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ELSŐ FEJEZET. 

Előzmények.  

I.

Egy vidéki gymnasium nagyon jelentéktelen szerve 
ugyan a nemzeti élet nyilvánulásának, mindazáltal az 
ilven kisebb értékű létalakok történelmi genesise is érdekes 
és tanulságos; gyakran ugyanolyan mértékben, mint a 
nagy jelenségek történelme. Mert a históriai tények üdvös 
vagy káros sociologiai hatásának végleges eredményét 
épen azoknak az intézményeknek az alakulása és működése 
mutatja leghívebben, melyek a társadalmi élet hétköznapi, 
de nélkülözhetetlen szükségleteinek kielégítésére szol
gálnak.

A természetes vagy társadalmi organismusokban elő
idézett változás ugyanis nem egészük, hanem szerveik 
functiójának megmásulásában nyilvánul; valamennyit a 
közöttük meglevő közvetetlen vagy közvetett viszonos
ságnál fogva a tó hullámzásához hasonló mozgásba hozván, 
melynek színén a beléje dobott kő egyre táguló, de a 
távolsággal intensitásban fogyó hullámgyűrűket támaszt. 
Ez okból a társadalmi élet egy alakja sem értelmezhető 
történelmileg helyesen, keletkezési folyamata oksági lánco
latának kifejtése nélkül. De a fejlődési processus tüneteinek 
sokasága és az őket összefűző fonal hossza, finomsága 
és kúszáltsága miatt szinte lehetetlen hibát el nem követni 
az ilyen feladat megoldása közben; miért is az igazság 
megtalálását egyáltalán nem biztosítja a keresésében
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tanúsított buzgóság őszintesége. Ez nem mentege tődzés, 
hanem hivatkozás közönségesen ismert tényre, alaptalan 
és akadékoskodó kifogásolás távoltartása czéljából.

Magyarország történelmének legújabb, immár negyed- 
századot meghaladó korszakát az 1867-iki kiegyezés 
nemzet és korona közt inaugurálta. Ez az epochális 
esemény és a zombori m. kir. főgymnasium egy és ugyan
annak a gyökérnek hajtása. Valószínűtlennek, sőt alap
talannak látszik ez az állítás; de a látszat nem akadályozza 
a tétel igazságának bebizonyítását.

Mind egyes emberek, mind nemzetek életében gyakran 
előforduló eset oly helyzet keletkezése, melyben a körül
mények a hatásuk alatt levőt ellenállhatatlan erővel 
kényszerítik cselekvésre, azt a meggyőződést keltvén 
benne, hogy mindenét koczkáztatja, ha semmit sem kocz- 
káztat. Kit sorsa előbb sodor ily válságba, liogysem végleg 
és visszavonhatlanul megérlelődhetett volna elhatározása 
az iránt, mit fog óhajtott célja elérése végett tenni ? — 
annak a cselekvés elodázhatatlan pillanatában a kedélyében 
túlsúlyra emelkedő érzelem, hevület vagy indulat ösztönzése 
szerint kell cselekednie, a lehető és kínálkozó cselekvési 
módok és következményeik további értelmi mérlegelését 
a krisis keltette izgatottság már meg nem engedvén. És 
ilyenkor megesik bizony, hogy nem azt cselekszi az 
ember a mit gondolt és mással is beéri, ha meg nem 
kapja azt, a mit óhajtott.

Aligha nem ez volt a helyzet Magyarországon az 
1867-iki kiegyezés előtt. A nemzetnek cselekednie kellett, 
mihelyt actióképességét csak némileg is visszanyerte. 
Mert míg egyfelől összes életérdekei koczkáztatása nélkül 
régi alkotmánya lebontott épületének még el nem takarított 
omladéka és az 1848-—49-iki katastropha következtében 
félbenmaradt építkezés be nem tetőzött falazata közt nem 
maradhatott; addig másfelől oly annyira kedvező volt 
az alkalom veszélyeztetett léte biztosítására, hogy csak
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nyernie lehetett, ha veszteg nem marad, akármit tesz is. 
De mit tegyen ? Legnagyobbjaink egyike, kinek neve 
mind e mai napig a szabadság és nemzeti függetlenség 
symboluma Magyarországon, háborút készített elő és 
kitartásra, állhatatosságra buzdított, újból meg újból 
hangoztatván, hogy minden elvész, ha vissza nem lesz 
nyerve minden;1) másika, kit a nemzeti kegyelet a világ 
bölcsei sorába iktatott, azt tartván, hogy mindent vissza
nyerhet, ki el nem veszt mindent, békés egyezséget 
tanácsolt, a harcz véres győzelménél többre becsülvén a 
jog és igazság néha soká késő, de végkép soha el nem 
maradó vérnélküli diadalát.2) És a nemzetnek nem a 
háború kellett, mire készült, hanem az egyezség, mit 
lehetetlennek tartott. 3) Már figyelt a béke szavára, mikor 
még azt hitte, hogy a riadó megharsanását lesi ;4) mert 
a békülékenység és engesztelékenység érzelme kerekedett 
felül kedélyében. Ezt nemcsak a kiegyezés sikerülte fölött 
érzett öröm általánossága és intensitása, hanem az a szinte 
vetélkedő készség is bizonyítja, melylyel „a múltakra 
fátyolt vetni “ még azok is siettek, kik már kardjuk 
markolatához kaptak.5)

De ha igaz az, mit sokan a történelemből vélnek 
kiolvashatni, hogy minden politikai hatalom csak meg
szerzésének eszközével tartható fenn, akkor az 1867-iki 
kiegyezés után azonnal actualissá, sőt égetővé vált nem
zetiségi kérdés megoldásában az engesztelékenység és 
békülékenység politikájánál mást nem is követhetett a 
magyar nemzet. Ennek a politikának egyik gyümölcse 
az 1868-ik évi XLIY. törvénycikk. Ámde a zombori 
m. kir. állami főgymnasium ennek alapján létesült. Kelet
kezési folyamata lánczolatának első szeme tehát az 1867-iki 
kiegyezés.

II.
Tekintve a hódító erőt, melylyel a magyar nemzeti
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állameszme és nyelv negyed század óta minden téren 
várakozáson felül érvényesülnek: objective is igazoltnak 
látszik az a nézet, hogy a nemzetiségi kérdés elvesztette 
már Magyarországon azt a veszedelmes jelleget, mely 
azelőtt az államkormányzat elutasíthatatlan kötelességévé 
tette a vele való folytonos és beható foglalkozást. Más 
volt a meggyőződés az 1867-iki kiegvezést közvetetlenül 
megelőző és követő években. Akkor a hazai közállapotok 
felől kid- és belföldön keletkezett és tág körökben con-
sistentiát nyert vélemények mind megegyeztek abban, 
ha minden egyébre nézve eltértek is egymástól, hogy a 
magyar állampolitikának nincs fontosabb és nehezebb 
problémája a nemzetiségi kérdésnél; mert azokból való, 
melyeket komoly veszély felidézése nélkül sem meg
oldatlanul hagyni, sem megoldani nem lehet.1)

Általános volt annak érzete, hogy valamiképen el 
kell vele bánni, törik-szakad; mert megoldását az ország 
nyugalmának biztosítása, az 1848— 49-iki szabadságharcz 
gyászos eseményeinek emlékezete, a nemzetiségeknek adott 
ünnepélyes ígéret,7) végre a korszakot jellemző békülé- 
keny közhangulat ellenállhatatlan történelmi szükség- 
szerűséggé tették.

Voltak, kik a nemzetiségek kielégítését az ország 
egységének és fennállásának koczkáztatása nélkül lehe
tetlennek állítván, azt ajánlották, hogy mások érdekeivel 
és aspirálóival nem törődve, csak a magyar nemzeti 
állam fölépítésén és consolidátióján kell serényen mun
kálkodni ; mert ha ez egyszer megizmosodik, akkor a 
nemzetiségi elv támasztotta baj és veszély majd magától 
múlik el.8) Mások ismét a nemzetiségi jogegyenlőség 
ágas-bogas kérdését csak úgy tartották megoldhatónak, 
ha az ország minden nemzetiségének jogkörét törvény 
határozza meg körülményesen és szabatosan. Végre a 
harmadik táborba azok álltak, kik úgy lévén meggyő
ződve, hogy Magvarország vagv szabadelvű lesz a
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végletekig, vagy nem lesz sehogy sem, a mellett küz
döttek, hogy a kört, melyben az egyes nemzetiség 
mozog!iát, ne a törvény határozza meg, hanem az egyéni 
szabad akarat.9)

Az 1868-iki XLIV-ik törvényczikk ez alapeszmék 
és corollarinmaik többé-kevésbbé sikerült összeegyezte
téséből keletkezett. Azonban, mint ellentétes elvek 
compromissuma, nem elégített ki voltaképen senkit. A 
magyar közvélemény sokallotta az engedményeket; a 
nemzetiségek meg keveselték. Azok pedig, kiknek volt 
megállapított elvük ebben a dologban, azért elégedet
lenkedtek, mert a megalkotott törvényben nem találták 
azt, mit lényegül kerestek benne: speciális nézeteik 
érvényesülését. A nemzetiségi kérdés az maradt tehát 
megoldásának kísérlete után is, a mi annak előtte volt: 
reménye az ország ellenségeinek, a helyzetet Jelfogó 
hazafias politikusok alapos aggodalmának tárgya, a 
különböző nyelven beszélő honfitársakat egymástól el
idegenítő bizalmatlanság és gyanúsítás bő forrása. És 
ha faji és nyelvi ellentétek kiegyenlítésére politikai 
transactiónál más eszköz nem léteznék, Magyarország 
borús jövőnek nézne elébe; mert veszély fenyegetné 
akár kielégítse nemzetiségei követelését, akár nem. Az 
első esetben az ellentét, melyben a nemzetiségek politikai 
aspirátiója a modern államiság elvével áll, legyőzhetetlen 
akadálya lenne Magyarország átalakulásának modern 
állammá; a másodikban olv támadásoknak maradna 
kitéve, melyek a nemzeti erő nagy részét mindig lekötik, 
a nélkül, hogy minduntalan ismétlődő megújulásukat 
akár megtorlással, akár elnézéssel meg lehetne akadá
lyozni. Szerencsére van más eszköz is ezeknek a veszé
lyeknek elhárítására, és csak kezelésén múlik, ha nincs 
kellő foganatja.

Történelem és közvetetten tapasztalat igazolta tény, 
hogy a faji határozottság a művelődés emelkedésének
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arányában csökken az olyan társadalomban, mely az 
ember ee;véb szükségleteinek kielégítéséről gondoskodik 
és magasabb érdekeinek előmozdítását el nem hanyagolja. 
Mert minél világosabb annak belátása, hogy azoknak a 
javaknak, melyek birtoklása és megőrzése minden egyes 
életének erkölcsi értékét emeli, megszerzése és tökélete
sítése minden emberi közösség igazi czélját képezi, senki 
sem lehet részese, hacsak nem egyszersmind tagja egy 
oly társadalomnak, melynek eszmeköre, erkölcse, szer
vezete az emberi életnek tartalmat, az egyéni tevékeny
ségnek pályaczélt és hatáskört és mindenki személyének, 
vagyonának, otthonának védelmet nyú jt: annál gyöngébb 
a hajlandóság minderről csak azért lemondani, hogy a 
nemzetiségi érdek politikailag is érvényesüljön. Es arról, 
hogy faji és nyelvi ellentétek taszitó erejének lekötésére 
nincs hatékonyabb agens a műveltség vonzó erejénél, 
nem is feledkezett meg a nemzetiségi törvény megalko
tásánál Magyarország közoktatási politikájának akkori 
vezetője báró Eötvös József.

Minthogy azonban, a nevelés legfontosabb és túl nagy 
részét végezvén, az iskola határozza meg a modern 
társadalomban felszínre kerülő műveltség átlagát és 
veretét: Magyarország nemzetiségi ellentéteinek kiegyen-

iskola propagálta művelődés válhatott hasznavehető esz
közzé az 1867-iki kiegyezéssel kezdődő újjáalakulás 
első phasisában. Mert azt, hogy culturális intézményeik 
anyagi föltételeiről és szükségleteiről az állam gondos
kodjék, hevesen követelték a nemzetiségek;10) de arról 
semmit sem akartak tudni, hogy művelődésük irányát 
ne csak a speciális nemzetiségi, hanem az egyetemes 
magyar társadalmi érdek is határozza meg.11) A probléma 
megoldására tehát, miként volna a nemzetiségek jogosult 
művelődési igénye az országos érdekek complexusának 
veszélyeztetése nélkül kielégíthető? nem kínálkozott más
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expediens, mint törvény alakjában statuálni : „hogy a 
közoktatási minister köteles az állami tanintézetekben 
a lehetőségig gondoskodni arról, hogy a hon bármely 
nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt élő honpolgárai 
az általok lakott vidék közelében anyanyelvükön ké
pezhessék magukat egészen addig, hol a magasabb 
akadémiai képzés kezdődik. “ 12) Midőn pedig az ilyen 
missióval megbízandó középiskolák elhelyezésének kér
dése fölmerült, az intéző köröknek lehetetlen volt észre 
nem venniök, hogy Zombor városa is egyike azoknak 
a helyeknek, hol a nemzetiségi törvény 17-ik §-nak 
intentiója megvalósítható.1'*)

MÁSODIK FEJEZET.

A zombori m. kir. állami fögymnasium megalapítása.

III.

Az iskolára fordított gond és áldozatkészség mindég 
egyenesen arányos értékének becslésével; mi ismét annál 
megfelelőbb, minél tisztábban áll valamely társadalom 
köztudata előtt az iskola eszméje, hatásköre, sociologiai 
haszna. Minthogy azonban az iskola lényegének meg
értése, feladatának áttekintése, fontosságának felismerése 
annál világosabb, minél magasabbra emelkedik a műveltség 
szintája: az iskola-ügy állapota a társadalmi fejlettség 
fokának legpontosabb jelzője. És korunk egyik jellemző 
vonása és nem legkisebb dicsősége, hogy az előző idő
szakok bármelvikénél többet tett a művelődés általáno- */
sításának érdekében; a nevelés és közoktatás rendszeres 
fejlesztése által arra törekedvén, hogy a műveltség elő
nyéhez necsak egy kiváltságos kisebbség, hanem a tár
sadalom tagjainak összessége férhessen. Igaz ugyan, hogy 
a jelenkor művelődési processusa sem hasonlít a minden
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csöppjében egyenlő gyorsasággal tovasiető hegyi cser
melyhez, hanem igenis a szabályozatlan alföldi folyókhoz, 
melyek vizének csak kisebb fele halad szakadatlanul 
előre, a meder legmélyebb vonalán már csak keskeny 
szalag alakjában, míg nagyobb fele lomha hömpölygése 
közben megakad és helylyel-közzel mozdulatlan mocsárrá 
válik: mégis tagadhatatlan, hogy a tudatlanság mocsa
rainak kiszárítására és a műveltség medrének kitágítására 
irányuló munka mind nagyobb sikereket arat; főleg a 
mióta az iskola társadalmi értékének a culturával terjedő 
felismerése arra kényszerítette a gyakorlati politikát, hogy 
a nevelés és oktatás üe;vét az államkormánvzat régebbeno  t/ O

kifejlett ágai közé egyrangú társul fölvegye.
Hazánk történelmében erre nézve is korszakot alkotó 

az 1867-iki kiegyezés; mert akkor kezdődött annak az 
üdvös belátásnak terjedése, mely immár Magyarország 
valamennyi társadalmi rétegét kisebb-nagyobb mértékben 
áltathatja, hogy az iskola és az általa közvetített mű
veltség nem a privilegizált osztályok esetleg nélkülözhető 
luxusépítménye, hanem a társadalom nélkülözhetetlen, 
tehát okvetlenül megszerzendő arsenalja; mert azok a 
fegyverek, melyek a modern cultur-élet viszonyai közt 
lefolyó „küzdelemben a létért“ győzelemre segíthetnek, 
csak benne találhatók. Ennek az eszmeáramlatnak min
denütt érvényesülő befolyása alatt Zombor város közönsége 
sem maradhatott veszteg, midőn főgymnasium megszer
zésére nyilt kilátása. Hisz egy ilyen intézet hiányát már 
rég érezte, a nélkül, hogy erről tehetett volna.

Az 1872-iki budget-tárgyalás alkalmával kerültek 
szőnyegre a nemzetiségi törvény 17. §-a végrehajtásának 
módozatai. Ennek kapcsán híre ment, hogy a közok
tatási kormány Újvidéken akar oly gymnasiumot állítani, 
melyben a szerb tanuló ifjúság anyanyelvén készülhessen 
felsőbb tanulmányaira. Tettrekésztő és termékenyítő volt 
e hír hatása Zomborban; habár a kínálkozó pályabér
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elnyerése végett megindított mozgalom híjával volt is a 
benső érzelem hevének. Igaz ngvan, hogy a jelen minden 
színpompája megfakul, élettelje elfonnyad, mihelyt a múlt 
színeliagvott fátyola alá kerül: mindazáltal csak annak 
nem marad nyoma, a mi nem volt.

Az akkori polgármester, Vukicsevics Péter initiativá- 
jából bizalmas értekezletre gyűltek össze a város notable-jai 
közül többen, arról tanácskozaudók, mit kellene tenniök, 
hogy a hallomás szerint Újvidéknek szánt főgymnasium 
Zombornak jusson. Megállapodásuk mivoltát a város 
1872. január 21-én tartott rendkívüli törvényhatósági 
közgyűlése tette nyilvánvalóvá. Határozattá lett ugyanis 
a polgármester, az értekezleten előzőleg megállapított 
előterjesztésére, hogy a város közönsége kérvényt intézzen 
a képviselőházhoz a délvidékre tervezett főgymnasium 
Zomborba helyezése tárgyában.1) Elfogadván az álló 
gyűlésben megszerkesztett folyamodványt, haladéktalan 
felküldése iránt is intézkedtek ;2) mert küszöbön lévén a 
kérdéses iskolára vonatkozó törvényjavaslat országgyűlési 
tárgyalása, a késedelemben csakugyan volt veszély.

Hogy a jegyzőkönyv erről a nevezetes közgyűlésről 
mindent tartalmaz inkább mint annak a hevületnek a 
kifejezését, mely megannyiszor fölpezsdül a kedélyben, 
valahányszor nagy és nemesczélú tervek megvalósításának 
munkája előtt áll az ember: meglepheti azt, ki a nemzeti
ségek lakta vidékeken akkor fennállott viszonyokat nem 
ismeri; de a beavatott nagyon is tudja, miért nem keltett 
nagyobb lendületet Zombor városa közönségében a kilátás 
oly társadalmi tényező elnyerésére, melynek elsőrendű 
fontosságát lehetetlen volt nem ismernie.

Lelkes hangulat a faji és nyelvi ellentét sötét felhője 
alatt nem támadhatott.

A város magyar pártja csak boszúsággal és gyanakodó 
szemmel nézhetett oly alkotás elé, melyet ellenségnek 
tett fölösleges, sőt veszedelmes kedvezménynek tartott.
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A szerbség meg úgy vélekedett, hogy nincs miért 
örvendeznie, ha osztályos atyafi létére, visszatartott 
osztályrésze helyett alamizsnát kap. Hát csak kellett „a 
kiválólag szerb tannyelvű állami gymnasium “, de csak 
azért, mert másformának híján jobb volt a semminél.

A kérdést, mit kellene az 1868-ik évi XLIV-ik tör
vény czikk alapján a szerb nemzetiség culturális érdekeinek 
előmozdítása végett tenni? úgy oldotta meg időközben 
a magyar képviselőház, hogy egy a nemzetiségi törvény 
17. §-ának megfelelő főgymnasium errigálását határozta 
el a szerbek lakta megyék valamelyikének területén, a 
hely megválasztását a közoktatásügyi ministerre bízván. 
E fordulat beálltával másodszor is tartottak Zomborban 
bizalmas értekezlet által megelőzött törvényhatósági köz
gyűlést. Küldöttség kirendelése, mely a város igényeit 
kifejtő és okadatoló emlékiratot vigyen a cultusministernek, 
volt a délvidékre tervezett főgvnmasiumot illető liatáro-Ot/
zat.3) Mennyire nem értettek azonban egyet az 1872-ik 
évi január 29-én megtartott közgyűlésen megválasztott 
tisztelgő és kérvényező bizottság tagjai küldetésük fel
fogásában, kiviláglik abból, hogy csak néhányan rándultak 
föl közülük a fővárosba. De ezek sem végeztek semmit; 
mert a vallás- és közoktatásügyi ministernél nem is 
jelentkeztek, a pest-zimonyi vasút Zombor felé vezeté
sének dolgában eljáró zomboriakkal tartott értekezleten 
arról győződvén meg, hogy hiábavaló minden lépésük, 
míg az ügy, mit szorgalmazniok kell, a tanulmányozás 
stádiumában van a kormánynál. Mindazáltal azzal a 
subjectiv impressióval tértek haza, hogy a legjobbat 
lehet remélni.4) Es e remény ápolásánál nem is történt 
egyéb, míg a város közönségének arra a kérdésre nem 
kellett felelnie, micsoda anyagi áldozatot volna hajlandó 
hozni, ha a vallás- és közoktatásügyi kormány Zombor 
falai közt emeltetné a kérdéses főgvmnasiumot ? Mit az

O  %j

1872-ik évi május 11-iki törvényhatósági közgyűlés
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felajánlott, annak a bizonyítéka, hogy a culturális érdekek 
iránti érzék legyőzte a nemzetiségi féltékeny kedést.5) Az 
a tény pedig, hogy a törvényhatósági bizottság felhívására 
mind a római katholikus, mind a görög keleti egyház- 
község késznek nyilatkozott a városi algymnasium meg
szüntetése után rájuk szállt iskolai felszerelési tárgyakat 
és tanszereket a felállítandó főgymnasiumnak kiszolgál
tatni : a nemzetiségi ellentét feszültségének enyhülésére, 
valamint a közhangulat fellendülésére enged következtetni.

1872. május 23-án nemcsak azt vehette örvendetes 
tudomásul a város közönsége, hogy az egyházközségek 
a birtokukba jutott taneszközöket és felszerelési tárgyakat 
átengedik,6) hanem azt is, hogy a város művelődési 
érdekeinek tettleges támogatását a vallás- és közoktatás- 
ügyi minister kilátásba helyezte.7) Valónak bizonyult e 
h ír ; nemsokára Zombor javára döntött a kormány.

Szó tárgyává téve, mit tett ekkor Zombor városa 
culturális haladása czéljából? annak megemlítése, hogy 
képviseleti gyűlése 1872 szeptember 19-én hálafeliratot 
szavazott meg a cultusministernek, el is maradhatna, 
annyira nem fontos. A hálálkodás becsületére válik ugyan 
a hálásnak, de a kiérdemelt pályabér elérésében kifejtett 
törekvés erkölcsi értékét nem emeli.8) De az, hogy a 
már felajánlott jelentékeny anyagi áldozaton felül, még 
a netalán szükséges iskolai bútorzat költségeinek vise
lésére is késznek nyilatkozott a törvényhatósági bizottság, 
okvetetlenül kiemelendő; mert ez oly bőkezűség, melynek 
buzdító hatását az utókorra nem csökkenti az a körül
mény, hogy az ajánlat lerovásának eredménye épenséggel 
nem elégítette ki az új intézethez kinevezett tanári 
testület igényeit.9)

IV.
Magyarország átalakulása modern állammá előbb 

kezdődött, hogy sem politikai nemzete egységes társa-
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dalommá vált volna. Minthogy azonban nélkülözhetetlen 
föltétele a modern államnak, hogy politikai nemzete 
egyszersmind egységes társadalom legyen: a politikai 
közösség társadalmilag elkülönödött tagjainak a magyar 
társadalom keretébe való bevonását czélzó törekvés Ma
gyarországon is azonnal ébredt föl, mihelyt a modern 
állameszme lett a magyar politika vezérelve. Meddő 
ugyan a történelmi szükségszerűségből érvényesülő áram
latok kritikája, mindazáltal megengedhető, sőt talán nem 
is érdektelen annak a kérdésnek pro és contra vitatása:
fokozza-e Magyarország életképességét és jövője biztonsá
gát a modern állameszme követelte intézmények beho
zatala? De az még kétségbe sem vonható, hogy életképes 
modern állammá csak úgy lehet hazánk, ha a területén 
politikai közösségben élő heterogén elemek a magyarral 
egy minden izében összefüggő társadalommá összeforrnak. 
Az ennek megértése következtében megindult, most már 
legfölebb csak mérsékelhető, de semmiképpen el nem 
nyomható mozgalom sikerét más nem biztosíthatja, mint 
annak a belátásnak általánosítása, hogy nem az eszmei 
életczélok, hanem a nemzetiségi aspirátiók valósításáról 
kell lemondani, kötelességből önmagunk és az emberiség 
iránt, ha a nemzetiség nem egyszersmind oly társadalom, 
melynek politikailag is consolidált viszonyai közt meg
található mindaz, mi a jelenkor civilisatiójának ideáljai 
után induló tökéletesedéshez elkerülhetetlenül szükséges.

Ki erről vallást tesz, másnak mint nemzetiségi 
apostasiara csalogató sophistának nem tűnhetik föl azok 
előtt, kiknek látóköre a nemzetiség peripheriáján belül 
marad • mert valami közösségre támaszkodnia, termé
szeténél fogva kell az embernek. Minthogy azonban 
sugarukkal növekedő concentricus körökhöz hasonlóan 
tágul az élettevékenység mezeje, a munka fejlesztő 
hatalma arra kényszerítvén az embert, hogy oly lépcsőn 
emelkedjék, melynek felsőbb fokain résznek, eszköznek,
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föltételnek látszik mi az alsóbbakon egész, feladat, czél 
volt: a magasabb műveltségre törekvő szellemek fejlő
désében okvetetlenül el kell következnie annak a phasis- 
nak, melyben lehetetlen be nem látni, hogy korunk 
sublimált humanismusa magaslatán álló életczélok való
sítására teljesen képtelen az olyan nemzetiség, melyet 
míg fajrokonaitól nem annyira a politikai határ, mint 
inkább elütő körülmények hatásából származó specificus 
jelleg elválaszt, addig erős politikai kapcsok már szer
vezett társadalomhoz fűznek. Mert a civilizált társadalom 
kellékeit egész ereje megfeszítésével sem szerezheti meg 
az ily helyzetben levő nemzetiség, lelkesítse bár túl 
nem hajtható fajszeretet: amennyiben tudomány,művészet, 
irodalom, biztos jogvédelem, lelkiismereti és polgári 
szabadság, nemzetközi hatalmi állás, szóval mindaz, mi 
a civilisált ember atmosphaeráját képezi, productnma oly 
történelmi fejlődésnek, melyet sem tetszés szerint meg
ismételni, sem önkényesen megrendelni nem lehet.

Ilyen felfogás kifejlődésének előmozdítására nincs 
hatékonyabb eszköz az iskolánál, döntő befolyást gya
korolván az életmunkában egymást felváltó nemzedékek 
belvilágának alakulására. Igaz ugyan, hogy csak az élet 
örömei és szenvedései, küzdelmei és esélyei közt válik 
az ember befejezett személyiséggé, mindazáltal az iskolát 
terheli nagyrészt a felelősség, ha növendékei tévesen 
állapítják meg az életnek értékfokozatát, czélnak látván 
azt, mit csak eszköznek szabad venni.

Midőn tehát a magyar politikai nemzet külön nemze
tiségűk öntudatára ébredt tagjainak művelődési iránya, 
ama meggyőződés uralma alatt, hogy nincs szentebb 
kötelesség, — mert nagyra csak nemzetisége légkörében 
nőhet az ember — mint a nemzetiségi érdekek érvénye
sítésén minden irányban, a legfőbb életczélok alárendelé
sével is munkálkodni, a magyar politika gyakorlati 
irányzatával ellentétbe jutott: az ennek következtében

2
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erősen hullámzó, sőt gátszakadással fenyegető nemzetiségi 
áramlat megfékezésére használandó eszközök sorából 
hogy felejthette volna ki az iskolát a Deák Ferencz 
szaván induló magyar törvényhozás?!10) Hiszen az ellen
tétnél fogva, melyben a magyar politika követelménye 
a nemzetiségek törekvésével áll, a nemzetiségek műve
lődésének ama követelménynyel megegyező irányba való 
tereléséről mindaddig szó sem lehet, míg a nemzetiségi 
tanuló ifjúság középfokú oktatása és nevelése nincsen 
az államkormányzat ingerentiájának alávetve: a közép
iskola fektetvén meg azt a műveltséget, mely az állam, 
az egyház, a különleges nemzetiségi érdek, a haladás 
menete, szóval a közélet mezején felmerülő jelenségek 
elfogulatlan megítélésére és összefoglaló világnézlet meg- 
alkotására képesít.

Azonban a középfokú oktatás általános államosítását, 
mint a nemzetiségek művelődési irányára. való állami 
befolyás megszerzéséhez vezető legrövidebb út felhaszná
lását Magyarországon sem akkor, sem most a hitfeleke- 
zeteknek az iskolaügyre is kiterjedő autonómiája meg 
nem engedvén: nem volt más mit tenni, mint egyfelől 
a nemzetiségi ifjúság nevelésével különösen megbízandó 
állami intézetek életbeléptetéséről gondoskodni; másfelől 
a távolról való szemlélésnél jobb módot keresni a már 
meglevő nemzetiségi középiskolák működésének ellen
őrzésére és irányítására. Az elsőre nézve úgy intézkedett 
a törvényhozás, hogv elfogadta az 1868-ik évi 44. t. 
ez. 17. §—á t; a másodikra nézve meg úgy, hogy az 1871-iki 
országos költségvetésbe jelentékeny összegeket tétetett 
be három nemzetiségi tanintézet segélyzésére,11) fenntartóik 
beleegyezésének kikötése mellett: „hogy a tanterv meg
állapítására és a tanárok alkalmazására abban az arányban 
érvényesítse befolyását a közoktatási kormány, a melyben 
az állam által segélyül adandó összeg áll a segélyezett 
intézet összes költségeihez. “ De ez utóbbi nem bizonyult
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be czélszerű expediensnek. Ennek bebizonyítására elég* 
annak megemlítése, hogy az újvidéki szerb gymnasium 
patro natusa inkább a segélyről mondott le, hogy sem 
a hozzákötött föltételeket elfogadta volna.12) E vissza
utasítás után politikai következetességnek látszott a 
pénzügyi bizottság az országgyűlés elé 1872. január 
23-án terjesztett javaslata: hogy egy a nemzetiségi 
törvény 17. §-a értelmében Újvidéken állítandó állami 
főgymnasium költségeit szavazza meg a képviselőház. E 
javaslat ellenében Maximovics Miklós Zombort ajánlotta. 
Nagy-Becskerek óhajait Miletics Szvetozár tolmácsolta. 
Deák Ferencz nemcsak a hely kérdését, hanem a köve
tendő eljárást is megvilágító felszólalása után, a köz
oktatási minister következő javaslattal állt elő: „A 
mennyiben a ház el nem fogadná az újvidéki gymna- 
siumra előirányzott költségeket, egy összeg általában 
szavaztassék meg egy azon vidéken felállítandó gynma- 
siumra; a hely meghatározása pedig a ministeriumra 
bízassék.“ 13) A ház elfogadta ezt a javaslatot, 10,338 
irtot szavazván meg a megjelölt czélra.

A megszavazott összeg távolról sem volt elég a 
kitűzött czélra; mindazáltal beérte vele a minister; a 
hiányzó feltételeket az állami kincstár további megter- 
heltetése nélkül, még a következő iskolai év kezdete 
előtt akként remélvén előállíttatni, ha az elhelyezés 
kérdésének elintézésénél elvül tartja, hogy a tervezett 
gymnasium csak a legnagyobb anyagi áldozatot felajánló 
versenyzőnek ítélhető oda.

Az anyagi hozzájárulás tárgyában hozzá intézett 
kérdésre, Zombor városa a gymnasiumi oktatáshoz szük
séges tanszerek, megfelelően bútorozott iskolai épület 
és a fűtéshez megkivántató anyag felajánlásával felelt. 
Máskülönben is támogatott igényét ez az ajánlat eluta- 
síthatatlanná te tte ; épen azzal kínálván meg a ministert, 
mit, ha nincs meg, csak nagy költséggel és időveszteséggel

2*
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lehetett volna megszereznie. Ennélfogva Zombor javára 
dőlt el az 1868-ik évi XLIY. t. ez. 17. §-a értelmében 
a szerbek lakta vidéken felállítandó főgymnasium elhe
lyezésének kérdése. 1872. szeptember 19-én vette hiva
talosan tudomásul Zombor város törvényhatósági bizott
sága a vallás- és közoktatásügyi minister erre vonatkozó 
és 1872. szeptember 9-én 17,643. sz. a. kelt rendeletét;14) 
ugvanekkor a rendeletben foglalt nieMi alvásnak eleget 
teendő a megajánlott anyagi hozzájárulást kötelezőleg 
megállapító nyilatkozat és felterjesztése, valamint az 
iránt is intézkedvén, hogy az intézet október 15-re 
kitűzött megnyitását semmi se akadályozza.15)

Mily nehézséggel járt a tanári testület összeállítása, 
élénken illustrálja a vallás- és közoktatásügyi minister 
Zombor város főispánjához intézett felhívása, hogy igaz
gatói és tanári tisztségre alkalmas egyéneket ajánljon, 
minthogy a kihirdetett pályázat majdnem meddő maradt.1'1) 
A minister kívánságának eleget tett, úgy látszik, a főispán, 
mert a kinevezések október 15. előtt történtek.17) A 
kinevezetteket a városi főispán eskette fel Zombor 
város tanácsa előtt, az új intézet még nem lévén fő
igazgatói hatóság alá helyezve.18) Ezzel az alapítás 
munkája be volt fejezve.

HARMADIK FEJEZET.

A megalapított intézet szervezése,

v .

Aligha van a hazában újabb iskola, melyet ugyan
akkora idő alatt annyi viszontagság ért volna, mint a 
zombori m. kir. állami főgymnasiumot. Az intézethez 
kinevezett első tantestület erejének elégtelensége a reá 
háramló feladat megoldására, volt a minduntalan megújuló
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bajok legfőbb, ha nem is kizárólagos oka. Már pedig 
nagyon nehéz dolog az ilyen okból eredő nyavalyát 
gyógyítani; mert a végzendő munkához szükséges erő 
fogyatékosságát nem pótolja sem a felügyelet szigora, 
sem a munkások igyekezete. Mindazáltal igazságtalan
ságot követne el, ki az akkori közoktatási kormánynak 
róná fel hibájául, hogy oly tanintézet, melytől nemcsak 
általános közművelődési feladatok megoldását, hanem 
különleges magyar nemzeti czélok valósítását is várták, 
nem került mindjárt megalapításakor minden tekintetben 
kipróbált kezekre. Mert arról csakugyan nem tehetett 
senki, hogy a Zomborban alapított főgymnasiumnál 
elfoglalandó állásokra nem jelentkeztek olyanok, kiket 
a kinevezetteknél többre lehetett volna tartani. Ez a 
körülmény kényszerhelyzetbe szorította a vallás- és 
közoktatásügyi ministert, melyben nem igen volt más 
választása, mint elfogadni a folyamodók közül azokat, 
kiket használhatóknak tartott. Hiszen elutasításuk ese
tében a már elhatározott és a törvényhozás által meg
szavazott iskola életbeléptetése vált volna lehetetlenné; 
mi hogy meg ne történjék, elsőrangú politikai érdek 
követelte; minthogy különben alaposnak tűnt volna fel az 
a föltevés, mit igazul feltüntetni nagy volt a hajlandóság 
nemcsak Ausztriában és a külföldön, hanem nemzetiségi 
körökben még itthon is : hogy a magyar nemzeti 
állameszme idétlensége miatt kivihetetlen.

A megnyitandó intézetnél elfoglalandó állásokra oly 
kevesen pályáztak, hogy a pályázók száma alig multa 
felül a betöltendő állások számát. Ez a jelenség magya
rázatra szorul. Magyarországon a felsőbb tanulmányokra 
készülő ifjúságot, köztudomás szerint, mai nap sem 
vonzza valami nagyon a tanári pálya. Huszonöt évvel 
ezelőtt még kevesebben szánták el magukat erre a, sem 
kényelmes anyagi helyzet, sem előkelő társadalmi positio 
kilátásával nem kecsegtető pályára, melyet még szak



szerű előkészületet igénylő élethivatásnak sem vettek, 
hanem csak olyan foglalkozásnak, mire minden vala
melyes magasabb képzettséggel bíró ember képes. És 
volt is akárhány hajótörést szenvedett pap, ügyvéd, orvos, 
mérnök, ki különös előkészület nélkül is könnyen jutott 
tanári álláshoz. Ez az inferioritás bélyegét sütötte r á ; 
és aki ügyvéd, orvos, pap, mérnök lehetett, nem igen 
ment tanárnak; hisz erre még akkor is ráért, ha a maga 
pályáján már nem boldogult.

A pályázók körét még szőkébbre szorította az a 
körülmény, hogy csak azok pályázhattak, kik szerbül 
is tudtak, lévén a szerb nyelv tudása „conditio sine 
qua 11011“. Törvény adta jogánál fogva ugyanis magyar 
és szerb tannyelvet állapított meg a cultusminister a 
zombori állami főgymnasiumra nézve. Hogy két tan
nyelvű intézetben csak olyanok tanítsanak, kik mindkét 
nyelven tudnak, okos és természetes intézkedés; de 
egészen más kérdés, lehet-e két tannyelven sikeresen 
tanítani? Másként azonban nem intézkedhetett a közok
tatási kormány. A magyar közérzület a magyar, az in
tézet missiója és a nemzetiségi törvény a szerb tannyelv 
használatát követelte. Egyik követelés sem lévén mellőz
hető, ki kellett elégíteni mindakettőt, ha mindjárt a 
tanítás sikerének koezkáztatásával i s ; minthogv a két 
tannyelv alkalmazásával járó methodikai és didaktikai 
nehézség kisebb bajnak látszott az egyiknek mellőzésé
ből kifejlődhető politikai következményeknél.

Ámde a szerbül tudó magyarok közül csak azok 
jelentkeztek, kiket vissza nem riasztott annak a lehetőség
nek a gondolata, hogy nemzetiségi központban specialis 
magyar nemzeti érdeket szolgálván, nem találnak majd 
igényeiknek megfelő életviszonyokat és nézeteiket osztó 
társas köröket. A magyarul tudó és tanári tisztségre 
alkalmas szerbek csekély részvétének a pályázatban, a 
politikai antogonismus lehetett az oka.



Mindezt fontolóra ve ve, nemcsak nem kifogásolható, 
hanem föltétlenül helyeslendő, hogy a közoktatási kor
mány nem azt nézte, van-e a Zomborban megnyitandó 
fögymnasinm tanári állásaiért folyamodóknak tanképesítő 
okmányuk ? hanem azt, tudnak-e szerbül és használha
tók-e mégis magyar tanárokul?

Eredetileg a ki nevezettek egyike sem készült tanári 
pályára. Ebből talán még sem lett volna baj, ha az igaz
gatóságot, ezt a biztos ítélő tehetséget, finom tapintatot, 
szívós erélyt igénylő tisztséget oly ember nyeri el, ki 
a szó teljes értelmében, feladatának magaslatán á ll; mert 
elég példa bizonyítja, hogy kedvező körülmények hatása 
alatt heterogén tanulmányt végzett férfiak is beválhatnak 
paedagogusoknak. Ámde másként történt. A körülmé
nyek szinte végzetszerű összetalálkozása következtében 
oly ember lett a zombori m. kir. állami főgymnasium 
első igazgatója, kinek sohasem volt alkalma kinevezése 
előtt, magát abban az irányban képeznie, melyben a 
középiskolai igazgatósághoz szükséges tulajdonságok 
megszerezhetők, i) Megbízatását az igazgatói teendőkkel 
valószínűleg annak köszönhette, hogy a kinevezettek 
közt csak neki volt, fogyatékos bár, de államilag elis
mert tanképesítő okmánya.2) Pedig Zomborban egész 
ember kellett volna a gátra minden tekintetben; ki a míg 
teendői felől soha nincs kétségben, addig a vezetésére 
bízott munkát úgy tudja elrendezni, hogy annak egyen
letességét az egyéni temperamentumok, nézetek és törek
vések különbözősége meg ne zavarhassa. Ettől pedig 
nagyon lehetett tartani, mert az uj intézet tanárai, az 
egy Podhradszky József kivételével,3) mind járatlanok 
voltak a gyakorlati gymnasiumi tanítás mesterségében. 
Súlyosbította a helyzetet még az is, hogy a tanár-kar 
tagjainak más és más athmosphaerában képződött gon
dolkodás módja, érzelem-világa, törekvési iránya annyira 
különbözött egymástól,4) hogy közöttük sikert biztosító
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czéltudatos szellemi közösség csak úgy létesülhetett volna, 
ha az igazgató tekintélyének nem a hivatalos czím az 
alapja, hanem a rátermettség.

Ez a szervezeti hiba a tanári kar társadalmi lielv-*/
zetének alakulására csak károsan hathatott. Ha a vezetés 
nem oly gyönge, mint a milyen tényleg volt és mél
tóbban tudja az intézetet repraesentálni, Zombor művelt 
társas körei egyenjogú tagokul ismerték volna el a ta
nárokat, habár a tanári állás jövedelme5) távolról sem 
akkora, hogy a kizárólag fizetésére utalt tanár úgy él
hetne, mint ahogy a gazdag Bácskában a magasabb 
intelligentiához tartozó többi állásbeliek élnek. Nem lévén 
a vezetés a körülményeknek és jogos követelményeknek 
megfelelő, igazán nincs mit csudáim, hogy Zomborban 
a tanári kar sokkal hátrább jutott a társadalmi osztá
lyozásban, mint bárhol másutt Magyarországon. Mert 
sem azok nem vették kellő tekintetbe, kik a társadalmi 
állások becslésénél csak a velők járó jövedelemre vagy 
intéző hatalomra néznek, sem azok, kik nem rangjuk 
és vagyonuk, hanem társadalmi munkájuk minősége és 
értéke szerint becsülik az embereket.

YI.
Korunk joggal büszkélkedik iskolaügye nagyszerű 

apparátusával. Ebben a tekintetben az előző időszakok 
egyike sem múlja fölül. De mivel nem hiányzanak oly 
jelenségek sem, melyek kézzelfoghatólag bizonyítják, 
hogy az a készültség, mit növendékének a mai iskola 
nyújt, nem mindég hasznavehető fegyver „a létért való 
küzdelemben “, hanem kelleténél gyakrabban inkább csak 
kétesértékű ékszer: korántsem meggondolatlanság ötlete 
a kérdés: jobban közelíti-e meg iskolai rendszerünk 
eredménye a mi korunk nevelési eszményét, mint a hogy 
a múlt nem egy társadalma az ő korának nevelési ideálját 
megközelítette ?
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Annak okát, hogy a modern iskola csak elvétve 
nevel olyan embert, ki élete küzdelmeiben mindég meg- 
állja a sarat a nélkül, hogy erkölcsi magatartásának 
egyensúlyát valaha elvesztené, a szakavatott kritika 
abban találja, hogy iskolai nevelésünk a többi emberi 
tehetségek elhanyogálásával csak az intellectas kiképzésére 
fordít gondot; holott oly nevelésre volna szükség, még 
pedig inkább mint valaha, mely a míg egyfelől fejleszti 
és gazdagítja a gondolkodást, edzi és hajlítja az akaratot, 
nemesíti és finomítja az érzést, addig másfelől az életnek 
azt a harmóniáját is létesíti, mely nemcsak attól óvja 
meg az embert, hogy boldogságát másban és másként 
keresse, mint a hol és a hogyan található, hanem attól 
is, hogy az élet esélyei ide-oda ne dobálják összekötte
téséből kiszakított atomként. Ennek a gondolatkörnek 
van már foganatja, a mennyiben növendéke belvilágának 
harmonikus kiépítésére sokkal nagyobb gondot fordít az 
iskola jelenleg, mint még csak röviddel ezelőtt. A tanulót 
közvetlenül környező iskolai tárgyak nevelési czélokra 
való értékesítésére alig gondolt valaki a közelmúltban 
nálunk; most meg akként építenek és rendeznek be 
minden új iskolát, hogy a hygienikus és czélszerűségi 
követelmények kielégítése mellett egyszerű de ízléses 
dísze által az aesthetikai érzékre is fejlesztőleg hasson. 
Ez az irányzat lehetőleg systematisálandó. Mert ha az 
iskola nem fejleszti ki növendéke kedélyében az érzés
nek azt a finomságát, mely a valódi, az emberi vágyás 
és törekvés méltó czéljait képező életjavak megbecsülé
sére ok vetetlenül szükséges: úgy annak a veszélynek 
teszi ki, hogy vagy ideje előtt vész el a szenvedélyek 
örvényében, vagy nagy későn veszi majd észre, hogy 
hiábavalóságra pazarolja életét.

Megalapításának idején a legszerényebb igényeknek 
sem felelt meg a zombori állami főgymnasium épület és 
felszerelés dolgában. Az intézet elhelyezésére átengedett
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épület nemcsak csúnya, hanem czélszerűtlen és egész
ségtelen is volt. Ezzel nem az van mondva, hogy oda- 
ajándékozásával nem nagy áldozatot hozott Zombor 
városa. Sőt ellenkezőleg; negyedfél száz négyszögű ölnél 
nagyobb telkével a Szent-Háromság-téren, a legértéke
sebb realitások közé tartozott Zomborban. Csak mint 
iskolai épület volt csekély értékű, habár annak használ
ták évtizedeken át. Újnak nem volt új. Építésének idejét 
azonban bajos pontosan megállapítani, xúbból az időből 
valónak tartották, a mikor még török világ volt Magyar- 
országon. Basák hajdani konakjának állította a hagyo
mány. Ez a hagyomány már magában véve valószínűtlen, 
ha számba se vesszük, hogy vannak, kik azt állítják, 
hogy láttak a mellett bizonyító okmányt, hogy nem a 
törökök építették a zombori állami íőgymnasium régi
épületét, hanem vagy a kir. kamara, vagy a város a 
múlt század három utolsó tizedének valamelyikében. És 
ha az ember kereshetné azt, miről hivatalosan azt hiszik, 
hogy nincs meg: talán erre a nyomaveszett okmányra 
is rá lehetne még akadni.

Kormos falaival, düledező falkerítésével és gaz 
benőtte udvarával, melyen éveken át nagy téglarakás 
állott, elhagyott s nem gondozott épület benyomását tette 
a szemlélőre. Utóbb sem lett díszesebb. Hiábavaló volt 
volna erre a törekvés; mert az iskolaszolga az épületben 
elhelyezett és utcára-nyíló czipész-műhelye, füstfogó pléh- 
csővel az ajtaja fölött, illusoriussá tett minden csinosítási 
kisérletet.

A belső megfelelt a külsőnek. A közönséges vas- 
kemenczékkel és szimpla, nyilt folyosóra nyíló, ajtókkal 
ellátott, alacsony, homályos és megvetemedett pallózatú 
szobák jobban illettek volna akármi másnak, csak tan
termeknek nem. Nyitott lévén mind a földszinti mind 
az emeleti folyosó, az ifjúságnak nem volt hol üdülnie, 
ha az időjárás rosszra fordult. Hogy a deszkákból úgy
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a hogy összetákolt árnyék szék a főépülettől elkülönítve 
az udvaron állott, bajnak sem tűnt íöl a sok nagyobb 
közt. Idegenek ki és bejárhattak, mert az épület pinczéjét 
még a város adta volt bérbe a szomszéd kocsmárosnak. 
Udvarára azok is vetődtek, kik tájékán félreeső 
helyet kerestek.6) Ilyenek voltak egyébiránt az iskolai 
épületek országszerte abban az időben. Ki ebben kétel
kednék, olvassa el Trefort Ágoston akkori vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1873. november 2-án 30,479. 
sz. a. kelt rendeletét; nemcsak idevágó bizonyítékot, 
hanem értékes culturtörténeti adatot is fog benne találni.7)

Hogy a felajánlott bútorzat hosszas népiskolai hasz
nálat után egy közép-iskola igényeinek meg nem felelhet, 
gyanította a város törvényhatósági bizottsága; mert 
különben nem rendelt volna ki bizottságot oly utasítással, 
„hogy a kérdéses gymnasium számára, szükséglethez 
képest, az egész bútorzatot megszerezze és az erről szóló 
számadásokat a városi tanácsnak beterjessze“.8) Úgy látszik 
azonban, hogy a kiküldöttek nem találtak semmi kivetni 
valót, mert a régi bútor megmaradt. Pedig az ódivatú, 
soküléses és különben is megrongált padok valamint a 
kathedrákat helyettesítő közönséges asztalok meghagyása 
által nem nyert annyit a városi pénztár, mint amennyit 
a tanítás ügye vesztett.

Mit akkor főgymnasiumunk a várostól kapott, avval 
mai nap egy népiskola sem érné b e ; mert más 
szempontból ítélik meg az iskolát és szükségleteit ma, 
mint negyedszázaddal ezelőtt. Akkor idomító műhelynek 
nézték, most érzik, hogy intézmény a társadalmi élet 
alakulásának irányítására.

Az az örökség sem mondható nagynak, mi az állami 
főgymnasiumra elődeiről, az előtte fennállott városi 
alreáliskola- és algymnasiumról tanszerek alakjában reá 
szállott, ha tudniillik ezek értékét nem beszerzési áruk,
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hanem iskolai használhatóságuk szerint becsüljük föl. 
Szakszerű gondozás híján nagy részük megromlott. 
Mennyi volt a pótolni való, kiviláglik abból, hogy új 
physikai eszközök és rajzminták megszerzésére és a régiek 
kijavítására 1200 irtot utalványozott a közoktatási 
kormány,1’) mindjárt az első tanév íolyamában.

Mindebből nyilvánvaló, hogy a tanári karnak oly 
akadályokkal is kellett küzdenie, melyeket le nem 
győzhetett volna semmiféle paedagogiai művészet. Ez 
mindenesetre számbaveendő munkájának megítélésénél, 
nehogy mulasztásnak lássék, mit megtennie nem lehetett.

VII.

Intézetünk fennállása óta több rendbeli reformot 
kísérlettek meg a középfokú oktatás terén ; mert nemcsak 
nálunk, hanem másutt is, mondhatni európaszerte, 
merültek fel oly jelenségek, melyek a mellett tanúskodnak, 
hogy a jelenkor középiskolájának functiójában van valami, 
a mi a modern társadalmi élet követelményeivel ellen
tétben áll. Sokan foglalkoztak ezzel a dologgal. De a 
középiskolai reformra vonatkozólag közzétett, különben 
nagybecsű véleménynyilvánítások inkább az érvényben 
levő szervezési rendszerek hiányainak többé-kevésbbé 
megokolt kimutatását és kritikáját tartalmazzák, mint 
annak tiszta és határozott formulázását: mi volna az, 
amit nemzetünk életfolyamatának jelen phasisában a 
középiskolától meg lehetne és meg kellene követelni? 
Ez a kérdés nem mondható tehát megoldottnak. Mert 
akárhogy vélekedjék is valaki felőle, azt mindenesetre 
el kell ismernie, hogy megoldásához sokkal több szükséges, 
mint tényezőinek gyakran vaktában véghezvitt variálása, 
vagy egészének meddő kritikája. Mindemellett üdvös 
reformok mégis létesültek. E reformok közt nincs egy is, 
melynek az egyes intézetek individualitásának alakulására
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nagyobb befolyása volna, mint annak, mely az országos 
tanterv keretén belül módosításokat enged meg a helyi 
körülmények követelménye szerint. Mint minden életrevaló 
reform, úgy ez is tényleges szükségletnek tesz eleget. 
Ugyanis hazánk vallási, nyelvi, művelődési, ethnographiai 
viszonyai sokkal elütőbbek egymástól vidékekkint, 
hogysem a főczél veszélyeztetése nélkül részletekig menő 
egyöntetűséget lehetne a közoktatásban keresztülvinni.

A zombori m. kir. állami főgymnasium megalapítása 
óta tartozik azoknak az intézeteknek sorába, melyekben 
a helyi körülmények tekintetbevételével megállapított 
tanterv a boldogulás egyik elengedhetetlen föltétele. A 
jelenleg fennálló tanterv életbeléptetése előtt azonban 
csak a német és a hazában divatozó más nyelvek 
tanításának módosítására voltak a tantestületek fölhatal
mazva. Erre vonatkozólag az 1871-iki év szeptember 
hó 18-án 20,855. sz. a. kelt ministeri rendelettel
életbeléptetett tanterv idevágó szakasza következőképen 
intézkedik: „Oly gymiiasiumokban, hol a hazában diva
tozó más nyelvek előadásának szüksége fenn nem forog, 
a német nyelv minden osztályban hetenkinti 2— 2 
órában már az első osztálytól kezdve taníttatik. A 
részletes tan tervet, mely a tényleges helyi viszonyoktól 
van föltételezve, a magyar nyelvre nézve előadott elvek 
szerint a tanártestület állapítja meg, és a ministerium 
hagyja jóvá. A többi gymiiasiumokban a német nyelv 
a III-ik osztálvtól kezdve taníttatik.“ Zomborban a 
szerb nyelv törvényes intézkedés következtében lévén 
tanítandó, a németet nem kellett volna az I-ső és Il-ik 
osztálv tantárgyai közé fölvenni. Minthogy azonban a 
tanári testület a helyi körülményeknél fogva a német 
nyelvet ép oly szükségesnek találta mint a szerbet: 
1872. november 4-én tartott conferentiájában abban 
állapodott meg, hogy a szerb mellett a németet is 
megtartja a két alsó osztály tárgysorozatában, de csak
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egy órával hetenkint. E határozat ellen a közoktatási 
ministernek nem volt kifogása.

A szerb nyelv beillesztése az intézet részleges tanítási 
tervébe, nagyobb bajt okozott.

Két kérdés várt megoldásra; az egyik: facultativ 
vagy kötelező tantárgy legyen-e a szerb nyelv a nem 
szerb tanulókra nézve ? a másik: milyen terjedelemben 
használandó a szerb mint tannyelv? Erre vonatkozólag 
az 1871-iki tanterv nem adott határozott utasítást. Ha 
a tanári kar úgy járhat el, ahogy el akart járni, rendes, 
föltétlenül kötelező tárgyiévá tette volna a szerb nvelvet. 
Mert az, hogy nemzetiségi ellentét kiegyenlítésének vagy 
gyöngítésének nincs jobb módja a kölcsönös megértésnél 
és a jogok és kötelességek egyenlőségénél, ép oly 
nyilvánvaló volt előtte, mint az, hogy vidékünkön a 
szerb nyelv csak hasznára lehet annak, aki megtanulja. 
De nemcsak ebből, hanem magasabb nemzeti szempontból 
is kívánatos, hogy minél több magyar tudjon a hazai 
nemzetiségek nyelvén. Mindjárt könnyebb lenne a 
nemzetiségi izgatásból eredő veszély elhárítására utat- 
módot találni. Mert az, a mit legjobb történetíróink 
egyike a negyvenes évek nemzetiségi kérdésében meg- 
jegyez, ma sem vesztette el érvényét: — „míg dk — 
tudniillik a nemzetiségi izgatok — magyar közéletünket, 
sajtónk terményeit s egyéb eszközeinket teljesen ismerték, 
ellenben az ő lapjaikat, kivált a szerbeket még azok 
közöl is alig tudta valaki olvasni, kiknek különben 
hivatása volt volna a haza minden viszonyait tökéletesen 
ismerni. Könnyű volt nekik ennélfogva a magyar irodalom 
és közélet minden mozzanatait érdekeikhez képest föl- 
használniok s működésöket az ország nagy közönsége 
előtt elleplezve folytatniokA10) Minthogy továbbá a nép 
csak azt ajándékozza meg bizalmával, kivel a maga 
nyelvén beszélhet; és készségesen rendeli magát annak 
politikai vezetése alá is, kiben bízik: a nemzetiségek
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közt működő magyar köztisztviselő megbecsüliíetetlen 
szolgálatot tehet a magyar nemzeti érdeknek, ha a 
hatósága alatt álló nem magyar nép nyelvét bírja.

A szerbnek mint tannvelvnek használatát illetőleg:cD

pedig akként vélekedett a kar, hogy legjobb ezt a dolgot 
kinek-kinek a lelkiismeretére és képességére bízni.

A közoktatási kormány 1872. október 29-én 28,521. 
sz.* a. kelt rendelete, mely a szerb nyelvet a szerb 
tanulókra nézve kötelező, a nem szerbekre nézve facultativ 
tantárgygyá, és a magyarral egyformán használandó 
tannyelvvé statuálta, nemcsak hogy nem tisztázta, hanem 
bonyolultabbá tette a helyzetet.11) Mert a tanuló ifjúságot 
két, jog és kötelesség dolgában nem egyenlő csoportra 
osztotta, megnehezítvén ezzel az együvétartozás érzületének 
fejlesztését és ápolását; a tanári karra meg oly munkát 
rótt, melynek teljesítése a kívánt mértékben erejét meg
haladta; minthogy a testület nem szerb tagjainak szerb 
nyelvi ismerete elegendő volt ugyan a magyarul nem 
értő tanulók útbaigazítására és kisegítésére, de tudományos 
fogalmak összefüggő megmagyarázására bizony nem.

A ministeri rendelet végrehajtása a tanuló ifjúságnak 
kezdők és haladók csoportjára való felosztását tette 
szükségessé, mert minden osztályban voltak szerbül 
tanulni akaró nem szerbek.

A tornatanítással is meg volt akadva a tanári testület. 
Intézetének ugyanis nem volt sem nyári, sem téli torna- 
helyisége. Es ha véletlenül a tornatanítónak nincs saját 
felszerelt nyári tornatere, vagy ha fel nem ajánlja, a 
torna végkép elmaradt volna az első tanévben. Nyáron 
tornázhatott tehát az ifjúság, de télen nagyon soká nem 
volt tornázás a zombori állami főgymnasiumban.

Rendkívüli tantárgy csak egy volt fölvehető az első 
tantervbe: a franczia nyelv, heti négy órával. A többiben
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az akkor érvényes országos tantervhez ragaszkodott a 
tantestület.

A fegyelem kezelésére az országosan fennállókat 
bővítő vagy módosító különleges intézeti szabályok 
megalkotása nem volt szükséges. Egyrészt mert ilyesmit 
még akkor a felettes tanhatóság nem követelt; másrészt 
mert a meglevők lelkiismeretes és erélyes végrehajtása 
eléggé biztosította a jó rend fentartását. Ezek megfelelő 
volta mellett tanúskodik az, hogy a tanuló ifjúság 
erkölcsi magaviseletének szabályozására megállapított 
újabb iskolai törvények ugyanazon elvek szerint készültek, 
melyeken a régiek alapultak. A változtatás csak annyiból 
áll, hogy az iskolában való visszatartás és a carcer 
megszűnt a középiskola büntető eszköze lenni. Kifolyása 
ez ugyanannak a szellemnek, mely már jóval előbb 
tiltotta a testi fenyítés alkalmazását.

Kezdetben a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
ügyelt fel az intézetre közvetetlenül; mert az alapítási 
munkálatok befejezése után a városi főispán ingerentiája 
megszűnt. Utóbb Bácsmegye akkori másodtanfelügy elője 
gyakorolta az ellenőrzés tisztét.12) Ennek hatósága azonban 
csak addig tartott míg a magyar határőrvidéki tankerület 
Újvidék ideiglenes székhelylyel meg nem alakult.13)

Mekkora előny háramlott az intézet felállításából 
Zombor városára, még pedig nemcsak szellemi, hanem 
anyagi tekintetben is, mutatja az, hogy a tanuló ifjúság 
száma, melynek különben másutt kellett volna közép
iskolai kiképeztetését keresnie, akkora volt, hogy mindjárt 
az első évben lehetett négy osztályt megnyitni.

1872. november 11-ike volt a megnyitás napja.n) 
A nap jelentőségét semmi sem jelezte külsőleg. Az ilyen 
alkalommal szokásos ünnepség Zomborban elmaradt. 
A nagy közönség nem érezte szükségét; a tanári kar 
előtt meg sokkal ismeretlenebbek voltak a város társasági 
viszonyai, hogy sem kezdemény ezőleg lépi letett volna fel.
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NEGYEDIK FEJEZET.

Az intézet működésének színtere.
VIII.

A középiskolai nevelés iránt támasztott sok és 
különféle igények egyikének kielégítését sem követeli 
oly egyértelműséggel a nemzet, mint annak, liogy a tanuló 
ifjúság meleg nemzeti érzülettől áthatottan és tettrekész 
hazaszeretettel eltelten kerüljön ki a középiskolából. 
Hogy ez a követelés jogosult és a középiskolára nézve 
föltétlenül kötelező, senki kétségbe nem vonhatja, kinek 
életerős nemzeti fejlődés föltételeiről csak sejtelme is van. 
De egészen más kérdés, rendelkezik-e a középiskola mai 
szervezete mindazokkal az eszközökkel, melvek okvetetlenül 
szükségesek, hogy az1 irányában nemzeti érzés és haza- 
szeretet tekintetében emelt igényeknek eleget tegyen? 
Annyi bizonyos, hogy a közvélemény annál, mit a 
középiskola ebben a dologban jelenleg ad, többet kíván, i) 
Mert nemcsak általánosan vallott nézet, hanem minduntalan 
megújuló panasz is, hogy a középiskola munkájának 
fősúlyát majdnem kizárólag az értelem kiművelésére veti, 
a kedély és akarat kiképzésének elhanyagolásával.

Kétségtelen, hogy nem minden tanítható. Vannak 
dolgok, melyekre nem lehet senkit megtanítani, ha 
maguktól nem támadnak a lélek mélyében. Ilyen mind 
a mi az ember érzelem világához tartozik.

De ha a nemzeti érzés és hazaszeretet nem tanítható 
is, mégsincs kedély, melyben viráguk ki nem nyílnék, 
ha műértő nevelés fejleszti és ápolja, mert csírája benne 
van minden idők és minden nemzetek fiában, habár 
csírázó képessége az egyiknél nagyobb, a másiknál kisebb. 
Az tehát, hogy nőjjön, virágozzék, gyümölcsözzék, attól 
van föltételezve, képes-e az iskolai nevelés a káros 
hatásokat tőle távoltartani, és mindazt megtenni, a mi

3
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kikelését és fejlődését biztosítja. Es 
megtegye, a legfőbb nevelési czél köv< 
középpontot csak így nyernek az emberi kedély fenkölt 
érzelmei, a mi a nemes jellem képződésének nélkülözhetlen 
föltétele.

Az az érzelem, mely a meglett embert hazájához 
és nemzetéhez fűzi, a lélek fejlődésének elején mint 
szeretet az otthon és a szülőföld iránt jelentkezik. Azzal a 
darab földdel, a hol születtünk és a rajta megnyilatkozó 
élettel, melyből leszünk, lényünk legbelseje titokzatos 
vonatkozásban áll. Ennek a vonatkozásnak tényezőit ki 
nem fürkészhetjük ugyan, de hatalmukat érezzük életünk 
fogytáig. És ha a középiskolai nevelésnek az a feladata, 
hogy növendéke szellemi erejét lehetőleg sokoldalúan 
kifejtse és mélyítse, akkor a szülőföld iránti velünkszületett 
vonzódás tervszerű ápolását sem szabad elhanyagolnia; 
mert a hazaszeretet és nemzeti érzés nem egyéb, mint 
a szülőföld szeretetének fokozatos kiterjesztése a hazára 
és nemzetre, annak világosodó belátása következtében, 
hogy a szülőföld sorsa elválaszthatatlan a haza és nemzet 
sorsától. De hogy a növendék kedélye ebben az 
irányban vezethető legyen, annak elengedhetetlen föltétele 
a szülőföld ismertetésének belevonása az iskolai 
tanítás keretébe, nem mint önálló tantárgynak, hanem 
mint oktatási elvnek oly értelemben, hogy minden 
kínálkozó alkalom felhasználandó a szülőföld jelenségeinek 
megvilágítására természetrajzi, történelmi és néprajzi 
szempontokból.2) Ne mondja senki, hogy nem mindenütt 
érvényesíthető ez az elv. Igaz ugyan, hogy nagyon 
különbözők az egyes vidékek, de egy sincs, melynek nem 
volnának tájszépségei és a hol nem lehetne történetileg 
és néprajzilag érdekes életjelenségek nyomára akadni.

Zombor városa a nagy magyar alföld délnyugati 
sarkában elterülő Bácsmegve nyugati felében fekszik a 
Dunától körülbelül egv órányira kocsin. Helvlyel-közzel

hogy ezt az iskola 
teli, mert jegeczedési
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hullámosán domborodó határa gazdagon termő szántóföld
jeinek szőnyegét itt-ott felcsillámló „barák“ — tócsák — 
szakítják meg. Köröskörül lombos fákkal körülültetett 
„szállások“ — tanyák — tűnnek fel, melyek némely 
helyütt annyira tömörülnek, hogy falunak látszanának, 
ha templomtornya emelkednék ki közülök. Délibábos 
pusztát, delelő ménessel és gulyával, hiába keresne a 
szem, de a kiszáradt kutak mellől nem egv kihágás 
gémje mered égnek ostorfa nélkül.

Nyugatról délkeletre a Ferencz-csatorna nád-paszo- 
mánynyal beszegett zöldes szalagja húzódik, melynek 
magas íahídjairól messzire követheti a szemlélő a lovakkal 
vontatott gabona-hajókat és egyéb vizi járműveket.3) 
Hogy a csatorna kissé távolabb esett a várostól, mint 
a hogy azt a közgazdasági érdek kívánná, a mai napig 
is közszájon forgó hagyomány a hajdani városi senatus 
előrelátó atyai gondoskodásának tulajdonítja, ki nem 
akarta, hogy gyermekeit nagyon is közelről fenyegesse 
a vízbefulladás veszélye.

A csatorna a város felé eső partját szőllőkertek ékítik, 
melyekben sohasem terem rossz bor, mert Bácskában 
minden bor vagy jó vagy jobb.

Északról délre, a Ferencz-csatornának tartva, vízi
növények rengetegén át a Mosztonga iszapos vize 
kigyózik. Se folyó* se mocsár, hanem egysége a kettőnek.

Erdő már nincs a határban, a mi volt, rég kiirtották: 
gubacsnál, makknál jövedelmezőbb a búza. De azért 
üde levegőnek nincs híja. A „Sikará“-nak nevezett erdő
maradvány és a város párját ritkító gyönyörű parkja, 
valóban kellemes helyek nyáron. Magában a városban 
is vannak árnyas sétahelyek. Néhány tágasabb utcza 
fasorokkal van ellátva. A belvárost boulevard-ok veszik 
körül. Leglátogatottabb a „corso“-nak nevezett részlet, 
melynek kellemét még a mellette húzódó nyitott levezető 
árok kigőzölgése sem rontja meg.

3*
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A város középületei közül a vármegyeházáé az elsőség. 
Régibb és újabb fele nem áll ugyan művészeti össz- 
hangzatban, mindazáltal fejedelmi palota benyomását 
teszi a szemlélőre. Látképét nagyon emeli az előtte 
elterülő, közepén fasorokkal díszített pázsitos tér. A 
megyei palota homlokzatával szemben állótól balra 
szintén nagy tér terül el, melyet játszótérré át lehetne 
és át kellene alakítani. A gymnasiumi ifjúság itt tartja 
évzáró tornaversenyeit.

A városháza két tér közé elhelyezett hatalmas 
négy szögű tornyos épület két homlokzattal, melyek 
mindegyikét erkély ékíti. Aesthetikai szempontból a 
főgymnasium stilszerű új épületéé az elsőség. Szépészeti 
hatása azonban csak úgy érvényesül, ha a szemlélő a 
Szentháromság-tér közepe táján foglal állást az épület 
kiszögellő sarkával szemközt. Stilszerű épületek még a 
magyar és szerb olvasókör, valamint a szerbek új 
tanító-képzője is. A magánházak közt is van néhány 
figyelemre méltó.

Temploma négy van a városnak: egy róm. katli. 
két görög keleti és egy izraelita. Mind a róm. kath. 
mind a nagyobb görög keleti igen díszes belülről; de 
architektonikus szépség nélkül. Valamennyi zombori 
templom a Magyarországon nagyon elterjedt „granarium- 
stilust“ árulja el külsőleg. Nagyobbszabásúnak Ígérkezett 
a római katholikusok íélbenmaradt temploma. Igazán kár, 
hogy rommá lett, mielőtt fölépült volna.*)

A kép, mely a Bajai-utcza a belváros felé néző 
sarkáról a vasút felől jövő elé tárul, a legszebb vidéki 
városok egyikének láttatja Zombort. De a belvárostól 
távolabb eső utczák nagyrésze olyan, hogy falun sincsenek 
csúnyábbak.

Mint amolyan alföldi városban, a kövezés csak újabb 
vívmány Zomborban. A kövezett utczák évről-évre

*) Fölépítése most már biztosítva van.



37

szaporodnak ugyan, de a kövezetlenek még mindég 
többségben vannak.

A várost petróleum-lámpák világítják, a peripheria 
felé fogyó intensitással, de a kalendáriumban jelzett 
holdfényváltozásokra való tekintet nélkül.

Három gőzmalmon kívül nincs más nagyobb ipartelep; 
de árucsarnok az van. A kereskedelem alárendelt; a 
heti piacz azonban akkora, mint más városok országos 
vására. Zombort eddig csak egy vasút-vonal érinti: 
az alföld-fiumei. A baja-újvidéki helyi érdekű vonal 
most épül.*)

Habár tájszépsége nem megragadó, életfolyamata 
sem kifogyhatatlanul változatos, oly vonatkozások, 
melyeket a középiskola felhasználhat, elegendő számmal 
találhatók Zomborban és környékén.

IX.

Magyarok, németek és szlávok képezik Bácsmegye 
lakosságát. De ha a néptörzseket nem nyelvök, hanem 
a szerint különböztetjük meg, a mint másokkal való 
azonosításuk ellen tiltakoznak, a bácsmegyei szlávok faji 
és nyelvi egyűvétartozásuk mellett is, öt egymástól 
észjárásra, szokásra és viseletre nézve határozottan 
különböző törzsre oszlanak: szerbekre, bunyeváczokra, 
sokaczokra, ruth énekre vagy rusnyákokra és tótokra. 
Es a külön individualitás érzelme annyira kifejezett, 
hogy e törzsek mindegyike a nem törzsbeli fajrokont, 
ha egynyelvű is vele, ép oly idegennek nézi, mint a 
nemszlávot. Vannak, kik ennek okát a vallás azonos
ságának egyesítő és különbözőségének elkülönítő hatásában 
látják. De ez a feltevés nem magyaráz meg semmit; 
mert elfogadása mellett is megfoghatatlan marad, mért

*) E sorok megírása óta kiépült.
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nem szünteti meg* a vallás azonossága a törzsbeli 
különbség érzetét bunyeváczok és sokaczok közt, és mért 
nem hat a vallás különbözősége elkülönítőleg az ezekkel 
a törzsekkel azonos életviszonyok közt élő magyarokra, 
németekre és tótokra? holott az eltérés katholicismns 
és protestantismns közt nagyobb, mint a római katholikus 
és görög keleti egyház közt. Mind ethnographiai, mind 
politikai szempontból figyelmet és tanulmányt érdemlő 
jelenség ez.

Az egyes nemzetiségek közt nem lehet területi határt 
megjelölni Bácsmegyében. Minden községnek egyik vagy 
másik szomszédja más nemzetiségű. Számos községben 
két-három nemzetiség is található. Mindemellett egynek 
nyelve sem annyira általános, hogy mindenki értené. 
De ha a nemszerbek anyanyelvükön kívül más nyelven 
is tudnak, úgy az többnyire a szerb. Az egymás nyelvét 
nem értő nemszerb köznép ezen a nyelven közlekedik 
egymással, ha közlekedik.

A nemzetiségi különbözőségnél nem kisebb a vallási. 
Vannak római és görög katholikus, lutheránus és
cálvinista, görög keleti, izraelita és nazarénus egyház- 
községek. A bunyeváczoknál, szerbeknél, sokaczoknál 
és ruthéneknél a nemzetiség összeesik a vallással, a 
dissidens nazarénusok kivételével.

A magyarok katholikusok és cálvinisták; a németek 
katholikusok, lutheránusok és cálvinisták; a tótok 
katholikusok és lutheránusok. Az izraeliták vagy 
magyaroknak vallják magukat, vagy nem vallanak 
nemzetiséget. Csak a nazarénusoknak vannak minden 
nemzetiségben híveik.

Zomborban bunyevácz és szerb a törzslakosság. A 
birtokos földművelő köznép közt nincs is más, pedig ez 
a város lakosságának legalább is a fele. Ezután a németek 
következnek számra nézve, kik jobbára kereskedelemmel
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és iparral foglalkoznak. De ezek szemlátomást fogynak, 
mert nemcsak gyermekeik, hanem ők is magyarosodnak.

A ki az „intelligentia“-hoz tartozik és nem szerb, 
az eo ipso magyar. Ugyanez mondható az iparosok és 
kereskedők nagy részéről.

A megyében lakó többi nemzetiségnek nem igen 
akad képviselője Zomborban; de a megyebeli vallás
felekezetek mindegyikének vannak itt híveik.o«/

Negyedszázad óta nemcsak a magyar nyelv, hanem 
a magyarosodás is hódít Zomborban. A lakosság nemszerb 
elemeinek tökéletes beolvadása a magyar nemzetbe már 
csak idő kérdése, kivéve a köznépet. De erről is bátran 
állítható, hogy közeledik a magyar nemzetiséghez, 
különösen a mióta magyar lett a tannyelv a róm. katli. 
népiskolákban.

A magyarosodás térfoglalásában a íőgymnasiiimnak 
is van része. E téren véghezvitt munkájának értéke fölér 
a ráfordított költséggel. A szerbek megmagyarosodását 
azonban, jóllehet közöttük is terjed a magyar nyelv 
ismerete, önámítás nélkül nem lehet remélni. Erre törekedni
kárbaveszett fáradtság. Ennek oka nem kiegyenlíthetetlen 
politikai ellentét vagy legyőzhetetlen faji ellenszenv, 
hanem az a nép-psychologiai törvény, melynél fogva 
bármely nemzetiség beolvadása más nemzetiségbe mind
addig lehetetlen, míg a nemzetiségi öntudatot fejlett 
irodalom, gazdag népköltészet, nagy történelmi múlt 
emlékei és a nemzetiséggel összeforrt egyházi és köz- 
művelődési intézmények támogatják. Pedig ez mind 
meg van a szerbeknél.

Ily körülmények közt oly missióval bíró tanintézetnek 
mint a zombori állami fŐP'vmnasium, nem lehet más a 
feladata, mint megtenni mindent, mit a magyar nemzeti 
állam eszméjének érdekében hatásköréhez mérten meg
tehet; de a működése terén élő nemzetiség a fennálló
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jogrend korlátáin belül maradó érzelemnyilvánulásának 
tiszteletbentartásával. Ezt a feladatot pedig csak úgy 
oldhatja meg, ha minden önkényes föltevés és bántó 
czélzás gondos kerülésével azt a meggyőződést sikerül 
nemzetiségi tanulóinak lelkében megérlelnie, hogy 
Magyarországon törvénybe nem ütköző egyéni czéljainak 
valósításában és polgári jogainak érvényesítésében senkit 
sem akadályoz hite és nemzetisége; de különleges politikai 
jogokkal és hatósággal felruházott nemzetiségi status 
sem Magyarországon, sem bármely más modern államban 
meg nem engedhető, mert ez nem egyéb, mint a jelenkor 
hosszú és nehéz küzdelmek árán kivívott állameszméjének 
merő negatiója.

Azonban így sem lehet részleges sikernél többet 
remélni; mert intézetünk eme tendenciájával nincsenek 
mindég összhangban azok a benyomások, melyeket 
nemzetiségi növendéke fejlődő kedélyére otthona és 
közvetetten környezete tesznek. Pedig ezekből képződik 
a szellemi organismus ama ellenálló képessége, mely a 
később és másunnan jövő ellentétes befolyás hatását 
paralysálja, és melyet tanítás, tapasztalat, tanulmány 
gyöngíthet és módosíthat ugyan, de végkép ' meg nem 
semmisíthet. Ezt a psychologiai tényt ne hagyja figyelmen 
kívül, ki intézetünk működéséről Ítéletet akar mondani.

Zomborban a magyarok és szerbek két egymástól 
elkülönített societást képeznek, melyek mindegyikének 
megvannak a maga külön társas körei, egyesületei és 
nyilvános mulatságai. A gymnasiumi magyar és szerb 
ifjúság egymásközti viszonya az iskolán kívülinek 
szakasztott mássa. Magyart és szerbet sem itt sem ott 
nem fűz össze melegebb érzelmi kapocs. Ennek az 
áldástalan állapotnak jobbra-változása csak az általános 
műveltség fokozásától és terjedésétől várható. Mert a 
közvetetten egyéni érintkezésben, a mi végre egy közép- 
nagyságú vidéki város polgárai közt kikerülhetetlen,
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azok az emberek, kik arra a műveltségre tettek szert, 
mely az elfogultság és előítélet sűrű ködéből a tárgyilagos 
gondolkodás tiszta levegőjébe emel, előbb vagy utóbb 
inkább egymás társaságát fogják keresni, ha különböző 
is az anyanyelvűk, mint azokét, kikkel egy az anyanyelvűk, 
de nem a műveltségük. Amilyen bizonyos, hogy két 
sétáló, kiknek egyike lóháton, másika gyalogszerrel halad 
ráún egymásra, ép oly kétségtelen, hogy egymás társaságát 
azok is megunják, kiknek egyike a műveltség felső, 
másika alsó fokán áll.

/
Es ilyen fejlemény előfeltételei nem hiányzanak. 

Az „intelligentia“ mind számánál, mind társadalmi 
befolyásánál fogva hatalmas tényezője a művelődés 
folyamatának. Zombor úgvis mint szabad királyi város, 
úgyis mint megyei középpont sok hivatalnak a székhelye.4) 
A társas élet finomvdásának kétségtelen jele, hogy oly 
egyesületek, melyek szórakozás mellett közművelődési 
ezé! okát is tartanak szemmel, meggyökereznek és 
szaporodnak. A város védnöksége alatt álló és jelentékeny 
anyagi eszközökkel rendelkező könyvtári-egyesület első
rangú és valóban hézagpótló culturális intézniénynyé 
válnék, ha közhasználatra szánt nvilvános olvasó-termet 
rendezne be, főleg hazai és külföldi revue-k valamint 
tudományos folyóiratok járatása czéljából, mert ezt az 
olvasmányt a meglevő casinók nem eultiválhatják. És 
ha a közélet fejlődésének fokmérője a journalismus, úgy 
városunk ebben a tekintetben sem vádolható tespedéssel, 
mert 6 lap lát benne napvilágot: három magyar, két 
szerb és egy német.

Fontolóra véve úgy a város életviszonyait, mint a 
nemzetiségek közt megalapított magyar kir. állami 
íőgymnasiumok hivatását, erre a kérdésre: helyesen 
van-e intézetünk működésének színtere megválasztva? 
csak igenlő válasz adható.
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ÖTÖDIK FEJEZET. 

Az intézet kiegészítése, 

x .

Intézetünk kiegészítésének története tanügyi miseriák 
szakadatlan lánczolata. Igaz ugyan, hogy a jó tanító 
rosszul ellátott iskolában is tud sikeresen tanítani; de 
ebből nem az következik, hogy jól berendezett iskolára 
nincs szükség, hanem csak az, hogy minden tanítás 
annál sikeresebb, minél tökéletesebb az iskola külső 
berendezése. A szükséges kellékekkel ellátott iskola tehát 
ép oly feltétele a tanítás teljes sikerének, mint a jó tanító. 
Erre utalni sohasem felesleges, mert mindig vannak 
olyanok, kik mindent csak a tanítótól várnak.

„A jó tanár mindent pótol, a jó tanárt semmisem“ 
dicséretnek látszik; de voltak épen csak azoknak a 
jóhangzású phrasisoknak egyike, melyek segítségével több 
tényező együttes működésének nemsikerült eredményéért 
a felelősséget azok csak egyikének lehet kenetteljes 
pártatlanság színezetével imputálni.

A zombori állami főgymnasium az 1876— 77-ikio«/
tanévben lett nyolczosztályúvá. A kiegészítés úgy történt, 
hogy a közoktatási kormány 1873— 74-ben az V-ik, 
1874— 75-ben a Vl-ik, 1875— 76-ban a VII-ik és 
1876— 77-ben a ATII-ik osztályt nyittatta meg. De az 
osztályok szaporodásával szaporodtak az intézet elhelye
zésének nehézségei is. A várostól átvett épület, már az 
első tanévben sem volt elegendő az intézet befogadására.
Pedig akkor még csak négy osztálya volt. A négy 
osztályt el lehetett ugyan helyezni, rajzteremféle is akadt, 
de igazgatói irodának, tanári szobának és taneszközök 
szertárának már nem jutott külön helyiség. Ezen a bajon 
úgy segített a tanári kar a hogy lehetett. Igazgatói irodát
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és tanári szobát például úgy teremtett elő, hogy az 
osztályok elhelyezése és a rajzterem kijelölése után 
rendelkezésre maradt, különben meglehetősen tágas termet 
az egymás mellé állított physikai szekrények spanyol
falként szereplő sorával két részre osztotta. A többi 
tanszer az emeleten levő és per antiphrasin vegytani 
laboratóriumnak elkeresztelt szűk kamarába került, mely 
ennek következtében inkább hasonlított lomtárhoz, mint 
tudományos kísérletezés műhelyéhez. Még az iskola- 
szolgának sem lehetett helyet szorítani az épületben. 
Nappal a lépcsőház alatt levő és műhelynek is használt 
fülkében tartózkodott, hol sem egyenesen állni, sem 
kinyújtózva feküdni nem lehetett. Éjjel őrizet nélkül 
maradt hát az iskola és igazán isten csodája, hogy 
vagyonában nem esett kár.

Megbotránkoztató volt az árnyékszék structurája 
is ; mert, bizonyára csak amúgy sebtiben történt 
összetákolásánál, a legprimitívebb paedagogiai követel
ményekre sem voltak tekintettel. Hogy az ilyen mulasztásból 
micsoda veszedelem kerekedhetik nyilvános iskolában 
könnyen elképzelheti a laikus is minden bővebb 
magyarázat nélkül. E nagy fogyatkozások deprimáló 
hatását a tanári karra, nem igen enyhítette annak 
reménye, hogy nem lesz ez mindég így. Hátha még 
tudta volna, hogy ezekkel a nyavalyás állapotokkal 
évek hosszú során át kell majd küzködnie ?!

Az Y-ik osztálv megnyitásának és elhelvezésének 
kérdésével a toldás-foltozás korszaka köszöntött be. 
Üres terem már nem állott rendelkezésre az épületben. 
Nem volt. hát más mit tenni, mint vagy az intézet 
épületén kívül bérelni helyiséget, vagy az intézeti termek 
egyikéből kettőt csinálni; mert arra, hogy a közoktatási 
kormány építtet, még gondolni sem lehetett akkor. A 
két baj közül a kisebbiket választotta a tanári kar és 
a felettes tanhatóság a rajztermet osztván ketté mint



44

olyant, melynek kisebbítése legkevésbbé volt hátrányos 
a tanításra nézve, lévén az intézet legtágabb terme.

Az utasítás az eszközlenclő átalakítás tervének és 
költségvetésének elkészítésére és felterjesztésére már 1873. 
junius havában érkezett le az igazgatósághoz.1) A 
meghagyásnak sietett eleget tenni az igazgató, felterjesz
téséhez az árnyékszék reconstructiójának és a rajzterem 
felszerelésének tervét és költségvetését is mellékelvén, 
még pedig oly formán, mintha a város akarna minden 
fölmerülő költséget födözni. Ekkora bőkezűséget hihetet
lennek találván a főigazgató, nyomban kért felvilágosítást 
az iránt, kitől bírja az intézet igazgatója azt a biztosítást, 
hogy a tervezett átalakítás költségét csakugyan Zombor 
városa fogja viselni?2) A felelet igazolta a főigazgató 
kételyét, mert intézetünk igazgatója, annak bevallásával 
szemben, hogy a város épenséggel nem hajlandó a 
gymnasiumért újabb áldozatot hozni, nem tudott egyébre 
hivatkozni, mint jóhiszemű buzgóságára és határozatlan 
ígéretekre.3) Az átalakítások az állam számlájára történtek 
tehát, de a rajzterem felszerelésének mellőzésével, mit a 
főigazgatóság, a jövő bölcs előrelátásában „nem okvetetlenül 
szükségesnek “ nyilvánított.4) Az 1873— 74-iki tanév 
pontos megnyitását nem késleltette egyébiránt az 
átalakítás munkája, habár kelleténél később fogtak is 
hozzá, mert az igazgató időközben elutazott, a nélkül, 
hogy helyettesítéséről szabályszerűen gondoskodott volna.

Az 1873— 74-iki tanév elejével más igazgató vette 
át az intézet vezetését; de ennek igazgatása alatt sem 
kisebbedtek az épület elégtelenségéből eredő bajok. 
Elismerést érdemlő kitartással törekedett ugyan a 
mindinkább érezhető hiányok elhárítására, még pedig 
nemcsak hivatalból, hanem sajtó útján is ; de hiába 
mutatta ki hogy a főgymnasium egy a középiskolai 
igényeket semmiképen ki nem elégítő épületben sehogysem 
felelhet meg nagyfontosságú hivatásának :5) az ország
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akkori pénzügyi helyzete rideg takarékosságot parancsolt 
a közoktatás terén is. Még az épület roskadozó tetőzetének 
tatarozására sem eszközölhetett ki költséget. Erre 
vonatkozó felterjesztésére ezt a nagyon is jellemző feleletet 
kapta: „ha a tanépület megrongált tetőzetének rögtöni 
kijavíttatása múlhatatlanul szükségesnek mutatkoznék, ezt 
a tanintézet házi szükségleteinek födözésére utalványozott 
összegből födözze.**0) Midőn pedig az 1874— 75-iki 
tanévben megnyitandó Vl-ik osztály elhelyezésének és 
az iskolaszolga az intézet épületében való elszállásolása 
czéljából átalakításokat és építkezést hozott javaslatba, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a javasolt építkezést 
és átalakítást a jövő évre halasztotta, a Vl-ik osztály 
elhelyezésének kérdését meg úgy oldotta meg, „hogy a 
Vl-ik osztály számára tanterinül az eddigi rajzterem 
rendeztessék be, a rajzórák pedig az illető osztály- 
helyiségekben tartassanak még**.7) Tökéletesen igaza volt 
tehát a főigazgatónak, midőn a megelőző évben azt 
írta, hogy a rajzterem felszerelése „nem okvetetlenül 
szükséges**, mert rajzasztalok rajzterem nélkül csakugyan 
nem okvetetlenül szükségesek.

Az 1875— 76-iki tanévben bekövetkezett az, mit a 
tanári kar, nem a maga kényelme, hanem a tanítás 
érdekében nagyon el szeretett volna kerülni: a hatodik 
osztálytermet magánházban kellett kibérelni.8) Az ilyen 
inconvenientiából eredő bajok nem nagyok egyenkint, 
de összeségükben szerfölött súlyosak. A tanítás intensitása 
csökken, a pontosság szigora alább száll, a fegyelem 
lazul. Magánházban kibérelt helyiség még a legprimitívebb 
iskolaépület hiányát sem pótolja, mert ha egyéb nem, 
az a veszély mindég meg van, hogy a tanuló olyat is 
lát és hall, mit látnia és hallania nem volna szabad.

Az az egy előnye mégis volt a bérelt helyiségnek, hogy 
közel esett az intézet épületéhez. Ennél a körülménynél 
fogva lett aztán a Csarsch-ház a zombori állami főgymnasium
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részleges tanyája évek során á t ; mert oly bérlő számára 
mint a magyar királyi állampénztár, mindég akadt benne 
kiadó lakás. Az igazgató tett ugyan kisérletet az intézet 
egyesítésére, de ismét eredménytelenül. Azt javasolta 
ugyanis, hogy a kincstári jószágigazgatóság épületét 
alakítassa át a közoktatási kormány gymnasiumi épületté.5’) 
Javaslatát nem fogadták el, és így nem maradt más 
hátra, mint még több helyiséget bérelni a Csarsch-féle 
házban a VIII-ik osztály megnyíltával.^

XI.
A zombori állami főgymnasium kiegészítésének 

idejében a vidéki gymnasiumi tanárkaroknak is megadta 
a közoktatási kormány azt a jogot, mit jelenleg már 
csak a fővárosiak gyakorolnak, hogy a kebelükben 
betöltendő állásokért folyamodók közül ők jelöljék ki 
a kinevezendőket. Csak sajnálni lehet, hogy most már 
nincs úgy, mint a hogy akkor volt; mert a candidálás 
joga, ha puszta formalitássá nem devalválódik, hathatós 
biztosítéka a tanárkarok belbékéjének. Ki existentiájának 
megalapítását annak a testületnek köszöni, mely tagjává 
fogadja, okvetetlenül lekötelezettnek érzi magát iránta, 
ha keblét hypertrophiával határos önérzet dagasztja is. 
Ezzel sok opponálásnak és egyenetlenkedésnek van eleje 
véve, mert a lekötelezettség érzelmének mindég meg van 
az a semmi külső eszközzel el nem érhető erkölcsi 
hatása, hogy előzékenynyé és alkalmazkodóvá teszi az 
embert. Ez pedig oly munkánál mint a középiskolai 
tanáré, melynek a növendék minden hatásra reagáló 
eleven egyedisége a substratuma, a siker elengedhetetlen 
föltétele. Megszerzése és megőrzése a tanári karok mindég 
szemmel tartandó feladata, mert hiánya azoknak a 
bajoknak válik okozójává, melyek csak akkor vehetők 
észre, mikor már nem orvosolhatók.

Megjegyzendő azonban, hogy intézetünknél a kijelölés
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egyéb hol betartott, hol be nem tartott formalitásnál. 
A folyamodványokat néha leküldték, néha nem küldték 
le. Kineveztek nem ajánlottakat, mellőztek ajánlottakat; 
szóval a kar akarata csak akkor érvényesült, ha ugyanazt 
akarta, a mit az intéző körök is akartak.

Kotsmár József mint ideiglenes helyettes igazgató, 
Kosztics Milán és Podhradszky József mint rendes 
tanárok, Bálint István és Jeszenszky Dezső mint
helyettesek, Kovacsics Jenő mint rajztanár, voltak 
intézetünk első karának tagjai.

Grűn Ferencz kalocsa-egyházmegyei áldozár mint 
róm. kath., Zsivkovics Döme zombori szerb egyházközségi 
diakónus mint görög keleti hitoktató működött. Más 
felekezetű tanulók sokkal kevesebben voltak, hogysem 
számukra külön hitoktatót kellett volna kinevezni. A 
torna vezetését, de csak a nyári hónapokban, Demetrovics 
Sándor, akkor még városi hivatalnok vette át.

A tanári kar kiegészítése a felsőbb négy osztály 
megnyitási sorrendjében történt. A szerb nyelv tudása 
továbbra is megmaradt a kiírt pályázatok követelménye. 
Állhatatosan ragaszkodott hozzá a kormány, nehogy 
törvényszegéssel vádolják. Utóbb azonban mint kivi- 
hetetlent, mégis el kellett ejteni, mert oly pályázók, kik 
szerbül is tudtak volna, m. kir. állami tanároknak is 
beváltak volna, a későbbi években már nem jelentkeztek. 
A szerb nyelv miatt különben már előbb is volt mit 
hallgatni. Az újvidéki „Zásztava“ erősen kifogásolta és 
panaszolta, hogy a zombori államgymnasiumban nem 
szerb nyelven folynak az előadások.n) A főigazgatósághoz 
is érkeztek panaszok. A főigazgató elrendelte ugyan az 
erre vonatkozó ministeri rendeletek szigorú megtartását; 12) 
de a szerb közönség követelésénél erősebbnek bizonyult 
a tények logikája. Végre nem maradt más hátra, mint 
a szerb nyelv és irodalom számára a nemzetiségi törvény
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erre az esetre vonatkozó paragraphusa alapján külön 
tanszéket rendszeresíteni.1S) Ezt a kathedrát a vallás- 
és közoktatásügyi minister 1874. aug. 26-án 22,845. sz. 
a. kelt rendeletével Malesevics Miklós végzett tanárjelölt 
nyerte el azzal a kötelezettséggel, hogy a szerb nyelv 
tanítására eső órákon felül, saját tantárgyaival is foglal- 
kodjék. Mezev József aradi és Meri Ferencz szabadkai 
gvmnasiumi tanárt is ekkor nevezték ki karunkhoz.

Néhány nappal az V-ik osztály megnyitása előtt 
1873. september 27-én 22,791. sz. a. kelt rendeletével 
Radics György szabadkai főgymnasiumi tanárt bízta meg 
a cultusminister az intézet vezetésével, egvelőre helvettes 
igazgató minőségben. Kotsmár József eddigi igazgató- 
helyettes folyamodványa az igazgatóság elnyerése iránt 
eredménytelen maradt. Ezentúl mint egyszerű tanár 
folytatta működését intézetünknél, míg e tisztsége alól 
is fel nem mentették, mi 1877-ben történt.

Nem volt az intézet hasznára, hogy Radies György 
igazgatói véglegesítése szokatlanul soká késett. Csak 
1877. január 23-án nevezték ki valóságos igazgatóvá. 
E kivételes eset abban leli magyarázatát, hogy tanári 
vizsgáját nem sokkal véglegesítése előtt egészítette ki.

Rejtényi József budai kir. egyetemi főgymnasiumi 
tanárt ugyanaz a rendelet iktatta be intézetünk karának 
tagjai közé, mely Radics Györgyöt helyettes igazgatóvá 
tette és Kotsmár Józsefet az igazgatói teendők alól 
fölmentette. Áthelyezése Budáról Zomborba saját kérel
mére és élvezett fizetésének meghagyásával történt. 
Kilépése a piarista rendből és áttérése a protestantismusra 
tette lehetetlenné magmaradását róm. kath. intézetnél.

Kosztics Milán volt az első, ki az intézetet elhagyta. 
Már 1873. végével szabadságoltatta magát; nem annyira 
egészsége helyreállítása, mint más existentia megalapítása 
czéljából. Azonban három hónapra terjedő szabadsága 
előbb telt le, hogysem czélját érhette. Szabadságidejének
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meghosszabbítását ki nem eszközölhetvén, 1874. április 
10-én lemondott. Helyettesítését kezdettől fogva az 
időközben Grűn Ferencz helyébe rom. kath. hitoktatóvá 
kinevezett Maison Mihály vállalta el, ki az angol, franczia 
és olasz nyelvek tanítására is vállalkozott. Ugyanebben 
az évben lett Jeszenszky Dezső helvettes tanár rendest/ t/

tanárrá.
Az 1875— 76-iki tanév súlyos terhet rótt a tanári 

karra. Felterjesztett kívánságára két tanszékre írt ki 
ugyan pályázatot a vallás- és közoktatásügyi ministerium, 
de betölteni, csak egyet töltött be Pottokár Endre 
szabadkai főgymnasiumi tanár kinevezésével. Ennek 
okául az ország kedvezőtlen pénzügyi helyzetét hozza 
fel az igazgató az 1875— 76-iki tanévről közzétett 
értesítőben, egyebekben következőképen rajzolván a 
tanári kar helyzetét és az abból keletkezett munkatöbblet 
teljesítését: „A nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi minister úr 20,527. sz. a. kelt rendeletével Bálint 
István itteni helyettes tanárt végleg felmentette állomásától, 
s miután mást helyébe kinevezni nem méltóztatott, a 
tanári személyzet ugyanazon számban maradt mint 
1874— 75-ben, noha egy új osztály nyittatott meg. A 
tanári kar mindennek daczára kedves kötelességének 
tartotta a lehetőt megtenni az intézet jó hírnevének 
emelésére, habár félelemmel tekintett is a jövőbe, és méltán 
kételkedhetett: vájjon lehetséges lesz-e oly kevésszámú 
tanerővel oly gymnasiumban, melyben két tannyelvet 
kell használni és melyben egy tárgygyal több van 
mint más intézetben azon eredményt kivívni, melyet a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minister úr és 
az egész haza eme, a magyar nemzetiséget és tudományt 
sajátságos és nehéz körülmények között ápoló intézettől 
méltán várhat? Jól esett a tanári karnak eme kifejezett 
aggodalmára s buzdítólag hatott egyszersmind nagyságos 
Mészáros Nándor tankerületi főigazgató úrnak 1028-ik

4
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számú elismerést kifejező átirata: Midőn a tisztelt 
Igazgatóság által f. é. 285. szám alatt hozzám beterjesztett 
jegyzőkönyv tartalmát kedves tudomásul veszem, egyúttal 
a tanintézet lelkes igazgatójának és az egész buzgó 
tanári testületnek a tanórák elvállalásánál tanúsított 
áldozatkészségéért a tan- és nevelésügy nevében hálás 
elismerésemet nyilvánítom.

A tanári kar könnyebbségére szolgált a nagyméltóságú 
minister úr kegyes engedélye, hogy Maison Mihály 
rom. kath. hittanár egy osztályban egy tárgyat (V. oszt. 
görög nyelv) előadhatott. “

E tanév végével még egy változás történt a karban: 
Mezey József Fehértemplomra tétette át magát. Helyét 
Szól Sándor okleveles tanárjelölt foglalta el a vallás- 
és közoktatásügyi minister 1876-iki 15,811. sz. a. kelt 
rendele te alapján.

A következő 1876— 77-iki tanév kezdetével a VIII-ik 
osztály is megnyitandó lévén, három tanszék betöltése 
vált szükségessé. Ez új állások egyikét Bergmann Ágost 
temesvári főreáliskolai tanár, másikát Petricskó Jenő a 
budapesti tud. egyetemi állattani és összehasonlító-boncz- 
tani tanszék tanársegéde, harmadikát Prámer Elek jász
berényi főgymnasiumi tanár nyerte el 1876. július 28-án 
16,651. sz. alatt kelt ministeri rendelettel. Ezek a kineve
zések teljessé tették intézetünk tantestületét, tagjainak 
számát, a tornatanítót és hitoktatókat bele nem számítva, 
a fennálló szabályoknak megfelelően tizenháromra emelvén.

XII.
Iskola mindaddig nem mondható befejezettnek, míg 

nincs saját otthona. A zombori m. kir. állami főgymnasium 
egy évtizednél tovább maradt a befejezetlenség állapotában. 
Minthogy azonban rendellenes állapotban levő szervezet 
sem kellőképen nem működhetik, sem jól nem érezheti 
m agát: a befejezetlenség állapotából minél előbb
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kivergődni, a tanári karnak állott első sorban érdekében. 
Ugyanis azt az eredményt, mit normális viszonyok között 
munkájával el kellett volna érnie, erejének legnagyobb 
megfeszítésével sem érhetvén el, nem ok nélkül nyugtala
nította a gondolat: hátha azt, hogy el nem éri, hibájául 
rója fel a körülményeket apróra nem mérlegelő nagy 
közönség. Felhasznált tehát minden kínálkozó alkalmat 
intézete bajainak feltárására és orvoslat szorgalmazására. 
Tanú rá a főigazgató hivatalos látogatásai alkalmával 
jegyzőkönyvileg felvett és az igazgatói jelentésben évről- 
évre ismétlődő panaszok, kérelmek és javaslatok hosszú 
sora.14) Hogy mindazáltal nagyon soká kellett jobb 
napok megvirradására várnunk, nem az intéző körök 
jóakaratán, hanem az ország válságos pénzügyi helyzetén 
múlott.15) Arról, mit a közoktatási kormány az állam- 
háztartás rendezetlenségének idején véghezvitt, csak az 
elismerés hangján lehet szólni. Művelődésünk folyamata 
nemcsak hogy meg nem akadt, hanem hatalmas 
lendületnek is indult. Ezt az ország Trefort Ágoston 
akkori cultusminister - ama bátor eljárásának köszöni, 
hogy közművelődési beruházásokra törlesztési kölcsönöket 
vett fel; állhatatos híve lévén annak a, pénzügyileg 
talán kifogásolható, de művelődési szempontból csak 
helveselhető maximának, ho&'v a szellemi haladást 
biztosító intézményekre fordított kiadás az elejtésükkel 
elérhető megtakarításnál mindég gyümölcsözőbb. Nagyon 
szerettük volna udvari, ha a minister a mi intézetünk 
baján is ekként segít, de lehetetlen volt be nem látnunk, 
hogy a zombori államgymnasium épületénél égetőbb 
tanügyi szükségletei is vannak a hazának.

Az ország pénzügyi helyzetének jobbrafordultával 
intézetünk kilátásai is javultak. Állapotának alapos és 
pártatlan megvizsgálása végett Szász Károly ministeri 
tanácsost küldte ki a közoktatási kormány. 1880. június 
27-én látogatta meg az intézetet. Okvetetlenül szükségesnek

4*
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találta az építkezést. Erről a saját szemével látni szerető 
közoktatási minister is meggyőződött, midőn 1881. 
október 24-én Zomborban járt. A mit ettől a látogatástól 
vártunk, bekövetkezett. A minister kilátásba helyezte, 
hogy legközelebb építtet, de annak kijelentése mellett, 
hogy határozott időpontot még ki nem tűzhet.

A mit az ember nagyon óhajt, annak bekövetkezését 
siettetni szereti. Az intézet igazgatója sem tartotta tehát 
korainak már a következő év február 9-én vetni fel a 
kérdést, nem volna-e czélszerű az építkezés idejére íziben 
keresni megfelelő lakást a gymnasium számára? mert 
félő, hogy elhelyezése bérhelyiségben oly akadályokba 
talál ütközni, melyek csak nagymérvű és sok időt igénybe 
vevő átalakítások eszközlésével háríthatok majd el.10) 
Erre a kérdésre következő válasz érkezett le a minis- 
terium tól: „A zombori állami főgymnasium részére egy 
alkalmas épület emelése iránti tárgyalások megindíttatván, 
ezen ügy azon stádiumban van, hogy az épület terve 
és költségvetése rövid idő múlva rendelkezésre fog állni. 
Még azon esetre is, ha a kérdéses terv és költségvetés 
az 1883. évi államköltségvetésbe felvétetvén, az 1882. 
év végén illetve az 1883. év első hónapjaiban a 
törvényhozás által szabályszerűen tárgyaltatnék, illetőleg 
egy Zomborban építendő új állami főgymnasim helyben- 
hagyatni s a költségek a törvényhozás által megszavaztatni 
fognak, — a terv tettleges kivitelének időpontja ez idő 
szerint még meg nem határozható. — Ennélfogva 
annak szükségessége, hogy a zombori főgymnasiumnak 
a még csak tervbe vett építkezés tartamára már 
most bérhelyiség szereztessék, jelenleg még be nem 
következett. “ 17)

Ez a nagyon is világos utalás további várakozásra 
kellemetlenül érintette ugyan a kart, de abból, hogy 
intézeti épületének ügye az actuális kérdések sorába 
került, megnyugvást merített. Azonban az 1883-iki év
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sem érlelte meg a kérdés végleges megoldását. Csak 
annyi történt, hogy a vallás- és közoktatásügyi minister 
1500 irtot tétetett be az országos költségvetés „Beruhá- 
zások“ rovatába „a zombori m. kir. államgymnasiumi 
épület létesítésére czélba vett előmunkálatok költségeire. “ 

Magát az épületet, valamint a ráfordítandó költséget, 
az 1884-iki budget tárgyalása alkalmával szavazta meg 
a törvényhozás. E határozat foganatosítása előtt Barthal 
József zombori takarékpénztári igazgató és városi 
bizottsági tag az 1884-ik évi április 7-én tartott 
törvényhatósági közgyűlésen azzal az indítványnyal 
lépett föl, hogy a gymnasium építésével kínálkozó és 
belátható időben vissza nem térő alkalmat a Basa- és 
Iskola-utcza nagyon kívánatos szabályozására használja 
föl a város. A közgyűlés elfogadta az indítványt és 
végrehajtása módozatainak megállapítása végett bizottságot 
küldött k i.18) A bizottság az 1884-ik évi április 27-én 
tartott városi közgyűlésen következő javaslatot te tt: 
„Az iskolateleknek a Szentháromság-térre néző sarka a 
bemutatott mérnöki rajzhoz képest elvágandó, s tekintve, 
hogy ezen elmetszés folytán a jelenlegi iskola-telek 
207 m2-rel kisebb lesz, a szomszédos Stebler Lajos-féie 
ház megvétele válik szükségessé; mely esetben a két 
telek egyesíttetvén, egyidejűleg véleményezi, hogy az 
ekként egyesítendő két telek két részre osztassék, melyből 
1285 m2-t magában foglaló rész a gymnasiumi építésre 
adatnék át, 624 m2 pedig a város tulajdonában hagyassák.“ 
A döntés következőleg hangzott: „Tekintettel arra, hogy 
az iij gymnasiumi épület 113,000 írtot meghaladó 
költségelőirányzata az országos költségvetés alkalmával 
immár jóváhagyatott; a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium a jelen iskolatelekre építendő új gymnasium 
mindenesetre tetemes költségbe került tervezetét elkészí
tette, — határoztatott: hogy a város közönsége ez 
érdembeni szándéka az e tárgyra vonatkozó összes iratok
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s tervezet csatolása mellett indokolt felterjesztésben a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministerrel 
közöltessék, illetve nyilatkozata kikéressék.“ ií!)

Erről a dologról a ministerium az intézet igazgatója 
hivatalos jelentéséből még a város közgyűlési határozatának 
felterjesztése előtt értesülvén,20) Fehér Ipoly tankerületi 
főigazgatót, Leővey Sándor ministeri titkárt és Hauszmann 
Alajos műegyetemi tanárt küldte ki azzal a megbízással, 
hogy Zombor város megbizottjaival a helyszínén 
értekezletet tartsanak a fenforgó körülmények alapos 
megvizsgálása czéljából.21) Ezen az értekezleten a város 
megbízottjai azt a kérdést vetették föl, hajlandó volna-e 
a kormány a gymnasium új épületét a róm. katli. elemi 
iskola átellenében levő kincstári telken fölépíttetni, ha 
a város megszerezné. A minister a városhoz az értekez
letről fölvett jegyzőkönyv alapján intézett leiratában a 
régi telek megtartása mellett nyilatkozott azzal a 
kijelentéssel, hogy a Stebler-féle telek * okvetetlenül 
megszerzendő, mire a maga részéről abban a biztos 
reményben, hogy a vételár többletét a város saját jól 
felfogott érdekében meg fogja adni, 5000 irtot szán.22) 
E czélra a város szintén 5000 irtot szavazott meg 1884. 
június 28-án tartott közgyűlésén, de az utcza-szabályozás 
tervének végleges elejtésével, valamint annak különös 
kiemelésével, hogy a kaszárnya és vágóhíd építése súlyos 
terhet ró a városi pénztárra.23) Ez volt-e oka annak, 
hogy a ministerium nem vette igénybe a megszavazott 
összeget ? ki nem deríthető, mert a város ajánlatára nem 
érkezett válasz. Csak évek múlva, midőn a gymnasium 
udvarának megnagyobbítása végett megint kellett telket 
vásárolni, szólította fel a közoktatási kormány a várost 
a megajánlott összeg kifizetésére, de ekkor már nem 
ismerték el kötelezőnek az előbb hozott határozatot.

A Stebler-féle telek megvétele sok huza-vonával 
járt.24) Többet követeltek érte, mint a mennyit meg
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akartak adni. Sem szelíd nyomás, sem kisajátítási eljárás 
megindításának kilátásba helyezése nem használt. Az 
eladó nem tágított.20) Végre is a ministerium adta be 
a derekát 13000 irtot vételár, és 500 irtot a gymnasium 
építése közben állítólag okozott kár megtérítése íejében 
fizettetvén ki a tulajdonosnak. Ez utóbbi összeg vevő 
és eladó megegyezése alapján Zombor város kezelése 
alatt álló ösztöndíj-alapítvány lett, melynek kamatai egy 
a zombori gvmnasiumba járó és megíelelő előmenetelt és 
magaviseletét tanúsító szegénysorsú tanuló megjutalma- 
zására fordítandók.20)

A telket meg kellett szerezni minden áron, mert 
különben udvar és tornacsarnok nélkül maradt volna 
intézetünk. Az építés tervébe az új épület basa-utczai 
szárnyának vége íel volt ugyan véve tonnatermül, de 
oly szűk méretekben, hogy Fehér Ipoly akkori íőigazgató 
nem is valami tágas ebédlőnek minősítette. A mostani 
tornacsarnok íölépítése csak a Stebler-Blumenthal-íéle 
telek megszerzése után vált lehetségessé.

Az építés megkezdését 1884. július 1-re tűzte ki 
a cultusminister azzal a meghagyással, hogy addigra 
megíelelő bérhelyiségekről gondoskodjék az igazgatóság.27) 
Zombor lakásviszonyai közt ez nem könnyű íeladat volt. 
Szerencsés körülménynek mondható, hogy a Csarsch-ház 
összes helyiségeit meg lehetett kapni. Négy osztály, a 
szertárak és az iroda íért el benne. A többi osztály 
elhelyezésére saját házát ajánlotta íel az igazgató a 
körülményeknek megíelelő házbér kikötése mellett.28) Ez 
a ház, az Apatini-utcza végén lévén, jó távolra esett 
ugyan a basa-utczai Csarsch-háztól, de közelebblevőnek 
híján ki kellett bérelni.

Az építéssel való megbízást 108.952 írt és 87 krral 
tett árlejtési ajánlatával Dötzer Lipót budapesti vállalkozó 
nyerte el. A művezetői tisztet Hauszmann Alajos 
műegyetemi tanár teljesítette.29) 1884. július 1-től 1886.
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április 1-ig tartottak az építési munkálatok. Ezen a 
napon vonult be intézetünk új otthonába. Élete e 
korszakot alkotó eseményének fontosságát, csak a tanári 
kar és tanuló ifjúság körére szorított iskolai ünnepély 
jelezte. Az alkalomhoz illő nagyobbszabású ünnepet a 
nagy közönség részvételével azért nem ült az intézet, 
mert új bútorzata ekkor még nem lévén kész, az új 
épületbe ócska bútort kellett beállítani, mi nem mutogatni 
való dolog volt, mert úgy festett, mint újdonat új ruhán 
elnyűtt folt. Házszentelés megtartására később sem 
kínálkozott kedvező alkalom; elmaradt hát végképen.

A felszerelésre 6000 irtot utalványozott a kormány. 
Klamarik János ministeri tanácsos mintái és Fehér Ipoly 
főigazgató szakavatott és körültekintő utasításai szerint 
készült az új bútorzat és a réginek átalakítása.30) 1886. 
október 23-án vizsgálta felül és vette át a szállított 
felszerelési tárgyakat az e végett kiküldött bizottság.31)

Általában véve mind az épület, mind a felszerelés 
bevált, a closet-knél alkalmazott tonnarendszer kivételével, 
mit a város járvány-bizottságának sürgetésére el kellett 
ejteni és pöczegödrökkel helyettesíteni.

Az új épület és a tornacsarnok fölépítése után alig 
maradt udvara az intézetnek. Ez bajnak ugyan baj volt, 
de mégsem akkora, hogy orvoslásával nem lehetett volna 
addig várni, míg a tőszomszédos háztelek eladó lesz. 
1892. július 14-én 215. sz. a. jelentette az igazgatóság 
a felettes hatóságnak, hogy ez az eset bekövetkezett. A 
kormány sokallotta ugyan a 10,000 írtban megállapított 
vételárt, de utóbb mégis belement az alkuba abban a 
feltevésben, hogy a város 1884-ben tett ajánlatát 
készpénzre fogja váltani. De a város szabadkozott. És 
a dolog; talán abban is marad, ha az intézeti udvar 
megnagyobbítását ok vetetlenül szükségesnek nem láttatja 
az a jelenleg erősen propagált paedagógiai meggyőződés, 
hogy a tanuló ifjúság annyira felpanaszolt szellemi
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túlterheltetésének legbiztosabb ellenszere a testi nevelés 
a szellemet is edző hatása.32)

Még esak díszterein kellene főgymnasiumunknak. 
Erre azonban épülete mai ? structurája mellett nem igen 
van kilátás; habár nem fényűzési czikk, hanem a kor 
színvonalán álló középiskola kellékeinek egyike, mert 
eszköze oly hangulatok keltésének, melyek a tartamuk 
alatt történő benyomásokat maradandókká teszik a 
tanuló ifjúság fogékony kedélyében.

Az épületre tényleg kiadott összeg nem sokkal multa 
felül az előirányzatot. Praelimináltak 113.681 irtot és 
kiadtak 115.000 irtot. Akifizetés négy részletben történt: 
1884- és 1885-ben harmincz-harminczezer, 1886-ban 
37 ezer és 1887-ben 18 ezer írttal.33)

Az építési előmunkálatra költött 1500, a Gass-féle 
telekért fizetett 10.000 és a felszerelésre fordított 6000 
frt hozzáadásával az összes költségek összege 132.500 irt.

HATODIK FEJEZET.

Az intézet életfolyamata.

XIII.

Mint minden közösen végzendő munkánál, úgy 
annál is, mit egy középiskola tanári testületé végez, a 
siker alapföltétele az, hogy a munkások mindegyike, a 
reá eső munkarészletet akként végezze, a hogy azt a 
kitűzött czél elérése végett megállapított eljárás meg
követeli. De ennek az alkalmazkodásnak folytonossága, 
az ember ama tulajdonságánál fogva, hogy a maga 
véleménvéhez inkább ragaszkodik, mintsem másét 
elfogadná, csak úgy biztosítható, ha szükségességének 
érzete annyira hatja át a testületet, hogy normává 
jegeczedik ki, ellentétes egyéni velleitások korlátozására.
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Minthogy azonban az ilyen norma másként mint 
összeszokás és összhangzatba hozott gondolkodásmód 
alapján ki nem fejlődhetik, mi ismét csak tartósabb 
együttmunkálás eredménye: új intézetek működésének 
sikerét semmi sem koczkáztatja annyira, mint gyakori 
vagy extensiv személyváltozás.

A zombori állami főgymnasinm tanári karára sok és 
nagy változást hozott az a 18 esztendő, mely kiegészítése 
óta eltelt. Nem múlt el két egymásra következő év 
személycsere nélkül. Ennek a folytonos fluctuátiónak 
már magában véve is káros hatását fokozta még az a 
körülmény, hogy nem csak azok az okok idézték elő, 
melyek minden nagyobb testületnél természetszerűen 
elő szoktak fordulni, hanem azok is, melyek meggyűlt 
kóranyag jelenlétét árulják el. Fegyelmi elbánás 
következményei ismételten rázkódtatták meg a kart.

Kocsmár József már említett végleges felmentése 
után1) a mennyiségtani s természettani tanszéket Malesevits 
Miklós kapta meg, a rendes tanársággal együtt. Zsuffa 
Vincze is ekkor jutott álláshoz. Rendes tanárrá való 
kinevezésére azonban évekig kellett várnia; mert a 
tanszéket melyre képesítve volt, Petricskó Jenő látta el. 
Csak ennek 1881-ben saját kérelmére Beszterczebányára 
történt áthelyezése után vehette át szaktárgyainak 
tanítását mint rendes tanár. 1895. elején bekövetkezett 
haláláig volt karunk tagja. Helyébe Uhlmann Miklós 
modori polgári iskolai tanárt nevezték ki.

Zsuffa Vincze maradandó érdemet szerzett magának 
intézetünk körül. A gondozására bízott természetrajzi 
szertárt nemcsak gyarapította elismerésre méltó buzga
lommal, hanem az általa vagv utasítása szerint kitömött 
állatoknak a természetet híven visszatükröző művészi 
formájával megtekintésre méltó és tanulságos gyűjte- 
ménynyé is tette.

Szakavatott vezetése alatt tanítványai is megkedvelték
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a tömés mesterségét, és nem egy lett közülök a mester 
jobb keze. Mekkora volt az intézetnek tett szolgálatok 
értéke, kitűnik abból, hogy a közoktatásügyi minister 
külön leiratban adott elismerésének kifejezést.2)

1878. március 22-én Meri Ferencz halála döbbentette 
meg az intézetet. Méregpohárral vetett véget életének, 
elviselhetetlennek találván azt az erkölcsi állapotot, 
melybe mindazok jutnak, kik az érzékiség vágyainak 
kielégítését többre tartják az élethivatás hű teljesítéséből 
fakadó örömeknél. Mert a mely kedély elveszti képességét 
a szellemi javak élvezésére, abban csakhamar oly 
szükségletek támadnak, melyek sokkal gyorsabban 
szaporodnak és izmosodnak, hogysem a kielégítésükhöz 
szükséges eszközök becsületes munkával meg volnának 
szerezhetők. De ha a lelket ily ellentét marczangolja, 
akkor szinte lehetetlen az erkölcsi magatartás kifogás
talanságát a szenvedélyek árja ellenében megvédeni.

Halála előtt — bosszúérzetből-e ? vagy abban a 
reményben-e? hogy enyhébb lesz fölötte a világ ítélete, 
ha kimutatja, hogy mások sem jobbak nálánál, fölösleges 
kutatni — abból, a mi rosszat kartársairól hallott, tudott 
vagy tudni vélt, valóságos bűnlajstromot állított össze. 
A vádirat el is jutott oda, a hova szánva volt, de nem 
eredményezte azt, a mit szerzője remélt; mert az ennek 
következtében megejtett vizsgálat, részben alaptalanoknak, 
részben kicsinyeseknek találta a felhozott vádakat.3)

Meri helyét Báumel Ede foglalta el, kit 1886-ban 
Roediger Lajos fehértemplomi főreáliskolai tanár váltott 
fel. Báumelt Sopronba helyezték át.

A boszniai occupatió Malesevits Miklóst szólítá el 
körünkből. Távolléte tartamára mint ideiglenes helyettes 
tanárt Városy Tivadar oki. tanárjelöltet alkalmazták; 
kit azonban a kar ismételten kifejezett kivánságára 
Malesevits szerencsés visszatérte után is meghagytak az 
intézet kötelékében, előbb helyettes, utóbb rendes tanár
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minőségében. 1890-ben az újvidéki kir. ka'th. főgymnasium 
igazgatóságát nyerte el. Helyébe Balog Péter szolnoki 
helyettes tanárt nevezték ki, ennek rendes tanárrá 
előléptetése és Szolnokra kinevezése után pedig dr. 
Major Károly hód-mezővásárhelyi tanárt.

Meri Ferencz sírja még be sem gyöpesedett, már 
is új válság előtt állt a zombori magyar kir. főgymnasium 
tanári kara. Egyes tagjairól oly hírek keltek szárnyra, 
melyek alapossága esetén a vihar kitörését csak óhajtani 
kellett, hogy a levegő minél előbb megtisztuljon.

Ha azt a mivel intézetünk akkori karának egyes 
tagjait vádolták, és a mi fájdalom! alaposnak is bizonyult, 
nem tanár követi el, a nagy közönség vagy észre sem 
veszi, vagy ha igen, minden fölháborodás nélkül tér 
fölötte napirendre. De az tűrhetetlennek tűnt fel előtte, 
hogy azok, kikre gyermekei nevelését bízza, erkölcsileg 
kifogásolható emberek legyenek. A milyen helyes és 
magától értetődő dolog ez, époly érthetetlen az, miért 
nem alkalmazza a világ a tanári állás nagyrabecsüléséből 
levont eme mértéket akkor is a tanárokra, midőn nem 
megítélésükről, hanem a nekik megadandó társadalmi 
positióról van szó. Hogy a tanár tiszta jellemű, kitűnően 
képzett és fenkölt érzelmű ember legyen, mindenki 
természetesnek sőt szükségesnek találja, de olyanok 
nagyon kevesen vannak széles e hazában, kik a tanárokat 
társadalmi tekintetben legalább oda soroznák, a hol a 
velük ugyanazon fokú qualificátióval és képzettséggel 
bíró más állásbeliek állanak. — A közoktatásügyi 
kormány egyébiránt gyorsan, erélyesen és gyökeresen 
járt el intézetünk akkori bajának orvoslásában. A vétkesek 
meglakoltak. Ennek constatálása után e szomorú ügynek 
további részletezése nemcsak fölösleges, hanem meg sem 
engedett; mert a történetírónak nincs joga élő ember
társainak nyugalmát már megbűnhődött vétkeik és 
botlásaik nyilvános íölhánytorgatásával zavarni. A helyzet
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komolyságának megvilágítására elég annak megemlítése, 
hogy a közoktatási minister az egész tanári kar 
feloszlatásának gondolatával foglalkozott.4)

Az 1878— 79-iki tanév végén karunk kötelékéből 
egyszerre három tanár lépett k i : Rejtényi József 
nyugdíjba ment, Podhradszky József és Pottokár Endre 
végkielégítést kaptak. A létszámot dr. Margalits Ede 
bajai, dr. Molnár István Lajos fehértemplomi és dr. Simon 
Sándor József beszterczebányai főgymnasiumi tanár 
kinevezésével egészítették ki. Simon 1891— 92-ben 
Szolnokra helyeztette át magát, Molnár pedig 1893— 94-ben 
Pozsonyba. Az előbbinek dr. Temesváry János aradi 
főreáliskolai, az utóbbinak Kiss Béla Ferencz-József 
intézeti nevelő lett az utóda, kit előbbeni helyére 
visszatérte után 1894— 95-ben Kende Ferencz soproni 
főreáliskolai tanár váltott fel.

Az 1880/81— 1885 86-ig terjedő időközben aránylag 
kevés személy változás történt. Petricskó Jenőn kívül 
más nem hagyta el az intézetet a tulajdonképeni tanári 
személyzetből. A kar csak annyiban változott, amennyiben 
Zsulyevits Ernő oki. tanárjelölt 1884— 85-ben engedélyt 
kapott, hogy mint díjtalan próba éves tanár működhessék. 
Ebben a minőségben 4 tanéven át volt intézetünkkel 
összeköttetésben. Ismételten változtak azonban a róm. 
kath. hitoktatók. Maison Mihály eltávozása után, ki 
rigyiczai plébános lett, Vaszner Lipót vette át a róm. 
kath. tanulóifjúság lelki gondozását, mint ideiglenes 
helyettes. A következő tanév beálltával Vojnits Dánielt 
nevezték ki. Ezt 1885— 86-ban Néverv Sándor váltotta

%J

fel, kire már a következő tanévben Buday Gergely 
következett.

1872-től 1894-ben bekövetkezett haláláig Zsivkovits 
Döme volt az intézet gör. kel. hitoktatója. Jóval halála 
előtt szolgálatképtelenné válván, helyetteséül Kirják 
Miklóst rendelte ki a felettes egyházi hatóság. Az
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1894— 95-iki tanév folyamában Pavkovits György lett 
a gör. kel. bit tan és a kezdők csoportjában a szerb 
nyelv előadója.

Az 1885— 86-iki tanév elején Radies György igazgató 
nagy beteg lett. Föl sem kelt többé kórágyából; 1886. 
márcz. 4-én kiszenvedett. Előterjesztésére Jeszenszky 
Dezső tanárt bízta meg a vallás- és közoktatásügyi 
minister az igazgatói teendők ideiglenes vezetésével. 

Radics György áldott emléket hagyott maga után. 
Érdemeit dr. Molnár István Lajos méltatta az 

1885— 86-iki tanév értesítőjében közzétett nekrológban. 
Hadd álljanak itt azok a sorok, melyek munkásságának 
legnagyobb eredményére és hivatalos kötelességei 
teljesítésének módjára vonatkoznak:

„Sok küzdelem és fáradság után végre fennállásának 
14-ik évében elérte a zombori állami főgymnasium azt, 
hogy szegényes zsellér-házaiból lakályos palotába vonul
hatott. És az irgalmatlan halál úgy végezte, hogy aki 
ezért a őzéiért legtöbbet dolgozott, aki hosszú türelmének 
ezen gyümölcsét legjobban megszolgálta: épen az járjon 
úgy, mint Mózes az Ígéret földjével, hogy csak látta, 
de nem települhetett oda.“

„Mint igazgató gondosan kerülte a látszatát is 
annak, hogy a főnök praetensiója kiérezzék intézkedéseiből. 
Nem szűnt meg buzdítani, lelkesíteni, az önérzetet, a 
liivatásszeretetet fokozni kartársaiban; de inkább szívesen 
elvégezte a más dolgát is, csakhogy a szeretet hangját 
ne kelljen az utasítás érdes szavával meghatályosítani. “ 

„Az ifjúságot a vallásosság, hazafiság és önképzés 
háromegy cultusára serkentette ..

„Legjobban kitetszett csinálatlan gyöngéd humanitása 
akkor, ha bármily oldalról jött panaszban kellett 
bíráskodnia. Először rendesen kiévelődte m agát: még 
a constatált csíny után is töprengett, hogy nem-e keserít 
el egy romlatlan gyermeket megtorló föllépésével; úgy
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hogy mire dorgáláshoz kellett fognia, kérésnél, intésnél, 
buzdításnál egyébre nem talált szavakat. “ Dr. Margalits 
Ede lett utóda a vallás- és közoktatásügyi minister 
1886. ápril 17-én 15,712. sz. a. kelt rendelete alapján. 
Az ekként megüresedett eláss. phil. tanszéket Danielovits 
Kálmán ungvári főgymnasiumi helyettes nyerte el mint 
rendes tanár. Ugyanekkor lett Rácz Soma losonczi 
helyettes tanár is karunk tagja, a kar létszámának 
emelését az első parallel-osztály megnyitása tevén 
szükségessé.

Mind Margalits, mind Danielovits már 1891— 92-ben 
váltak meg az intézettől. Az előbbi Budapestre, az utóbbi 
Munkácsra helyeztette át magát. Az intézet vezetését 
ekkor Gerevics Gusztáv fehértemplomi igazgató vette 
át; Danielovits helyét pedig dr. Vas Antal zsolnai tanár 
foglalta el.

Margalits 1890. márcz. 21-től 1891. január 20-ig 
terjedő szabadságideje alatt eleinte Yárosy Tivadar volt 
a helyettesítéssel megbízva, Újvidékre történt kinevezése 
után pedig Jeszenszky Dezső.

Margalits terjedelmes, még a tanári kar reorganizálását 
is czélzó reformok szándékával vette át az intézet 
vezetését. Azonban nem igen volt érkezése terveinek 
végrehajtására. Már 1890. márcziusban 10 hóra terjedő 
szabadságot vett. Ez alatt fegyelmi vizsgálatot indítottak 
ellene. A vizsgálat eredménye nem jutott ugyan a tanári 
kar tudomására, de alaposnak látszik a föltevés, hogy 
Margalits kérelme Budapestre való áthelyeztetése iránt 
és fegyelmi ügye közt, oksági kapcsolat volt.

Dr. Bayer Ferencz székesfehérvári főreáliskolai tanár 
kit Prámer Elek nyugdíjaztatása után neveztek ki, csak 
az 1887— 88-ik tanévben volt karunk tagja. Debreczenben 
vállalván hivatalt, tanszékét Zlinszky Aladár bajai 
főgymnasiumi helyettes tanár nyerte el, ki 1893— 94-ig 
maradt intézetünk kötelékében. Saját kérelmére Pozsonyba
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nevezték ki helyettes minőségében.

Az 1891 — 92-ik tanév elején Bergmann Ágost is 
elhagyta intézetünket. Egerbe helyeztette át magát. 
Ruprecht Alajos szatmári helyettes tanár lett utóda, kit 
már a következő évben Közménvi Ferencz trencséni 
gymnasiumi tanár követett. Ez alig nehány hétig 
tanárkodott nálunk. Folytonos betegeskedése következté
ben szolgálatképtelenné levéli, végkielégítették. Helyébe 
Mészáros Lajos fehértemplomi tanár lépett.

Az 1892— 93. tanévben a II—ik osztály mellé 
fölállított párhuzamos osztály ellátására Széky István 
oki. tanárjelöltet mint helyettes, dr. Fodor Gyulát 
Szatmárról mint rendes tanárt rendelte ki a nagyméltóságú 
ministerium. Úgy Fodor, mint utóda Cselkó József 
lugosi tanár csak egy évig voltak intézetünk tanárai. 
Előbbi Szatmárra, utóbbi Zsolnára kérezkedett el, 
miközben Széky István rendes tanár lett. Cselkó József 
helyébe dr. Ferencsik Lajos temesvári főreáliskolai tanárt 
nevezték ki az 1894— 95-iki tanév elején.

1891— 92 óta mint iskolaorvos és az egészségtan 
tanára dr. Flesch Adolf működik.

Igazgatói, tanári, kinevezett hitoktatói és torna-tanítói 
minőségben eddigelé 55 egyén működött intézetünkben. 
A mostani kar kötelékében már csak ketten vannak 
azokból, kiket az intézet életbeléptetésekor kineveztek.0)

Az igazgatóság 23 év alatt 6-szor ment át más és 
más kezekbe a három hónapnál tovább terjedő interimeket 
beleértve. Sokkal erősebb hullámzás ez, liogysem egységes 
paedagógiai szellem és szilárd methodi kai traditió 
kifejlődhetett volna.

Megesett, még pedig kelleténél gyakrabban, hogy 
új tagok kinevezésénél nem annyira a megüresedett 
tanszék szakszerű betöltése, mint inkább a kinevezett 
elhelyezése volt az irányadó tekintet. A testületi béke
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agyarkodás, áskálódás és kapczáskodás felb utánozhatott 
volna. A kart átható testületi szellemnek mindég volt 
elegendő ereje személyes differentiák és botlások nyilvános 
pertractálásának megakadályozására. A viszonyt igazgató 
és a kar tanártagjai közt azok a tekintetek állapították 
meg, melyek oly emberek érintkezését szabályozzák, 
kiknek nincs okuk egymás őszinteségében kételkedniük. 
Ujjhúzásra vagy opponálásra az opponálás kedvéért 
sohasem került a dolog. Ha pedig tagjai egyikének- 
másikának emberi gyarlósága tarthatatlan állapotot léte
sített, mi fájdalom! több Ízben fordult elő, akkor a kar 
ép része mindég azon volt, hogy a „restitutio in intergrum“ 
fölösleges zaj és erkölcsi műdüh és ha lehetett, a felettes 
hatóság közbelépésének igénybevétele nélkül történjék.6)

Irodalmilag tevékeny tagjai mindég voltak és jelenleg 
is vannak karunknak. De az a követelő elkapatottság, 
mely a valóban szerzett vagy csak képzelt írói érdemekre 
támaszkodó önérzet hypertropliiajából fakad, sohasem 
kaphatott lábra közöttünk, mert mindég voltak közve- 
tetlenül szemlélhetők oly példák, melyek ellenállhatatlan 
erővel a mellett bizonyítanak, hogy sikeresen tanítani 
és nevelni írói babérkoszorúval föl nem díszített fővel 
is lehet.

Hog*v városunk culturális érdekeinek előmozdítá- 
sában az iskolán kívül is részt vett a tanári kar, annyira 
magától értetődő dolog, hogy említeni is fölösleges.7) Ha 
kevesebbet tett, mint a mennyi tőle telhetett volna, nem 
akaratán, hanem a fölhasználható alkalmak ritkaságán 
múlott.

A politikai élet mozgalmaival szemben a kar többsége 
mindég tartózkodó álláspontot foglalt el, anélkül azonban, 
hogy ama tagjainak sorsát, kik politikai szereplésük révén 
előkelő connexiokra és pártnépszerűségre tettek szert, 
valaha irigyelte volna.8)
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XIV.

A zombori m. kir. állami főgymnasium nem egyesíti 
magában annak a területi körnek gymnasiumba járó 
tanulósága összességét, a honnan újonczai törzsét szedi. 
E kör tanulóságának jelentékeny része felekezete intézeteit 
keresi íöl, ha ezek az intézetek Zombornál távolabb esnek 
is lakóhelyétől. Volt időszak, melyben zomboriak is 
gyakran mentek máshova tanulni. Ez a kivándorlás főleg 
Fehér Ipoly főigazgatósága alatt öltött nagyobb méreteket. 
Felötlött, hogy kiváltképen a VII-ik és VIII-ik osztályba 
járó zomboriak próbálnak másutt szerencsét. Ezekről a 
tanulókról ismételten készíttetett kimutatást a főigazga
tóság.9) Ebből kitűnik, hogy a kivándorlók legnagyobb 
része a halasi ev. ref. főgymnasiumot kereste föl. Voltak 
olyanok is, kik Kecskemétre mentek; és sajátságos, hogy 
ezek, habár katholikusok voltak, nem az ottani r. kath., 
hanem az ev. ref. főgymnasiumba vétették fel magukat. 
De ez csak addig tartott, a míg általánosabb nem lett 
a tanuló ifjúság közt az a tapasztalat, hogy azok a 
kedvezmények, melyeket keres, sehol sem találhatók. 
Újabban nem minden évben előforduló kivétel, ha zombori 
neuv itthon tanul. És ilyen kivételek mindaddig elő 
fognak fordulni, a míg a tanuló ifjúságból végkép ki 
nem vész az a hit, hogy az egyik intézetben könnyebb 
boldogulni, mint a másikban.

A míg annak az ösztöndíjnak az élvezete, melyet a 
magyar közoktatási kormány magyar középiskolákat 
látogató horvátországi tanulók számára alapított, nem 
volt Budapest egyik intézetének látogatásához kötve, 
horvát tanulók is jártak nálunk iskolába; számuk azonban 
sohasem érte el a tizet. Ennél nem igen nagyobb azoknak 
a tanulóknak száma sem, kik az ország más megyéiből 
származnak, külön-külön véve a megyéket. Legtöbben 
jönnek a tőszomszédos Torontálból és Baranyából.
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Az első évtizedben helybeliek és bácsmegyeiek 
majdnem egyenlő számmal voltak; azóta a helybeliek' 
javára változott a viszony, úgy, hogy jelenleg tanuló 
ifjúságunk kétharmada helybeli. Intézetünk tehát főleg 
Zombor városa ethnographiai, művelődési és társadalmi 
állapotait tükrözi vissza.

Tanuló ifjúságunk túlnagy része az „intelligentia“ 
nevezete alatt értett társadalmi osztálvok, valamint kis- 
birtokosok, kisiparosok és kiskereskedők gyermeke. Az 
állami és törvényhatósági tisztviselők szolgáltatják a 
legnagyobb, a nagybirtokosok és nagybérlők a legkisebb 
contigenst. Tanuló ifjúságunk szüleinek legnagyobb része 
súlyos tehernek találja tehát azt, hogy a zombori magy. 
kir. állami főgymnasium hazánk ama vidéki középiskolái 
közé tartozik, melyekben fölvételi- és tandíj fejében 
legtöbbet kell fizetni.

Intézetünk népességének viszonyai nem egyenletesek. 
Ar-apály vehető észre. A létszám fokozatos emelkedésének 
első periódusa az 187 9/80-iki tanévig tartott. Ebben az 
évben a felvett tanulók száma 348-ra rúgott. 1895y96-ig 
ez volt a népesség maximuma. Az 1880/81 — 1890/91-ig 
terjedő időszak az apály periódusa. 1885/86-ban már 
csak 245 tanuló iratkozott be. 1886/87-ben és 1887/88-ban 
mutatkozott ugyan emelkedési tendentia, de állandóság 
nélkül; mert a következő három évben folytonosan 
csökkent a létszám, míg végre 241-re apadt. Ez volt 
eddig a népesség minimuma, az intézet kiegészítésének 
éveit bele nem értve. A létszám második emelkedésének 
periódusa az 1891/92-iki tanévvel kezdődött és állandó 
is maradt, úgy, hogy 1894 95-ben a beírt tanulók száma 
ismét meghaladta a 300-at.

A felvett tanulók számának évi átlaga 285, az 
évközben kimaradók-é 30, az év végéig kitartók-é tehát 
255. Átlag 75 tanuló iratkozik be az első osztályba. 
Ezeknek legfölebb tizedrésze jut a YHI-ikba.

5*
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Vallásra nézve az ifjúság rom. és görög katholikus, 
protestáns, görög keleti és izraelita. A tanév végéig 
megmaradó tanulók átlagos létszámának a róm. katho- 
likusok 57V2, a görög keletiek 2372, az izraeliták 1572, 
a protestánsok 3, a görög katliolikusok 72 százalékát 
teszik. Eleinte több ág. ev. hitv. tanuló iratkozott be 
mint ev. ref., most megfordítva áll a dolog. Az utolsó 
két évben a protestánsok száma jelentéken jen  növekedett.

A magyar, a német és a szerb-bunyevácz nyelv 
dívik intézetünkben kezdettől fogva. 1879/80-ban 348 
beírt tanuló közül 117 tudott mind a három nyelven, 
vagyis a létszám 33%-a; 1889/90-ben 251 közül már csak 
31, a létszám 12%-a. Minthogy azonban a magyarul 
tudók átlagos percentje változatlan maradt, nyilvánvaló, 
hogy nem a magyar, hanem a német és szerb-bunyevácz 
nyelvek vesztettek extensitásban. A magyarul és szerbül, 
valamint a magyarul és németül tudók százaléka állandó 
ugyan, de abból a tényből, hogy a magyarul és szerbül 
tudók száma a szerb anyanyelvűek számával azonos, 
ellenben kétszer annyian tudnak magyarul és németül, 
mint a hány német anyanyelvű van, az következtethető, 
hogy a magyar anyanyelvű inkább tanul meg németiül, 
mint szerbül.

1876/77— 1892/93-ig a csakis magyarul tudó tanulók 
száma a létszám 6 százalékáról annak 27%-ra emelkedett; 
tetemesen növekedett tehát azoknak a magyar családoknak 
a száma Zomborban és környékén, melyek gymnasiumba 
járatják a fiaikat. A német és szerb anyanyelvűek, 
csekély ingadozástól eltekintve, ugyanaz maradt.

Oly tanuló, ki csakis németül tudott, kettőnél 
sohasem volt több intézetünkben. A csakis szerbül tudó 
tanulók száma 16-ról, mint maximumról, szintén kettőre 
apadt az utolsó két évben. Megannyi bizonyítéka a 
magyar nyelv térfoglalásának.

1884/85-ben 248 tanuló közül 115 vallotta magát
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mag járnák. 18 94/9 5-ben 318 közül 199. Átlag véve 
magvar a tanuló ifjúság létszámának 557a, szerb 23V*, 
német IOV2 százaléka ; a maradék a bunyevácz és ruthén 
anyanyelvűekre esik.

Intézetünk tanuló ifjúságának tanulmányi előmenetele 
kielégítőnek mondható; nem éri el ugyan a legmagasabb 
fokot, de nem száll le a minimális mérték alá sem. A 
minden tantárgyból jeles tanulók az átlagos létszám 
három, az ismétlők annak tiz százalékát teszik. Legsí- 
mább a magyar anyanyelvűek haladása; legnehézkesebb 
a szerbeké; de a kitartás legszebb példáit ők adják, a 
mennyiben nem egy szerb tanuló, ki fölvételekor egy 
kukkot sem tudott magyarul, nemcsak boldogult, hanem 
az elsők sorába is küzdötte fel magát. Figyelemre méltó 
jelenség azonban, hogy az intézetnek nem volt egyetlen
egy szerb növendéke sem, ki gymnasiumi cursusa alatt 
hibátlanul sajátította volna el a magyar nyelvet szóban 
és írásban. A magyar nyelvérzék általában gyenge.

Az utilitarismus jobban érvényesül most mint még 
csak röviddel ezelőtt. Még a tehetségesebbek nagy része 
is nem azért tanul, hogy tudjon, hanem azért iparkodik 
tudni, hogy átmehessen. De voltak az intézetnek oly 
növendékei is, kik a tudásban és gondolkodásban a 
gymnasiumban elérhető legmagasabb fokot csakugyan 
elérték.

A népiskolai bizonyítvány alapján felvettek készült
sége nem mindég elegendő a haladás biztosítására. 
Különösen a görög keleti népiskolákból kikerült növen
dékeknek kell nagy akadályokkal küzdeniök; mert 
nagyon kevesen tudnak közülök folyékonyan magyarul 
olvasni és latin betűkkel biztosan írni.

Görögpótló tárgyakat, a választásra jogosult osztá
lyok létszámának átlag 447a százaléka választott az 
í 890/91 — 1894/95-ig terjedő időszakban. Ezeket bar
bároknak nevezte el a görögül tanuló ifjúság. Azokra
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nézve, kik csak azért nem tanulnak görögül, hogy egygyel 
kevesebb órájuk legyen hetenkint — és ilyenek vannak 
— nagyon találó ez az elnevezés.

A tornában tanúsított buzgóság és kedv mindég 
kellő volt. A felmentést kérelmezők száma csekély. Kiváló 
tornászai mindég voltak az intézetnek; pedig csak a 
nyári hónapokban volt torna az új épület használatba 
vételéig. Az 1894/95-iki kerületi tornaversenyen egy 
tanulónkat éremmel tüntették ki.

Az érdeklődés rendkívüli tárgyak iránt hanyatlott. 
Dal- és zenekört is csak „pressiori douce“ alkalmazásával 
lehetett összehozni.

Az 1895/96-iki tanévig 19 rendes és egy rendkívüli 
érettségi vizsgálat folyt le intézetünkben. Jelentkezett 
összesen 260 tanuló. A jelentkezők közül átment 180, 
még pedig egyszerűen és jól 156, jelesen 24, a javító 
vizsgálatra utasítottakat és utólagosan éretteknek nyil
vánítottakat ide nem értve.

1876/77— 1880/81-ig a jelentkezők száma 28-ra 
szaporodott. Ez utóbbi évtől 1890/91-ig 4-re szállott alá. 
Azóta ismét emelkedőben van a jelentkezők száma.

Legkedvezőbb volt az 1877/7 8-iki rendkívüli és az 
1880/81, valamint az 1892/93-iki rendes vizsgálat, a 
mennyiben az elsőn és utolsón valamennyi, a középsőn 
28 jelentkező közül 26 ment át.

1883/84-ben 18 jelentkező közül csak 7 felelt meg, 
1889/90-ben 6 közül csak 2. Ezek intézetünk leggyengébb 
érettségi vizsgálatai.

1883/84, 1888/8.9 és 1894/95-ben egy jeles sem 
volt a vizsgázók közt; legtöbb 1876/77-ben, a mikor 
10 érettnek nyilvánított vizsgázó közül 3 felelt meg 
jelesen.

Egy-egy érettségi vizsgára 13 vizsgázó jutott átlag. 
Megfelelt a jelentkezők 69 százaléka.

Az éretteknek nyilvánított tanulók közül 19 a papi,
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70 a jogi, 37 az Orvosi, 13 a tanári, 14 a mérnöki és 
27 más pályára szándékozott lépni.

Tanuló ifjúságunk erkölcsi magatartása elég jónak 
volt minősíthető mindég. Jóval több volt mindig a 
kifogástalan, mint a kifogásolt magaviseletű tanuló. Súlyos 
vétségek az iskolai törvények ellen csak elvétve fordultak 
elő. A tisztességtudás és illedelmesség dolgában marad 
ugyan fenn kívánni való; de a deák-betyarismus sohasem 
harapódzott el. Nagyon ritkák a renitentia esetei is. 
Olyanok, kik árúlkodással és kémkedéssel akarták volna 
magukat behízelegni, alig akadtak. Igaz, hogy erre nem 
is kaptak impulsust a tanulók. Gyakori ellenben a 
megszokásból való káromkodás és az, mit Bácskában 
„prandaszájúság“-nak szokás nevezni.10) Előfordult szer
telen szemérmetlenség esete is.11) Vétség „in puncto sexti “ 
egynél-kettőnél több nem jutott a tanári kar tudomására. 
A dohányzás rég meggyökerezett rossz szokás és kelleténél 
nagyobb mértékben van elterjedve; de a hajlandóság 
szeszes italok élvezésére és korcsmák látogatására, mintha 
csökkent volna a múlthoz képest. Hazug volt és van, de 
nem több mint bárhol másutt. Ugyanez mondható a 
csenésről is. Kártyázni kártyáznak, de a játékszenvedély 
kifejlődésének mindég sikerült elejét venni. A tekepálya 
nagy vonzó erőt gyakorol.

Kizárás esete csak nyolczszor fordult elő az intézet 
fennállása óta. A középiskola legsúlyosabb büntetését, a 
monarchia, vagy az ország összes intézeteiből való kitiltást 
egyszer sem kellett alkalmazni. A „consilium abeundi“ 
esetei sem voltak gyakoriak.

A felvételi év leszállítása óta gyerekesebb lett az 
ifjúság általános magatartása, fájdalom! a nélkül, hogy 
a gyermeki ártatlanság növekedett volna. De azért az 
iutézet sohasem volt híjával oly növendékeknek, kik 
nemcsak komoly és önérzetes magatartást, de nagy 
erkölcsi erőt is tanúsítottak, kizárólag óraadással tartván
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fenn magukat a legalsóbb osztálytól kezdve a legfel
sőbbig. 12)

A kedv a lapdázáshoz és a vele rokon játékokhoz 
évről-évre alább és alább szállott, úgy, hogy majdnem 
kiveszett; nagy ideje volt tehát felélesztésére kísérletet 
tenni. Nagyon kedvelt időtöltés azonban a korcsolyázás, 
a csónakázás nem annyira. A Flaubert-puskával való 
vadászat13) és a bicvclizés, a hozzávaló eszközök költséges 
volta miatt, inkább csak általánosan óhajtott, mint 
elterjedt.

A gyűjtők száma nagyon leapadt; alig van már 
tanuló, kinek a maga emberségéből volna valamelyes 
növény-, bogár-, lepke- vagy tojásgyűjteménye.

Az egy és ugyanabba az osztályba járó tanulók 
rendszerint egykorúnk is. A korkülönbség ama maximuma, 
mely a fölvételre vonatkozó szabályok szigorú megtartása 
mellett is lehetséges, előfordul ugyan, de nem volt 
sohasem nagyobb bajok forrása.

Szerbek és nem szerbek intézetünkben két elkülö
nített társasági kört képeznek kezdettől fogva. Nyilt 
ellenségeskedés nincs köztük, de benső barátság sem. 
Megférnek egymással, de elkülönödöttségük tudatával. 
Ez a viszony nem nélkülözi a politikai háttért. Ennek 
constatálására elég azt megemlíteni, hogy szerb tanuló 
sohasem tűzött mellére nemzeti színű cocárdát márczius 
15-én, a mint azt nem szerb társai már akkor is 
megtették, a mikor ez a nap még nem volt hivatalból 
megtartott iskolai ünnep.

Az ifjúság ruházata elárulja ugyan, hogy sokan 
vannak közte olyanok, kiknek szülei szorult anyagi 
helyzetben vannak, de ritkán akad egy-egv tanuló, ki 
nincs úgy öltözve, mint a hogy azt a középiskola méltán 
megköveteli. Fehér Ipoly első főigazgatói látogatása 
alkalmával ki is emelte, hogy növendékeink külső meg
jelenése jó benyomást tett rá.
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Az egészségügyi állapot alig hagy fenn valami kívánni 
valót. Ama sok járvány közül, mely városunkban az intézet 
fennállása óta pusztított, egy sem támadta meg annyira 
a tanuló ifjúságot, hogy a tanítást meg kellett volna 
szakítani. A járványos évek betegségi eseteinek száma 
nem sokkal múlta felül a normális évekét. 23 év alatt 
csak 12 halottja volt az ifjúságnak évközben.

XV.
Aligha van még valami, mit középiskolai tanügyünk 

nyilvános vagy magánmegbeszélésekor jobban kifogásol
nának, mint a középiskolákban követett módszereket; 
ha figyelmen kívül marad is a szülők közönséges elfo
gultsága, melynél fogva mindig a professor húzza a 
rövidebbet akár tud a tanítványa valamit, akár nem ; 
mert ha nem tud, professora szamárságának tudják be, 
ha tud, a tanítvány geniálitásának. Kifogásolni való van, 
mi tagadás benne! habár túlzás, mit egy világhírű 
német tudós mondott, hogy testileg-lelkileg tönkre ment 
volna, ha a modern iskolák kezébe kerül.14) De a ki 
ezért a felelősséget csak a tanárokra hárítja, az vagy 
maga is félrevezetett, vagy másokat vezet félre, mert a 
módszerek megállapításában nemcsak a tanároknak, 
hanem más, még pedig náluk hatalmasabb tényezőknek 
is van részük. Erre azt mondhatná valaki, hogy az 
elvégre is nem sokat nyom a latban, kinek a nyakába 
varrják a felelősséget, mert nem az a dolog bibéje, kik 
csinálják a módszereket, hanem az, mért nem csinálják 
jól a kik csinálják? A kik ezt a kérdést felvetik, bizo
nyára azt hiszik, hogy azok az oktatási formák fel 
vannak már találva, melyeket csak alkalmazni kell, hogy 
a siker biztosítva legyen, mert a tanítót gépies eszközévé 
teszik oly methodusnak, melynek eredményei formáinak 
természetéből és nem végrehajtójuk művészetéből folynak. 
Fájdalom! ilyen, a sikert kétségtelenül biztosító methodusai
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a modem paedagogiának sincsenek még. Es ha igaz a 
mit Pestalozzi mond, hogy a közoktatás addig a míg 
ilyen formák nincsenek, tapodtat sem haladhat, akkor 
egyelőre a meglevő állapottal kell beérnünk.15) Terveze
tekben és javaslatokban nincs hiány. Olyanok is elegen 
vannak, kik javaslatok és tervek kovácsolása révén 
genialis paedagognsok hírébe jutottak. Csakhogy haszna
vehető oktatási methodus megállapításához, lia t. i. nem 
pusztán pia desideria declamatiója, valamivel több kell, 
mint mástól követelni, mi jó magunktól nem telik, kifo
gásolni, mit jobban csinálni nem tudunk és javasolni, 
miről meg nem mondhatjuk, hogy hol található. De ha 
oly methodusok megalkotása sem könnyű, melyek csak 
egy ember tevékenységét veszik igénybe, mennyivel 
nehezebb olyanokat megállapítani, melyek foganatosítására 
egész karok szükségesek. Már pedig ez az eset minden 
középiskolában fenforog.

Feladatuk megoldása közben ugyanis a középiskolai 
tanárok ugyanabban a helyzetben vannak, melyben azok 
a szobrászok volnának, kik arra vállalkoznának, hogy 
egymást felváltva szobrot faragnak ki közös munkával. 
A mint ezek nem emberi alakot, hanem szörnyet vésnének 
ki, ha mindegyikük más és más mintakép és eljárás 
szerint dolgoznék: azonképen az egy és ugyanabban az 
iskolában működő tanárok is csakúgy arathatnak sikert, 
ha nemcsak az elérendő czélt állapítják meg pontosan, 
tisztán és határozottan a legapróbb részletekig, hanem a 
követendő metliodust is. Ámde az ilyen egybevágó 
működés föltételei csak ritkán vannak meg egy-egy 
intézetben. Nálunk Magyarországon rendszerint a véletlen 
hozza össze a tanárokat. A tudás az a foka és terjedelme, 
a miről a diploma kezeskedik, nem egyszersmind kezesség 
az iránt, hogy a sikeres tanitáshoz szükséges kötelesség
érzet, kitartó tetterő, alkalmazkodási képesség és lelemé
nyes ügyesség is megvan. A gyakori személyváltozások
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olyanokat, kik sohasem szoknak össze. Az olyan igazgató 
sem terem minden bokorban, ki nem nagyképüsködik, 
haüem imponál; a középiskola feladatáról nem declamál, 
hanem megoldásának útját-módját megmutatja; a mun
kának nem a könnyebb végét fogja, hanem jó példával 
jár elől és mindenkor meg tudja különböztetni az erdőtől 
a fákat és a fáktól az erdőt. És bizony a felülbírálat 
sem történik mindig kipróbált elvek, hanem kelleténél 
gyakrabban, szeszélylvel határos impressiók szerint.

Ezektől a mindenkor és mindenütt előforduló bajoktól 
a zombori m. kir. állami főgvmnasium sem maradt ment. 
Mindazáltal tanárkara működéséből legalább az az egység 
nem hiányzott, melyet rendelettel és tilalommal, tanácscsal 
és kritikával lehet létesíteni.

A módszertani értekezletekre vonatkozó és gyakran 
változó rendeleteknek és utasításoknak legjobb tudomása 
és akarata szerint igyekezett eleget tenni a kar. Meg
állapította az állandó tanmenetet. Megcsinálta a helyi 
tantervet. A műszavak egyöntetű használatának biztosítása 
végett kánont dolgozott ki. Hospitált hűségesen a mikor 
egyik főigazgatójának — hivatalos működése úgy közepe 
táján — az a nézete támadt, hogy ennél nincs hatéko
nyabb eszköz a methodikai egység biztosítására; habár 
a tapasztalat nem igazolta ezt a tlieoriát, mert alkalma
zásában csakhamar elposványosodott.

Az osztály- és szakjelentések feledhetetlen korszakában 
az ezeket a becses okmányokat tartalmazó csomag évről- 
évre vaskosabb lett; jóllehet közöttünk is voltak olyanok, 
kik untig hajtogatták, hogy ami igazgatóságunk papirollója 
is ép oly bizonyosan kerülne haza, ha véletlenül 
bepakkolnák, mint a hogy az, állítólag, egy másik intézet 
ollójával csakugyan megtörtént. Ezt a vakmerő jóslatot 
ugyan meghazudtolták volna a tények, mert a szakjelentések 
megkékblajbászozva érkeztek vissza, de a szerzők örömét,
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kiknek munkáját az aláhúzás kitüntetése érte, nagyon 
lehütötte az a tapasztalat, hogy a felsőbbség figyelmét 
épen az kerülte el, a minek észrevételétől ők a középiskolai 
oktatás fellendülését és ambitiojuk kielégítését várták.

Intézetünk egyike lévén azoknak, melyekben a 
belépő növendékek számot tevő része vagy épen nem, 
vagy nagyon keveset tud magyarul: előkészítő osztály 
berendezése annál is inkább látszott szükségesnek, mert 
igen gyakori eset, hogy sem a tanítvány a tanárt, sem 
a tanár a tanítványt nem érti, a kar később kinevezett 
tagjai az itt dívó szerb-bunyevácz nyelven nem tudván. 
Ehhez járul, hogy az első osztályba felvett tanulók sem 
abban a mit nem tudnak, sem abban a mit tudnak 
nem egyenlők; minthogy oly népiskolákból kerülnek ki, 
melyek nagyon elütök egymástól, úgy a tanítás szellemére 
és irányára, mint terjedelmére és fokára nézve, különböző 
felekezetek tulajdonát képezvén. Hol e körülmények 
csak egyike fordul elő, ott a tanitás egyenletessége úgy 
a hogy még fentartható; de együttesen oly akadályt 
képeznek, melyet semmiféle paedagogiai leleményesség 
le nem győzhet. Csak helyeselhető tehát az a most 
contemplált reform, melynek czélja oly tankönyvek 
szerkesztése, melyek a nemzetiségi vidékeken működő 
középiskolák szükségleteit tekintetbe veszik. Gyökeres 
orvoslás azonban ettől az intézkedéstől sem várható, 
mert magyar tankönyvet nem lehet úgy megírni, hogy 
a magyarul nem tudó tanuló megértse. De ha ez lehetetlen, 
akkor nem marad más hátra, mint a magyarul nem 
tudó tanulót a magyar tankönyv megértésére jó eleve 
képesíteni, mi a jelenleg fennálló viszonyok közt csakis 
előkészítő osztályok berendezésével eszközölhető. A kar 
ismételten tette ezt a dolgot kérelmezés és szó tárgyává, 
de kárba veszett minden fáradozása.16) Pedig a haszon, 
mi ebből a nemzeti ügyre háramlanék, busás kamatja 
lenne a ráfordított költségnek. Mert a magyar nyelvet
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— haladása kolonczának érezvén — esetleg meg is 
gyűlölheti az a magyarul nem tudó tanuló, ki magyar 
iskolában kénytelen tanulni, holott ha előzőleg elsajátítja, 
mint művelődésének vehiculumát, minden bizonynyal 
megszereti. Ahhoz pedig, hogy az előkészítőt igénybe 
vevők ne legyenek kénytelenek kilencz év alatt végezni 
azt, mit mások nyolcz év alatt végeznek, mi nyilvánvaló 
jogfosztás lenne, egyéb nem szükséges, mint felvételüket 
már a népiskola III-ik osztályú bizonyítványa alapján 
megengedni, mit bátran meg lehet tenni, mert ez csak 
hasznára válnék az érdekelteknek.

A mióta a görög nyelv helyett az úgynevezett 
görögpótló tantárgyak választhatók, és a négy felső osztály 
mindegyikét hetenkint kétszer két külön tanteremben 
kell elhelyezni, azóta mindinkább érezhető, hogy intézetünk 
alig tizéves épülete máris kibővítésre szorul a megváltozott 
viszonyoknak megfelelő arányban. A második parallel 
osztályt is csak úgy lehetett elhelyezni, hogy a „gyülekező 
terem“ osztályteremmé lett. Ezzel a tantermek száma 
ugyan tízre szaporodott, de ez épen csak hogy elég az osz
tályok befogadására. Minthogy azonban a kétféle hittan
— róm. kath. és gör. kel. — szintén két termet vesz 
igénybe és philologiai musaeumterme, hol görögpótló 
órákat is lehetne tartani, az intézetnek nincsen: a 
görögpótló olvasmány előadói hadukkal hol itt, hol ott 
ütik fel sátorfájukat nomád törzsfők módjára; pedig a 
görögpótló olvasmány bajosan válhatik annak, a mit 
vele pótolni akarnak, aequivalens surrogatumává, ha 
sokoldalú és intensiv szemléltetés nem támogatja.

Ha harmadik parallel osztály berendezése válnék 
szükségessé, mi a népesség létszámának mostani emelkedési 
tendentiája mellett nagyon valószínű, az építkezés elkerül
hetetlen. Ennek az esetnek minél előbbi bekövetkezése 
nagyon kívánatos, mert legalább reményt nyújtana az 
iránt, hogy az intézet olyan termet is kap, melyben az
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ifjúság összessége foglalhatna helyet. Erre a czélra eddigelé 
a tornaterein szolgált; de épen ezért most már eredeti 
czéljának sem felel meg. Ugyanis hogy gyülekező és 
díszteremül szolgálhasson, ki kellett pallózni. Ámde 
pallózott tornateremben, a benne az évek számával 
növekedő és sűrűsödő porfelhő miatt, a tornázás nem 
edzése a testi szervezetnek, hanem rongálása.

Olyan tagjai mindig voltak a karnak, kik a modern 
világnyelveknek mint rendkívüli tárgyaknak előadá
sára vállalkoztak; nem annyira jövedelmük gyarapítása, 
mint inkább az intézet repntatiója kedvéért; mert ezek 
az órák sokkal kevésbbé kapósak, hogy sem az értük 
járó mérsékelt dijakból a munkának megfelelő honorarium 
kikerülhetne. És tekintetbe véve egyrészt azt, hogy a 
legtöbb tanuló még azt is sokallja, a mit muszáj 
tanulnia, mászrészt azt, hogy annak a tanulónak, ki 
rendkívüli tárgyakat is tanul, alig marad szabad ideje: 
nem azon kell csudálkozni, hogy ilyenek kevesen vannak, 
hanem azon, hogy ilyenek egyáltalján vannak.

A rendkívüli collegiumok többnyire azoknak az 
osztályoknak a tanulóiból alakulnak, ha alakulnak, 
melyekben a rendkívüli tantárgy előadója rendes előadá
sokat tart. A gyorsírás állandóan szerepel, mint rendkívüli 
tárgy. Szerbül tanuló nem szerbek most már csak a 
négy alsó osztályban vannak, holott ezelőtt minden 
osztályban volt egy-két szerbül tanuló nem szerb.

Büntető hatalmát a rend és fegyelem fentartásában 
tárgyilagos alapokon nyugvó jóakarattal és higgadt 
szigorral gyakorolja a kar. A jelenleg érvényes büntetési 
fokozat behozatala előtt, a megengedett középiskolai 
büntetések sorába a bezárás is tartozott. Alkalmazása, 
ha egy-két órára terjedt, minden tanár belátására volt 
bízva. Két óránál tovább terjedő bezárást csak a tanári 
kar állapíthatott meg. Nyolcz óra volt a maximum, a 
mit megítélt.1') A büntetésnek ez a módja inhumanusnak
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látszik a modern paedagogusok előtt; pedig egyes ese
tekben sokkal enyhébb a mostani büntetési fokozatnál; 
mert a mit akkor nyolcz órai bezárással meg lehetett 
torolni, azt most eltávolítással vagy kizárással kell sújtani. 
Ellenvetésképen azt hozhatná fel valaki, hogy azt a 
tanulót, a ki olyat követ el, mit nyolcz órai bezárással 
kell büntetni, bátran ki is lehet csapni. Ez azonban 
tévedés, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy mindég 
vannak olyan gézengúzok, kiken ugyan szép szó nem 
igen fog, de kicsapásra még sem érettek. Ilyen fegyelmi 
esetek elbírálása a jelenleg fennálló büntetési fokozat mellett 
szükségképen vagy kelleténél szigorúbb, vagy kelleténél 
enyhébb, mert nincs más választás mint vagy a fegyelmet 
feláldozni a vétkes kedvéért, vagy a vétkest a fegyelem ked
véért; holott a bezárás helyreállítaná a megsértett jogrendet 
a nélkül, hogy a bűnöst tönkre tenné. Erezték is, hogy 
a bezárás ilyen közvetítő büntetési eszköz, mert „ vissza
tartás “ czímén meg akarták tartani. Mészáros Nándor 
főigazgató fel is hatalmazta alkalmazására a felügyelete 
alatt álló karokat, de azzal a megszorítással, hogy a 
visszatartott tanulóval a tanár is maradjon az osztályban. 
Ilyen alakban azonban nem volt fentartható, mert 
akkora önmegtagadás még a tanártól sem várható, hogy 
a büntetést a mit megítél, el is szenvedje.

A bezárás valamennyi osztályra terjedő alkalmazása 
mellett használatban volt még a négy alsó osztályban 
a sarokbaállítás, térdepeltetés, az osztályból való kiutasítás, 
no meg — természetesen okkal-móddal — a szülők 
helyettesítése a leginkább szokásos házi fenyíték appli- 
calásában.

A házi rend fentartására külön szabályzata van az 
intézetnek. A „ Rendtartás “ életbeléptetése óta annak 
18. §-a irányadó a tanári büntető hatalom gyakor
lásában.
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XVI.

A modem középiskola iránt támasztott sokféle 
igények egyike, liogy ne isolálja magát az élettől, 
hanem közvetetlen összeköttetésben legyen vele, nehogy 
a társadalom vérkeringésétől nem érintve, elszáradjon, 
a testi szervezet alákötött tagjaként. Ennek az össze
köttetésnek létesítésére és fentartására azok az iskolai 
ünnepélyek rendelvék, melyek czélja egyfelől alkalmat 
adni a nagy közönségnek, hogy ama műveltség tartal
mával, terjedelmével, fokával és irányával megismerkedjék, 
melyre gyermekei a középiskolában szert tehetnek; 
másfelől a közélet ama mozzanatainak társadalmi hatását 
a nevelés érdekében értékesíteni, melyek ismertetése és 
méltatása egyszersmind a nemzeti öntudat élénkítése, a 
törekvés nemesítése és a hazafias érzület mélyítése.

Abból a czélból, hogy a nagy közönség az ifjúság 
nyilvános felléptéből az intézet munkájának minőségére 
és mennyiségére következtethessen, eddigelé csak hét 
ünnepélyt rendezett a tanári k a r: 187 5-ben a megyeházán, 
1878. ápril 29-én feledésbe ment helyen, 1887. és 1888. 
ápril 27-én a városi szinházban, 1892. május 14-én, 
1893. május 10-én és 1895. május 11-én a „Vadászkürt“ 
szálló termeiben. Az elért erkölcsi és anyagi eredmény 
megfelelt a tanári kar várakozásának. A befolyt jöve
delemből nemcsak a segítő egyesület tőkéje gyarapodott 
tetemesen, hanem a zenekar requisitumai, valamint a 
dalkör harmoniumának az ára is kikerült.

Eleinte nem volt megengedve, hogy a táncz is 
programm-pont legyen. Újabban a felettes hatóságnak 
nincs az ellen kifogása, hogy ezek az ünnepélyek 
egyszersmind tánczmulatságok is legyenek. Az erre 
vonatkozó korábbi felfogást élénken illustrálja Mészáros 
Nándor főigazgató 1878. ápril 20-án 245. sz. a. kelt 
rendelete.18)
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A Deák Ferencz emlékére 1876. márczius 11-én a 
városházán a nagyközönség részvételével lefolyt gyász- 
ünnepély;19) Széchenyi István születésének százados 
évfordulója és Jókai Mór 50 éves írói jubilaeumának 
iskolai megünneplése kitűnő alkalmat szolgáltattak az 
ifjúság útbaigazítására, miként ítélje meg a közélet 
jelenségeit, hogyan tegye életét értékessé és mit válasszon 
lelkesedése tárgyául. Az ifjúság belvilágának ez irányban 
való rendszeres kiépítését a koronázás évfordulójának 
évről-évre ismétlődő megünneplése teszi lehetővé.

Márczius 15-e 1892. óta iskolai ünnep. Rendezése 
az önképzőkör kiváltsága. És a ki e nap megünneplése 
módjának intézetünkben tanúja volt, szinte hihetetlennek 
tartja, hogy volt idő, a mikor az ifjúság törekvésében e 
napot megünnepelni, elfojtandó forradalmi szellem meg
nyilatkozását látták. Kegyeletének Kossuth Lajos emléke 
iránt másként nem adhatott kifejezést az intézet, mint 
gyászlobogó kitűzése . által halálának hírére; mit ha meg 
nem tesz, mulasztást követ el, mert a gyász jelzésének 
eme módját felsőbb rendelet nem tiltotta.

Nevezetes azonban, hogy intézetünk ez irányú 
életnyilvánulásai iránt a város közönsége nem érdeklődik. 
A Deák Ferencz emlékére rendezett gyászünnepély talán 
azért kivétel, mert akkor hivatalos meghívókat bocsátott 
ki az igazgatóság20), mit azóta nem szokott megtenni. 
Csekély az évzáró ünnepély vonzó ereje is. Az évvégi 
vizsgákra azelőtt még csak eljártak a szülők és érdekeltek; 
újabban csak elvétve téved be valaki; arra meg épen 
nem volt eset, hogy az érettségi vizsgálaton jelent volna 
meg valamelyik szülő. A tornaversenyeknek azonban 
nagy a publicumuk. A mikor még a majálisok divatja 
járta, majálisa is volt az ifjúságnak; de csak egyszer, 
mert arra, hogy ne ismétlődjék, egynél több okot 
szolgáltatott az ez alkalommal szerzett tapasztalat.

1892. október 5-én Gerevics Gusztáv igazgató
6
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harmincz — és 1895. deczember 18-án Kovacsics Jenő 
rajztanár liuszonötéves szolgálati jubilaeumát ültük meg; 
amazt a tanári kar és tanuló ifjúság, valamint a jubiláns 
személyes barátai és tisztelői részvételével, emezt a 
legszűkebb baráti körben.

Országos notabilitások közül Trefort Ágoston minis- 
teren kívül csak Haynald Lajos bibornok és kalocsai 
érsek látogatta meg intézetünket, midőn 1882-iki bérmálási 
útja alkalmával Zomborba jö tt; a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium magas hivatalnokai közül Szász Károly és 
dr. Klamarik János ministeri tanácsosok.

Az iskolai ünnepélyek sikerében nagy része van 
intézetünk önképzőkörének. Az 1880/81-iki tanév folya
mában létesült az erre vonatkozó szabályok szemmeltar- 
tásával. Pártoló azonban YI. osztálybeli tanuló is lehetett. 
E czímen utóbb az Y-ik osztály tanulói is léphettek a 
kör kötelékébe.

Yannak, kik az önképzőköröknek nem tulajdonítanak 
paedagogiai értéket. Lehet, hogy igazuk van ; de olyan 
intézetekben, melyek feladatai közé az is tartozik, hogy 
nemcsak magyar, hanem másajkú növendékben is magyar 
nyelven rakják le a magasabb műveltség alapjait, hasznos 
szolgálatot tehetnek, munkásságuk főleg az előadás 
különféle nemeinek gyakorlására és az irodalmi tanítás 
kiegészítésére irányúlván. Sőt befolyhatnak az ifjúság 
közszellemének alakulására is.

1880/81 — 1882/83-ig dr. Margalits Ede volt a kör 
vezetője; 1883/84-ben Szól Sándor; 1884/85 és 85/86-ban 
Bergmann Ágost; 1886/87— 1889/90-ig ismét dr. Mar
galits Ede; 1890/91-ben Rácz Soma; 1891/92— 1893/94-ig 
dr. Zlinszky Aladár; 1894/95. óta dr. Major Károly 
viseli ezt a tisztséget.

Dalkör 1874/75. elején alakult Radies György 
igazgató kezdeményezésére és Maison Mihály róm. katli. 
hitoktató önzetlen közreműködésével. Vezetését később
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Bergmann Ágost vette át és meg is tartotta a míg csak 
ei nem távozott Zomborból. Távoztaval hanyatlott a 
kör és se élni se meghalni nem tudott, míg Gerevics 
Gusztáv igazgató, kinek az intézeti zenekar létesítése 
is érdeme, mely 1893/94. óta áll fenn Wéber Mihály 
zenetanító vezetése alatt, — ismét Sel nem virágoztatta, 
Blazsek Károly szerb tanítóképzői énektanárt állítván élére.

Intézetünk élettörténetének eme fontos mozzanatai 
mellett a görög keleti ünnepek kérdése is érdemel 
figyelmet. 1884-ig a görög keleti ünnepek általános 
szünnapok voltak nálunk. Fehér Ipoly főigazgató ebben 
a szorgalmi idő meg nem okolt megrövidítését látta és 
abbeli nézetének adott kifejezést 1884-iki hivatalos 
látogatása alkalmával, hogy ezen az állapoton múlhatat
lanul változtatni kell, egyben elrendelvén, hogy a kar 
ezt a kérdést beható és objectiv tanulmány tárgyává 
tegye és véleményét jegyzőkönyv alakjában a felettes 
tanhatóságnak még a következő tanév beállta előtt 
terjessze föl. 1884. junius 25-én megtartott értekezletén 
a görög keleti ünnepeknek, mint általános szüneteknek 
megtartása mellett nyilatkozott a kar, egyebek közt 
arra vetvén érvelésének fősúlvát, hogy eltörlésük esetén 
épen azok a tanulók volnának igen gyakran kénytelenek 
a magyarázat pótolhatatlan segítségét nélkülözni, kik 
legjobban szorulnak rá.21) Hogy azonban a tanítás 
érdeke se szenvedjen, a karácsonyi szünetnek négy 
nappal való megkurtítását hozta javaslatba; mit annál 
inkább tarthatott a görög keleti ünnepek miatt elmu
lasztott szorgalmi idő elegendő pótlásának, minthogy 
intézetünkben sem a másutt megtartott róm. kath. 
félünnepeken nem szünetelt a tanítás, sem az igazgatói 
szünnapok igénybevétele nem volt szokásban. A közok
tatási kormány elfogadta ugyan a kar javaslatát, de a 
görög keleti ünnepek miatt elvesztett szorgalmi időnek 
pótlására nézve következőképen intézkedett:
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„Minden oly napnak, melyen a g. kel. ünnepek 
miatt előadások nem tartattak, kárpótlásául a legközelebb 
következő szerdán és szombaton délután előadás tartandó az 
elmulasztott ünnepnapok délutáni tantárgyaiból. A szerdára 
vagy szombatra eső ünnepnapok nem pótoltatnak.

Ily módon a g. kel. ünnepek megtartása által 
elmulasztott szorgalmi időnek körülbelül felerésze pótol
ható, a másik felerész pótlására pedig a 3 igazgatói 
szünnap és a r. kath. naptár deczember 29., 30. és 31. 
napjai használandók fel.“ 22)

Minthogy azonban a szünnapokul megjelölt g. kel. 
ünnepek sorában olyanok is voltak, melyek jelentősége 
semmivel sem nagyobb a rom. kath. félünnepeknél, dr. 
Molnár István Lajos kartárs azt a kérdést vetette fel a 
legközelebbi főigazgatói látogatás alkalmával, nem volná
nak-e — tekintettel arra, hogy az intézet ifjúságának 
kétharmada róm. kath. — mindazok a róm. kath. 
félünnepek megtartandók, melyeket a kir. kath. gymna- 
siumokban meg szoktak tartani? A főigazgató válasza 
abból állott, hogy ő neki ezeknek az ünnepeknek 
megtartása ellen nem lenne kifogása, ha^ megtartásukat 
az illetékes egyházi hatóság kívánná. És az illetékes 
egyházi hatóság kívánta megtartásukat.

Az ekként megállapított modus procedendi utóbb csak 
annyiból változott, a mennyiben a megtartandó g. k. 
ünnepek számának később történt leszállítása után már nem 
kellett az igazgatói és a karácsonyi vacatióból kiszakított 
szünnapokat az elmulasztott előadások pótlására felhasz
nálni. 23) De mivel a szerda- és szombatdélutáni pótlás annyira 
terhes és meddő volt úgy a tanárokra mint a tanulókra 
nézve, hogy megtartásuk nagyobb paedagógiai veszte
ségnek bizonyúlt, mint meg nem tartásuk: az igazgatói 
szüneteket akkor engedélyezte az igazgatóság, félnapokra 
felváltva, a mikor pótelőadásokat kellett volna tartani.

Dr. Platz Bonifácz, Fehér Ipoly utóda a főigazgató-
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ságban, a gór. kel. ünnepeket, mint általános szünnapokat 
megszüntette. Ez intézkedés ellen g. kel. részről történt 
ugyan fölszólal ás a kormánynál, de eredménytelenül. 
A kar a felszólalás incidenséből bekívánt véleményezé
sében, utalással már 1884-ben kifejtett érveire, a kérdés 
minden méltányos igényt kielégítő megoldására azt 
ajánlotta, hogy a lehetőleg a minimumra leszállítandó 
g. k. ünnepek maradjanak meg továbbra is általános 
iskolai szünnapok, de az ekként megrövidülő szorgalmi 
idő pótlása az eddig megtartott róm. kath. félünnepeknek 
a szorgalmi időbe való bevonásával történjék. A közok
tatási minister azonban sem a g. k. ünnepeknek, sem 
a róm. kath. félünnepeknek mint általános iskolai 
szüneteknek megtartását nem találván megokoltunk, 
megszüntette mindakettőt „tekintettel az intézet állami 
jellegére. “ 24)

A főigazgatói felügyeletet 1873-ik január 18-tól 
ugyanannak az évnek márczius 11-ig Franki István 
akkoriban Bácsmegye másodtanfelügyelője gyakorolta, 
mint ideiglenes helyettes. Mészáros Nándor főigazgatósága 
1873— 1883-ig tartott. 1883— 1892. ápril 27-ig Fehér 
Ipoly működött mint a szegedi tankerület főigazgatója. 
Pannonhalmi főapáttá való megválasztása után Magyar 
Gábor szegedi főgymnasiumi igazgatót bízta meg a 
kormány a helyettesítéssel. 1892. september 9. óta dr. 
Platz Bonifácz áll a tankerület élén.

Franki István és Magyar Gábor működése sokkal • 
rövidebb ideig tartott, hogysem mélyebb nyomot hagy
hatott volna intézetünk életében, de elég soká arra, hogy 
a kar iránt tanúsított megnyerő maguktartását azok el ne 
feledjék a kik tapasztalták.

Mészáros Nándor főigazgatósága a rendezés és 
consolidálás, Fehér Ipolyé a reformok és a színtáj emel
kedésének, dr. Platz Bonifáczé az egyenletes fejlődés és 
nyugodt működés kora intézetünk élettörténetében.
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A főigazgatói látogatások kevés eset kivételével, a 
tavaszi hónapokban történtek. Mészáros Nándor nem 
mindég jelezte megérkezésének idejét; egyszer-kétszer 
váratlanul is betoppant. Az osztályokban keveset kérdezett 
a tanulóktól és kérdései mindég a feladott leczke keretében 
mozogtak. A tanártól folyton ismétlődő gondos előké
születet kívánt, mint a sikeres tanítás alapföltételét. Az 
intézet állapotának megítélésénél a tapasztalt hiányok 
szerit-számát vette alapúi.

Fehér Ipoly sohasem mulasztotta el értésére adni a 
karnak, mikor jő. A tanulóktól sokat kérdezett és ki
terjeszkedett az egész elvégzett tananyagra. Tanár és 
tanítvány közt élénk kölcsönhatást létesítő és az egész 
osztály figyelmét folyton ébrentartó, sokoldalú vonatkoz
tatásokkal átszőtt előadást követelt. Bírálata a szerint 
alakúit, a mint a tapasztaltak megfeleltek vagy alatta 
maradtak annak a mintaképnek, mit ő magának egy 
modern magyar középiskoláról megalkotott.

Dr. Platz Bonifácz eddigelé nemcsak megérkeztét 
jelezte, hanem még azt is, mit fog első sorban vizsgálata 
tárgyává tenni, a tanulmányi eredményt-e vagy a 
methodikai eljárást? A találomra felütött tanulmányi 
napló alapján úgy intézi kérdéseit a tanulóhoz, hogy a 
feleletek egyszersmind tájékoztató stichpróbák legyenek 
az elvégzett tananyag feldolgozásának mikéntje felől. 
Követelménye, hogy a tanár lelke egész melegével adja 

• elő azt, a mit előad, mert a lelkes előadás pótolhatja a 
methodus hiányát, de a methodus egymagában amazt 
sohasem. Bíráló ítélete kifejezése annak, mennyiben 
találta az intézet állapotait a fennálló rendeletekkel és 
utasításokkal egyezőknek.

Ezeknek a kritériumoknak különbözősége az érettségi 
vizsgálatok menetében is nyert kifejezést. Abban azonban 
mind a három főigazgatónk egyetértett, hogy a kikérdezés 
az úgynevezett „thesisek“ alapján történjék. 1886-ban
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Ponori Thewrewk Emil egyetemi, 1891-ben Krenner 
József műegyetemi rendes tanár, 1894-en dr. Kármán 
Mór egyetemi magántanár voltak az érettségi vizsgálatra 
kiküldött ministeri biztosok.

Loyalitásának a felsőbbség iránt számos jelét adta 
a zombori m. kir. állami főgymnasinm tanári kara. 
Alkalom adtával hódoló feliratot intézett a közoktatási 
ministerhez. Dr. Klamarik János miliisteri tanácsos 
szolgálati jnbilaeumán képviseltette magát és szívesen 
járult a jubilánsnak szánt emléktárgy beszerzési költsé
geinek födözéséhez. A mikor illő dolognak találták, 
hogy a tanár főigazgatója arczképét megszerezze, a 
karnak nem volt egyetlen egy tagja sem, ki ezt meg 
nem tette volna. A főigazgató által kiadott tankönyvek 
használatba vételét magától értetődő dolognak és kedves 
kötelességének tartotta a kar. Egyéb munkáik sem 
kerülték el figyelmét. — Megbotránkozott a támadáson, 
melyet Hegedűs egri tanár dr. Klamarik János ellen 
intézett. Újévkor és névnap alkalmából főigazgatóinak 
gratulált, az ellentétes rendeletek daczára. Elbúcsúzott a 
távozóktól, üdvözölte a helyükbe lépőket és tiszteletteljes 
megadással fogadta úgy a kritikát, mint az utasítást. 
Független, nem hivatalbeli ember szinte azt hihetné, 
hogy nagy készséggel hódol a theoriának „vöm be- 
schránkten Unterthanenverstand.“ De tehet-e egyebet a 
magyar állami tanár annak tudatában, hogy ő csak 
„alantas közegé és nem az ország tisztviselője, hanem 
igazgatója „ tanára “ ?!

HETEDIK FEJEZET.

Az i n t éze t  h á z t a r t á s a .
XVII.

Egy emberöltő óta Magyarország annyira haladt a 
művelődés útján, hogy elismerését mint művelt nemzet
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teljes joggal ambitionálja. Minthogy azonban a művelt 
nemzetek asztalánál csak annak szorítanak helyet, a 
melynek társadalmi rendszerében mindazok az életalak
zatok létesülnek, melyekről az asztalfőnél ülő nemzetek 
közmeggyőződése azt tartja, hogy a műveltség elenged
hetetlen követelményei: a magyar nemzetnek a már 
hozottaknál még nagyobb áldozatoktól sem szabad vissza
riadnia, hogy a cultura bizonyítékául szolgáló intézmé
nyeket létesítse, szaporítsa és tökéletesítse; mert a mi 
ebben a tekintetben eddigelé történt, nem elég, noha 
sok. Ámde hiábavaló az áldozatok meghozatala, ha a 
társadalom ama elemei, melyek tevékenysége a társadalmi 
élet nyilvánulásának irányt ad, nincsenek azoknak a 
tulajdonságoknak birtokában, melyek a helyes és téves 
felismerésére, az életjavak értékfokának meghatározására és 
a szükségesnek létesítésére képesítenek. Es minél bonyolul
tabb a társadalom viszonyainak kölcsönhatása; nagyobb 
a léteszközök megszerzésének nehézsége; elágazóbb az 
igények különfélesége: annál inkább válik a társadalmi 
lét föltételévé, hogy olyanok mindig elegen legyenek 
és soha ki ne vesszenek, kiknek intelligentiája elég 
magas az igaz és hamis megkülönböztetésére; erkölcsi 
érzéke elég finom az életjavak valódi értékének felbe
csülésére és akarati erélye elég edzett annak véghezvitelére, 
mit az önérdek csábításaival szemben a közérdek 
megkövetel. E semmivel sem pótolható ethikai és in
tellectualis tőke megszerzésének és megtartásának nél
külözhetetlen feltétele a középiskolák folytonos gondozása 
és tökéletesítése, mert belőlük kerülnek ki a társadalom 
vezető tagjai. Ezeknek kiképeztetése az egyik intézetben 
több, a másikban kevesebb költségbe kerül, a szerint, a 
mint több vagy kevesebb akadémiai tanulmányokra 
érett növendéket szolgáltatnak a társadalomnak. Azonban 
tévedne, ki ebből azt következtetné, hogy minél több 
tanuló minél kevesebb középiskolába terelendő; mert a
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nyilvános nevelés és oktatás sikerének alapföltétele, 
hogy egy-egy középiskolában se olyan sokan ne legyenek 
a tanulók, hogy lehetetlenné válnék valamennyi haladását 
pontosan ellenőrizni, se olyan kevesen, hogy egymástól 
többirányú ösztönzést nem nyerhetnének.

A zombori m. kir. állami főgymnasiumnak a múlt 
év számadásai alapján 41.680 írtra van évenkint szüksége, 
hogy feladatának megfelelően működhessék. Túlnagynak 
látszik ez az összeg, pedig nem futja. Nem egy dolog 
hiányzik intézetünk felszerelési egészéből, mi nélkül 
nálunknál gazdagabb és műveltebb nemzetek, feladatának 
magaslatán álló középiskolát még képzelni sem tudnak.

Következők a kiadások:
1. Házbéregyenérték1) ......................
2. Fizetések, lakáspénzek, pótlékok,

jutalomdíjak, szolgák bére2)
3. Irodai, fűtési, parallel osztályok

ellátási, nyári tornatér létesítési 
és egyéb szükségletek

4. Róm. kath. és gör. kel. hitoktatásra
5. Izraelita hitoktatásra . . . .
6. Rendkívüli tárgyak óradíja .
7. T a n sz e re k re .................................
8. Ifjúsági könyvtárra ......................
9. É rte s ítő re .......................................

41.680 írt — kr.

A födözet forrásai: 1. az intézet saját jövedelme;
2. az állampénztár a tan- és fölvételi díjak levonása 
után fennmaradó tiszta járuléka; 3. a róni. kath. országos 
vallási- és a görög keleti egyházi alap a hittanároknak 
utalványozott d íja; 4. Zombor városa házipénztára által 
fizetett átalány a fűtőanyag egvenértéke fejében;3) 5. a 
tanuló) ifjúság által fizetett különféle díjak.

Következők a kiadások:
1. Házbéregyenérték1) ...................... 8100 írt
2. Fizetések, lakáspénzek, pótlékok,

jutalomdíjak, szolgák bére2) 28700 V

3. Irodai, fűtési, parallel osztályok
ellátási, nyári tornatér létesítési
és egyéb szükségletek 1595

4. Rom. kath. és gör. kel. hitoktatásra 1300 V
5. Izraelita hitoktatásra . . . . 168 r>
6. Rendkívüli tárgyak óradíja . 600
7. T a n sz e re k re ................................. 900
8. Ifjúsági könyvtárra ...................... 158 50 kr.
9. É rte s ítő re ....................................... 158 50 kr.

41.680 írt — kr.
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1 . Az intézet saját jövedelme:
a) Házbéregyenérték 8100 írt
b) A Gaas-telken levő ház 

bérösszege . . . . 230 ??

c) A Sport-egvlet által a tor
naterem használásáért 
fizetett díj . . . . 50 V

d) A szerb tanító-képző által 
a tornaterem használá
sáért fizetett díj 15 :n 8395 írt

2. Az állampénztár járuléka . . . 21847 v

3. A rom. kath. orsz. vallásalap . • • 800 V

4. A görög keleti egyházi alap . . . 500 V

5. Zombor város házipénztára . . 600 ??

6. Az ifjúság által fizetett díjak:
a) Tan- és felvételi díjak 8453 írt
b) Könyvtári és értesítői díjak 317 V

»
c) Rendkívüli tárgyak óra díja 600 >>

d) Izraelita hitoktatás díja . 168 >> 9538 irt
F őösszeg: 41.680 irtó.

Minthogy pedig az intézetünkből évenkint kilépő, 
akadémiai tanulmányokra érett növendékek száma, a 
javító vizsgálatokon utólagosan éretteknek nyilvánítottakat 
beleértve átlag 10: nálunk egy-egy tanuló teljes közép
iskolai kiképeztetése 4168 írtba kerül jelenleg.

XVIII.

A történelem nem ismer kort, mely a mienknél 
öntudatosakban törekedett volna úgy a haladás általá
nosítására, mint a jövő tervszerű előkészítésére. Midőn 
azonban a modern társadalom a művelődést általánosítani 
és a jövő fejlődésének irányt adni törekszik, és azt, mit 
a műveltség tartalmául és a jövő alapjául tekint, egész 
erejéből határozott tudatossággal terjeszti, ebben látván
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úgy a jelen bajainak egyedüli orvosságát, mint a 
boldogabb élet bekövetkezésének alapfeltételét: gyakran 
jő ellenmondásba önmagával, oly szempontok befolyá
sának engedvén, melyek érvényesítése következtében 
nem a társadalom tagjainak összessége, hanem megint 
csak vagyonosabb kisebbsége fér a műveltség forrásaihoz. 
Ide tartozik mindaz, mi az iskoláztatást költségessé teszi.

A legrövidebb \it ettől az ellenmondástól megsza- 
badúlni: az egész közoktatás ingyenessé tétele. Minthogy 
azonban az ellenmondásban megmaradni, úgylátszik kisebb 
baj, mint megszüntetésének eszközét foganatosítani, követ
kezményeinek szinte ösztönszerűleg sejtett káros hatását 
elhárítandók: a vagyontalanokat törekvésükben magasabb 
műveltségre anyagilag támogatni, kötelességének ismeri 
a társadalom; fenkölt gondolkodású és nemesen érző 
tagjai pedig a jótékonyság legszebb és legeredményesebb 
formájának tartják.

Ezekből a forrásokból ered, a mi intézetünket arra 
képesíti, hogy támogatásra méltó szegény növendékeit 
anyagilag segélyezze.

A közoktatási kormány azzal a joggal ruházta fel 
a tanári kart, hogy annyi jó magaviseletű és jó előme
netelő szegény tanulót részesíthet a tandíjmentesség ked
vezményében, a mennyit a létszám 20%-a kitesz. Eszerint 
300 tanuló közül 60 lehet tandíjmentes, a mi nem 
csekélység, mert ebben az esetben az elengedett tandíj
összeg 1800 frt.4)

Van „Szegény tanulókat segítő egylet“ is. 1874/75. 
óta áll fenn. Megalapítója Radics György akkori igazgató. 
Alaptőkéje jelenleg 1863 frt 72 kr. Bevételeinek forrása 
a tanuló ifjúság és a nagy közönség önkéntes áldozat- 
készsége, valamint az intézeti hangversenyek jövedelme.5) 
Mindég az intézet igazgatója az elnöke; vagyonának 
kezelője a rendes és véglegesített tanárok egyike; 
jelenleg Malesevics Miklós. Az egyesület alapszabályai
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szerint mindannyiszor ösztöndíjalap létesítendő, valahány
szor 40 írtra emelkedik a gyűjtött pénzösszeg kamata. 
Ennék statuálásakor 6% lévén a kamatláb, egy-egv 
ösztöndíj-alapra 667 írt kellett. Az ekként létesült 
alapok egyikét Treíort Ágoston, másikát Deák Ferencz 
nevére keresztelték, intézetünk megalapításában való 
közreműködésük emlékére; a harmadik, mely azonban 
még csak alakulóban van, Pauler Tivadar neve után 
van elnevezve, annak megörökítése végett, hogy az ő 
ministersége alatt indult meg a zombori m. kir. állami 
íőgymnasium életbeléptetését czélzó mozgalom.

A kamatlábnak 5%-ra való leszállítása óta az ezekből 
az alapokból adományozott ösztöndíj 33 írt 35 kr. 
Eleinte azt az összeget, mit a tanuló ifjúság adományozott, 
rögtön osztotta ki az egyesület közgyűlése a segélyezésre 
szorultak közt „pillanatnyi segély“ czímén; most minden 
beíolyó jövedelem az alaptőke gyarapítására szolgál. Az 
ösztöndíj adományozása a tanári kar jogaihoz tartozik. #

Zombor városa közönsége 160 irtot szavaz meg 
évenkint intézetünk érdemes szegény tanulóinak gyá- 
molítására. Ennek az összegnek a iele, 20 írtos tételekben 
4 íelgynmasiumi, íele 10 írtos tételekben 8 algymnasiumi 
szegény tanuló szorgalmának és jó magaviseletének 
jutalomdíja.

Jeles magyar dolgozatok megjutalmazása czéljából 
Szilágyi Mór helybeli ügyvéd 1884-ben 200 írtos,
Vértesi Károly szintén helybeli ügyvéd 1888-ban 125 
írtos alapítványt tett. A történelem tanulmányozásában 
tanúsított kiváló előmenetel megjutalmazására a „Radies 
György-alapítványi szolgál, melyet dr. Margalits Ede 
intézetünk volt igazgatója, elődjének emlékére gyűjtés 
útján alapított 1886-ban 100 írt alaptőkével. Fejér
Gyula zombori apátplébános 1887-ben 1000 irtot tett 
le jutalomdíj-alapítványkép, hogy kamataiból minden 
osztály egy-egy róm. katli. valláséi, jó maga viseletű
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tanulója egy-egv aranyat kapjon jvaimul. Nagy Béla 
monostorszeghi rom. katli. plébános 1892-ben alapította 
a nevét viselő ösztöndíjalapítványt szintén 1000 írt 
alaptőkével. Mindezek kezeléséért és kellő felhasználásáért 
az igazgatóságot terheli a felelősség.

Radies György igazgatósága alatt tankönyvekkel is 
elláthatta szegény növendékeit az intézet, mert erre a 
czélra úgy a róm. kath., mint a görög keleti egyházközség 
ismételten utalványozott jelentékeny összegeket.6)

Zárószó.

Ha a könyvek értékét, nem tartalmuk és alakjuk, 
hanem a fáradtság szerint állapítanák meg, a mibe 
megírásuk szerzőiknek került: munkámat nagyon érté
kesnek kellene tartani. Minthogy azonban nem ez az 
irodalmi termékek értékének kritériuma, nagyon beérem, 
ha a fáradtságot, a mibe az én könyvem került, nem 
egészen kárba veszettnek találja az, a ki elolvassa. 
Egyben-másban talán jobban sikerül, ha az egyes hibák 
kikeresésére és kigyomlálására, valamint az egésznek 
ellenőrző szemle alá vonására érkezésem lett volna. De 
nem volt, mert jobb kezemet szerencsétlen esés követ
keztében hónapokon át nem használhatván, körmemre 
égett a dolog. Azonban akár jónak, akár rossznak találja 
is valaki munkámat, azt kinyilatkoztatnom, hogy vég
zésénél mások közreműködését igénybe vettem, elenged
hetetlen kötelességemnek tartom, mert idegen toliakkal 

* ékeskedni semmi szín alatt nincs megengedve.
Intézetünk igazgatója megtett mindent, a mit fel

adatom megkönnyebbítésére megtehetett. Nemcsak az 
intézet levéltárát bocsátotta rendelkezésemre, hanem 
arról is gondoskodott lekötelező előzékenységgel, hogy 

- kezem ügyében legyen a minek hasznát vehettem. Dr. 
Vas Antal kartársam meg nem érdemelt készséggel
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segédkezett a levélig átkutatásánál, és angyali türelemmel 
hozta megint rendbe, a mit a kutatás összezavart. 
Azokat az adatokat és jegyzőkönyvi kivonatokat, me
lyeket intézetünk megalapítása körülményeinek előadá
sában használtam, Városy Tivadar, az újvidéki kir. kath. 
főgymnasium igazgatója szolgáltatta kezembe, körülte
kintéssel összegyűjtve és szakértelemmel rendezve. Ha 
karunk kötelékéből ki nem lép, sok vesződségtől menekültem 
volna meg. A függelékben levő kimutatások egybeállítása 
és elkészítése Malesevics Miklós collegám érdeme, ki 
párját ritkító önzetlenséggel vállalta magára ezt a 
fárasztó és idegbántó munkát. Dekker Pál városi tanácsos 
nagvrabecsült barátságának köszönhetem, hogy a tör
vényhatósági közgyűlésekről felvett jegyzőkönyvekhez 
akadálytalanul férhettem. Vukicsevics Péter volt polgár- 
mester és mostani városi tanácsos is juttatott hasznavehető 
okmányokat.

Midőn ezért a nagymértékű és hathatós közreműködésért 
ezennel köszönetét mondok, egyszersmind bevallom, még 
pedig igaz őszinteséggel, hogy a támogatás nélkül, a 
miben részesítettek, még olyan sem lett volna a munkám, 
mint a milyen.

írtam Zomborban, 1896. Szent-József napján.
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ELSŐ FEJEZET.

I.

J) „Minő lesz a sors végítélete, melyet a jövendő fog kimondani, a 
mi emlékünk között, ki a magyar nemzet ősi szent jogának zászlaját 
magasan lobogtattuk isten és világ előtt, és azon nemzedék emléke között, 
mely ennek helyébe hiteveszetten a jogfeladás zászlaját ütötte fel ? elhagyja-e 
végkép az isten is az ügyet, melyet egy szerencsétlen órában a hivatalos 
nemzet elhagyott? — jó, hogy nem tudom. — De egyet tudok. Azt tudom, 
miként a magyar emigratiótól nem fogja a történelem azon elismerést 
megtagadhatni, hogy hazafiui kötelességet teljesített, midőn a villafraneai 
csapásból nem elcsüggedést, hanem ösztönt merített lankadatlan kitartással 
folytatni a haza függetlenségének visszaszerzésére irányzott törekvését."

Kossuth Lajos, Irataim az emigráczióból. II. kötet. Bevezetés.

„A magyar nemzet előtt csak két név van, a mely zászlóul szolgálhat 
és a mely meghatározott politikai jelentőséggel bir; a mely jelentőséget 
mindenki megért. Az egyik Deák neve, a másik az enyim. Deák neve 
minden magyarnak egy alkotmányos Magyarországot jelent az osztrák 
dynastia alatt, tehát hűséget az osztrák házhoz és békés kiegyezést. 
Ellenben Kossuth neve Magyarország függetlenségét, a bármi áron való 
transactiónak kizárásával jelenti; azaz küzdést és háborút Ausztriával."

Kossuth Lajos Türr tábornokhoz intézett leveléből.

2) Deák Ferencz „Húsvéti czikke"; „Pesti Napló" 1865. április 16-án.
3) Zólyom megye 1861. márczius 5-én kelt feliratában ekként szólott 

az uralkodóhoz :
„A szuronyok százezrei elölhetik testünket; a nyers erő kiirthat a 

föld színéről; de az utóvilág nem fogja azon magyarnak a lábnyomát 
megmutathatni, ki kész volt nemzeti törvényeinek, alkotmányos önállásának 
meggyilkolásában részt venni."

4) „Valóban hasznos dolgot cselekednék, a ki fáradságot venne 
magának az akkori áramlat jelenségeit összegyűjteni, s tükörben mutatná 
meg a mai osztrák-magyar nemzetnek azon nemzedék 1861-iki képét, 
mely hat évvel később más alakban bár, de mégis elkövette azt, a mit 
akkoron egy szívvel-lélekkel nemzeti öngyilkosságnak nyilatkoztatott."

Kossuth Lajos, Irataim az emigr. III. kötet. 592. 1. jegyz.

5) „Azonban mint symptoma ez a feloszlás (a hazai központi forradalmi 
bizottmány feloszlása) nevezetes mozzanat volt. Nagyon kézzelfoghatólag 
bebizonyította, hogy „a nagyszájú hazafiak" közt, mint őket Jósika nevezte, 
voltak, kik csak azért játszották a forradalmár szerepét, miszerint a hatalmat 
a concessiócskák terére nógathassák; a mint ezt elérték, nem volt többé
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e szerepre szükségük: a carbonari köpenyeget a lomtárba lökték s szép 
udvariasan a kialkuvás fekete frakkját öltötték föl.“

Kossuth Lajos, Irataim az em. III. k. 594. 1.

II.
6) „Nem osztom a nézetet, mely a nemzetiségi kérdésben . csak 

veszélyeket lát, s úgy vagyok meggyőződve, hogy e kérdés megoldása, 
mely, ha annál tévedénk, hazánkat veszélylyel fenyegeti, ha az sikerül, 
szabadságunk legbiztosabb garantiája lehet: de hogy jelen viszonyaink 
között e kérdésnél egy sem fontosabb, hogy a kedélyeknek megnyugtatása, 
alkotmányos szabadságunk, sőt állami létünk fennállása nagy részben ennek 
megoldásától függ, —• az kétségtelen, s ép oly bizonyos nézetem szerint 
az is, hogy a jelen pillanatban még hiányzanak azon előzmények, melyeket 
én a megoldás feltételeinek tartok."

B. Eötvös József, A nem zetiségi kérdés.

7) „Mi teljes jogegyenlőség alapján akarjuk kifejteni és biztosítani 
alkotmányos életünket. Akarjuk, hogy a polgári jogok teljes élvezetére 
nézve sem vallás sem nemzetiség a hon polgárai között különbséget ne 
tegyen, s akarjuk, hogy más nemzetiségű honfitársaink nemzetiségi igényei 
mindenben, mi az országnak politikai szétdarabolása s törvényes függet
lenségének feláldozása nélkül eszközölhető törvények által is biztosíttassanak."

Az 1861-ik évi magyar országgyűlés julius 6-iki felirata.

8) „Miután a nemzetiségi kérdés nálunk más politikai czélok eszközéül 
használtatott fel, s a nemzetiségek nevében sokszor oly követelések tétetnek, 
melyek az ország egységét veszélyeztetik: sokban a kérdés megoldása iránt 
kételyek támadtak, s azon nézet terjedett e l: nem lenne-e legczéliráuyosabb, 
ha kizárólag a közös haza érdekeit tartva szemünk előtt, az egyes nem
zetiségek igényeinek kielégítésével, mely úgy is lehetetlen, nem fáradnánk."

B. Eötvös József, N em zetiségi kérdés. 36 . 1.

9) „De bármi nagy azon indítványoknak száma, melyek e kérdés 
megoldására tétettek, mindezek két rendszer alá sorozhatok. Az első azoké, 
kik a nemzetiségi kérdést csak úgy tartják megoldhatónak: ha minden 
egyes nemzetiségnek jogköre a törvényben szabatosan meghatároztatik. A 
másik azoké, kik a nemzetiségi kérdés megoldását attól várják, hogy a haza 
minden polgárának egyéni szabadsága, valamint másban, úgy nyelvök.és 
nemzetiségök tekintetében teljesen biztosíttassék, vagy más szavakkal, 
hogy a kör, melyben az egyes nemzetiség mozoghat, ne a törvény által 
határoztassék meg, hanem az egyéneknek szabad akaratától függjön."

U . o. 77. 1.

10) Dimitrievics Milos a legmérsékelfebb szerbek egyike és kormány- 
párti képviselő subventiót követelt az újvidéki szerb színház számára. 
„Öt év története" ezímű röpirat. Popovics Milos pedig „A nemzetiségi 
kérdés Magyarországban szerb szempontból" ezímű röpiratában következő- 
képen állapítja meg a magyarországi nemzetiségek culturális igényeit:

„Hogy Magyarország erős túlsúlyát magában bírhassa, szükséges, 
hog-y a magyarok, a szerbek, szlovákok stb. szellemi életére közrehassanak
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és ha kell segédkezet nyújtsanak. Természetes, ez minden nemzet köteles
ségében á ll: ha az előhaladás czéijai, melyek egyedül képesek ezentúl a 
birodalmakat nagyokká tenni, Magyarországon még több művelődési intézete
ket követelnének, úgy ezeknek terhei, valamint gyümölcseinek élvezete is 
az ország valamennyi lakosaira háramlanának. Ebből következik, mikép 
jövőre Magyarországon valamennyi nemzetnek gondoskodnia kell, hogy 
egyenkint és összesen mindannyiok szellemi tere szélesedjék és czélszerűleg 
fejlesztessék, vagy más szavakkal: az egyesített és oszthatatlan magyar 
birodalomnak egyenlő mértékben kell mindazokról gondoskodnia, kik azt 
alkotják. Ez így értendő: ha például a szerbeknek, mert mi csupán 
ezekről beszélünk, főiskola, színház stb. kellene, akkor valamennyi nemzetnek 
együttesen azon kell lennie, hogy ez, mit a szükség és a birodalmi erő 
növelése kíván, létesíttessék; mindez a viszony természetéből úgy foly ki, 
hogy az ily kívánság igazságossága iránt kétség nem lehet és azt fölösleges 
elméletileg bizonyítgatni."

Sáresevies Ambrus iordítása. 1865. 12 1 — 122. 1.

n ) Az újvidéki szerb főgymnasium segélyezésére felajánlott összeget 
azért utasították vissza, mert az intézet vezetésére és a tanárok kinevezésére 
semmi ingerentiát nem akartak engedni a magyar kormánynak.

1872-iki költségvetési vita az országgyűlésen.

12) Az 1868-ik évi XLIV. törvényczikk 17. § nak teljes szövege: 
„Az állam, s illetőleg a kormány által már alkotott, vagy a szükséghez 
képest állítandó tanintézetekben a tanítási nyelvnek meghatározása, a 
mennyiben erről törvény nem rendelkezik, a közoktatási minister teendőihez 
tartozik. De a közoktatás sikere, a közművelődés és közjóllét szempontjából 
az államnak is legfőbb czélja lévén ; köteles ez az állami tanintézetekben 
a lehetőségig gondoskodni arról, hogy a hon bármely nemzetiségű, nagyobb 
tömegekben együtt élő polgárai az általuk lakott vidék közelében anya
nyelvükön képezhessék magokat egészen addig, hol a magasabb akadémiai 
képzés kezdődik."

13) Zombor városa akkor még erős vára volt a szerbségnek ; azóta 
nagyot változtak a viszonyok.

MÁSODIK FEJEZET.
III.

1) Jegyzőkönyvi kivonat 11. sz. 1872.
Vukicsevics Péter polgármester úr megnyitván az ülést, megemlíti, 

miszerint a mai napra azért tűzte ki, mert van egynéhány fontos ügye, 
mely ezen város és lakossága érdekébe annyira vág, hogy annak elintézésétől 
ezen város anyagi és erkölcsi előmozdítása sokban függ. Ilyen tárgy, 
mondja, az, hogy ő nagyméltósága a vallás- és közoktatásügyi minister úr 
a képviselőház elé javaslatot terjesztett, miszerint Újvidéken egy állami 
főgymnasium kizárólag szerb tannyelvvel felállíttassék. Ezen javaslatot a 
minister úr az 1868-ik évi 44. t. ez. 17. §-a alapján terjesztette elő; 
mely § rendeli, hogy oly vidékeken, melyekben az ugyanegy nyelvet
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beszélő nemzetiség nagyobb tömegekben lakik, ily tannyelvű tanintézetek 
állíttassanak fel, hogy ezen nemzetiség saját anyanyelvén nyerhesse kiké- 
peztetését. A minister úr szándéka tehát Bács megyében a szerb nemzetiség 
számára egy gymnasiumot felállítani. Ez szolgáltatott okot egy bizalmi 
értekezlet összehívására, melyben közösen abban állapodtak meg, hogy 
ezen gymnasiumot Zomborba kérjék, miután Újvidék, Szabadka és Bajának 
gymnasiuma már van, s miután Zomborban 24.000 lakos közül 20.000 
szerbül beszél és Zombor körül 60.000 lakos szintén ezt a nyelvet beszéli. 
Az alkalom tehát igen kedvező a gymn. elnyerésére, és azon reményben, 
miszerint a közgyűlés is ezen alkalmat készségesen fel fogja karolni, az 
értekezlet meghagyta a város jegyzői karának, hogy az országgyűléshez 
felterjesztést szerkesszen, a város kérelmét abban kellőleg indokolja és 
kimutassa, miként a hivatkozott törvény szelleméhez képest az egész Bács 
megyében a legalkalmasabb hely egy kiválólag szerb tannyelvű gymn. 
felállítására.

Bemutatván az időközben elkészített felterjesztést, javasolja, hogy a 
közgyűlés ezen ügyet karolja fel; a felterjesztést magáévá tegye és 
haladéktalanul felküldesse, hogy a képviselőházban a minister úr javaslatával 
együtt napirendre tüzettessék.

Ismervén egy áll. gymn. közművelődési hatását és látván, hogy ez igen 
kedvező alkalom e városra nézve gymn. elnyerésére; eme közönség 
elfogadván a beterjesztett és felolvasott felterjesztést, ugyanazt a 
magas képviselőházhoz haladéktalanul felküldetni rendeli.

2) Felterjesztés, ad. 11. sz. Magas képviselőház! Folyó évi január 
hó 15-én tartott képviselőházi ülésben, a közoktatási budget tárgyalása 
alkalmával a vallás- és közoktatásügyi in. kir. miniszter úr ő nmltsga 
részéről azon törvényjavaslat tétetett, miszerint Újvidéken az 1868. évi 
44. t. ez. 17. §-a értelmében egy kizárólag szerb tannyelvű áll. főgymn. 
állíttassák föl.

Midőn ő nmltsga ezen törvényjavaslatot a magas képviselőház elé 
terjesztette, eleget tett a hivatkozott t. ez. 17. §-a rendeletének, de egyúttal 
gondoskodni óhajtott arról is, hogy hazánk déli részében nagyobb tömegekben 
lakó szerbajkú honpolgárok részére egy olyan tanjntézet állíttassák föl, 
melyben anyanyelvükön nyerhessék kiképeztetésüket. O nmltsgának a nevezett 
ajkú honpolgárok művelődését előmozdítandó ama gondoskodása, hálával 
találkozott minden igaz hazafi keblében, vidékünkön pedig osztatlan örömet 
keltett. Van azonban a miniszter úr törvényjavaslatában egy valami, a mi 
szerény véleményünk szerint az elérni óhajtott célnak tökéletesen nem 
felelne meg, és az a minister úrnak az a szándéka, hogy ezen gymn. 
Újvidéken állíttassák föl.

Magas képviselőház! tekintve, hogy Újvidéken már egy szerb főgymn. 
fennáll, és tekintve, hogy a felső-bácskai lakosság a szabadkai és bajai 
kizárólag magyar tannyelvű főgymnasiumokban kellő kiképeztetést nyerhet, 
nem látszik annak a szükségessége és ezélszerűsége indokolva, hogy az 
áll. főgymn. Újvidéken állíttassék fel; ellenben ha méltán tekintetbe 
vétetik az, miszerint Zombor városa, a hol 25.000 lakos közül 20.000 
szerb és illetőleg bunyevácz létezik, és a melyet mintegy 60.000 ugyanazon 
ajkú u. m. szerb, bunyevácz és sokacz honpolgár által lakott gazdag és
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igen népes községek környeznek, a nélkül hogy a vidéken egyetlenegy oly 
közép tanintézet is léteznék, a melyben a fent hivatkozott t. ez. 17. §-hoz 
képest nyerhetnék kiképeztetésüket: elvitázhatlan a következés, hogy a 
felállíttatni szándékolt áll. gymn. legczélszerűbben és a közigényeknek 
legmegfelelőbben csakis Zomborban állítható fel.

Miután tagadhatatlan tény az, hogy úgy az anyagi valamint az 
erkölcsi jólét föltétele a közművelődés, miután továbbá maga a törvényhozás 
is a fenti törvény hozatalakor azon szempontból indult ki, hogy hazánk 
különböző nemzetiségeinek módot nyújtson könnyebb és anyanyelvüköni 
kiképeztetésre, és miután végre a magas kormány is belátta annak szükségét, 
hogy a többször hivatkozott törvény szem előtt tartásával egy áll. főgymn. 
szerb és magyar tannyelvvel vidékünkön állíttassék föl: ezen város közönsége 
mai napon tartott képviseleti közgyűlésében ezen tárgyról tanácskozván, a városi 
valamint a várost környező községi lakosság közművelődése érdekében szent 
kötelességének tartatott a magas képviselőházhoz azon kérelemmel fordulni, 
miszerint tekintettel a fent elősorolt körülményekre, a magas kormány által 
Újvidékre javaslatba hozott áll. íőgymnasiumot nem Újvidéken, hanem 
Zomborban, mint az egész délvidék központjában felállíttatni kegyeskedjék.

Végül nem tartjuk feleslegesnek emitt felemlíteni, miszerint városunkban 
több nagy kincstári épület van, melyek közül egynéhány nem is használ
ta ik  és melyek egyikében jelentéktelen költségekkel járó kisebb átidomítás 
mellett a gymn. elhelyezhető volna.

Kelt Zomborban, 1872. évi január 21-én tartott képviseleti közgyű
lésünkből. Vukicsevics. Athanaczkovics.

3) Jegyzőkönyvi kivonat 16. sz. 1872.
A polgármester megnyitván az ülést, felhozza, miként ezen közönség 

* legutolsó üléséből a magas képviselőházhuz feliratot intézett, kérelmezvén, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi minister úr részéről Újvidékre javaslatba 
hozott kiválólag szerb tannyelvű áll. gymn. ne Újvidéken, hanem Zomborban 
állíttassék föl. Ezen felirat a képviselőházban a múlt napokban napi renden 
lévén, a magas képviselőház határozatilag a minister úrra bízta, hogy e 
gymnasiumot statisticai alapon akár Zomborban, akár Becskereken, mely 
azt részére szintén igényli, állítsa fel. A képviselőház eme határozatához 
képest tehát bizonytalan, vájjon Zombor városa megkapja-e a gymnasiumot. 
A dolog ilyetén állásával szemben a polgármester néhány képviselő urat 
értekezletre hivott össze, s abban állapodtak meg, hogy ez ügyben ő nmltsgához 
egy emlékirat terjesztessék fel, s e közönség kebeléből egy bizottság 
menesztessék, mely ezen emlékiratot a minister úrnak személyesen átadja 
és ezen város kívánalmát a gymn. tekintetében szóval is támogassa.

Ezen javaslat egyhangúlag elfogadtatván, fenti bizottságba a polgár- 
mester kijelölése folytán Mártonfi Károly, Mihailovits Miklós, dr. 
Maximovics Miklós, ifj. Szemző János, Ászt Nándor, dr. Maximovics 
György, Simics Uros, Vujevich Zakár, Leovics Simon és Bikár 
Simon képviselő urak oly utasítással választatnak, miszerint Budára 
saját költségükön felrándulván, a városi jegyzői kar által 1872. 
évi január 21-én hozott 11. számú közgyűlési határozathoz képest 
elkészítendő emlékiratot ő nmltsga a vallás- és közoktatásügyi minister 
úrnak átadják és a város ebbeli kívánalmát szóval is támogassák.
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4) Jegyzőkönyvi kivonat 31. sz. 1872.
Siraies Uros tanácsnok úr folyó évi 16 ik eminneni számra jelenti, 

hogy azon számos kiküldöttek közül, kik a helyben felállítandó szerb-magyar 
tannyelvű áll. főgymn. előmozdítása c-zéljából a magas vallás- és közoktatás- 
ü gyi ministeriumhoz menesztettek, csak egynéhányan Pestre felmentek, a 
hol is Mihailovics Miklós legfőbb itélőszéki tanácselnök, Ászt Nándor kir. 
táblai előadó biró, Brankovics György esperes, dr. Maximovics Miklós 
országgyűlési képviselő, Bikár Simon városi képviselő és még többekkel 
érintkezésbe helyezkedvén, mindenekelőtt szükségesnek látták ezen ügy 
mibenlétét szorgalmasan tanulmányozni. Hosszabb tanácskozás és fontolgatás 
után az értekezlet azon meggyőződésre jutott, hogy a gymn. tárgyában 
ő nmltsga a vallás- és közoktatásügyi minister úr elé most ne járuljon, 
minthogy ő nmltsga a képviselőház meghagyásából ezen ügyet épen most 
tanulmányozza. Ennélfogva a tisztelgés is időelőtti és elhamarkodott volna.

Tapasztaltuk azonban, hogy a kérdéses gymnasiumhoz kötött kilátá 
saink sokkal kedvezőbb Beeskerek városénál annál is inkább, minthogy e 
tekintetben mellettünk szólnak az illető tényezők és a közvélemény is. 
Reményeink tehát alaposak.

Kellemes tudomásul vétetvén, a gymn. tárgyában a kellő lépés annak 
idején megtétetni és küldöttség a közoktatásügyi minister úrhoz 
menesztetni határoztatik.

5) Jegyzőkönyvi kivonat. 86. sz. 1872.
Olvastatott a városi főispán úr őmltsgnak f. é. ápr. 23-án 140. sz. a. 

kelt és a tanács jegyzőkönyvből 1045. sz. a. ide áttett intézménye, melyben 
közli, miszerint a magas vallás- és közoktatásügyi ministerium részéről 
felhivatott, hogy azon oknál fogva, minthogy az 1868. évi 44. t. ez. 17. 
§-a alapján felállítandó államgyranasium helyének megállapításánál a mi
nisterium részéről főfigyelem azon anyagi áldozatokra fog fordíttatni, 
melyeket az ezen gymnasiumot igénylő községek annak elhelyezésére, 
további fenntartására készek hozni: ezen közönségnél kérdést tegyen, 
kivánja-e a közönség ezen gymnasiumot és mennyit kész áldozatul hozni 
annak elhelyezésére, további fenntartására és a fűtési anyagokra? — ezen 
tárgyban hozandó határozatát magával közöltetni kérvén.

Hogy ezen közönség a városi lakosság szellemi művelődését szívén 
hordja és minden alkalmat, a midőn e tekintetben a polgárság
nak szolgálatot tehet, készségesen megragad, bebizonyította egye
beken kívül azzal is, hogy azon kérdésben, vájjon az 1868. évi 
44. t. ez. 17. §-a alapján felállítandó áll. gymn. hol állíttassák 
föl ? országgyűlési tárgyalása alkalmával szót emelt és az ország- 
gyűléshez felterjesztést, később pedig midőn ezen kérdés eldöntése 
a kormányra bízatott, emlékiratot intézett és kérte, hogy ezen 
gymn. Zomborban, mint legalkalmasabb helyen állíttassák föl. 
Ugyanezen elv vezérli most is eme közönséget a lakosság szellemi 
művelődése tekintetében, és ily értelemben készségesen ragadja 
meg az alkalmat is, hogy ezen szándékát valahára valósítsa. Ez 
okból óhajtván, hogy ezen gymn. Zomborban felállítíassék és mielőbb 
megnyittassék, maga részéről ingyenesen felajánlja e czélra a 
Szentháromság téren levő nagy iskolai épületét az abban levő
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összes iskolai szerelvényekkel együtt és a gymnasiumhoz szükséges 
fűtőanyagot örök időkre.

Egyúttal határoztatik dr. Maximovies Miklós főjegyző indítványa 
folytán, hogy a helybeli róm. kath. és szerb egyházközség meg
kerestessék, miszerint az ezen gymnasiumtól a helybeli lakosságra 
háramlandó szellemi haszon tekintetbe vételével, a megszüntetett 
városi algymnasiumtól nyert és időközben tulajdonjogukba ment 
iskolai szerelvényeket ezen gymnasium számára átengedni szíves
kedjenek. Minderről akkor, ha majd a nevezett egyházközségek 
eme megkeresményre válaszolnak, a városi főispán úr értesítendő 
leszen.

c) Jegyzőkönyvi kivonat. 91. sz. 1872.
Olvastatott a f. é. május 3-án 14. sz. a. illetőleg május 12-én 45. 

sz. a. kelt és a tanácsjegyzőkönyvből 1234. és 1244. sz. a. ide áttett 
nyilatkozata a helybeli szerb és róm. kath. egyházközségeknek, melyek 
szerint a f. é. május 11-én 86. sz. a. erainneni felhívás folytán azon esetre, 
hogyha a magas vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium által itt 
helyben állami gymnasium állíttatnék fel, ezen gymnasiumnak mindazon 
iskolai tárgyakat átengedik és átadják, melyek a volt algymnasium után 
tulajdonukba átmentek, ellenkező esetben pedig fenntartják ezen tárgyakra 
nézve tulajdonjogukat.

Örvendetes tudomásul véve a 86. sz. valamint ezen határozat az 
egyházközségek nyilatkozataival Lénárd Máté főispán úr ő mltsgnak 
megküldetni rendeltetik.

7) Jegyzőkönyvi kivonat. 92. sz. 1872.
Olvastatván Vukicsevics polgármester és dr. Maximovies Miklós 

főjegyző úr jelentése, hogy Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi mi
nister ő nmltsgánál is tisztelegtek. Közölvén vele az ezen közönségnek a 
helyben felállítandó áll. főgymnasium eltartására hozandó áldozatok iránt 
76. sz. a. hozott határozatát, esedeztek. Ezen kérelem valósításához ő 
nmltsga reményt is nyújtott.

Örvendetes tudomásul vétetvén, határoztatik, hogy ő nmltsga Pauler 
Tivadar vallás- és közoktatásügyi minister úr felterjesztésileg 
megkéressék, miszerint az 1868. évi 44. t. ez. 17. §-hoz felállí
tandó főgymnasiumot Zombor városában állítsa íöl.

8) Ad 161. Nagy méltóságú Trefort Ágoston m. kir. v. és k. minister
közgyűlés 1872. úrnak Budán.

Midőn Pauler Tivadar volt v. és k. m. kir. minister úr ő excell. az 
1868. évi 44. t. ez. 17. §-a alapján felállítandó áll. főgymn. tárgyában 
törvényjavaslatot terjesztett a múlt országgyűlési képviselőház elé, ezen 
város közönsége úgy lévén meggyőződve, miszerint ezen főgymn. hogy 
czéljának teljesen megfelelhessen és közművelődési hivatását leginkább 
betölthesse, egyedül Zombor városában helyezhető el, — felterjesztést intézett 
a magas képviselőházhoz és kiemelte mindazon mozzanatokat, melyek 
ebbeli meggyőződését támogatják. A hivatkozott t. ez. azt rendelvén, hogy 
az ország azon vidékein, melyekben egy nemzetiségű polgárok nagyobb 
tömegekben együtt laknak, olyan gymnasiumok állíttassanak fel, a melyekben
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saját anyanyelvükön képeztethessék ki magukat; miután a felállíttatni kívánt 
áll. gymn. az ország alvidékén volt felállítandó, nagy nehézséggel járt 
ezen kérdés megoldása, hogy a kérdéses gymn. mely városban helyeztessék 
el, mely megoldás annál inkább nehezebb vala, minthogy a gymn. hova 
elhelyezésének meghatározásánál irányadó körülményekül nemcsak a gymnasi- 
umot maga számára igénybe vett község- és környéknek népesedési mozzanata, 
hanem főleg azon anyagi segély, melylyel a versenyző községek a gymn. fenn
tartásához évenkint járulni készeknek nyilatkoznának — jelöltettek ki.

Ezen város közönsége megragadva ezen kedvező alkalmat e város 
lakosságának e tekintetben régtől fogva táplált óhajának megvalósítására, 
a városi főispán úr ő mltsgához f. é. május hó 11-én 86. sz. a. intézett 
felterjesztésében azon érveket, melyek az áll. gymnasiumuak Zombor váro- 
sábani elhelyezése mellett szólnak, nem csak bővebben fejtette ki, hanem 
egyúttal jelentékeny anyagi segélyt is ajánlott fel azon esetre, ha kívánalma 
teljesül.

Ezen fölterjesztéstől várta eme közönség a gymn. kérdésének kedvező 
megoldását és csakugyan a városi főispán úr ő mltsga f. é. sept. 14-én 
851. sz. a. kelt átiratában tudtul adja, miszerint a magas ministerium 
részéről az ország alsó vidékén felállítandó áll. főgymn. helyéül Zombor 
városa kitűzetett legyen. Osztatlan a lelkesedés és öröm, melylyel ezen hír 
a közgyűlés által logadtatott és mely mindinkább fokozódott biztos tuda
tában azon művelődési előnyöknek, melyeket különösen ezen városi lakosság 
javára biztosítani a gymn. hivatva van. Ezen örömében azonban a közönség- 
nem feledkezett meg egy kedves kötelességéről, azon kötelességről, hogy 
Excellentiád ezen atyai intézkedését szíve mélyéből meghálálja. Fogadja 
Nmltsgod alulírott városi közönség egyhangú legmélyebb hálakifejezését 
ezen tettéért, melylyel már a ministerium vezetésének első napjaibau ezen 
város közönségét örökös leköttelezettjévé tévé, és mely az egész vidék, de 
különösen ezen város történetében új korszakot , nyit, a felvilágosodottság, 
az általános szellemi haladás korszakát.

Zomborban, a város közönségének 1872-ik évi szeptember hó 19-én 
tartott közgyűléséből.

9) Jegyzőkönyvi kivonat. 161. sz. 1872.
Vukicsevics Péter polgármester úr megnyitván az ülést, azon örömhírt 

közli, miszerint a magas v. és k. ministerium eminneni felterjesztését, 
ennek a városi főispán részéről támogatása következtében, elrendelte, hogy 
az 1868. évi 44-ik t. ez. 17-ik §-a értelmében az ország alsó vidékén 
felállítandó áll. főgymn. Zomborban felállíttassék. Bemutatván a városi 
főispán által ez ügyben leérkezett intézményét, kívánja, hogy ez felolvas- 
tassék és ehhez képest a szükséges intézkedések megtétessenek.

Ezen felhívás következtében felolvastatott a tanácsjegyzőkönyvből 2346. 
sz. a. ide áttett és f. é. sept. 14-én 851. sz. a. keltés másolatban mellékelt 
ministeri rendelet alapján felhívja a közönséget, hogy az iskolai épület 
átengedése, a gymn. fenntartása és fűtése iránt jegyzőkönyvének az idei 
86. sz. a. foglalt ajánlatát kötelező alakba foglalva, neki fölterjessze, és mint 
hogy a gymn. 4 oszt. már f. é. okt. 15-én megnyitandó, hogy a bútorzat 
és iskolai taneszközök beszerzése tekintetében akként intézkedjék, miszerint 
ezen gymn. a fenti határidőben megnyitásának semmi útját ne állja.
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Ezen közönség meg lévén győződve, miszerint a művelődés és hala
dásnak feltétele és ismervén másrészről azon közművelődési hivatást, 
melyet betölteni az áll. gymn. hivatva van, őszinte örömmel 
fogadja a bírt, hogy a magas kormány elrendelte, miszerint egy 
áll. főgymn. magyar és különösen szerb tannyelvvel Zomborban 
még 1872/3-iki iskolai évre megnyittassék, és ezennel legmélyebb 
háláját fejezi ki a magas kormánynak. Tanácsnok Sztrilich Gyula 
javaslatára határozván, hogy ezen hálája a magas v. és k. minis- 
teriumnak felterjesztésileg tudomására juttattassék. Hogy azonban 
ezen gymn. a f. évi okt. 15-én megnyittathassék és az előadások 
megkezdődhessenek, ezen közönség kebeléből Vukicsevics Gy. Miklós 
a szerb, Fejér Gyula a r. k. iskolaszék igazgatói, dr. Maximovies 
városi főorvos, dr. Ambrózovics Károly főügyész, Placsko Demeter 
főszámvevő, Gergurov Milán tiszti mérnök, nemkülönben Gallé 
Emil, Bunyi Károly és Graff Nikáz urak oly utasítással küldetnek 
ki, hogy a kérdéses gymn. számára szükséglethez képest az egész 
bútorzatot megszerezzék és erről szóló számadásokat a városi 
tanácsnak beterjesszék, felhatalmaztatván ez utóbbi, hogy a beter
jesztendő számlák kifizetését a házipénztárnál utalványozza ki.

IV.
10) „A román lapok nyíltan lázadással fenyegetőztek s a balázsfalvi 

gyűlés májusban nagyhangú pronunciamentót bocsátott világgá az erdélyi 
unió és Magyarország integritása ellen. A „Slovenske Noviny“ f'oederalismust 
proklamált s szolidaritást az osztrák szlávokkal. Még veszélyesebb alakot 
öltött a magyar ellenes agitatio Újvidéken, hol a hatóság feje, a szerb 
magyarfalók vezére Miletics volt. Összeköttetésben állt Obrenovics Mihály 
gyilkosaival s a szerbek hazafias részének véleménye szerint a Szerbia és 
Magyarország elleni conspirátiókban elnökölt. Polgármestersége alatt fék
telen anarchia kapott lábra a városban s a személy- s vagyonbátorság 
elenyészett. Számos újvidéki polgár végre a kormányhoz folyamodott 
védelemért ezen a városi hatóság tekintélye alatt elharapódzó fejetlenség- 
ellen. A kormány kénytelen volt királyi biztost küldeni Újvidékre."

„Öt év története". 1872-ben m egje len i röpirat. 80. 1

1X) 8000 frt az újvidéki szerb gymnasiumnak; 4000 frt a brassói 
román gymnasiumnak; 5000 frt a nagyszebeni szász főreáliskolának.

12) A „Pesti Napló" tudósítása a képviselőház 1872-ik évi január 
23-án tartott üléséről.

13) Deák, Ferencz: „A kérdés csak az, hogy hol állíttassék fel e 
gymnasium ? Én nem tartom czélszerűnek, hogy ott állíttassék föl, a hol 
már létezik egy magánalapítványokból fenntartott gymnasium, akkor, midőn 
sok vidék van, a hol épen nincs gymnasium. Legezélszerűbbnek tartanám, 
ha e gymnasium Becskereken állíttatnék föl; de akár Becskereken, akár 
Zomborban határoztatnék felállíttatni, előre kijeleutem, hogy ha most az 
egyik helyen fog felállíttatni, a jövő évben, ha Isten is úgy akarja, hogy 
képviselő legyek, a másik helyen fogok egy másik gymnasium felállítását 
indítványozni."

A „Pesti Napló" tudósítása a képviselőház 1872-ik évi január 23-án
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14) Másolat. 17643. sz. Vallás- és közoktatásügyi minister.
Méltóságos főispán úr! Az alvidéki lakosság középtanodai tanügye

érdeke tekintetéből a törvényhozási intézkedés folytán az 1868. évi 44. t. 
ez. 17. §-a érteimében felállítandó áll. gymn. helyéül Zombor városa 
tűzetett ki s ennek erre vonatkozó ajánlata, — mely szerint a felállítandó 
gymn. számára a Szentháromság-téren levő nagy iskolai épületet az összes 
iskolai szerelvényekkel és a megszüntetett városi középtanodától fenmaradt 
taneszközökkel díjmentesen átengedi; annak fenntartására magát kötelezi 
s a gymnasium fűtéséhez szükséges anyagot örök időkre felajánlja, — 
elfogadtatván: felkérem Méltóságodat, miszerint Zombor városát effelől 
tudósítani s annak fenntebbi ajánlatára vonatkozó nyilatkozatot törvényesen 
kötelező alakban kiállítva ide mielőbb bemutatni szíveskedjék, utasítván 
egyszersmind a nevezett város közönségét, hogy a felajánlott iskolai épületet, 
annak bútorzatát s egyébkénti felszerelvényeit és a fentebb említett 
taneszközöket akként igyekezzék rendbe hozni, hogy a kérdésben forgó 
gymn. a mennyiben a még szükségelt előintézkedések elháríthatatlan 
akadályra nem fognak találni — a jövő 1872/3. tanévben egyelőre négy 
osztálylyal legkésőbb f. é. okt. 15-én megnyittathassék, mire nézve a további 
szükséges intézkedések e helyütt meg fognak tétetni.

Miről Méltóságodat f. é. julius 7-én 725. sz. a. kelt felterjesztése 
csatolmányainak visszaküldése mellett további eljárás végeit értesítem és 
egyszersmind felkérem, hogy miután a kihirdetett pályázat folytán alig 
találkozott folyamodó, ki a szerb nyelvet bírná, holott ez szintén fog 
tannyelvül használtatni — valamint az igazgatói, úgyszintén a tanári 
állomásokra egynéhány egyént, kik az egyébkénti képesítés mellett a szerb 
nyelvet teljesen bírják, lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb pedig f. é. 
sept. 20-ig ajánlatba hozni s azok minősítvényi táblázatát felterjeszteni 
szíveskedjék.

Budán, 1872-ik évi september 9-én.
Trefort, s. k.

15) Jegyzőkönyvi kivonat. 173 sz.
Vukiesevics Péter polgármester úr beterjeszti a f. é. 161. számú 

bizottság által szerkesztett és a helybeli áll. főgymnasium javára vonatkozó 
kötelező nyilatkozatot, mely ekképen hangzik:

K ö te le z ő  n y ila tk o z a t.
Melynek erejénél fogva Zombor sz. kir. város közönsége a közgyűlésnek 

f. é. május hó 11-én 86. sz. a. kelt határozatához képest ezennel kijelenti 
s magát azon időtartamra, míg a magas in. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumnak f. é. sept. 9-én 17.643. sz a. kelt rendeletével elhelyezett 
áll. gymn. Zomborban tényleg fennáll — kötelezi:

1. Hogy eme áll. gymn. számára a Szentháromság-téren levő iskolai 
épületét, a melyben eddig az elemi iskolák elhelyezve valának, a hozzá 
tartozó telekkel együtt állandó használati joggal az álladalomnak minden 
díj vagy kárpótlás nélkül úgy a mint jelenleg áll átengedi. Azonban 
fenntartja magának a jogot az áll. gymnasiumot a körülményekhez képest 
más hasonló vagy még alkalmasabb épületbe js bármikor felsőbb közben
járás mellett áthelyeztetni,
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2. A meglevő iskolai szerelvényeket, valamint a megszüntetett városi 
középtanodából fennmaradt taneszközöket úgy a mint ezek jelenleg a varos 
birtokában vannak és leltározva találtatnak, az áll. gymn. megnyitásával 
ennek állandó használatul szintén átengedi.

3. A fűtéshez szükséges anyagot oly mennyiségben a mennyiben azt 
az iskolai helyiségek melegen tartása igényli, éveukint rendesen és pon
tosan kiszolgáltatni.

Mely kötelezettségek kijelentésével Zombor város közönsége egyszers
mind beleegyezik, hogy a magas állam az áll. gymnasiumnak Zomborban 
fennállása idejéig terjedő használati jogot — a mennyiben szükségesnek 
látná — a szóban forgó, a 1. k. Y betű 36. lapján látható és a belvárosban 
a Szentháromság-téren 181/174 h. r. sz. a. fekvő iskolai épület — s 
illetőleg ahhoz tartozó 357Q 0 beltelek — bármikor további meghallgatás 
nélkül is telekkönyvileg betábláztathassa.

Ezen kötelező nyilatkozat felolvasása és egészben elfogadása után 
határoztatik, hogy ezen nyilatkozat magyarul szövegezve Lénárd 
Máté városi főispán úr ő mltsgának megküldessék, egyben pedig 
Yukicsevics Péter polgármester, Athanaczkovies György főjegyző, 
Kosztics Mihály tiszti főügyész, Gallé Emil és Bunyi Károly 
képviselő urak, hogy ezen nyilatkozatot a város nevében aláírják.

16) L. a 14. sz. a. közölt rendelet utolsó kikezdését.
17) A kinevezések 1872-ik évi október 14-én 25.039. sz. a. kelt 

ministeri rendelettel történtek.
Ideiglenes igazgatóvá le tt: Kocsmái' József; rendes tanárokká : Kosztics 

Milán és Podhradszky József; helyettes tanárokká: Bálint István és Jeszenszky 
Dezső; rajztanárrá: Kovacsics Jenő.

18) 1872. november 1-én.

HARMADIK FEJEZET.

V.
*) Kinevezése előtt Kocsmár József néptanító volt.
2) A mennyiségtan főgymnasiumi, és a természettan algymuasiumi 

tanítására volt képesítve.
3) Podhradszky József Zomborba jövetele előtt az újvidéki szerb 

gymnasiumban működött mint tanár.
4) Podhradszky József protestáns lelkészből lett középiskolai tanár ; 

Kosztics Milán Oroszországban, Kiewben fejezte be theologiai tanulmányait, 
kinevezése előtt Montenegróban mint tanfelügyelő működött; Kovacsics Jenő 
gyakorlati pályára készült; Bálint István mint lóra. kath. klerikus változtatott 
pályát; Jeszenszky Dezső kinevezése előtt protestáns segédlelkész volt.

5) A tanárok akkori javadalmazása jóval volt kisebb a mainál. Rendes 
tanár kapott 1000 frt fizetést és 100 frt lakáspénzt; helyettes tanár 800 
írt fizetést; rajztanár 900 frt fizetést és 90 frt lakáspénzt. A .vallás- és 
közoktatásügyi minister 1872. november 20-án 30.138. sz. a. kelt rendelete.
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VI.
6) 122. sz. A zombori áll. gymnasium igazgatóságától.
Tekintetes Tanács! Múlt 1872. év okt. 26-án az iskolai helyiség

átadatván egy küldöttség jelenlétében, megnyugtatásunkra megigéretett, 
hogy a kis utczáról egy mellék bejárás nyitódik. Azonfelül az árnyékhely 
újból leendő fölépítése is megigértetett. Most Tekintetes Tanács, itt az idő. 
Az intézet megnyílt; kérem tehát, hogy akkor tett Ígéretét mielőbb váltsa 
be, mert az udvar más módon meg nem menthető az itt már rég meg
szokott randaságtól. Már pedig ez által a zsenge ifjakban a szépérzék és 
morális még csirájában megfojtatik. A rossz kipárolgás pedig a fejlődő 
testre felette kártékony hatású.

Nemkülönben a pinczék kiadása sem lehetséges többé; mert a magas 
ministeri rendelet értelmében iskolahelyiségben semminemű nyugtalanítás 
meg nem tűrhető. Figyelmeztetem tehát a Tekintetes Tanácsot, hogy 
ápril 24-én a pinczék bérletét bontsa fel. Maradok tisztelettel Zombor, 
1873. évi ápril hó 7-én alázatos szolgája Kocsmái’ József áll. gymn. igazgató.

7) 396. sz. A magyar határőrvidéki tankerület kir. főigazgatóságától.
A nmltsgú m. kir. v. és k. minister úr f. é. november 2 án kelt

30.479. sz. a. további közlés végett, az alább közlött következő leiratot 
kegyeskedett hozzám intézni.

„A tanügyi állapotok helyszíni megismerése végett a haza különféle 
vidékein tett közelebbi utazásaim alkalmával a mily kedvesen hatott rám 
azon tapasztalás, hogy az iskolaügy kisebb-nagyobb mértékben fejlődésnek 
indult, épen oly kedvetlen sőt lehangoló benyomást tett rám másfelől annak 
szemlélése, hogy a felső-, közép- és népiskolákban, a tan- és nevelőintéze
tekkel egybekapcsolt zárdákban egyaránt, az épületek környéke és a tan
termek tisztántartására általában vagy épen semmi, vagy igen kevés, vagy 
legalább nem elég gond fordíttatik. A tantermek levegője egyrészről a 
beszorított tanulók kigőzölgései és a fölemésztett jó lég helyett rossz lég 
kilehellése, másrészről a félrevaló helyekből kiszálló bűzöknek a folyosókba, 
sőt a tantermekbe való behatásai által az iskolai légkör oly annyira meg- 
rontatik, hogy valóban nem lehet csodálkozni, ha a nagy mértékben 
mutatkozó görvélyes betegségek terjednek és sok helyen már kifejlettek az 
iskolás gyermek vérében, mint ennek jeleiről több helyen saját szemeimmel 
meggyőződtem.

Az iskolai termek alacsony volta, a bennök levő világosság csekélysége, 
a szellőztetés hiánya, az iskolai padoknak czélszerűtlensége, sőt helytelen 
elrendezése mind megannyi tényezők arra, hogy az ifjú nemzedék testi 
épsége és egészsége a fentemlített rossz levegő belehellése mellett, ezen 
czélszerűtlen intézmények miatt megromoljék, sőt a gyengébb testalkatúakó 
egészen tönkre menjen.

E fontos ügyre hívom fel a főigazgatóság figyelmét és fölkérem, hogy 
a hatósága alatt álló mindennemű tanintézetekre nézve alattas közegeit 
szigorú rendelettel szorítsa rá sat. sat.“

Újvidéken, 1873. nov. 16-án. Mészáros Nándor s. k. kir. h. főigazgató.
8) L. a második fejezet 1-ső szakaszára vonatkozó jegyzetek 9-ik számát.
9) A vallás- és közoktatásügyi minister 1873. márczius 25-én 7890. 

sz. a. kelt rendeleíe.
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VII.
10) Horváth Mihály, Huszonöt év Magyaroszág történelméből. II. kötet. 

319. 1.
1X) Másolat. 28.521. sz. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister.
Méltóságos főispán úr! Habár nem vettem még Méltóságod az iránti 

jelentését, hogy a zombori állami gymnasiumhoz kinevezett tanárok állo
másaikat már elfoglalták, — mégis feltéve azt, hogy f. é. október hó 14-én
25.039. sz. a. kiadott rendeletemnek, mely szerint tanszékeik elfoglalására 
utasittattak — időközben megfeleltek, ezen tanoda tettleges életbeléptetésére, 
s az ottani tanítás kezelésére nézve a következőket rendelem :

1- ször. A tanintézet f. é. november elején megnyitandó akként, hogy 
a beiratások s a netán szükségelt felvételi vizsgálatok megtartása után a 
rendszeres előadások legkésőbb november 11-én megkezdethessenek.

2- szor. Előadási nyelvül az e folyó tanévben megnyitandó osztályokban 
a magyar és szerb használandó úgy, hogy a magyarázatok, kikérdezések 
és leczke felmondások e nyelveken teljesítessenek és ez által alkalom 
nyújtassék, hogy úgy a magyar, mint a szerb ajkú tanulók saját nyelvükön 
képezhessék ki magukat.

3- szór. A magyar úgymint a szerb nyelv kötelezett tantárgyat képez 
azon megjegyzéssel azonban, hogy a szerb nyelv nem szerb nemzetiségű 
tanulókra nézve csak relativ kötelezett tantárgy legyen, vagyis csak azon 
ifjakat fogja kötelezni, kiknek szülői vagy gyámjai kívánják, hogy e nyelvet 
is tanulják.

4- szer. A német nyelv úgy mint azon gymnasiumoknál, melyekben 
a magyar nyelven kívül még egy másik nyelv is előadatik, — a zombori 
gymnasiumnál is csak a III-ik osztálytól kezdve adatik elő.

5- ször. Minden egyébre nézve a f. é. okt. 14-én 25.039. sz. a. 
közlött tanterv szolgál zsinórmértékül.

Miről Méltóságodat oly felhívással értesítem, hogy az illető tanár- 
testületet ez értelemben értesíteni, s annak egyszersmind meghagyni 
szíveskedjék, hogy a kifejtett elvek, s a közlött tanterv alapján a zombori 
gymnasium részleges tantervét haladék nélkül állapítsa meg, s a haszná
landó tankönyvek jegyzékével együtt mielőbb terjessze föl.

Egyébiránt pedig felkérem Méltóságodat, hogy a f. é. okt. J4-én
25.039. sz. a. rendeletem értelmében teljesített eljárása eredményét mielőbb 
tudomásomra hozni szíveskedjék.

Budán, 1872. okt. 29 én. Trefort Ágoston s. k. Méltóságos Lénárd 
Máté úr Szabadka, Zombor és Újvidék sz. kir. városok főispánjának.

12) A vallás- és közoktatási m. kir. minister 1973. évi január 18-án 
1254. sz. a. kelt és Franki István bácsmegyei másodtanfelügyelőhöz me
nesztett rendeletének mássa.

Tekintettel arra, hogy az 1872/3. tanévben életbeléptetett zombori 
államgymnasium kivált működésének kezdetén kellő útbaigazítást nyerhessen, 
mi csak az által érhető el, ha e tanintézet állapota gyakrabban megvizs- 
gáltatik a (Czímedet) mint az érintett vidéken működő közeget találtam 
megbízni az e részbeni teendőkkel. Felhívom ennélfogva (Czímedet) 
miszerint a zombori államgymnasiumot e czélból gyakrabban látogassa 
meg, és állapotát megvizsgálván, figyelmét a tanárok működésére is terjessze



110

ki — a hol a tapasztaltakhoz képest utasításadás vagy rögtöni intézkedés 
szükségeltetik -— az utasításokat közvetlen adja és az intézkedéseket tegye 
meg, eljárásának eredményéről pedig esetről-esetre jelentését ide terjessze 
föl és ez alkalommal tapasztalt fontosabb hiányok megszüntetésére szolgálható 
indítványait kellően indokoltan terjessze előmbe. Erélyességétől elvárom, 
miszerint e megbízatásnak minden irányban megfelelni és a tanintézet 
érdekében igen kívánatos sikeres eredmény elérhetését előmozdítani igyeke- 
zendik. A másolat hiteléül: Hirt János aligazgató.

13) Vallás- és közoktatási m. kir. minister. 5128. sz.
Czélirányosnak találtam a pancsovai főreáltanoda, továbbá az újvidéki 

kir. és zombori állami főgymnasiumok főigazgatósági ügyeinek vezetésével 
Mészáros Nándort újvidéki kir. gymnasiumi igazgatót ideiglenesen helyettesi 
főigazgatói minőségben megbízni és a zombori államgymnasiumnak időn
kénti megvizsgálásával f. é. jan. 18-án 1254. sz. a. kelt rendeltemmel 
megbízott Franki István Il-od tanfelügyelőt e tiszte alól egyidejűleg fel
menteni.

Miről az igazgatóságot maga miheztartás végett oly megjegyzéssel 
tudósítom, hogy ezentúl jelentéseit a nevezett főigazgatói helyettes útján 
terjessze fel.,

Budapest, 1873. évi márczius 11-én. Trefort. A zombori állami 
gymnasium igazgatóságának.

lá) Radics György. A zombori államgymnasium. 6-ik 1.

NEGYEDIK FEJEZET.
VIII.

x) Ennek bebizonyítására fölösleges különös bizonyítékokat és adatokat 
keresni. A napi- és szaklapok gyakran foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

2) Dr. 0. Frick. „Bemerkungen über das Wesen und die unterrichtliche 
Pűege des Heimatsgefühlt. Lehrproben und Lehrgánge. 29. Heft. Október 1891.

3) 1802. május 1-én adták át a közforgalomnak. Részvénytársaság 
építette Ferencz császár és király uralkodásának idejében. Hossza: 110 km.

Fridrik Tamás, Bács-Bodrogh m egye.

4) Az 1751-ik évi országgyűlés XXVII. t. ez. alapján létt kir. 
várossá Győr, Komárom és Újvidék városokkal együtt (Kerékgyártó Árpád, 
Magyarország története V. rész* 128. 1.) Török hódoltságban 1687-ig állott 
(Fridrik Tamás, Bács-Bodrogh megye 128. 1.). Jelenleg 26.500 lakosa van 
és Bács-Bodrogh megye székhelye.

ÖTÖDIK FEJEZET.
X.

*) 68. sz. 1873. jun. 19. A magyar határőrvidéki tankerület főigaz
gatóságától.

A zombori államgymnasiumnál az 1873/74. tanév elején az V-ik 
osztály megnyitandó lévén, utasítom Tek. Uraságodat, hogy az említett
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osztály elhelyezésére szükséges költségvetést — nevezetesen: a rajzterem 
egy részének fal által eszközlendő elkülönítéséről, padokról sat. hozzám 
minélelőbb terjessze be.

2) 93. sz. 1873. jnn. 28. A magyar határőrvidéki tankerület kir. 
főigazgatóságától.

Tekintetes Uraságod f. h. 26-án 46. sz. a. kelt jelentésében — 
hivatkozva e főigazgatóságnak ugyancsak f. hó 19-én 68. sz. a. történt 
felhívására, — beküldötte ugyan a zombori gymnasiumnál az 1873/74. 
tanév elején megnyitandó V-ik osztály elhelyezése alkalmából felmerülendő 
költségvetést; minthogy azonban az A) alatti mellékleten ez olvasható: 
„für Eechnung dér kön. Freistadt Zombor" ; a 0) alatti mellékleten pedig 
„auf Anordnung des Herrn stadtischen Ingenieur dr. Konyovics“ ; szíves
kedjék felvilágosítást adni arra nézve: 1. Csakugyan Zombor sz. kir. városa 
fogja-e viselni az átalakításnál felmerülendő költségeket? és 2. Kitől bírja 
t. Uraságod erre a biztosítékot.

3) 51. sz. 1873. julius 6. A zombcri m. kir. áll. főgymnasium 
igazgatóságától.

Nagyságos Főigazgató Úr! F. é. julius 28-án 93. sz. a. kelt becses 
meghagyására van szerencsém a következőkben válaszolni:

Miután a tettes polgármester úr még óv elején Ígéretet tőn, hogy 
több ilynemű költségeket az intézetnél fedezni fog a város pénztárából. 
De midőn Ulrik építőmester a költségvetést a tanácshoz benyújtá, az 
elejtetett, s miután felszólítottam, hogy az előmondott munkálatokról 
készítsen költségvetést, ő azt adá be, mit méltóztatott visszaküldeni; rajtam 
misem múlt, mert én törekedtem intézetünk javára elkövetni mindent, de 
sajnos nem sikerült.

4) A 1. sz. a. idézett rendelet utolsó kikezdése: „Végre a rajzaszta
lokról való B) alatti melléklet nem foglalható a többivel ugyanazon szám 
alá, miután megszerzésük most még nem okvetlen szükséges és miután az 
V-ik osztály megnyitása azok nélkül is megtörténhetik. Azonban ha az 
ügyet mégis felterjeszteni óhajtja, úgy küldje azt más indokolt jelentés 
kíséretében hozzám."

5) Radics György. „A zombori államgymnasium." Zombor 1874.
G) A magyar határőrvidéki tankerület kir. főigazgatóságának 1874, 

aug. 13-án 763. sz. a. kelt rendelete.
7) 800. sz. 1874. aug. 22. A magyar határőrvidóki tankerület kir. 

főigazgatóságától.
A vallás- és közoktatásügyi minister ur ő nagyméltósága f. é. aug. 

14-én 22.439. szám alatti intézményével — a zombori államgymnasiumi 
épületben való nagyobb átalakításokra s a szolgai lakásra beterjesztett terv 
szerinti építkezést az 1875/6. tanévre halasztván — meghagyta, hogy a 
bekövetkező 1874/5-iki tanév elején megnyitandó Yl-ik osztály számára 
tantermül az eddigi rajzterem rendeztessék be, a rajzórák pedig az illető 
osztályhelyiségekben tartassanak meg.

8) 663. sz. 1875. julius 25. A magyar határőrvidéki tankerület kir. 
főigazgatóságától.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr ő nagyméltósága f.
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é. Julius hó 11-én 15.809. sz. a. kelt kegyes intézményével megengedte, 
hogy a zombori államgymnasiumnál az 1875/6. tanév elején megnyitandó 
Vll-ik osztálynak elhelyezésére szükségelt helyiség egyelőre egy év tartamára 
évi 160 frtnyi lakbér mellett bérbevétessék, és hogy a kibérelt helyiség a 
kiszámított 329 frt 40 krnyi költség-összeg keretén belül felszereltessék.

9) 110. sz. 1876. márczius 25-én. A zombori m. kir. állami főgymuasium 
igazgatóságától.

Jelentés a zombori államgymnasium elhelyezése tárgyában. A jelenlegi 
Zombor sz. kir. város által gymnasiumi helyiségül átadott épületben többé 
egy terem sincs, melyben a hetedik és az 1876/7. tanévben megnyitandó 
YlII-ik osztály elhelyezhető lenne. Szükséges e szerint, hogy a jelenlegi 
gymnasiumi épülethez, hol megfelelő hely is van, egy szárny építtessék, 
kiterjeszkedve mindazon jelenben sajnosán nélkülözött termekre is, minő 
a) rajzterem, b) természettani museum, c) váróterem, d) vegyészeti labora- 
ratorium, e) könyvtári szoba, f) egy, a két vallásfelekezeti hitoktatás miatt 
szükséglendő tanterem.

Minthogy azonban a jelenleg helyesen felfogott s minden irányban 
követett takarékossági elvek nem engedik a nagyobb mérvű kiadásokat, 
ezek szem előtt tartása folytán, az állami pénztárt terhelő költség meg- 
kímélése tekintetéből ezen nagyobb mérvű építkezést nem ajánlom s így 
az marad fenn, hogy Zombor sz. kir. város területén levő államkincstári 
épületek egyikét kellene gymnasiumi helyiségül berendezni, mi kevés 
költséggel járó átalakítás mellett nemcsak lehetséges, de mind az állam- 
pénztár nagyobbmérvű megkímélése, mind magának az államgymnasiumnak 
jövője tekintetéből kívánatos és üdvös lenne.

A jelenlegi gymnasiumi helyiség meglevő tantermei a 7. és 8. osztály 
behelyezésére már nem elegendők. A vidék népessége szerint jelentkező 
tanulók befogadására a meglevő hat osztály termei is oly kicsinyek, hogy 
a jelenben is némely osztály oly népes, hogy nemcsak az oktatás eredménye 
veszélyeztetik a kis terem túlnépessége által, de a fegyelem is, minden 
oktatás e szükségképi feltétele csak erőmegfeszítés által tartható fenn; mi 
azonban az ajánlott államkincstári épület berendezése által könnyen kivihető 
lesz, s igy a művelődésnek e vidéken egyik legalkalmasabb templomát 
képezné; míg másrészt a jelenlegi gymnasiumi helyiséget bérbeadva, nem 
megvetendő bérösszeg jutna az állampénztárba sat.

lö) A Csarsch-házban bérelt helyiségek számának arányában a házbér 
160 írtról 400-ra, majd 700-ra végre 1200 írtra emelkedett.

XI.
u ) „Zásztava" múlt évi 123. számában október 18-ról keltezett cikké

ben fájdalmasan írja, hogy a zombori államgymnasiumon az előadások nem 
szerb nyelven folynak. De hát miért is folyjanak ott is, hol szükség nincs 
s különben a szerb nyelv relatív kötelező tantárgy az 1872. október 29. 
28,521. sz. kelt ministeri rendelet szerint. Legcélszerűbb lenne a nyelv 
művelése tekintetében egy külön kathedrát állítani fel s nem a tantárgyak 
közt beosztva, úgy mint eddig.

Radies György, „A zombori állam gym nasium 11 19. 1. 3. jegyzet.
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12) 1151. sz. 1874. október 30. A magyar határőrvidéki tankerület 
kir. főigazgatóságától.

Minthogy a zombori állaragymnasiumot látogató ifjúság vegyes — 
magyar, szerb és német, — felmerült panasz folytán felhívom a t. Igazga
tóságot, hogy a vezetése alatt álló tanári testület minden egyes tagját 
utasítani szíveskedjék, miszerint az imint említett nyelveket a tanulók 
nyelvismeretéből mutatkozó szükséghez képest mint a magyarázás, mint a 
kikérdezés alkalmával használni kötelességüknek ismerjék.

13) Az 1868-iki XL1Y. t. ez. 18. §-a: Azon területeken létező vagy 
feállítandó állami közép- vagy felsőtanodákban, a melyeken egynél több 
nyelv divatozik, azon nyelvek mindenikének részére nyelv- és irodalmi 
tanszékek állítandók.

XII.
/*S

u ) Kivonat a zombori állami főgymnasium tanári karának 1879. évi 
május 8-án nagyságos Mészáros Nándor tankerületi főigazgató elnöklete 
alatt tartott értekezletéről felvett jegyzőkönyvből:

6. p. Az épületet illetőleg megjegyzi, hogy iskolai ezélra nem hasz
nálható és sok hiány és fogyatkozás ezen körülményre vihető vissza. De 
ezen évben új épület emelése lehetetlen. Ezt a magas kormány a jövő évre 
halasztotta. A tantestület ne mulassza el ez évi deczember haváig az 
építkezés tárgyában előterjesztést tenni, nehogy a dolog feledésbe menjen.

. Az igazgató következő emlékiratot terjesztett fel.
70. sz. 1880. január 1-én. A zombori állami főgymnasium igazgató? 

ságától.
Nagyméltóságú minister úr, kegyelmes uram ! A zombori állami fő

gymnasium 1872. évben alapíttatván, életének immár 8-ik évében van. 
Ezen idő alatt hivatásának ezen intézet miként felelt meg Kegyelmességed 
biztos tudomást szerezhetett e tankerület kir. főigazgatósága által; ez okból 
az igazgatóság egyszerűen rámutat az elért eredményekre és jelzi ezen 
intézet eulturális tekintetben való fontosságát.

A midőn egyik eredmény gyanánt felhozza az igazgatóság azt, hogy 
az intézet kebeléből már három éven keresztül jó honfiúi érzelmű s eléggé 
biztos készültségű ifjak bocsájtattak a felsőbb iskolákra, ugyanakkor nem 
hallgathatja el azon körülményt sem, hogy daczára más ugyanoly hivatási! 
tanintézet közelségének a zombori állami főgymnasium ifjúságának létszáma 
folyton növekedik. Jelen tanévben az ifjúság száma 337.

Culturális tekintetben, midőn a zombori áll. főgymnasiumnak hason 
intézetekkel hason czélja van, ugyanakkor sajátos viszonyainál fogva különös 
fontossága van jó honpolgárok képzése, a hazaszeretet fejlesztése tekintetében. 
Ugyanis hazánk ezen részének különböző nemzetiségű fiai több ideig egy 
ismeretet nyerve ugyanegy hazaszeretetei szíva gyöngéd sziveikbe, később 
mint egy haza polgárai egy zászló alatt fognak küzdeni a szeretett haza 
boldogulásában.

Ha semmi egyéb mint a most jelzett körülmény, de ez egyedül 
megérdemelné azt, miszerint ez intézet oly állapotba helyeztessék, hogy 
nagy czéljához méltólag működhessék.

A zombori áll. főgymnasium áldásos működésének sok egyéb akadályai,
8
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midőli eloszlatva vannak, régi főakadálya még mindig útjában van: „Az 
intézetnek nincs illő; nincs a követelményeknek a legparáuyibb tekintetben 
megfelelő helyisége/1 És hiába lesz az intézet tanárainak nagy része 
irodai mii ág képzett egyén, hasztalan szereztetnek be az elméleti és gyakorlati 
oktatás minden eszközei, melyek az előadás sikerültét biztosítják ; hasztalan 
lesz a tanárok részéről a jó akarat erőn felül is tenni, a ezélt nem fogja 
elérni míg ezen akadály el nem háríttatik.

Kegyelmes Uram ! Legyen szabad a jelenlegi valóban nyomorúságos 
helyiséget leírni. 1. Egy szobából kis vékony fallal van előállítva az igazgatói 
iroda és a tanári szoba. 2. Ismét egy szobából vékony fallal két tanszoba 
van létesítve, melyekben az előadó tanárnak nagyon ügyelni kell hanghor
dozására, nehogy a szomszédban zavarólag hasson. 3. E szobákon kívül 
még csak négy tanszoba van az épületben, egyéb más helyiség nincs. 4. 
E szobák is nyitott folyosóra szolgálnak, a hova eső, hó becsap. 5. E 
szobák oly kicsinyek, hogy némelyekben a tanuló ifjúság összezsúfolva 
van. 6. Az épület régi időből való lévén, az ablakok kicsinyek, egymástól 
távol állók; a világítás ez okból igen rossz, némely osztályban két ellenkező
tájról jön, s függönyök alkalmazásával nem segíthetni a dolgon, mert az
egyrészről jövő világítás oly csekély, hogy még a legfényesebb napon is 
bajos az írás az utolsó padokban. 7. Az épület összes padozata oly rozzant,
hogy miatta a helyiség alig tartható tisztán, úgy ál Iván a dolog, hogy
széttágult eresztékeiből minden lépten por özönlik 8. Az épület tetőzete 
korhadt, úgy hogy eddig is az iroda-átalányból kellett évenkint 40—50 
frtot reá fordítani, hogy alatta maradhassunk, daczára azonban ennek, mégis 
több helyen a felső padozat átázik, mi még veszedelmet is előidézhet.

Tekintettel a most felbozattakra, az épület nemcsak nem megfelelő, 
de nem is elegendő. Már ötödik éve, hogy a szomszéd épületben majd 
3gy, majd kettő s jelen évben három terem lett bérelve. Mindennek 
daczára nincs: 1. rajzterem, és igy a rajzolás feladatának eleget nem 
tehetni. 2. Nincsenek a szükséges múzeumok és így a taneszközök a tan
szobákban vannak nem a legjobban elhelyezve, s így a folytonos s korai 
elpusztulásnak alávetve. 3. Nincs vegytani, természettani és természetrajzi 
előadási terem, mely oknál íogva az eszközök sok esetben utczán keresztül 
is vitetvén, a kísérletek sikerülte kérdésessé válik. 5. Nincs az igazgatónak 
az intézetben lakása, nincs az iskolaszolgának sem, s így az intézet az 
előadási órákat kivéve, teljesen elhagyatottan áll. 5. Mi egyik fő és elen
gedhetetlen kelléke egy nevelő intézetnek, nincs czélszerű kimenő helye. 6. 
Nincs az intézet udvarán kút. 7. Nincs tornahelyisége. 8. Nincs a bét 
különböző hittanítás részére előadási terem.

Kegyelmes uram! A most jelzett hiányok pótolása a zombori állami 
főgymnasiumra nézve égető szükséggé lett. A bajon két módon lehetne 
segíteni; vagy egy szabad helyen az iskola követelményeinek helyesen 
megfelelő új épületet emelni, vagy a jelenlegi gymnasiumi helyiséget át
alakíttatni és kiépíttetni. Mind a két irányban az igazgatóság több ízben 
megtette alázatos jelentését s legutóbbira 1879. márczius 15-én költ 2820. 
sz. kegyes rendeletével az itteni főgymnasium építkezési ügyének tárgya
lását az 1880. évre elhalasztotta Nagyméltóságod.

Midőn ezen alkalomból alázatos jelentésemet ismételném, tekintettel



115

a felsorolt hiányok és szükségletekre, ismételten esedezem, méltóztassék 
Nagyméltóságod atyai tekintetét ez intézetre fordítani s ne hagyja ezen 
eszméjének megtestesülését későbbi időkre. Már az is küzd a fölhozottakon 
kívül a gymnasium mihamarabbi kiépítése mellett, hogy a tanuló ifjúság 
ne szokja meg a meg nem felelő, a czélszerűtlen állapotok létezését. Csak 
nagy nehezen sikerül tisztán és rendben tartani a tanuló ifjúságot, a kor
hadt, rendetlen, a ezéljának meg nem felelő épületben. Valóban isten cso
dájának lehet tartani, hogy az ifjúság és a tanári karban nem üt ki valami 
betegség, mert fűtött teremből egyszerre nyitott folyosóra, sok esetben az 
utcza átellenében fekvő tantermekbe átmenni s ismét visszajönni csakugyan 
kész betegség.

Kegyelmes uram ! Mulaszthatatlan kötelességének tartja az igazgatóság 
a bajokra nyíltan rámutatni, mert ezek állanak ezen intézet fejlődésének 
útjában s ezeket Nagyméltóságod atyai bölcs intézkedésével elháríthatja. 
Tegye azt Nagyméltóságod, mert ez által maradandó jó emlékezetét, nevét, 
melyet üdvös intézkedései által a nemzetre áldástterjesztővé tett, még 
inkább emelni fogja.

Ha a zombori állami főgymuasium épülete egész pompájában meglesz, 
meglesz e vidéken a tanügy azon temploma, melyet Nagyméltóságod sze
rencsés gondolatai egyikének tart nemcsak e vidék közönsége, de az egész 
magyarság. Az ország e részének jelen nemzedéke, úgy mint jövő ivadéka 
csak áldani fogja eme századokra kiható intézkedését. Hódoló tisztelettel 
legalázatosabb szolgája Radics György, igazgató.

15) Vallás- és közoktatásügyi minister. 35,829. sz. 1880. decz. 14. 
Midőn a zombori állami főgymnasiumnak történt meglátogatásáról szóló és 
a főigazgatóság f. évi deczember 5-én 1410. sz. kelt jelentésével felterjesztett 
jegyzőkönyvnek tartalmát, — a tapasztaltak alapján tett intézkedéseinek 
helyeslése mellett tudomásul veszem, egyúttal értesítem a főigazgatóságot 
a jegyzőkönyvnek visszaküldése mellett, miszerint igen elismerve a zombori 
állami főgymuasium hiányos és az oktatás ügyének meg nem felelő elhe
lyezését, gondom lesz a hiányokat, mihelyt arra kedvező alkalom nyílik, 
alaposan megszüntetni. A minister meghagyásából Kárffy Titus, ministeri 
tanácsos. A szegedi tankerület kir. főigazgatóságának.

1C) A zombori állami főgymnasium igazgatóságának felterjesztése. 
1882. február 9. 33. sz.

17) Vallás- és közoktatásügyi ministerium 1882. február 28-án 4879. 
sz. alatt kelt rendelete.

18) 1884. évi 31. közgyűlési szám.
19) 1884. évi 84. közgyűlési szám.
20) A zombori állami főgymnasium igazgatóságának 1884. április 11. 

77. sz. alatt kelt felterjesztése.
21) A szegedi tankerület kir. főigazgatósága 556. sz. 1884. május 1.
Zombor szab. kir. város által tervbe vett gymnasium telekszabá

lyozás ügyében a t. Igazgatóság által f. é. 77. sz. a. tett jelentésre a nm. 
v. és közokt. minister úr által folyó évi ápr. 29-én 15,764. szám a. tett 
intézkedésről, miheztartás végett következőkben értesítem a t. Igazgatóságot.

Mielőtt a nagyméltóságú minister úr a zombori áll. főgymnasium 
telkének a város által kisajátítás útján czélba vett megnagyobbítása iránt
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érdemleges határozatot hozna, szükségesnek találta, hogy a telekszabályozás 
és változtatás iránt fennforgó körülmények a helyszínén minden oldalról 
minden tekintetben behatóan megvizsgáltassanak s egyúttal a gymn. fennálló 
épületében elhelyezve levő osztályoknak bérhelyiségben leendő elhelyezése 
iránti kérdés is tisztába hozassák.

E czélból a tankerületi főigazgató és ez ügyben a minister úr ő 
nmltsga által egyidejűleg értesített Zombor város közönségének kiküldötte 
közbejöttével a helyszínén tartandó értekezletre ministeri biztosul Leövey 
Sándor ministeri titkárt, szakértőül pedig Hauszmann Alajos műegyetemi 
tanárt méltóztatott kiküldeni, kiknek odaérkeztéről a t. Igazgatóság értesítést 
nyerend.

22) A vall. és közokt. m. kir. minister 1884. évi május 20-án 18.884. 
sz. a. kelt s Zombor szab. kir. város közönségéhez menesztett rendeletének 
másolata.

Leövey Sándor a zom bori áll. gymn. építési telke ügyének rendezésére 
kiküldött biztosom jelentése, valamint az e tárgyban f. é. ápr. 29-én a 
helyszínén tartott tanácskozásról szóló jegyzőkönyvben foglaltak folytán 
meggyőződtem arról, hogy az építési telek tekintetében fennforgó kérdés 
a gymnasium érdekének minden tekintetben megfelelőleg csak a Stebler-féle 
teleknek a gymnasium jelenlegi telkéhez való megszerzése által oldható 
meg, mert a most épülő kath. elemi iskola átellenében levő s Czímed 
kiküldöttei által a gymnasium új épületének elhelyezésére szóba hozott 
kincstári telek, ha megszerezhető lenne is, kedvezőtlen fekvésénél fogva e 
czélra nem alkalmas, a Stebler-féle teleknek a gymnasium jelenlegi telkéhez 
való megszerzése által ellenben az utóbbi ellen bizonyos tekintetekből 
tehető kifogások megszűnnek. Minthogy pedig az építési tetemes költségek 
az állampénztár által fognak viseltetni; minthogy továbbá a jelenlegi telek 
a tervezett építkezésre műszaki és paedagogiai tekintetben elégséges s 
kifogás az ellen csakis az udvar csekély kiterjedése miatt forog fenn és 
minthogy a városnak fekszik legelső sorban és kiválólag érdekében, hogy 
fiai, jövendő polgárai nevelésére maradandólag emelendő emez épület 
fölépítésénél minden kívánalomnak elég tétessék, ezeknél fogva eléggé 
indokoltnak tartom, hogy a Stebler-féle telek a mondott czélra adás-vevés 
vagy kisajátítás útján a város által szereztessék meg. Az e részben felme
rülő költségek részben való fedezésére nevezett biztosom javaslata folytán 
s méltányolva a fennforgó nehézségeket, részemről 5000 irtot helyezek 
kilátásba. Minthogy továbbá többször nevezett biztosom jelentéséből érté
semre esett, hogy a gymn. jelenlegi telke a város által korábban felvett 
kölcsön jelzálog! biztosítására a város többi ingatlanaival együtt le van 
kötve, szükségesnek tartom s megkívánom, hogy a kérdéses telekről a 
zálogjog kikebeleztessék s úgy ennek valamint a megszerzendő Stebler-féle 
teleknek tulajdonjoga az építési munkálat megindítását megelőzőleg az 
állami, illetőleg a vezetésem alatt álló vall. és közokt. m. kir. ministerium 
javára tehermentesen bekebeleztessék. Felhívom ennélfogva Czímed, hogy 
ezen ügyek tárgyában a lehető legrövidebb idő alatt rendkívüli közgyűlést 
hívjon össze s a hozott határozatokról azonnal tegyen jelentést.

23) 1884. évi 102. közgyűlési szám.
21) A vallás- és közokt. m. kir. minister 1885. jan. 28-án 3631. sz.
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a. Bács-Bodrogh megye és Zombor város főispánjához intézett rendeletének 
másolata.

„A zombori állami főgymnasium számára emelendő épület építési 
telkének kibővítésére kikerülhetetlen szükséges, hogy ahhoz az ottani szom
szédos Stebler-féle háztelek akár kisajátítás, akár megvétel útján megsze
reztessék. A kisajátításra az engedély megadatván, ez irányban az eljárás 
elrendeltetett, melynek állapotáról a közalap, kir. ügyigazg. f. é. jan. 26 án 
397. sz. a. kelt és másolatban idezárt jelentéséből Czíin meggyőződést 
nyer. De minthogy azon czélból, hogy az építés jövő tavaszon akadály 
nélkül folytathassék, fölötte sürgős és szükségesnek mutatkozik ezen ház
teleknek megvétele. Az ár 10000 írtra, legfölebb 1100Ö írtra rúghat, 
melyből 5000 irtot az állam, másik felét a város által felajánlott összeg és 
pedig ha az 5000 írtnál több lenne is, fogja fedezni. Felkérni kívántam 
ennélfogva Czímet, miszerint az ügy nagy sürgősségénél fogva és mivel a 
kisajátítási eljárás húzódhatik, hathatós közbenjárása mellett a kérdéses 
háztelek tulajdonosával a megvételi egyezkedést a fentebbi ár alapján 
azonnal megkísérelni, illetve létrehozni, létrejötte esetén az adás-vevési 
szerződést utólagos jóváhagyásom fentartása mellett megkötni, a mennyiben 
pedig ezen megkísérlés meghiúsulna, a kisajátítási eljárásnak véglegesítését 
elősegíteni és az eredményről engem haladéktalanéi értesíteni szíveskedjék.

25) A zombori állami főgymnasium igazgatóságának 1885. febr. 8-án 
47. sz. a. kelt rendelete.

26) 1885. évi 99. közgyűlési sz. a. beiktatott alapító-levél.
27) A szegedi tankerület kir. főigazgatóságának 1884. ápr. 12-én 462. 

sz. a. kelt rendelete.
28) Az át- és visszaalakítási költség megtérítése mellett évi 1050 frtot. 

A vallás- és közokt. minister 1884. évi jul. 12-én 20.173. sz. a. kelt 
rendelete.

29) A vallás-és közokt. minister 1884. jun. 12-én 21.296. sz. a. kelt 
rendelete.

30) A szegedi tankerület kir. főigazgatóságának 1885. nov. 25-én 
1731. sz. a. kelt rendelete.

31) A bizottság tagjai: Fehér Ipoly tank. kir. főigazgató mint elnök; 
dr. Margalits Fde mint az intézet igazgatója; Kikindai Aladár kir. állam
építészeti mérnök mint szakértő; dr. Molnár István Lajos mint jegyző.

32) „Emlékezetes mozzanatát képezi gymnasiumunk lefolyt tanévi 
életének a testi nevelés ügyének biztos alapra való fektetése és helyes 
irányban való vezetése érdekében gymnasiumunknál a lefolyt tanévben történt 
azon kezdemény, melynek jótékony áldása messze ki fog hatni a későbbi 
ifjú nemzedék testi nevelésére. A nagyméltóságú ministerium ugyanis e 
sorok írójának ismételt fölterjesztése alapján elismervén azon helyzetnek 
tarthatlanságát, hogy egy oly rendkívül fontos missiót teljesítő s népes 
intézet, a minő a zombori állami főgymnasium az óraközi üdülés ezéljából 
nélkülözhetetlen udvar, nyári tornahelyiség és megfelelő játéktér híjában 
szűkölködjék, f. é. május havában megvette a gymn. épülettel szomszédos 
Gass Antal-féle telket 10,000 írtért. A mily hálás elismerésre méltó a 
nagyméltóságú ministefiumnak ezen a testi nevelés elhanyagolt ügyének 
felkarolása érdekében tett üdvös intézkedése, ép oly sajnálatra méltó kö-
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rülmény az, hogy miután az említett telek vételárának kifizetése az 1894. 
évi költségvetésnek törvényerőre emelkedése után fog csak bekövetkezni, a 
gymn. még legalább egy évig kénytelen lesz nélkülözni az említett telket, 
melynek nyári tornahelyiséggé és játéktérré való átalakításáig gymna- 
siumunknál testi nevelésről szó nem lehet. — A nagyiméit, minist, talán 
módját ejthetné, hogy a Gass-féle telek a vételár kifizetése előtt is a 
gymn. rendelkezésére bocsáttatnék.

Gymnasiumunk lefolyt évi életének legújabb mozzanataként fel kell 
említenem még a nagymélt. minist, azon intézkedését, melylyel a gymn. 
épület árnyékszókeiben alkalmazott tonnarendszer helyett pöczegödröknek 
alkalmazását rendelte el. Ezen átalakítás, ha a munkálatok kifogástalan 
módon eszközöltettek, rendkívül üdvös hatással lesz az intézet egészségügyi 
viszonyaira és a tanuló ifjúság egészségi érdekei megóvásának szempontjából, 
amennyiben az átalakítás ama hygienikus tekintetben ártalmas körülménynek 
elhárítását czélozza, miszerint szeles és esős időjárás alkalmával nemcsak a 
folyósokat, hanem a tantermeket is kiállhatatlan bűz árasztotta el." Az 
1892—98-iki tanévről kiadott értesítő.

33J Lásd az idézett évek országos költségvetésének megfelelő rovatait.

HATODIK FEJEZET.

XIII.
*) Kocsmár József azért vesztette el állását, mert nem sikerült neki, 

ismételt kísérlet után sem, teljes tanképesítő okmányt szereznie. Mint 
néptanító halt meg Szabadkán.

2) 451. SZ./1898. A szegedi tankerület kir. főigazgatósága.
„Fejezze ki a t. Igazgatóság Zsuífa Vincze tanárnak Minister úr

őnagyméltósága elismerését azért, hogy az intézetnek rendkívül gazdag 
természetrajzi gyűjteményét szervezte és önmunkásságával tetemesen gya
rapította. A nagymit. minist, örömére fog szolgálni, ha különösen a gazdag 
madárgyűjtemény az 1896. évi országos kiállításon be fog mutattatni."

3) A zombori állami főgymnasium tanári karának 1878. évi junius 
3-án Mészáros Nándor főigazgató elnöklete alatt az öngyilkosság által 
kimúlt Meri Ferencz f. évi márezius 10. és 21-ről keltezett és a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz felterjesztett emlékirata tárgyában 
tartott értekezletéről felvett jegyzőkönyve.

4) 709. sz./1879. A szegedi tankerület kir. főigazgatóságától.
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr őnagyméltósága f. 

évi julius 22-én 13,605. sz. a. e főigazgatósághoz intézett magas rendele
tének illető része a zombori állami főgymnasium tanári testületének, tudo
más végett, azzal küldetik meg, hogy a még személyesen adandó részletes 
utasítás értelmében a vezetése alatt álló tanintézet jó hirnevének megálla 
pítására teljes erejéből közreműködni annál inkább törekedjék, mivel 
ellenkező esetben őnagyméltósága saját kijelentése szerint, a végeszközhöz, 
az egész tanári kar föloszlatásához leend kénytelen nyúlni. “

5) Jeszenszky Dezső és Kovacsits Jenő.
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6) Szolgáljon ennek illustrálására a karnak 1873. deczember 15-én 
tartott értekezletéről fölvett jegyzőkönyv.

„Miután azon eset többször fordult elő, hogy az előadások egyesek 
nem indokolt kimaradása folytán rendesen meg nem tartathattak, mi azonban 
úgy a tanügy, mint saját hírnevünk kárára van, közös megállapodással 
határozzuk:

miszerint jövőre az oly órák, melyeket valaki túlságos mulatozás 
folytán bekövetkezett rosszullét miatt mulaszt, senki által ne 
suppleálfassanak és így az igazgató erkölcsileg kényszeríttessék ily 
rendetlenséget följelenteni és orvoslást följebb keresni.

Miről a gyűlésen meg nem jelent Bálint István kartárs ér
tesítendő.

Ilyen forma volt az eljárás komolyabb esetekben is.
7) A felnőttek oktatásának korában számot tevő tevékenységet fejteti 

ki főgymnasiumunk akkori tantestülete.
A városunkban rendezett kiállítások sikerében nagy része volt dr. 

Margalits és Zsufta buzgóságáuak. Előbbi ezért elismerő okmányt és a 
közügyek terén szerzett egyéb érdemeiért a koronás arany érdemkeresztet 
kapta.

Nyilvános fölolvasást többen tartottak és nem egy ünnepély kiemel
kedő pontját a szereplésre vállalkozott tanár szavalata képezte. A Magyar 
Olvasókör házának építési költségeihez az akkori kar 10 tagja 400 írttal 
járult.

Közművelődési czélokat szemmel tartó egyesületek mindig számíthattak 
a főgymnasium tanárainak közreműködésére. Tanú rá a Polgári kaszinói 
dalárda, a Tóth Kálmán-kör és a Könyvtári egyesület.

8) A tanári karra vonatkozó egyéb adatok a függelékben levő kimu
tatásban találhatók.

XIV.
9) E kimutatások egyikét Jeszenszky Dezső igazgató-helyettes, másikát 

dr. Margalits Ede igazgató készítette.
10) Egy tanulót e miatt ki kellett zárni, mert még a templomban is 

mondott ocsmányságokat.
lx) Genitalia mutogatása coram populo az osztályban.
12) A correpetitorok nagyon kapósak Zomborban. A kereslet mindég 

nagyobb mint a kínálat. A mely tanuló tud is, akar is dolgozni, könnyen 
szerezhet annyit, a miből megélhet.

13) Hogy éretlen fiúk kezébe nem való a fegyver, náluuk is kiviláglott. 
Egy tanulónk véletlenül elsült puskája emberhalált okozott.

XV.
14) „Ich war 18 Jahre alt und konnte so gut wie gar nichts; ware 

ich dér heutigen Schulbindung in die Hande gefallen, so ware ich leiblich 
und geistig zu Grunde gegangen." A. Humboldt.



120

lö) „Ich glaube es sei nicht daran zu gedenken mit dem Volks- 
unterricht allgemein einen Schritt weiter zu kommen, so lángé mán nicht 
Unterrichtsformen gefunden, die den Lehrer, wenigstens bis zűr Yollendung 
dér Elementarkenntnisse, zum blossen mechanischen Werkzeug einer Methode 
machen, dérén Resultate durch die Natqr ihrer Formen und nicht durch 
die Kunst des sie leitenden Mannes hervorquellen mílssen."

Pestalozzi „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt."
16) Kivonat a zombori állami fógymuasium tanári karának ngs 

Fehér Ipoly kir. tanácsos és szegedi tenkerületi főigazgató elnöklete alatt 
1885. május 2-án tartott értekezletéről felvett jegyzőkönyvből.

II. 8. „Sajnálattal értesült, hogy az első osztály tanulói nem hozzák 
magukkal a népiskolából az előképzettség azon fokát, melyet a középisko
lának okvetlenül meg kell követelnie; minek az a következménye, hogy 
nagy része képtelen lévén haladni, csakhamar elmarad. Ez nem volna baj, 
ha csak a selejtes rész esnék el; de olyanok is szenvedhetnek, kik jobbra 
lennének méltók. A törvény eltörölvén a felvételi vizsgát, más módon kell 
ezen baj ellen védekezni. Mindenekelőtt végére kell járni a dolognak; 
annál is inkább, minthogy a hallható panaszok nagyon általánosak. Diseretio- 
nális voltánál fogva az ügy behatóan ugyan, de a susceptibilitás kíméletével 
tanulmányozandó. Csak ha concret, biztos adatok állanak rendelkezésre, 
lehet határozottan fellépni."

„A kar ezen baj gyökeres orvoslását előkészítő osztály felállítása által 
tartván a legegyszerűbben eszközölhetőnek, azon kérdést intézi az 
elnöklő főigazgató úrhoz, lehet-e előkészítő osztályra kilátása?"

„A főigazgató úr az előkészítő osztályt nem helyezheti kilátásba, már 
csak financiális oldalánál fogva sem, mert praecedens esetében valamennyi inté
zet erre hivatkoznék, mi a budget oly jelentékeny megterheltetésével járna, 
hogy ezen tétel fötvétele a költségvetésbe legalább egyelőre épen nem 
remélhető. Az előkészítő osztály eszméjének lancirozása azonban nem lehet 
káros, sőt üdvös hatása is lehet, főleg ha a publicum ama tényezők ki nem 
elégítő működése ellen zúdul fel, melyek épen fogyatékos tevékenységük 
által éreztetik az előkészítő osztály szükségét."

17) Kivonat a zombori áll. főgymn. tanári karának 1873. évi január 
4-én tartott gyűléséről felvett jegyzőkönyvből.

II. „ ...................... az I-ső osztály tanulója rossz magaviseleté miatt
az iskolában az osztályfőnök által visszamarasztaltatott; de a büntetés alól 
kivonván magát, újólag e büntetést kapta, mi alól másodszor is kivonta 
m agát; sőt 3-szor is. Mi az igazgató úrnak feljelentetvén, reá a büntetést 
oly hozzáadással mondotta ki, hogy ez alóli kivonása után komolyabb 
büntetés leend határozva. De miután ez alól is kivonta magát, felette gyűlés 
határozata folytán 8 órai elmarasztalás mondatott ki; s mivel 8 elmulasztott 
órát sem menthetett ki, egyetleni kihágása esetében e tanodából kizáratik."

„A gyűlés e végzése kivonatban határoztatott szülőinek miheztartás 
végett megküldetni."

XVI.
18) A magyar határőrvidéki tankerület kir. főigazgatóságától. 1878. 

ápril 20-án 245. sz.
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Megdöbbenve értesültem, hogy „a zombori állami főgymnasium tanuló 
ifjúsága" í. évi ápr. 29-ikére „Tánczvigalommal" egybekötött „Hangver
senyt", tehát az ifjúi észt előzetesen és utólagosan több hétre szórakozottá 
és munkaképtelenné tevő mulatságot rendez, sőt hogy az erre vonatkozó 
nyomatott meghívókat is már szétküldötte.

Minthogy a középtanodák felsőbb osztályainak szorgalmas és jó maga
viseletű növendékei még a művelt körű tánczvigalmakban is csak az 
igazgatóság engedélye mellett is csupán szüleik vagy helyetteseik társasá
gában vehetnek részt, de maguk soha semmiféle ürügy alatt tánczvigalmat 
nem rendezhetnek ; minthogy továbbá főleg a tanév vége félé a tanuló 
ifjúság általában, nevezetesen pedig a tánczvigalomban leginkább résztvevő 
Vili. osztálybeli növendékek a tanári testület által nemcsak mindennemű 
nagyobb szórakozástól elvonandók, hanem a legkomolyabb munkásságra 
buzdítandók : ennélfogva a „Hangverseny" kivételes engedélyezése mellett, 
a tervezett „Tánczvigalmat" szigorú felelősség terhe alatt betiltom ; azután 
pedig miheztartás végett utasítom a t. Igazgatóságot, hogy a jelen alka
lommal tartandó „Hangverseny" lefolyásáról f. é. ápr. 30-án részletes je
lentést tenni, jövőre pedig az ily féle mulatságok rendezhetéséhez a főigaz
gatósági engedélyt mindenkor kikérni el ne mulassza.

Erről a t. Igazgatóságot azzal értesítem, hogy e rendeletet egész 
terjedelmében a tanári testület összes tagjainak jelenlétében azonnal felol
vasni s a tanuló ifjúságnak tartalmilag kihirdetni ne terheltessék.

19) Az igazgató kinyomatott ünnepi beszéde példányainak elárúsítá- 
sából 50 frt folyt be Deák Ferencz szobrára. 1875—76-iki értesítő.

20) 1876. márczius 6-án az igazgatóság a városban székelő különböző 
hivatalok és egyletekhez meghívást intéz, hogy a gymnasiumi Deák Ferencz 
gyászünnepélyére megjelenjenek. U. o.

21) Kivonat a zombori áll. főgymnasium tanári karának 1884. junius 
25-én tartott értekezletéről felvett jegyzőkönyvből.

II. a) „A tanítás kiterjesztése a g. kel. ünnepekre a g. k. tanulókra 
nézve annyiban járna pótolhatatlannak mondható kárral, a mennyiben meg
jelenésüket az iskolában ünnepnapjaikon vallási és egyházi tekintetek lehe
tetlenné tevén: elesnének a magyarázattól, melyre minden tanulónak, de 
különösen az olyannak van okvetlenül szüksége, ki magában a tannyelvben 
járatlan és ennek nehézségeivel küzdeni kénytelen. Ilyen pedig, csekély 
kivétellel, valamennyi g. kel. tanuló. És ennek következtében b) a resensus 
sem maradna el, mely intensive, extensive ugyanazon mértékben terjedne, 
a melyben a szenvedett kár jogsérelem és indokolatlan háttérbeszoríttatás 
keserű érzelmét keltené a g. kel. közönségben. És biztosra lehet venni, 
hogy a szerb közönség — mintegy kárpótlásul — a szerb nyelvnek, mint 
párhuzamos tannyelvnek használatát követelné, még pedig az intézetünkre 
vonatkozó régibb ugyan, de még mindig hatályban levő intézkedések alapján. 
Ezt pedig a kar — eltekintve a technikai nehézségektől — már csak azért 
sem tarthatja teljesíthetőnek, mert a kettős tannyelv a tanítás egységét és 
sikerét a legnagyobb mértékben veszélyeztetné.“

22) A szegedi tankerület kir. főigazgatóságának 1884. szeptember 4. 
1264. sz. a. kelt rendelete.
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23) A vallás- és közokt. ministerium 1892. február 16. 58,094/1891. 
sz. a. kelt rendelete.

24) A vallás- és közokt. minist. 1895. ápril 1-én 5063. sz. a. kelt 
rendelete.

HETEDIK FEJEZET.

XVII.
*) Az 1894—95-iki értesítő kimutatása szerint. Az intézet épületének 

ebben a kimutatásban feltüntetett becsértékébe a város által ajándékozott 
telek becsértéke is bele van számítva, mi a szövegben kitett összeg meg
állapításánál nem volt tekintetbe véve. Innen a számadatok diflerentiája.

2) Az igazgató kap összesen 2400 frtot; két tanár egyenkint 2100 
frtot, egy 2000, egy 1840 frtot; kettő egyenkint 1740 frtot; egy 1640, 
egy 1540 frtot; hat egyenkint 1440 frtot; a helyettes 800 frtot; a torna
tanár 1010 frtot; az egészségtan tanárának jutalomdíja 150 írt; a szerb 
nyelvet előadóké 400 f r t ; egyik szolga bére 350, a másiké 250 frt.

3) Zombor városa csak az új épület felépítése óta fizet fűtési átalányt, 
addig természetben szolgáltatta ki a fütő anyagot.

XVIII.
4) A tandíj fokozatosan 8 frtról 12 re, 18-ra, ,24-re végre 30 frtra 

emelkedett. A felvételi díj 2 frt 10 krról 4 frtra.
5) A tiszta jövedelem volt 1874—75-ben 140 frt, 1877—78-ban 292 

frt 50 kr, 1886—87-ben 137 frt 10 kr, 1887—88-ban 106 frt 30 kr, 
1891—92-ben 381 frt 50 kr, 1892—93-ban 275 írt 32 kr, 1894—95-ben 
259 frt 68 kr.

6) 1875. október hó végével a szegény ifjak könyvtárának emelésére 
a róm. kath. egyházvédnökség 30 frt, a g. kel. egyházvédnökség 49 frt 
83 krnyi összeget utalványozott. 1875—75-iki értesítő.



Függelék.

KIMUTATÁSOK.





A) KIMUTATÁS

a zombori m. kir. állami fögymnasium összes igazgatói-, 
tanárai- és rendszeresített hitoktatóiról 1872/3— 1894/5.

£ 
1 N

N É V
Születés Szolgálat

MEGJEGYZÉSVallás K é p e s í té s tartama az

1 0
h

helye és éve intézetnél

I. Igazgatók.

F.-Karaszló
1 Gerevics Gusztáv g. kath. 1840. Latin, Görög 1891—

1872/3-iki tanévben
Mennyiségtan, ideiglenes igazgató

2 Kocsmái- József r. kath. Szabadka Term észettan 1872— 1877. volt. Meghalt. 
1879— 1886. mint 

tanár, 1886— 1891.
mint igazgató. Egye
tem i rendkívüli tanár

3 Dr. Margalits Ede r. kath. Zágráb 1849. Latin, Görög 1879— 1891. Budapesten.
Szabadka Történelem ,

4 Radics György r. kath. 1846. Földrajz 1873— 1886. Meghalt.

II . T an á ro k .

M ennyiségtan,
1 Bálint István r. kath. Baja 1850. T erm észettan 1872— 1875. Meghalt.

Jelen leg áll. főgymn.
2 Balogh Péter r. kath. T.-Csege 1860. Magyar, Latin 1890— 1893. tanár Szolnokon.

Budapest Természettan, M. kir. áll. főreálisk.
3 Dr. Báum el Ede r. kath. 1858. M ennyiségtan 1877— 1886. tanár Sopronyban.

Budapest Magyar, Keresk. akad. igazgató
4 Dr. Bayer Ferencz ev. ág. 1854. N ém et 1887— 1888. Debreczenben.

Györköny Magyar, M. kir. áll. főreálisk.
5 Bergm ann Á gost ev. ág. 1844. N ém et 1876— 1891. tanár Temesvárott.

Kisuca-Ujhely Igazgató-tanár.
6 Cselkó József r. kath. 1841. Latin, Görög 1893— 1894. Nyugalom ban van. 

M. kir. áll. főgymn.
7 D anielovics Kálmán r. kath. Bártfa 1858. Latin, Görög 1886— 1891. tanár Munkácson.
8 Dr. Ferencsik Lajos r. kath. Izsák 1867. 

Nagyvárad
Görög, Latin 1894—

Kir. kath. főgymn.
9 Dr. Fodor Gyula r. kath. 1864. Latin, Görög 1892— 1893. tanár Szatmári,.
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10 Jeszenszky Dezső ág. ev. Újvidék 1840.

Történelem ,
Földrajz,

Bölcsészet 1872—

1 1 Kende Ferencz ev. ref.
Kenderes

1864.
Latin, Görög, 

Magyar 1894—

iá Kiss Béla r. katli. Pri vigye 1868. Latin, Görög 1893— 1894.

Ferencz-József nevelő  
intézeti nevelő  

Budapesten.

13 Kosztits Milán g. kel. Ó-Szivacz Latin, Szerb 1872— 1874.
Meghalt mint gör. kel. 

esperes Ó-Becsén.

14 Kovacsits Jenő g. kel. Baja 1848.
Szabad kézi és 
mértani rajz 1872—

15 Közm ényi Ferencz r. kath. Kis Jenő 1858.
Magyar,

Bölcsészettan 1892— 1893.

Néhány havi szolgálat 
után m egbetegedett és 

nyugdíjba ment. 
Meghalt.

Ki Dr. Major Károly ev. ref.
Kolozsvár

1861. Magyar, Latin 1893—

17 M alesevits Miklós g. kél.
Székesfejérvár

1850.
M ennyiségtan,
Természettan 1874—

18 Meri Ferencz r. kath. Baja 1844.
Mennyiségtan,
Természettan 1874— 1878. Meghalt.

19 Mészáros Lajos r. kath.
Budapest

1860. Görög, Latin 1893—

2 0 Mezey József r. kath.
Iverülős (Arad) 

1837. Latin, Ném et 1874— 1876. Meghalt.

ál Dr. Molnár L Lajos r. kath.
Petrovoszelló

1855. Latin, Görög 1879— 1893.

Tanár m. kir. áll. 
főgymn. a VIII. kér. 

Budapesten.

22 Petricskó Jenő >g. kath. Csércs 1851.
Természetrajz,
Természettan 1876— 1881.

Tanár k. kath. 
főgymn.

Beszterczebányán.

23 Podhradszky József- g. kel.
Szakolcza

1823.
Latin, Magyar, 
Bölcsészettan 1 872— 1879. Tanár Szerbiában.

21 Pottokár Endre ág. ev. Buda 1840. Latin, Görög 1875— 1879.
Polgáriskolai tanár 

Titelen.

25 Pramer Elek g. kath. Ploszko 1843. Latin, Görög 1876— 1887.

1887. nyugdíjaztatott. 
László-féle intézetben  

tanár Budapesten.

2fi Rácz Som a ev. ref. Losoncz 1861. Latin, Görög 1886—

27 Rejtényi József ág. ev.
Szent-Endre

1822.
Budapest

1870.

Latin, Görög 1873— 1879. 1879. nyugdíjaztatott.

28 R odt Lajos r. kath. Német, Latin 1894—

29 R oediger Lajos ev. ref.
Alsó-Torja

1854.
M ennyiségtan,
Természettan 1886—

30 R uprecht Alajos r. kath. Szatmár 1859.
Magyar,
Ném et 1891— 1892.

Kir. kath. főgym n. 
tanár Szatmáron.

31 Dr. Sim on J. Sándor r. kath.
Fancsika

1853. Latin, Görög 1879— 1891.
Kir. áll. főgymn. tanár 

Losonczon.

32 Széky István ev. ref.
Tisza-Igar

1862.
Természettan,
Mennyiségtan 1892—
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33 Szól Sándor ág. ev. Baja 1844. Magyar, Latin 1876—
Szám osuj vár Történelem , M. k. áll. gym n. tanár

34 Dr. Temesváry János r. kath. 1857. Latin 1891— 1895. Szam osujváron.
Trencsén Természetrajz,

35 U hlm ann Miklós r. kath. 1855. Földrajz 1894—
Történelem , Kir. kath. főgymn.

30 Városy Tivadar r. kath. Zombor 1S55. Földrajz 1878— 1890. igazgató Újvidéken.
Bölcsészettan,

37 Dr. Vas Antal r. kath. Baja 1851. Görög, Latin 1890—
Magyar, Latin, Kir. kath. főgymn.

38 Dr. Zlinszky Aladár r. kath. Czegléd 1864. N ém et 1888— 1894. tanár Pozsonyban.
Természetrajz,

39 Zsuffá Vincze r. kath. Zombor 1850. Vegytan 1877— 1895. Meghalt.
Mint próbaéves volt

alkalmazva. Jelenleg
M ennyiségtan, felső keresk. isk. ig.

40 Zsulyevits Ernő r. kath. Zombor 1857. Term észettan 1884— 1888. Zomborban.

III. R en dszeresített hitoktatók.

R óm . kath.
1 Buday Gergely r. kath. Zombor 1860. vallástan 1886—

R óm . kath. Meghalt mint
2 Grün Ferencz r. kath. Zombor vallástan 1872— 1873. plébános.

Gör. kel. 1894-ben Gör. kel. lelkész segéd
3 Kirják Miklós g. kel. Zombor vallástan egy hónapig Zombor.

R óm . kath. R óm . kath. plébános
4 Maison Mihály r. kath. Futták 1844. vallástan 1873— 1881. Rigyiczán.

Volt r. kath. plébános
Dunaföldvár Róm . kath. Adorjánon,

5 Dr. Névery Sándor r. kath. 1859. vallástan 1885— 1886. beteg Budapesten.
Gör. kel. Gör. kel. diakónus

0 Pavkovits György g. kel. Újvidék 1868. vallástan 1894— Zomborban.
Róm . kath. 1881— 1881. R óm . kath. plébános

7 Vaszner Lipót r. kath. Baja 1844. vallás tan jan.-juniusig Császártöltés.
Róm . kath. R óm . kath. plébános

8 Vojnics Dániel r. kath. Baja 1857. vallástan 1881— 1885. Baja.
Gör. kel. Gör. kel. plébános

9 Zsivkovits Döm e g. kel. Ó-Becse 1834. vallástan 1872— 1894 Zombor. Meghalt.

IV . T o rn a tanító.

1 Dem etrovits Sándor g. kel. Zombor 1838. Tornászat 1872—

Y. Isk o laorvos.

1 Dr. Feles (Flesch)
A dolf izr. Monostor- 

szp.erh 1865.
Iskolaorvos és 

egészségtan 1891 —
Gyakorló orvos 

Zomborban.



B) KIMUTATÁS
a zombori m. kir. állami íőgjmnasium ama tanulóiról, 

kik 1876/7— 1894/5. érettségi vizsgálatot tettek.

Fo
lyó

 sz
ám A  VIZSGÁZOTT 

NEVE

A 
viz

sga
 év

e

A v izsg á z o tt  je len leg i tartózkodásán ak  
helye és á llá sa

1 Agyich János 1895 jogász Budapesten
2 Apostol Pál 1885 gymnasiumi tanár Kún-Szt-Miklóson
3 Apró (Repka) Dénes 1883 t
4 Arzenovits Miklós 1894 gör. kel. szerb theologus Karlóczán
5 Bagó Géza 1882 vármegyei aljegyző Zomborban
6 Baloghy Ernő 1883 ügyvéd, a „Bácska" szerkesztője

7 Bauer János 1878
Zomborban

városi hivatalnok Budapesten
8 Beke Lajos 1881 ?
9 Berecz Dezső (Dénes) 1882 f

10 Berger Mátyás 1888 orvos Bajmokon
11 Bikár Sándor 1884 f  mint joggyakornok Zomborban
12 Bikár Nenád Izsák 1879 ügyvéd Zomborban
13 Birnbaum (Barta) 

Dávid 1885 orvos Aradon
14 Blumenthal Gusztáv 1882 vármegyei tb. szolgabíró Komárom

15 Bogisits István 1877
vármegyében

f  mint joggyakornok Zomborban
16 Bolgár Béla 1895 gazdas. gyakornok Baranyában
17 Bosnyák István 1878 t
18 Bozsán Lajos 1883 ügyvédjelölt Mohácson
19 Bruek Jenő 1895 jogász Budapesten
20 Bruck Mózes 1883 ügyvéd Apatinban
21 Buday Dezső 

Buják József
1881 városi tanácsos Zentán

22 1886 ügyvéd Zomborban
23 Csamprag István 1892 g. kel. szerb theologus Karlóczán
24 Csekmanek Rezső 1892 jogász Budapesten

ügyvéd, vármegyei árvaszéki ülnök25 Osernus Pál 1886

26 Gsihás József 1883
Zomborban

községi jegyző Krusevlyán
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27 Czeisel Lajos Jószef 1887 ügyvéd Zomborban
28 Czirfusz Dezső 1878 orvos San-Remóban, fürdőorvos Stoószon
29 Decker Pál 1881 város tanácsos Zomborban
30 Deszpotovits Miklós 1877 t  mint gymnasiumi tanár Szerbiában
31 Deutsch (Dömötör) 

Márk Miksa 1887 ügyvéd Szabadkán
32 Donoszlovits Vilmos 1879 orvos Zomborban
33 Dömötör Aladár 1895 jogász Budapesten
34 Drágíts Tivadar 1878 végzett orvosnövendék Pancsován
35 Duchon János 1886 orvos Zomborban
36 Eirich Aladár 1895 műegyetemi hallgató Budapesten
37 Eremits Yladiszlav 1887 községi jegyző Martonoson
38 Ergh Oszkár 1894 orvosnövendék Budapesten
39 Falcione Árpád 1893 jogász Budapesten
40 Falcione Lajos 1888 magánzó Zomborban
41 Fischl (Pataj) Béla 1889 joggyakornok O-Becsén
42 Fisehl (Pataj) Sándor 1881 ügyvéd, a „Zombori Hirlap“ szer-

43 Flesch (Feles) Adolf 1884
kesztője Zomborban 

orvos Zomborban
44 Frank Károly 1884 ügyvéd Topolyán
45 Frank Mihály 1888 vármegyei aljegyző Zomborban
46 Gallé Dániel 1881 joggyakornok Zomborban
47 Ganzl (Gál) Adolf 1886 ügyvéd Újvidéken
48 Gergurov Márk 1886 ügyvédjelölt Budapesten
49 Gertinger Pál 1878 városi tanácsos Zomborban
50 Goldberger Gyula 1890 ügyvédjelölt Budapesten
51 Goldfahn Adolf 1883 posta- és távírótiszt Budapesten
52 Goldfahn Mihály 1894 jogász Budapesten
53 Goldfahn Zsigmond 1884 orvos Budapesten
54 Goldstein (Gombos) 

Ignácz 1881 ügyvéd Zomborban
55 Goldstein (Gábor) 

Izidor 1883 m kir. p. ü. fogalmazó Zomborban
56 Gratz Ferencz 1888 ügyéd, kir. törvszéki jegyző Szegeden
57 Gyiszalovits Veszelin 1892 középiskolai tanárjelölt Budapesten
58 Gyurgyevits István 1880 g. kel. szerb plébános Csobánkán
59 Gyurisits György 1882 városi főjegyző Zomborban
60 Haris János 1888 mórnökjelölt Münchenben
61 Harlikovits Gyula 1878 f  mint vármegyei szolgabíró Palánkán
62 Havel Jenő 1890 joggyakornok Szegeden
63 Havel József 1883 vármegyei járásorvos Zentán
64 Hollandéi' Mór 1887 orvos Kulán

9
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65 Horváth (Vadas) Béla 
Horváth József

1887 f  mint orvosnövendék Budapesten
66 1886 f  mint honvédelmi ministeri hivatalnok 

Nemes-Militicsen
67 Huber József 1883 községi orvos Prigt.-Szent-Fvánon
68 Huber Lipót 1880 r. kath. theologiai tanár Kalocsán
69 Hubert (Hubai) Manó 1878 ?
70 Iményi István 1885 f  mint jogász Zomborban
7! Inotay László 1894 műegyetemi hallgató Budapesten
72 Jagicza Sándor 1880 ?
73 Jakobcsits Jáuos 1881 vármegyei alpénztárnok Zomborban
74 Jellachich Lajos 1888 kir. törvszéki jegyző Pécsett
75 Jovánovics József 1882 ügyvédjelölt Zomborban
76 Jozits Alajos 1890 f  mint jogász Zomborban
77 Juhász Árpád 1881 festész Zomborban
78 Juhász Jenő 1879 kir. aljárásbíró Hódsághon
79 Kanyó János 1877 róm. kath. segédlelkész Szabadkán
80 Kapetánovits Száva 1881 t
81 Kapp János 1892 jogász Budapesten
82 Karácson Gyula 1893 jogász Budapesten
83 Karamata Koszta 1881 kir. főgymnasiumi tanár Fiúméban a 

horvát gymnasium bán
84 Kari Keresztély 1893 középiskolai tanárjelölt Budapesten
85 Keck Zsiginond 1879 ev. ref. lelkész Cservenkán
86 Kleiner Lajos 1890 vmegyei szolgabíró Palánkén
87 Knezsevits Dezső 1883 f  mint jogász Zomborban
88 Koch Béla 1894 jogász Zomborban 

ügyvéd Újvidéken89 Kohn Bódog (Kovács) 1888
90 Kohn József 1885 orvos Budapesten
91 Konyovits Dávid 1883 ügyvéd Zomborban
92 Konyovits György 1889 ügyvédjelölt Zomborban
93 Konyovits Miklós 1888 m. kir. pénzügyministeri hivatalnok 

Budapesten
94 Konyovits Péter 1878 t  mint theologus Zomborban
95 König Samu 1883 ügyvéd Kulán
96 Koralek Henrik 1887 cs. és kir. ezredorvos Petrinjén
97 Kovács Károly 1882 kir. aljárásbíró, tanácsjegyző a kir. ' 

táblánál Szegeden
98 Kovács Lajos 1878 ?
99 Kovács Lajos 1882 orvos Bezdánban

100 Kuzmits Fereucz 1895 középiskolai tanárjelölt Budapesten
101 Lalossevits István 1885 városi aljegyző Zomborban
102 Lalossevits János 1887 ügyvéd Zomborban 1
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103 Lázits Dömötör 1881 gör. kel. szerb plébános Tovarisován
104 Loügauer Ferencz 1885 kir. aljárásbíró Szabadkán
105 Lovászy Andor 1879 városi tanácsos Zentán
106 Lovászy Márton 1881 dr. juris, községi jegyző Adán
107 Masirevits Miklós 1885 m. kir. honvédministeriumi fogalmazó

108 Matzitz Pál 1887
Budapesten

városi aljegyző Zomborban
109 Maximovits Vazul 1884 városi másodorvos Karlóczán
110 Mayer József 1888 m. kir. adótiszt Zomborban
111 Mayer Nándor 1885 ügyvéd Zomborban
112 Meicher Lajos 1883 díjnok Zomborban
113 Merkel Keresztély 1895 jogász Budapesten
114 Mi hajló vits Kornél 1882 vármegyei főszolgabíró Újvidéken
115 Mihelics (Mihályi) 

Ernő 1878 vármegyei alszámvevő Zomborban 
végzett orvosnövendék Ó-Sztapáron116 Momirovits Dusán 1880

117 Momirovits István 1881 gör. kel. szerb lelkész O-Sztapáron
118 Mrákovits György 1878 f  mint városi alkapitány Zomborban
119 Müller Alajos 1892 műegyetemi hallgató Budapesten
120 Nagy Jenő 1895 jogász Pécsett 

jogász Pécsett121 Nagy Pál 1895
122 Neth János 1883 községi orvos Verőczén (Vácz mellett) 

városi rendőrkapitány Zomborban123 Nikolits György 1877
124 Offenheimer Ágoston 1878 ?
125 Oláh Béla 1883 községi orvos Toron tálszigeten
126 Papp Dániel 1885 hírlapíró, a „Magyar Géniusz* szer-

127 Paskesz (Pataki) Ignácz 1884
kesztője Budapesten 

orvos Dályán
128 Pekánovits Vincze 1892 jogász Budapesten
129 Pelikán Lipót 1884 m. kir. adótiszt Zomborban
130 Pick Jakab 1881 t  mint jogász Zomborban
131 Piukovits Antal 1883 ?
132 Plesz Adolf 1881 ügyvédjelölt Budapesten
133 Polákovits Béla 1884 ?
134 Polyákovits Antal 1881 ?
135 Proli Lajos 1891 mérnök Szegeden
136 Protits György 1882 kir. főgymnasiumi tanár Szarajevóban
137 Purmann Ferencz 1892 községi aljegyző Baranya vármegyében
138 Rácz Géza 1883 f  mint jogász Kúlán
139 Radich Aladár 1891 ügyvédjelölt Budapesten
140 Rádits Dusán 1892 középiskolai tanárjelölt Budapesten
141 Radoszavlyevis Bogdán 1889 ?

9*
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142 Rajits Döme 1882 gör. kel. szerb lelkész Budapesten
143 Rumbach Lajos 1889 községi aljegyző Karavukován
144 Ruzsicsky Rlcbárd 1881 törvszéki jegyző Szigetvárt 

?145 Schaeffler Emil 1892
146 Seháffner Jenő 1892 orvos növendék Budapesten
147 Schandlbauer Józseí 1879 m. kir. pénzügyminiszteri számtiszt 

Budapesten
148 Schick Emil 1882 kir. folyammérnök Pozsonyban
149 Schmidt György 1881 vmegyei alszámvevŐ Zomborban
150 Schreiber Lipót 1885 orvos Rumán
151 Scsitinszky Adolf 1877 ügyvéd Pancsován
152 Siegel Bertalan 1880 ?
153 Soós Gábor 1880 f  mint szolgabíró Kólán 

orvos Drenovczén154 Spitzer Adolf 1886
155 Spitzer Ferencz 1890 orvosjelölt Budapesten
156 Spitzer István 1888 községi orvos Kernyaján
157 Starcsevics Jenő 1880 dr. juris, községi jegyző Moholon
158 Szalay József 1882 községi jegyző Parabutyon
159 Szécsényi Tamás 1881 vármegyei főszolgabíró Kólán
160 Szemző Dezső 1886 magánzó Zomborban
161 Szemző Károly 1881 vármegyei aljegyző Zomborban
162 Szilágyi Ármin 1886 ügyvédjelölt Zomborban
163 Szilágyi Vilmos István 1885 ügyvéd Zomborban
164 Szlavkovits Bogdán 1880 t165 Sztankovits Gyula 1886 ?
166 Sztojkovits Milán 1889 orvosjelölt Budapesten
167 Szűts Andor 1895 műegyetemi hallgató Budapesten
168 Tamás Antal 1881 orvos
169 Theodorovits Márk 1880 1*
170 Thim József 1882 vármegyei járásorvos Zomborban
171 Thurszky Pál 1881 vármegyei járásorvos Titelen
172 Thurszky Zsigmond 1881 ügyvéd Zomborban
173 TifTenbach Ferencz 1882 f174 Tománovits György 1882 községi jegyző Bikityen
175 Tripolszky Gyula 1886 vármegyei szolgabíró Zentán 

vármegyei árvaszéki ülnök Zomborban176 Trischler Ferencz 1877
177 Vicsek András 1878 ügyvéd, kir. aljárásbíró Biléden
178 Vitkovits Döme 1893 gör. kel. szerb theologus Karlóczán
179 Vojnics István 1878 vármegyei főjegyző Zomborban
180 Volf János 1880 magánzó Bajmokon
181 Vujevich Zoltán 1881 ügyvéd Zomborban 

mérnök Bécsben182 Wámoscher Lajos 1883
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188 Wanke Jenő 1895 m. k. pénzügyministeri számgyakornok

184 Weinberger Dániel 1891
Budapesten

ügyvédjelölt Budapesten
185 Weindl Kálmán 1881 m. kir. pénzügyigazgatósági számtiszt

186 Weisz Henrik 1880
Mármarosszigeten

f
187 Weisz (Vineze) Tgnácz 1880 ügyvéd Budapesten
188 Zákó István 1880 ügyvéd Zomborban
189 Zákó Milán 1877 országgyűlési képviselő Zomborban

190 Zányi Kálmán 1877
(Budapesten)

f  mint IV. éves jogász Bresztováczon
191 Zátonyi Dezső 1895 jogász Pécsett
192 Zimmermann Károly 1878 j  mint orvosnövendék Zomborban
193 Zomborcsevits (Stargl) 

György 1888 városi alkapitány Zomborban
194 Zurkovits Milán 1893 gör. kel. szerb theologus Karlóczán
195 Zsivkovits György 1879 orvos Indián
196 Zsubory József 1883 ügyvéd Apatinban
197 Zsuffa Antal 1877 kincstári íőerdész Apatinban
198 Zsulyevits (Sulyok) 

János 1881 kir. segédtelekkönyvvezető Zomborban



C) A zombori ra. kir. állami fögymnasium összes 
tanulóinak névsora 1872/3— 1894/5.

Ábrahám Dávid 
Ábrahám Tgnácz 
Ackermann Ferencz 
Ackermann István 

5. Ackermann Sándor 
Adamkovils János 
Adamovits Péter 
Adler Béla 
Adler Emil 

10. Adler Lajos 
Agyics János 
Ajtay László 
Aksamovits Bránko 
Albóczy Károly 

15. Albrecht József 
Albrecht Kálmán 
Állaga Gáspár 
Állaga Géza 
Állaga József 

20. Altfater Pál 
Amon Pál 
Andráska Mátyás 
Andrin András (Lajos) 
Angyal Mátyás 

25. Antal Dezső
Antalkovifs Vilmos 
Antits Emil 
Antits János 
Antunits József 

30. Apostol Pál
Apró (Repka) Dénes 
Aradszky György 
Aradszky Péter 
Arnold Sándor 

35. Arszenovits Miklós
Athanaezkovits Miroszlav 
Auer Aurél
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75. Baumann Emil 
Bauragarten Pál 
Bayerle Jakab 
Báró Bechini Fülöp 
Beck Béla 

80. Beck Salamon 
Bednár Antal 
Beke Árpád 
Beke Dezső 
Beke Gyula 

85. Beke Imre 
Beke Lajos 
Beke Miklós 
Beke Zoltán 
Belosevits István 

90. Benez Henrik 
Berecz Dezső 
Bereczkó Dénes 
Beregby Endre 
Bereghy Kornél 

95. Beretits Antal 
Bergel József 
Berger Mátyás 
Bergl Adolf 
Beringer Antal 

100. Berits Bratjiszláv 
Berits Dusán 
Bibits Pál 
Bieber Ernő 
Bielitzky Károly 

105. Bikár György 
Bikár István 
Bikár János 
Bikár Koszta 
Bikár Lázár 

110. Bikár Márk 
Bikár Milán 
Bikár Milán 
Bikár Milán 
Bikár Milutin 

115. Bikár Nenád 
Bikár Péter 
Bikár Radoszláv 
Bikár Sándor 
Bikár Vazul 

120. Bikár Vojin 
Bikár Zsárkó 
Binder Dezső 
Birnbaum Dávid

Birnbaum Henrik 
125. Birvalszky György 

Birvalszky Lyubomir 
Birvalszky Péter 
Birvalszky Sándor 
Bittermann Béla 

130. Bittermann Gyula 
Bittermann László 
Bittermann Sándor 
Blagojevits Milojkó 
Blagojevíts Zsárkó 

135. BIau Vilmos 
Blazsek Ottokár 
Blazsevatz Antal 
Bleier Zsigmond 
Blum Lajos

140. Bluraenthal Adorján 
Blumenthal Dezső 
Blumenthal Gusztáv 
Blumenthal Jenő 
Blumenthal Károly 

145. Blumenthal Miklós 
Blumenthal Tibor 
Boberits Dragolyub 
Boberits Milán 
Boberits Miroszláv 

150. Boberits Száva 
Body András 
Bogisits István 
Bogisits Sándor 
Bogyó Dezső 

155. Bogyó Róbert 
Bohunek Ágoston 
Bohunek Jenő 
Bohunek Kálmán 
Bolgár Béla 

160. Bolits Dezső 
Bolits Ferencz 
Bolschetz Ferencz 
Borgyosky Bozsidár 
Borgyosky Lázár 

165. Borgyosky Milorád 
Boros Béla 
Boros Géza 
Boros Kálmán 
Bosnyák Ernő 

170. Bosnyák Ferencz 
Bosnyák István 
Bosnyák István
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Bosnyák János 
Bosnyák János 

175. Bosnyák Simon 
Both Jenő 
Bozsán Lajos 
Bozsits Lajos 
Bozsits Milán 

180. Brandecker Ferencz 
Braukov Milán 
Brankovits Milivoj 
Bratyevacsky Zsivojin 
Braun Mór

185. Brauner Zsigmond 
Brkits Bogdán 
Brkits Izsák 
Brkits Simon 
Brkits Zsárkó 

190. Bröder Lipót 
Bruck Benő 
Bruck Illés 
Bruck Jenő 
Bruck József 

195. Bruck Leó 
Bruck Mózes 
Bruck Sándor 
Brucker Ármin 
Brückler Károly 

200. Brummer József 
Brün Lajos 
Brück Péter 
Buda Ferencz 
Buda Jenő 

205. Buday Dezső 
Buday Gergely 
Buday Ödön 
Buday Pál .
Budimacz Mihály 

210. Budinesevits Ferencz 
Bugarszky Koszta 
Bugarszky Nenád 
Bugarszky Szvetiszlav 
Buják József 

215. Bukta Gábor 
Bunyi Árpád 
Bunyi Gyula 
Burnách Márton 
Buzagyits Mitó 

220. Chmelik István 
Csamprag István

Csányi István 
Csapanda Antal 
Csapó István 

225. Csarsck Dezső 
Csarsch Gábor 
C&arsch Imre 
Csarsch Jenő 
Csarsch Lajos 

230. Császár Ferencz 
Csavrak László 
Csavrak Mihály 
Csekmanek Rezső 
Csernus Elek 

235. Csernus Pál
Cservenka József 
Cservenka Lajos 
Csiacsek József 
Csicsovacsky Milán 

240. Csihás József 
Csincsek József 
Csirszka János 
Csirszka Károly 
Csirszka Konrád 

245. Csizmazia József 
Csongor Károly 
Csonits Pál 
Csonits Velimir 
Csupits Dusán 

250. Csupits Péter 
Csupits Uros 
Csuzdy Halász Béla 
Czeizel Alajos 
Czettler István 

155. Czinkler Kálmán 
Cziráky József 
Czirfusz Dezső 
Czirják Mihály 
Czrkvenyakov Mihály 

260. Czvejits György 
Czvejits Lázár 
Dadits Dusán 
Daempf István 
Dalmay László 

365. Dalmay Oszkár
Dampfinger Ferencz 
Deagáró Lajos 
Deagáró Miklós 
Declava Rezső 

270. Dedits Mladen
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Dekics Marian 
Dekker István 
Dekker József 
Dekker Pál 

275. Delia Benő 
Delics József 
Delics Mihály 
Dembitz Mihály 
Demetrovits Emil 

280. Derner Dezső 
Derner Gyula 
Deszpotovits Miklós 
Deszpotovits Milán 
Deutseh Aladár 

285. Deutseh Antal 
Deutseh Henrik 
Deutseh Izsák 
Deutseh Kálmán 
Deutseh Kálmán 

290. Deutseh Manó
Deutseh Miksa (Márkus) 
Deutseh Rezső 
Dickmann Ferencz 
Dickmann Jakab 

295. Diener Elemér 
Diener Géza 
Dienes Árpád 
Dienes Béla 
Dienes Zoltán 

300. Dimits Szilárd 
Dobrenov István 
Dobrenov Milán 
Dobrenov Nenád 
Dodits János 

305. Doits István
Dolezsál Ferencz 
Donoszlovits Vilmos 
Dömötör Aladár 
Dömötör Győző 

310. Dörfler Alajos 
Dörfler István 
Dörfler János 
Drágíts Miklós 
Drágíts Tivadar 

315. Dragojev Lyubomir 
Draskovits Kálmán 
Dsinits István 
Dsinits Márton 
Dsinits Rókus

320.

330.

335.

340.

345.

350.

355.

360.

365.

Dsinits Szekula 
Duchon János 
Dudás Ferencz 
Durst János 
Dusanits Euthim 
Eberhardt József 
Eckert László 
Eckstein József 
Edl Pál 
Ehrlich István 
Ehrlich József 
Eichhorn Ferencz 
Eimann Gyula 
Eirich Aladár 
Eirieh László 
Eirich Oszkár 
Eisenmann András 
Eizler Lajos 
Emsinger Jakab 
Engel Mór 
Engusz József 
Erdelyanovits Vojin 
Erdős Lajos 
Eremin György 
Eremin Iván 
Eremin Ozrén 
Eremits Vladiszláv 
Ergh Oszkár 
Ernszt Ármin 
Ernszt Fülöp 
Ernszt József 
Ernszt Lipót 
Esztergamy István 
Evinger Ferencz 
Fábián Pál 
Fábián Rezső 
Fahn Miksa 
Faragó Ferencz 
Falcione Árpád 
Falcione Gyula 
Falcione Kálmán 
Falcione Lajos 
Falcione László 
Falcione Oszkár 
Falcione Sándor 
Fehér József 
Fehér Lukács 
Feldl István 
Felicides Emil
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Fenichel Ignácz 
370. Ferencsevits István 

Ferics Jenő 
Fernbach Bálint 
Fernbach János 
Fernbach Lajos 

375. Fernbach Márton 
Fernbach Péter 
Filep Sándor 
Firány Alajos 
Firány József 

380. Firány Péter 
Fischer Béla 
Fischer Henrik 
Fischer Nándor 
Fischer Pál 

385. Fischer Samu 
Fischer Sándor 
Fischl Béla 
Fischl Sándor 
Fleischer Ferencz 

390. Fleischer Gyula 
Fleischer Jenő 
Flesch Adolf 
Flesch József 
Flesch Károly 

395. Flesch Lázár 
Flesch Márk 
Flesch Rezső 
Fraenkel Manó 
Francsics János 

400. Frank Károly 
Frank Mihály 
Fratrics Fülöp 
Fratricsevits István 
Fratricsevits János 

405. Franzl Hugó
Freudinger Lipót 
Frey Gyula 
Frey Jenő 
Frey Károly 

410. Frey Miksa 
Frey Zsigmond 
Friedmann Izidor 
Fritser Antal 
Fritz József 

415. Fritzsche Gyula 
Fritzsche János 
Fuchs Károly

Fuderer József 
Fülöp Géza 

420. Fülöp Gyula 
Fülöp István 
Fülöp József 
Fülöp Kálmán 
Fürst Ármin 

425. Fürst Kálmán 
Gaál Ferencz 
Gaits Vojin 
Galambos István 
Galetin Simon 

430. Gallé Dániel 
Gallé Dezső 
Gallé Hugó 
Gallé Kálmán 
Gallé Titusz 

435. Gallé Zoltán 
Galyassy Imre 
Gantner Gáspár 
Ganzl Adóit 
Gártner Jakab 

440. Gártner József 
Gártner József 
Gártner Sándor 
Gazdagh Dezső 
Gellér József 

445. Georgievits Döme 
Gerencsér Dezső 
Gerencsér János 
Gerencsér József 
Gerencsér Károly 

450. Geresch Gyula 
Gereseh József 
Geresch Nándor 
Gerevics Ernő 
Gergurov György 

455. Gergurov Márk 
Gergurov Milán 
Gergurov Szvetiszlav 
Gergurov Zsárkó 
Gerlich Miklós 

460 Gertinger Pál 
Gfeller Ágoston 
Gfeller Ferencz 
Gfeller Jenő 
Gfeller Károly 

465. Gfeller Sándor 
Glaszovits Béla
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Glatz Gyula 
Glück Dávid 
Goldberger Adolf 

470. Goldberger Gyula 
Goldfahn Adolf 
Goldfahn Béla 
Goldfahn Bernát 
Goldfahn Géza 

475. Goldfahn Imre 
Goldfahn Mihály 
Goldfahn Miksa 
Goldfahn Zsigmond 
Goldring Samu 

480. Goldschmidt Endre 
Goldschmidt Rezső 
Goldschmidt Zsigmond 
Goldschmidt Zsigmond 
Goldstein Adolf 

485. Goldstein Benő 
Goldstein Ignácz 
Goldstein Izidor 
Goldstein Jakab 
Goldstein Mór 

490. Gombárovits Béla 
Gombárovits Kálmán 
Gombárovits Lajos 
Gözl Pál 
Gradits Vitomir 

495. Graber Béla 
Gritber Ede 
Gráff István 
Gragyanszky Lázár 
Gragyanszky Péter 

500. Grasz István 
Gratz Ferencz 
Grcsits Dragutin 
Greger Bernhardt 
Grigorevits Dusán 

505. Grigorevits Miklós 
Grigorijevits Miklós 
Grocsits Dezső 
Gromilovits István 
Gromilovits János 

510. Grossmann József 
Grosz Sándor 
Gruber Vincze 
Gruda Pál 
Gruits Dusán 

515, Gruits Dusán

Grujifs Lázár 
Grujits Márk 
Grujits Sándor 
Grujits Yladimir 

520. Grűn József 
Grűn Mátyás 
Grűn Mihály 
Gubás Emil 
Gubás József 

525. Gubenyacz András 
Gubenyacz Géza 
Gubenyacz Károly 
Gubicza Kálmán 
Guczutiya Dusán 

530. Guczunya Yladimir 
Gút József 
Gümbl Márton 
Günsberger Ármin 
Günsberger Károly 

535. Gyeudits Milos
Gyiszalovits Yeszeliu 
Gyorgyevits Bozsidár 
Gyorgyoyanszky Gyula 
György Ádám 

540. György András 
Gyurgyevits István 
Gyuricza Mátyás 
Gyurisits György 
Gyurkovits István 

545. Gyurkovits Iván 
Gyurkovits Sándor 
Gyurosevits Mladen 
Haasz Miksa 
Haberfeld Károly 

550. Halni Miklós 
Halm Rezső 
Hambalek Ödön 
Hankonyi Lajos 
Hantosy Elemér 

555. Hantosy Lajos
Hanzmann Kálmán 
Haris János 
Harlikovits Gyula 
Harmuth József 

560. Hartveck János 
Hattala István 
Hattala Tamás 
Haucke Kálmán 
Haupt Péter
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565. Hauswirth Ágoston 
Hauswirth Fereucz 
Hável Jenő 
Háyel József 
Hay Ignácz 

570. Hay Miksa 
Hay Samu 
Hay Vilmos 
Heck Vendel 
Ileger Antal 

575. Heindlhofer Róbert 
Heinz Béla 
Heinz Kálmán 
Heinzmann Zoltán 
Heiszler Zoltán 

580. Heitler Mór 
Helfer Győző 
Henneberg Géza 
Herczenberger Dezső 
Herczenberger Ferencz 

585. Herold Antal 
Herold Gyula 
Hervanek Ödön 
Herczog József 
Herczog Miksa 

590. Herczog Móricz 
Heumann József 
Heves Nemtő 
Hiltl Sándor 
Himmelsbaek Gyula 

595. Hippich János 
Hirling Károly 
Hirschenhauser Izidor 
Hnatkovszky Romuald 
Hofbauer Béla 

600. Hoffeneder Ferencz 
Hoffeneder Rezső 
Hoffmann József 
Hogl Ferencz 
Held Béla

605. Hollánder Dávid 
Hollánder Gyula 
Hollánder Oszkár 
Hollánder Samu 
Holzinger István 

610. Hoós Zoltán 
Horn Imre 
Horn Mihály 
Horváth Antal

Horváth Béla 
615. Horváth Béla 

Horváth Béla 
Horváth György 
Horváth József 
Horváth Károly 

620 Horváth Mihály 
Horvátovits Aladár 
Horvátovits Antal 
Horvátovits Ferencz 
Horvátovits Iván 

625. Hovinszky László 
HödI Vilibald 
Hrabovszky Leó 
Ilrabovszky Rezső 
Hrabovszky Sándor 

630. Hrubi Zsigmond 
Huber József 
Huber Lipót 
Huber Rupert 
Hudák Gábor 

635. Husvéth János 
Husvéth József 
Husvéth Lajos 
Huszár József 
Ilkits István 

640. Iményi István 
Inotay László 
Ispánovich Ádám 
Ispánovich Miklós 
Ivankovich Pál 

645. Ivenz Frigyes 
Ivenz József 
Ivkovits Miklós 
Jadszkó Árpád 
Jager Sándor 

650. Jagerovits Kamenkó 
Jagerovits Milán 
Jagerovits Pál 
Jagerovits Sándor (Bránkó) 
Jagicza Sándor 

655. Jakobb Aladár 
Jakobb Árpád 
Jakobb Gyula 
Jakobb Lajos 
Jakobcsits János 

660. Jaksits Szilárd 
Jaksits Zsárkó 
Janak Aurél
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Janits János 
Jankovits Döme 

665. Jankovits Dusán 
Jankovits Dusán 
Jankovits Emil 
Jankovits Vladimír 
Janovich Gyula 

670. Janovich Miklós 
Jaspáry Béla 
Jelinek Albert 
Jellachich Lajos 
Jeremits György 

675. Jeremits István 
Jeremits Izidor 
Jeremits Koszta 
Jerkovits Bogolyub 
Joanovits Iván 

680 Joanovits Jenő 
Joanovits Koszta 
Joanovits Mihály 
Joanovits Milán 
Joanovits Vladimír 

685. Joksmann Aladár 
Jónász Vilmos 
Joszits Mladen 
Jovanovits György 
Jovanovits István 

690. Jovanovits János 
Jovanovits József 
Jovanovits Milenkó 
Józits Alajos 
Józits Béla 

695. Józits György 
Józits István 
Józits József 
Józits Kálmán 
Józits Simon 

700. Józits Szaniszló 
Juha Adolf 
Juhász Árpád 
Juhász Jenő 
Jung Ferencz 

705. Jung Hugó 
Jung János 
Jung Lajos 
Jusztusz Aladár 
Jusztusz Alfréd 

7 10. Kaezer Ödön
Kadelburg Miksa

715.

720.

725.

730.

735.

740.

745.

750.

755.

760.

Kámpfner Náthán 
Kagerer Gyula 
Kahn Gábor 
Kaits István 
Kaits János 
Kaits József 
Kaits Miklós 
Kaits Péter 
Kalapsza Jenő 
Kalcsán János 
Kalugyercsits István 
Kalugyerszky Milán 
Kancsár Ferencz 
Kanurits Milorád 
Kanurits Száva 
Kanyó Béla 
Kanyó Iván 
Kanyó János 
Kanyó Jenő 
Kanyó József 
Kanyó Ödön 
Kapetanovits Száva 
Kapp Jáuos 
Karácson Gyula 
Karácson Pál 
Karamata Koszta 
Karaszy Ödön 
Karcher Károly 
Kardos Dezső 
Kari Lajos 
Kármán Achilles 
Karnász Kálmán 
Károly Lajos 
Karsay Elemér 
Karvázy Zsigmond 
Kaszaniczky István 
Katzeubach Lajos 
Kaufmann Ármin 
Kaufmann Eduárd 
Kaufmann Náthán 
Keck Zsigmond 
Kekezovits Emil 
Kekezovits Gyula 
Kekezovits István 
Kekezovits János 
Kekezovits Mátyás 
Kelemen Alajos 
Kelemen Gyula 
Keller Adolf
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Kellert Benő 
Kerner György 
Kerty György 
Kerty Lajos 

765. Késmárky Béla 
Késmárky Béla 
Késmárky Dezső 
Késmárky Géza 
Késmárky József 

770. Kesselbauer Béla 
Király János 
Király Károly 
Kircliknopf Béla 
Kirchner Jenő 

775. Kirilovits István 
Kirjákovits Milán 
Kiss József 
Kiss Mátyás 
Kiss Péter 

780. Kiss Sándor 
Kist János 
Klacsányi József 
Klacsányi Pál 
Klaszovits Béla 

785. Kleger Károly 
Klein Áron 
Klein Ignácz 
Klein József 
Kleiner Gyula 

790. Kleiner István 
Kleiner Lajos 
Klement Ignácz 
Klement József 
Klemm Dezső 

795. Klemm Ferencz 
Klemm Gyula 
Klemm Imre 
Kiinger Mór 
Klinovszky Ferencz 

800. Klinovszky Gyula 
Klopka Sándor 
Knappich Antal 
Knezevits Dezső 
Knezevits István 

805. Knezevits József 
Knezsevits György 
Knezsevits János 
Knezsevits Yid 
Knézy János

810.

815.

820.

825.

830.

835.

840.

845.

850.

855.

Knézy Lehel István 
Knézy Miklós 
Knézy Péter 
Koch Béla 
Koch Ignácz 
Koch János 
Koch József 
Koch Mihály 
Koch Nándor 
Kocsis Kálmán 
Kocsis Lajos 
Kocsmár Géza 
Kocsmái- Zoltán 
Kohn Ármin 
Kohn Ármin 
Kohn Bódog 
Kohn Dezső 
Kohn Géza 
Kohn Gyula 
Kohn Jenő 
Kohn József 
Kohut József 
Kohut Kálmán 
Kohut Ödön 
Kolarits István 
Kolarits Milán 
Kolarits Milán 
Kolarov Milován 
Koller Dezső 
Kolonics Károly 
Kompost Árpád 
Koncsek Károly 
Koncsek László 
Konkoly István 
Konyovits Antal 
Konyovits Boskó 
Konyovits Dávid 
Konyovits György 
Konyovits István 
Konyovits János 
Konyovits József 
Konyovits Miklós 
Konyovits Milán 
Konyovits Miliszáv 
Konyovits Milos 
Konyovits Milos 
Konyovits Pál 
Konyovits Péter 
Konyovits Péter
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Konyovits Péter 
860. Konyovits Szilárd 

Konyovits Vojin 
Konyovits Zsivkó 
Kopfmann Ágost 
Kopping Henrik 

865. Kopping Jakab 
Kopsitz János 
Koralek Géza 
Koralek Henrik 
Koratpatfinszky András 

870. Kostyák János
Koszanits Szvetiszláv 
Koszits Milos 
Kosztits György 
Kosztits Lábúd 

875. Kosztits Radivoj 
Kottler Béla 
Kovács Ferencz 
Kovács Ferencz 
Kovács József 

880. Kovács Károly 
Kovács Lajos 
Kovács Lajos 
Kovacsits Boskó 
Kovacsits Döme 

885. Kovacsits Ozren 
Kovacsits Radojicza 
König Antal 
König Rezső 
König Samu 

890. Königstein Lajos 
Körmendy Imre 
Körmöczy Ernő 
Körmöezy László 
Köröskényi Timót 

895. Krajnovits Emil 
Kral Mór 
Kramberger Ödön 
Krausz Samu 
Kretsmár József 

900. Kreczul Száva 
Kremmer Béla 
Kren Ödön 
Krieg Ferencz 
Kriszhaber Béla 

905. Krivácsy Elek 
Krivácsy Géza 
Krizmanits Imre

910

615.

920.

925.

930.

985.

940.

945.

950.

955.

Krizmanits János 
Krizsán István 
Kronovetter Gyula 
Krulik József 
Kubeseh József 
Kubicska Húgó 
Kubicska István 
Kubicska József 
Kulits Márton 
KvByaain Milán 
Kunetz Zsigmond 
Kuntits György 
Kupuszárevits Mihály 
Kupuszárevits Péter 
Kustár Géza 
Kuttny Lajos 
Kuzmiák Sándor 
Kuzmits Ferencz 
Kviring János 
Labos János 
Labos Miroszláv 
Laczkovits Károly 
Lahovitz Ákos 
Lalossevits György 
Lalossevits István 
Lalossevits István 
Lalossevits János 
Lalossevits Péter 
Láng Gyula 
Láng Márton 
Láng Oszkár 
Langer Henrik 
Langer Samu 
Lasztovits Géza 
Lauer Antal 
Laufer József 
Lazarevits Szilárd 
Lázits András 
Lázits Bozsidár 
Lázits Dömötör 
Lázits Dusán 
Lázits Dusán 
Lázits István 
Lázits Milán 
Lázits Simon 
Lederer Dezső 
Lederer Gyula 
Leinczinger Ede 
Leinczinger Gyula
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Lelbach Keresztély 
Lemler Ferencz 
Leovits Szilárd 

960. Leschedeczky János 
Leszkovacz István 
Leszkovacz Milivoj 
Lett István 
Lichtneckert János 

965. Lichtner Jenő 
Liebhardt István 
Liebhardt János 
Linder Bálint 
Linz Géza 

970. Lippert Béla 
Lippert Pál 
Littvay Antal 
Littvay Béla 
Littvay Mihály 

975 Littvay Péter
Longauer Ferencz 
Loógó Mihály 
Loschitz Ferencz 
Loschitz Mátyás 

980. Loserth Ferencz 
Lovász István 
Lovászy Andor 
Lovászy Márton 
Lovich (Oláh) Aranka 

985. Lovrits Gyula 
Löschner Károly 
Lövy Adolf 
Lövy Simon 
Lövy Zsigmond 

990. Löw Vilmos 
Löwinger Miksa 
Lugumerszky György 
Lugumerszky Ozren 
Lugumerszky Szvetozár 

995. Lukits Dezső 
Lukits Gyula 
Lukits Jefta 
Lukits Miroszlav 
Lukits Eezső 

ÍOÔ ). Lustig József 
Lutkits Vukasin 
Magyar Antal 
Major János 
Makk Géza 

1005. Makk József

1010.

1015.

1020 .

1025.

1030.

1035.

1040.

1045

1050.

Maletin Sándor 
Mály István 
Mály József 
Mandits József 
Mandits Lajos 
Marig Gyula 
Mang József 
Mangold Ferencz 
Manojlovits Bogdán 
Manojlovits István 
Manojlovits Iván 
Manojlovits Jusztin 
Manojlovits Milán 
Manojlovits Simon 
Marcluft Mátyás 
Margalits Ede 
Marianovits Uros 
Markovits Arzén 
Markovits György 
Markovits György 
Markusz Sándor 
Marschall Béla 
Marschall Emil 
Marschall István 
Marschall Kálmán 
Martinovits Pál 
Martinovits Sándor 
Martinovits Szvetozár 
Márton József 
Masirevits Ágoston 
Masirevits Braniszláv 
Masirevits Bránkó 
Masirevits János 
Masirevits János 
Masirevits Miklós 
Masirevits Milán 
Masirevits Milán 
Masirevits Péter 
Masirevits Tódor 
Masirevits Tódor 
Mataisz György 
Matarits Lajos 
Matarits Péter 
Mátits István 
Mátits Márton 
Mattyasovszky Dezső 
Matzitz Ágost 
Matzitz Antal 
Matzitz Gyula
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1055. Matzitz Pál
Maximovits Bránkó 
Maximovits György 
Maximovits Miklós 
Maximovits Mileta 

1060. Maximovits Vazul 
Mayer Eduárd Béla 
Mayer István 
Mayer István 
Mayer József 

1065. Mayer Károly 
Mayer Lajos 
Mayer Nándor 
Mayer Nándor 
Mayer Pál

1070. Medveczky Gyula 
Meicher András 
Meicher Lajos 
Meló Ferencz 
Méray Lajos 

1075. Merkel Adám 
Merkel Fülöp 
Merkel Károly 
Merkel Keresztély 
Merstadter József 

1080. Merstadter Nándor 
Messinger Lipót 
Mészáros Béla 
Mészáros Sándor 
Metz Antal 

1085. Metz Ferencz 
Metz Mihály 
Metz Mihály 
Mihajlovits Bogdán 
Mihajlovits Kornél 

1090. Mihajlovits Milutin
Mihályi (Mihelics) Ernő 
Mihályi János 
Mihályi (Mihelics) Jenő 
Mihályi József 

1095. Mihelits Márton
Mihelits (Konyovits) Miklós 
Mijits István 
Mijits Radoszláv 
Mijits Simon 

1100. Mikler József 
Miklits Ferencz 
Milankov Koszta 
Milankovits György /

1105.

1110.

1115.

1120.

1125.

1130.

1135.

1140.

1145.

1150.

Milasevits László 
Milits Milos 
Milla Ferencz 
Milojcsits György 
Milutinovits Dragutin 
Milutinovits Péter 
Mirkovits Gergely 
Mirkovits Sándor 
Mirkovits Simon 
Miskovits János 
Modes Ottó 
Mokry Aladár 
Molnár Béla 
Molnár Gyula 
Molnár István 
Molnár József 
Molnár Tibor 
Momirovits Dusán 
Momirovits István 
Morariu Gyula 
Mosoczy István 
Mrákovits György 
Mráz Aladár 
Mrgyenov Mladen 
Muzsik István 
Müller Alajos 
Müller Gyula 
Müller József 
Müller Károly 
Müller Vilmos 
Nagy Ágoston 
Nagy Aladár 
Nagy Alfréd 
Nagy Árpád 
Nagy Béla 
Nagy István 
Nagy János 
Nagy Jenő 
Nagy Károly 
Nagy Lajos 
Nagy Mihály 
Nagy Pál 
Nagy Sándor 
Nasztaszits Dusán 
Nasztaszits Milán 
Natyvinszky István 
Német János 
Neszmirák Károly 
Neugebauer Ármin

10
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Neugebauer Béla 
Neth János 

1155. Neumann Adolf 
Neumann Ferencz 
Neumann Illés 
Neumann Zsigmond 
Niki Antal 

1160. Niki Nándor 
Nikolits Aurél 
Nikolits Boskó 
Nikolits Dusán 
Nikolits György 

1165. Nikolits János 
Nikolits Kornél 
Nikolits Mileta 
Nikolits Sándor 
Nikolits Vladimír 

1170. Nityin János
Novákovits Izidor 
Novot István 
Nuíka Antal 
Nyirati János 

1175. Obersohn Samu 
Ocskó Lajos 
Odobasits Velimir 
Odry András 
Odry György 

1180. Odry István 
Odry Károly 
Odry Lajos 
Odry Zoltán 
Oflenheimer Gusztáv 

1185. Oláh (Lovieh) Aranka 
Oláh Béla 
Oláh Kálmán 
Oláh Zoltán 
Oltványi Adorján 

1190. Oltványi Árpád 
Oltványi Gyula 
Oltványi Oszkár 
Omelka Gusztáv 
Omelka Imre 

1195. Omelka Jenő 
Orehoja Béla 
Orehoja Sándor 
Orschelbacher György 
Orschelbacher Károly 

1200. Oszuszky Rezső 
Örsy Ferencz

Pacher Rezső 
Panaotovits Vukasin 
Pandits Sándor 

1205. Panos Alajos 
Paor József 
Papik Miksa 
Papp Dániel 
Papp György 

1210. Papp Mihály
Paraszkijevits Miklós 
Parcsetics Ferencz 
Paresetics István 
Parcsetics János 

1215. Parcsetics János 
Parcsetics Mihály 
Parcsetics Mihály 
Parcsetics Mihály 
Pártos Gyula 

1220. Paskesz Ignáez 
Pasztrovits János 
Pasztrovits Miklós 
Pauditz István 
Pavkov Milán 

1225. Pavlovits Fedor 
Pavlovits Gábor 
Pavlovits István 
Pavlovits János 
Pavlovits Márk 

1230. Pavlovits Ozren 
Pavlovits Péter 
Pecsanovits Milán 
Pecsanovits Radivoj 
Pecsinov Antal 

1235. Peits Dusán 
Pekánovits Pál 
Pekánovits Vincae 
Pékár Béla 
Pelikán György 

1240. Pelikán Lipót 
Pentz János 
Pentz József 
Pentz Károly 
Perisits István 

1245. Perr Ottó
Péter Ferencz 
Petrovits Milenko 
Petrovits Milivoj 
Petrovits Radivoj 

1250. Petrovits Szvetiszlav
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Pelrovits Velimir 
Pevny Károly 
Pick Jakab 
Pilya György 

1255. Pilya Száva 
Pintér Aladár 
Pinty in Miklós 
Pinkovits Antal 
Piukovits Elemér 

1260. Piukovits Kálmán 
Plavsits György 
Plesz Adolf 
Pletikoszits Ágoston 
Pletikoszits Ferencz 

1265. Pletikoszits István 
Pletikoszits Sándor 
Pocskay Dezső 
Poczta György 
Podhradszky Lajos 

1270. Podhradszky Plátó 
Poits Bódog 
Polákovits Béla 
Pollák Ignáez 
Polyákovits Antal 

1275. Polyákovits Géza 
Polyákovits Sándor 
Polzovits Döme 
Polzovits István 
Polzovits Lyubomir 

1280. Polzovits Szvetozár 
Pongrácz Aladár 
Pongrácz Tibor 
Poór Kornél 
Popov Lázár 

1285. Popovits György 
Popovits Iván 
Popovits Miliszáv 
Popovits Milutin 
Popovits Mirkó 

1290. Popovits Szilárd 
Popovits Szvetozár 
Popovits Szvetozár 
Popovits Vojin 
Popovits Vojin 

1295. Postits Boskó
Postits Braniszláv 
Postits Milos 
Praczner József 
Preradovits Miklós

1300. Preszly Aladár
Prodanovits Zsivkó 
Proli Gyula 
Proli Lajos 
Protit.s György 

1305. Pszotka József 
Pujner Sándor 
Pukács Endre 
Pukáes Gyula 
Pulyevits Milán 

1310. Purmann Aladár 
Purmann Dezső 
Purmann Ferencz 
Putnik Béla 
Raáb Kálmán 

1315. Rabovszky János 
Rácz Géza 
Raczits Dragutin 
Raczits Péter 
Radány Bódog 

1320. Radics Aladár 
Radics Dusán 
Radics Dezső 
Radics Elemér 
Radics Ferencz 

1325. Radics Tihamér 
Radicsevits Béla 
Radisits Lázár 
Radojevits Miklós 
Rados János

1330. Radosevits Sztoján
Radoszávlyevits Bogdán 
Radoszávlyevits Dusán 
Radoszávlyevits L. 
Radoszávlyevits Márk 

1335. Radoszávlyevits M. 
Radovánov Novák 
Radoychich Oszkár 
Radujkov Simon 
Radulovits Gedeon 

1340. Raichl Jenő 
Raichl Kálmán 
Raichl Oszkár 
Raisz István 
Raisz Sándor 

1345. Raits Döme 
Raits István 
Raits István 
Raits József

10*
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Eaits Márton 
1350. Eaits Milán 

Eaits Milos 
Eajkovits Emil 
Eakin Vojin 
Eakits Tivadar 

1355. Eakits Vladimír 
Eapp Pál 
Eappaport Jakab 
Eatkó Zsigmond 
Eauschenberger A 

1300. Eauschenberger Gyula 
Eausnitz Sándor 
Eédei Béla 
Eédei Zoltán , 
Eeichert Béla 

1305. Eeisner Gyula 
Eeitzer Ignácz 
Eell Lajos 
Eepka Dénes 
Eibiczey Béla 

1370. Eibiczey Kálmán 
Eichter Adolf 
Eiebel Károly 
Eiedl Béla 
Eiedl Guidó 

1375. Eiedl Sándor
Eigyicsky Sándor 
Eimpf N.
Eipczó István 
Eobicsek Ferencz 

1380. Eobicsek Jakab 
Eobicsek Sándor 
Eoediger Ernő 
Eoediger Kálmán 
Eogulits Vlajkó 

1385. Eoheim Ödön
Eoheim Zsigmond 
Eosenjoerg Gyula 
Eosenfeld Ármin 
Eosenfeld Gyula 

1390. Eosenfeld Ignácz 
Eosenthal Hermann 
Bősen thal Lajos 
Eosztovszky Aladár 
Both Dávid 

1395. Eotter Ferencz 
Eovakovits Antal 
Eovakovits Jenő

Eőmer Manó 
Bubin Simon 

1400. Eudy Gáspár
Bumbach Ferencz 
Bumbach Lajos 
Buzsek Sándor 
Euzsinszky Eichárd 

1405. Euzsits Dusán 
Euzsits István 
Sachs József 
Salapáty Kálmán 
Salzer Mór

1410. Sarcsanszky Milán 
Sarcsanszky Miriszáv 
Sauerborn Károly 
Sauter István 
Schaííer Miksa 

1415. Schallek Eezső
Schandbauer József 
Scháffer Antal 
Scháffer Ferencz 
Scháffer József 

1420. Scháffer József 
Scháffer Márk 
Scháffler Emil 
Scháffner Béla 
Scháffner Jenő 

1425. Scháffner Károly 
Scheib Károly 
Scherer Ede 
Scherer Vincze 
Schick Emil 

1430. Schiffer Adolf 
Schiffer Sándor 
Schlachter Károly 
Schlagetter Leó 
Schleiffer Andor 

1435. Schleiffer István 
Schlesinger Adolf 
Schlotter Fülöp 
Schmidt Mátyás 
Schmidt György 

1440. Schmidt Gusztáv 
Schmolka Mór 
Schneiderbauer Hugó 
Schnur Károly 
Scholz Emil 

1445. Schöffer Adolf 
Schöffer Albin
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Schöffer Béla 
Schöffer Miklós 
Schön Béla 

1450. Schön Ferencz 
Schön Samu 
Schreiber Lipót 
Schuch József 
Schulzinger Sámuel 

1455. Schutz Lajos 
Schürger János 
Schüszler Károly 
Schwab Vilmos 
Schwartz Gusztáv 

1460. Schwartz Gyula 
Schwartz Lajos 
Schwartz Lipót 
Schwartz Zsigmond 
Schwarzer Béla 

1465. Schweitzer Fülöp 
Schweitzer János 
Sehweller József 
Schwerer Gyula 
Schwerer József 

1470. Schwerer Lajos 
Schwerer Márton 
Schwerer Nándor 
Scsitinszky Adolf 
Scultéty Ferencz 

1475. Scultéty Kálmán 
Seidner Miksa 
Seidner Samu 
Sesits Döme 
Sevarac Károly 

1480. Sey Sándor
Siegel Bertalan 
Siegel Gyula 
Siegrist Gyula 
Sigmund Gyula 

1485. Sikoparia Pál 
Simíts Ágost 
Simíts Ernő 
Simíts Ferenc 
Simon Sándor 

1490. Simonovits Dezső 
Simonyi Károly 
Simonyi Sándor 
Singer Emil 
Singer Jakab 

1495. Singer Vilmos

1500.

1505.

1510.

1515.

1520.

1525.

1530.

1535.

1540.

Skala Ferencz 
Skrivanek Ferencz ■ 
Snasel Ferencz 
Sohr Leó 
Sonnenberg Samu 
Sonntag Tibor 
Soós Gábor 
Sorg Fülöp 
Sorok Géza 
Sóska Gyula 
Spanyol József 
Spiller Rezső 
Spindler Vilmos 
Spitzer Adolf 
Spitzer Arnold 
Spitzer Artúr 
Spitzer Ferencz 
Spitzer István 
Spitzer Jenő 
Spitzer Lajos 
Spitzer Manó 
Spitzer Sándor 
Spitzer Sándor 
Spreitzer Ferencz 
Sprodt Béla 
Stargl (Zomborcsevits) 

György 
Stasz Rezső 
Staudacher Kálmán 
Stebler Lajos 
Stebler Lajos 
Stebler Rezső 
Stebler Sándor 
Stefan János 
Stempel Samu 
Stern (Szilágyi) Ármin 
Stern Károly 
Stern (Szilágyi) Károly 
Stern (Szilágyi) Vilmos 
Stöckl József 
Strasser Ernő 
Strasser Henrik 
Streisinger Rudolf 
Stumpföger József 
Stvrteczky Aladár 
Stvrteczky Zoltán 
Suchanek Ferencz 
Svrakin István 
Svrakin Péter
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Szabácsy István 
1545. Szabadka Ferencz 

Szabadka Gyula 
Szabadka Károly 
Szabó Géza 
Szabó János 

1550. Szakáesy Sándor 
Szalay Dezső 
Szalay Dezső 
Szalay Imre 
Szalay József 

1555. Szalay Kálmán 
Szalay Károly 
Szalay Oszkár 
Szalay Szaniszló 
Szalay Zsigraond 

1560. Szalkay Béla 
Szalmásy Béla 
Szarvas Ádám 
Szászy József 
Szeberényi Gyula 

1565. Szeberényi Jenő 
Szeberényi Tibor 
Széchényi Béla 
Széchényi Jenő 
Széchényi László 

1570. Széchényi Tamás 
Szedélyi Kálmán 
Szekeres Zoltán 
Szekulits Miklós 
Szekulits Sándor 

1575. Szemző Dezső 
Szemző István 
Szemző János 
Szemző Károly 
Szende Oszkár 

1580. Szentgyörgyi Illés 
Szentmihályi Zoltán 
Szentmiklósi László 
Szeiffert Márton 
Sziksz Károly 

1585. Sziksz Nándor 
Szilágyi Aladár 
Szilágyi Ernő 
Szilágyi Lajos 
Szimendits István 

1590. Szimendits Miklós 
Szlavkovits Bogdán 
Szlavkovits Braniszláv

1595.

1600.

1605

1610.

1615.

1620.

1625.

1680.

1635.

1640.

Szlávy Elemér 
Szmiha Kálmán 
Szól Sándor 
Szondy István 
Sztachulyák István 
Sztanicskov Pál 
Sztanisits Koszta 
Sztankovits Bránkó 
Sztankovits Gyula 
Sztankovits István 
Sztanojevits Lázár 
Sztarcsevits Jenő 
Sztefanovits Kozma 
Sztefanovils Szilárd 
Sztojacsits István 
Sztojacsits Szilárd 
Sztojákov Veszelin 
Sztojánovits Zavisa 
Sztojkov Lukács 
Sztojkovits János 
Sztojkovits Miklós 
Sztojkovits Milán 
Sztojkovits Nenád 
Sztojsits István 
Sztojsits Iván 
Sztojsits Izidor 
Sztojsits Július 
Sztojsits Milán 
Sztojsits Vladimir 
Sztolisits István 
Sztolisits Márton 
Sztolisits Mátyás 
Sztricsevits György 
Sztricsevits István 
Sztrilich Aladár 
Sztrilich Antal 
Sztrilich Árpád 
Sztrilich Béla 
Sztrilich Kálmán 
Sztrilich Zsigmoud 
Szűcs Lajos 
Szűcs Loránd 
Szüts Andor 
Szüts Jenő 
Syffnios Sándor 
Takács Mihály 
Tamás Antal 
Tamás Ferencz 
Tápay Gyula



151

Tápay Péter 
Tárczay Dezső 
Tárczay István 

1645. Tarr József 
Tatits Péter 
Tauber József 
Tejfölössy Sándor 
Teliér Zsigraond 

1650. Temunovits Zoltán 
Tepliczky Aladár 
Terzin György 
Terzin Lázár 
Terzin Miksa 

1655. Tessényi Károly 
Tessényi Oszkár 
Theodorovits Boskó 
Theódorovits János 
Theodorovits Márkó 

1660. Theodorovits Milivoj 
Theodorovits Mirkó 
Theofanovits Vojin 
Theofanovits Yojiszláv 
Thész Gyula 

1665. Thim József
Thomann István 
Tiefentháler Károly 
Tiffenbaeh Ferencz 
Till Nándor 

1670. Tillinger Sándor 
Titkovits Kálmán 
Tolmács Lázár 
Torna Miklós 
Tománovits György 

1675. Tomits János
Tomits Kamenkó 
Tomits Péter 
Tomits Szpaszoje 
Topái Imre

1680. Topalovits Koszta 
Topalovits Milán 
Topalovits Péter 
Tópits Zoltán 
Topolacz Lázár 

1685. Topolacz Rása 
Török József 
Török Károly 
Töröky József 
Tóth Elek 

'“‘690. Tóth Ernő

1695.

1700.

1705.

1710.

1715.

1720.

1725.

1730.

1735.

Tóth Gyula 
Tóth Gyula 
Tóth Gyula 
Tóth Imre 
Tóth István 
Tóth József 
Tóth Nándor 
Tóth Ödön 
Tóth-Ártay Márk 
Tranger József 
Tranger Károly 
Trauger Rezső 
Traupmann Béla 
Traupmann Elek 
Tribusz Ferencz 
Tripolszky Gyula 
Tripolszky László 
Trischler Aladár 
Trischler Antal 
Trischler Ferencz 
Trischler Ferencz 
Trischler Gyula 
Trischler József 
Trischler Oszkár 
Triszler Ferencz 
Truppéi Béla 
Tuczákovits Antal 
Tuna Ágoston 
Tunner Adorján 
Tunner Nándor 
Turner István 
Turszky János 
Turszky Pál 
Turszky Zsigmond 
Türr Áladár 
Türr Antal 
Tyószits Szvetozár 
Ugry István 
Uhlmann Kamilló 
Ujkéry Antal 
Ungár Béla 
Ungár Imre 
Ungár Mátyás 
Ungár Pál 
Ursó Antal 
Ursó Péter 
Uruszky Hugó 
Utornik Pál 
Yakanetz Sándor
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1740. Valentény István 
Valient Ágoston 
Yalient Nándor 
Vanyur Imre 
Varga Gergely 

1745. Varga Kázmér 
Várady Gyula 
Várady Tihamér 
Vaszilyevits Zsivkó 
Vavra Gusztáv 

1750. Vécsei Ervin 
Vécsei Oszkár 
Vecserkovits Péter 
Veeserkovits Ráda 
Végh Gyula 

1755. Vertag László
Veszelinovits Milán 
Veszelinovits Péter 
Veszelovszky Ernő 
Veszelovszky Ferencz 

1760. Veszelovszky György 
Veszelovszky István 
Veszelovszky József 
Vicenty Aladár 
Vicenty Gyula 

1765. Vicenty Ödön 
Vicenty Pál 
Vicsek András 
Vidákovits György 
Vidákovits János 

1770. Vidákovits Pál 
Vidats Béla 
Vitkovits Döme 
Vlajkovits István 
Vlaskalits György 

1775. Vlaskalits László 
Vojnits Elemér 
Vojnits István 
Volarits Lajos 
Volkasinovits Vazul 

1780. Vollweiter Gülöp 
Vrablicza Dezső 
Vrablicza Ferencz Béla 
Vranits Teodor 
Vujevits Gáspár 

1785. Vujevits Gergely 
Vujevits K. Lajos 
Vujevits Zoltán 
Vujits Bránkó

Vujits István 
1790. Vujits János 

Vujits Milán 
Vujits Péter 
Vujits Samu 
Vujicsits Vitomir 

1795. Vujicsits Vojiszláv 
Vukadinovits István 
4Tukadinovits Tamás 
Vukadinovits Zsárkó 
Vukicsevits Milán 

1800. Vukicsevits Nenád 
Vukicsevits Pál 
Vukicsevits Szvetiszláv 
Vukicsevits Vladimír 
Vuletits Zsivkó 

1805. Wagemann Ignácz 
Wagemann István 
Wagner Béla 
Wahl Antal 
Wallandt Gyula 

1810. Wallauch Gusztáv' 
Wamoscher Andor 
Wamoseher Áron 
Wamoscher József 
Wamoscher Gábor 

1815. Wamoscher Gyula 
Wamoscher Károly 
Wamoscher Lajos 
Wamoscher Manó 
Wanke Jenő 

1820. Weber Ernő
Weidinger Dezső 
Woidinger Frigyes 
Weidinger Hugó 
Weidinger Lajos 

1825. Weigand Lőrincz 
Weigang Rezső 
Weiuberger Dániel 
Weinberger Lipót 
Weindl Kálmán 

1830. Weinrich Gyula 
Weisz Ervin 
Weisz Henrik 
Weisz Ignácz 
Weisz Jakab 

1835. Weisz József 
Weisz Lipót 
Weisz Miksa
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W e is z  M ó r  
W e i s z  O s z k á r  

1 8 4 0 .  W e i s z  S a m u
W e is z  Z s i g m o n d  
W e k e r l e  G y ö r g y  
W e k e r l e  J ó z s e f  
W e lz l  I s t v á n  

1 8 4 5 .  W e r n e r  F e r e n c z  
W e r n e r  J á n o s  
W e t z e l b e r g  L ip ó t  
W i g h a r d t  E r n ő  
W i l l m a n n  M á t y á s  

1 8 5 0 .  W i n k l e r  L e o n h a r d t  
W i n k l e r  V i lm o s  
W i n k l e r  Z s ig a  
W o h l r a t h  J ó z s e f  
W o l f  A n t a l  

1 8 5 5 .  W o l f  J á n o s  
W ü r t z  J ó z s e f  
W í i r t z  P á l  
Z a h l i n g e r  J ó z s e f  
Z ák ó  I s t v á n  

1 8 6 0 .  Z á k ó  M i lá n  
Z á n y i  B é la  
Z á n y i  K á l m á n  
Z a r á n d y  Z o l t á n  
Z a r u b s z k y  G y u la  

1 8 6 5 .  Z á to n y i  D e z s ő  
Z á to n y i  J e n ő  
Z d r a h á l  G y u la  
Ze ise l  A l a d á r

Z e r e m s z k y  V l a d i m í r  
1 8 7 0 .  Z i l z e r  B é la

Z i m m e r m a n n  A n t a l  
Z i m m e r m a n n  G y ö r g y  
Z i m m e r m a n n  K á r o ly  
Z o li ts  A n t a l  

1 8 7 5 .  Z o m b o r y  K á r o ly  
Z o m b o r y  L a jo s  
Z o m b o r y  L á sz ló  
Z o rn  J á n o s  
Z o t t o m á n y i  J e n ő  

1 8 8 0 .  Z o t t o m á n y i  M ih á ly  
Z u r k o v i t s  M i lá n  
Z u r k o v i t s  M i lo v á n  
Z s á k i t s  G y ö r g y  
Z s á k i t s  S e b ő

1 8 8 5 .  Z s á m b o k r é t h y  A l a d á r  
Z s á m b o k r é t h y  D e z ső  
Z s iv k o v i t s  G y ö r g y  
Z s ó té r  V i lm o s  
Z s u b o r y  I s t v á n  

1 8 9 0 .  Z s u b o r y  J ó z s e f  
Z su ffa  A n t a l  
Z s u ö a  F e r e n c z  
Z suffa  J e n ő  
Z suffa  K á r o ly  

1 8 9 5 . ' Z su ffa  L a jo s
Z s u ly e v i t s  J á n o s  
Z s u ly e v i t s  L a jo s  

. Z s u p a n s z k y  J á n o s  
1 8 9 9 .  Z s u p a n s z k y  S z i l á r d .
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