott a férfiak ifja s öregebbje; itt egy pohár 
champagni, amott egy szivar vagy pláne egy szál gyufa ki-
szolgáltatásánál tettek ki magukért lovagiasan, a csárdában 
meg nemsokára megszólalt a zene s folyt egész a bazár esti 
7 óra után történt bezártáig. 

A tárgyak nagyobb és becsesebb része mind elkelt; a 
gymn. alap javára befolyt összeg 1178 f r t 87 krt s több darab 
ezüst-pénzt tesz, melyből — köszönet a közönség áldozatkész-
ségének, — nem nagy kiadást keilend fedezni. 

* 

A „Széchenyi-kert" egyik legszebb pontján, a fürdő és a 
lövelde előtt zöldelő fák alatt volt teritve 231 személy szá-
mára. A rendező szavára d. u. 1 órakor itt kezdett csoporto-
sulni a közönség, elhagyták a bazárban addig működött höl-
gyek is helyeiket, s arczukon a szép eredmény fölötti öröm 
kifejezésével mentek a tányércsengés után. Alig hordták azután 
körül az első tálat, megindult a felköszöntések majdnem vég-
hetetlennek látszó sora. Hámos József, ő Felségeik Királyunk 
és Királynénkra emelte poharát a társaság zajos éljenzése mel-
lett, mire Fábry igazgató, majd Baksay István, Bokor József,. 
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Czékus István, Szalóczy Dániel, Hajcsi Sándor (az elnöklő 
Hámos Józsefné asszonyra), Dapsy József, Hevessy Berta, 
Kérészy István, Csider Károly mondottak lelkes toasztokat. 
Ezek között a hazafiúi kebel fölhevülésének lelkesült kitörését 
hallottuk Baksay István, gymnasiumunk tanárának a magyar 
nemzet állását tárgyazó s majdnem egy egész beszéddé kiszé-
lesedett felköszöntőjében; nagy tetszéssel fogadtatot t Bokor 
József sárospataki tanáré, melyet a jubiláló gymnasiumra s ig. 
választmányának elnökére Hámos Józsefre mondot t ; Szalóczy 
Dániel pedig, midőn az előtte szólott Czékus superintendens-
nek — ki a házaspár ezüst-lakodalmának mondotta ez ünne-
pélyt —- hasonlatát elmésen értelmezte, a távolabb eső aszta-
loktól felállva s a szónokhoz közeledve hallgatta a tetszését 
folytonosan nyilvánitó társaság. Majd az üdvözlő táviratokat 
•olvasta fel az igazgató, a melyek közül főleg Nátafalussy Cor-
nél rozsnyói kath. gymnasiumi igazgatóé fogadtatot t éljenzés-
sel, s városunk kedélyes polgármestere, Szabó György újból 
felvette a pohárköszöntők elejtett fonalát. Utána Kun superin-
tendens ürí tet t poharat a város valamennyi hitfelekezetére, 
majd ismét a polgármester szólt s üdvözletet inditványozott 
sürgönyöztetni Törs Kálmánnak, a templomban felolvasott s 
tetszést nyert költeményeért. Ekkor a dalárda kezdett sora-
kozni s a vig pohár-csengés fölött rágyúj tot t a pattogó nép-
dalokra s folytatta, harsogtatta, mig csak a bazárba vissza-
térendő közönség 1 óra felé az asztaloknál szét nem oszlott." 

* 
A tánczvigalomról, mely e fényes ünnepély befejezését 

képezte, sokat, nagyon sokat lehetne szólni már az oly buzgón 
közreműködött hölgyek iránti hálából is; de itt csak azt mond-
hat juk általánosságban, hogy ez Rimaszombat legfényesb tánez-
vigalmainak egyik legsikerültebbike volt. — A brutto-bevétel 
290 fr t 20 kr.*V 

* 

Igy folyt le 1878. junius 30-ikán ez ünnepély, melynek 
egyes főbb mozzanatai az ezen alkalommal kibocsátott „Emlék-
könyv"-ben vannak megörökítve, és a melyről elmondhatjuk, 
hogy a jelenlevők kebelében maradandó nyomokat hagyott 
annyival is inkább, mivel ez a két testvér prot. felekezetnek 
századok óta első őszinte ölelkezése volt. 

*) „Gömöri Közlöny*' 26—27. szám. 



150-

Ámbár jubilaeumunk erkölcsi és anyagi sikere mindert 
várakozásunkat felülmulta, a mennyiben a bazár és bál jöve-
delméből 1819 f r t 37 kr. folyt be ; mindazáltal ezen összeg jö-
vedelme még arra sem volt elegendő, hogy elodázhatlan szük-
ségleteinket fedezzük arra pedig, hogy nagyobb beszerzésekre 
fordítsuk, még csak gondolni sem lehetett. — Igy a tőkét 
gyümölcsözés végett elhelyeztük azon kikötéssel, hogy az csak 
akkor használható fel, ha a tanári kar legfőbb vágya betelje-
sül, hogy t. i. a gimnázium teljes nijolcz osztályúvá leend. 

Ezen czél megvalósítása mellett nem kevés gondot oko-
zott az igazgató-választmánynak a tanári kar anyagi helyzeté-
nek javítása. Ugyanis az alkotmány visszaállítása óta mind-
inkább érezhetővé vált az. hogy a csekély alaptőkével rendel-
kező felekezeti gimnáziumok mindinkább elmaradnak a bő 
forrásból merítő állami tanintézetek mellett, melyeknek tanárai 
jobban javadalmazva, kevesebb tanórával terhelve, kizárólago-
san szaktárgyaikat tanítva, a szükséges tanszerekkel bőven 
ellátva, kevesebb munkával is hovatovább nagyobb sikert ér-
hettek el. — Ezek mellett sokszor lehangolólag hatott amazok 
körében a „panem et circenses", mi a legszebb ideáknak és a 
legnemesebb törekvésnek nem egy izben szárnyát is szegte. 

E kérdéssel szokszor foglalkozott az igazgató-választmány 
ez időszakban. A rendelkezése alatt álló jövedelmet — még 
felkérés nélkül is — készséggel bocsátotta a tanári kar anyagi 
gondjainak enyhítésére; sőt e czélból a pártfogóságot is több 
izben összehívta. 

Egy ily pártfogósági gyűlésen (1879. jun. havában) Dapsy 
Vilmos. iskolánk legnagyobb pártfogóinak egyike, később elnö-
ke, azon nagy horderejű inditványnyal lépett elő, „hogy mind-
azok. kik haláluk esetére e tanintézet pártfogói közül nevüknek 
maradandó emléket akarnak emelni, a gimnázium czéljaira 
végrendeletileg hagyományozandó összeg kamatját tegyék fo-
lyóvá még életükben, hogy a tanárok helyzetén lehetőig se-
gítve legyen". Hogy példát mutasson, kinyilatkoztatta, „hogy 
az 1879—80. tanévtől kezdve haláláig évi 300 fr tot bocsát az 
igazgató-választmány rendelkezésére". Ugyané czélra br. Nyáry 
Sándor 300 f r t alapítványt tett. 

A példa lelkesitőleg hatott, s ha nem követhették is töb-
ben a nemes áldozatkészségnek e meglepő megnyilatkozását,, 
de meg volt az az eredménye, hogy a baj. általánosan ismere-
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tessé lett, s a nagy közönség figyelme ismét a tanintézet felé 
fordult. S már 1880-ban kibocsátott felhívásunkra mintegy 4000 
írt tal gyarapodott alaptőkénk a közönség áldozatkészségéből. 

Még egy nevezetes mozzanatról kell e helyen megemlé-
keznem, mely nélkül ez időszak története nem lenne teljes. 

Ugyanis az 1881. év junius hó 22—28-án Czékus István 
ágost. hitv. superintendens egyházi látogatásával tisztelte meg 
tanintézetünket. Ez alkalmul szolgált arra, hogy tanintézetünk 
anyagi helyzetével, szellemével, a tanári kar működésével meg-
ismerkedjék. Ezen okból átvizsgálta az összes alapítványi le-
veleket, kötvényeket, megnézte a könyv- és szertárakat; meg-
hallgatta az egyes tanárok tanítási módszerét ; kikérdezett 
egyes tanulókat az egyes tantárgyakból s végül örömét fejezte 
ki a felett, hogy e tanintézet a 19 év előtt tar tot t canonica 
visitatió óta oly szép előhaladást tőn. S biztosítva ezt a tiszai 
ágost. hitv. egyházkerület pártfogásáról, köszönetét fejezvén 
ki a tanári kar és igazgató-választmánynak rendszerető buz-
galmáért : Isten áldásának kivánata közben az iskola látogatá-
sát befejezettnek nyilvánította.*) 

A superintendens ezen egyházi látogatása hathatósan be-
folyt tanintézetünk erkölcsi és anyagi emelkedésére. — Az 
elsőre annyiban, mivel az itt tapasztaltak alapján nemcsak ő, 
de hivatalos jelentése alapján az egyházkerület is meggyőző-
dött arról, hogy e tanintézet, — súlyos anyagi viszonyai mel-
lett is, — hivatásának magaslatán ál l ; a másodikra nézve 
pedig annnyiban, hogy ugy az egyházkerület, mint egyesek 
részéről uj jövedelmi forrásokat nyitott. 

Igy — habár némileg a tanárok anyagi helyzete javult 
is, a taneszközök és tanszerek nagyobb mérvben szereztethet-
ték is be, de azon magasztos czélt, hogy gimnáziumunkat ki-
egészíthessük, s megfelelő tanerőkkel láthassuk el, csak puszta 
remény maradt még ekkor, mi azonban csakhamar (1884-ben) 
megvalósult, a midőn kezdetét veszi a megizmosodás korszaka 
tanintézetünk történetében. 

E korszak alapját, — miként fentebb emiitettük, — az 
1883-ik évi XXX-ik t.-cz. képezi, melynek 47. §-a kimondja a 
felekezeti középiskolák állami segélyezését, ha a maguk erejé-
ből fenállni és berendezkedni nem képesek. 

*) Egyliázlátogatási jegyzőkönyv 31—32 lap. 
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E törvény-czikket, habár azt a magyar állameszme kiegé-
szítésének szüksége hozta létre, a legtöbb helyen bizalmatlanul 
fogadták, mert az autonom jogok megsértését látták némely 
intézkedéseiben. — Igy ezt nálunk sem fogadták teljes meg-
nyugvással. De a helyzet már-már nemcsak nálunk, de a leg-
több felekezeti iskolában tarthatat lan volt, mivel az állami és 
az egyes egyházkerületek által fentartot t nagyobb tanintézetek 
mellett a vidéki gimnáziumok messze elmaradtak. 

A helyzet ezen kényszerítő hatása alatt a rozsnyói ágost. 
hitv. evang. főgimnázium folyamodott először széles e hazában 
államsegélyért s a törvényben körülirt feltételek alatt, auto-
nomjogainak megsértése nélkül, könnyen nyei t 7000 forint évi 
államsegélyt. 

Rimaszombatban kezdetben erről hallani sem akartak, 
mignem Szász Károly miniszteri tanácsos, ki Rozsnyóval a 
tárgyalást mint a miniszter megbizottja vezette, felhívott ben-
nünket bizalmasan arra, hogy — ha iskolánkat saját erőnkből 
jókarba nem helyezhetjük, — vegyük igénybe az államsegélyt. 

E bizalmas felliivás következtében első sorban a tanári 
kar vette az ügyet tárgyalás alá. S itt is voltak olyanok, kik 
abban az autonomia megsértését látták, mig végre a kérdést 
az egyház lelkes főgondnoka s az igazgató-választmánynak 
alelnöke: Csider Károly vette kezébe, s 18S3. junius 27-én az 
igazgató-választmányi gyűlésen azon előterjesztést tette, hogy 
államsegélyért folyamodjunk, mert tanintézetünk, — mely a 
magyarság legszélső pontján fekszik, — a tudományos művelt-
ség terjesztése mellett nemzeti missiót is teljesit. 

Ezen inditvány közhelyesléssel fogadtatván, elhatározta a 
választmány, „hogy ez ügyben kérvényt intéz Trefort Ágoston 
vallás és közoktatásügyi miniszterhez". — A kérvény benyúj-
tásával Dapsy Vilmos curiai biró elnöklete alatt egy küldött-
séget bizott meg, melynek tagjaivá Ruthényi Béla esperességi 
felügyelőt és Dapsi/ Vidor igazgató-választmányi tagot, Fábry 
János és Bodor István tanárokat nevezte ki. 

A küldöttség hivatásában el is járt. A benyújtott kér-
vényt a miniszter kedvezően fogadta, igy a tárgyalás megindult. 

Kezdetben csak arról volt szó, hogy a gimnázium to-
vábbra is "VT. osztályú maradjon. A költségvetés is ez alapon 
állittatott össze, — s igy 5000 fr t évi államsegélyre lett volna 
szükség. 
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De midőn Götnöry Oszkár, miniszteri megbizott, 1883. 
szeptember hó 7-én a tárgyalásra körünkben megjelent, s i t t 
kitűnt, hogy a tanintézetnek 79684 f r t vagyonából 9361 f r t 
jövedelme van, egy teljes gimnázium fentartásához pedig 16440 
fr t jövedelem szükséges, abban állapodtunk meg, hogy 7000 
fr t évi államsegély mellett gimnáziumunkat kiegészíthetjük. — 
Igy a szerződési tervezetet ez alapon és czélból szerkesztet-
tük meg. 

E szerződési tervezetet Czékus István superintendens a 
tiszai ágost. evang. egyházkerület nevében megerősítette, de 
az ev. ref. superintendensnek ehhez joga nem lévén, várni 
kellett, míg a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület, ennek tár-
gyalása után az egyetemes ev. ref. convent is megerősíti. 

De az ügy nem ment minden akadály nélkül. Ugyanis 
az 1883. szept. hó 24—25. napjain Ungváron ta r to t t egyházkerü-
leti gyűlés, — tekintettel a Kolozsváron tar tot t egyetemes ev. 
ref. convent azon határozatára, — „miszerint felekezeti isko-
láink részére netalán igénybe veendő államsegély mennyiségére 
s a segélyezés módozataira nézve, az összes magyarországi 
prot. iskolákat illetőleg együtt kiván határozatot hozni, illetve 
felterjesztést tenni a vallás- és közoktatásügyi kormányhoz1 ' , 
az ügy érdemleges tárgyalásába nem bocsátkozik, mivel az 
egyetemes felterjesztéshez szükséges adatok összegyűjtésére az 
egyházkerületek már úgyis megbízást kaptak. 

E határozat ujabb felirat intézését tet te szükségessé. Ez 
emlékiratot fel is terjesztettük az ev. ref. egyetemes convent-
hez, mely 1884. márczius hó 17—23-ik napjain Budapesten 
tar tot t gyűlésében 57. szám alatt kimondotta, hogy a „fenforgó 
kérdésben a maga részéről elvi akadályt nem lát, mivel a 
conventnek Kolozsváron tartott gyűlése csakis a tisztán ev. 
ref. iskolák ügyében határozhatott, az pedig, hogy az ágost. 
hitv. evang. egyházkerület által megerősített szerződési ter-
vezet el nem fogadása egyenesen az egyesült prot. gimnázium 
megszűnésére vezetne, holott e tanintézet fenmaradása és fel-
virágozása ugy általános prot., mint nemzetiségi szempontból, 
valamint a két testvér prot. felekezet között fenálló és itt egy 
külső tényben, az egyesülés tényében megvalósított testvéries-
ség érdekében mindenek felett óhaj tandó: azért beleegj'ezik, 
hogy egyházkerületünk a szerződés sorsa felett saját körében 
határozzon." 
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Igy került az ügy ismét az egyházkerület elé, mely azt 
1884. április 29—30. és május 1—2. napjain Miskolczon tar tot t 
gyűlésében vette ismét tárgyalás alá, és heves vita után sza-
vazattöbbséggel elhatározta, hogy a szerződés megköthető.*) 

E határozattal az utolsó akadály is el lévén liáritva, a 
szerződés megköttetett , melynek lényegesebb pontjai a követ-
kezők : 

„I. A kishonti ág. ev. esperességnek osgyáni s a rima-
szombati gymnásiumaikból 1853-ban egyesült s azóta „rima-
szombati egyesült prot. hatosztályu gymnasium" elnevezés alatt 
működő tanintézetnek igazgató-választmánya, mint a fentartó 
testületek képviselősége s az iskolának közvetlen fenhatósága 
érezvén azt, hogy az iskola alapitványaiból a kor és a törvény 
követelményeinek minden tekintetben megfelelő módon, a 
maga erején egy, a helj 'i culturális és nemzetiségi érdekeknek, 
valamint a közóhajnak megfelelő teljes gymnasiumot fenn nem 
tarthat , annál kevésbé uj beruházásokkal s a mai viszonyok-
nak megfelelőleg dijazott tanerőkkel el nem lá that : maga ké-
relmezte a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól az 1883-ik 
évi XXX- ik t.-cz. 47. §-a alapján azt, hogy megfelelő állam-
segélyben részesitsék és azt a két prot. felekezet illetékes egy-
házi főhatósága beleegyezése és helybenhagyása mellett a szük-
séges jogfentartásokkal és kötelezettségekkel önként elfogadja. 

I I . E végből a mellékleten •/. alatt kimutatván egyfelől 
az iskola tőkéinek és alapitványainak biztositott kamatjövedel-
mét az ingatlanok haszonélvezetéből befolyó bérösszeget, vala-
mint az eddig is szedett tandijakból biztos számitással felvehető 
bevételt, úgyszintén az ösztöndijalap évi jövedelmét, nem-
különben a rendes évi adományok összegét, s végre a jókarban 
lévő és megfelelő épületek béregyen- s a felszerelések hasz-
nálati egyenértékét, melyek mindössze 9361 forint évi összeget 

*) A kérdés pro et contra heves, sőt i t t-ott éles felszólalást idézett 
elő. Az autonomisták az államsegély elfogadásában az autonomia meg-
sértését látták, mig azok. kik iskolánk sajátos helyzetével t isztában vol-
tak, ennek érdekében a szerződés megerősítése mellett foglaltak állást. — 
I t t mondotta Vadászi Pál, most felső-borsodi ev. ref. esperes, azon találó 
és jellemző hasonlatot, hogy „az egyházkerület ugy van a rimaszombati 
gimnáziummal, mint a száraz-dajka az éhes szopós gyermekkel : Csittit-
gat ja , beczézgeti, de a mire legnagyobb szüksége van, azt nem nyúj tha t 
neki. — Most, midőn más telt emlővel kínálja, ne álljunk útjába, nehogy 
a két testvér egyházkerületnek életerős, de éhező gyermeke elpusztuljon.. 
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képviselnek, másfelől a törvényes és korszerű igényeknek m e g -
felelő, bár a legszigorúbban számitott szükségletet, mely egy 
teljesen fölszerelt nyolcz osztályú főgymnasiumnál 16440 f r t ra 
számitható; az ezen összeállitásból kitűnő 7079 f r t fedezetlen 
hiány pótlására számitható, kerekszámban 7000 f r t évi állam-
segélyt kér és vesz igénybe, illetőleg fogad el, melynek az 
államköltségbe való felvételét és abban állandó tételül meg-
tartását mindaddig, mig az iskola és annak felekezeti fönható-
ságai igénybe veszik, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ezennel megajánlja és megígéri és az 1884-ik év január 1-től 
számítva, előleges negyedévi részletekben folyóvá teendőleg az 
1884-ikre 5000, 1885-ikre 6150, 1886-tól kezdve s a következő 
évekre a 7000 fr tot a rimaszombati m. kir. adóhivatalnál állan-
dóan utalványozza. 

I I I . E szerint az iskolának saját vagyonából és bevételei 
bői való jövedelme 9361 forintot, az állami hozzájárulás pedig 
7000 fr tot tévén, az idézett törvényszakasz d) pontja szerint 
az intézetnek eddigi felekezeti jellege s önkormányzati jogköre 
épségben fentartatik, s a tanintézet felett való összes igazgatási 
jog az idézett törvényszakasz a), b) és c) pontjainak s azok 
alapján az alább következő pontozatoknak meghatározásai mel-
lett továbbra is az iskolát fentartó testületeket s ezek egyház-
kerületi fenhatóságait illeti, s a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter csakis a felügyeleti jogot gyakorolja a segélyezett iskola 
irányában. 

A IV. pont szólt azon kötelezettségről, melyet a fentartó 
testületek elvállaltak „mig ezen szerződés érvényben áll'4, hogy 
az igazgatóval 9 rendes tanárt alkalmaznak egyenként ezer 
forint fizetéssel és százötven forint lakpénzzel, valamint a 
többi (rajztanár, segédtanár, melléktanárok) tanerőkről s az 
iskola egyéb szükségleteiről intézkedik. 

Az V. pont meghatározza, hogy a 9 rendes tanár közül 
négyet a miniszter nevez ki, még pedig „nyilvános pályázat 
utján, a tanári testület és igazgató-választmány meghallgatása 
után" s „mindenesetre felerészben ág. h. ev., felerészben pedig 
helv. h. ev. egyének közül". A többi tanár választása az igaz-
gató-választmány jogköréhez tartozik. 

VI. Az igazgatót az igazgató-választmány a rendes taná-
rok közül három évről három évre felekezetek szerint válta-
kozva választja. A választás a vallás- és közoktatási miniszter-
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jnek mindenkor bejelentendő. A paritás fennebbi elvének meg-
sértése nélkül mindenki ismételten is megválasztható. 

A VII . pont a jelenleg alkalmazásban levő tanárokról 
intézkedik, valamint megjelöli azon tanszékeket főtárgyaikkal 
együtt, melyekre az nj tanárok kinevezendők lesznek. 

VIII . Az igazgató-választmány, mint az iskolafentartó 
testületek képviselője, az idézett törvényszakasz a) pontja ér-
telmében alapitványa és tőkepénze, épületei és mindennemű 
ingó és ingatlan vagyona továbbra is az intézet tulajdona 
marad s annak jövedelmei azontúl is az intézet czéljára fognak 
fordittatni, valamint ha ezen szerződés az idők folyamán akár 
azért, mert az intézetet s annak főhatóságai az államsegélyt 
továbbra igénybe nem veendik, akár bármely más okból az 
megszűnnék: az intézetnek időközben államsegély igénybe 
vétele mellett leendő mindennemű ingó és ingatlan vagyonbeli 
gyarapodás és fölszerelései az iskola osztatlan birtokában ma-
radnak s azok iránt az állam semmi kártéritési igényt nem 
támaszthat ; úgyszintén a netalán létrejövendő és az iskolát 
illető uj alapítványok is, ha csak ez iránt az alapitók másként 
nem rendelkeznek. 

IX. Az iskola fentartó testületek kötelezik magukat az 
idézett törvényszakasz b) pontja értelmében, hogy gymnasiu-
mukban a vallás- és közoktatásügyi miniszter által a rendel-
kezése ós közvetlen vezetése alatt álló gymnasiumokra nézve 
Idadott, vagy jövőre kiadandó tantervet alkalmazandják. Azon-
ban fentart ják maguknak, hogy azontúl is akár egyes rendes 
.tárgyak bővebb előadása, akár rendkívüli tárgyak fölvétele 
iránt a felekezeti főhatóság rendelkezéseit, melyek az elfogadott 
^tantervei ellenkezésbe nem állanak, s melyeket a miniszternek 
előlegesen bemutatni tartoznak, követhessék. 

A X. pont a tandíjat állapítja meg és a tandíjmentességet 
i r ja körül. 

XI . Azon esetben, ha a tandíjból a fent kitett 3000 fo-
rintnál több folyna be, a felesleges kizárólagosan tanszerekre 
fordítandó. A tandíjt esetről-esetre a miniszter az igazgató-
választmány ajánlatára fölemelheti vagy leszállíthatja. 

XI I . A gymnasium évi számadásai az igazgató-választ-
mány által megvizsgáltatván s helybenhagyatván, az egyházi 
főhatóság ut ján a vallás- és közoktatási miniszterhez tudomás 
vétel végett fölterjesztendők. 
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XII I . Az intézetnek mindennemű kötvényen vagy alapít-
ványi levélen levő követelései, — a mennyiben betáblázás által 
biztosítva nem volnának, — jelzálogilag biztositandók. 

XIV. Az iskola fentartó testületek kötelezik magukat,, 
hogy az iskola épületeinek jó karban való íentartását, a köte-
lesség vetésinek megállapított összeg szerint, — de netalán 
elemi csapások által szükségessé te t t nagyobb helyreállításokat 
vagy szükségessé lett építkezéseket — a rendes költségvetésen 
tul is, saját erejükön teljesitendik, valamint az épületek tűzkár 
elleni biztosítását is eszközlik. 

XV. A gymnasiummal összekötött és mellette jelenleg is 
fennálló tápintézet továbbra is az intézetet fenntartó testületek 
tulajdona marad, gondoskodván a fenntartó testületek mind-
egyike annak folytonos gyarapításáról és fentartásáról. 

XVI. A tanárok és tanulók fegyelmi ügyeiről a felekezeti 
jellegű iskolákra nézve a törvény 38-ik §-a rendelkezvén, ezen 
törvényszakasz rendelkezései a jelen szerződés által ezen isko-
lára is fentartatnak, mindazáltal ugy, hogy a miniszter által 
kinevezett tanárok fegyelmi ügyeiben a saját felekezeti fegyel-
mi hatóság által hozott ítéletek indokaikkal, valamint a vizs-
gálati iratokkal együtt fellebezésileg a miniszterhez minden 
esetben fölterjesztendők és csak a miniszter helyben hagyásá-
val léphetnek érvénybe. 

XVII . Az igazgató-választmány által választott ág. h. ev. 
tanárok kötelezve, a minisztérium által kinevezettek pedig jo-
gosítva vannak a tiszai ág. h. ev. egyházkerületi nyugdij-inté-
zetbe belépni; a helv. hitv. ev. tanárok pedig, legyenek bár 
akár kinevezve, akár választva — a mennyiben erre az egy-
házkerület által alkotott szabályrendetek őket nem kötelezik, 
az illető egyházmegyei vagy egyházkerületi gyámintézetbe való-
belépés szabad tetszésökre bizatik. 

Budapest, 1884. május 10-én. 

Kxín Bertalan, 
tiseáninneni ref. püspök. 

Trefort, s., k. 
(P. H.y 

(P. H.) 

Czékus István, 
a tiszai ág. h. ev. egyházk. püspöke. 

(P. H.) 

Hámos József, 
gymn. igazg. vál. elnök. 

(P. H.). 
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E szerződés az 1884-ik év szept. 1-ső napjával életbe 
lépvén , már az 1884/5-ik tanévben a VII-ik osztályt, 1885/6-ik-
ban pedig a VlII- ik osztályt is megnyithattuk, igy gimnázi-
umunk teljes nyolcz osztályú gimnáziummá egészülvén ki, az 
érettségi vizsga felvételére is jogot nyert. 

Azonban a szerződés XIY-ik pontja szerint a tanépület-
:nek jókarban tartása, a szükséges helyiségek épitése az igaz-
gató-választmánynak lévén kötelessége: csakhamar beláttuk, 
hogy a tanépület a folyton szaporodó növendékek befogadására 
elégtelen, hogy sem kellő száma tantermekkel, sem a tanszerek 
és taneszközök elhelyezésére elegendő helyiségekkel nem ren-
delkezünk, sem tornacsarnokunk nincs, pedig ezeket a tanügyi 
kormány nemcsak sürgette, hanem, — amihez joga is volt. — 
megkövetelte. Ezért megvásároltuk a szomszéd telket 2500 írt-
ért, melyen egy 6 termet magában foglaló két emeletes szárny-
épületet épit tet tünk 8000 írtért, — kölcsönpénzen. Ez összeg 
kamatjának (360 fr t) fizetését a nemes város készséggel vállalta 
magára a mellett, hogy 109000 téglát ingyen bocsátott az 
igazgató-választmány rendelkezésére. 

De a tanuló ifjúságnak folyton növekedő száma, a tan-
szerek és taneszközök szaporodása folytán mihamar kitűnt, 
hogy a kibővitett épület, — melynek egyik földszinti helyi-
ségét ideiglenesen a torna tanitására rendeztük be, — nem 
elegendő. Nem pedig különösen azért, mivel az egyes szertárak 
az illető tantermektől távolesvén, a zig-zugos, — e mellett 
keskeny folyosókon a taneszközök ki és beszállitása nemcsak 
időveszteséget okozott a tanitás menetében, de igen sok eset-
ben, — különösen a nagyértékü természettani eszközöket — 
veszélyeztette is. E mellett a tanügyi kormány több izben 
erélyesen sürgette a tornacsarnok felépitését. 

E kívánalomnak eleget teendő az 1889-ik év nyarán dí-
szes, mintegy 200 Q méternyi területű tornacsarnokot épittet-
tünk 6000 f r t költséggel, melyhez Rimaszombat városa a szük-
séges téglamennyiséget ismét díjtalanul utaványozta. 

Ekkép a viszonyoknak megfelelően berendezkedvén, azt 
hittük, hogy tanintézetünk nyugodtan folytathatja hivatását, 
s az úgyis megfogyott alaptőkénket ujabb, rendkívüli kiadás 
nem fogja terhelni. 

Azonban az 1890-ik évi XXX-ik t.-cz. a görög nyelvet 
facultativvá tette. Ez intézkedést mi is elfogadtuk, minek követ-
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keztében egy uj tanszék rendszeresítése vált szükségessé, mivel 
a görögpótló rajz és irodalom tanítása miatt a tanórák száma 
19-czel szaporodott. Igy állítottuk fel a 12-ik tanszéket s vá-
lasztottuk külön a tornatanitást a rajztanitástól, melyek eddig 
egy kézben voltak, mi által 1600 ír t tal növekedett kiadásunk. 

Előre láttuk, hogy ily megterheltetéssel szemben, habár 
jövedelmi forrásunk némileg emelkedett is (tandíj) elébb-utóbb 
megfogunk akadni. Sőt a mennyiben sem a tanári fizetések 
fokozatos emelésére, sem ötödéves pótlékra kilátásunk nem le-
hetett, tanáraink közül azok, kiket családi és egyéb viszonyok 
ide nem csatoltak, folytonosan változnak. E bajokon segítendő, 
elhatározta az igazgató-választmány, hogy az eddig élvezett 
7000 fr t államsegély felemelése érdekében a szükséges lépéseket 
megteszi. 

Az eszme élénk visszhangra talált nemcsak tanintézetünk 
pártfogóinál, hanem a két testvér egyházkerület vezérférfiainak 
keblében is. S az e czélból fogalmazott emlékiratot 1891. julius 
havában egy küldöttség nyúj tot ta be gróf Csá/cy Albin vallás-
és közoktatásügyi miniszternek, ki a küldöttséget*) — megért-
vén a küldetés czélját — kiváló jóakarattal fogadta s meg-
ígérte, hogy mihelyt az ország pénzügyi viszonyai megengedik, 
az államsegélyt emelni fogja. 

De a kedvező válasz sokáig váratot t maga után, igy 
kénytelenek voltunk ügyünk elintézését megsürgetni már a 
következő évben. Ekkor nyertük azon biztató választ, hogy 
az ország pénzügyi helyzete még most ugyan nem engedi, 
hogy ez ügyben végérvényes határozatot hozzon a magas tan-
ügyi kormány, de beismerve az iskola súlyos anyagi helyzetét, 
s méltányolva azon fontos missiót, melyet ez közművelődési 
és hazafias téren teljesít, az 1893-ik évre 1000 f r t rendkívüli 
segélyt fog a miniszter tanintézetünk részére kiutalványozni. 

Igy az elsó lépést siker koronázta, ettől kezdve évről-
évre emelkedett a szerződésileg biztosított 7000 fr t rendes évi 
államsegély mellett a rendkívüli segély, hol egy-, hol kétezer 
forinttal. — Végre az ügyet Zelenka l'ál püspök ur vette ke-
zébe, s a tiszai ágost. hitv. evang. középiskolák igazgatóit 
meghívta 1894. május havában Budapestre, hogy itt a taninté-

*) E küldöttséget Bornemisza László alispán vezette. Tagjai voltak : 
Fáy Gyula országos képviselő, Molnár József ügyvéd, Samarjay János 
földbirtokos, Bodor István és Zachar Gusztáv tanárok. 
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zetek anyagi helyzetét megbeszélve, a hat középiskola egyenlő 
mérvű segélyezése érdekében a szükséges lépéseket megtegyük. 

Az igazgatók meg is jelentek s a püspök vezetése alatt 
tisztelegtek t/rőf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél (189-1. febr. 23.) s tőle azon határozott választ nyerték, 
hogy az iskolák anyagi helyzetét meg fogja vizsgáltatni s a 
tanintézetek súlyos anyagi helyzetén az ország pénzügyi hely-
zete szerint ujabb szerződés által is segiteni fog, addig pedig, 
mig ez megtörténhetnék, a rendkivüli államsegélyt évről-évre 
emelni fogja. 

A miniszter megbizott ja: Dr. Csíki/ Kálmán műegyetemi 
tanár, 1894. október 3-án meg is jelent Rimaszombatban, s itt 
az intézet szükségleteit a jövedelemmel összehasonlította. Ez 
összehasonlításnál kitűnt, hogy ha tanintézetünk anyagilag is 
teljesen az állami középiskolák színvonalára akar emelkedni, 
19000 f r t évi rendes államsegélyre volna szükség, mi azonban 
könnyen veszélyeztetné autonom jogait s túllépné azon határt, 
melyen az államkormány az ország pénzügyi helyzetének meg-
zavarása nélkül tűi nem mehet. 

Ezeknek figyelembe vétele mellett a miniszter 13000 f r t 
évi államsegélyt ajánlott fel. 

Azonban bármily mérvben igyekeztünk is mérsékelni 
óhajtásainkat, leszállítani igényeinket, a felajánlott 13000 fr t 
államsegély mellett berendezkedni nem tudtunk, s a mennyi-
ben a rendkivüli államsegély fokozatos emelése, — habár a 
miniszter jóindulatában ily előzmények után kételkedni sem 
okunk, sem jogunk nem lehetett, — szerződésileg biztosítva 
nem volt, igy méltán félhettünk attól, hogy esetleges minisz-
teri változás az eddig elért eredményt is veszélyeztetheti: 1895. 
április 3-án Kun Bertalan püspök vezetése alatt Bornemisza 
László, Kubinyi Aladár, Fáy Gyula orsz. képviselő, dr. Szabó 
Samu, Samarjay János, Molnár József, Fábry János igazgató 
és Bodor István tanárból álló küldöttség tisztelgett Dr. Wlas-
sics Gyula miniszternél s a tanügyi kormány többi vezér-
férfiainál, kik mindannyian biztosítottak bennünket arról, hogy 
tanintézetünk helyzetének javítása, fennállásának biztosítása a 
tanügyi kormány kiváló gondját képezi, igy a már évről-évre 
fokozottabb mérvben kiutalványozott rendkivüli államsegélyt 
ezután is megfogjuk kapni, de a szerződés megkötésével még 
várnunk kell. 
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És mi, — bizva ügyünk jogos és igazságos voltában, s a 
két prot. testvérfelekezet tevékeny és áldozatkész püspökeinek 
s iskolánk pártfogóinak támogatásában, — vártunk, mig végre 
az 1896. év márczius hó 8-ikán tartot t igazgató-választmányi 
gyűlésen két, tanintézetünk érdekében igen fontos megállapo-
dásra jutottunk. 

Ugyanis a jelzett napon Zelenlca Pál. püspök ur, körünk-
ben megjelenvén, az általa vezetett gyűlésen sikerült a vallás-
tanári állást a két prot. egyház törvényei értelmében szervezni 
és iskolánk háztartását akként rendezni be, hogy 16000 forint 
állandó évi államsegély mellett autonom jogainkat megtarthat-
juk, és biztos alapot nyertünk arra nézve, hogy tanintézetünk 
anyagi zavarokkal többé küzdeni nem leend kénytelen. 

Igaz, hogy az ily keretben való berendezkedésnél le kel-
lett mondanunk arról, mit a magas tanügyi kormány oly sok-
szor hangoztatott, hogy a felekezeti iskolák, — így a miénk 
is, — anyagilag is teljesen az állami középiskolák színvonalára 
emelkedjenek, mert az 1800 frtos törzsfizetés elesett, s meg-
kellett elégednünk három fokozattal, t. i. 1200, 1400 és 1600 
f r t törzsfizetéssel.*) 

A vallástanári állásra nézve elhatározta a gyűlés, hogy 
egy 1200 f r t törzsfizetéssel és 250 f r t lakbérrel javadalmazott 
vallástanári állást rendszeresít, s e javadalmat a két protestáns 
egyház lelkészei, illetve a két egyházkerület, vagy ezek püs-
pökei által a vallástanitással megbízott vallástanárok között 
egyenlő mérvben megosztja, — kik azonban sem magasabb 
fizetésre, sem országos nyugdíjra igényt nem tarthatnak, s kö-
telességük leend a két prot. egyház tanai szerint a vallástant 
mind a VIII . osztályban, heti 16 órán tanítani. 

E határozatot ugy a két egyházkerület, mint az ev. ref. 
egyetemes convent (1897. márcz. 30—31-én) megerősítvén, már 
az 1896/97. tanévvel életbe is lépett, s a vallástanitással Czinke 
István ev. ref és Glauf Pál ág. hitv. ev. lelkész megbízattak. 

*) A szerződés-tervezet 4-ik pontja alapján az igazg.-választmány, 
— mielőtt n szerződés végleg megköt te tnék, — egy elvi jelentőségű ha-
tározatot hozott az előléptetésre nézve Ugyanis 1897. szeptember '27-én 
ta r to t t gyűlésében elhatározta, hogy a tanintézetnél az I-ső fizetési foko-
zatba 14, a 11-ikba 10 évi<r kell szolgálni, de fentar tot ta magának azon 
jogot, hogy azokat, „kik a gyakorlati tanitás, vagy irodalmi téren és az 
iskola egyéb érdekeinek előmozdításánál kiváló érdemeket szereztek, — 
soron kivűl is előléptethesse." 

11 
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Itt állapítottuk meg a következő „normal költség-

3 co 
S z ü k s é g l e t 

Egyenként 1 
3 co 

S z ü k s é g l e t 
frt kr. f r t kr. 

a) Személyi kiadások. 
1 3 rendes tanár fizetése a 1600 fr t 4800 . 
2 4 „ „ „ „ 1400 „ 5600 — 

3 6 _ „ „ 1200 „ 7200 — 

4 Korpót lékokra 100—100 ír t jával . 2500 — 

5 13 rendes tanár lakbére a 250 fr t 3-250 — 

6 Tomatan i tó fizetése 800 frt, lakbér 
200 f r t 1000 — 24350 — 

b) Járulékok. 
7 Igazgatói különdíj 300 
8 Pénztárnok tiszteletdija 200 — 

9 Enektani tónak . . . . . . . 100 — 

10 Könyvtár és muzeumok kezelőinek 120 
11 Iskolai alapra 327 tanulótól . . . 327 — 

12 Országos nyugdí j ra 2026 — 

13 Szolgák fizetése 400 — 3473 — 

c) Segélyekre. 

14 Tápintézeti szükséglet 5282 99 
15 Ösztöndíjakra 517 09 
16 Tandíj elengedés 5"/0  392 — 6192 08 

d) Dolcgi kiadások. 

17 Adó 50 — 

18 j^pületfentartás 400 — 

19 Fűtés, világítás, t isztogatás . 348 31 
20 Iroda, értesítő, nyomtatványok . 300 — 

21 Hivatalos küldetésekre 130 — 

22 Könyvtác és muzeumokra . . 800 — 2028 31 

e) Béregyenleg. 
23 A tanépület s mellékhelyiségekért 3840 — 

4454 24 Tanszerek és felszerelésekért . . 614 1 4454 

Összesen . 40497 39 

Kelt Rimaszombatban, 1898. évi junius hó 28-án a rima-
nak e napon ta r to t t gyűléséből. 

Knbinyi Aladár, Bodor István, 
elnök. igazgató. 
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vetés"-i tervesetet, mely később el is fogadtatott: 

M F e d e z e t 
Egyenkén t Összesen 

O GQ fr t kr. f r t kr. 

a) K a m a t o k b ó l . 

1 
2 

3 

Alaptőke 42858 frt 39 kr. kamata . 
Ösztöndijtőke 13749 f r t 41 kr ka-

mata -
Tápíntézeti tőke 27577 fr t 99 kr. 

kamata ! 

b) J á r u l é k o k b ó l 

1957 

517 

1320 

06 

09 

99 3795 14 

4 
5 
6 
7 
8 

Tan- és beiratási di jakból . . . . 
Iskolai alapra 327 tanulótól , . . 
Országos nyugdí j ra a tanulóktól . 
Orsz. nyugdí j ra a tanároktól 2u/0 . 
Tápintézeti tanulóktól 

o) I n g a t l a n o k b ó l . 

8502 
327 
981 
418 

3962 

— 

14190 -

9 Szántóföld és rét jövedelme . . . 

d) K ö t e l e z e t t á l l a n d ó 
s e g é l y b ő l . 

444 41 444 41 

10 
U 
12 
13 

Rimaszombat városa 
Kishonti ág. hitv. ev. esperesség 
Rimaszombati ev. ref. egyház . . 
A tápintézettől 

e) B é r e g y e n l e g . 

1024 
147 
42 

400 1 
1 

21
 

1613 84 

14 
15 

A tanépület ós mellékhelyiségek . 
Taneszközök és felszerelések után 

f ) Á l l a m s e g é l y b ő l . 

3840 
614 4454 -

16 Az állani által biztosított összeg . . i 6000 16000 — 

összesen . 
II 

40497 39 

s z o m b a t i e g y e s ü l t p r o t e s t á n s f ő g i m n á z i u m i g a z g a t ó - v á l a s z t m á -

Nagy Ferencz, 
pénztárnok. 

Zachar Gusztáv, 
jegyző. 

11* 
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Ily előzmények után jött létre a következő ujabb szerző-
dés, melyet a két testvér prot. egyházkerület s az ev. ref. 
egyetemes convent megerősített s a magas tanügyi kormány 
elfogadott : 

„Szerződés", 

mely egyfelől a közoktatásügyi m. kir. miniszter ur, másfelől 
a rimaszombati egy. prot. főgymnasium igazgató-választmánya, 
mint a fentartó testületek képviselője között, a nevezett fő-
gymnasium államsegélyének felemelése tárgyában az 1883. évi 
X X X . t.-cz. 17. §-a értelmében köttetik az alábbi feltételek 
mel le t t : 

1. A rimaszombati egyesült prot. főgymnasium igazgató-
választmánya érezvén azt, hogy a vezetése alatt álló fogyni -
nasiumot az 1884. évi május 10-én kötött szerződésben bizto-
sított 7000 frt, illetőleg az időközben fokozatosan 14000 fr t ra 
felemelt évi államsegély igénjHbe vétele mellett sem képes a 
kor és a törvény követelményeinek minden tekintetben meg-
felelő módon berendezni, az 1883. évi X X X . t.-cz. 47-ik §-sa 
alapján a két prot. felekezet illetékes egyházi főhatóságának 
beleegyezése és helybenhagyása mellett a szükséges jogfentar-
tásokkal és kötelezettségekkel ujabb szerződésre lép, s az ezen 
szerződésben biztosított államsegélyt önként elfogadja. 

2. E czélból a főgymnasium igazgató-választmánya ./• alatt 
bemutatván egyfelől az iskola tőkéinek és alapitványainak biz-
tosított kamatjövedelmét, az ingatlanok haszonélvezetéből be-
folyó bérösszeget, valamint az eddig is beszedett tandíjból 
biztosan befolyó jövedelmet, nemkülönben a rendes évi ado-
mányok összegét, az intézeti épületek béregyenértékét, a fel-
szerelések használati egyenértékét, végül a tápintézet évi jö-
vedelmét, melyek együttvéve 24497 f r t 39 kr t évi összeget 
képviselnek; — másfelől a törvényes és korszerű igényeknek 
megfelelő évi szükségletét, mely 40497 fr t 39 krt tesz, az ezen 
kiszámításból folyó és kitűnő fedezetlen hiány pótlására 16000 
f r t évi maximalis államsegélyt kér és vesz igénybe, illetőleg 
fogad el, melynek az államköltségvetés keretébe való fokozatos 
felvételét s abban állandó maximalis tételül való megtartását 
mindaddig, mig azt az iskolát fentartó testület igényli, a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megajánlja és megígéri, 
hogy, ha a törvényhozás e szerződésileg kikötött összeget meg-
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szavazza, — előleges félévi részletekben a rimaszombati m. 
kir. adóhivatalnál az igazgató-választmány elnökségének állan-
dóan utalványozza. 

3. Az igazgató-választmány, mint a fentartó testületek 
képviselője, kötelezi m a g á t : 

a) hogy mindaddig, mig az államsegély fentebbi összegét 
az állampénztárból igénybe veszi, s mig e szerződés érvényben 
áll, az intézetben — az igazgatót, a vallás- és rajztanárt is 
beleértve, — 13 rendes tanárt tart, kik közül háromnak évi 
törzsfizetése 1600, négyé 1400, haté 1200 frtban, mindenik lak-
bére 250 frtban, az ötödéves pótlék az ezen tanintézet kebe-
lében eltöltött szolgálati évek után 5 izben 100—100 forint-
ban állapittatik meg, melynek fedezésére 2500 forint irányoz-
tatik elő. 

Ezeken kivül évi 800 f r t fizetéssel s 200 fr t lakbérrel 
és a fentebb körvonalozott ötödéves pótlékkal dijázott rendes 
tornatanár t tart, s kötelezi magát az igazgatónak 300, a pénz-
tárosnak 200, a könyvtár és a muzeumok őreinek 120 forint 
tiszteletdijat adni ; az összhangzatos énektanításért az ének-
tanitónak 100 fr tot fizetni, kellő szánni szolgáról s azok fize-
téséről gondoskodni; s végül gondoskodik a tanszerek, tanesz-
közök gyarapításáról, az iskolai épületek jókarban tartásáról, 
fűtésről és világításról s egyéb felmerülő szükségletekről oly 
mérvben, a mint az a mellékelt normál költségvetésben fel 
van tüntetve, sőt a vagyon és jövedelem emelkedésével még 
nagyobb mérvben is; 

b) hogy e tanintézetben a tannyelv jövőre is kizárólago-
san magyar leend, s hogy a görög nyelv mellett a görögöt-
pótló irodalmat és rajzot a törvényes óraszámban tanít tat ja. 

4. A választott és a m. kir. kormánytól kinevezett rendes 
tanároknak előléptetése a magasabb fizetési fokozatba üresedés 
esetén, az intézetnél eltöltött szolgálati évek száma mellett, 
tekintettel a szerzett érdemekre is, — az igazgató-választmány 
jogkörébe tartozik, mely az előléptetés kérdésében, különösen 
az e czélra összehívott s az alapszabályok értelmében hatá-
rozatképes ülésében határoz. 

5. Az össze« szükségletet képviselő 40497 fr t 39 krból a 
fentartó testületek 24497 fr t 39 krt, az állam pedig 16000 frtot 
viselvén, ezen aránynak megfelelően a 13 tanári létszámból 
hatot , a két felekezet közötti paritas elvének megfelelően, az 
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eddigi mód szerint, autonom jogánál fogva, a törvényes kellé-
kekkel és képesítéssel biró egyének közül a fentartó testüle-
tek képviselője: az igazgató-választmány választ; egynek: a 
vallástanárnak helyét a helybeli ev. ref és ág. ev. egyházak 
lelkészei, vagy az egyházaknak külön e czélra alkalmazott 
katechetái töltik be ; hatot pedig nyilvános pályázat utján, az 
igazgató-választmány meghallgatása után, de kijelöléshez nem 
kötve, szintén törvényesen képesített és mindenesetre protes-
táns egyének közül, a két felekezet közötti paritas elvének 
figyelembe vételével, a vallás- és közokt. m. kir. miniszter 
nevez ki. A melléktanárok választása s az isk. szolgák alkal-
mazása a mostani gyakorlat szerint, az igazgató-választmány 
jogaihoz tartozik. 

Az igazgatót a rendes tanárok közül a paritas elvének 
figyelembe vétele mellett, vagyis a két prot. felekezet szerint 
felváltva 6—6 évre az igazgató-választmány választja. A vá-
lasztás eredménye a m. kir. vallás- és közokt. minisztériumnak 
minden esetben bejelentendő. 

A jelenlegi rendes tanárok, — a mennyiben megfelelnek 
a törvény 29. §-ának, illetőleg az ebben foglalt feltételeknek, 
— állomásaikon megmaradnak. 

A meghatározott létszámból a tanszakok szerint 6 tan-
széket, még pedig 2 classica-, 1 német pliilologiai, 1 mennyi-
ségtan-physikai, 1 természetrajz-földrajzi és 1 rajz és geomet-
riai tanszéket, üresedés esetén, esetleg u j tanszék rendszeresí-
tésénél a m. kir. vallás és közokt. miniszter tölt be, míg a 
többi tanszékek betöltésének joga, a vallástanári állás kivéte-
lével, az igazgató-választmányt, mint a fentartó testületek 
képviselőjét illeti. Fentar t ja magának mégis a m. kir. vallás-
és közokt. miniszter, hogy az általa kinevezett azon tanárokat, 
kiknek tanítói és nevelői működése a főgymnasiumnál üdvös-
nek nem mutatkozik, visszahívhassa, valamely állami közép-
iskolánál alkalmazhassa. 

A mennyiben állami kinevezés alá eső oly tanszék üre-
sedik meg, melyet előbb magasabb: második vagy első fizetési 
fokozatba is tartozó tanár töltött be r a pályázat oly módon 
lesz kiírandó, hogy a kinevezés a pályázat eredményéhez ké-
pest, jelesebb tanerő megnyerése tekintetéből,, esetleg második 
vagy első fizetési fokozatba is történhessék, föltévén, hogy az 
igazgató-választmány a magasabb fizetési fokozatba való alkal-
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mazást maga hozza javaslatba. Különben a kinevezés minden-
kor a három fizetési fokozatba történik. 

6. Minthogy az iskolának saját vagyonából és bevételéből 
származó jövedelme az állami hozzájárulás összegét túlhaladja, 
az 1883. X X X . t.-cz. 47-ik §-ának cl) pontja értelmében a fő-
gimnázium eddigi felekezeti jellege s önkormányzati jogköre 
épségben fentartatik, s a tanintézet feletti összes igazgatási 
jog az idézett törvényszakasz a), b c ) pontjainak alapján, s 
az alább következő pontok meghatározása mellett, továbbra is az 
igazgató-választmányt, illetőleg a felekezeti főhatóságokat illeti 
s a vallás- és közokt. minisztérium csakis a felügyeleti jogot 
gyakorolja a segélyezett iskola irányában. 

7. Az igazgató-választmány, illetőleg a felekezeti főható-
ságok kötelezik magukat az idézett törvényszakasz h) pontja 
értelmében, hogy a vezetésük és felügyeletük alatt álló fő-
gimnáziumban a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
a rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló gimnáziumok 
részére kiadott, vagy a jövőben kiadandó tantervet alkalma-
zandják. — Az igazgató-választmány azonban fentar t ja ma-
gának, hogy ezenfelül akár egyes tantárgyak bővebb tanitása, 
akár rendkivüli tantárgyak felvétele iránt illető felekezeti fő-
hatóságainak rendelkezéseit, melyek az elfogadott állami tan-
tervvel ellenkezésben nem állanak, s melyeket a miniszternek 
előlegesen bejelenteni tartozik, foganatosíthassa. 

8. A tandij megállapítása, valamint a tandíjmentesség el-
bírálása az igazgató-választmány jogkörében marad azzal a 
megjegyzéssel, hogy tandíjmentességet csak jó magaviseletű s 
legalább is jó előmenetelü tanulók élvezhetnek. Az igazgató-
választmány fentart ja magának, hogy kivétel nélkül minden 
tanulótól továbbra is 1 for in to t az iskolai törzsalapra, 3 fo-
rintot pedig az országos nyugdij-intézetre évi illeték fejében 
szedhessen. 

0. Az igazgató-választmány, illetőleg az egyházi főhatóságok 
az 1883. X X X . t.-cz. 47. §-ának a) pontja értelmében kijelen-
tik, hogy az ez idő szerint meglevő minden gymn. alapítvány, 
tőkepénzek, épületek s mindennemű ingó és ingatlan vagyon 
továbbra is a fögymnasium tulajdonában maradnak, s hogy 
azoknak jövedelmei továbbra is a fögymnasium czéljaira fog-
nak fordít tatni; másfelől azt, h o g y h a e szerződés idők folytán 
akár azért, mert a fögymnasium s ennek főhatóságai az állam-
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segélyt továbbra is igénybe nem veszik, akár más okból meg-
szűnnék, a főgymnasiumnak időközben az államsegély igénybe-
vétele mellett előállt minden ingó és ingatlan vagyonbeli 
gyarapodása és felszerelései a főgymnasium osztatlan tulajdo-
nában maradnak, s azok iránt az államkormány semmi vissza-
térítési igényt nem támaszthat ; a netalán létesülő uj alapít-
ványok szintén a főgymnasium tulajdonában maradnak, hacsak 
az alapítók másként nem intézkednek. 

10. A vallás és közoktatásügyi miniszter fentart ja magá-
nak. hogy amennyiben a rimaszombati egyesült prot. főgymn. 
vagyoni viszonyai megjavulnak, a tanintézethez szorosan nem 
tartozó alumneumi tételeknek mind a szükséglet, mind a fe-
dezet rovatából megfelelő arányban való elhagyását megkí-
vánhassa. 

11. A gymnasiumnak mindennemű kötvényekben vagy ala-
pítványi leveleken alapuló követelései az egyházmegye és az 
egyházkerületek évi járulékain kívül betáblázás által jelzálogi-
lag biztosítva lévén, a jövőben szerzendő ilynemű igényei ha-
sonlóan biztositandók lesznek. 

12. A főgymnasium évi számadásai az igazg.-választmány 
által megvizsgáltatván s helybenhagyatván, az egyházi főható-
ság utján a vallás és közoktatási miniszterhez tudomásvétel és 
esetleges észrevételek tétele végett felterjesztendők. 

13. A tanárok fegyelmi ügyéről az alapszabályok és a 
szentesitett egyházi törvények rendelkezvén, ezen rendelkezé-
sek ezen szerződés által is fentartatnak. A minisztertől kine-
vezett tanárok fegyelmi ügyében azonban a felekezeti főható-
ság által hozott ítéletek indokaikkal és a vizsgálati iratokkal 
együtt felebbezésileg a miniszterhez minden esetben felter-
jesztendők és csak a miniszter helybenhagyásával léphetnek 
életbe. 

14. E szerződés megkötése után is érvényben marad a 
rimaszombati ev. ref. egyháztanácsnak azon joga, mely már 
az egyesüléskor is kikötietett, hogy ajánlatára tartozik az 
igazgató-választmány 6 szegénysorsu, jómagaviseletü és szor-
galmas tanulót teljes tandíjmentességben részesíteni. 

15. E szerződés ti eredeti példányban és pedig az első a 
um. m. kir. vallás és közokt. miniszter ur, a második a tiszán-
inneni ev. ref., a 3-ik a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületek, 
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a 4-ik a rimaszombati ev. ref. egyház, az 5-ik a kislionti ág. 
hitv. ev. egyházmegye, a tí-ik a rimaszombati egyesült prot. 
főgymnasium részére állittatik ki. 

Kelt Rimaszombat, 1898. julius hó 28-án, a rimaszombati 
egy. protest. főgymnasium igazgató-választmányának e napon 
tartot t gyűléséből. 

Kubinyi Aladár, Bodor István, Zacliar Gusztáv, 
elnök. igazgató jegyző. 

Baksay István, 
eo. ref. főgondnok. 

Molnár József, 
ig. rál. tag. 

(P. H.) 

43497. sz. 

„Elfogadom." 

Budapest, 1898. julius 20-án. 
Wlassics. (P. H.) 

2227—898. — A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület mint 
az egyházi főhatóság képviseletében jóváhagyja. 

Az Elnökség: 
Miskolezon, 1898. augusztus 23-án. 

Zelcnka Pál, ^p H ^ Szentiványi Árpád, 
püspök. egyházker. felügyelő. 

1085—1898. sz. — A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület, 
mint egyházi főhatóság képviseletében jóváhagyja. 

Az Elnökség: 

Kán Bertalan, p ^ Br. Vay Béla, 
püspök. főgondnok. 

E szerződés által — autonom jogaink teljes épségben 
tartása mellett — tanintézetünk fenállása és fejlődése teljesen 
biztosítva van. 

* 

Még három nevezetes mozzanatról kell e helyen megemlé-
keznem. melyeknek egyikénél egy több, mint félszázados ta-
nári működés nyerte meg a méltán kiérdemelt elismerést, t. i. 
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a Baksuy István, tanártársunk jubilaeumáról, — második ha-
zánk 1000-ed éves fennállásának megünneplése, mig a har-
madikat a tervbe vett uj tanépület emelése tárgyában kifejtett 
mozgatom képezi. 

Az első, melyet 189-4. junius hó 23-ikán tartottunk meg, 
főgimnáziumunknak valódi örömünnepe volt. A főgimnázium 
növendékei már junius 22-ikén fáklyás menetet rendeztek az 
ünnepelt tiszteletére, mely alkalommal Héderváry Lehel fejezte 
ki az ifjúság tiszteletét és háláját. A tulajdonképeni ünnepély 
azonban az ev. ref. templomban folyt le, melynek tágas pad-
sorait zsúfolásig megtöltötte a tisztelők nagy serege. Az ünne-
pélyt Bornemisza László, igazgató-választmányunk elnöke, nyi-
totta meg, üdvözölvén az igazgatóság nevében az iinepeltet; 
majd Fábry János igazgató méltatta Baksay félszázados tanári, 
társadalmi működését, üdvözölvén őt a tanári kar nevében. 
Ezután a volt tanitványok üdvözlése következett, kiknek ér-
zelmeit Kubinyi Aladár, törvényszéki elnök tolmácsolta, át-
nyújtván a volt tanitványok által a „Baksay"-alapra gyűj töt t 
700 fr tnyi ösztöndij-alapitványt. A tanügyi kormány nevében 
Iiámos László, főispán mondott üdvözlő beszédet, á tnyújtván 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter üdvözlő iratát. 

A jubileumi ünnepély további folyama alatt beszédeket 
mondot tak: Farbaky József egyházkerületi főjegyző a tiszai ág. 
ev. egyházkerület nevében. Buszkai Gyula a gömöri ev. ref. 
egyházmegye, Terhes Bál a rimaszombati ev. ref. egyház, T)r. 
Lichtschein Adolf a rimaszombati izr. hitközség nevében. Majd 
Szabó György polgármester nyújtot ta át a diszpolgári oklevelet, 
mire a nőegyesület üdvözlete következett, melynek nevében 
Terhes Bál tolmácsolta a nők üdvkivánatait. — A tanintézetek 
közül először a sárospataki alma mater küldöttje, Makláry Papp 
Miklós tartott szép üdvözlő beszédet, utána a rozsnyói róm. 
kath. főgimnázium részéről Gróh István, s az ottani ág. ev. 
tanári kar nevében az agg Kramarcsik Károly — ki maga is 
már elelőtt 8 évvel megülte jubileumát — üdvözölte Baksayt, 
mire a losonczi áll. főgymn. igazgatója Gresits Miksa, s a 
nagyrőczei keresk. isk. igazgatója Berjéssy László mondták el üd-
vözlő szónoklataikat, — s miután Törköly József a közs. iskolák-, 
Molnár József a rimaszombati kaszinó-, Bábely Miklós a polg. 
olv. kör-, Kishonthy Gyula a takarékpénztár-, Hennyey Kálmán 
a népbank-, Szöllösy István az egyházi énekkar- s Dr. Szabó 
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Samu a dalárda nevében fejezték ki szerencsekivánataikat, a 
lélekemelő ünnepély véget ért. — Táviratilag üdvözölték a 
jubilánst: Szász Károly, dunamelléki ref. püspök, Baksay Sán-
dor, Hegedűs István, Splényiné-Blaha Lujza, Fáy Gyula, orsz. 
képviselő, Mitrovics akad. tanár. Dunay Ferencz tank. főigaz-
gató, Schilling L. egyet, tanár, Szuhay B., Vámossy igazgató, 
a pápai ev. ref., losonczi áll., eperjesi, iglói ág. ev.stb. iskolák. 

Végül az ünnepelt professor tisztelői a „Széchény-kert"-
ben 150 teritékü kedélyes közebédre gyűltek össze, s a jubile-
umi ünnepségeket alkonyatig tartó tánczmulatság rekesztette be. 

De a legragyogóbb fény az ünnepélyre, ünneplőkre és 
ünnepeltre a magyar királyi trónról sugárzott alá, midőn 0 Fel-
sége Baksay Is tvánt érdemeinek méltatásaul királyi tanácsossá 
nevezte ki. 

Ez volt Magyarországon, sőt talán az egész Európában, . 
az utolsó ötvenéves középiskolai tanári jubilaeum. 

* 

Hazánk ezredéves fennállásának 1896. május 9-ikén szen-
teltünk ünnepet. Az ünnepély sorrendjét az ifjúsági énekkar 
nyitotta meg a „Hymnus" szabatos előadásával, majd Szath-
máry József, tanártársunk, buzgó imában fejezte ki hálánkat a 
gondviselés iránt, ki hazánkat, a „népek oczeánján e hullámtól 
vert sziget"-et, 1000 éven át megoltalmazta ; s nemzetünket a 
szenvedések között a kétségbeeséstől, a jólétben, mely csak 
kis sziget lehet a bánat tengerében, az elbizakodottságtól m e g -
oltalmazta. 

A lélekemelő ima elhangzása után Sárkány Imre, tanár, 
vázolta nemzetünk ezeréves küzdelmét, melynek hallatára ön-
kénytelenül is eszünkbe jutnak a költő szavai: „Isten csodája, 
hogy még áll hazánk"! De megtartotta ezt azon határtalan 
honszeretet, mely őseink keblét áthatotta, s a nemes erő és 
önbizalom, mely izmait feszitette, és azon körültekintő honfiúi 
értelem, mely mindig meghallotta nemcsak, hanem meg is 
hallgatta a korszellem intő szavát, sőt annak tanácsát megfo-
gadta és utasitását követte is. Es míg e nemzetnek egyik ké-
zéi >en ott volt a fénylő czél, melyről ellenségeinek vére cse-
pegett, — addig másik kezével bibliát forgatott, vagy az eke 
szarvát tartotta, vagy az ipar, művészet és tudomány terén 
munkálkodott. Amaz megedzette, ez műveltté tette, s igy lett 
önmagának védelmezője és tanítója. 
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Mio- az előbbi beszéd a multat tárta fel drámai vonások-
ban, addig a következő szónok. Dr. Veres Samu tanártársunk, 
a jelent és jövőt tárta fel. Igen találó s a szivből jövő és 
szivliez szóló, költői hasonlatokban gazdag ünnepi beszédet 
hallottunk, melyben hazánk történetének nagy alakjait állitotta 
követendő példakép az ifjúság elé, kimutatván, hogy ,.a tiszta 
erkölcs az a talaj, melynek mélyében a hazaszeretetnek legdrá-
gább "kincsei teremnekezek az eréig s a szépért, jóért való 
lelkesedés, melyek munkaszeretettel párosulva, nemcsak uj 
ezerévet, de örök életet biztosítanak nemzetünknek. 

Az ü n n e p é i t a közönség a ..Szózat" elzengésével zárta be. 
* 

E korszak utolsó és kimagasló mozzanatát azon mozgalom 
képezi, melyet az uj tanépidet emelése érdekében indítottunk meg. 

Ugyanis már régen éreztük, hogy tanépületünk, — habár 
annak javítására és kibővítésére 1875. óta több, mint 32000 
fr tot fordítottunk, az évről-évre szaporodó tanuló ifjúság be-
fogadására elégtelen, a tanszerek és taneszközök elhelyezésére 
kellő számú és nagyságú termekkel nem rendelkezünk; a szük 
és sötét lépcsőház a közlekedést nehézkessé, sőt veszedelmessé 
teszi: igy már most, — habár még az állammal kötendő 
iijabb szerződés nincs is aláírva és szabályszerűen kiállítva, 
gondoskodnunk kell előre is arról, hogy egy a kor- és neve-
lésügy kívánalmainak mindenben megfelelő modern iskolaépüle-
tet emelhessünk. 

Az indítványt 1897. márczius 13-án tartott gyűlésben e 
sorok írója pendítette meg, melyet az igazgató-választmány 
elvben el is fogadott s ez ügyben biztosokul Czinke István, 
Glauf Pál, Nagy Ferencz pénztárost, Institórisz Endre ügyészt 
s az indítványozót küldte ki. 

Ugyancsak erre hívta fel igazgató-választmányunkat Ze-
Unka Pál, püspök ur, 1897. junius 4-én 1298. sz. a. kelt leiratá-
ban, minek következtében 1897. junius hó 9-én tartott gyűlé-
sében elhatározza az igazgató-választmány, hogy uj telekvá-
sárlásra és uj iskolaépület emelésére 100000 fr t államsegélyt 
kér. — S miután ez eszme megvalósítására a két prot. egyház-
kerület vezérférfiainak pártfogását megnyernie sikerült; s mi-
után meggyőződött a felől, hogy ezen össszegnek az állam, 
költségbe való felvétele az államháztartás menetére zavarólag 
hatni nem fog: a kérvényt felterjesztette s abban foglaltaknak 
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lehetőleg gyors és kedvező elintézésére a nm. m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztert küldöttségileg felkérte. 

E küldöttség, melynek tagjai Szentiványi Árpád egyház-
kerületi felügyelő, Dókus Ernő, Ragályi Béla. Kubinyi Andor, 
képviselők, Marton János és Samarjag János igazgató-választ-
mányi tagok s Bodor István igazgató voltak, 1899. máj. 15-én 
tisztelgett Dr. Wlassics Gyula miniszternél s a tanügyi kor-
mány többi vezérférfiainál, kik mindannyian oda nyilatkoztak, 
hogy „iskolánk kérelmét a legmelegebb pártfogásban részesi-
tendik s azon lesznek, hogy ez összeg, illetve annak, mint 
törlesztési kölcsönnek első évi részlete az 1900-ik évi állam-
költségvetésbe felvétessék, s ha a törvényhozás ezen összeget, 
— min alig lehet kételkedni, — megszavazza, ez óhaj telje-
sithetésének misem fog út jában állani." 

Az alapkő, melyet a közel jövőben az uj épület falában 
fogunk elhelyezni, záró köve lesz tanintézetünk történetében a 
megizmosodás korszakának, s az uj tanépület felavatási ünnepélye, 
iskolánk férfi korának lesz biztató hajnala. 

b) Igazgatás, felügyelet 

A tanintézet vezetését, igazgatását az 1853-ik év szept. 
hó 1-ső napján tartot t gyűlés megállapítván, ugy intézkedett, 
hogy a tanintézet mindennemű ügyeit a tanári-kar — élén az 
igazgatóval, — továbbá egy 10 tagból álló igazgató-választmány 
vezeti, mely felett, mint legfőbb hatóság áll az alapítók és 
pártfogók testülete. 

A tanári-kar hatásköre kezdetben csakis a tanitás mene-
tére terjedt ki. Hiszen az igazgató-választmánynak ekkor 
még az igazgató sem volt tagja. Csakis később nyerte azon 
jogot, hogy a választmányi gyűléseken részt vehet, de szava-
zati joga még ekkor sem volt. 

Azonban csakhamar átlátta az igazgató-választmány s vele 
együtt a pártfogóság, hogy a tanintézet belső ügyeit csakis 
ugy intézheti el helyesen, ha gyűlésein azok is megjelennek, 
kik az iskola ügyeit közvetlenül vezetik, igy a tanácskozási 
jogot a tanári-kar mindenik tagjának megadta, s az igazgatót, 
mint a tanári-kar képviselőjét szavazati joggal ruházta fel a 
választmányi gyűlésekben is. 
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Az igazgató választmány a sajó-gömöri iskola elmaradása 
folytán 7 taggal szerveztetett, még pedig a „paritas" elvének 
megfelelően. Tagjai vol tak: a kishonti ágost. hitv. egyházmegye, 
mint egyik alapitónak egy egyházi és egy világi képviselője, 
a rimaszombati ev. ref egyháznak, mint a másik alapitónak két 
képviselője, Rimaszombat városának egy ev. református s a 
Korponay-családnak egy ágost. hitv. evangelikus képviselője. 
Továbbá két elnök, kiket a prot. felekezet vezérférfi a közül az 
igazgató-választmány választott, illetve kért fel oly kikötéssel, 
hogy ezek évenként váltakozva gyakorolják az elnöki teendő-
ket. Kiegészitette a választmányt a jegyző és pénztárnok, kik 
azonban szavazati joggal felruházva nem voltak. 

E hét tagból álló testület vezette a tanoda bel- és kül-
ügyeit, de lényeges változtatásokat csakis az alapitók közgyű-
lésének beleegyezésével tehetett. (113-ik lap.) 

A pártfogóság jogai és kötelességeiről sehol sem találtunk 
följegyzést. — De mint az eddigiekből is látható, ennek állt 
jogában minden oly ügyekben intézkedni, melyek a tanintézet 
kebelében nagyobb változtatásokat idézhettek elő, vagy az 
intézet jogait veszély fenyegette. — Tagjai voltak a két tan-
intézet alapitóinak utódai, vagy ezeknek képviselői; továbbá 
mindazok, kik e tanintézetet anyagilag és szellemileg támo-
gatták. Sőt kezdetben résztvettek ennek gyűlésein teljes joggal 
olyan kiváló egyének is, kik bármily csekély összeggel járul-
tak a tanintézet alaptőkéjének gyarapításához. 

Csakis 1879-ben korlátoztatott a „pártfogóság" fogalma 
annyiban, hogy elhatározta az igazg.-választmány, hogy „csak 
azok bírhatnak a pártfogósági gyűlésen szavazati és tanácsko-
zási joggal, kik legalább 50 forint alapitványnyal növelték a 
tanintézet alaptőkéjét." Azonban e testületnek minden jog- és 
munkaköre az 1884-ik évvel teljesen megszűnt. 

Igy az iskola ügyeinek vezetése teljesen a tanári karra 
s az igazgató-választmányra hárult. — De a nagyobb munka-
kör több teendőt és nagyobb felelősséget rótt mindkét testület 
vállaira. Igy hovatovább érezhető volt, hogy az ujabb viszo-
nyokhoz mérten, uj kormányzási-, rend- és fegyelmi-szabá-
l}rokra van szükség, s hogy a kormányzás és vezetés szétágazó 
szálai megtalálhassák az avatott kezeket: az igazgató-választ-
mány tagjainak számát szaporítani kell. Igy jött létre az alább 
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közlendő szabályzat, mely ma is érvényben van, bár az u jabb 
szerződés értelmében némileg módosult . 

Az igazgató-választmám/ elnökei voltak : Draskóczy Sámuel, 
F á y Gusztáv, Hevessy Bertalan, Szontagh Is tván, Roff i Borbély 
László, Hámos József, br. Nyáry Sándor, Dapsy Vilmos, Bor-
nemisza László és Kubinyi Aladár. — Tagjai ev. ref. részről: 
Baksay Is tván, Bernátl i Gyula, Bodor Is tván, Csicler Károly, 
Csider László, Dapsy Viktor, Kerekes Dezső, Konyha József, 
Lengyel György, Lengyel Sámuel, Lőrinczy Endre , Nagy Fe-
rencz, Pásztor Pál, Samar jay János, dr. Szabó Károly, dr. Szabó 
Mihály, dr. Szabó Samu, Szalóczy Dániel, Széplaky Lajos, 
Terhes Pál, Terhes Sámuel, és Zehery Gábor ; ág. ev. részről : 
Badinyi Gyula, Czéner Pál, Fáb ry János, Gáber Lajos, Glauf 
Pál, Groó Vilmos, Hamal iár Károly, Haviá r Dániel, Hámos 
Zoltán, Institórisz Endre , Jamriska Péter , J u n g m a n n Dániel, 
Karnó Andor, Kubinyi Ödön, L ip ták Is tván, Liszkay János, 
Malatinszky Frigyes, dr. Marikovszky Gusztáv, Marton János, 
dr. Patzek Mór, Pékár Is tván, Ru thény i Béla, Sárkány Imre , 
Szontagh Bertalan, Tirscher István, Zachar Gusztáv. 

A rimaszombati egy. prot. főgimnázium kormányzási-, rend-
és fegyelmi szabályai. 

.4 hatóságok általában. 
A rimaszombati egy. prot. gymnasium egyrészről a rima-

szombati ev ref. egyház helybeli gymnasiumából, másrészről 
a kishonti ág. ev. esperesség osgyáni gymnásiumából a teljes 
pari tas alapján alakulván, a t iszáninneni ev. ref. és a tiszai 
ág. ev. egyházkerületeknek közvetlen hatósága alat t áll. 

Az egy. prot . gymnasium az 1883. évi X X X - i k t.-czikk 
követelményeinek s azon közóhajnak, hogy teljessé legyen, 
önerejéből eleget nem tehetvén, ugyanezen t.-czikk 47-ik §-a 
a lap ján az 1884. év május 10-én kelt s az állammal kötöt t szer-
ződés alapján felekezeti s önkormányzat i jellegének megtar tása 
mellett az államsegélyt elfogadta. 

A miniszteri felügyeleti jog gyakorlására a szerződés a) 
b) és c) pontjai irányadók. 

Ehez képest a gymnasiumot igazgatják és annak oktatás 
ügye i t vezet ik : 

1. A fent nevezett egyházkerületek püspökei évenként 
felváltva. 
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2. A gymnásium igazgató-választmánya, mint a fentartó 
testületek képviselője. 

3. A tanári kar. 
Az egyházkerületi főfelügyelet. 

A tiszáninneni ev. ref. és a tiszai ág. ev. egyházkerületek 
főfelügyeleti joguknál fogva intézkednek: 

1. Hogy a felügyeletet, igazgatást és fegyelmezést tár-
gy azó szabályok megtartassanak és végrehajtassanak. 

2. Hogy a megüresedett, avagy újonnan szervezett tanári 
állomások betöltése a középiskolai törvény s az állammal kö-
töt t szerződés értelmében történjék. (Szerződés 5. pont.) 

3. Hogy a gimnázium vagyona helyesen kezeltessék. 
4. Hogy az általuk jóváhagyott tankönyvek használtas-

sanak. 
A) Az igazgató-választmány. 

Az igazgató-választmány áll a fentartó testületek kép-
viselőiből, tagjai ennek folytán: 

a) A rimaszombati ev. ref. egyház két lelkésze, főgond-
noka s a presbitérium által választott egy világi képviselő, 
összesen 4 tag. 

b) A kishonti ág. ev. esperesség egyházi és világi elnökei 
s az esperesség által választott egy világi és egy egyházi kép-
viselő, összesen 4 tag. 

c) Rimaszombat városának egy ev. ref. képviselője. 
d) A volt osgyáni ág. ev. gimnázium pártfogóságának 

egy ág. ev. vallású képviselője.*) 
e) A választmány körén kivül választott 2 elnök, kiknek 

egyik ev. ref., másik ág. ev. vallású. Továbbá az igazgató-
választmány által választott pénztárnok és ügyész, kiknek 
egyike ev. ref., másika ág. ev. vallású. 

f ) A tanári karból az igazgató és jegyző, kik közül 
egyike ev. ref., másika ág. ev. vallású, továbbá a tanári kar-
nak a paritas elve szerint választott 2 képviselője. 

g) Az igazgató-választmányi gyűlésen, kik személyesen 
vannak érdekelve, sem jelenléti, sem szavazati joggal nem 
b irnak. 

*) E jogról a Korponay-család örökösei 1892-ben lemondottak, s a 
jogot Rimaszombat városára ruházták, mely idő óta egy ev. ref. és egy 
ágost. hitv. evang. képviseli Rimaszombat városát, mint alapitót, igaz-
gató-választmányunkban. 
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Elnök. 
Az elnökök, kik hat évre választatnak, felekezetek sze-

rint, évenként felváltva vezetik a tanácskozásokat, ele minden-
kor szavazatképesek, — az igazgató-választmányt rendes kö-
rülmények között minden iskolai évben négyszer, rendkivüli 
esetekben többször is összehivják. — Minden hivatalos felter-
jesztést ellenjegyeznek. 50 forintnál nem nagyobb összeget, ha 
az intézet érdeke ugy kivánja, utalványozhatnak. 

Pénztárnok. 
A pénztárnok a gimnázium vagyonát leltár mellett át-

veszi és azt, valamint a bevételeket és kiadásokat felelősség 
mellett kezeli. Ezekről rendes naplót és főkönyvet vezet, s az 
elnök, adott esetekben az igazgató által aláirt utalványokra 
s az igazgató-választmány által engedélyezett számlákra a fize-
tést teljesiti, a tanárok fizetését havi előleges részletekben s 
az általok kiállított s felszerelt nyugtákra kifizeti. A pénztár 
állásáról koronként kimutatást, a polgári év végén pedig rend-
szeres számadást terjeszt az igazgató-választmány elé, mely 
annak szabályszerű megvizsgálásáról gondoskodik. A begyült 
pénzt az igazgató-választmány utásitása szerint gyümölcsözteti. 

Ügyész. 
Az ügyész az elnöktől, illetőleg az igazg.-választmánytól 

nyert meghatalmazás folytán a gimnázium jogügyleteit intézi 
és látja el. 

Jegyző. 
A jegyző vezeti a gyűlések jegyzőkönyveit. Az itt hozott 

határozatokat jegyzőkönyvbe iktatja. Az érdekelteket kivonat-
ban értesiti. Az igazgató-választmány nevében egyesek és tes-
tületekhez intézendő iratokat fogalmazza. 

Az igazgató-választmány jogai és kötelességei. 
1. Az igazgató-választmány a gimnázium vagyonának őre, 

kezelője és mindennemű ügyeinek vezetője, mint olyan, végre-
haj t ja az illetékes felsőbb hatóságok által alkotott rendszabá-
lyokat és közvetíti az összeköttetést a gimnázium és az egy-
házkerületek közt. 

2. Mind a jogi és vagyoni, mind a nevelés-oktatási ügyek-
ben képviseli vagy képviselteti a gimnáziumot az egyházi és 
világi hatóságokkal szemben. 

1-2 



3. A gimnázium évi költségvetését megállapítja, a szám-
adásokat megvizsgálja, s a püspöki hivatal ut ján az állammal 
kötött szerződés XI I . pontja értelmében a vall. és közoktatási 
m. kir. minisztériumhoz fölterjeszti; úgyszintén megvizsgálja a 
tápintézeti, tanári nyugdíj, ifj. könyvtár, önképzőkör pénztárait, 
továbbá intézkedik pénztárnoka és ügyésze által a tőkék elhe-
lyezéséről és biztosításáról, valamint minden pénz- és jog-
ügyeire vonatkozólag. 

4. A gimnáziumi szervezetben netán szükségesnek mutat-
kozó változásokat, tanszékek rendezését, rendszeresítését, vala-
mint az iskola bebútorozását, felszerelését és az épületek javí-
tását eszközli, — uj építkezéseket, birtokvásárlást vagy eladást 
pedig a felsőbb hatóság tudta és beleegyezésével foganatosít. 

5. Rendes, helyettes- és segéd-tanárokat az állammal kö-
töt t szerződésben körülirt eseteken kivül választ, s azoknak 
javadalmazása iránt intézkedik, s felterjesztést intéz a minisz-
térium által kinevezendő tanárokra nézve. 

6. Választja a gimnázium elnökét, pénztárnokát, ügyészét, 
jegyzőjét és a tápintézeti gondnokot. 

7. Választja a gimnázium igazgatóját 3—3 évenként, fel-
váltva a felekezetek szerint (szez. VI. pont).*) 

8. Az igazgató által felügyel arra, hogy a gimnázium 
belügyeire tartozó rendszabályok és törvények megtartassanak, 
hogy a tantárgyak szakszerűen, a tanórák méltányosan osztas-
sanak be, s az illető egyházkerületek, vagy pedig a kormány 
által approbált tankönyvek használtassanak. 

9. Intézkedik, hogy a közvizsgálatok alkalmával minden-
kor képviselve legyen. 

10. A tan- és tápdij el- vagy leengedése tárgyában be-
adott kérvények felett a tanári kar indokolt előterjesztésének 
alapján határoz. 

11. Az ösztöndijakat, azok természetét figyelembe véve, a 
tanári kar javaslata szerint kiválóbb növendékeknek kiutal-
ványozza. 

12. Ünnepélyek, egyházkerületi s egyházmegyei, továbbá 
tudományos gyűlésekre, ha a tanintézetnek érdeke megköveteli, 
képviselőt vagy képviselőket küld, vagy saját vagy a tanári 
kar kebeléből. 

*) Ez az u jabb szerződés 5-ik pont ja szerint 6—6-évro történik 



179 

13. A nemzetiségi üzelmek mia t t más iskolából eltávoli-
to t t tanulók felvétele ügyében liatároz. 

A gimnáziumi igazgatás, rendtartás és fegyelmezés. 
a) Az igazgató-tanár. 

1. Az igazgató-tanárt az igazgató-választmány 3 évenként 
felekezet szerint, felvál tva a rendes tanárok közül választja. 
( II . 11. pont.) 

2. Az igazgató-tanár vezeti a g imnázium belügyeit , azt 
ugy a hatóságokkal, mint egyesekkel szemben képviseli, s 
azokkal levelez. 

8. A tanár i testületnek és a tanár i széknek elnöke, s az 
igazgató-választmányi gyűlések tanügyi előadója. 

Az igazgató tiszte. 
Az intézetben az oktatást és nevelést a rendszabályok és 

a tanterv értelmében összhangzatban vezetni, közvetlenül fel-
ügyelni arra, hogy ugy a tanárok, mint a tanulók kötelessé-
ge ike t pontosan teljesitsék s ehez képes t : 

a) Az igazgató közvetlen felügyeletet gyakorol az egész 
intézet fölött tanulmány és fegyelem tekinte tében és azért első-
sorban felelős. — Tiszte mindarra felügyelni, mi a növendé-
keknek ugy a jó erkölcsben, mint a tudományokban való elő-
haladására befolyással van. Szemmel ta r t j a tehát , hogy minde-
nik tanár pontosan teljesitse kötelességét, s hogy t an tá rgyá t a 
megállapi tot t t an te rv értelmében és keretében tanítsa. E czél-
ból minden egyes tanár tanórái t koronkint meglátogat ja , figye-
lemmel kisérve tanitási módjá t és e redményé t ; tudomást szerez 
a házifeladatokról s azok javítási m ó d j á r ó l ; felügyel továbbá 
arra, hogy teljes összhang és hézagtalan folytonosság legyen 
és egyenlő tanmódszer alkalmaztassék azon tan ta rgyakban 
melyek több osztályon át taní t ta tván, több tanerőt vesznek 
igénybe és szakértekezletet tart , a melyeken a megál lapi tot t 
tanmódszer szigorú megtar tásá t ellenőrzi. S hogy az eg}^es 
osztályok egyik, vagy másik tanár tulbuzgalma miat t egyik-
másik tantárgyban a tudományágak rovására tul ne terheltes-
senek, osztályértekezleteket hiv össze koronként, melyeken az 
arányos munkabeosztás állapit tatik meg. Ott, hol mulasztást, 
h iányt vagy a teljes összhangot megzavaró túlterhelést vesz 
észre, az értekezleteken megteszi jóakaró észrevételeit és a 
szükséges intézkedéseket. 

11* 
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b) A tanévet ünnepélyesen megnyitja és bezárja. 
c) A leczkerendet a tanterv szerint az iskolai év kez-

detén a tanári testület közös tanácskozása után elkészíti s 
megerősités végett az igazgató-választmány elé terjeszti, s an-
nak foganatositása és megtartása fölött őrködik. 

d) hatáskörébe eső fegyelmi ügyekben biráskodik. 
e) A tanári széket havonként egyszer s a szükséghez ké-

pest többször is összehívja. 
f ) Gondoskodik az iskolai felsőbb hatóságok által kiadott 

törvények, szabályok, rendeletek, utasítások, valamint a tanári 
szék által hozott végzések pontos végrehajtásáról, a tanári szék 
végzéseit, kívánalmait szükség esetén az igazgató-válaszmány 
elé terjeszti. 

g) Az anya- és beirási névkönyveket vezeti, az iskolai 
bizonyítványokat megpecsételi, aláírja és kiadja: kiadott bizo-
nyítványokról nyilvántartási jegyzőkönyvet vezet. 

h) A tanév végén saját eljárásáról s az intézet összes ál-
lapotáról részletes jelentést készít, s azt 3 példányban kiállítja, 
2 példányt a 2 egyházkerület püspöki hivatalához, egyet pedig 
az igazgató-választmányhoz terjeszt ; egyszersmind tanártársai 
segítségével évi értesítőt szerkeszt és ád ki. 

i) Beszedi a rendes tagdijakat, s ezekről a gymnásiumi 
pénztárnoknak minden hó végével beszámol, valamint az ifjú-
sági, könyvtári, a zeneiskolai s egyéb dijakat, melyekről a 
tanári-széknek ád számot.*) 

k) Minden az intézet érdekében tet t kiadásokról benyúj-
tott számlát ellenjegyez. 

1) A tanulóknak az ünnepélyeken és istentiszteleteken 
tanári felügyelet alatt történő megjelenéséről intézkedik. 

m) Tanártársának betegség vagy bármi ok miatt bekö-
vetkezett és lehetőleg előre bejelentendő huzamosb akadályoz-
tatása esetében, annak helyettesítéséről, egyes órára meg nem 
jelenhetése esetében pedig az osztály foglalkoztatásáról gon-
doskodik. 

n) Az intézet helyiségeire, könyv- és levéltárára, tanesz-
közeire, s ezeknek őreire felügyel, az iskolai hivatalos pecsé-
tet őrzi. 

o) Tanárainak száma 16-nál több nem lehet. 
*) A tan- és egyéb dijakat 4 év óta a „quaestor" szedi ugyanazon 

kötelezettség mellett, de számadással az igazgató-választmánynak tartozik.. 
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p) A tanulókat indokolt esetekben 2 vagy a szükséghez 
képest több napon át felmentheti a tanórák látogatásától. 

b) Osztály-tanár. 
A tanári testület minden egyes osztály számára osztály-

tanárt választ, ennek kötelességei: 
a) A vezetésére bizott osztályban a tanításnak és neve-

lésnek egységes szellemben való kezelését minden módon 
ápolni és elősegiteni. 

b) Elnöke az osztály-tanácskozmányoknak. 
c) Az egyes tanulók tanulási előmeneteléről szóló értesi-

tőket a megállapított minta szerint kiállítja és a tanulóknak 
kiadja. 

d) A tanulók igazolatlan leczkemulasztásairól, fegyelmi 
büntetéséről a szülőket vagy azok helyetteseit a szükséghez 
képest az igazgató ut ján értesiti. 

e) A tanulóknak egy napi távollétre engedélyt ad. 
f ) A tanulókat szállásaikon időnként meglátogatja. 
g) A tanév végén úgynevezett osztályjelentést terjeszt 

elő, mely magában foglalja a tervszerűen bevégzett tananyag-
részletes kimutatását a megállapított minta szerint; az osztá-
lyokban működő tanárok neveit, a tankönyveket, a heti óra 
számot, a tanulók iskolai és házi feladatait szám és tárgy sze-
rint, a vizsgálatok eredményét külön 2 példányban, a növen-
dékek névkönyvét, a tantárgyakból adott osztályzattal együtt. 

h) A hatáskörében el nem hárí thatott hiányokról és el 
nem intézhetett ügyekről az igazgatót értesiti. 

i ) Az osztály tantermének tárgyai felett az őrködést 
teljesíti. 

C) Az egyes tanárok 
a) Minden megválasztott vagy a közoktatási miniszter 

által kinevezett rendes tanár (Szerz. V. p.) hivatalát az igaz-
gató-választmány előtt letett eskü után foglalja el. 

b) Hivatalának megkezdésétől fogva a tanári nyugdíj-
intézetnek jogos és kötelezett tagja, az ág. hitv. ev. tanárok 
a kerületi nyugdíj-intézetbe belépni tartoznak. 

c) Nemcsak közvetlen tanítványainak, hanem általában a 
tanintézet növendékeinek magaviseletére ügyel, azoknak értelmi 
és erkölcsi nevelését tanártársaival közösen is előmozdítja, a 
gyűlésekben és tanácskozásokban pontosan részt vesz s az ott 
reábizottakat teljesiti. 
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d) Köteles az órarendben kijelölt tanóráira rendesen és 
pontosan megjelenni s az órákat végig kitartani, a tanórára 
való megjelenésében akadályozott tanár tartozik az igazgatót 
ideje korán értesiteni, hogy a kellő helyettesitésről gondoskod-
hassék. a helyettesítésre felszólított tanár pedig távollevő tanár-
társa óráját a méltányosság határain belől betölteni tartozik. 

e) Köteles elvállalt tantárgyait a tanterv és tanári érte-
kezletek megállapodásai szerint tanitani, igyekezvén a kimért 
tananyagot alaposan elvégezni és jól megtanítani a kiszabott 
időre, ha pedig az kivihetőnek nem mutatkoznék, az igazgató-
nál eleve jelentést Tenni, tanításában ne csupán a tantárgyak 
körébe eső ismeretek közlésére szorítkozzék, hanem a tanterv-
ben az egész tanfolyam eredményéül kitűzött műveltséget, 
mint czélt, folytonosan szem előtt tartani köteles, a többi tan-
szakok tanáraival igyekezzék összevágólag működni, a tanulók-
nak oktatás által, ugy értelmességök, mint jellemök képzésére 
nevelőleg hatni. 

f ) Tanóráján a jó rendet és fegyelmet fentartja, s e tekin-
tetben tet t tapasztalatait a körülményekhez képest a rendtar-
tásban meghatározott módok szerint közli az osztálytanárral 
és az igazgatóval. 

g) Minden egyes tanóra végén köteles a tanár az osztály-
könyvbe, tantái'gya rovatába belejegyezni, a mit az órán el-
végzett, még pedig lehetőleg érthető rövidséggel. 

h) Köteles a szakában szükséges s az intézetben még 
hiányzó taneszközök beszerzésére írásban és oly jókor figyel-
meztetni az igazgatót, hogy azok kellő időben megszereztet-
hessenek és azok hiánya miatt a tanítás hátrányt ne szenvedjen. 

i) A tanárok hivatásuk betöltésében akadályul szolgálható 
tisztséget, vagy megbízatást el nem fogadhatnak az iskola fel-
sőbbségének engedélye nélkül. 

D) Tanári szék. 
Az igazgató elnöklete alatt tagjai a rendes, helyettes, 

segéd- és melléktanárok, kik — a melléktanárokat kivévo — 
szavazati joggal birnak, a tanári-szék jegyzőjét a fiatalabb 
tanárok közül választja. 

G-yülésein minden tanár pontosan megjelenni s azoknak 
egész folyama alatt jelen lenni tartozik, legyőzhetetlen akadály 
esetén elmaradását az igazgatónál előre bejelenteni, illetőleg 
iitólagosan igazolni tartozik. Érvényes határozatok hozatalára 
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szükséges, hogy a rendes tanárok közül a felénél egygyel több 
jelen legyen, a megjelentek általános többséggel és személy-
ügyekben mindig titkos szavazattal határoznak és döntenek. 

A tanári szék hatásköre 
A tanári-kar a hatósága alatt álló tanintézetben a taní-

tásnak és nevelésnek egységes szellemben és összhangzó mo-
dorban folyásáról gondoskodik, s e végből rendes tanári gyű-
léseket, értekezleteket, vagy ellenőrző tanácskozmányokat tar t , 
működéséről rendes jegyzőkönyvet vezet. 

Ehhez képest: 
a) A fölötte álló törvényes hatóságoktól az igazgatóhoz 

érkezett rendeletek, utasítások és átiratok fölött, ha azok, a 
fennálló szabályok értelmében igazgatóilag el nem intézhetők, 
tanácskozik, s azok végrehajtásáról intézkedik. 

b) Az állammal kötött szerződés IX. pontja értelmében 
kötelező tanterv alapján a gimnázium leczkerendjét és a tan-
könyvek sorozatát megállapítja. 

c) Az egyes tanárok közt a tantárgyakat az oktatás érde-
keire, valamint a tanárok képességeire, hajlamára tekintettel, 
kiosztja, még pedig ugy, hogy az alsóbb osztályokban a rokon-
szakokat lehetőleg egy kézben csoportosítja s idevonatkozó 
megállapodását az igazgató-választmánynyal közli. 

e) Az újonnan jött tanulóknak felvétele, a mennyiben az 
igazgatónak nem áll jogában, határoz, s a nemzetiségi izgatá-
sok miatt más tanintézetekből eltávolított tanulók felvételét 
illetőleg az igazgató-választmány elő javaslatot terjeszt. 

f ) Az osztályokat sikerrel végzett tanulókat feljebb viszi, 
a rosz osztályzatuakat a megállapított szabályok szerint javító-
vizsgálat letételére vagy az osztály ismétlésére utasítja. 

g) A tan- és tápdij el- vagy leengedéseért folyamodók 
névsorát megállapítja s indokolt előterjesztésben az igazgató-
választmány elé terjeszti. Hasonlóképen jár el az ösztöndijak 
élvezésére jogosultakkal is. 

h) A tanulók fölött az iskolai törvények által meghatá-
rozott esetekben bíróilag ítél, de a tanintézetből való kitiltást 
indokaival együtt foganatosítás előtt megerősítés végett az 
igazgató-választmány elé terjeszti. 

i) A tanintézet részére szükséges bútorok, taneszközök, 
könyvek beszerzéséről, gyűjtemények berendezéséről a fennáló 
szabályok szerint intézkedéseket tesz. 
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k) A vizsgálatok idejéről s megtartási módjáról intézkedik. 
1) Rendes tanár választásakor, valamint a tanszékek ide-

iglenes betöltésekor a pályázók közül szakképzett jelölteket 
ajánl az igazgató-választmánynak 

E) A tanárolcat illető szabályok. 
1. Az iskolai év mindenkor isteni tisztelettel nyittatik 

meg, melyre a tanárok testületileg megjelennek. Isteni tisztelet 
végével az iskolai törvények a tanulók előtt felolvastatnak, s 
ez ünnepélyes alkalommal az igazgató az ifjúsághoz beszédet 
intéz. 

2. A tanári testület a tanévet megelőzőleg 5 nappal előbb 
gyűlést tart, s az iskolai évre előlegesen szükségesnek tartot t 
intézkedéseket megteszi. A mult iskolai év végén a jelen évre 
hozott intézkedéseit életbe lépteti és végrehajtja. 

3. A megállapított tanterv keretében a tananyag módsze-
res felosztása, a tanitás egybevágó menetének és végrehajtásá-
nak pontos megbeszélése, s az órarend czélszerü megállapitha-
tása végett minden év elején a tanitás tényleges megkezdése 
előtt módszertani tanácskozmányt tart, melyen elejétől végig 
minden tanár köteles jelen lenni. A tanácskozmányban különös 
figyelem fordítandó arra, hogy azon tantárgyakra nézve, melyek 
két vagy több tanár közt oszlanak meg, a szükséges egyönte-
tűség, a kellő összefüggés és egybevágás eléressék. Mire nézve 
szükséges, hogy minden egyes tanár teendőjét illetőleg egy-
általában mint annak részleteire és a követendő eljárásaira 
nézve is kellően tájékozva legyen. Föltétlenül megkövetelendő, 
hogy minden egyes tantárgy a fennálló tanterv értelmében és 
keretében adassék elő. 

4. A tanárok az igazgató elnöklete alatt a tanitás összes 
menetének és eredményének megállapithatása és igy annak 
ellenőrzése végett, hogy az egyes tantárgyak a tanterv szelle-
mében és keretében adatnak-e elő, ellenőrző tanácskozmányokat 
tartanak ugy az egyes osztályokra, mint az egész tanintézetre 
nézve. 

a) Osztály-tanácskozmány: Ennek feladata az egyes osz-
tály állapotának tanitás, nevelés, s fegyelmezés tekintetében 
való megállapítása oly módon, hogy az intézet tanárai az osz-
tálytanárok felváltott elnöksége alatt számot adnak a tanitás 
meneteléről és eredményéről, a növendékek erkölcsi magavi-
seletéről. 
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Az osztály tanár végig menve osztálya névsorán, megjegyzi 
mincl a saját, mind az osztályában működő szaktanárok észre-
vételeit. Ezen eljárás czélja az, hogy egy tanuló se maradjon 
figyelmen kivül és hogy azon esetben, ha egyes tanárok vala-
mely tanulóra nézve nagyon is eltérő véleményben volnának, 
az eltérés okát biztosan megállapíthassák, s a tanuló érdekében 
legczélszerübb intézkedést tehessenek. 

A dicséretre vagy megrovásra méltók számából, vagy 
általában a tapasztalt nagyobb vagy kisebb eredmény után ki 
fog derülni az osztály jellege és állása. Az intézet keretében 
is meg lesz adva az alap is, — hogy az osztályokat egymás 
közt össze lehessen hasonlítani és megítélni. 

Azonfelül az osztálytanácskozmányokban alkalom nyilik 
a szükséghez képest a tananyag beválása, a szorosabb egybe-
függés és kölcsönös támogatás létesítése tekintetében a mód-
szerek s tanácskozások megállapításait módosítani vagy pótló-
lag javítani. 

b) Az osztálytanácskozmány után, melyben az igazgató 
is mint szaktanár vesz részt, tanártestületi tanácskozmán}' tar-
tandó, a tanári testület ez ülésében az igazgató elnököl, itt 
összefoglalandó s tárgyalandó az egyes osztálytanácskozmá-
nyokban megállapított eredmény s ezen eredményhez képest 
határozandó el az eljárás az egyes tanulók, vagy osztályok 
irányában u. m. dicsérés, intés stb. 

Az ellenőrző tanácskozmányoknak az egyes tanulókra vo-
natkozó megjegyzései s határozatai felől a megállapított minta 
kitöltése után a szülők vagy azok helyettesei értesitendők. a 
tanulók szorgalma s az egyes tantárgyakban való előhaladására 
nézve a tanári-testület által megállapított hiáii}r vagy erkölcsi 
hanyatlás a megjegyzések rovatában különösen kiemelendő ugy, 
hogy alkalom nyíljék annak idejében a szülői ház segítségével 
a bajt és hiányt orvosolni. 

5. Az évi tanfolyam 3 szakra oszlik, ugy, hogy az első 
szak karácsonyig, a második húsvétig, a harmadik az iskolai 
év végéig tart. A tananyag azonban ugy osztassék be, s a ta-
nítás menete ugy áliapittassék meg, hogy a tanintézetet meg-
látogató elöljáróság az évharmadok végén a tanítás szellemére 
és eredményére nézve magát tájékozhassa. 

6) A két első évharmad végén mindenik tanuló értesítőt 
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kap, a melyen előmenetele jelezve, magaviselete, s ugy iga-
zolt, mint igazolatlan mulasztási óráinak száma kitéve legyen. 

Az „Értesítőt" a szülő vagy gyám aláirása után a tanulók 
az osztály-tanárnak beadni kötelesek. 

Az év végeztével pedig minden tanuló az egész évi ta-
nulmányra kiterjedőleg bizonyítványt nyer. 

7. Egy tanév 10 hónapból áll, a szünidőket a helyi viszo-
nyok szerint, a tanári kar állapitja meg. 

8. Az oktatásra föltétlenül tankönyvet kell használni. 
9. A felsőbb hatóságok által engedélyezett tan- és kézi-

könyvek közül szabad választani. A tankönyvek sorozatát az 
uj tanév megnyitása előtt legalább 15 nappal minden tanár 
tartozik a tanári gyűlésnek — a tankönyv előnyeit megokolva 
— bejelenteni, illetőleg bemutatni. Kívánatos egyébiránt, hogy 
a tankönyvek gyakori változtatása kerültessék. 

10. A gimnáziumban szükséges tanári kézi könyvtár, mely 
a nevezetesebb és drágább szakmunkákat tartalmazza, az egyes 
tanárok kijelölése mellett, évről-évre gyarapitandó. 

11. Az ifjúsági könyvtár az iskolai oktatással kapcsolato-
san az azt kiegészítő olvasmányokkal szereltessék fel. 

A felső két osztály növendékei önképző-kört alakítanak 
a tanári kar által megállapított szabályzat alapján egy tanár 
vezetése és felügyelete alatt, de az igazgatónak szigorú ellen-
őrzése mellett. Ebben az Y. és VI. oszt. növ. is részt vehetnek. 

Kiváló gondot kell azonban arra fordítani, hogy az ily 
kör működése a tanulókat az iskolai tanulmányoktól el ne 
vonja, s a tanári szék az oly tanulót, ki iskolai kötelességének 
meg nem felel, az önkéjDző-körben való működéstől eltiltsa. 

12. Hasonló felügyelet és ellenőrzés mellett alakithatnak 
a tanulók ének, zene vagy egyéb gyakorlatokra szánt, valamint 
iskolai takarékpénztári és szegénysorsu tanulókat segélyző 
egyesületeket is, azon feltétel alatt, hogy működésüket egye-
dül és kizárólag az intézet körére szorítják. 

Ha a tanuló pénzkezeléssel vagy annak ellenőrzésével van 
megbízva, erre nézve a szülőnek vagy gyámnak írásbeli bele-
egyezése is kívántatik. 

18. Minden tanév végén minden osztályban nyilvános 
évzáró vizsgálat tartatik az igazgató-választmány küldöttének 
vagy küldötteinek elnöklete alatt az illető osztályban tanitó 
tanárok részvételével, az ezt megelőző osztály szigorlatok ered-
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menye alapján állapítják meg a tanárok minden egyes tanuló-
nak az egész éven át tanúsított magaviseletére, s az egyes 
tantárgyakban való előmenetelére bizonyítványa jegyét. 

A magaviselet jelzésére 4 fokozat használandó: jó, sza-
bályszerű, kevésbé szabályszerű és rosz, a rosz fokozat mellet t 
a megrovás oka is pontosan kiteendő. 

A tanulmány előmenetel jelölésére ezen 4 fokozat alkal-
mazandó : jeles, jó, elégséges, elégtelen. 

Jeles általános osztályzatot csak azon tanuló kaphat, ki-
nek több jeles, mint jó eredmény-jegye van, de elégségese 
egy sincs, végeredményül szolgáló minden érdem-jegye jeles, 
legföllebb egy jó. Jó általános osztályzatot pedig csak azon 
tanuló, kinek több jó vagy jeles tanjegye van, mint elégséges, 
de elégtelen osztályzata nincs, minden tanjegye jó, legföllebb 
egy elégséges. Elégséges osztályzatot oly tanuló kaphat, a 
kinek tanjegye nagyobb részben elégséges és csak egy elégte-
len, melylyel azonban pótvizsgára utasítandó. 

14. A tanári kar az igazgató közbenjöttével a szükséges 
intézkedéseket, s illetőleg lépéseket teszi meg arra nézve, hogy 
a más hitfelekezetü növendékek saját vallásukban oktatást 
nyerjenek. E végből az igazgató minden év elején az ily nö-
vendékek névjegyzékét osztályonként átteszi azok lelkészeihez 
illetőleg tanítóihoz, kiktől egyszersmind az évharmadi értesí-
tők és bizonyítványok megállapítása idejéig pontosan beki-
vánja a tanulók előmeneteléről szóló jelentéseket. 

A fentebbi szabályok az igazgató-választmánynak folyó 
1889-ik év április hó 10-én tar tot t közgyűlésében véglegesen 
elfogadtattak. 

Rimaszombat, 1889. év április hó 10-én. 

Zachar Gusztáv, Dapsy Vilmos, Bodor István, 
e. i. igazgató. ig. vál elnök. ig. vál. jegyző. 

A fentebb leirt szabályok a kishonti ág. hitv. esperesség 
elnöksége által minden tekintetben helyesnek találtatván, ezen-
nel megerősíttetnek. 

Gömör-Ráhón és Szkálnokon, 1889. augusztus 1-én. 

Czéner Pál, Iiuthény Béla, 
föesperex. esp. felügyelő. 



188-

A fentebb leirt szabályok a rimaszombati ev. ref. egyház 
presbytér iuma által elfogadtatván, helyesnek talál ta t tak s meg-
erősitésre a jánl ta tnak. 

Rimaszombat, 1889. augusztus hó 11-én. 

A rimaszombati egyesült főgimnázium kormányzási és 
rendszabályai t megerősitem. 

Rozsnyón, 1889. szeptember 11-én. 

Az egyesülés uj viszonyokat és állapotot teremtvén, a 
régi iskoláknak nagyon is szigorú törvényeit átkellet t alakitani. 
I g y alapitot ta meg 1853-ban a tanári kar a következő, teljesen 
a tanulók magaviseletét kői 'vonatozó törvényeket m e l y e k — n é m i 
változtatással — egész a legújabb időkig érvényben voltak. — 
De ezeket is a közelmúltban ujabb viszonyok szerint teljesen 
á t kellett dolgoznunk. I t t — a módosításokat mellőzve — a 
legrégibb és legújabb két törvényt közöljük. 

A rimaszombati egy. prot. gymnasium törvényei 1853-ból. 

1. Kik a tanodába felvétetni akarnak, bizonyitványaikkal 
ellátva annak idejében tanáraiknál jelentsék magokat. 

2. A tanuló i f jak szerénység és jó erkölcsök, szorgalom 
és rendtar tás által tüntessék ki magokát . 

3. Otthon mindenki rendben tartsa könyveit és iroványait, 
eczkéjét annak idejében tanul ja meg s minden egyéb foglala-
tosságát pontosan végezze. Es tve alkonyatkor mindenki honn 
legyen. A város ha tárá t osztálytanár engedelme nélkül át lépni 
tilos. Ki ünnepekre haza kiván menni, szülei engedelmét mu-
tassa elő. 

4. Iskolába szükséges könyvekkel és iroványokkal ellátva 
annak idejében mindenki jelenjen meg, az iskolát .elmulasztani 
szigorú büntetés alatt t i los; a ki leczkéjét meg nem tanulja, 
szinte bűnhődik. A tanitáson a magyarázatra mindenki figyel-
jen. A taní tást fecsegéssel és súgással zavarni tiltatik. 

Szabó József, 
a rimaszombati ev. ref. egyház 

gondnoka. 

Terhes Pál, 
ev. ref lelkész 

s a presbyrérium egyházi elnöke. 

Kán Bertalan 
ev. ref. püspök. 

Czékus István, 
ev. püspök 

§ 
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5. Az utczán mindenki illedelemmel járjon. A tanépület 
előtt állongni vagy annak lépcsőzetén fel s alá robogva ugrálni 
tilos. 

6. A templomba megjelenni, ott a nyilvános ájtatosságban 
kegyes érzéssel részt venni minden kereszténynek, annál inkább 
tanulónak kötelessége. Az úrvacsorától a confirmáltak közül 
senki el nem maradhat. Nyilvános isteni tisztelet előtt mindig 
a tanodában kell összegyűlni s onnan a templomba menni. 

7. A tisztaság egyik tényezője lévén az egészségnek, min-
den tanulónak ajánltatik. 

8. A tanitók és elöljárók iránt tisztelettel s mindenki 
iránt megelőző nyájassággal viseltessenek a tanoda polgárai. 

9. Kőfalakra, deszkákra, templomi s iskolai padokra, épü-
letekre firkálni, emlékeket, kerteket és élőfákat rongálni, a 
megtérítendő káron kivül szoros f'enyiték terhe alatt tiltatik-

10. Valamint minden embert megbecstelenitenek az illet-
len és erkölcsi durvaságot bélyegző szavak és kifejezések, ugy 
főképen a tanulónak kell magát óvnia az ilyenektől. Se szived-
ben, se szavadban ne találtassék illetlen érzés, gondolat és ki-
fejezés. 

11. Ki embertársát, de főleg ugyanazon tanoda növendé-
két tettel vagy szóval sérti, ki másokat becstelenitő nevekkel 
illet vagy verekedésbe elegyedni nem iszonyodik, példásan 
bűnhődik. 

12. Valamint a rosz társaktól roszat, ugy a jóktól jót 
tanulsz. Óvakodjál tehát a rosz társaktól. A csábitó kétszere-
sen bűnhődjék. 

13. Madarászat, halászat, fegyverek használata nem ta-
nulóknak való. 

11. Fürdés a kijelölendő időn és helyen kivül tiltatik. A 
dohányzás csak orvosi rendeletből szabad. 

15. Vendéglőbe, lakadalomba menni vagy bármi nyilvános 
mulatságban résztvenni csak az oszt. tanár megegyezésével lehet. 

16. Nemtelen és időlopó mulatságok, mint például a kár-
tya s más játékok tiltatnak. 

17. Ruháját , könyveit senkinek sem szabad elidegenitni. 
Szállást változtatni csak az osztálytanár előleges beegyezésével 
lehet. 

18. Azon tanoda iránt, mely nevelt, hálás légy egész éle-
tedben. 
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Iskolai törvények a rimaszombati egyesült protestáns fögym-
náziumban 1893-tól. 

I. Fölvétel. 

1. A tanulók szabályszerű felvétele szept. 1—5. napján 
tör ténik. A felvételnél minden tanuló személyesen és rendsze-
r int atyja, an)'ja vagy gyámja, illetőleg azok megbizot t ja kí-
séretében tartozik az igazgatóság előtt jelentkezni. 

A szülők vagy gyámok, a kik nem helyben laknak, köte-
lesek gyermekök vagy gyámfiok felvételekor az igazgatóságnak 
alkalmas helyet test jelölni ki, ki a házi felügyelet- és nevelésre 
nézve reá ruházot t kötelességeket és jogokat elvállalni kész és 
képes, s kihez a gondviselés alá adott tanuló ügyeiben és ér-
dekeiben az igazgatóság értesítéseit eljuttathassa. 

2. Ha valamely tanuló magát az iskolai év 5 első napja 
alat t fel nem vétet te , elkésésének okai előterjesztésével, szept. 
15-ig az igazgatóhoz fo lyamodhat ik ; későbben jelentkezők fel-
vétele felet t a tanári kar határoz. 

3. Ha valaki időközben, más tanintézetet elhagyva, kiván 
felvétetni a gymnasiumba, köteles a tanári karhoz intézet fo-
lyamodványában igazolni a változtatás okait s a megelőző is-
kolai évről szóló rendes bizonyítványon kivül, az illető iskola 
igazgatóságától arra nézve is bizonyítványt tartozik előmutat-
ni, hogy ő azon osztályt, melybe felvétetni kiván, kérelmezése 
idejéig szabályszerűen látogatta. Készültsége iránt támadható 
kétség esetében, felvételi vizsgálatot tartozik tenni. 

1. A megszabott tandi ja t minden tanuló köteles féléven-
ként előre fizetni. 

Szegény sorsú, jó erkölcsű és igyekezetü tanulók, ha fo-
lyamodványuk mellet t szegénységöket hiteles bizonyitványnyal 
igazolni tudják, a tanári kar ajánlatára az igazgató-választmány 
által a tan- és tápdi j fizetése alól egészben vagy részben fel-
men the tők ; de ezen jótétemény élvezésétől azonnal megfosz-
tatnak, mihelyt akár a tanulásban való hanyagság miatt , akár 
erkölcsi tekintetben arra érdemetlenekké lettek. 

II. Tanulmányi rend. 
1. A tanulók a szükséges tankönyvek- és taneszközökkel 

ellátva minden tanórán pontosan megjelenni tartoznak. Köte-
lezett tan tárgyak közül csak a tornázás, a mértani rajz techni-



191-

kai része és a szépírás tanulása alól menthető fel a testi fo-
gyatkozását hiteles orvosi bizonyitványnyal igazoló tanuló. 

2. Ezenkívül a tanulók önként rendkívüli tantárgyakat is 
tanulhatnak, de az igazgatóság ügyel, hogy a tanulók ily rend-
kívüli tantárgyakkal magokat tul ne terheljék. 

Bár a növendékek a rendkívüli tá rgyakat önként és sza-
badon választhatják, mindazáltal, a mely tantárgy tanulására 
az év elején beiratkoztak, az rájuk a tanév végéig ép oly kö-
telezővé vált, mint a rendes tan tárgyak; s azok tanulásától 
időközben csak indokolt esetekben menthetők fel a tanári szék 
által. Ellenben, ha azt tapasztalja a tanári kar, hogy valamely 
tanuló, akár tehetségéhez, akár testi erejéhez képest, a válasz-
tot t rendkívüli tantárgygyal annyira tul van terhelve, hogy a 
miatt a rendes tantárgyakat nem képes kellően megtanulni : 
neki az illető rendkívüli tárgyak tanulását el is t i l thatja. 

3. A tanulónak fontos ok vagy legyőzhetetlen akadály 
nélkül egy tanólát sem szabad mulasztania. 

Ki igazolatlanul mulaszt, mindenkor büntetést von magára : 
1-ső izben az osztálytanár, 
2-od izben az igazgató, 
3-ad izben a tanári szék szabja ki büntetését ; 
4-ed izben fokozott büntetést kap, s ha jótéteményt 

élvez azt elveszti. 
5-öd izben az intézetből eltávolittatik. 

Az utóbbi három esetben a szülei is értesíttetnek. 
4. Ha a tanuló fontos és elfogadható ok miatt a leczke-

órára meg nem jelenhet, elmaradására előre engedélyt tartozik 
kérni : még pedig egy órára az illető előadó tanártól, egész 
napra az osztálytanártól, több időre az igazgatótól Írásban, e 
czélra szolgáló kérvényező-lapon. Rendkívüli esetekben, midőn 
engedélyt kérni előre nem lehetett, a mulasztás okát, hiteles 
bizonyitványnyal tartozik igazolni. Mind az igazolatlan, mind 
az igazolva mulasztott órák száma a tanuló bizonyítványába 
bevezettetik. 

5. Szünnapok idején kivül engedelem nélkül a tanintézet 
székhelyéről eltávozni, az iskolai szüneteket, kiszabott kezdetök 
előtt, vagy azok végeztével, meghosszabbítani senkinek sem 
szabad. Ezen tilalom ellen vétők szigorú, az elutasitásig fokoz-
ható büntetéssel sújtatnak. A tanév folyamán a szünidőkre 
való hazautazás is az osztálytanárnak bejelentendő. 
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6. A ki egyes tanórára elkésve jön, elkésése o s z t á s -
könyvbe vezettetik s a bejegyzett órák száma szerint bünte-
tést von maga után. 

7. Tanulmányait minden tanuló köteles napról-napra pon-
tosan — végezni; a hanyagok, — kik az előadó- és osztály-
tanár intésére sem fejtenek ki nagyobb szorgalmat, az időszaki 
ellenőrző értekezletből intést kapnak, szükség esetén szüleik 
értesítése mellet t ; megrögzött hanyagság miatt pedig az inté-
zetből el is utasíthatók. 

8. Az évharmadok végén kiosztott „értesítőt" minden ta-
nuló tartozik szülőinek vagy azok helyetteseinek bemutatni, 
velők aláíratni s következő évharmad első leczkeóráján az 
osztály tanárnak átadni. Ki az értesítőt meghamisítja, elutasitó-
lag fokozható büntetéssel sujtatik. 

9. Az iskolai év végén minden tantárgyból minden tanuló 
vizsgálatot tartozik tenni. Ki alapos ok nélkül a vizsgálat le-
tételét csak egy tantárgyból is elmulasztja, az a szokásos díj 
mellett minden tantárgyból magánvizsgálatot tartozik tenni. 

10. A ki a vizsgálaton egy vagy legfeljebb két tantárgy-
ból elégtelen osztályzatot kap, az a következő tanév elején 
javitó-vizsgálatra bocsáttatik. 

Azon tanulónak, ki egy tárgyból kapott elégtelen osz-
tályzatot, az intézet tanári testülete megengedheti a javítást, 
a ki pedig két tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, az csak 
rendkívüli esetben, a tanári kar ajánlatára, a tanintézet főha-
tósága engedélyével bocsátható javitó vizsgálatra. A ki kettő-
nél több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, az osztályt 
ismételni tartozik. 

A javitó és pótvizsgálatot is rendesen azon tanintézetben 
kell a tanulónak letennie, melyben az elégtelen tanjegyet kapta 
és illetőleg a vizsgálatot elmulasztotta. Indokolt esetben az 
iskola főhatósága megengedheti, hogy ezen vizsgálatot lehessen 
letenni más tanintézetben. 

A ki a kitűzött időben a javitó vizsgálatra meg nem je-
lenik vagy itt elégtelen osztályzatát kijavítani nem képes, 
osztály ismétlésre utasittatik. 

Ugyanazon osztályt kétszer ismételni nem lehet. 
Az elégtelen osztályzatú tanulók jótéteményben nem ré-

szesülhetnek. 
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III Magaviselet as iskolában 
1. A tanuló a tanteremben, valamint az iskola összes 

helyiségeiben illedelmesen tartozik magát viselni; a tanórára 
a csengetyüszóra rendben lépjen a tanterembe, s ott illevlel-
mesen helyére ülve, csendben várja a tanárt, a kit, valamint 
bármely látogatást tevővendéget, belépésekor tisztelettelje fel-
állással fogadni, s eltávozásakor hasonlóan köszönteni tartozik. 

2. A tanár oktatását minden tanuló éber figyelemmel 
tartozik hallgatni; azért a tanitás ideje alatt a legkisebb csend-
és rendzavarás tilos. Nem szabad a tanóra alatt oda nem tar-
tozó tárgygyal foglalkozni, vagy mást háboritani. Az ily tárgy 
elkoboztatik. 

A csendet és rendet háboritó, vagy épen botránykoztató 
tanuló neve pedig a fegyelmi naplóba irandó, ezenfelül vét-
ségéhez mért szigorral büntettetik. 

3. Az iskola épületének, tantermeknek, iskolai bútorok-
nak, tanszereknek bemocskolása szigorúan tiltatik. Szándékosan 
vagy könnyelműen kárt és romlást okozó, a kár megtérítésén 
kivül szigorú büntetést von maga után. 

Ha a tanórák ideje vagy tanulóknak tanteremben léte 
alatt történt kár okozóját kitudni nem lehet, a kárért (az egész 
osztály, illetőleg) a fent levők együttesen felelősek, s azt meg 
téríteni kötelesek. 

4. A tanórák között engedélyezett 5, illetőleg 10 percz-
nyi szüneteket minden tanuló az iskola udvarán, azok czéljá-
hoz képest üdülésre forditsa, s itt is kerülje az illetlen, rosz 
magaviseletet és egymás közti czivódást. E szünetek alatt ut-
czára vagy a piaezra való járkálás szigorúan tilos. 

5. Az összes ifjúsági körök működése a tanitás és neve-
lés kiegészítő részét képezvén, szükséges, hogy ezek szabályait 
azok minden tagja csakúgy megtartsa, mint az iskolai törvé-
nyeket, mert ezek áthágása szintén fegyelmi büntetés alá 
esik. Az iskolán kivül, a tanári kar tudta nélkül pedig tanu-
lóknak semmiféle köröket és egyleteket nem szabad alakítani, 
•sem az iskolai hatóságon kivül álló társulatok s egyletek tag-
jai nem lehetnek. 

6. Az iskola házmesterét és szolgáját hivatalos eljárásá-
ban gátolni vagy kijátszani büntetés terhe alatt tilos s az 
igazgató és a tanároknak általok közölt rendeletéhez minden 
tanuló alkalmazkodni tartozik. 

11 
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7. A tanévet megnyitó és bezáró ünnepélyeken minden 
tanuló megjelenni tartozik. 

8. Iskolai bizonyítványát a tanuló csak azon esetben 
kapja ki, ha minden iskolai tartozását kifizette. 

IV. Magaviselet az iskolán kivül. 
1. A tanulónak az iskolai törvények, az illem s a jó er-

kölcs követelményeit az iskolán kivül is folyvást szem előtt 
kell tartania, s ebből folyólag minden azokkal ellenkező beszé-
dek és cselekedetektől tartózkodnia kell; azért minden tanuló 
akként alkalmazkodjék, hogy az iskolán kiviili magaviseleteért 
se érje megrovás. 

2. A tanulók ünnepeken s vasárnapokon, tanári felügyelet 
mellett, templomba menni kötelesek. Az istentisztelet elmulasz-
tása a tanóra mulasztással egyenlő elbírálás alá esik. A con-
firmáltak közül az urvacsorától senki el nem maradhat. 

3. A más hitfelekezetüek vallása és egyházi szertartása 
iránt tanulónak semmiféle tiszteletlenséget sem szabad tanú-
sítani. 

4. A tanuló a tanárok, mint a legközvetlenebb elöljárói 
iránt tisztelettel és engedelmességgel tartozik. E mellett köte-
lessége ugy az egyházi és polgári, mint az iskolai elöljáróság 
és felsőség iránt tisztelettel viseltetni és tiszteletének művelt 
egyénhez illő modorban kifejezést adni. Tisztelettel és enge-
delmességgel tartozik továbbá szállásadója iránt is. 

5. A tanulók egymás iránt ugy viselkedjenek, mint egy 
intézet tagjaihoz, pályatársakhoz illő ; becsüljék meg, sőt sze-
ressék egymást. Egymást szándékosan megsérteni, gúnyolni, 
kisebbiteni nem szabad; a vett sérelmekért önmaguknak elég-
tétel t venni akár tanulótársaikon, akár másokon tilos. 

6. Tamiló szállást, ellátást csak az osztálytanár, illetőleg 
-az igazgató helybenhagyása mellett fogadhat. Ezért minden 
tanuló köteles szállásának mind újból való felfogadását, mind vál-
toztatását az osztálytanárnál bejelenteni, s ha szállásfogadását 
tanárai nem helyeselnék, más szállást tartozik fogadni.*) 

*) A szállás- és kosztadók kötelességeit a következő „Tájékoztató,, 
i r ja körü l : 

1. Tanulók csakis az igazgató és orvos által megvizsgált, sem egész-
ségi, sem erkölcsi tekintetben kifogás alá nem eshető helyeken lakhatnak 
Nem lakhatnak tehát oly épületekben és közös udvarokban, melyekben 
nyilvános helyiségek (sör-, kávéházak, bor-, pálinkamérések stb.) vannak. 



195 

7. Tanulóknak korcsmákba, sör- és kávéházakba, vagy 
más kifogás alá eső helyekre járni nem szabad. Minden sze-
rencsejáték és időlopó mulatság büntetés terhe alatt tilalmas. 
A város utczáin és terein mindennemű játék tilos. Madará-
szat, fegyverek tartása nem tanulónak való. A dohányzás az 
alsóbb hatosztályu s általában fejletlenebb testalkatú tanulók-
nak sehol, s a két felső osztály növendékeinek nyilvános ut-
czán és piaczon egyáltalában nem szabad. 

8. A tanulónak ruháit, könyveit, tanszereit, vagy a szü-
lőktől kapott bármi más hasznos és értékes tárgyakat azok en-
gedélye nélkül eladni, vagy egymástól venni, cserélni, zálogba 
tenni, adósságot csinálni, bármit kisorsolni, a szülőktől iskolai 
szükséges dolgokra, ruhára stb. kapott pénzt elvesztegetni, 
idegen tárgyat eltulajdonítani szigorú büntetést von maga után. 

9. A tanulónak szállásáról őszszel s tavaszszal este 9, 
télben este 8 órán túl kimaradni, vagy épen a városi rendet 
és csendet zavarni nem szabad. 

10. Nyilvános tánczmulatságot, hangversenyt, színházat 
és hasonló nyilvános előadásokat tanuló csak az osztálytanár-
tól nyert előleges engedélylyel látogathat. Táncztanulásban a 
tanuló csak szülei beleegyezéssel, az osztálytanárnál történt 

2. A koszt- vagy szállásadó a szülőnek helyet tese lévén, mint i lyen 
felügyelni tartozik a r ra : 

a) hogy a tanuló kellő időt fordítson a kihagyott feladatok elvég-
zésére, az egyes leczkék meg tanu lásá ra ; 

b) hogy könyveit, i rományait , ruhái t t isztán és kellő rendben 
tar tsa ; idő- és pénzvesztegető szórakozásoktól t a r tózkodjék ; a szülők 
által adott pénzt rendeltetésére fordítsa ; 

c) tilos ennélfogva a diáklakásokon minden idővesztegető össze-
jövetel, csoportosulás, kártya- és más szerencsejáték ; 

d) minthogy a tanuló nyárban 9, télen 8 órától kezdve szállásán 
lenni tartozik, kiváló figyelmet forditson arra a szállásadó, hogy a gond-
jaira hízott tanuló e határidőt pontosan be t a r t s a ; 

c) A tanóramulasztásokat csakis orvosi bizonyitványnyal lehet 
igazolni. Mindazon bizonyítványok, melyeket a szülők vagy házigazdák 
állítanak ki, érvénytelenek; 

f) ha ezen szabályok valamelyikét a tanuló áthágja, kötelessége a 
szállásadónak esetről-esetre az osztálytanárnál vagy az igazgatónál jelen-
tést tenni. A tény elsimítása vagy a jelentés elmulasztása esetén az 
ilyen helyekről, mint megbizhatlanokról, a tanulók eltávoli tandók s az 
ekként okozott kár a szüléknek megtérí tendő. 

Ezen szabályzat, melyet minden tanulótar tó megkap s azt követni 
tartozik, 1885-től van érvényben. 

11* 
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előleges bejelentés mellett vehet részt s csak azon időszakban, 
melyet a tanári-kar erre meghatároz, de ha e miatt tanulmá-
nyait elhanyagolja, attól eltiltható. 

11. Megvárja a tanári-kar, hogy a tanuló egész külső vi-
seletében, ruházatában mindenkor ügyel a rendre, illemre és 
tisztaságra; valamint ruháit, könyveit, tanszereit szállásán is 
mindig rendben és tisztán tart ja. 

V. Fegyelmi eljárás. 
1. Azon tanuló, ki ezen törvényeket áthágja, vétségéhez 

mért büntetésben részesül; a kiszabott büntetésnek ki nem 
állása vagy kijátszása a büntetés szigorítását, esetleg az inté-
zetből való eltávolítását vonhatja maga után. 

2. A büntetés fokozatai következők : 
a) Megdorgálás az előadó, osztálytanár, igazgató vagy 

tanári szék által. 
b) Elzárás az előadó, oszt. tanár, igazg. v. tanári szék által. 
c) Iskolai jótéteményektől való megfosztás, az erkölcsi 

magaviselet osztályzatának leszállítása, esetleg az intézet el-
hagyásának tanácsolása. 

d) Az intézetből való kizárás. 
e) A hazai összes iskolákból való kizárás. 
Az alsóbb fokozatok mellőzhetők s a kizárás rögtön alkal-

mazható erkölcsi romlottság esetén. Az igazgató és a tanári-
szék által hozott büntetésekről a tanuló szülei szükség esetén 
értesíttetnek. 

d) Tanárok, tanszakok és taneszközök. 
A tanárok száma — a rajztanáron kivül — eredetileg 6 

volt, kiket a paritas elvének megfelelően választott az igazgató-
választmány. A tanári karnak 1853-tól kezdve következők 
voltak tagjai : 

1853—51-ben igazgató : Terray Károly (ág. ev.) Tanárok : 
ev. ref. részről: Baksay István, Szeremley Károly, Szomolnoky 
István ; ágost. hitv. evang. részről: Dlhányi Zsigmond, Fábry 
János, Severlay Károly, rajztanár Plachy Ferencz. Tanitvám*ok 
száma 151. 

1854—55. igazgató: Baksay István (ev. ref.) Tanitvánj'ok 
száma: 168. — Az iskola bevétele: 4218 fr t 33 kr. ; kiadása: 
3954 f r t 43 kr. 
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1855—56. Igazgató: Severlay Károly. E tanév megkez-
dése előtt Dlhányi Zsigmond Szarvasra hivatot t meg tanárnak, 
Szomolnoky Is tván Harmaczra választatott meg papnak, Plachy 
Ferencz rajztanár lemondott. Ezeknek helyére Miklovics 
György, Severlay Károly és Tóth József választattak meg, 
mig a vallástan tanításával Réthy József s. lelkészt bizták 
meg. Tanítványok száma: 160. — Bevétel : 4926 f r t 26 kr . ; 
kiadás: 4744 f r t 92 kr. 

1856—57. Igazgató: Síeremley Károly. — E tanévben 
egy s.-tanári állás szerveztetett s arra Böhmisch Ede Jénából 
meghivatott . — Tanítványok száma: 192. — Bevétel : 8050 
f r t 24 kr., kiadás: 8047 f r t 21 kr. 

1857—58. Igazgató: Terray Károly. Böhmisch Ede eltá-
vozik, helyére megválasztják: Gáborhelyi Endrét . Tanítványok 
száma: 173. — Bevétel : 4834 fr t 77 kr . ; kiadás: 4816 fr t 
42 kr. 

1858—59. Igazgató: Miklovics György. Tanítványok száma 
161. — Bevétel : 6868 fr t 41 kr . ; kiadás: 6858 f r t 25 kr. 

1859—60. Igazgató: Terray Károly. Tanítványok száma: 
1K3. — Bevétel : 9967 f r t 65 kr . ; kiadás: 9953 fr t 46 kr. 

1860—61. Igazgató: Baksag István. Tanítványok száma: 
184. — Bevétel : '4418 fr t 03 kr.; kiadás: 4280 f r t 76 kr. 

1861—62. Igazgató: Fábry János. Gáborhelyi Endre segéd-
tanár eltávozik, kinek helye betöltetlen maradt. Tanítványok 
száma: 174. — Bevétel : 6654 fr t 08 kr . ; kiadás: 6494 f r t 
89 kr. 

1862—63. Igazgató : Szereniley Károly. Tanítványok száma : 
202. — Bevétel: 4631 f r t 62 k r . k i a d á s : 4234 fr t 82 kr. 

1863—64. Igazgató : Severlay Károly. Tanítványok száma : 
173. — Bevétel : 4841 fr t 45 kr . ; kiadás: 4714 fr t 27 kr. 

1864—65. Igazgató : Miklovics György. Tanítványok száma: 
179. — Bevétel: 5834 fr t 65 kr . ; kiadás: 5594 fr t 31 kr. 

1865—66. Igazgató: Terray Károly Az ev. ref. énektaní-
tás, mint s. tanárra Szőlössy Istvánra bizatik. — Tanítványok 
száma: 173. — Bevétel: 4957 fr t 65 kr., kiadás: 4535 f r t 75 kr. 

1866—67. Igazgató: Baksay István. Tanítványok száma: 
187. — Bevétel ; 5243 fr t 01 kr., kiadás: 4887 fr t 62 kr. 

1867—68. Igazgató: Fábry János. Tanitv. száma: 177. — 
Bevétel : 13536 fr t 83 kr., kiadás: 12895 fr t 20 kr. 

1868—69. Igazgató: Szeremley Károly A vallástan tani-
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tását J u n g m a n n Dániel ág. liitv. lelkész és Lenkey Pál ev. ref. 
s.-lelkész vállalják el. Tanulók száma: 192. — Bevéte l : 80-43 
f r t 41 kr. K iadás : 7358 í r t 60 kr. 

1869—70. Igazga tó : Fábry János. Severlay Károly megh. 
(1870. február 18.); helyére Polnisch János meghivat ik. Ter-
ray Károly a losonczi állami tanitó-képzőintézet igazgatójává 
neveztetvén ki, helyére Terray G-yula választatik. Taní tványok 
száma: 196. — Bevéte l : 12891 f r t 15 kr. Kiadás : 12627 f r t 
50 kr. 

1870—71. Igazga tó : Mi/clovics György Tóth József rajz-
tanár eltávozik, helyére megválaszt ják Hlavács Gyulát . — Az 
összhangzatos énektaní tás t Fü lep Beniáminra bizzák. Tanítvá-
nyok száma: 219. — Bevé te l : 8434 f r t 55 kr. Kiadás : 8219 
f r t 44 kr. 

1871—72. Igazga tó : Fábry János. Szeremley Károly meg-
hal 1871. aug. 6. Helyére megválasz ta t ik : Bodor Is tván, 1871. 
szept. 1. Tani tványok száma: 193. — Bevétel 6174 f r t 55 kr. 
K iadás : 6047 f r t 10 kr. 

1872—73. Igazga tó : Baksay István. Terray Gyula eltávo-
zik, helyét Zachar Gusztáv foglalja el. Tani tványok száma: 
202. — Bevé te l : 7662 f r t 07 kr. Kiadás : 7797 f r t 18 kr. 

1873—74. Igazgató : Polnisch János. Tani tványok száma: 
194. — Bevé te l : 9415 f r t 27 kr. Kiadás : 9403 f r t 98 kr. 

1874—75. Igazga tó : Bodor István Terhes Pál és Szalóczy 
Dániel ev. ref. lelkészek a vallástan taní tását a I I I—IV. és 
V I I — V I I I . osztályokban elvállalják. Dr. Szabó Samu orvos-
tudor szegénysorsu növendékeink gyógykezelését minden dij 
nélkül elvállalja. Tani tványok száma: 212. — Bevéte l : 14441 
f r t 82 kr. Kiadás : 14305 f r t 48 kr. 

1875—76. Igazga tó : Zachar Gusztáv. Hlavács Gyula rajz-
tanár el távozik; helyét Tóth János foglalja el. Tani tványok 
száma: 208. — Bevéte l : 5221 f r t 34 kr. Kiadás : 5174 f r t 16^kr. 

1876—77. Igazga tó : MiUovics György A tornászat taní-
tását az alsóbb osztályokban Törköly József elemi isk. tanitó 
vállalja el ; az ágost. ev. énektani tás P runy i Vilmosra bizatik. 
Zenetani tó Krcs József. Tani tványok száma: 214. — Bevéte l : 
4970 f r t 38 kr. K iadás : 4759 f r t 18 kr. 

1877—78. Igazga tó : Fábry János. A.z ág. ev. vallástani-
tást a V I I — V I I I . osztályban Glauf Pál, a földrajz taní tását a 
I I — I I I . osztályokban É v a János, tanárjelölt , vállalta el. Tanit-
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ványok száma: 197. — Bevéte l : 10039 f r t 58 kr. — Kiadás 
100Í1 f r t 78 kr. 

1878—79. Igazga tó : Baksay István. Miklovics György, a 
latin és görög nyelv tanára, meghal 1878. november 13-án; 
helyét Fazekas Ferencz tanár-jelölt foglalja el. Tani tványok 
száma: 203. — Bevéte l : 7632 f r t 93 kr. K iadás : ' 7561 f r t 57 kr. 

1879—80. Igazga tó : Polnisch János. Tani tványok száma: 
182. — Bevéte l : 7554 f r t 49 kr. Kiadás : 748 4 f r t 46 kr. 

1880—81. Igazga tó : Bodor István. Tani tványok száma : 
190. — Bevéte l : 6505 f r t 53 kr. Kiadás : 6467 f r t 20 kr. 

1881—82. Igazgató : Zachar Gusztáv Tani tványok száma: 
190. — Bevéte l : 6162 f r t 87 kr. Kiadás : 5810 f r t 26 kr. 

1882—83. Igazga tó : Baksay István. Fáb ry Géza tanár-
jelölt elvállalta a természet- és földrajz tani tását az I—Il- ik , 
Kozmay Dezső szintén végzet t tanár-jelölt az I-só félévben a 
német nyelv tani tását s I l - ik osztályban. Tani tványok száma: 
194. — Bevéte l : 11601 f r t 38 kr. Kiadás : 11371 f r t 83 kr. 

1883—84. Igazga tó : Fábry János. Az ev. ref. val lástant 
az I—II . osztályban Nagy Sándor s.-lelkész tani t ja . Tanitvá-
nyok száma: 163. — Bevéte l : 12048 f r t 09 kr. K iadás : 10596 
f r t 16 kr. 

1884—85. Igazga tó : Baksay István. Kerekes Dezsőt és 
Marossy Sándor t a miniszter — szerződésadta jogánál fogva 
— kinevezi ; az ú jonnan szervezett s. tanár i állásra Dr. Yeres 
Samu megválasztatik. Tóth János ra jz tanár helyét, ki t Nagy-
Kőrösre hivtak meg, Benkó János foglalja el. Tani tványok 
száma: 196. — Bevéte l : 25444 f r t 77 kr., k iadás : 24761 f r t 
48 kr. 

1885—86. Igazga tó : Baksay István. Dr. Veres Samu r e n -
des tanárnak megválasztatik, a s. tanár i állás Sárkány Imrével 
töltetik be. Tanulók száma: 231. — Bevéte l : 22072 f r t 78 kr. -
k iadás : 21543 f r t 77 kr. 

1886—87. Igazga tó : Baksay István. Fazekas Ferencze t 
Kecskemétre választják meg, helyét Kispál Mihálylyal tölt i be 
a miniszter. Az ágost. ev. énektani tást Törköly József veszi át. 
Tanulók száma: 222. — Bevé te l : 16259 f r t 53 kr . ; kiadás r 
15744 f r t 97 kr. 

1887—88. Igazga tó : Zachar Gusztáv. Kispál Mihály, Benkó 
János és Marossy Sándor eltávoznak, helyeiket e l fogla l ják : 

S. Szabó József, Schönleitner Károly és Yozáry Gyula. Tanit-
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ványok száma: 214. — Bevétel : 17566 fr t 19 kr. ; kiadás: 
17253 fr t 13 kr. 

1888—89. Igazgató: Znchnr Gusztáv S. Szabó József he-
lyére, ki tanulmányainak bevégzése végett az egyetemre távo-
zott. Kottasch Rezső kineveztetik. Tanitványok száma: 236. 
Bevétel : 22928 f r t 46 kr. ; kiadás: 22788 fr t 33 kr. 

1889—90. Igazgató: Zarhar Gusztáv. Az ev. ref. vallás-
tant liet. 2 órán át Paál Ferencz segéd-lelkész vállalja el. 
Tanitványok száma: 241. — Bevétel : 24601 fr t 74 kr.; kiadás: 
24456 fr t 62 kr. 

1890—91. Igazgató: Bodor István. Tanitványok száma: 
263. — Bevétel : 20419 fr t 52 kr . ; kiadás: 20177 fr t 48 kr. 

1891—92. Igazgató: Bodor István. Tanitványok száma: 
284. — Bevétel : 30422 f r t 74 kr. Kiadás: 29608 f r t 32 kr. 

1892—93. Igazgató: Bodor István. Vozáry Gyula Mun-
kácsra helyeztetvén át, helyét Papszász Pyula tanár-jelölt fog-
lalja el h. tanári minőségben, mig az újonnan rendszeresített 
tanári állásra S. Szabó József megválasztatik. Tanitványok 
száma: 306. — Bevétel: 37264 fr t 43 kr. Kiadás: 36809 fr t 32 kr. 

1893—94. Igazgató: Fábry János. S. Szabó József a tan-
intézettől megválik, helyére Szatlimáry Józsefet választja meg 
az igazgató-választmány. Papszász Gyula Szarvasra megy, 
az üresen hagyott helyre Sarudy György kineveztetik. A torna-
"tanitásra. mely eddig a rajztanár teendője volt, külön tanszék 
szerveztetik, s ez állásra Szigeti Benedek Gyulát választjuk 
meg. Tanitványok száma: 323. — Bevétel: 24863 f r t 58 kr. 
Kiadás: 22993 fr t 36 kr. 

1894—95. Igazgató: Fábry János. Tanitványok száma: 
326. — Bevétel : 36859 fr t 95 kr. Kiadás: 35604 fr t 80 kr. 

1895—96. Igazgató : I ábry János. Baksay István nyuga-
lomba vonul. A vallástanári tanszék rendszeresítetik. Ág. li. 
ev. vallástanár lesz Glauf Pál, ev. ref. Czinke István. Tanit-
ványok száma: 321. — Bevétel : 42616 f r t 97 kr. Kiadás: 
42199 f r t 73 kr. 

1896—97. Igazgató: Bodor István. Sarudy György eltá-
vozik s helyére Wallentinyi Dező tanár-jelölt ideiglenesen ki-
neveztetik. Tanitványok száma: 347. — Bevétel : 28609 fr t 
89 kr. Kiadás: 26289 f r t 78 kr. 

1897—98. Igazgató: Bodor István Fábry János és Polnis 
János tanárok nyugalomba mennek, Sárkány Imre Szarvasra 
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távozik. Kineveztetnek: Horváth Zoltán és Böhm János, a 
Sárkány helyére megválasztatik: Loysch Ödön. Az iskola-orvosi 
állás rendszeresittetik s erre Dr. Szabó Károly városi orvos 
megválasztatik. Tanitványok száma: 360. — Bevétel : 37528 f r t 
72 kr. Kiadás: 33956 f r t 02 kr. 

1898—99. Igazgató: Bodor István. Schönleitner Károly 
(1898. aug. 24.), Szathmáry József (1898. nov. 26.), elhalnak. 
Az elsőnek helyére Schablik Károly kineveztetik, az utóbbi 
helyét Marton Lajossal tölti be az igazgató-választmány, 
Tanitványok száma: 362. — Bevétel : 41367 frt. Kiadás : 
39586 frt. 

A tanárok anyagi helyzete — mint csaknem mindenütt , 
ugy Rimaszombatban som volt irigylésre méltó, — kezdetben 
a fizetés következőkép á l lo t t : Egynek volt a fizetése 700, 
egyé 600, háromé 500, egyé 340 frt, mig a rajztanár csak 303 
frtot kapott. Ez összeghez járult 100—200 frt tandíj-osztalék. 
Ennyi volt a tanárok fizetése huzamos időn át, mi tekintve 
Rimaszombat lakás- és élelmezési viszonyait, bizony-bizony na-
gyon is szerény javadalmazásnak mondható. 

Ezt tudta és érezte az igazgató-választmány. Fel is hasz-
nált minden alkalmat arra, hogy az iskola jövedelmének kere-
tében a tanárok anyagi sorsán könnyítsen. így, most drága-
sági, majd házbér-pótlék czimen többször jut ta tot t mindenik-
nek 30—50 frtot, különösen akkor, midőn már mindenik tanár 
fizetését 500, majd 600 fr t ra emelhette, mig a rajztanár fize-
tése még ekkor is csak 400 f r t volt. 

Lényeges javulás e téren az 1870. évben következett be, 
midőn az iskolai alap jövedelme lehetővé tette, hogy a három 
idősebb tanár fizetése 700, a három ifjabbé 630 fr tban állapít-
tathatott meg. 

Ezen fizetés egész 1884-ig meg is maradt. Ekkor fogad-
tuk el az államsegélyt, midőn mindenik rendes tanár fizetése 
1000 frt, lakbéro 150 fr t lett. 

De mielőtt az 1883-ik évi XXX-ik t.-cz. megszülett volna, 
— 1882-ben a munkaképtelen tanárok s az elhaltak özvegyei-
nek ós árváinak jövőjéről is — bár szerényen — gondoskodtunk. 
Zachar Gusztáv, tanártársunk indítványára mogalkottuk a tanári 
nyugdíjintézetei, melynek alapja a tanárok évenként befizetett 
járulékaiból, az iskola segélyéből, egyesek és testületek áldozat-
készségéből, továbbá az e czélra rendezett felolvasások, mű-
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estélyek és színielőadások jövedelméből 1804-ig 10126 fr t 52 
kr. növekedett. Miután pectig az 1894-ik évi XXVII- ik tör-
vényczikk értelmében az országos községi és felekezeti tanári 
nyugdíjintézet létrejött, a miénk feloszlott, s alaptőkéjéből 
4320 f r t a tanári befizetésekre fordíttatott , 5806 f r t 52 kr. pe-
dig a tanári kar indítványára az iskola alaptőkéjéhez csatoltatott. 

Igaz, hogy a növendékek szaporodása s a felemelt tan-
díjból befolyó jövedelem időről-időre magasabb fizetést is meg-
engedett volna, de a tanárok elébbvalónak tartották az iskola 
érdekeit, mint a magukét. Igy arra kérték az igazgató-
választmányt, hogy évről-évre nagyobb összegeket bocsásson 
könyvek, tanszerek és taneszközök vételére. Sőt midőn már 
kitűnt az, hogy mintegy 1200 fr t ta l több biztos jövedelmünk 
van, nem azt sürgettük, hogy fizetésünk emeltessék, haiwwa 
azt, hogy a segéd-tanári állás rendes tanári állássá legyen, 
sőt ennek megtörténte után a tanitás szakszerűbbé tétele vé-
gett egy egészen uj tanári állást rendszeresítettünk, a torna-
tanítást a rajztanár kezéből, hova az nem is tartozhatott, 
kivettük, és külön tornatanárt alkalmaztunk. 

De ezzel aztán ki is volt ineritve intézetünk összes jöve-
delmi forrása. Sőt nem egyszer attól kellett tartanunk, hogy 
a rendszeresített kiadások sem nyerhetnek bevételeinkben fede-
zetet. Ez ós ehhez hasonló okok kényszeritettek bennünket 
arra, hogy az államsegély felemelése érdekében lépéseket 
tegyünk. Mely tény, — miként láttuk, — sikerre is vezetett. 

Mert mihelyt a rendkívüli államsegélyt a magas tanügyi 
kormány kiutalványozta, sőt évről-évre fokozta, oly mérvben 
emelte igazgató-választmányunk is a tanárok fizetését. — Igy 
első izben a lakásbért emelte fel 200 frtra, majd folyóvá tette 
a korpótlékokat is a hivatalos évek arányában. Igaz, hogy e 
czélra kezdetben egy quinquenniumra csak 25, majd 30, végre 
50 f r t is jutott. Ennyiben eredetileg meg is állapodtunk, mig 
végre a miniszter határozott követelésére a lakáspénz 250 írt-
ban, az ötödéves pótlék 100—100 frt, a törzsfizetés pedig 1200 
írtban állapíttatott meg, mely utóbbihoz még két fokozat 1400 
és 1600 írttal járult. 

Igy most nemcsak tanintézetünkről, de annak munkásai-
ról is kellőkép gondoskodva van. Sőt tanáraink az országos 
tanári nyugdíjintézetnek kötelezett tagjai lévén, elhalálozásuk 
esetén özvegyeikről és árváikról is gondoskodva lesz. 



•-03 

Ami a tantárgyak felosztását s ezek tanítási módszerét 
illeti, kezdetben nem kis nehésséggel kellett küzdeni a taná-
roknak. Ugyanis a hat gimn. osztály mellett négy reálosztály 
is volt, mi a meglevő 7 tanárt nagyon is igénybe vette. Es 
csakis ugy voltak képesek az egyes osztályokat elfoglalni s 
egyes tantárgyakat a megkívántató óraszámban tanitani, hogy 
a realisták a latin nyelv kivételével ugyanazon tantárgyakat 
tanulták, mint a gimnázisták. A latin órák alatt pedig a raj-
zolásban nyertek oktatást a reáliskolák számára kiadott tanterv 
keretében. — Sőt e mellett a magyar, német, latin és görög 
nyelvet, továbbá a természettudományokat az Y-ik és Yl-ik 
osztályokban összevontan, a vallástant felekezetek szerint két-
két osztályt egyesítve tanították mind a hat osztályban. — De 
egyre kiváló figyelmet fordított a tanári kar s ez az volt r 

hogy lehetőleg mindenik tantárgy szaktanár által tanittassék 
mindenik osztályban, hogy a növendékek alapos ismeretekre 
tehessenek szert. De itt is megvolt azon rosz szokás, hogy egy 
és ugyanazon tanár évtizedekig egy és ugyanazon osztályban 
maradt, igy nem nyilhatott alkalma arra, hogy tantárgyának 
egész folyamát gyakorlatilag is megismerje, s kellőkép át-
tekinthesse azon kört, melyet egy középiskolának fel kell 
ölelnie. 

Azonban ezen is segitve lett. Mert mihelyt az elemi is-
kolai nevelés átalakult, városunkban a községi iskola létrejött, 
sőt abban az Y—Yl-ik osztály is megnyilt, az u. n. realisták 
száma megfogyott, sőt a 70-es évek második felében alig 
akadt 1—2 egy-egy osztályban. Igy a reálisták csakhamar 
elfogytak a nélkül, hogy tanítványaink számában bárminő 
változás állott volna elő. — Igy az 1881-ben megkötött s az 
1898. évben megújított és módosított államszerződés már tisz 
tán gimnáziumot talált, igy e szerződésekben reál-osztályokról 
nem lehetett szó. 

A rimaszombati egyesült prot. főgimnáziumnak alapelvei 
a „paritasu szigorú megtartásán, és az állammal kötött ujaltb 
szerződésben foglalt jogok és kötelességekhez való tántorithatlan 
ragaszkodásban állván, tekintet nélkül arra, hogy az állam 
által melyik tanszék töltetik be, a két testvér felekezet között 
a tanszékek a legújabb berendezkedés szerint következőleg 
oszlanak meg: 

I. Ágost. hitv. evangélikusokkal töltendők be: 
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1. Egy vallástanári tanszék. (Confirm., templom gyakorlása 
s egyházi énektanitásra való felügyelet.*) T a n á r : Glauf Vál. 

2. Egy német-latin tanszék. (Magyar, görögpótló irodalom.) 
Tanár : Böhm János. 

3. Egy classica-philologiai tanszék. Latin-görög. (Görög-
pótló, latin-görög irodalom, régiségtan.) Tanár : dr. Wallen-
tinyi Dezső. 

4. Egy mathematiea-phisicai tanszék (Phisicai földrajz, 
rajzoló és ábrázoló mértan, vegytan.) Tanár ; Zaehar Gusztáv. 

5. Egy természeti ajk,-földrajzi tanszék. (Vegytan.) Taná r : 
Horváth Zoltán. 

6. Egy történelmi-német tanszék. (Földrajz.) Tanár : Loysch 
Ödön. 

7. Egy rajzoló és ábrázoló mértani tanszék. (Szabadkézi 
rajz, mennyiségtan az alsóbb osztályokban.) Tanár : Schab!ik 
Károly. 

II . Evang. reformátusokkal töltendő be : 
8. Egy vallástanári állás. (Oonfirmatio, az isteni tisztelet 

gyakorlásának ellenőrzése, az egyházi énektanitásra való fel-
ügyelet.) Tanár : Czinke István 

9. Egy magyar-latin tanszék. (Görögpótló irodalom.) Ta-
nár : Komáromy Géza **) 

10. Egy latin-magyar tanszék. (Philosophiai propedeütika.) 
Tanár : Horváth Albert. 

11. Egy magyar nyelv és irodalmi. s philosophiai tanszék. 
(Latin nyelv az alsó osztályokban, görögpótló irodalmi olvas-
mány.) Tanár : Dr. Veres Samu. 

12. Egy latin nyelv- és történelmi tanszék. (Magyar nyelv 
és irodalom.) Tanár : Bodor István. 

13. Egy classica philologiai tanszék, Görög-latin. (Görög-
pótlóirodalom, latin-görög irodalomtörténet, régiségtan.) Tanár: 
Lenner Gyula. 

11. Egy mathematica-physicai tanszék. (Physicai földrajz, 
rajzoló és ábrázoló mértan, vegytan.) Tanár: Kerekes Dezső. 

A 15-ik tanár, a tornatanár, ki bármelyik prot. feleke-
zetnek lehet tagja. 

*) A rokon- és melléktárgyakat és rnimkakört ugy, a mint a sza-
bályzatok és utasítások természet szerint kimutatják, zárjelben közlöm. 

**) Komáromy Géza és Horváth Albert csak az 1899—1900-ik tan-
évben kezdik meg működésüket. 
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Az 1854—55-ik tanévben előadott tantárgyak részletes ki-
mutatása.*) 

I. osztáli/. V a l l á s t a n , a) A helv. hi tval lásuaknak. Is ten-
röl, tulajdonságairól s munkáiról . Kéz ikönyv: Útmuta tá s a ke-
resztyén vallásra. Sárospatak. 1851. He tenk in t 2 óra. — b) Az 
ágost. hitv. Isten lételéről s tulajdonságairól , Is ten — magunk 
s mások iránti kötelességeinkről. Kéz ikönyv : Ker. vallástan. 
I r t a Simon Keresztély Frigyes. 1. folyam. Hetenk in t 2 óra. — 
L a t i n n y e l v . Nye lv tan : Beszédrészek, rendes nevek ejte-
getése s melléknevek fokozása; rendes igék ha j toga tása ; be-
gyakorolva latinból magyarra i s viszonti fordi tásokban. Az 
olvasó-könyvből 18 mese elemezve, fordi tva és betanulva. A 
2-ik félévben minden két hétben házi dolgozatok. Kézikönyv : 
Melcer Lajos latin nyelvtan elemei. Hetenkin t 7 óra. — M a-
g y a r n y e l v . Nye lv tan : Beszédrészek, szóképzés, szóragozás, 
szavalási-, olvasási-, fogalmazási- és helyesírási gyakorlatok. 
Kézikönyv: Varga János magyar nyelvtana s olvasó-könyve. 
1853—4. Hetenkin t 3 óra. — F ö l d r a j z . Mér-természettani s 
politicai földrajz elemei. Kéz ikönyv: Földrajz i vezérfonal, i r ta 
Bellinger J., fordítot ta Fényes Elek. He tenk in t 3 óra. — 
M e n n y i s é g t a n . Számtanból : A négy műté t ismétlése ne-
vezetlen és nevezet t mennyiségekkel, közönséges és tizedes 
törtek. Nézlet tanból: Pontok, vonalok, szögek, egyenközü vo-
nalok és háromszögek. Koller mér tani nézlettana nyomán. He-
tenkint 3 óra. — T e r m é s z e t r a j z . Á l l a t t an : 1-ső félévben 
emlős állatok. 2-ik félévben puhányok, íz-állatok és sugárálla-
tok ismertetése természetim képekben s példányokban. Heten-
kint 2 óra. — S z a b a d k é z i s m é r t a n i r a j z a reáliskolá-
ban hetenkint () órában. — S z é p i r á s z á t , hetenkint 2 óra. 
— A f r a n c z i a n y e l v , mint önkénytes tan tárgy minden 
osztályon át. Hetenkint 5 óra. 

II. Osztáli/. V a l l á s t a n . a) A helv. hitv. min t az első 
osztályban. — b) Az ág. hitv. Bevezetés a keresztyén vallás-
tanba, szentirás ismertetése, a szent s ünnepélyes szertartások ; 
a hegyi beszéd, szent történetek. Tankönyv : Ker. vallástan, 
Simon Keresztély Frigyestől. II. folyam. Hetenkint 2 óra. 

*) E tantervet , mint cultur-történeti adatot közöljük, bár e lmondhat juk, 
hogy 1884-ig ez alig változott valamit a tankönyvek kivételével, melye-
ket 1860-tól kezdve hazafias szellemben szerkesztettek : a görög ez évtől 
az V-ik osztályban kezdődött. — 1884-től az állami tantervet követjük. 
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L a t i n n y e l v . Első félévben: Rövid ismétlése a nyelvtan-
nak, a nevek nemei, segéd és rendetlen igék, forditások latin-
ból magyarra s megforditva. 2-ik félévben: Nyelvtan, Gedick 
meséinek forditása, szóelemezés, apróbb magyar gyakorlatok 
latinrai forditása. Hetenkint 6 óra. — M a g y a r n y e l v. Nyelv-
tan : ismétlés, igetan folytatása és a több beszédrészek; rövid 
mondattan. Olvasás, helyes irás, fogalmazás, elbeszélés, szava-
lás. Kézikönyv: Varga János nyelvtana, 1853. és olvasókönyve, 
1854. A nyelvtan inkább olvasás közben gyakorlatilag tanit-
tatik. — N é m e t n y e 1 v. Helyes olvasás és irás, nem szócs-
kák, f'ő- s melléknevek, névmások és igék. Kézikönyv: Német 
grammatica Márton Józseftől. Hetenkint egy órán forditások 
magyarból németre Toepler kézikönyvéből. — T ö r t é n e l e m 
é s f ö l d r a j z . Az ó-kor története a népek vándorlásáig. Kézi-
könyv : O-kori földrajz és történelem, Kis Lajostól, Pest, 1853-
— M e n n y i s é g t a n . Számtanból. Közönséges és tizedes tör-
tek, liármasszabál}', kamatszámolás, társasszabály. Nézlettanból : 
Négyszögek, többszögek; ábrák területének fölmérése; ezek 
részekre osztása és változtatásának műtételei, Koller szerint. 
— T e r m é s z e t r a j z . 1-ső félévben: Állattanból: Madarak, 
hiilők és lialak ismertetése, Hanák János tankönyve szerint 
képekben és példányokban. Hetenkint 2 óra. 2-ik félévben: 
Növénytan: Pokorny Alajos német tankönyve nyomán, a tanár 
füzetei szerint: a vírágtalan és virágos növények. Az előfor-
dult növények legtöbbnyire a gyűjteményben találtatván, ré-
szint szárított, részint élőpéldányokban ismertettek. Gyakorlatul 
növénymaghatározások, gyűjtések s füvészi kirándulások. Het. 
2 óra. — R a j z és s z é p í r á s z á t : mint az első osztályban. 

III. osztály. V a l l á s t a n , a) Az ágostai hitvallású aknak: 
Ziegenbein keresztyén katechismusa szerint: a h i t t an ; s a 
szentírás válogatottabb helyeinek olvasása és magyarázata. He-
tenkint 2 óra. — b) A helvét hitvallásunknak: A soteriologia 
néhány könnyebb czikkei; a Jézusról, — főpapi, prófétai és 
királyi tiszte, a váltság s a kegyelem eszközei. Kézikönyv : 
Somossy János kis theologiája. Sárospatak, 1844. Hetenkint 2 
óra. — L a t i n n y e l v . Cornelius Neposból: Miltiades, Temis-
tocles, Cimon, Aristides, Pausanias, Pliocion, Epaminondas és 
Pelopidas életrajza. Szepessy mondattanából az esettan, ahhoz 
alkalmazott fordítási gyakoliatokkal. Hetenkint 5 óra. — Gö-
r ö g n y e l v . Kühner-Szepessy nyelvtana szerint mind 1-ső, 
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mind 2-ik félévben nyelvtani szabályok kizárólag „mi" végzetü 
igékig, görög-magyar és magyar-görög fordításokban begya-
korolva ; irás és olvasásbani gyakorlatok. Hetenkint 4 óra. — 
M a g y a r n y e l v . Szókötés és mondat tan ; az első a magyar 
tudós társaság által kiadott kézikönyv, az utóbbi Terray Ká-
roly mondattana u tán ; szavalási s lielyesirási gyakorlatokkal. 
— N é m e t n y e l v . Márton német nyelvtana szerint, 46 gya-
korlat és 10 mese az olvasó-könyvből, lielyesirási gyakorlatok. 
Hetenkint 2 óra. Az előre haladot tak: jellemrajzokat, mint p. 
o. Socrates, Epaminondas, Diogenes, Julius Caesar sat. Grube 
után, emlékeltek; a helyesírásban s szavalásban gyakoroltat tak 
s írgyakorlatokat dolgoztak. Hetenkint 2 óra. — T ö r t é n e -
l e m és f ö l d r a j z . Közép-kor, s az uj-kor a 30 éves had vé-
géig. Pütz szerint. — M e n n y i s é g t a n . Számtanból: A négy 
műtétei betűkkel, hatványok s gyökfejtés, csere és összevetés. 
Nézlettanból: a kör összeköttetése az egyenes vonalokkal, a 
kör térszínének fölmérése, körkör, lapok, testszögek. Koller 
szerint. — T e r m é s z e t r a j z . 1-ső félévben: Ásványtan Ha-
nák J . teimészetrajza szerint. 2-ik félévben: Természettan: A 
testek közös tulajdonságai; vegytan. Thüringer Ambró termé-
szettani ismeretek czimü kézikönyve nyomán. Hetenkint 3 óra. 

M ű t a n. (A reál-iskolában.) A növény- és állatország ter-
mékeinek műtani alkalmazása vegj^tani alapokon. Kézirat sze-
rint. Hetenkint 4 óra. — S z a b a d k é z i s m é r t a n i r a j z 
a reál-iskolában, hetenkint 5 órában. 

1V. osztály. A ' a l l á s t a n . Mint a III- ik osztályban. 
L a t i n n y e l v . 1-ső félévben: Szókötés folytatása és kiegé-
szítése. Kézikönyv: Latin szófüzési szabályok, Döring után. 
Sárospatak, 1844. Julius Caesar de bell. gall. lib. I. I I . — 2-ik 
félévben: Julius Caeftar de bell. gall. lib. I I I . IV. — PubL 
Ovidii Met. lib. I I . v. 200. Szómértan. Döring kézikönyvéből: 
Róma története, fordítva magyarból latinra. Heti dolgozatok. 
Hetenkint 5 óra. — G ö r ö g n y e l v . 1-ső félévben: A „mi" 
végzetü és a rendetlen igék; fordítási gyakorlatok, Krüger 
után, 2-ik felévben: Dalzelből Hieroklas anekdotái; a görög 
.szókötés elemei, gyakorlati példákkal. Hetenkint 4 óra. — 
M a g y a r n y e l v . Irálytan magyarázata gyakorlatilag tárgyal-
va. Olvasás, remekművek magyarázata, betanulása, szavalása. 
Hetenkint 2 óra. — N é m e t n y e l v . Mint a I I I . osztályban. 
— Történelem és földrajz. 1-ső félévben: Uj-kor, 1848-ig, Pütz 
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szériát. — 2-ik félévben: Népszerű honismeret, különösen ki-
emelve az osztrák birodalom növekedését tárgyazó jeleneteket. 
Kézikönyv: Ausztriai honismeret. Bécs, 1854. — M e n 11 y i-
s é g t a n. Számtanból: Összetett arányok és ezeken alapuló 
számtani műveletek megfejtése; első fokú egyenlet egy isme-
retlennel. Szabóky számolástana szerint. Nézlettanból: Lap és 
testszögek, a testek felületének és tömegének fölmérése. Koller 
szerint. Hetenkint 3 óra. — T e r m é s z e t t a n . Merő, hig és 
terjedékeny testek egyensúlya, • hangtan, láttán, villanyosság,, 
delej esség, csillagászat elemei. Thüringer szerint. Hetenkint 3 
óra. — M ű t a n. Mint a I I I . osztályban. — R a j z . Mint a I I I . 
osztályban. 

V. és VI. osztály. E g y h á z t ö r t é n e t . 1-ső félévben: A 
reformatióig. — 2-ik félévben: A reformatio tói korunkig. Tan-
könyv : Keresztyén egyháztörténet felgymnasium számára. Sá-
rospatak, 1852. — Időszaki táblák készítése. Hetenkint 2 óra. 
— L a t i n n y e l v . 1-ső félévben: Ovidii metam. 1. I. v 
244—415. - 1. IV. v. 607—667. — 1. VIII . 624—724. - 1. X.. 
1—142. — 1. XI . 85—193. — Sallustii C. Jugurtha, XXVI. ' 
capp. — P. Virgilii M. bucolicor. ecl. II . — G-eorgicor. 1. I I . 
v. 1—321. 2-ik félévben: Ciceronis oratio pro Archia poéta;. 
Livii 1. X X I . capp. XL. — P. Virgilii M. Aeneidos 1. VI. v. 
400—852. — Minden 14 nap irályi gyakorlatok. Hetenkint 6 
óra. — G r ö r ö g n y e l v . Egész évben hetenkinti 1 órában 
nyelvtani fejtegetés és ismétlés. — 1-ső félévben: Xenophontis 
Anabaseos 1. I I . c. 5. 6. I I I . c. 1. — 2-ik félévben: Homeri 
Iiiados rhaps. I I . hetenkinti 3 órában. Irásbani gyakorlás. — 
M a g y a r n y e l v . 1-ső és I l- ik félévben: Magyar nyelv és 
irodalom története. 1-ső félévben: Költészettani szabályok ma-
gyarázata s művek irása. 2-ik félévben! prózai és szónoklati 
irálytan, gyakorlatilag tárgyalva. Olvasás. Remek művek fej-
tegetése, betanulása, előadása. Hetenkint 1-ső félévben 3 óra,-
2-ik félévben 2 óra. — X é m e t n y e l v . Grörög és római régi-
ségtan, az első a téli, az utóbbi a nyári félévben, Schaaf sze-
rint ; Márton német nyelvtana, fordítási gyakorlatokkal. írás-
beli gyakorlás. — T ö r t é n e l e m és f ö l d r a j z , a) Az 5. osz-
tályban, 1-ső félévben : Az ó-kor történeteiből az ázsiai s áfrikai 
népek története. 2-dik félévben: A görögök és macedóniaiak 
története. Kézikönyv: Pütz V. magyarra tette néhány nagy-
kőrösi tanár. Pes t : 1855. — b) A 6-dik osztályban, 1-ső félév-
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b e n : A rómaiak tör ténete. 2-dik fé lévben: A középkor törté-
nete a keresztes háborúkig. Ugyanazon kézikönyv szerint. 
Hetenkint 3 óra. — M e n n y i s é g t a n . Betűszámtan, szám-
rendszer, a négy művele t algebrai kifejezésekkel, törtek, hat-
ványok, gyökök, egyenletek, egy és több ismeretlennel. Nézlet-
tanból : Lap- és tömörmértan. Kéz ikönyv: Elemi mennyiségtan 
Korec Lőrincztől. Pest , 1852. he tenkint 3 óra. — T e r m é s z e t -
r a j z . Állat tan: előismeretek, mozgás, érzés szervei, táplálkozás 
stb. Izállatok és hasállatok. Kéz ikönyv : Állattan, í r t a : Mihalka 
Antal. Pesten. He tenk in t 3 óra. 

Taneszközök. 
a) Könyvtárak. A rimaszombati egyesült prot. főg imná-

zium könyvtárának tör ténete szorosan összefügg azon két tan-
intézetnek történetével , melyekből a r imaszombati középiskola 
alakult. Ugy az osgyáni ág. ev., min t a r imaszombati ev. ref. 
gimnázium a XVI- ik század végén keletkezvén, amaz elébb 
Füleken, ez pedig jelenlegi helyén kezdte meg és folyta t ta a 
hazafias nevelés és oktatás szent ügyét , küzdve mindket tő a 
prot. szegénységgel, melynél csak vezetőinek lelkesedése, buz-
galma és törekvése volt nagyobb. 

Ez ta r tó t t t a fenn a küzdelmek között, melyekből mindkét 
tanintézetnek, — miként tör ténete bizonyitja, — bőven ki jutot t . 

A XVI-ik, sőt még a XVII - ik század kul túr tör ténete 
igazolja, hogy a könyvek drágasága és r i tkasága mia t t csakis 
azon tanintézetek áldoztak és áldozhat tak könyvekre, melyek-
nek pár t fogói gazdag jövedelmekkel ellátott püspökök, érsekek, 
stb. voltak. Mig nálunk protestánsoknál azok jár tak elől, me-
lyeket a kies Erdély tudománykedvelő fejedelmei vet tek véd-
szárnyuk alá, vagy pedig az egyházkerületek vallottak saját-
jaiknak. Igy a legtöbb s kisebb vidéki városokban tengődő 
középtanodák, — ez időben diák-iskolák, — ugy tudományos 
tekintetben, mint a taneszközök, tanszerek, tan- és szakkönyvek 
alkalmazása, beszerzése és gyűj tése tekintetében egyedül és 
kizárólagosan a tanitók buzgalma és tudományos képessége és 
képzettségére voltak bizva. — A milyen volt a tanitó, olyan 
volt az iskola is. 

De nemcsak a könyvek drágasága és ritkasága gátolta a 
fentemii tet t századokban a könyvtárak és egyéb gyűj temények 
alapítását és szervezését, hanem azon körülmény is, hogy az 
itt rendszeresített tanítói állások a legtöbb tanintézetnél nem 

14 
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voltak állandók. 1—3 évre választották meg a tanítókat kik o • 
az itt szerzett egypár ír t tal külföldi egyetemek látogatására 
mentek, vagy egyik-másik jövedelmezőbb egyházak lelkészeivé 
lőnek. í g y igen ritka esetben találkozunk olyanokkal, kik a 
tanitást kivéve, más maradandóbb alkotással tették volna ne-
vöket emlékezetessé az utókor előtt. — Hiszen nekik azon 
tanintézet sorsa, fejlődése nem feküdhetett ugy szivükön, mint 
ahogy kellett volna, mert ideiglenes működésük nem czél, ha-
nem csak eszköz volt jövő hivatásuk elérésére. 

í g y a XYI—XYIII - ik századokban hasztalanul keressük 
ugy az osgyáni, mint a rimaszombati gimnáziumokban a könyv-
tárak alapításának történetét, habár az első a „Parva Saxonia"-
nak volt iskolája, mig emez pedig éppen politikai központján 
fekszik a kishonti kerületnek, melynek ág. ev. lelkészei tudo-
mányos képzettségük és irodalmi működésük által a kishonti 
ág. ev. esperességnek ama megtisztelő nevet megszerezték. 

Az osgyáni ág. evang. gimnázium könyvtárának alapját 
Hoznék János lőcsei igazgató-tanár vetette meg 1833-ban, ki 
1821-ben az osgyáni gimnáziumnak volt igazgatója. 0 ugyanis 
becses 787 darabból álló könyvtárának nagy részét — mintegy 
500 kötetet — ezen iskola könyvtárának adományozta, melyet 
később egyes kiváló pártfogók, lelkészek gyarapitottak, ugy 
hogy az egyesüléskor 1853-ban már az osgyáni ág. ev. tanin-
tézetnek könyvtára 823 kötetet számlált. E könyvek legna-
gyobb része kétségkívül egyházirodalmi volt, de találunk ezek 
mellett a phylosophiai szakban 83 darabot, a földrajz és tör-
téneti szakból 103-at, a természettudományi szakból 61-et, a 
mennyiségtanból 39-et, a phylologiából 185 darabot. 

A rimaszombati ev. ref. főgimnázium könyvtárának alap-
já t is egyes jóltevők vetették meg. Ezek között első helyen 
kell említenünk Dapsy Vilmost, az igazgató-választmánynak 
volt elnökét, ki még ügyvéd korában megvásárolta a tudós 
Kajáry István-nak egész könyvtárát s azt a rimaszombati ev. 
ref. gimnáziumnak ajándékozta s később ezt 10 kötettel gazda-
gította. E könyvtár, melynek tekintélyes része kiadatlan kéz-
iratokból áll, bár nagyobb részben theologiai műveket foglal 
magában, történeti szempontból nem csekély értékkel bir. A 
2-ik alapitó Farkas Endre, ki 210 kötetből álló könyvtárát e 
tanintézetnek hagyományozta. 

A könyvtárt, mely habár csendesen, de évről-évre gyara-
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poclott, Balisay István igazgató rendezte 1847—48-banT^ 797 
kötet könyvet foglalt magában. ~ -

Ifjúsági könyvtár az egyesülést megelőzőleg volt mindkét 
iskolában. A rimaszombatiban Balcsay István (1844^—1853), az 
osgyániban Fábry János vetet ték meg az alapját (1851—53), 
kik korán átlátták, hogy a serdülő korú gyermekek kedély-
világára mi sem hat jótékonyabban a jó könyvek olvasásánál, 
mely kellemesen szórakoztat és játszva képez. 

A két tanitézet 1853-ban egyesülvén, a könyvtárak is 
egybeolvadtak. A két tanintézet egyesült erővel kezdte meg 
működését s uj forrásokat nyitott ugy csekély alaptőkéjének, 
mint a könyv- és szertárak gyarapitására. Műestélyek, színi-
előadások, jótékony tánczmulatságok szolgáltatták azon össze-
geket, melyeken különösen az ifjúsági könyvtárt gyarapították, 
mert az u. n. tanári könyvtárra az intézet csekély jövedelmé-
ből nem telt. Az egyes tanárok 1853—60-ig saját erejökre 
voltak utalva. S ha egyik-másik egypár forintra te t t szert, 
nem üdülésre vagy szórakozásra fordította azt, hanem szak-
és forrásművek szerzésére, hogy a fejlődő nevelésügygyei 
lépést tarthassanak. 

Az 1859—60-ik iskolai évtől a tandijak 10°/o-a fordí t tatot t 
a könyvtár gyarapitására. Az egyesüléstől kezdve következő 
pártfogók gazdagították nagyobb számú, többé-kevésbé érdekes, 
de történeti szempontból értékes művekkel könyvtárunkat : 
Szilassy Géza 183, Szontagh Albert 80, Hamaliár Károly 24, 
id. Ecseghy .József 16, Balogh Béla 126, özv. Borbély Ferenczné 
20, Lengyel Andor 3, özv. Szeremley Károlyné 40, Hunfalvy 
.János 16, Rómer Flóris 3, özv. Síró Sámuelné 295, Miklovics 
György 119, Soós Mihály 7, báró Nyáry Jenő, Czékus István, 
Terhes Pál, Kishonthy Gyula 8, Ragályi Károlyné, Ruszkay 
Gyula. Kerekes Dezső, Sárkány Imre, a M. Tud. Akadémia, 
Mindszenthy Bertalanné, Kispál Mihály, Vozáry Gyula, Palm 
Nándor, Patzek Emil, Lengyel Sámuel, Koós Károly 95, Csider 
László 363, Széplaky Lajos 17, Szabó Ferencz plébános 48, 
Lukács Géza 16, Lőrinczy György 4, Hanvay Zoltán, Besse-
nyey Lászlóné, Szabó Károly és az egyes fővárosi kiadók 
többnyire mutatvány-könyveikkel. 

Az 1884. évtől 3—400 fr t állván a tanári-kar rendelkezésére 
évenkint. Ezen összeg lehetővé tette, hogy egy tanári szakkönyv-
tárt szerezhessünk. Eddig ugyanis az egyes tanárok — ha a kor-

14* 
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tói elmaradni nem akartak, — a szükségelt forrásműveket 
saját költségükön voltak kénytelenek beszerezni, s megvonni 
maguktól csekély jövedelmük egy részét. Et tő l kezdve azonban 
ezen tehertől megszabadultunk, s már eddig is több mint -400 
drb szakmunka áll az egyes tanárok rendelkezésére. — Állo-
mánya 3682 önálló munka 5121 kötetben, 101 folyóirat 2294, 
151 vegyes mű 1867 darabban. 

Ugyancsak ekkor osztottuk fel az eddig együttkezelt 
ifjúsági könyvtárt három csoportra, — a tanuló ifjúság kora s 
felfogása szerint osztván fel a mulattatva tanitó olvasmányokat. 
Az első csoport olvasói az I—Il-ik, a másodiké a III—Y-ik, 
a harmadiké a VI—VIII- ik osztály növendékei. — Mindenik 
csoportot egy-egy tanár kezeli, ki a könyvekért felelős s 
ezek kiosztásánál a tanulók korára és fejlettségére figyelni 
tartozik. 

Ezen könyvtárra mindenik növendék 35 krt tartozik be-
fizetni. Az ekként begyült összeg részint javításra, részint uj 
művek beszerzésére fordittatik. — Állománya: 1189 munka. 

b) Szertárak. I. Természetrajzi muzeum Az egyesüléskor az 
osgyáni gymnasiumból áthozott egy kis ásvány-, növény- és 
rovargylijteményen és Schubert-féle képeken kivül nem volt 
egyebünk. Az iskola korlátolt anyagi helyzeténél fogva tan-
szerekre sokáig nem adhatott semmit. Utalva voltunk a jóté-
konysághoz fordulni, majd műestélyek, hangversenyek és 
színielőadások rendezéséből szereztünk annyit, hogy legszük-
ségesebb eszközöket — tulnyomólag fizikaikat — megrendel-
hessük. A természetrajziakat a szaktanár gyűjtögette. A tárgyak 
fölszaporodtával a kis zug-szobát, melyben ezeket gondoztuk. 
1859-ben egy tágasabb he^iséggel cseréltük föl. I t t már helyet 
nyerhettek azon kitömött állatok is, melyeket Jatzko András» 
Török László és mások, valamint Ferenczv István szobrász 
örökösei (csiga-kagyló gyűjtemény) ajándékoztak és Platowtól, 
Fritschtől, megszereztünk. 1878-ban az állatgyüjtemény már 
1332 tárgyat foglalt magában. Midőn a tandijnak egy-egy 
forintját igénybe vehettük, évi 60—80 írttal rendelkeztünk. 
E mellett folyvást gyűjtve, 1880-ban már az anatómiai prae-
paratximokat is megszerezhettük. A szaporodás egyébiránt ér-
tesítőnkben évről-évre lön kimutatva. 

A növénytani gyűjtemény, melyet a szaktanár gyűj tö t t 
és állított össze, legkevesebb pénzbeli kiadást vet t igénybe. 
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Adományaikkal többek közt hozzájárultak az 1867. évi ipar-
és gazdasági kiállításból Baueregard Lajos és Greiner L. a 
gömörmegyei fanemek hossz- és keresztmetszeteinek és szenei-
nek gyűjteményével. Ez osztály ekkor már 1100 darabra sza-
porodott. 

Az ásvány- és kőzettani gyűj teményt egyebek közt 
Kvaszna J., Mihalik Pál, Szulovinyi Sándor és Boczkó Dániel, 
de főleg az 1867-iki kiállítás alkalmával a r imamurányi vasmű-
egyesület, Dobsina városa, Grömöry János, a dernői, betléri 
vasgyárak egyszerre gazdaggá tették a muzeumot olyannyira, 
hogy gyűjteményünk Grömörmegye bányászati, kohászati és 
földtani szempontból érdekes tanulságot nyújt . Ugyanez idő 
tájban ajándékozták Ferenczy István ásvány gyűj teményét is 
az örökösök. 

A gimnázium kiegészítése után az államsegélyből mái-
több jutott e gyűjtemények kiegészítésére, főleg midőn az u j 
szárnyépületben a természetrajz tágas nagy termébe átköltöz-
ködtünk, a szekrényeket megszaporítva rendezkedhettünk be. 
Az anyag-készlet fölhalmozódván, ennek systematikus rende-
zése vált szükségessé. — E munkát Fábry János szaktanár 
1887—1890-ig teljesítette. Az állattani osztályt két, a növénj*-
tanit egy és az ásványtaninak azon részét, mely a középiskolai 
oktatásnál van használatban, rendezte és cathalogizálta. 

A természetrajzi muzeum jelen állapota ez: 

Az állattani osztályban van : 3574 darab; a növénytaniban: 
2170 darab ; az ásvány- és kőzettaniban: 1987 darab. — Ér téke : 
3607 f r t 70 kr. 

II. A physikai muzeum alapját Fábry János tanár vetet te 
meg az egyesülés alkalmával, egymaga tanítván az összes ter-
mészettudományokat, együttesen kezelte a természettani esz-
közöket a természetrajziakkal. — A gymnasium pénztárából 
nem telvén évi átalányra, műestélyek rendezéséből és közada-
kozásból begyült összegekkel gyarapította a muzeumot a leg-
szükségesebb eszközökkel. 1884-ben megnyílván a VII. osztály, 
a természettani muzeum különválasztatott. Évi mintegy 200 
fr tnyi átalánynyal a legszükségesebb eszközöket beszereztük, 
ezeket szakonként rendezve, külön szekrényekben helyeztük el 
egy külön teremben, mely mellé külön physieai tantermet 
rendeztünk be. Jelenlegi állománya a következő: 
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1. Erőműtani eszköz: 108 db 854 fr t — kr. értékben. 
2. Hangtani eszköz . 37 „ 332 „ — „ „ 
3. Fénytani eszköz . 64 „' "428 „ 90 „ 
4. Hőtani eszköz . . 24 „ 388 „ — „ „ 
5. Mágnesség és electr. 92 „ 1043 „ 50 „ „ 
6. Csillagászathoz . . 60 „ 72 „ — „~ „ 

385 „ 3118 „ 40 
Bútorokban . . . 16 ., 330 ,, — 

3448 „ 40 „ 
c) Földrajz-történelmi tanszereink 83 drb fali, 12 drb, illetve 

kötet kézi térképből, 1 statisztikai táblázatból, 8 drb régibb 
és ujabb föld és ég-gömbből, 11 drb föld és néprajzi képből 
áll. A történelem tanitásához Langl-féle történelmi képekből 
29 db. és egy Baksay-féle nemzedékrendi táblázat, mely az 
európai uralkodók családfáját tünteti fel. Az összesnek értéke: 
452 f r t 18 kr. 

d ) Plulogogiai tanszereink 53 drb Hauptman-féle, görög és 
római életet feltüntető képből állanak 38 f r t 50 kr. értékben. 

e) A régiség és éremgyiijtemény alapját Fábry János. buz-
galmának köszönhetjük. O kezdette meg ezeknek gyűjtését. — 
A régi fegyvernemek közül legértékesebbek az 1867-ben Ri-
maszombatban, a megyei székház mögött (Szijjártó-utcza) csa-
tornaásás alkalmával talált bronz-kard, csákány, tekercs és az 
Alsó-Pokorágy határában talált, markolatán rajzzal ellátott 
bronz-pallos. Érdekes az aggteleki barlangban kiásott aranyo-
zott rézfeszület a X l l l - i k századból, melyet Baksay Dániel 
ajándékozott. Ugyanezt gazdagította Hüvössy Lajos f.-poko-
rágyi ág. hitv. ev lelkész 1 urnával (4000 éves), 1 db. kő vé-
sővel s 1 db. a rézkorszakból származó őrlőkővel, — Füredy 
Róbert 118 db. éremmel, egyesek 47 db. különféle korú és 
értékű régi pénzzel. Értéküké 600 frt . 

f) Kézmű-tárgyak száma 31, 18 fr t értékben. 
g) Bajzszertár. A rajzoktatás gymnasiumunkban kezdettől 

fogva kötelező. Már az egyesüléskor a hat rendes tanár mellé 
rajztanári állás, — melyre legelsőnek Plaehy Ferencz festő-
művész lett megválasztva, — szerveztetett; főleg azon szem-
pontból, hogy a város polgársága érdekeinek megfelelőleg azon 
tanulók, kik nem a tudományos pályára készülnek, a latin és 
görög nyelv helyett a rajzolásban s egyéb- gyakorlati tárgyak-
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ban oktatást nyertek. Ezek voltak a reáltanulók az alsó négy 
osztályban, kik egy külön tanteremben két csoportban nyertek 
oktatást a reáltárgyakban. 

Később a tanulók közt eme különbség megszűnt, de a 
rajzolást egy szaktanár állandóan tanitotta. A vizsgálatok al-
kalmával a rajzokat minden évben kiállítjuk, hogy a növen-
dékek képességéről a szülők, elöljáróság és a közönség meg-
győződést szerezhessenek. 

Rajziskolánkat időről-időre, a szükséghez képest igyekez-
tünk fölszerelni, részint közadakozásokból, részint estélyek, 
hangversenyek, színielőadások jövedelméből, részint, midőn 
már a magunk erejéből telt, az évi általányból. 

A rajzterem fölszerelése: 

Szabadkézi és geometriai rajzeszközök. 

a) Lapminták. 

1. I—VI. füzet, Gr. Schreiber. Zum 
ersten Unterricht im Zeichnen . . 50 drb 8 f r t 16 kr. 

2. A. Beerman: Schule des Musters . 38 drb 10 f r t 20 kr. 
3. I—III . Landau: Arányok sz. rajzolás 36 drb 2 f r t 60 kr. 
4. I—III . G-. Schreiber Malerische Kör-

perstudien 9 drb 7 f r t 26 kr. 
5. Orn. Zeichnen 96 drb 12 f r t 78 kr. 
6. I—V. Andel. Das polychr. Ornament 36 drb 15 f r t — kr. 
7. I—III . Schreiber. Renaissance Orna-

ment 10 drb 7 f r t 52 kr. 
8. I—III . Br. Kettlitz. Ital. Renaissance 14 drb 6 f r t 60 kr. 
9. I. és VI. G. Schreiber Flachmalerei 25 drb 14 f r t 40 kr. 

10. Jakobsthal. Grammatik der Orna-
mentik 19 drb 6 f r t — kr. 

t i . I—II. Landau : Fejek 17 drb 1 f r t 20 kr. 
12. I. Grandauer. Der Regelkopf . . 10 drb — fr t 80 kr. 
13. J . Weith. Umriss-Köpfe . . . . 10 drb 1 f r t — kr. 
14. Julien. Etudes d'apres l 'antiqu. . . 10 drb 10 fr t — kr. 
15. Szemlér M. Rajzlapok 20 drb 1 f r t 20 kr. 
16. Ducollet. Modelles class 5 drb 3 f r t 50 kr. 
17. Taubinger. Fejek 2 drb — fr t 60 kr. 
18. Julien. Etüde deux crayon . . . 2 drb 2 f r t 25 kr. 
19. „ „ „ „ . . . . 6 drb 6 f r t — kr. 
20. Cours dessin I. p. Barque Ch. . . 10 drb 9 f r t 10 kr. 
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21. Cours dessin II . p. Barque Ch. . . 8 drb 6 f r t 80 kr. 
22. Fénykép oszlopr 1 drb 2 f r t — kr. 
23. Julien Ornam. deux crayon . . . 4 drb 3 f r t 50 kr. 
24. Vazions. Studien in tivo crayon . 7 drb 7 f r t 50 kr. 
25. Caros. Le portefeuille des Orn. . 17 drb 15 frt 30 kr. 
26. J. Fuchs. Musterhefte 90 drb — fr t 90 kr. 
27. Hermes-féle minták 90 drb 2 f r t — kr. 
28. Landau. Arányok szerinti rajzolás 

IL, I I I . és IV. f 4 f r t 30 kr. 
29. Stylszerü rajzminták. Ballo Ede 15 1. 1 f r t 40 kr. 
30. Szemlér: Rajzlapok I—IV. füzet . 3 f r t 20 kr. 
31. Várdai Sz. Rajzlapok 58 f r t — kr. 

231 fr t 37 kr. 
b) Domború minták gypszböl. 

1. Fejminták 7 drb 25 fr t — kr. 
2. Epstési részletek 6 drb 18 fr t — kr. 
3. Régi és ujabbkori ékitmények . . 7 drb 15 fr t — kr. 
4. G-örög edények 5 drb 20 fr t — kr. 

78 f r t — kr. 
c) Geometriai készülékek. 

Ide tartoznak a távlati készülékek: 
8 db. geometriai fa testminták, sodrony-
minták 20 drb, rajzeszközök, vonalzók, 
háromszögek 40 f r t — kr. 

Összesen: 349 fr t 37 kr. 
h) Tornaszertár. A testgyakorlat tanitására, mihelyt alkal-

munk nyilt, gondot forditottunk. Az első tornaszereket Fábry 
János, akkori igazgató 1861-ben állitotta fel az iskola udvarán, 
midőn Hámos József és Fáy Gusztáv szivességéből a szüksé-
gelt fa- és vasanyagot kaptuk. Szabó Márton ácsmester a sze-
reket csekély költséggel (15 fr t ) készitette el, ugy, hogy ifjaink 
a testgyakorlást egy ügyes tornász (Nagy János) vezetése és 
tanári felügyelet mellett megkezdhették. Majd 1867-ben a tor-
natanitás Ivanovics Gergelyre bizatván, már 80 ifjú tornázott 
s oly ügyességre tettek szert, hogy a tanév végén nagy közön-
ség jelenlétében (junius 24.) versenyt tarthattunk. A torna-
eszközök a következők voltak: korlát, nyújtó, körhinta, mászó-
kötelek és rudak, függő és vizszintes létrák, kúszó gerenda 
(28 méter magas), járó-gerenda és járó-rudak, fabotok stb. 
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Ivanovics távoztával a helyben állomásozó Párma-ezred 
egyik altisztje vezette a gyakorlatokat, katonai rendgyakol-
iatokkal összekötve hetenként 2 órában, egy-egy tanár jelen-
létében. 

Az 1869-ik évtől kezdve már egy osztályra (a harmadikra) 
lett a tornázás kötelezővé, szabadságában állván a többi tanulók-
nak is 1 forint dij mellett részt vehetni. Vezetésével Pazár 
Károly ev. tanitó bizatott meg, ki erélylyel és ügyszeretettel 
felelt meg várakozásunknak. Ez évben ajándékozott az ifjúság 
nemes bará t ja : Latinák Frigyes 10 darab 12 fontos, 30 darab 
6 fontos és 10 darab 3 fontos súlyzót. Midőn 1870-ben ll lavács 
Gyula rajztanár a tornatanitást átvette, hovatovább kötelezőleg 
terjesztettük ki a tornázást a többi osztályokban is. 

De az idő viszontagságainak kitet t tornaszereink csak-
hamar romlásnak indultak, elannyira, hogy azokat el kellett 
távolitani, s ifjaink a községi elemi iskola tornahelyiségében 
nyertek oktatást, mind a hat osztályban kötelezőleg. Tóth Já-
nos rajztanár, ki a tornászatot és a katonai rendgyakorlatokat 
annyi sikerrel tanitotta, körünkből távozván, azt 1884-től 
Benkó János 3 éven át fényes sikerrel tanitotta. 

Midőn végre annyi sok vajúdás után 6900 f r t költséggel 
sikerült a diszes tornacsarnokot 1889-ben Zachar Gusztáv 
akkori igazgató buzgólkodása folytán felépitenünk és az okta-
tásnak megfelelően fölszerelnünk, a rendszeres tornatanitás 
időszaka következett be. 1887-től 1893-ig Schőnleitner Károly 
rajztanár, 1893-tól Szigeti Benedek Gyula, majd Michnay Gyula 
oki. tornatanár tanitotta. 

Nyilvános tornaver senyelel, — torna-vizsgával összekötve, 
helyben minden tanév végén tar tunk 1893-tól, melyeken 

eddig 170 forint versenydijt osztottunk ki. — Résztvettünk a 
beszterczebányai, a milleniumi országos, a kecskeméti és szat-
márnémeti kerületi országos versenyeken. 

A tornacsarnok szerelvényei: 

60 darab fabot 
40 darab vasbot 

12 fr t — kr. 
22 f r t 40 kr. 

8 darab mászórúd kemény fakeresztben 20 fr t — kr. 
12 darab ugrórud tartókban 

3 darab létra vastartókban 
2 darab nyújtó 

. 5 f r t 60 kr. 

. 22 f r t 80 kr. 

. 31 frt 40 kr. 



1 darab szétszedhető korlát . -. . . 48 f r t — kr, 
2 darab kókusz szőnyeg . . . . . 28 f r t — kr. 
1 darab árbocz 1 f r t 20 kr. 
2 pár gyűrűhinta 10 f r t — kr. 
4 darab mászókötél 15 f r t 20 kr, 
4 darab oszlop csigára vasalva . . . 44 f r t 80 kr. 
1 darab vas-sin. 21 f r t — kr. 
1 darab ugróasztal 3 frt 60 kr. 
1 darab lengőkötél 1 frt — kr.. 
2 darab bak 59 fr t — kr. 
1 darab ló 20 f r t — kr. 
4 darab ugródeszka . . . . . . . 8 f r t — kr. 
4 darab ugrómércze < 1 0 fr t — kr. 
1 darab kápás támfa 5 f r t — kr. 

130 darab súlyzó 37 fr t 50 kr. 
1 darab kettős-hágcsó 3 f r t — kr. 

65 személyre fogas 12 f r t — kr. 
12 darab fali lámpa 15 fr t 20 kr. 
2 darab ágyúkályha 103 fr t — kr. 
1 darab rohamdeszka 11 fr t — kr. 
2 darab állvány- és egyensúlyrúd . . 11 f r t 30 kr. 
1 darab sártisztitó 5 f r t 50 kr. 

Egyes részletek 13 fr t 85 kr. 
2 db füles-lapda és 25 db kisebb lapda 25 fr t — kr. 
1 bot-szekrény 10 fr t — kr, 

50 darab tornabot 18 f r t — kr. 
1 darab hordható gerelyfő 16 f r t — kr. 
2 darab gerelyrúd 2 f r t 80 kr. 
2 darab ugródeszka 6 f r t 40 kr. 
2 darab diszkop 9 f r t 50 kr. 

12 darab jelzőzászló 3 f r t — kr. 
Összesen: 692 fr t 05 kr. 

A 18-8 méternyi hosszú, 10'5 széles és 7'5 magas tornater-
met 150 f r t költséggel diszesen kifestetvén, iskolai ünnepélyek 
és érettségi vizsgálatok tartására használjuk. 

e) Ifjúsági körök és egyesületek. 
a) Önképzőkör. A szabadságharcz lezajlása utáni időszak 

egy kerek évtizeden át az elnyomás kora, melyben a nemzeti 
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érzésnek- nem volt szabad felcsillámlaiiL. Még az iskoláknak is 
csak megszorítással adták meg a nyilvánossági jogot, mintha 
előre sejtették volna, hogy a nemzeti újjászületés előharczosai 

az uj magyar nemzedék — a tanintézetek poros padjai kö-
zül fognak kikerülni. Pedig ugy volt. Ott, az iskoláknak akkor 
még szük falai közt hazafias szellem lakozott. Még a természet-
tudományokat s a mathesist is ugy tanitották, mint a törté-
nelmet, a hazafias érzelmektől teljesen áthatva. Márczius 15-nek 
vagy október 6-nak megünneplésére gondolni is alig lehetett. 
De a mit nem tehettek meg nyilvánosan, megtették az iskola-
mesterek és professorok tanóráikon: a gondjaikra bizott i f jú 
lelkekbe becsepegtették a hazaszeretetet, s alig tiz év lefolyása 
alatt oly generatiót neveltek fel, mely apáink nemzeti törek-
véseit teljesen magáénak vallotta. 

E generatió határozta el azt, hogy 1859. október 27-ét, 
mint irodalmunk egyik legkimagaslóbb alakjának, Kazinczy 
Ferencznek születése századik évfordulóját országosan meg 
fogja ünnepelni. Az irodalom és közélet notabilitásai akkor 
Széphalmon gyülekeztek össze, Uogy kifejezést adjanak törek-
véseiknek, az iskolák zsenge korú ifjúsága pedig irodalmi 
ünnepélyeket rendezett, melyek alkalmul szolgáltak arra, 
hogy a tanári-kar hazafias működéséről nyilvánosan számot 
adhasson. 

E nap lőn szülője a rimaszombati egy. prot. főgimnázium-
ban fennálló önképzőkörnek is, mely ez idő szerint pályafutá-
sának immár 40-ik évét töltötte be. 1859. októbei 27-én a régi 
iskolaépület legnagyobb termében szép számú közönség előtt 
folyt le az első ünnepély. 

Ez alkalommal Szabó Márton egy 105 frtról szóló nemzeti 
kölcsön-kötvényt s Káposztás József egy 40 pft értékű fürdő-
részvényt ajándékoztak a gimnáziumnak oly czélból, hogy ez 
értékpapírok kamataiból az ezentúl minden évben megtartandó 
Kazinczy-ünnepélyen felolvasott legjobb irodalmi dolgozatok 
dijaztassanak. Oly ifjúsági egyesületről, melynek a felsőbb 
hatóság által megerősített alapszabályai s az irodalmi önkép-
zést czélzó tervszerüleg megállapított rendszere lett volna, 
akkor még alig lehetett szó, már esak azért is, mert a három 
évtized előtti tanterv, mely az akkori idők követelményeinek 
megfelelt, a felsőbb irodalmi oktatást oly osztályokba helyezé, 
melyekben ma még csak statisztikai szabályokkal, legfölebb 
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rhetorikai figurákkal lehet foglalkozni; mindamellett az akkori 
lelkes tanári-kar bölcs vezetése mellett ifjúságunk az irodalmi 
műveltségben oly szép előhaladást tett, hogy azok a Kazinczy-
ünnepélyek, melyeket 1859. óta minden évben (az első kivéte-
lével mindig junius hóban) megtartottak, igazi lélekemelő 
tanúbizonyságai valának ama feladat helyes felismerésének, 
mely a nemzet ifjúságára várakozott. 

A jelzett alapítványok első kamatait Szabó József, Borsody 
József és Terray István nyerték 1860—61-iki iskolai évben 
szépirodalmi dolgozataikkal, — mig az erre következő évben 
nem kisebb névvel találkozunk, mint a Mikszáth Kálmáné, ki 
mindig büszkesége leend annak az egyesületnek, melynek kö-
rében szárnyait próbálgatá. 

Különben a lefolyt 10 esztendő alatt a fiatal önképzőkör-
nek Bodon József, Pósa Lajos, G-áspár Imre, Lőrinczy György, 
Serly Lajos is tagjai voltak, kiknek nevét szintén országszerte 
ismerik. 

Es hogy más téren is mily módon teljesítette feladatát 
az anyagi és erkölcsi tekintetben évről-évre erősödő isk., fényes 
bizonyítéka azon körülmény, hogy az az ifjúság, mely egykor e 
tanintézet falai között tanulta meg polgári kötelességeinek 
teljesítését, később ugyanezen tanintézet iránt a meglett férfi-
korban meleg érdeklődéssel viseltetett, sorsát szivén hordotta 
s résztvett kormányzatában. Igy a jelenlegi igazgató-választ-
mány tagjai közül a régi önképzőkörben munkálkodtak: Insti-
tórisz Endre, Kubinyi Aladár, Molnár József, Liszkay János, 
Dr. Szabó Samu, Nagy Ferencz, Lengyel György és Badinyi 
Gyula s a korán elhunyt Bernáth Gyula. 

A Kazinczy-kör elnökei voltak: 1869-ig Terray Károly, 
1870-ben Szeremley, 1871-ben Terray Gyula, 1872-től 1889-ig 
Bodor István, ez időtől máig Dr. Teres Samu. Az önképzőkör 
díszelnökei Baksay István és Bodor István. 

1886-ban az önképzőkör teljesen uj szervezetet nyert, a 
mennyiben már 1881-től kezdve az állammal kötött szerződés 
folytán nyolcz osztályra egészült főgimnázium tanuló ifjúsága 
az állami tanterv életbeléptetésével csak a legfelső (7—8.) osz-
tályokban tömörülhetett irodalmi önképzőtársulattá. Ez alkalom-
mal a nélkül, hogy régi traditioival felhagyott volna, zászlójára 
a Kazinczyé helyett Tompa Mihály nevét jegyzé föl s ez idő 
óta mint főgimnáziumi „Tompa-kör" a tanári-kar által meg-
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erősített alapszabályok s az állami tantervnek megfelelő rend-
szer mellett működik. 

A kiegyezés folytán hazánkra áramlott szabad levegő 
éltető ereje lehetővé tette azt, hogy az ifjúság hazafias szelle-
mének ápolására oly nyilvános önképzőköri ünnepélyek is 
tartassanak, melyek a nemrég lezajlott magyar szabadságba rcz 
egyik leglelkesitőbb s egyik legtragikusabb momentumának 
örök emlékezetéül ma már nemzeti ünnepekké váltak. Ez ün-
nepek inárczius 15-ike és október 6-ika. Mindkettő, de külö-
nösen a szabadság hajnalának felderülő napja, mint önképző-
körünk legfényesebb ünnepélye, évről-évre emelkedik jelentő-
ségében, s tágas tornatermünk alig képes befogadni azt a 
minden tekintetben diszes, előkelő közönséget, mely ez alkalom-
mal szives örömmel vesz tudomást ifjúságiink hazafias törek-
véseiről. E nap ma már a nagyközönség körében is a lelkesedés 
napja, melynek legjelentékenyebb része iskolánk falai közül 
sugárzók ki. Es hogy ez ünnepélyek erkölcsi színvonala a már 
egyszer elért magaslatot jövőre is megtarthassa, az if júság 
lelkes barátai s ama testületek, melyek a közműveltség elő-
mozdítását irták zászlójukra, a márczius hó 15-én felolvasandó 
müvek és szavalatok jutalmazására évenkint pályadijakat tűz-
nek ki. Hálás elismeréssel kell felemlítenünk ezek közt a (iö-
mörmegyei magyar közművelődési egyesület rimaszombati kö-
rét, mely Molnár József ügybuzgó elnöklete alatt minden évben 
hatvan korona jutalmat oszt ki a legjobb irodalmi dolgozatok 
s a szavalók között ; továbbá a rimaszombati polgári olvasó-
kört, mely 1894. márczius 20-án liábely Miklós elnöklete alatt 
azt a határozatot hozta, hogy a márczius 15-iki főgimnáziumi 
ünnepélyeken előadandó legjobb szónoklatokat évenkint husz 
koronával jutalmazza meg, — végül linzilulesz János urat, 

iskolánk egykori kedves tanítványát s a Kazinczy-kör volt 
titkárát, — ki évről-évre husz korona dijat tűzött ki egy, a 
tanári-kar által legjobbnak talált irodalmi dolgozatra. Ily lelkes 
támogatás mellett márczius 15-iki ünnepélyeink erkölcsi tekin-
tetben arra a színvonalra emelkedtek, melynek magaslatát el-
érni általában az iskolai önképzőkörök feladata. 

A Tompa-kör egy évi munkásságának eredménye rendesen 
az irodalmi pályázatokban tűntek ki. A már fentebb emiitett 
Szabó Márton-féle pályadíj alapon kívül önképzőkörünk ren-
delkezése alatt még a következő összegek állanak : 
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1. A Fülöp Béla emlékére tet t alapítván}' kamata (4'50 kr.) 
2. A Jánosdeák Andrásné urnő által elhunyt íia emléke-

zetére minden évben adományozott 5—5 frt. 
3. Az önképzőköri nagyobb és kisebb dij (6—3 frt), mely 

az évi tagsági dijakból adatik ki. 
4. Esetleges adományok a jobb művek jutalmazására. Ily 

adomány az 1894-ik évtől a Baksay István, önképző-körünk 
diszelnökének 20 koronás ajándéka, melyet ötven éves tanári 
jubileuma alkalmából egy történelmi dolgozat jutalmául aján-
lott föl. 

Azonban az önképzőköri munkásságnak rajzát adni egész 
élethiven csak akkor lehetne, ha rendelkezésünk alatt állanának 
azok a jegyzőkönyvek és titkári naplók, melyek az irodalmi 
kör belső életét tükrözik vissza. Jegyzőkönyveket vezettek 
ugyan már a hatvanas években is, de a mennyiben akkor még 
jóformán csak oly ifjú korú tanulók munkásságáról lehetett 
szó. kiknek önálló egyesületté való szervezkedése paedagogiai 
okokból sem volt megengedhető: mindaz, a mi a régi Kazin-
czy-körre vonatkozott a tanári tanácskozmányok jegyzőkönyvei-
ben lett följegyezve, ott pedig nem igen örökítettek meg egye-
bet, mint az ünnepélyek idejét s a pályázatok eredményét. 

Rendszeres titkári könyvet csak 1885-től kezdve találunk. 
E titkári könyvben fel van jegyezve mindaz, a mi a Kazinczy -
körből Tompa-körré lett egyesület erkölcsi életére vonatkozik. 
Ez időtől kezdve az ifjúság elnökei a következők voltak : Soós 
Miklós, Albert János, Tóth Béla, Juhász László, Szabó László, 
Ladányi Béla, Ruik László, Novek Béla, Zachar Gusztáv, 
Hédervári Lehel, Korsós Zoltán, Balázs Lajos, Terhes Samu 
és Pósa Péter — mindnyájan VIII . oszt. tanuló korukban. 

Érettebb korú ifjúságtól értékesebb szellemi munkásság 
várható; ennek tulajdonitható az az érdeklődés, melyet a szülő-
kön kiviil a nagy közönség is önképzőkörünk iránt több izben 
tanusitott, mely körülmény ismét arra ösztönzé ifjúságiinkat, 
hogy nemcsak a szokás által sznetesitett nemzeti ünnepeket ülje 
meg, hanem az irodalom és politika jeleseinek emlékezetét is 
nyilvános ünnepély által megszentelje. 

Ily nyilvános önképzőköri ünnepélyek tar ta t tak: 1892-ben 
Széchenyi István gr. születésének századik évfordulóján. 

1893. Tompa Mihály halálának negyedszázados évfordu-
lóján Hanván. 
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1894. Jókai Mór félszázados irói jubileuma alkalmából. 
1894. április 20. Kossuth Lajos halála után egy hónapra 

{gyászünnepély). 
Az uj éra kezdetétől minden nyilvános ünnepély műsorát 

ü rendes iskolai értesítőkben közzé tettük. A régi műsorok 
közül csak egy példányra akadtam, mely az 1867. junius 23-án 
tartot t Kazinczy-ünnepély tárgysorozatát foglalja magában. E 
műsor szerint az akkori V—VI. o. tanulói az ünnepélyre kö-
vetkező dolgozatokat késziték: 

1. Bondy Mór: A zivatar (próza.) Egy nyári est (vers.) 
2. Borsody Béla : Bölcső és sír. (pr.) A zsarnok halála (v.) 
3. Fejérváry Gyxda: Az emberi szellem (pr.) Földünk (v.) 
4. Habay János: A mulandóság (pr.) Atilla Rheimsba 

vonulása (v.) 
5. Hámos Aladár: Rimaszombat története (próza), Balam-

bér (vers.) 
6. Hecser I s tván: Magyarok történelme (pr.) A hajnal (v.) 
7. Hoffmann Adolf: Ujabb felfedezések (pr.) Etele Róma 

•előtt (v.) 
8. Kossuth Viktor: Munka után édes a nyugalom (pr.) 

A barátság (v.) 
9. Kuzmányi György: A tudományok szeliditik erkölcse-

inket (pr.) Hunyady János halála (v.) 
10. Leffler Samu: Kit nevez a történelem nagynak (pr.) 

Egy lakoma Etelénél (v.) 
11. Magyar Béla: Egy pusztai jelenet (pr.) A vihar (v.) 
12. Martinelli Sándor : Emberi hivatásunk (pr.) Zrinyi, a 

szigetvári hős (v.) 
13. Mikolay László: Bucsu a tanév végén (pr.) A nyári 

•est (vers.) 
14. Némethy Géza: A tél (pr.) Az ősz (v.) 
15. Pongrácz P á l : Élni siess (pr.) Botond bajvivása (v.) 
16. Skrovina Mátyás: Gondolatok a csillagok szemléleté-

nél (pr.) Mátyás választása (v.) 
* 

1. Bartos J . : Az én lakszobám (pr.) Etele Róma előtt (v.) 
2. Ebeczky Jenő : Multam és jövőm (pr.) Laborcz (v.) 
3. Frank Dávid : Isten és a világ (pr.) Hajnal (v.) 
4. Győry Gyula : Az emberi élet kivánalmai (pr.) IV. Béla 

.hadjárata az osztrák herczeg ellen (v.) 



.224 

5. Kovács Gusztáv: Küzdés edzi az erőt (pr.) Lehel és 
kürt je (v.) 

6. Madarász Samu : A keresztyén vallás, mint világhódító 
(pr.) A tavasz (v.) 

7. Nagy Ferencz: Küzdés edzi az erőt (próza.) Szellem-
harcz (v.) 

8. Rákosy Jenő : Türj, de ne zugj s fáradva remélj (pr.) 
Zrinyi a szigeti hős (v.) 

9. Safranka I s tván : Életpályám (pr.) Hadúr kardja (v.) 
10. Siiteő Is tván: Az emberiség történelmi fejlődése (pr.) 

A természet kellemei (v.) 
11. Trajtler Géza: Ismerd meg magadat (pr.) Barátom 

sírjánál (v.) 
12. Vincze Gusztáv: Utánozva haladunk (pr.) Egy lako-

ma Aulánál (v.) 
13. Vozáry Pá l : Csak egyszer él az ember (pr.) Multam 

és jövőm (v.) 
11 Zsáry Lajos : Rimaszombat leírása (pr.) Az alkony (v.) 

* 

Később a Kazinczy-, illetőleg Tompa-kör nyilvános ülé-
seinek műsora azokból a felolvasásra szánt művekből ál l í t tatot t 
össze, melyeket a tanári kar jutalmazandóknak, vagy a felol-
vasásra érdemeseknek itélt. 

Az önképzőkör tagjai ez időszerint rendesek (VII—VIII . 
o.) -'s rendkívüliek (V—VI. o.), kik a szorgalomi időszakban 
hetenként egyszer, vagy a szükséghez képest kétszer tartanak 
ülést. Az ülések tárgya rendszerint elemzés nélküli, vagy elem-
zéssel összekötött szavalat s ennek élőszóval való megbirálása,. 
szépirodalmi dolgozatok, értekezések, eredeti költői művek 
felolvasása és bírálata. A méltánylás szavazattöbbséggel törté-
nik. A rendkívüli tagok (V—-VT.) csak szavalnak, de szavazati 
joggal nem bírnak. 

b) Olvasókör Az önképző kör tagjai olvasókört tartottak 
fenn tanári felügyelet alatt. — Az önképzőkör tagjai havoként 
10 kr tagsági-dijat fizettek a kör pénztárnokának. Az igy 
begyült összegből járatta az olvasókör a következő lapokat: 
Vasárnapi Újság, Ország-Világ, Hét, Magyar Géniusz, Borszem 
Jankó, Kakas Márton, Budapesti Hírlap, Magyar Hírlap, 
Hazánk, Pesti Hírlap, Pesti Napló. 

Az olvasó-terem d. u. 5—7-ig volt nyitva, 5—6-ig olvasott 
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az V. és VI., 6—7-ig a VII . és VII I . osztály. — A körnek 
külön fegyelmi szabályai vannak, melyeknek betartását és a 
lapok gondozását a napos végzi. A szépirodalmi lapokat meg-
őrizzük s az év végén bekötve az ifjúsági könyvtárba sorozzuk. 

c) Ifjúsági dalkör. Csak az utóbbi évtizedben jött létre, 
bár az öszhangzatos énektanitásról Szőllősy István vezetése 
alatt már az iskola I. időszakában gondoskodva volt. A mű-
ének tanitást 1870. Fülöp Bénjamin el. isk. tanitó vette át, ki 
azt szakértelemmel és lelkesen tanitotta egészen 1884-ig. A 
következő évben Dr. Veres Samu tanár szervezte a kört és 
tanitotta az öszhangzatos éneklést 1894-ig, a midőn Matolcsy 
Pál elemi iskolai tanitó vette át a tanitást és vezetést. 

d) Ifjusági zenekör; zenetanítás. Az első zenekart Hoffmann 
Adolf VI. oszt.-beli növendékünk 1867-ben szervezte, ő lévén 
11 társának mestere, majd 1869-ben Bernáth Is tván VI. oszt. 
növendékünk alakitotta meg újra a vonós hangszereken játszó 
zenekart, mely hetenként háromszor tar tot ta gyakorlatait és 
ünnepélyes alkalomkor szerepelt. Ezután rövidebb-hosszabb 
megszakítással szünetelt a zene múzsája, midőn 1875-ben si-
került Fábry Jánosnak egy zeneiskolát szervezni, melyben 
ugyanő egy féléven át a zongorát ingyen tanitotta ugy, hogy 
a befolyt tandij a zeneiskola alapjára fordít tatott . Ugyanekkor 
az ifjusági zenekart Dusek Vincze zenemester vezette, de már 
a következő évben Krcs József zenetanitó a zongora osztályt 
Dusek Vincze pedig a hegedű osztályt tanitotta. A zongora 
tandij hetenkénti 3 óráért 20 forint, a hegedű tandij pedig 
hetenkénti 2 óráért 15 forint volt egy tanévre. — Azon 
czélt, mely szerint törekvésünk a kevésbbé vagyonos, sőt sze-
gény tanulóknak alkalmat nyújtani a zenetanulásban, előmoz-
dították az időnkénti kegyes adakozókon kivül Hamaliar Ká-
roly gyógyszerész az által, hogy egy egészen használható 
szárny-zongorát ajándékozott iskolánknak. Ez időben is már 
rendelkezésünkre állt 3 szárny-zongora, 6 hegedű és 2 gor-
donka, azonkívül különböző zongora- és hegedüiskolák és zene-
darabok. Későb.b a zenetanítás, mint ilyen, a jelentkezők cse-
kély száma miatt megszűnt, de a zenekar Dr. Veres Samu ta-
nár felügyelete alatt évről-évre működik. 

e) Gryorsiró-kör. A gyorsíró-kört Fazekas Ferencz tanár 
alapította 1878-ban és vezette azon czélból, hogy azoknak, kik 
egyetemekre mennek, tanulmányait megkönnyítse. — Majd az 

15 
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ő eltávozásával Sárkány Imre tanár vette át a kör tanítását és 
vezetését, kinek eltávozása óta Bölim János tanár vezetése és 
felügyelete alatt áll. A kör tagjai, kik önként vállalkozókból 
állanak, két csoportra oszolva — kezdők és haladók — gya-
korolják magukat a Gabelsberger-Markovics-féle gyorsírásban. 
— Koronként versenyeket rendeznek s jutalmakat tűznek ki 
részint a kör tagjainak, részint egyeseknek áldozatkészségéből. 

f ) Ifjúsági gyámintézet. Ezen intézmény, — melynek czélja 
ifjúságiink lelkében az áldozatkészség érzetének a nevelése és 
ápolása, — 1874-ban alakult. Tagjai lehetnek mindazon növen-
dékei tanintézetünknek, kik havonként legalább 1 krt (2 fill.) 
befizetnek. Az ekként begyült összeget minden tanév végén 
jótékonyczélokra osztja ki a tanári kar, — 25 éves fenállása óta 
jótéteményben a következők részesültek: A gömöri ev. ref. gyá-
molda 224 f r t 50 kr., az ágost. hitv. ev. gyámintézet és Leo-
poldianum 230 fr t 65 kr., a budapesti prot. árvaház 75 fr t 80 
kr., a rozsnyói prot. kerületi árvaház 15 frt, a helybeli főgim-
názium alaptőkéje 26 frt, a helybeli főgimnázium tanári nyug-
dij-intézete 82 f r t 25 kr., az ifjúsági segélyalap 27 frt 50 kr., 
a helybeli izr. templom 13 fr t 50 kr., több szűkölködő egyház 
(1—5 frt). — Vezetői: Zachar GTusztáv 1874—1887-ig, Sárkány 
Imre 1887—1897-ig, ettől kezdve dr. Wallentinyi Dezső. 

g) Tornakor. Gimnáziumunk ügyesebb tanulói „Torna-
kör"-t alakitottak a tornatanár vezetése és felügyelete alatt, 
melyben magukat a testgyakorlás különféle nemeiben gyako-
rolták. De miután a rendes tornászati 2 óra mellett a torna-
játékok tanitását is heti 4 órán kötelezővé tettük 1898-ban, a 
tornakör, mint ilyen megszűnt. 

h) Vivó-kör. Alkalmat nyújtot tunk (1891.) és nyújtunk 
ai'ra is, hogy azok, kik katonai pályára lépnek, a vivásban 
gyakorolhassák magukat. Kezdetben az it t állomásozó tüzérség 
vivómestere Ottoropecz Mátyás, gyakorolta és tanitotta tanít-
ványainkat, majd Benedek Gyula,, ő utána pedig Michnay Gyula 
tornatanárok, kik mindketten egyszersmind vívómesterek is, 
értek el e téren kiváló sikert növendékeikkel. 

Ezeken kivül műestélyek, színielőadások, tanulmányi ki-
rándulások által igyekszünk az egyhangú iskolai életet válto-
zatosabbá és tanulságosabbá tenni. Ily kirándulásokat csaknem 
minden évben rendezünk azon helyekre, melyek történeti, 
művészeti vagy az ipar szempontjából nevezetesek. Ugyan-e 
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czélra szolgálnak iskolai ünnepélyeink is, melyek részint a 
hazafias, részint a vallásos érzelem ápolása végett tartatnak, 
részint pedig a kegyeletnek vannak szentelve. — Ily rendes 
iskolai ünnepélyeink a következők: márcz. 15-ike, junius 8-ika, 
október G-ika és Sl-ike. Ezek közül az elsőt 1860-tól, október 
6-ikát 1867-től, junius 8-ikát pedig 1896-tól rendesen megüne-

Mint ezekből is látható, a rimaszombati főgimnáziumban 
a tanitás és nevelés inkább családias. A tanár nem tekinti itt 
a növendéket nyers anyagnak, hanem lelkes lénynek, kiben a 
szunnyadó testi és szellemi erőket szeretettel s a kölcsönös 
bizalom hangján lehet és kell is felébreszteni és kifejleszteni. 
Itt a tanár hivatását nem körvonalozzák az iskola falai, hanem 
kiterjed az a tanuló minden lépésére. — Elég legyen erre fel-
hozni azt, hogy csak oly helyen és oly számmal lakhatnak 
tanulók, melyeket az igazgató az iskola orvosával együtt meg-
vizsgált és minden tekintetben kifogástalannak talált. — Az 
osztálytanároknak egyik főkötelessége a tanulót szállásán több 
izben meglátogatni, bajait, — ha ugyan vannak, — orvosolni, 
szükség esetén a szállásadóknak a kellő utasítást megadni. 

I)e nemcsak ezekkel, hanem a szülőkkel is állandó össze-
köttetésben van a tanári kar. — Rendkívüli esetekben azonnal 
értesítjük a szüléket, sőt az u. n. ellenőrző tanácskozások ha-
tározatait, melyeket minden évharmad közepén megtartunk, az 
igazgató ut ján közöljük azon szülőkkel, kiknek gyermekeivel 
szemben a tanári intés, figyelmeztetés sikertelen maradt. Az 
ilyen eljárás következménye az, hogy növendékeinek száma, 
— habár teljesen körül vagyunk véve hasonkörü tanintézetek-
kel, — állandóan negyedfél százra rug. 

De nem csekély vonzerőt gyakorol a szülőkre és gyerme-
kekre jól berendezett és olcsó „táp intézet"-ünk, mely 52 f r t 
40 kr. évi díjért 80—120 növendéket lát el elegendő tápláló 
és egészséges élelemmel. Ez intézményről elmondhatjuk, hogy 
a tanári-kar semmiből alkotta meg, mert 1853-ban egy fillér 
alap nélkül kezdte meg működését s ma már oly alaptőkével 
rendelkezik, hogy több, teljesen vagyontalan, szorgalmas és 
jómagaviseletü ifjút fél, egynegyed díjért vagy teljesen díj-
talanul is képes ellátni. — Vezetői voltak a lefolyt 46 év alatt 
Dlhányi Zsigmond, Fábiy János, Terray Gyula, Polnis János 
és Zachar Gusztáv. 
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Még két kisebb segélyző-alapról kell megemlékeznem. Az 
egyik az ifjúsági segély-egylet, melynek feladata jövedelmének 
keretében szegény sorsú növendékeinkért az orsz. tanári nyug-
dijintézetbe a 3 ir tokat befizetni. — Ennek alapja még csekély 
ugyan, de már évről-évre 4—5 fiúért ez összeget befizethetjük. 
A másik a betegsegélyzö-alap, melynek jövedelméből vagyonta-
lan beteg tanulók gyógyszertári költségeit fedezzük. 

Végre az ifjúság anyagi érdekeit mozditják elé a legatiók. 
Erre alkalmul szolgált az, hogy a gömöri és tornai egyház-
megyék apróbb egyházai nem kaphattak ünnepi követet a 
s.-pataki főiskolából, igy azon egyházak lelkészei, kiknek gon-
dozása alatt egy, vagy több leányegyház van, nem végezhették 
rendesen az isteni tiszteletet, mivel egy időben több egyházban 
kellett volna megjelenniük. — Az ily egyházak, illetve azok 
lelkészeinek kérelmét méltányolták az egyházmegyék és az 
egyházkerület is, igy a legatioba menés jogát a tiszáninneni 
ev. ref. egyházkerület a miskolczi és rimaszombati főgimnázi-
umok két felsőbb osztályaira is kiterjesztette 1891-ben. Igy a 
VII—VIII- ik osztály ev. ref. vallású növendékei — kellő elő-
készítés után 8-an — 10-en ünnepekre mennek, mi által — a 
nyert tapasztalatok mellett, — összesen 180—200 forintot is. 
keresnek évenként. 

g) Adományok. 
A letűnt 46 év alatt, a már közlötteken kivül, a követ-

kező adományok folytak be : 

a) Alaptöke gyarapítására : 

Abonyi Amália 5 f't, Abonyi János 1 f't, Abonyi Jánosné 
1 ft, Abonyi Pál 10 ft, Adám János 10 kr., Adám Márkus 10 
ft, Adorján Boldizsár 42 ft, Aggteleki ref. egyház 2 ft, Akan-
thisz Rezső 1 ft, Almássy Miklós hangversenyéből 234 ft, Alsó 
és Felső-Zsémberből többen 1 f t 50 kr., Ambrus József 1 ft. 
— Összesen: 308 f t 60 kr. 

Balassagyarmati takarékpénztár 5 ft, Bankó András 1 ft, 
Bábonyi ref. egyház 1 f t 50 kr., Baloghy Endre 50 ft, Bárándi 
ref. egyház 2 frt, Bárányi Grusztáv 10 ft, Barilla János 1 ft, 
Bártfai ev. német-egyház 3 f't, Bátkai ref. egyház 1 ft, Bá-
thory Ferencz 2 f't, Báthory István 2 ft, Báthory János 2 ft, 
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Bátky Gyula 2 ft, Beliczay László 10 ft, Beliczky Viktor 6 ft, 
Beniczky Aladár 1 ft, Beniezky Kálmán 1 ft, Benkár Pál 1 ft, 
Benko Józsefné 20 kr., Benyo Ferenczné 1 ft, Benyo Mária 
20 kr., Benyo Sámuel 50 kr., Beregi ev. ref. egyházmegye 4 
f t 17 kr., Berger József 1 ft, Bernáth József 1000 ft, Bettes 
Vilmos 3 ft, Bérczy Pál 1 ft, Bezöi ref. egyház 1 f't, Bicskei 
tak. pénztár 5 ft, Biharpüspöki ref. egyház 1 ft, Bikky Is tván 
1 ft, Birnstingel Emil 3 ft, Boczkó Dániel 10 ft , Boch Lajos 
1 ft, Bódvai ref. egyház 1 ft, Boncly Lipót 1 ft, Borbély 
László 420 f t Borsody Károly 5 frt , Borsos József kalapos 1 
ft, Borsos Józsefné 1 f't, Boronkay Károly 2 ft, Bornemisza 
László 100 ft, Breuer Mihály 2 ft, Breznóbányai ev. egyház 
10 ft, Bródy Bertalan 5 f't. Broncs Is tván 50 ft, Bulyovszky 
Simon 1 ft, Breznóbányán többen 7 f't 50 kr. — Összesen: 
1737 ft 07 kr. 

Id. Csapó János 5 f't, ifj. Csapó János 2 f't, it'j., Csapó 
József 2 ft, Császár György 5 ft, Császlek Ferencz 1 ft, Özv. 
Czeglédy Dénesné 30 ft, Czeglédi ev. egyház 2 ft, Csepcsányi 
Ferencz 1 ft, Csepeli ev. ref. egyház 1 ft, Cservenka Ignácz 
2 ft, Csider Károly 100 ft, Cziglányi Béla 1 ft, Czikora Ist-
vánné 1 f't, Csizmadia ifjúság mulatságából 17 f t 50 kr., Csobo 
.lános 50 kr., Csok Ödön 1 ft, Csordás Miklós 1 f't. — Össze-
sen: 173 ft — kr. 

Dapsy Viktor 100 ft, Debreczeni ref. egyház 10 ft, Deb-
reczeni tak. pénztár 10 ft, Deési tak. pénztár 2 ft, Deutsch 
József 25 ft. Demeter Teréz 1 ft, Dienes .lánosné 2 ft, Dick-
mann-testvérek 25 ft, Dickmann Hermán 5 ft, Dónáth .lakab 
2 ft, Dusza Lajos 2 ft. — Összesen: 184 ft — kr. 

Ecseghy Ferencz 30 ft, Egyetemi ifjak szini előadása 90 
ft, Engel Adolf 5 ft, Eres és vidéke tak.-pénztár 5 ft, Erdélyi 
.lános 3 ft. Erdélyi Szabó János 12 ft, Ethey Frigyes 2 ft, 
Ethey Károly 10 ft. — Összesen: 157 ft — kr. 

Fábry Ede 1 ft, Fábiy János 10 ft, Farkas József 1 ft, 
Fáy Gusztáv 20 ft, Fehérváry János 7 ft, Fekete Miklós 1 It, 
Földesi ref. egyház 1 It, Féreghi Antal 1 ft, Fodor Béla dr. 
5 ft, Folyamy Kálmán 5 ft. — Összesen: 52 ft — kr. 

Gallo János 1 ft, Gellman Sámuel 5 It, Gencsi ev. leány-
egyház 50 kr., Glauf Pál 10 ít, Goldschmidt Károly 5 ft, 
Gothárd Bálint 2 It, Gömöry Ede 5 ft, Gönczy István 50 kr., 
Grega József 1 ft, Groó Vilmos 30 ft, Gyenes Pongrácz 1 ft, 
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Győry Dénes 5 ft, G-yőry Jánosné 50 kr., Győry József 50 kr.T 

G-yőry Lajos 1 ít, Gut tmann István 1 ft. — Összesen: 69 
ft — kr. 

Hagetter Lajos 50 kr., Hamaliár Károly 100 ft, Harmaczon 
többen 80 kr., Hánrich Lajos 12 ft, Harmaczy Béla 50 ft , 
Harmaczi ref. egyliáz 50 kr., Hanváról többen 3 f t 40 kr., ifj . 
Hegyessy Sándor 5 ft, Heincz Frigyes 1 ft, Helm 1 ft, Heny-
nyey Kálmán 25 ft, Hermán Irén 1 f t 50 kr., Hevessy Berta-
lan 25 ft, Hlavács Sámuel 1 ft, Hódsági tak. pénztár 5 f t , 
Holländer Lajos 2 ft, Holló Dénes 10 ft, Hollósy József 5 f t , 
Horváth Elek 2 ft, Horváth János (Rimaszombat) 20 ft, Hor-
váth János (Sár-Sz. Lórincz) 1 ft, Hollósy Kornélia hangver-
senyéből 47 f t (1863. november 26.) Hörk István 1 ft, Hörk 
Pál 1 ft, Hubay Miklós 50 ft, Hudacsek István 2 ft, Hudoba 
Sámuel (Rimaszombat) 10 ft, Hudoba N. (Nagybánj^a) 1 ft , 
Hűsek Ferencz 1 ft. — Összesen: 384 f t 70 kr. 

Institórisz Endre 50 ft, Izr. if júság 20 f t 30 kr. — Ösz-
szen: 70 f t 30 kr. 

Jaczko Pál 1 ft, Jákobéi József 2 ft, Jamniczky Miksa 5 
ft, Jankovics Miklós 500 ft, Ján János 5 ft, Ján Zsigmond 1 
ft, Jánosi ref. egyház 3 ft 57 kr., Jászberényi ref. egyház 5 ft, 
Jeszenszky Ferencz 1 ft, Jeszenszky János 1 ft, Jeszny Gáspár 
105 ft, Jubileumkor tiszta jövedelem 1150 ft 03 kr., Juhász 
János 1 ft, Jurik Lajos 1 ft, Juszt György 1 ft. — Összesen: 
1782 ft 60 kr. 

Kafka Károly 1 ft 50 kr., Kalas Márton 1 ft, Karabélyos 
János 84 ft, Kálmán Frigyes 1 ft, Kálnay Mária 5 ft, Kalocsay 
Gyula 2 ft, Káposztás József timár 5 ft, Káposztás Józsefné 5 
Káposztás Mihályné 3 ft, Karpinszky Mihály 5 ft, Kármán 
Sámuel 50 ft, Kálnay Sándor 1 ft, Kálnay Zoltán 1 ft, Kazai 
ref. egyház 2 ft, Kassai ev. egyház 5 ft, Kemény Bertalan 5 
ft, Kerekes Lajos 1 ft, Kern Adolf 30 ft, Keviczky István 1 
ft, Kecskeméti ref. egyház 5 ft, Kézdi-vásárlielyi takarékpénz-
tár 1 ft, Kishonthy Gyula 9 ft, Klauser János 1 ft, Klaniczay 
László 1 ft, Klein László 40 kr., Konyha Géza 25 ft, Kovács 
Zsigmond 5 ft, Kovács István 2 ft, Kovács Frigyes 1 ft, Ko-
vács József 2 ft, Koós Károly 55 ft, G. Kovács Ferencz 5 ft, 
Kosztra Pál 20 kr., Körmendy Lajos 5 ft, Kölcsön-segélyző 
szövetkezet (Nagyrőcze) 1 ft, Krausz Adolf 2 ft, Král András 
1 ft, Kriston László 10 ft, Krcs József 5 ft, Kubinyi Ödön 
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230 ft, Kún Bertalan 40 ft , Kubinyi Aladár 5 ft, Kubinyi Ár-
pád 2 ft, Kuncz Emil 1 tt, Kuncz János 2 ft, Kusza János 
50 kr. — Összesen: 625 ft 60 kr. 

Ladányi József 15 it, Lakatos István 2 ft, Landau A. 3 
ft, Latinák Miksa 1 ft, László János 20 kr., Lenner Nándor 
1000 ft, Lengyel Soma id. 178 forint 50 kr., Lengyel Samu 
ifj. 5 forint, Lengyel György 100 forint, Lengyel Andor 100 
forint, Lefler Sámuel 1 forint, Lelioczky Lajos 5 It, Lehoczky 
Vilmos 1 ft, Leibiczi ev. egyház 3 ft, Lichard Károlvné 2 ft, 
Liptay András 1 ft, Limberger Is tván 1 ft, I)r. Lichtschein 
Adolf 20 ft, Liszkay János 5 ft, Liszka József 5 tt, Liszka 
Józselné 100 It, Losonczi takarékpénztár és hitelbank 36 ft, 
Löcherer Tamás 5 ft, Lőrinczy Endre 25 lorint, Lukovics 
István 1 lt, Lucze István 15 ft, Luman István 1 ft, Dr. Lux 
Adolf 1 ft. — Öszszesen: 1632 ft 70 kr. 

Makói ev. re1, egyház 60 ft, Margithai ref. egyház 1 ft 
15 kr., Marton Rudolf 25 ft, Martinyi József 2 ft, Mariássy 
Béla 52 ft, Meiíelber Zsigmond 1 ft, Özv. Miks Ferenczné sz. 
Kálmán Mária 200 tt, Miskolczi tak.-pénztár 10 ft, Miskolczy 
István 5 frt , Mikulik Eszter 2 ft, Mikolay ref. egyház 1 ft, 
Mikelszky Mátyás 5 ft, Molnár József 100 ft, Modori ev. ref. 
egyház 2 ft, Mudrony Pál 1 ft, Műkedvelő-társulat 93 ft 63 kr. 
— Összesen: 560 ft 78 kr. 

Nagy Béla 20 ft, ifj. Nagy Ferencz 5 ft, Nagy Jánosné 
10 lt, Nádossy Kálmán 5 ft, Nagy-Rőcze városa 20 ft, Nagy-
bányai ref. egyház 1 ft, Nagybarczai ref. egyház 1 tt, Nagy-
János és neje Plichta Judit (egy belsőség) 2000 ft, Nádossy 
Istvánné 2 ft, Németh-testvérek 2 ft, Német-szt.-mihályi tak.-
pénztár 1 ft, N. Gyula 1 ft, N. N. 1 ft Bicskén, Nagy-Rőczén 
többen 1 lt 20 kr. — Összesen: 2070 ft 90 kr. 

Okolicsányi Gáspár 100 ft, Orosházai ev. gyülekezet 10 ft, 
Ossko Lajos 5 lt, Osvald Samu 1 ft. — Összesen: 116 ft — kr. 

Pápai takarékpénztár 25 ft, Papp Ferencz 9 ft, Papszász 
József 5 ft, Pálfalvi ref. egyház 1 ft 98 kr., Péczeli ref. egy-
ház 3 ft, Pazár István 1 ft, Pátkai ref. egyház 50 kr., Perjés-
sy Lajosné 5 ft, Perecz István 1 lt, Perecz Sámuelné 50 kr., 
Perjéssy Piroska 1 ft, Pet i ik Gyula 1 ft, Pesti hazai első tak.-
pénzt. 50 tt, Pethő Dániel 3 ft, Piskalszky Endréné 5 ft, Plichta 
Mihályné 2 ft, Plachy Ferencz 5 ft, Polónyi János 2 ft, Prúnyi 
Vilmos 1 ít, Péczeli ref. egyház 1 ft. Összesen: 122 ft 98 kr. 
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Rábely Miklós 50 tt, Rásky Mihály 1 ft, Rátvay .lános 1 
ft, Rásky Bertalan 100 tt, Radnóti ref. egyház 4 tt, Rakot tyay 
Lajos 50 tt, Ratkói i 'jusági bál jövedelme 10 ft, Ráhói ág. ev. 
egyház 20 ft, Ragályi György '10 ft, Rákóczy György né, sz. 
Singrei Rozália 60 ft, Ratkó városa 2 ft. Reguly Pál 5 ft, Révay 
Nándor 5 ft, Remenyik Lajos 2 ft, Rév-komáromi ref. egyház 
3 ft, Id. Réthy András 5 ft. Réthy Szabó István 2 ft, Rédeky 
1 tt, Richter Vitus 20 ft, Róth lános 5 ft, Róth Jánosné 40 
kr., Ruszkay Gyula 5 ft, Runyay -lózset 40 kr., Ruthényi 
Béla 100 ft, Ratkón többen 4 tt 50 kr. — Összesen: 466 ft 
30 kr. 

Sárkány Imre 100 ft. Sáfrány Mihály 5 ft, Sajó-vámosi 
ref. egyház 1 ft, Salamon Mihály 3 ft, Schvehla Gusztáv 1 ft, 
Schmidt Ágoston 5 ft, Schvartz Arthur 1 ft, Senka .lózset 1 
ft, Simonka József 5 tt, Simon János 1 ft, Simko Nándor 5 
ft, Simko Ferencz 15 ft. Skamla Róbert 1 ft, Skultéthy Ede 
1 tt, Soós .lózset' 20 ft, Soós Ferencz építész 20 tt, Soós Mi-
hály 100 ft, Soós Ferencz tímár 2 ft, Süteö Julianna 10 ft, 
ifj. Süteö István 20 tt, id. Süteő István 50 ft, Stolcz József 2 
ft. Stolcz Márton 20 ft. Stefancsok Károly 1 ft, Szathmáry 
József 1 ft, Szabó Erzsébet 1 ft, Szabó Jánosné 2 ft, Szapor-
czai ref. egyház 1 ft, Szabó György 5 tt, Szabó Istvánné, 
papné 5 ft, Id. Szabó József (Kozma) 10 ft, Ifj . Szabó József 
(Kozma) 1 ft, Iij. Szabó János 1 ft, Szabó Istvánné 1 tt, Dr. 
Szabó Sámuel 50 ft, Szakszón József 3 ft, Szendy Antal 1 ft, 
Szentesi takarékpénztár 5 ft. Szepes-szombati takarékpénztár 
5 ft, Szepesbélai ev. egyház 2 ft, Szentgyörgyi ev. egyház 10 
ft. Szentpéteiy Béla 2 tt 50 kr., Széplaky Lajos 10 ft, Szent-
iványi Miklós 160 ft, Széplaky Pál 3 ft, Szikszay lános 2 tt, 
Szkaveczky Dániel 1 tt, Szombathelj 'i takarékpénztár 2 ft. 
Szopola Imre 1 ft, Szontagh Bertalan 50 ft, Szontagh Károly 
5 ft, Szőke István 1 ft, Szőllőssy István ip. 30 kr., Sztelkovits 
István 2 ft, Szügyi Zsigmond 10 ft, Széphalmi ev. ref. egyház 
10 ft 50 kr., özv. Szepsy Pálné 20 ft, Szentlőrinczen többen 
5 ft. — Összesen: 774 ft 30 kr. 

Tanári nyugdíjintézet töke maradványa 5806 forint 52 
kr., Tarjányi János 20 kr., Terhes Pál ref. lelkész 50 ft, Terhes 
Lajos 2 tt, Dr. Terray Lajos 5 tt, Terray István 10 tt, Teszák 
2 ft, Tiszáninneni ref. egyházkerület 44 ft, Tiszaszalai ref. egy-
ház 1 ft, Tibély Zsigmond 5 ft, Tornallyai takarékpénztár 30 
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it, Tegler János 1 ft, Tollasy József 2 ft, Tóth István 1 ft, 
Tóth .József bábonyi 2 ft, Tóth István 50 kr., Tóth József 
pénztárnok 10 It, Tóth Miklós 5 ft, Tóth Nagy-Rőczén 1 ft, 
V. Török István 50 kr., Török Bálint 20 ft, Törék István 
2 ft, Török Kálmán 31 ft, Török Pál 1 ft, Turóczy János 2 lt, 
Dr. Treitler Samu 1 ft, Trubint Lukács 5 ft, Treitler Sámuel 
10 ft. _ Összesen: 6030 ft 30 kr. 

Ujantalvölgyi üveggyár 500 ft, Urbányi Alajos 1 ft, Új-
helyi Atilla 1 ft. — Összesen: 502 ft. 

Varga József timár 5 ft, Varga József asztalos 10 ft, ifj. 
báró Vay Miklós 10 forint, Varta Károly 1 forint, Velics 
Boldizsár 1 It, Végh János 1 ft, Vigli Bertalanné 1 ft, Vilt 
Vilmos 1 ft, Vladár Lónyai Sarolta 2 ft, Vozáry György 15 
ft, Weisz Sámuel 5 ft, AVeisz Káról}* 10 ft. — Összesen: 62 ft. 

Záborszky Vilma 1 ft, Záborszky Jánosné 3 ft, Záborszky 
Ferencz 1 ft, Zamói ref. egyház 1 ft, Zacliar Gusztáv 50 It, 
Zehery Ferencz 12 ft, Zehery Gábor 53 ft, Zsémbery Adolf 40 
ft, Zwicker Ottóné 2 ft. — Összesen: 153 ft. 

Főösszeg: 18043 ft 13 kr. 

b) Építkezésekre : 

Ablonczy Pál 1 ft, Abonyi Károly 3 ft, Abonyi Mihályné 
50 kr., Abonyi Pál 5 ft, Abrahámy Károly 2 ft, Ádám János 
1 ft, Ádám Márkus 2 ft, Adriányi Ernő 2 ft, Ág. ev. egyház-
kerületi gyámintézet 50 ft, Alexy János 40 kr., Almássy Alfréd 
1 ft, Ambrózy Imre 1 ft, Ambrózy József 5 ft, Ambrus Mór 
90 kr., Andrejcsik és Wankovits 50 kr., Antal György 1 ft, 
Appel József 1 ft, Annós Bálint 1 ft, Arnisz András 40 kr., 
Avojtisz Mihály 50 kr. — Összesen: 79 lt 20 kr. 

Bábás János 1 ft, Bábás János ifj. 1 ft, Bábonyi Is tván 
40 kr., Badinyi Gyula id. 20 ft, Bajtrok József 2 ft, Bakó 
Gáspár (T.-Sz.-Márton) 1 ft. Bakos András 1 ft, Baksaj* Dezső 
1 ft, Baksay István tanár 10 ft, Baksay József id. 50 ft, Bak-
say József ifj. 1 ft, Bakulinyi Dániel 1 ft, Balázs András 50 
kr., Baldenvégh József 3 ft, Balogh Béla 3 ft, Balogh László 
50 kr., Balogh Kálmán 1 ft, Baloghy Endre 55 frt , Balogon 
többen 1 f t 70 kr.. Bán C. V. Edelény 1 ft, Bankó András 1 ft. 
Baranyai József 20 kr., Bárányi Gusztáv 5 ft, Bartal János 1 
ft, Barthalazzi Tamás 10 ft, Bata Bálint 1 ft, Bátory István 
2 ft, Báthory János 1 ft, Báthory János id. 1 ft, Bátkai ref. 
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egyház 1 f t 10 kr., Baziliclesz Ignácz 1 ft, Bazilidesz János 1 
ft, Becser András 50 kr., Becher Jakab 1 ft, Bende Andor 1 
f t 50 kr., Benkár Józsefné 3 ft, Benkár Pál 2 ft, Benyo Béla 
2 ft, Benyo Károly 1 ft, Benyo Lajos 5 ft, Bellus János 50 
ft, Bergmann Ágoston 50 kr., Berkei, Temesvárt 1 ft, Betes 
Vilmos 20 kr., Bikki István 50 kr., Bikki János 1 ft, Bili Mi-
hály 5 ft, Binét Jakab 10 ft, Birnstingel Sándor I ft, Bíró 
József 60 kr., Boczkó Dániel 5 ft, Bodon Jánosné 50 kr., Bö-
dön József 60 kr., Bodor Dezső 1 ft, Bodor István tanár 5 f t , 
Bodzási József 1 ft, Boleman Ede 1 ft, Bolemann József 1 ft, 
Bondy Lipót 2 ft, Borbély Ferencz 1 ft, Borbély László 100 
ft, Bornemisza Ábrahám 50 kr., Bornemisza István 15 f t , 
Bornemisza Zoltán 1 ft, Borsody József id. 2 ft, Borsos Jó-
zsef 2 ft, Borsos József ifj. 1 ft, Borsos Pál 1 ft, Borzi Mihály 
50 kr., Bozó Pál 5 ft, Böhm József 50 kr., Braun Simon 1 ft, 
Breuer Mihály 2 ft, Breznóbányai ev. egyház 2 ft, Breznó-
bánya N. N. 50 kr., Breznóbánya városa 5 ft, Bronts István 
50 ft, Bukó Kálmán 1 ft, Bukó Lajos 1 ft, Bulyovszky Simon 
ifj. 1 ft, Burszky Sámuel 1 ft. — Összesen: 470 ft 30 kr. 

Czabeley Kálmán 2 ft, Czakó Sámuel 50 kr., Czékus Ist-
ván super. 5 ft, Czibur Gusztáv 15 ft, Czibur Imre 1 ft, Czi-
bur Pál 3 ft, Czikora János 1 ft, Czikornyay Lajos 50 kr., 
Czillinger Ferencz 1 ft, Czirbesz Lajos 50 kr., ifj. Czirbesz 
Soma (Jolsván) 50 kr., Clement Gyula 50 kr., Csabay József 
50 kr., ifj. Csabay Pál 2 ft, özv. Csapó Andrásné 40 kr., id. 
Csapó János 3 ft, ifj. Csapó János 2 frt, özv. Csapó Józsefné 
30 kr., id. Csapó József 5 ft, Csapó Miklósné 50 kr., Császár 
Gábor 2 ft, Császár György 2 f't, Csán András 10 kr., Cseh 
Mátyás 1 ft, Csesznok Sámuel (Ratkó) 50 kr., Chiman István 
1 ft, Csider Károly 60 ft, Csider László 20 ft, Csipkay László 
50 kr., Csizy Miklós 1 ft, Csorba Endre 50 kr., id. Csordás 
Miklós 1 ft . — Összesen: 133 ft 80 kr. 

Danielisz Károly 10 ft, Danis Dániel 2 ft, Danis János 
orvosnöv. 10 ft, ifj. Danis Márton 10 ft, Danis Márton 50 kr., 
id. Danis Márton 1 ft, Danis Sámuel 50 kr., Dapsy Victor 10 
ft, Dapsy Vilmos, hétszemélynök 500 ft, Dapsy József 20 f t , 
Demeter Terézia 1 ft, Demetriu 50 kr., Dezső Lajos 50 kr., 
Dienes János 5 ft, Diószeghy Zsigmond 5 ft, Dönsz György 
1 ft, Dusek Vincze 1 ft. — Összesen: 578 ft. 

Ebeczky Béla 5 ft, Ebeczky Emil 10 ft, Ebeczky Jenő 5 
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ft, Edelényben S. 1 ft, Együd János 1 ft, Elfer Jakab gyűj töt t 
9 lt 70 kr., Endrédy István 1 ft, Erdélyi Mihály 1 ft, Eszrényi 
Mihály 20 kr., Éva János 5 ft, Éva János ifj. 2 f t 50 kr., 
Exner Francziska 30 kr. — Összesen: -41 tt 70 kr. 

Fábry János tanár 10 ft, Faluba András 50 kr., Faluba 
Dániel 50 kr., Faluba János 50 kr., Farkas Ábrahám 100 ft, 
ifj. Farkas Ede 50 kr., Farkas Ferenczné 50 kr., Farkas József 
1 ft, Fáy Barna 3 ft, Fáy Gedeon 1 ft, Fáy János 20 kr., Fáy 
Miklós 1 ft, Fazekas József 30 kr., Fehér Hermán 1 ft, Fehér 
Lajos (Sumjácz) 5 ft, Fejérváry János 5 ft, Fejes Gusztáv 1 
ft, Fejes István 2 ft, Fekete Nándor 1 ft, Félix Pál 1 ft, Fin-
dura Imre 1 ft, Fiasko György 1 ft, Fleischacker Lipót 1 ft, 
Fornét Jenő 30 ft, Franczia Géza 20 kr., Fresko János 1 ft, 
Futt l Ernő 10 ft, Fülep Benjámin 7 ft . — Össz.: 186 .t 26 kr . 

Gaál Adolf 50 kr., Gaál Bertalan 50 kr., Gaál Gáborné 
2 ft, Gaál József 50 kr., Gaál Lajos 50 kr., Galanda Sámuel 
1 ft, Gánóczy Ferencz 50 kr., Garami ev. egyház 2 ft, Gasko 
Gyula 10 ft, Gasko János 5 ft, Gasko Jánosné (özv.) 1 f t 50 
kr., Gasko Károly 1 ft 50 kr., Gelle Is tván 1 ft, Gelle Is tván 
50 kr., Gellmann Sámuel 3 f't 18 kr., Gelniczky Ferencz 5 ft , 
Glenczer Gáspár 1 ft, Gn.-ek Debreczen 2 ft, Gömörmegyei 
nép- és iparbank 300 ft, Görgei Józsefné 10 ft , Gotthárd Bá-
lint 1 ft, Greiner Antal 5 ft, Greguss János 1 ft, Groó Lajos 
1 ft, Groszman István (R.-Brézó) 1 ft, Grünvald Ede 50 kr., 
Győry Dánielné 50 kr., Győri Ferencz 1 ft, Győri Gyula 50 kr., 
Győri József 1 ft, Győri Lajos 1 ft, Gyulai Gábor 5 ft, Gyürki 
Pál 1 ft, G. z. Rimaszombat 30 kr. — Összesen: 368 lt 28 kr. 

Habay János 1 ft, Hamaliár Károly 20 ft, Hámos Aladár 
50 ft, Hámos Gusztáv 2 ft, Hámos József 100 tt, Hamvay 
Aladár 10 ft, Hanesz Pál 50 kr., Hanko János 1 ft, Hanthó 
Ilonka 50 kr., Hanthó Lajos 2 ft, Hanthó-Szlávi Jolán 1 ft, 
llanuska András 20 kr., Harmaczy Béláné 1 ft, Harmaczy 
Béla 20 ft, Harmaczy Dezső 2 ft, Harmaczi ref. egyház 2 f t 
17 kr.. Hegedűs Lipót 5 ft, Hendrik József 50 kr., Hennyey 
Kálmán 10 ft, Özv. Herrmann Dánielné 50 kr., Herrmann 
Gusztáv 5 ft, Herrmann István 1 ft, Herrmann Vilmos 2 ft , 
Héty András 1 ft, Héty Antal 1 ft, Hevessy Jozéfa 2 ft, Hild 
Constanczia 20 kr., Hlavács Cornél 1 ft, Hlavács Samu 1 f t , 
Holéczy András 15 ft, Hollik Johanna 20 kr., Hollósy József 
1 ft, Hörk József 1 f t 80 kr-, Hörk Pál 5 ft, Hornyánszky Pál 
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(Pásztó) 2 ft. Horváth Elek 2 ft, Horváth János 30 ft, ifj. 
Horváth László 1 ft, id. Horváth László 1 ft, Hoznék Gyula 
1 ft, Hrencsik Cornél 1 ft, Hubay János 20 kr., Hudacsek 
Victor 2 ft, Hudák Károly 1 ft, Hudoba Samu 10 ft, Hölms 
Ede (Ozd) 1 ft, Hűsek Ferencz 1 ft, Huszár Ferencz 1 ft, 
Huszár Sándor 1 ft, Huszt Andrásné 5 ft, Huszt Jánosné özv. 
50 kr., Hutirai Lajos 1 ft. — Összesen: 328 ft 27 kr. 

Ibos János 1 ft, Imre Gábor (Debreczen) 5 ft, Imre 
György 20 kr., Özv. Imrei Jánosné 1 ft, Ivánka Zsigmond 1 ft . 
— Összesen: 8 ft 20 kr. 

Jamriska Péter 2 ft, Ján János 5 ft, Jánosdeák Andrásné 
50 ft, Jánosi ref. egyház 2 f t 51 kr., Já rmy András 1 ft, Jed-
lovszky Samuel 50 kr.. Jeucli B. 50 kr., Jeszenák Raphael 90 
kr., Jeszny Gáspár 2 ft, Jolsva városa 12 ft, Jolsvai takarék-
pénztár 5 ft, Juhász László 5 ft, Juszt Sándor 2 ft. — Össze-
sen: 88 ft 11 kr. 

Kafka K. (Debreczen) 1 ft, Kajaba Antal 2 f't, Kapitány 
Sándor 50 kr., Kalas Márton 2 ft, Kálosai ref. egyház 4 ft, 
f t , Kamassay (Breznyóbánya) 2 ft, Kandra János 40 kr., Kappe 
Ferdinánd 5 ft, Káposztás Andrásné 10 ft, Káposztás József 2 
f t . Kelemen (Ózd) 1 ft, Keleméri ref. egyház 84 kr., Keresik 
Pá l 50 kr., Kern Adolf 21 f t 73 kr.. Keszler 50 kr., Keviczky 
István 1 ft, Kihirdetés ut ján (Jánosi) 60 ki-., Király Mihályné 
50 kr., Kirchknopf és Ádám 5 it, Kis Albert 50 kr., Kishonti ág. 
esperesség 40 ft, Kishonthy Gyula 15 ft, Kiszely András 50 kr., 
Klaniczay József 1 ft, Klimko Márton 50 kr., Klinczko János 1 
ft, Kode T. (Edelény) 2 ft, Kohn Antal 10 ft, Kohn (Losoncz) 
20 kr., Kohut József (T.-Sz.-Márton) 1 ft, Kolbay János 2 ft, 
Kolbenhayer Frigyes 1 ft, Kolbenhayer József 2 f't, Kolben-
hayer Rudolf 1 ft, Kolos Terézia 50 kr., Komjáthy Ferencz 2 
ft, Komjáthy István 5 f't, Konyha Géza 2 ft, Konyha József 5 
f't, Koreny Gyula 3 ft, Dr. Koreny Károly 1 ft, Koreny Pál 1 
ft . Kossuch Márton 5 ft, Özv. Kossuch Lászlóné 1 f't, Koszlia 
Pál 50 kr., Kosznik Lászlóné 1 ft, Kovács Ferenczné 50 kr., 
Kovács István (szűcs) 1 ft, Kovács Jánosné 2 ft, Kovács József 
(szatler) 1 ft, Kovács József 1 ft, Kovács József (kaskötő) 20 
kr., Koácsv József (timár) 2 ft, Kovács Károly 50 kr., Kovarcz 
Emil 30 kr., Kozmav Lajos 5 ft, Kövér János 1 ft, Kövi Tiva-
dar 1 f't, Krankusz Sámuel 40 kr., Krausz Dávid 2 ft, Krausz 
Sándor 50 kr., Krcs József 5 ft, Kriesch Mihály 5 f't, Kristóffy 
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Lajos 1 f t 50 kr., Krokavecz Márton 50 kr., Kubányi Alajos 1 
ft, Kubinyi Ódön 20 ft, Kubinyi Péter 1 ft, id. Kuchta Dániel 
1 ft, ifj. Kuchta Dániel 2 ft, Kuchta Ferencz 20 kr., Kuchta 
Gusztáv 50 kr., Kuchta Pál 1 ft, Kudelka János 2 ft, Kuhinka 
Géza 50 ft, Kun Bertalan superintendens 30 ft, Kuna Jenő 1 
ft, Kunszt János 2 ft, Kuncz Emil 2 ft, Kusza János 50 kr. 
— Összesen: 309 ft 87 kr. 

Laczek Mátyás 1 ft, Lakatos János 1 ft, Landau A. fia. 
2 ft, Lányi János 1 ft, Laszly István 50 kr., László János id. 
1 ft, Latanyára Manó 20 kr., Lat inák Márton 2 ft, Lat inák 
Miksa 1 ft 50 kr., Lehoczky György 2 ft, Lehoczky Lajos 10 
ft, Lehoczky Vilmos 6 ft, Lemauton 1 ft 50 kr., Lengyel An-
dor 9 ft 40 kr., Lengyel Ferdinánd 5 ft, Dr. Lengyel Ferencz 
10 ft, Lengyel József 2 ft, Lengyel József né özv. 1 ft, Lengyel 
Pál 20 ft, Lengyel Soma id. 10 ft, Lenner Nándor 10 ft, Les-
tyán Julianna 1 ft, Lévai István ifj. 2 ft, Léván többen 1 ft 
80 kr., Lipták István 2 ft, Liszka József 5 ft, Lofcsányi Soma 
2 ft, Lojko Mátyásné 30 kr., Loposnyi Sámuel 2 ft, Losonczi 
N. N.-ek 1 ft 30 kr., Löfler-testvérek Edelény 1 ft, Lőrinczy 
Endre 10 ft, Lucze István 1 ft, Lucze Soma 2 ft, Lutocska 
Dániel 50 kr., Lux ifj. 2 ft. — Összesen: 140 ft 

Madarassy Lajos 5 ft, Madarász Sámuel 5 ft, Majer Mária 
1 ft, Majer Miksáné 10 ft, Majomi István 1 ft, Majomi Józsefné 
özv. 1 ft, Majoros Imre 1 ft 50 kr., Makláry Károly 1 ft, 
Malatinszky Frigyes 1 ft, Malatinszky Kálmán 1 ft, Mala-
tinszky Lajosné 2 ft, Malinák Ede 2 ft, dr. Marikovszky Guszt. 
10 ft, Marikovszky Gyula 1 ft, Marjássy László 5 ft, Marko 
Sándor 10 ft, Markovics Gyula 50 kr., Markus Aurél 50 kr., 
Marossy János 1 ft, Martinék József 1 ft, Martinyi József 5 It, 
Martinvi Pál 50 kr., Martonfalvai ref. egyház 50 kr., Marton 
Kálmán 7 ft, Maszlics Antal tiO kr., Mázik József ifj. 20 kr., 
Dr. Menner Ádám 1 ft, Mennyey János 1 ft. Mészáros Dániel 
2 ft, Migalecz Pál 1 ft, Mihalik Dezső 5 ft, Mihalik Rudolf 2 
ft, Miklovics Ferencz 20 ft, Miklovics György tanár 15 ft, 
Miko Istvánné 1 ft, Miks Ferencz 10 ft, Miskei Sámuel 1 ft, 
Molnár Ferencz 20 kr.. Molnár János 20 ft, Molnár Józsefné 1 
It, Mózer Antal 1 ft, Mrasz János 1 ft, Muránszky Sámuel 1 It. 
— Összesen: 157 ft 50 kr. 

Nádosv Gyula l ft, Nagy Béla 10 ft, Nagy Béla gyűj tö t t 
egy társaskörben 1 ftot, Nagy Ferencz id. 5 ft, Nagy Ferencz 
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Plichta Julianna 50 ft, Dr. Nagy Lajos 10 ft, Nagy Mária 
Pálfala 1 ft, Nagy Miklós 50 kr., Nagy Zsigmondné (Marton-
fala) 5 ft, Naményi Kálmán 1 ft, Nándory Lajos 2 ft, Nemes 
József 1 ft, Német János 50 kr., Németh Károly 1 ft, Nógrády 
Imre 1 ft, Noszko János 1 ft, gróf Nyáry Izidor 1 frt , Nyer-
ges Jánosné 50 kr., Névtelen (Edelény) 1 ft, Nyugtákért 11 ft» 
N. N. (Debreczen) 1 ft, N. N. (Eperjes) 50 kr., N. N. (Harkács) 
1 ft, N. N. (Ózd) 1 ft, N. N. (Sajó-Gömör) 30 kr., N. N. (Ti-
szolcz) 50 kr. — Összesen: 112 ft 80 kr. 

Okolicsányi Gáspár 100 ft, Orbán István 20 kr., osgyáni 
ev. egyház 1 ft, Osgyánban 1 ft, Osvald Sámuel 1 ft. — Ösz-
szesen: 103 ft 20 kr. 

Paczek Emil 10 ft, Dr. Paczek Mór 10 ft, Paczer Miksa 
2 ft, Pák Pál 1 ft, Pál Mihály 50 kr., Pál Miklós 1 ft, pálfali 
ref. egyház 1 f t 78 kr., Palicz Márton 1 ft, Pálkovács János 
30 kr., Palóczy Ábrahám 1 ft, Pólus Mihály 1 ft, Papp Ábra-
hám 5 ft, Papszász József 1 ft, páskaházi ref. egyház 1 f t 40 
kr., Pásztor Pál (csizmadia) 50 kr., Patay János 5 ft, Patay 
József 1 ft, Patzier Andor 1 ft, Pauer Miksa 2 ft, Paulik Ber-
talan 3 ft, Pazár István 2 ft, Pazár Károly 5 ft, Pékár Imre 
1 ft, pelsőczi ref. egyház 2 frt, Pelsőcz városa 1 ft, Perecz 
István 50 kr., Peresz Istvánné 40 kr., Perecz József 50 kr., 
Perecz Pál 30 kr., Perecz Sámuel 2 ft, Perjéssy Andrásné 50 
kr.. Perjéssy János 1 ft, id. Perjéssy József 1 ft, ifj. Perjéssy 
József 1 frt , Perjéssy kisasszonyok 1 ft, Pető Dániel 1 ft, 
Petro József 2 ft, Petróczy István 2 ft, Piskalszky Endréné 
5 ft, Piovarcs József 50 kr., Plichta Sámuel 2 ft, Dr. Plichta 
Samu 10 ft, Podliradszky András 1 ft, pokorágyi ref. egyház 
2 f t 70 kr., özv. Pólczayné 20 kr., Polgáry Károly 2 ft, Polla-
csek Fülöp 1 ft, Polnisch János tanár 15 ft, Polóny János 
5 ft, Polóny Sámuel 40 kr., Pongrácz Mihály 2 ft, Porubszky 
József 50 kr., Pósa Lajos 2 ft, Profét Mihály 50 kr., P. S. 
Nyíregyháza 2 ft, Puhl Pál és fia 3 ft, Pulszky Ferencz 5 ft, 
Púr János (Murány) 2 ft, putnoki ref. egyház 1 ft. — Össze-
sen: 136 ít 48 kr. 

Rábely Miklós 2 ft, Rachler Károly 50 kr., radnóti ref. 
egyház 1 ft, Radványi Imre 1 ft, Ragályi György 5 ft, Rákóczy 
Rozália 2 ft, Raksányi Gusztáv 1 ft, Rásky Bertalan 5 ft, 
Ratkó városa 2 ft, Rázgha Sándor 1 ft, ifj. Réthy András 
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50 kr., id. Réthy András 1 ft, Reviczky Emil 1 ft, Dr. Richter 
Dániel 5 ft, Riger György 1 ft, Rimabrézó N. N. 1 ft, Rima-
szombat és vidéke nőegylete 343 f t 70 kr., rimaszombati taka-
rékpénztár 3217 ft, rimaszombati leány-egylet 10 ft, rimaszom-
bati h. h. elemiskola 82 kr., Rimaszombat választó polgárai 
20 ft, Rimaszombat városa 322000 téglát, értéke 3864 ft. Ri t ter 
Sándor (Igló) 10 ft, Rohács János 50 kr., Rolko József 1 ft, 
Róth Ferenczné 50 kr., Róth János 5 ft, Róth Jánosné 1 ft, 
Róth Lajos 2 ft, Rotheridesz Dániel 50 kr., Rózsa Máté 50 kr., 
Rózsay József 1 f't, rozsnyói evang. egyházi gyámintézet 10 ft, 
Rőcze városa 10 ft, Runyai György 50 kr., Ruszkay Gyula 
50 kr., Rutkay Károly 1 ft, Rutkay Sándor 1 ft, Rutkay Ven-
de l 1 ft, Ruzicska András 50 kr. — Összesen: 5415 ft 2 kr. 

Sacher Mór 30 kr., sajó-gömöri ev. egyház 50 kr., sajó-
gömöri molnár 20 kr., Salamon Mihály 2 ft, Samarjay József 
50 ft, Sárkány Aurél (Gömör-Panyit) 10 ft, Sárközy Gyula 
1 ft, Sebők István 4 ft, Senka József 1 ft, gróf Serényi László 
10 frt, serkei ref. egyház 3 f t 02 kr., id. Serly Antal 50 kr., 
50 kr., Serly Antal ügyvéd 50 kr., Setina János 1 ft, Setina 
Ludovica 50 kr., Simon János 2 ft, Simon József 50 kr., 
Simon Sándor 20 kr., Simon Sándorné 1 ft, ifj. Simonka Jó-
zsef 5 ft, simonyi ref. egyház hivei 50 kr., Simonyiban többen 
50 kr., Sipka Emilia 2 f't, Skamla Róbert (Ózd) 2 ft, Smidl 
Soma 40 kr., Smidt Ágoston 3 ft, Sneider András 1 ft, Solcz 
Vilmos 1 ft, Soós Ferencz 3 ft, Soós Ferencz épitész 5 ft, 
Soós Gj'ula 1 ft, Soós József 2 ft, Soós József 1 ft, Soós Kál-
mán 1 frt , Soós Lajos 1 ft, Soós Mihály 15 ft, Soós Miklós 
épitész 2 ft, sorsjáték jövedelme 1866-ban 1928 f t 52 kr., 
Söregi (Ozd) 1 ft. Spuriusz Istvánné 30 kr., Stefko András 
50 kr., Steinhübel Gy. (Ózd) 1 ft, Stolcz József 1 ft, Stolcz 
Károly 5 ft, Stolcz Vincze 1 ft, Suba Bertalan 1 ft, Süteö 
István 2 ft. Süteö József 2 ft, id. Süteö Józsefné 2 ft, Süteö 
Istvánné 1 ft, Süteö Pálné 10 ft, Svehla Ede 1 ft, Svehla 
Gusztáv 1 ft, Szabó Erzsébet 1 ft, ifj. Szabó István 1 ft, 
Szabó István asztalos 20 kr.. id. Szabó Ir tván 1 ft, Szabó 
Istvánné 1 ft, ifj. Szabó János 50 kr., Szabó János 5 ft, Szabó 
János (Soós) 1 ft, Szabó János czipész 1 ft, Szabó József festő 
2 ft, Szabó József 1 ft, Szabó József t imár 5 ft, ifj. Szabó 
József timár 1 ft, Szabó Károly (Ratkó) 50 kr., Szabó Lajos 
70 kr., Szabó Mihályné 10 ft, Szabó Sámuel 1 ft, Szakall 
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Antal 2 ft, Szakall János (Jolsva) 1 ft, Szalay György 2 f t r 

Szalkay 50 kr., Székely Gyula 50 kr., Székely József 40 kr., 
Székely Pál 1 ft, Szénássy Jánosné 20 kr., Szentiványi Árpád 
1 ft, Szentmiklóssy Aladár 1 ft, Szentpétery Béla 1 ft, Szent-
pétery József 1 ft, özv. Szentpétery Józsefné 50 kr., Szent-
pétery Sámuel 1 ft, Szepessy Gusztáv (Debreczen) 5 ft, Sze-
pessy József plébános 1 ft, Dr. Szikoralevszky 1 ft, szkálnoki 
ev. egyház 1 ft, Szlávy Lajos 50 kr., Szloboda József 50 kr., 
Szmik Lajos 5 frt , Szmrecsányi Miksa 1 ft, Szojka Emil 2 f t , 
Szojka Gusztáv 2 ft, Szomor Dezső 2 ft, Szontagh Bertalan 
10 ft, Szontagh Béla 1 ft, Szontagh Károly 2 ft, Szőke István 
1 ft, Szőlősy István 2 ft, Szőlősy Istvánné 1 ft, Sztankay 
István 1 ft, Sztanyák György 50 kr., Sztolár Károly 1 ft, 
Sztrelko Pál 1 ft, Szuha Bertalan (Sumjácz) 1 ft, szuhafői ref. 
egyház 60 kr., Szurek Lajos 5 ft, szutori ref. egyház 5 f't 35 
kr. — Összesen: 2193 tt 59 kr. 

Takács János 30 kr., Tamássy Károly 5 ft, Tarr Ferenczné 
50 kr., Telek H. (Breznyóbánya) 2 ft, ifj. Terhes Lajos 1 f t , 
Terhes Pál 10 ft, Terhes Pál gyűj töt t 64 ftot, Terhes Pál 
lakodalmakor 12 f t 50 kr., Terray Béla 1 ft, Terray István 5 f t , 
Terray Lajos 10 ft, Tibély Zsigmond A. 10 ft, Tirschér István 
101 ft, Tiszolcz városa 100 ft, tiszolczi ev. egyház 10 ft, 
Tomcsányi István 1 ft, Tomcsányi Tódor 1 ft, ifj. Toperczer 
Lajos 1 ft, Topscher Győző 2 ft, Tornallyay Zoltán 2 ft, Tóth 
András 2 ft, Tóth István 40 kr., Tóth József (Bábonyi) 50 kr., 
Tóth József (pénztárnok) 10 ft, özv. Tóth Józsefné 2 ft, Tóth 
Pál 5 ft, Tóth Péter 1 ft, Tóth Samu 2 ft, Tóthy György 
10 ft, Tóthy János 5 ft, Török Barna 1 ft, Török Bertalan 
1 ft, Török Borbála 60 kr., Törék István 2 ft, Török István 
fazekas 50 kr., Török István 1 ft, Török János (Rimaszombat) 
3 ft, Dr. Török János 10 f t 25 kr., Török József 1 ft, Töréky 
József 50 kr., Török Károly 50 kr., Török Miklós 10 ft, Törös. 
Tamás 2 ft, Trajtler Samu 6 ft, Tremmel Miklós prépost 5 ft, 
Trsko János 1 ft, Turcsányi Ödön 5 ft, Turóczy József szűcs. 
8 ft, Turóczy János lakatos 2 tt, Türk Károly 1 tt. — Össze-
sen : 438 ft 55 kr. 

Ujházy Lajos 5 ft, Ujj Lajos 50 kr.. Ujváry Ferencz 1 ft, 
Ujváry István 50 kr., Urbán Miklós 30 kr., Urbányi Alajos 1 ft. 
— Összesen : 8 ft 30 kr. 

Yahl Menyhárt 30 kr., Yalkay László 2 ft, Wallaszky 
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.Tánosné 5 ít, Vályi Benedek 1 ft, Yályi ^Kálmán 2 ft, Vályi 
Károly né 1 ít, Yanácsik György 40 kr., Varga József t ímár 
2 lt, Varga József 50 kr., Vartha Sándor tűzjátékos 25 ft, 
Vattay Antal 1 ft, báró Vecsey Klementina 5 ft, Veisz Frigyes 
1 ft, Veisz Jakab 2 ft, Veisz Lajos 1 ft, Veisz Péter 2 ít, 
Veisenbacher Mária 1 ft, Venczel Ferencz 50 kr., Veres Gyula 
10 lt SO kr., Veres Imre 1 lt, Veres Pál 5 lt, Vietórisz Sándor 
1 lt. Vili (Losoncz) 50 kr., Vincze Dániel 50 It, Vincze Dá-
nielné sz. Dimboviczi Sarolta 5 lt, Vincze Viktor 50 kr., Vitá-
lis István 2 ft, id. Vitális József 10 ft, ifj. Vitális József 2 ft, 
Vitális Márton 2 lt, Vitális Zsuzsanna 1 lt, Vlaclió János 1 ft, 
Vladár István 1 lt, Vladár József 1 ft, Vozáry Lajosné 3 ft, 
Weliland Sándor 5 ft, Wehland Arthur 5 ft, Winkler P. 1 ft, 
Weliland Gy. 2 f t 40 kr. — Összesen: 1(12 ft. 

X. Y. (Debreczen) 2 ft. 
Záborszky Ferencz 1 lt, Záborszky Lipót 1 ít, Zachar 

András 2 lt, Zacliar Emil 2 írt, Zacliar Gusztáv 15 ít, Zachar 
Gyula 4 ít, Zachar József 1 lt, Zachar Mátyás 2 ft, Zajecz 
Károly 1 lt, Zajlenbacher Mária 1 ft, Zathureczky Imre 1 ft, 
Zatliureczky Jenő 1 ít, Zathureczky Tamás 1 ít, Zarkóezy Ede 1 
lt, zellerjei ref. egyház 5 ít 30 kr., Zehery Ferencz 2 lt, Zehery 
Gábor 10 ít, Zehery János 5 ít, Zehery László 2 ít, Zehery 
Pál 1 It. Zimmermann Gyula 1 lt, Zsarnay József l ft, Zseni-
be ry Adoll 30 lt, Zsóry Gusztáv 1 ft. — Összesen: 92 ít 30 kr. 

Főösszeg: 11802 ít 51 kr. 

c) Folyó kiadásokra : 

Ág. liitv. „Egyetemes Gyám intézet" 50 ft — kr. 
Dapsy József . 750 „ — „ 
Dapsy Vilmos 3638 „ — „ 
Gömöri ev. ref. egyházmegye . . . 107 „ 13 „ 
Gömörmegyei nép- és iparbank . . 1420 „ — „ 
Rimamurány-S.-Tarjáni vasmű-egyes. 1370 „ 37 „ 
Rimaszombati Takarékpénztár. . . 8487 „ — „ 
Rimaszombat városa 19018 „ — „ 
Tiszai ágost. liitv. egyházkerület . . 1634 „ 2 1 „ 
Tiszáninneni ev. ref. egyházkerület. 368 „ 07 „ 

Összesen: 36842 ft 41 kr. 
11 
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cl) Tanári nyugdíjra. 
Baksay István 145 ft, Bánffy György és Zsembery Istvá 

hangversenyéből (1885. febr. 18.) 262 f t 02 kr., Bat ta Sámm 
50 ft. — Csider Károly 100 ft. — Diószeghy Zsigmondné 2 f 
— Érettségit tet t ifjak mulatságából (1893. jun. 26.) 70 ft. -
Fáy Barnabás 100 ft, Felix Pálné szül. Reguly Johanna 200 f 
— Gellén Endre 39 ft, Gömöri ev. ref. egyházmegye a pei 
sely-pénzből 20 f t 93 kr., Gömörmegyei nép- és iparbank 12 
ft, Gyürky Pál 10 ft . — If jusági gyámintézet 79 f t 25 kr. -
Jankovics Miklósné 30 ft. — Kerti mulatságból 53 ft. Ké 
szüle ( 5 + 2 ) 7 ft, Kishonthy Gyula 100 ft, Kispál Mihály 5 i 
90 kr., Kiszely Malvin 5 ft, Konyha József 100 ft, Kun Bei 
talan püspök 25 ft. — Ledniczky József 2 ft. — Mihalik Dezs* 
20 ft. — Nőegyesület tombola-játékából (1889. decz. 1.) 351 f 
54 kr. — Okolicsányi Gáspár 100 ft. — Reisz-Marikovszk1 

Emma 21 ft, Rátli Rudolf 5 ft, Rimaszombati takarakpénztá 
500 ft. — Szini előadásokból (1888. márcz. 2., 1889. márcz. 12. 
1890. nov. 8.) 403 f t 07 kr. — Tánczmulatságból 16 f t 29 kr. 
Teöreök Vilma 5 ft, Több szüle 30 ft. — Vecsey Dezső 30 ft 
— Összesen 3018 ft. 

e) Tápintézetre,. 

Borbély László 105 forint, Csiky Kálmán 10 frt, Daps_y 
Vilmos 100 forint, Fornét Jenő 20 forint, Gömörmegyei nép-
és iparbank 215 frt, Hamaliár Károly 100 frt, Hámos Józsel 
100 frt, Hertelendy-uradalom 10 frt, Hoffmannn Ágoston 252 
frt, kérvényezésből (supplicatio) 25680 fr t 95 kr., Kubinyi Ödön 
20 frt, Kun Bertalan 800 frt, Lichárd Károly 1000 frt, Miklo-
vics György 300 fit , báró Nyáry Sándor 100 frt, pelsőczi taka-
rékpénztár 12 frt, Podmaniczky-Rakovszkyné 20 frt, báró Pró-
nay Dezső 105 frt, rimaszombati ág. ev. egyház 210 frt, rima-
szombati takarékpénztár 620 frt, dr. Senka József 30 frt, Soly-
mossy László 20 frt , Zsembery Adolf 31 frt. Összesen — 
29860 fr t 95 kr. 

Jegyzet. Az itt elősoroltakon kivül élelmiszert ajándékoztak több 
izben : Banczik Sámuel, Borbély László, Hámos József, Hámos Zoltán, 
báró Nyáry Sándor, P rónay Elek és Thuránszky Marczel 

f) Ösztöndíj-alap. 

Baksay István alapítványi. Tanári működése 50 éves jubi-
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leumakor volt növendékei 700 f r to t raktak össze, melyet az 
ünnepelt 300 ír t tal kiegészített — 1000 fr t . 

Baksay István házassága 50-ik évfordulójának emlékére 
egy drb takarékpénztári részvényt adományozott, melynek ka-
matait helyben lakó prot. tanároknak itt tanuló gyermekei 
kapják márczius 15-ikén. A részvénynévértéke = 100, folyó-
értéke 450 frt . 

Baksay István-léle legkisebb alapítvány, mely időközi 
kamatokból gyűlt = 100 ít. 

„Csider Károly emléke". Alapították örökösei ev. ref. ta-
nulók részére = 300 ft . 

„Dapsy Vilmos gyermekeinek alapítványa." Alapí tot ta : 
Dapsy Vilmos, igazgató-választmányunk elnöke, nyugalmazott 
kúriai biró. Végrendeletében 4000 f to t hagyott ösztöndijalapul, 
oly föltétel alatt, hogy ebből 2000 f t kamatos kamatjával 
10000 f t ra növekedjék, az összeg kamatja 10 szegénysorsu, 
jómagaviseletü ev. ref. tanulónak adassék ösztöndíjul; a másik 
2000 f t kamatja pedig addig is folyóvá tétessék és 2 ev. ref. 
vall. tanulónak adassék. = 4000 ft . 

Gr. lorgách Gyuláné, sz. gr. Forgách Erzsébet, 200 frtos 
alapítványa, mely nincs valláshoz kötve, de csak akkor adható 
ki a kamat, ha 500 f t ra emelkedik a tőke, mely most — 476 ft. 

lluszt Andrásné, sz. Barkasy Lidia, alapítványa helybeli 
ev. ref. vallású tanulók részére = 600 frt . 

lluszt József-féle, melynek kamatai prot. tanulónak adat-
hatik = 1000 ft. 

Káposztás Józsefné, sz. Nagy Mária alapítványa ev. ref. 
vallású tanulók részére, = 1000 ft. 

Káposztás József fürdő-részvény kamata port. tanulóknak 
= 42 forint. 

„Káposztás József emlékeAlapította özvegye, sz. Zehery 
Julia, ev. ref. tanulók részére = 200 ft. 

„Koszoru-alap*. Alapították özv. Piskalszky Endréné, sz. 
Kovács Julianna, özv. Malinák Endréné, sz. Kovács Mária, 
Lokcsánszky Endréné, sz. Malinák Mariska, Kalmár Julianna 
és Kalmár János. Növelték ez alapot Lokcsánszky Endre 100. 
és Fábry János 30 tttal. Jövedelme annak adható ki három 
évenként, ki a magyar nyelv és irodalom, továbbá a történe-
lemben kiváló sikert ér el. Tőkéje jelenleg = 266 fr t 70 kr. 

15* 



244-

Lichárd Károly alapítványa. Prot, tanulók élvezhetik — 
1000 ft . 

Licliárd Károly kisebb alapítványa prot. tanulók részére 
- 200 ft, 

Miklovics György-féle. Alapította az, kinek nevét viseli. 
Jövedelmét prot. tanulók kaphatják = 1000 ft. 

„ Nagy Lajos emléke." Alapították Nagy János és neje, sz. 
Plichta Judi t . Jövedelmét prot. tanulók élvezhetik = 1000 ft . 

Pelsöcz-Szentpéter y-íéle alapítvány, melynek kamatait pel-
sőczi, vagy pelsőcz-vidéki ev. ref. vallású tanulók kaphatják 
= 100 ft . 

„Piskálszky Endre emléke". Alapította özvegye, sz. Kovács 
Julia, róm. cath. tanulók részére = 1000 ít. 

„Reguly Péter emléked Alapította Felix Pálné, Reguly 
Johanna, ág. evang.tanulók részére, = 200 ft. 

Rimabrézó-1ikéri ágost. hitv. egyház alapítványa, mely-
nek kamatai csak akkor adhatók ki, ha az összeg 100 forintra 
emelkedik. Csak ágost hitv. tanulók élvezhetik, most = 16 f t 
51 kr. 

„Stelkovics István emléke"1. Alapította özvegye, MiksAnna, 
róm. cath. tanulók részére 200 ft. 

Zellerjei ev. ref. egyház alapítványa ev. ref. vallású tanulók 
részére, = 120 ft, 

„Zeliery István emléke." Alapította Káposztás Józsefné, sz. 
Nagy Mária, első házasságából született fia emlékére. Csak ev. 
ref. vallású tanulók kaphatják. 1 darab banki részvény névér-
téke = 200, folyóértéke 860 ft. 

Összesen: 14661 ít 24 kr. 

g) Pályadíj-alapra. 

„Bodor Dezső emlékeAlapították Bodor István és neje, 
szül. Tóth Róza, = 200 ft. 

„Fűlep Béla emlékeAlapították Fiilep Béni és neje, sz. 
Zehery Teréz, korán elhunyt fiók emlékére — 100 ft. 

„ Jánosdeák László emléke " Alapította özv. Jánosdeák And-
rásné fia emlékére = 200 ft. 

„Szabó Erzsike emléke " Alapította özv. Káposztás Józseíné? 

szül. Zehery Julia, első házasságából származott leánya emlé-
kére = 100 ft. 

Szabó Márton alapítványa — 100 ft. 
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„Szalhmáry József emléke." Alapját volt tanítványai ve-
tették meg, kik a ravatalára szánt koszorúk árából felmaradt 
összeget, 25 f r t 70 krt, e czélra tőkésítették. Ehhez járult az 
érettségit tet t ifjak bucsumulatságának tiszta jövedelme: 48 
frt 02 kr. = 73 frt 72 kr. 

Önképző-társulat tőkéje = 236 ft. 
Összesen: 1009 ft 72 kr. 
Az itt elősorolt alapítványokon kivül több-kevesebb ösz-

szegeket tűztek ki pályaművek jutalmazására: ifj. Badinyi 
Gyula, Bahéry János, Baksay István, Barna Imre, Bazilidesz 
János, Borbély László, gömörmegyei közművelődési-egyesület 
rimaszombati köre, Groó Vilmos, báró Nyáry Sándor, polgári 
olvasókör, Reisz-Marikovszky Emma, rimaszombati „Kossuth-
asztaltársaság, Szabó József gondnok és Terhes Pál. 

Letétben kezeljük a volt „Rimaszombati Athleticai Clubb"-
nak 106 fr t 35 krnyi tőkéjét, melynek jövedelme a letétbe he-
lyező testület határozata értelmében, mig a club uj életre kél, 
évenként a legjobb tornász jutalmazására fordittatik. 

h) Márcziusi alapra. 

Ezen alapnak, mely még bölcsőkorát éli, czélja az, hogy 
évről-évre pályadij-alapul szolgáljon. Ez alapra adakoztak: 

Antal István 10 kr., özv. Antal Józsefné 10 kr. — Baksay 
József 1 frt , özv. Bónis Gyuláné 50 kr., Bródy Andor 50 kr., 
Brodszky Gyula 1 ft, Braun Zsigmond 50 kr., — özv. Décsy 
Istvánné 1 ft, Dedinszky 1 ft, Dapsy Béla 1 f't. — Engel Adolf 
1 ft. — Fáy István 5 ft, Fábry Géza 1 ft, Fábry János 2 ft, Fáy 
András 5 ft. — Id. Gasko János 50 kr., Gellén Kálmán 10 kr., 
Gellmann Sámuel 50 kr., özv. Guha Viktorné 1 f't, gömörmegyei 
nép- és iparbank 5 ft. — Héderváry Lehel 5 ft, Horváth Józsefné 
20 kr., Holländer Lajos 1 f't, Heksch Jakab 50 kr.. Haas Sala-
mon 50 kr., Hat tanuló 60 kr., Hamaliár Károly 1 ft. — Illés 
Géza 1 ft. — Kiszely Sándor 1 ft, Kishonthy József 50 kr., Ki-
lian Gyula 1 ft, Ketten együtt 40 kr., Kármán S. 1 ft. — Löf-
kovics Lipót 1 ft, Latinák Frigyes 2 ft. — Major Zoltán 50 kr., 
ifj. Mihalik Dezső 5 ft, M. O. 50 kr., id. Mihalik Dezső 2 ft, 
Mihalik Margit 1 ft, Mihalik Dezsőné 1 ft, Mindszenthy Kál-
mán 10 kr. — Neográdi Lajos 1 ft, özv. Nagy Zatrogh Julia 
l f t . — Óbert Károly 20 kr. — Radványi István 1 ft, Rakoty-
tyay József 50 kr., Rimaszombati takarékpénztár 10 ft, Reisz 
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Dezső 1 f t , Reisz József 50 kr., Révay Miklós 8 ft, Ró th Géza 
50 kr. — Schein Gyula 20 kr., Schreder 1 ft , Szuhay Zsigmond 
1 f t , Schmer J . 2 f t , Szentmiklósy Béla 1 ft, Szentiványi Ár-
pád 1 f t . Soós Gyula 50 kr., Stech Kálmán 50 kr. — Többen 
5 f t . — Weisz Károly 1 ft, Wiesinger Károly 20 kr., Wiesin-
ger Fr igyes 10 kr. — Dr. Zehery Is tván 1 f t . Összesen = 
75 f t 70 kr. 

E n n e k alapját egy műestély jövedelme 73 f t 43 kr. képezi, 
mely alapot növel ték: Mihalik Dezső 15, — Meszlényi Zoltán 
2 f t 50 kr. Thurzó Lajos 23 írt, Zahoránszky Pál 10 írt, 
Kr ivda Károly 2 ft tal , — E g y mulatság jövedeméből 12 f r t 
20 krral, és a májusi alap, 84 f t 03 kr., most = 389 f't 69 kr. 

Alapját az iskolai estélyek jövedelméből alkotta meg 
Fábry János tanár . Ezek az emiitet t czélra 109 f t 95 kr t hoz-
t ak be. Növelték ez a lapot : Mihalik Dezső 15 fttal, az ifj. 
gyámintézet 5 f t tal , most = 137 f t 93 kr. 

Baksay Is tván 20 ft, Bencsik Pá l 1 ft , Bodor Is tván 10 
ft, Berná th Is tván 15 ft, Ganovics J . 50 kr,, Gellén Endre 10 
ft, Glosz M. 2 ft , Kaszinó 10 ft, Kerekes Dezső 5 ft, Kis Pá l 
36 ft, Lampel Róber t 32 ft, Lévai Izsó 15 ft, Loysch Ödön 
15 ft, Lőrinczy Endre 5 ft , Miklovics Ferencz 135 ft, Papp 
Zsuzsanna 10 It, Pl ichta Sámuel 10 ft, Pollicsek Rezső 30 ft, 
Rako t tyay Lajos 10 ft, r imaszombati korcsolya-egylet 156 ft, 
r imaszombati uszoda igazgatósága 90 ft, Sváby Miksa 1 ft, 
Schell Antal 17 ft, Tornaversenyekre aláirás u t ján gyűl t 104 
fr t , Zsembery Tivadar 20 ft. Összesen = 772 f t 50 kr. 

m) Uj épület emelésére: 
Bodor Is tván egy fogadásból 20 ft, Ugyanő és neje, sz. 

Tóth Róza 100 ft, E g y névtelen 40 ft = 160 ft. 

i) Ifjúsági segély-alapra. 

k) Betegsegélyzö egyletre. 

1) Jutalmazásra és segélyezésre : 

Az iskola vagyona: 
1. Inga t l anokban . 
2. Alaptőkében 
3. Ösztöndijalapban 

70167 frt — kr. 
47425 „ - „ 
14661 „ 24 „ 

» 
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4. Pályadijalapban 1009 f r t 72 kr. 
5. Tápintézeti tőkében 29861 „ — „ 
6. Felszerelések és tanszerek 15532 „ — „ 
7. If júsági segélyalap 389 „ 69 „ 
8. Ifjúsági betegsegélyző 137 „ 93 „ 
9. Márcziusi alap 75 „ 70 „ 

10. Zenede 61 „ 24 „ 
11. Tornakör . , 85 „ 13 „ 
12. Tekeasztal jövedelméből meggazdálko-

dott alap . 20 „ 07 „ 
Összesen: 179425 frt 63 kr. 

* 

íme ez a lefolyt 46 évnek története. Az elmondottakból 
világosan kitűnik, hogy azok, kik e tanitézetnek ügyeit csak-
nem félszázadon át vezették és vezetik, hivatásuknak minden-
kor megfeleltek. — Ört álltak az elnyomatás korszakában. — 
S ha az önkény ártó kezekkel nyúlt a vezetésük alatt álló 
tanintézet jogaiba, vállvetve állottak ellent erőszaknak és csá-
bitásnak egyiránt. — Mikor pedig a nemzeti szellem felébredt 
s a vihar elvonult : megkezdték a szervezkedés, alapitgatás 
hosszú sorát, hogy e tanintézetet a tudományos műveltség s 
a magyar hazafias szellem világitó szövétnekévé tegyék. 

Elérték pedig ezt kitartó, nemes munkával, mit fokozott 
az egyesült felek testvéri szeretete, megszentelt a békés egyetértés, 
biztosított a „paritas" elvének szigorú megtartása. — Igy és ezen 
alapon lett tanintézetünk teljessé, virágzóvá, sőt lehet mondani 
e vidéken nélkülözhetlenné. Mert azon alkotásoknak, melyekről 
itt beszámoltam, melegágya a testvéri szeretet, s ez lesz idő-
vel, mint hisszük és reméljük, megteremtője a prot. uniónak 
is, mert annak melegétől erő és élet támad, a siker pedig 
ezeknek édes gyermeke. 

Bodor István. 
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