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I .

Szarvas viránya.*)
Feljegyezte Korén István.

A m int nevezetes szarvasi vidékünk mezei gazdászata s term ései közt külö
nösen búzája, oly ism eretlenek vadon term o növényei. Ezekről rendesen eléglünk 
annyit tudni, hogy virányunk szegény.

S mégis a  vadon term ő növények a m iveltekkel együ tt képezik határunk  
diszét és áldását. A növényvilág, m indkét részét ide értve, itt a délkeleti m agyar 
alföld közepében is, ám bár a hegyes vidékek virányával össze nem hasonlítható, 
elég dús és változatos arra, hogy unalom ig egyöntetű síkságunkat kellemessé tegye.

G yönyörködhetünk m ink is növényzetünk vidám zöldjében, ünnepies vi
rágzásában, jó  illatjában és hűvös árnyában, m ég pedig kedvező időjáráskor a be
köszöntő tavasztól a búcsúzó őszig, s találunk is kom oly m unka után kellemes 
körében üditő szórakozást és társadalm i bajainkért biztos kárpótlást. Sőt tartós szá
razságban is, m ikor az égető nap melege m ind az al- m ind a felföldi m ezők gye
pét elpörzsöli, ám bár esőhiányról gyakrabban  kell panaszkodnunk, legelőinket lega
lább a s z í v ó s  életű porcsintól gyöngén födve, nagyobb eső után pedig az évszak
nak saját növényeivel dúsan borítva találjuk.

Nem is lehet m ár bizton megmondani, m elyik nálunk az eredeti és melyik 
a m eglionosult növény. Bajos azokat idegeneknek tekinteni, m elyek itt mivelés 
nélkül is m agról szaporodnak és lég viszonyainkhoz annyira sim ultak, hogy a sza
bad ég a la tt telelhetnek, habár, eredetük bizonytalan, m int lombfáink közül a hárs, 
a  kőris, a  jávor, a tölgy, ár-szil, ;a fűz, a nyárfa, és több gyüm ölcsfáink. H a ezek 
elm aradnak, akkor virányunk válóban nagyón szegény, vidékünk lom btalan  pusz
ta  ; de lenne sokkal gazdagabb m int azt jelenleg találjuk, ha  a  vadon-növők a ve- 
tem ényiesek kedvéért kím életlenül nem  irtatnának és nem  irta ttak  volna.

A  búza eredeti hazája szabatosan szinte nem  ismeretes, de az kétséget nem 
szenved, hogy tájunkon a gabonanem üek em berem lékezet óta miveltetnek, s je le
sen a búza természete azt m utatja, hogy az a  mienk, és egyszersm ind arra u tal, 
hogy ezentúl m ég inkább m ienkké váljék. Ugyanez áll annak  rokonairól is, m elyek 
ember és állat számára az ezeknek m egem észthetlen földből szerves m űködés utján  
eledelt eszközölnek s ennélfogva mezei gazdászatunk alapját és jövedelm ünk főfor

*) E jegyzék egyúttal ösmerteti a Korén tanár által intézetünk javára alapított gazdag növény gyűjtemény 
azon részét, mely virányunkat képviseli. — T a ta y .
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rását képezik, m ilyenek nálunk az Am erikából ide szárm azott kukoricza m ellett a 
rozs, az árpa, a köles és a zab.

A búza tehát, a nálunk m iveit veteményiesek általában, a  gyüm ölcsfák és 
m inden más növények, m elyek itt akár vadon, akár az emberi kéz ápolása m ellett 
állandóan tenyésznek, növényvilágunk kiegészítő részei.

A gondolkozó term észetbarát nem elégszik m eg avval, hogy köztük  járva  
az ism eretleneket figyelmébe se vegye, vagy röviden csak fűnek, fának, dudvának 
kór ónak tekintse. Hisz élvezete és haszna belőlök annál nagyobb, minél közelebb
ről barátkozott m eg velők; annál biztosabban válogathat köztük, irthatja a káro
sokat, felcserélheti szebbekkel a szépeket és nem esebbekkel a  hitványabbakat, m i
nél jobban  ismeri őket. Szeretné tehát megtudni, m inek hívnak egyet-m ást közti- 
lök, de nincs ember, a ki tudnivágyát kielégíthetné, nincs is könyv, m elyből m a
gának a helyi viszonyokhoz képest tudom ást szerezhetne róluk.

Az eddig m egjelent fiivészeti m unkák vagy egész M agyarhon virányát tár
gyalják, vagy nagyobb kerületek növényeit felsorolják, anélkül, hogy vidékünkre 
különösen hivatkoznának. É n  legalább nem jöhettem  annak nyomára, hogy valaki 
a  szarvasi növényvilágot k itartóan  kutatta, a benne előforduló családok s fajok 
jegyzékét m egkészitette és tudom ányos búvárlatának eredm ényét a sajtó utján köz- 
lötte volna.

E  kisérlet sem lát napvilágot, ha az 1861-ben a felgym nasium ban a nö
vénytan előadásával m egbizatván, ez isme gondosabb tanulm ányozására s jelesen 
helyi virányunk megismerésére nem utaltatom . Aszód vidékén szedett kisded nö
vénygyűjtem ényem  nem volt elégséges segédeszköz feladatom  kezelésére; term észet
tudom ányi m úzeum unk sem nyújto tt ahhoz egyebet, m int néhány fenyőtobozt és 
kókuszdió t: kellett tehát tanitványim  segédletével környékünkön füvészkednem.

Ekközben m ásunnan is kaptam  ez ism eretszak kedvelői s fő tanodánk párt
fogói szívességéből több kisebb-nagyobb növényküldem ényt m úzeum unk számára, 
n év sze rin t: K unszt János losonczi kereskedő urtól az ottani v iránynak 300 szé
pen szárított képviselőjét, néhai H aviár Dániel esperestől a koritniczai környék gya
koribb kryptogám jait, A sbóth K ároly urtól, Tem esvárott a  kincstári hivatal titká 
rától, az adriai tenger jelentékenyebb moszatjait, azonkívül több más pártfogóinktól 
egyes herbáriumé tárgyakat.

1870-ben lepettem  m eg nt. H oluby L. József nem es-podhragyi lelkész 
urtól azon becses kérdéssel, nem  volna-e kedvem növénycsere-viszonyba lépni vele. 
A  növényvilág ezen alapos ismerője ugyanis áttanulm ányozván Trencsén és N yit- 
ram egye virányát s kiadván annak leírását német, szláv és m agyar nyelven irott 
több  értekezésében, további tudom ányos czélját vidékünkre vonatkozólag általam  
vélte eszközölhetőnek. Korom  daczára a legnagyobb készséggel elfogadtam  in<jjt- 
ványát s folytonos buzdításai, határunk sajátságos növényeinek gazdag beváltásai 
és az ism eretlen phauero- s kryptogám jaim nak hiteles m eghatározásai által a füvész- 
kedésben rem ényem  fölötti eredményhez ju tottam .

Kötelezettségem  s előmenetelem fokozódott 1872-ben Dr. T auscher A. G yu
la-fej érmegyei főorvosnak, egyszersm ind fáradliatlan term észetbúvárnak hasonértel- 
m ű felhívása és szívessége által.

A  vidék, m elynek növényzetét kellett kutatnom , egy roppant teijedelm ű, 
csak itt-o tt az emberi kéz által valószínűleg őrhelyül emelt halm ok és a viz ára
dások elleni töltésektől félbeszakított rónaság. Sikja oly tökéletes, hogy a  felszín



em elkedettebb lielyeit csak a szétáradott víznek állásából tudhatn i meg. A Körös m a
ga  alig akad rá, m erre folytassa menetét. Majd elhalad messze előre, m ajd ism ét 
oda visszakanyarodik, a honnan jö tt ;  m értföldnyi partvonalat kell mosnia, m íg csak 
egynéhány száz ölnyire tovább hatolt. Vízesése oly csekély és szünetlen keringései 
m iatt folyása oly lassú, hogy m alom kerekek hajtására használhattam  Szem betűnőbb 
emelkedések és mélyedések csak Orosháza és Csaba felé jönnek  elő.

A síkságnak mélyedései ereknek, a Körös keringései által félszigetekké a la
k íto tt térségek zugoknak neveztetnek. Azok közül megemlítendő a város közelé
ben a Maczó- és Czigány-ér, emezek közül a Mótyó-, Szappanyos-, Maczó-, Mán- 
gol- és ÜS'yulzug. A  vizjárta székes térségekre nyom orult legelőjük m iatt Sirató, 
Koplaló s hasonló jelentésű ne veket ado tt a  nép humora. H a ezek tartós esőzés, vagy hó
olvadás következtében hosszabb időre, néha nyáron át is, m int a legközelebb m últ 
években, vízzel megtelvén, m ocsárokká alakulnak a  szárazföldi növények helyett mo
csáriakat hoznak elő.

Á llandó nagyobb mocsárok, m ióta m ind az egyesek, mind a  társu 
latok  a vizáradástól töltések által védik birtokukat, m ajdnem  végképen eltűn
tek. Az egykor legjelentékenyebbek is, m int H écs-pusztán és Rózsáson a t Gyilkos, 
ujabb időben nagyobbrészt szántás alá vétettek. A szarvasi határban  m ár csak a  
halásztelki mocsár az úgynevezett V askapun át a kőrösvízzel szükség szerint elá- 
rasztatván, gyékénterm esztés végett tártáéi k vizenyős állapotban. E gyedül ebben 
m eg a mezőtúri pocsolyákban, hol a  viz nyáron át is m egm arad, ta lá lh a tó k : a 
pázsitlevelű uszány, a liernyóképtí Beekm annia és az árva rozsnok.

A talaj, m ely határunkat födi, többnyire különféle keverékéi agyag  (lö sz); 
az ártérnek m élyebben felevő helyein, de aránytalanul kisebb részben a vadszék. 
A  tisztább, tapaszra használható agyag csak néhol borítja a  föld felszínét, tiszta  
hom ok tudtom ra seholsem ; ezt csak a m élyebben felevő agyagala tti rétegek ta r
talm azzák. Kőzet, bár m ilyen nemű és nevű határunkban nem jö n  e lő ; a hatalm as 
vizáradások sem képesek csak egy árva kavicsot is ide gurítani.

A vadszék talajú  térségek rendesen legelőknek hagyatnak, m ert száraz ál
lapotban éppen nem, nedvesben is nehezen szánthatok fel; de legelőnek is kevés 
növény tenyészik rajtok, m int: a ju h  csenkesz, a porcsin, czikszár, az orvosi szíkfű, 
a  sudarszarvu fuláncs, az apróviratú útifű, —  de ez csak a vizenyős talajon, —  a  
kakuk, hom okhúr, a közönséges és a  fejér pemet.

E gyéb  keverékéi talajok szántatnak. A m észagyagos, m ilyent többnyire ta r
talm aznak az ujabb időben közlegelőből kihasított, egykor vizjárta földek, hacsak 
a  gazdász a  szántásra alkalm as időt ellesi, úgy hogy a talaj sem tú l száraz, sem 
nyirkos ne legyen, könnyebben mivelhető és nagyobi) korhány-tartalm a m iatt va
don-term ő növényekben is gazdagabb. Az ily földek szélein és olykor vetések közt 
is fordulnak elő: a karczolt, az eper, a korcs, a gacsibás és a gyökerező lóhere, a  
kaszanyüg és az abrak  babó, a terjedő pimpó, a négyszögéi csővirics, a vesszős fű- 
tej, a vetési m ustár, a  daravirág zsázsa, a keleti sarkvirág, a  piczi mizura, a m e
zei szironták, a csombor putnok, a mezei bárcs, a  fényes terméséi szittyó, a réti és 
a  bütykös ecsetpázsit, a taraczkos tippan, a  héla zab, a födél és a  gabona rozs
nak, az évelő vadócz, a  farkas kecskeszem, és a pannoni törpázsit.

A fennebb nevezett zugokban az Anya-Körösliöz legközelebb fekvő, m o st 
is áradásoknak k ite tt térségeket iszapfinomságu, m árgához hasonlő agyag  borítja . 
E bben  diszlenek kitűnő m inőségben olyan növények is, m elyek m ásutt vagy éppen



nem, vagy csak silány minőségben jönnek elő, m int kolompir, dinnye, len stb. — ; 
csak az a baj, hogy ezen zugok sohasem biztosak a viz dulásától, s a  ki m ég is 
beléjök vetni merész, többnyire áldás helyet átkot a ra t; a  veszitett m unka és m ag 
után fű sem nő m eg rajtok. A tüskés higvirics a  legtartósabb áradásokat is kiáll
ja ; az osztrák rezsuka és a vidra csikszár sokáig álló vizben is v irulnak; a viz- 
állotta, de m ár száraz földet némely évben a gyökerező lóhere, m ásban a mocsári 
kakasláb, m uhar oly sűrűén lepik be, m intha őket a  legügyesebb m agvető vetet
te  volna.

A régi ufbéri földek Kondoroson, T anyákon és Csabacsűdön az ártérnél 
nehány lábbal m agasabban fekszenek. Ezek talaja  korhányban és hom okban a fen- 
nebbi földekénél gazdagabb, s mivel ez okon ritkább és könnyebb, tehát nyirko
sabb állapotban is m ivelhető ; m ert az eke nem hasit, m int a m észagyagos talajból 
zsirfényű szeleteket és göröngyöket, nemis ragad  a  talaj a műeszközre. E zen föl
dek  termő ereje teszi áldottá határunkat, ezeken s körülö ttük  találjuk  legtöbb fa
já t  mivelés nélkül term ő növényeinknek is.

A  szarvasi gazdászok azonban m inden lehetőt megtesznek, hogy földjeik 
necsak a gabona legjobb fajaival bevetve, hanem  vetéseik a gaztól is m entve le
gyenek. A  tehetősbek géppel vetnek, takarnak és csépelnek. Jo b b  szerkezetű eke, 
henger és vasborona m ár közgazdászoknak is otthonos m űeszközök; vagyonosab
baknak  értelmes utánzóik a  szegényebbek. H a a vetésben a bárcs (aszat) a  búzát 
elfojtással fenyegetné, azt gyökerestül kiszurkálják, ha pedig a rozs, m elyet itt 
csak kivételesen vetnek, a búza közt kiemeli fejét, azt szorgalm asan le vagdossák. 
Mindezen m iveletek daczára a  vadon növök némely évben erőre kapván, a  búzát 
aszatíolddé, vagy a keleti sarkvirág, a sömkóró, mézkerep, a  m ogyorós bükkön, a 
vetési mustár, a  nyári hérics, a mezei szironták s némely más dudvától virágos kert
té változtatják által.

Nem kisebb gond fordittatik  a kertészetre. A  gyüm ölcs- és a  borterm esz
tésnek, nem különben m int a virágmivelésnek Szarvason számos kedvelője van. A 
honoratiorok m ajdnem  kivétel nélkül ilyenek, de különösen a lelkészek, a tanárok 
és a tanitók, élükön egykor nt. Jancsovics István lelkész ur. a gyürnülcsnemesités 
szorgalm as kezelői és önzetlen teijesztői. N éhai H orváth K ároly tanitó ebbcli érde
m eiért a m agas korm ánytól ismételve ju ta lm at is nyert.

A  diszkertészetnelc áldozékony ápolója gr'. Bolza József ur, m int azt park 
ja  és itt a gazdag üveg- s űzdeház m u ta tja ; hasonló nemes kedvelést észleltet ve
lünk  Tom csányi K ároly ur kastélyudvara; virágokkal diszitett téli ablakaink  pedig 
a  szarvasi hölgyeknek érzelméről a növényvilág bájai iránt szépen nyilatkoznak.

Mindezek következtében a füvészkedés tere nagyon m egszültü l! A mivelés 
nélkül term ők alig m aradnak m ásutt háboritlanul m int a dűlő- és országutak mel
lékein, a vertfal-keritéseken, a háztetőkön, a diszkerteltben és a tem etőkben.

H atárunkon a ruhatépőbokrok és kézsértő sűrűségek nem állnak a fiivész- 
nek útjában. Egyenes és széles u tón haladhat órákig, ha lábai birják, de zsákm á
nya rendesen csekély, környezetének jellem e haladtában nem változik. Jo b b ra -b a lra  
hullám zó gabona-, vagy sárguló repczetáblák és sötétzöld kukoriczaföldek, csak az 
u tak a t szegélyező fasorok, a gyüm ölcsfákkal bővelkedő szőlők és a  gondosabb gaz
dászok tanyáit s nagyobb birtokosok m ajorjait diszitő kertek szaldtják félbe az 
egyhangúságot.

Ezeknél kényelm esebb és ju talm azóbb füvészeti sétákat tehetünk a K örös



partjain. V irányunk legszebben van képviselve az A nya- és az Ásott-Körös á lta l 
képezett szigeten. Ennek déli részét a  Bikas és a  Kerekzug, éjszakit gr. Bolza Is t
ván és Tom csányi Károly földbirtokos urak  kertjei foglalják el. A grófi kert neve 
Annaliget.

Ebben, az A nya-K örös medre és az árkok által védett ligetben látjuk, m i
lyen növényzetet hozna elő nálunk a természet, ha  sem emberkéz, sem m arhacsa- 
pás nem  pusztítaná. Diszlilt o tt a term észetkedvelő urak óvintézkedései által ápol
va és a  Körös hullám aitól áztatva a fák közül: a kőris, a  tölgy, a  hárs, a  juhar, 
a  vadgesztenye, a fejér, a szőke, a rezgő és a jegenye nyárfa, a szil és több vál
fajban a  fűzfa. Ezek külön-külön képeznek a körösparton egynem ű facsoportokat, 
tehát tölgyest, gesztenyést, füzest, szilost sat. Az első helyen nevezett öt fanemek 
8— 10 ölnyi m agasságig emelik sűrű koronájokat, a jegenye nyárfák sokkal m ago
sabbra, s amazok közt találkozik nem  egy, m elynek dereka 2— 3 ölnyi kerületű. 
N agyszerű tekintetük s jelesen hűvös árnyuk hegyes vidékek erdeire em lékeztet, 
sötétedő m agas lom bkupolájuk pedig az u tasnak több m értföldnyi távolságban ör
vendetes tájékozásul szolgál. A kert közepét beveszik vagy ism ét ugyanazon fane
m ek csoportosan, vagy itt-o tt a  dió, a körtve, a lepénfa, a fenyő, a  berekenye, a  
platán szórványosan.

Ezek közt a  sudarfák hézagait kitöltik részint saját lom bjuk hűvös árnyá
ban  és term ékeny korhányában sűrűn kelő csemetéik, részint a  vesszős fagyai, a  
sajzelnicze, a  vörösgytírű-som  a kutyabenge, a tatárükörke, a galagonya, a  csipke
rózsa, a feketebodza, a mogyoró, a szilva bokrok. A fűz az átellenes parton  az 
áradás utáni nyirkos földbe hintve m agvait önként terjeszkedő berkeket alakit.

A  földet boritó füvek közül a liget árnyas helyein em litendők: a m ájusi 
gyöngyvirág, a soktérdű siilyfű, a  nagyviratu  babó, a büdösgönye, a  változó, a  
boglárka, a sokviratú és a saláta szironták, a m ahola ziliz, a pázsit csillagliur, a  
nagy szülék, a  zam atos turbolya, a foltos bürök, az orvosi nadályfű, a  kétiks rep- 
kény, a keserülapu és a kis bojtorján, a  lósóska lórom, a  nagy  csalány, a  borzas 
és a bókoló sás.

A  verőfénynek kitett, teker vény es u tak  m elletti vizjárta téreket leginkább 
lepi: a  nádképű polyvacsuk, s azonkivül szórványosan a  kaszanytig  babó, a  korcs 
lóhere, a tavi fiitej és az osztrák rezsuka; az em elkedettebb helyeket pedig ta rka  
vegyületben b o rítják : a m ogyorós bükkön, a  luczerna csigacső, a  farkas és a  vesz- 
szős íütej, az estveli mécsvirág, a  daravirág zsázsa, a  mezei szironták, a  kerti pasz
tillák, a  tej oltó és a ragadós galaj, a  fillér lizinka, a  berki rezsuka, a  pásztor tár- 
solyfíí, a  piros és a szárölelő tátkanaf, a  genfi kacskanyak, a  fekete pesztercze, 
a  borzas mizsót, a mezei bárcs, a  Jacqu in  nyélkaszat, az egérfark cziczlckóró, a  
farkasalm a gégevirág, az orvos székfű, a spárga nyulárnyék, a Schreber sás, a  taraczlc- 
búza, az évelő vadócz, a term ékeny és a  mezei perje.

Az A nnaliget nekünk nevezetes nem csak m int ha tárunk  legszebb része s 
virányunk legliűbb képviselője, hanem  úgy is m int az a hely, hol a n e m e s l e l k ű  b ir
tokos szivességéből tanulóifjúságunk évenként szokta tartan i a  m aga m ájusünnepét a  vá
ros és vidékbeli közönség sziliének együttünneplése mellett.

A sziget többi részeinek virányából álljanak itt csak az ezt jellem zőbb 
fajok: a  tövises iglicz, a  vesszős és réti fíizény, a sárga és a szűklevelű virnánoz. 
a  b ritt sertecsék, a  bárány üröm, a  fényes term ésű szittyó, a  fodorsás mézpázsit, a  
tavi (csetkáka) és a szőr káka vagy tódisz.



A Városfüzest, mely tanulóifjúságunk m indennapi sétahelye, jellem zik : a  dár
dalevelű csukóka, az orvosi csikorka, a polyvaképű nádcsuk, a  pázsitos csillaghúr, 
a  pajzsos szigoráll, a  tarlói menta, a kocsántalan szironták és az apróviratú úti
lapu ; a M ángol-és a N yulzugot: a tekert bóka, a  murvás gyökönke, ahagym asza- 
gú  tárorja és a  m ályva sárda.

Az A nnaligetnél virány tekintetéből nem csekélyebb érdekű gr. B o lzaJózszef 
ú r diszkertje. E bben  leggyakrabban  fordultam  meg, nem  ugyan a vadon növök gyűj
tése végett, m elyeket a  villás szirontákon és a csengő linkán kivül m ásutt is m eg
találtam , hanem  inkább azon disznövények kedvéért, m elyek vidékünknek nem sa
játjai, s m elyek itt részint szabadon, részint és leginkább az üveg-és fizdeházban ápol
tatnak . E  parknak  szakértőleg képzett művezetőjé Grünesz Venczel ur szives volt 
tudnivágyom at m indenkor méltányolni, m iért is köszönetemet kifejezni ez alkalom 
m al sem m ulaszthatom  el. E  parko t üveg házáról ezentúl üvegházi kertnek fogom- 
nevezni.

I t t  volt alkalm am  megismerkedni a növényvilág korunkban legkedveltebb 
díszeivel. A sok közül álljanak megemlítve csak a nagyban  m iveitek: az azalea,a  
rhododendron, a camellia, a  glokszinia, a begónia, a  fukszia, a kankalin, az isz- 
tragor, a  ham vika, a rózsa sat. sok válfajaikban; a  cserjék és a  fák közül: 
a  m irtus, a cziprus, a narancs, a  czitrom, a valódi akácz ; a szabadban k itartok  
közül : a paulo wnia, a  sophora, a  koelreuteria, a  m ahonia, a weigelia, a  thuia s a 
tűlevelűek legérdekesebb fajai.

Az egyes helyek növényeinek elősorolása után, nem hagyhatom  felszámitla- 
nú l az Otem ető virány át azon okból, hogy ez határunkon egyetlen egy hely, hova 
tanitványim m al füvészkedni já rha ttam  és hova ők m agokban is leggyakrabban el
járnak. A holtak e nyughelyét ligetté alakítják leginkább az álakáczok, m elyek kö
zé csak itt-o tt vegyül a ju h ar és a  bálványfa s ezek árnyában tenyésző némely 
bokrok, m elyekkel m ár az A nnaligetben találkoztunk. A füvek közül a sirkért 
földjét borítják : a kaszanyüg babó, a farkas fűtej, a thüringiai lavatera, a  kisviratú 
gerely, az estveli és a szurkos mécsvirág, az ernyős olocsáu, a  pázsitos csillaghúr, 
a  kisviratú  füstiké, a vetési mustár, a  zsófia zsombor, a daravirag, a  felemás és a 
m ecsek zsázsa, az erdei rezsuka, a  nyári hérics, a  zam atos és a  liajm agvú turbolya, 
a  ragadós galaj, a genfi kacskanyak, az erdei és az osztrák zsálya, a  piros és a  
szárölelő tátkanaf, a  kétiks repkény, a mezei kőm ag, a  lecsepült szigoráll, a pon
gyo la  pitypáng, az egérfark cziczkóró, az orvosi szikfü, a Jacqu in  nyélkaszat, a  sa
lá ta  galam bbegy, a széleslevelű útilapu, a lósóska lórom, a spárga nyulárnyék, a kis 
tyuktarej, az ernyőssárma, a ju h  csenkesz, az egér árpa, a mezei, a ligeti és a  gum ós 
perje, azárva  osznok, a taréjos lcoeleria és végre a  m ájúiohok közül bőven a nyíltok.

N övényvilágunkat a nevezett helyeken gyakrabban  átkeresve, m egism erked
tem  term éseinek m integy hét száz fajával, ide értve a vadon növöket am iveitekkel 
és a  virágosokat a v irágtalanokkal együtt, m ely utóbbiak nálunk alig valaha vétet
tek  figyelembe ; herbárium om  azonban csere-utján két ezernél jóval több példányra 
szaporodott.

Olvasóim közül nem egyet ingerelhet nevetésre dicsekvésem ily zsákm ánnyal, 
m elyért ő egy lépést sem tenne. Igaz, hogy tárczám  sem hízott bele, de szereztem 
m agam nak vele nemes élvezetet és azt a m egnyugvást, hogy tisztem ben tehetsé
gem  szerint eljárván, tanitványim  közül, ha nemis éppen sokban, m inden esetre ne-
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hányban felébresztettem  kedvet eme ártatlanul m ulattató, észfejlesztő és szivneme- 
sitő foglalkozáshoz.

E  czélt még teljesebben elérhetőnek úgy vélem, ha főtanodai értesítőnkben, 
mely tanulónak és nem tanulónak kezébe van szánva, a növényisme nem pusztán 
m int előadott tan tárgy  lesz megnevezve, hanem e téren te tt haladásunk is ezen
nel felm utatva. A kadhat v a lak i; kinek ielen jegyzék a füvészkedésben némi tájéko
zással szolgálhat. Jobbnak  véltem helyi virányunk ismeretének előmozditása ügyé
ben bár tökéletlen kísérlettel fellépni, m int e té rt tovább is parlagon hagyni. H a  
én tovább nem  vihettem  és ezután sem vihetném, akad szakutódim  közül férfi, a  
ki tökéletesebbet készitni, jegyzékem  hiányait pótolni, annak netaláni hibáit kijaví
tani s általában a szarvasi növényvilág kutatását bevégezni hivatást fog érezni 
m agában.

Ez jövőben annál inkább történhetik, hogy nem csak herbárium unk, hanem  
fiivészeti könyvtárunk is örvendetesen gyarapodik. Linné, Lindley, Sehleiden, E nd
licher, .Jussién és de Candolle, W ildenow, Fazekas és Diószegi, Sadler, K alchbren- 
ner, Iíazslinszky s más fii vészek jelesebb m üvein kivül, m elyeket már bírtunk, a  
nem rég elhunyt D orner József tanár örökségéből a következő kettőnek birtokába 
ju tto t tu n k ;

Synopsis plantarum  auctore Dr. Dávid Dietrich. Vimariae 1839. Tom i V. és
Pharm aceutisch-m edicinische Botanik von Daniel W agner. 2 Bände.
É n  herbárium unk s a szarvasi virányunk névjegyzékét Endlicher rendszere 

nyomán, mely Mihálka A. gymii. felsőbb osztályok használatára k iadott s á ltalunk  
a tanításnál követett növénytanában van elfogadva, állítottam  össze. Feljegyeztem  
nem csak vadon előj övöket, hanem  a bőven, sőt gyérebben miveit, de kertjeinkben 
itt-o tt látható növényeket is. A vadon növök állnak jegy  nélkül, a bőven miveitek 
vagy, ha fák, vadon előjövök e lő tt*  áll, a gyérebben, inkább dísznek m int haszonnak 
miveitek előtt f .  #

A rövidítések értelme e z : Nyz. N yúlzug.
H. m. t. határunk m inden táján. Kz. Kerekzug.
AL. Annaliget. Szz. Szappanyoszug.
Ülik. Üvegházi kert. Bkz. Bikazug.
VE. Városfüzes. KP. K áka-puszta.
Mez. Maezóér. Des. Décs-puszta.
Mz. Maczózug. Kd. Kondoros.
OT. Ó-temető.

E  leihelyek csak azt jelentik, hogy én onnan vettem  a feljegyzett növényt, 
különben az határunk más táján is jöhet elő.
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Szarvas virányának rendszeres névjegyzéke.

I. Virágos növények. Plantae phanerogamae.

1. Czezalpinfélék. Caesaipinae.
* Lepéufa. Három tövisű L. Gleditschia triacantlia L.

2. Pillangósak. Papilionaceae.
Iglicz. Tövises I. Ononis spinosa L. Bkz. nem messze a 

Köröstől Tomcsányi K. rétjén.
|  Csillagíürt. Kék Cs. Lvpinus perennis L.
f  Jeneszter. Szagos J. Spartium iunceum  L.
f  Zanót. Fai Z. (Aranyeső. Sárga ákácz.) Cytisus La- 

burnum L.
Csigacső. Sárkerep Cs. Medicago falcata  L. A gymna- 

siumi földek körül.
* Luczerna Cs. M. sativa L.
Komlós Cs. M. Ivpulina L. H. m. t.

Mézkerep. Sárga M. Melilotus ofűcinalis L. H. m. t. ga" 
rádokon és vetések közt.

Lóhere. Herehura L. Trifolium arvense L. Vetések közt.
Karczolt L. T. striatum  L. Kp. földek szélein.
Eper L. 7. fragiferum  L. A körösparti szőlők 

melletti töltéstől keletre.
Réti L. T. pratense L . II. m. t. gyakori.
Gacsibás L. T. médium  L. Kp. vizállotta földeken 

szórványosan.
Korcs L. T. hybridum L . II. m. t. szórványosan.
Horgas L. T. recurvum U. K. Kd. a gymnasiumi 

földektől Szőrhalom felé vivő u t árkain.
Kerep. Szarvas K. Lotus corniculatus L. II. m. t. gyakori.

f  Bársony K. L . tetragonolobus L.
Higvirícs. Tüskés H. Glycyrrhiza echinata L  Bkz. és 

másutt is Körös partjain.
f  Édes II. G. glabra L.

•j-. Szófor. Japáni Sz. Sopliora iaponica L
* Itobinia. Alakácz R. Robinia Pseudoacacia. P.

f  Rózsás R. R. hispida L.
f  Szarvasi R. R . sarvasiensis.

-}• Dudafürt. Pukkantó D. Colutea arborescens L.
Bóka. Tekert B. Astragalus contortuplicatus L. Mz. Nyz-
f  Bagolcsa. Bagoly B. Cicer arietinum  L.
* Borsó. Vetemény B. Pisum sativum  L. Gyalog fajai

P. nanum.
* Lencse. Főzelék L. Ervum  Lens L.
Babó. Kaszanyüg B. Vicia Cracca L. latifolia és a.n- 

gustifolia Neilr. H. m. T.
f  Bab B. V. Fctba L.
Piczi B. V. lathyroides K. A. L.
* Abrak B. V. sativa L.

Nagyviratú B. V. grandiflora Scop. AL.
Bükkön. * Szeges B. (Csicseri Borsó.) Lathyrus sativus. L.

Mogyorós B. L. tuberosas L. H. m. t. gyakori.
Pallagi B. L. pratensis L. Mz. gyérebben.
f  Szagos B. L. odoratus L. és L. intermedius L.

Kornilla. Tarka K. Coronilla varia L. II. m. t. kertek
ben házak mögött és a földek szélein.

f  Csacsöröm. Takarmány Cs. Onobrychis sativa Lám.
* Paszuly. Savi P. Phaseolus vulgáris L. tekergődzö és

gyalog válfajaiban.
f  Nagyviratú P. Ph. coccinevs L.

3. Mandolafélék. Amygdaieae.
Mandola. Hanga M. Amygdalus nana L. Kd. utak ga- 

rádjain és földek szélein.
f  Csemege M. A . Communis Tournf.

* Baraczk. őszi B. Pérsica vulgáris Mill.
* Kajszin. Tengeri K. Armeniaca vulgáris Lám.
* Megy. Cseresnye M. Cerasophora dulcis FI. Wett.

Borízű M. C. acida FI. Wett.
* Szilva, f  Kökény Sz. Prunus spinosa L.

Közép Sz. P. insititia L.
Kerti Sz. P. domestica L.

• f  Zelnicze. Gerózdes Z. Padus vulgáris Hőst.
Saj Z. P. Mahaleb L.

4. Bajmóczafélék. Spiraeaceae.
f  Bajnócza. Fűzlevelű B. Spiraea salicifolia L. Más 

válfajaiban is gyakori diszcserje.

5. Ujjaslevelüek. Dryadeae.
Szeder. Hamvas Sz. Rubus caesius L. H. m. t. a fák 

árnyában és bokrok közt.
* Málna Sz. R. Idaeus L.

Szamócza Csattogó Sz. Fragaria collina Ehrh. Az 
üvegházi kerttel átellenes lóherés éjszak-keleti 
csúcsán.

f  Ananász Sz. F. grandiflora Ehrh.
Pimpó. Henye P. Potentilla supina L. H. m. t. nedves 

helyeken.
Liba P. P  anscrina L. II. m. t. nedves legelőkön.
Terjedő P. P . reptans L. H. m. t. szántóföldeken 

bőven.
Ezüstös P. P. argéntea. L. H. m. t. gyakori.

Párló. Bojtorjános P. Agrimonia Eupatorium  L. Itt-o tt 
garádokban.
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6. Rózsafélék. Roseae.
* Rózsa. Csipke R. Rosa canina L.

Százlevelü R. R . centifolia L. Más teliviratú ró
zsák is sok, szebbnél szebb fajokban.

+ Kerria. Japáni K. (Komlórózsa.) Kémia iaponica De.

7. Almafélék. Pomaceae.
f  Galagonya. Csere G. Crataegus Oxyacantha L. Teli- 

viratu és fejér és rózsaszínű, 
f  Naszpolya. Borízű N. Mespilus germanica L.
* Körtvély. Közönséges K. Pyrus communis L.

Alma K. P. Malus L.
* Birs. Közönséges B. Cidonia vulgáris P.
f  Berekenye. Fojtós B. Sorbus doniest ica L. AL.

Veres B. S. aucuparia L.

8 . Rutafélék. Rutaceae.
f  Ruta. Szagos R. Ruta graveolens L.

9. Szömörczefélék. Anacardiaceae.
f  Szömörcze. Eczet Sz. Rhus coriaria L.

10. Halyogfafélék. Staphyleaceae.
f  Hályogfa. Mogyorós II. Staphylea pinndta  L.

11. Ebsefélék. Frangulaceae
f  Kecskerágó. Csikós K. Econgnms europaeus L. OT. 
f  Benge. Kutya B. (Ebsefa.) Rhamnus Frangula  L.

12. Fűtejfélék. Euphorbiaceae.
Fűtej. * Nagysár F. Euphorbia Lathyris L.

Nagylevelü F. E. platyphylla  L. Sz. z.
Tavi F. E. palustris L. A Körös árterén.
Farkas F. Cyparmias L. H. m. t. gyakoi’i.
Vesszős F. E. virgata W. K. AL. és Szz. 

f  Puszpáng. Télizöld P. Buxus sempervirens L.

13. Malpignövények. Maipighinae
* Bokrétafa. Gesztenye B. Aesculus llippocastanum  L.

f  Piros B. Ae. Pavia L. 
f  Koelreuteria. Buglyas K. Koelreuteria paniculata Laxm

14. Juharfélék. Acerineae.
f  Jávor. Juhar J. Acer Pseudoplatanus L.

Jókori J. A . platanoides L.
Fodor J. A . campestre L.
Atorna J. A . Negundo.
Feketegyürü J. A . tataricum  L.

15. Venyigenövények. Ampelideae.
* Szőlő. Bortermő Sz. Vitis vinifera L.
t  Venyige. Borostyán V. Ampelopsis hederacea Midi.

16. Lenfélók. Lineae.
* Len. Házi L. lÁnum  usitatissimum  L.

17. Gerely félék. G eraniaceae.
Gerely. Apró G. Geránium pusillum  L. Kertekben.

f  Isztragor. Pelargonium  L. Herit. Geránium és 
Pelargonium sok válfaja fehér és piros külön
féle árnyalatú színeikkel tavasztól kezdve őszig 
diszitik kertjeinket.

Aror. Bürök Á Erodium cicutarium  L. Herit. Miveit 
és kopár földen h. in. t.

18. Fájvirágfélék. Balsamineae.
f  Fájvirág vagy Nenyúljhozzám. Kerti N. Impatiens 

Balsamina L. 
t  Sarkantyúka. Nagy S. Tropaeolum maius L.

19. Mályvafélék. Malvaceae.
Mályva. Bodros M. Malva erispa L. Itt-o tt kertekben. 

Erdei M. M. silvestris L. H. m. t.
Kerek M. Malva rotundifolia Fr. H. m. t. miveit 

s rom talajon.
Ziliz. Mahola Z. Althaea officinalis L AL.

Borzas Z. A . hirsuta L. Kd. az utak mellett. 
Halovány Z. A . pallida W. K. Az előbbivel, 
f  Rózsa Z. A. rosea L.

Lavatera. Thűringiai L. Lavatera thuringiaca L. ÓT.
f  Kalapos L. L. trimeétris L.

Ilibik. Dinnye H. Hibiscus trionum  L. Kerti dudva.
f  Török H. 11. syriacus L 

Sárda. Mályva S. Sida Ábutilon L. Nyz. 
f  Ábutilon. Nagyviratú A. Ábutilon grandiflorus.

20. Hársfélék. Tiliaceae.
f  Szódok. Hárs Sz. Tilia europaea L. AL. és Uhk,

21. Csészekürtfélék. Oenothereae.
f  Csészekürt. Ligetéke Cs. Oenothera biennis L . 
f  Jézsafa. Korona J. Philadelphus coronarius L. 
f  Deutzia. Karcsú D. Deutzia gracilis Thunb.
Csővirics. Négyszögü Cs. Epilobium tetragonum L. KP. 

vizállotta földen, 
f  Rózsaviratú Cs. E  roseum Schreb.

22. Fiizényfélék. Lythrarieae.
Fűzény. Réti F. Lythrum  Salliaria L. A Körös árterén 

gyérebben.
Vesszős F. L. Virgatum  L. Az előbbivel bőven. 
Alacson F. L. líyssopifolia L. K. P. vizállotta földön. 

Locsahúr. Henye L. Peplis Portula L. Az előbbivel.

23. Kövér v. Szakafélék. Crassuíaceae.
Fülfű. Rózsás F. Sempervivum tectorum L . Házfödeleken. 
Szaka. Borsos Sz. Sedum acre L . 0 . T. és vertfóld ke

rítéseken.

24. Szegfiifélék. Caryophyllae.
f  Szegfű. Tollas Sz. Dianthus plumarius L.

Pompás Sz. D. Caryophyllus L.
Háromszinü Sz. D. Carthusianorum L .
Csillag Sz. D. barbatus L.

2*
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Kinai Sz. D. chinensis L.
Derczeíű. Gyepi D. Gypsophila muralis L . Kertekben 

és napos sovány gyepen h. m. t.
Szappanfű. Vetési Sz. Saponaria Vaccaria L . Vetések 

közt k. m. t.
f  Tajtékzó Sz. S. officinalis L .

f  Szilene. Rózsaszínű Sz. Silene rosea. Van fejér szinü is.
Mécsvirág. Estveli M. Lychnis vespertina Sibth. H. m . 

t. árkok mellett a iák árnyában.
Szurkos M. L . Viscaria L . OT.
f  Égő szerelem M. L . chalcedonica L .
f  Rózsás M. (Bársonyvirág). L . coronaria L.

Konkoly. Vetési K. Agrostemma Gitliago L . H. m. t.

‘25. Lúdhúrfélék. Alsineae.
Ilomokbúr. Kakuk H. Arenaria serpyllijolia L . H. m. 

t. a vetések szélein és sovány talajon.
Csillaghúr. Gyenge Cs. Stellaria média L. H. m. t.

Pázsit Cs. S. graminea L. A. L. a fák árnyában.
Olocsán. Ernyős 0 . Holosteum umbellatum L. H. in. t- 

miveit talajon.
Lágyoda. \ iz i  L. Malachium aquaticum Fr. K ertekben’
Madárhúr. Pongyola M. Cerastium triviale L. K. A Vá

rosfüzesen túli gyepen.
Kárományos M. C. anomalum U. K. Az előbbivel

Szeklár. Egy nyári Sz. Scleranthus annus L. VF.
Látonya Pocsolya L. Elatine Alsinastrum  L. ü . P. az 

egyházi földek táján  vizállotta réten.

‘26. Porcsinfélék. Portulaceae.
Porcsin. Kövér P. Portulaca uleracea L. Kertekben dud- 

va. Van miveit Portulaca is fejér, sárga és ró 
zsaszínű s nagyviratu.

27. Libatopfélék. Chenopodiaceae.
* Czékla. Vörös Cz. Béta vulgáris L.

Burgundi Cz. B . sacharina.
Libatop. Telekes L. Chenopodium urbicum  L. Kertekben.

Baugita levelű L. Ch. opulifoliuvi Schrad Kertekben.
Fejér L. Ch. album L. Az előbbivel dudva.
Rubiauka L. Ch. Botrys L. Kertekben.
Büdös L. Ch. olidtim Sm . Kertekben gyakori.
Pokolvár. Ch. hybridum  L. Az előbbivel.

Máglapél. * Kerti M. Atriplex hortensis L. Vörös és 
sárga levelű fajokban.

Fényes M. A . nitens Rebent. Kerti dudva.
H asgatott M. A . laciniata L. Mint előbbi.

* Paréj. Kerti P. Spinacia oleracea L.
Savar. Ivamborz S. Salsola Káli L. Kukorica földeken.
Kochia. Seprőfű K. Kockia Scóparia Schrad. H. m. t. 

kertekben
Amarant. Paréj A. Amaranthús retroflexus L. H. m. t. 

miveit talajon.
Kövér A. A. B litum  L. Kertekben gyérebben.

Nálunk miveit Diszamarautok nevei: Amarantlms hy- 
pochondrícus; A . caudatus, A . pendulus és A . 
atropurpureus. L. 

f  Kakastaréj, Közönséges K. Celosia eristata L. 
f  Gomfréna. Gyopár G. Gomphrena globosa L. 
f  Vérfürt. Berzsen V. Phytolacca decandra R. Brown.

28. Unkafélek. Hypericineae.
Linka. Csengő L. IlypeHcum perforatum  L. Ühk. és DP. 
f  Atán. Franczia A. Tamarix gallica L.

29. Violafélék. Violaceae.
\  íola. Szagos V. Fiola odorata L. OP. és kertekben. 

Kajszinlevelü V. V. stricta Horn. Bkz és AL. 
t  Háromszinü V. V. tricolor L.

30. Egresfélék. Grossulariae.
* Ribiszke. Pöszméte R. Ribes Grossularia L.

Veres R. R . rvbrum  L. 
f  Sárga R. R. aureum Psh.

31. Tökfélék. Cucurbitaceae.
Gönye. Büdös G. Bryonia aljba. L. Ühk. és AL. 
f  Magrugó. Ugorkás M. Momordica Etaterium L. Itt- 

ott vadon is nő.
Csúcsos M. M. Balsamina L.

* Tök. Lopó T. Cucurbita L  agenaria L.
Úri T. C. Pepo L. Sok íőzni és sütni való válfajban. 
Görög dinnye T. C. Citrullus L.

* Ugorka. Savanyító U. Cucvmis sativus L.
Sárga dinye U. C. Meló L.

32. Kaktuszfélék. Cacteae.
t  Kaktus. Cactus L. Különféle válfajokban disziti ab

lakainkat.

33. Mákfélék. Papaveraceae.
Mák. * Álomhozó M. Papaver somniferum  L.

Pipacs M. P. Rhoeas L. A sorház melletti gyepen 
és K. L.

Kétes M. P. dubium  L. Szőlőkben az utak mellett. 
Szarumák. Szarvas Sz. Glaucium corniculatum Cunt. Az 

utak m ellett és árkokban, 
f  Eschscholtzia. Kaliforniai E sdi. Eschscholtzia califor- 

nica Cham.

34. Füstikefélék. Fum ariaceae.
Füstike. Kisviratú F. Fumaria parviflora B. Vailantii 

Aschers. OT. és kertekben.

35. K eresztesek. Cruciferae.
f  Ibolya. Sárga I. Cheiranthus Cheiri L.

Nyári I. Cheiranthus annuus L.
Rezsuka. Osztrák R. Nasturtium austriacum Cranz. H. 

m. t. állóvizekben és vizenyős helyeken 
Iszap R. N . amphibium R. Be. Mocsáros árkok

ban és nedves helyeken.
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Borki. R. N. silvestre R. Br. AL.
* Retek. Kerti R. Raphanus sativus L.
Tátorján. Buglyos T. Crambe Tataria Jacqu. Tarlókon. 
Mustár. Vetési M. Sinapis arvehsis L. H. m. t.
* Káposzta. Főzelék K. Brassica oleracea L.

Kalarábé K. B . Caulocarpa.
Kél K. B. fimbriata.
Karórépa K. B. Napus oleifera biennis L. 

f  Csülleng. Festő Cs. lsatis tinctoria L. Indigó festéknek. 
Zsázsa. Dara virág Zs. Lepidium Drdba L II. m. t. gyakori. 

Felemás Zs. L. pcrfoliatuni L. QT. bőven.
Mecsek Zs. L. rüderale L. utak mellett.

Társolyfű. Pásztor T. Capsella Búrsa pastoris L. H. m. t- 
Gomborka. Magvas G. Camdina sativa Crantz. Kertekben • 
Szegecs. Fürtös Sz. Erisymum repandum  L. H. m t. gyakori.

Keleti Sz. E. orientale R. Br. Mivolt helyeken. 
Zsombor. Zsófia Zs. Sisymbríum Sophia L. Az előbbivel, 
f  Estike. Pompás E. Hesperis matronalis L,
Tarsóka. Vetési T. Thlaspi arvense L. H. m. t. gyakori. 

Gallérozó T. Th. per/oliatum  L. Az előbbivel, de 
gyérebben.

Kalánfű. * Torma K. Cochlearia Armoracia L.
Hólyagos K. C. macrocarpa W. Ií. Városfüzes. 

Daravirág. Tavaszi D. Drabaverna  L. Mez. gyepes ned 
ves helyeken.

Ternye. Csészés T. Alyssum calycinum  L. H. m. t. föl
dek szélein.

36. Resedafélék. Resedaceae.

Rezeda. Sárga R. Reseda lutea L. H m. t. 
f  Szagos R. R. odorata L.

37. Szirontákfélék. Ranunculaceae.

f  Bérese. Iszalag B. Clematis Vitaiba L.
Virnáncz. Szűklevelü V. Thalictrum angustifolium  L. Bkz.

Sárga V. Th. flavum  L. Bkz.
Hérics. Nyári II. Adonis aestivalis L. Ií. m, t. gyakori.

f  Tavaszi H. A. vernalis L.
Mizura. Piczi M. Myomrus minimus L. KP. vizállotta 

földeken és vertföld-kerítéseken.
Fuláncs. Sudarszarvu F. Ceratocephalus orthgceras D. C.

sörház melletti gyepen és udvarkeritéseken. 
Szironták. Hináros Sz. Ranunculus honiophyllus Neilr. 

és B. heterophyllus Neilr. Árkok vizében és mo
csárokban.

Kocsántalan Sz. R. lateriflorus I). C. VF. a 
mocsárok szélein.

Saláta Sz. R. íiea ria  L. AL. árnyas helyeken. 
Villás Sz. R. pedatus W. K. OT. Ühk. bőven. 
Sokviratú Sz. R. Polyanthemus L. Vizállotta he

lyeken.
Boglárka Sz. R. repens L. H. m. t. nedves helyeken. 
Mezei Sz. R. arvensis L. H. m. t. mi veit helyeken 

bőven.
Változó Sz. R. auricomvs L. AL. árnyas helyeken.

Szardíniái Sz. R . sardous Cr. A körösparii úttól 
keletre.

Kandilla. Mezei K. Nigella arvensis L. Vetések 
szélein, 

f  Kék I{. N . damascena L.
T Czámoly Harang Cz. Aquilegia vulgáris L.
Sarkvirág. Szarkaláb S. Delphinium Consolida L. Ve

tések közt.
Keleti S. 1). otientale Gay. H. m. t. miveit helye

ken, különösen a búza közt bőven, 
f  Ajaja S. D. Aiacis Griseb. 
f  Díszes S. D. formosum.

38. Bazsálfélék. Poeoniaceae.
f  Bazsál. Rózsa B. Poeonia officinalis L.

39. Borbolyafélék. Berberideae.
T Borbolya. Sóska B. Berberis vulgáris L.

40. B orostyánfelók. A raliaceae Juss.
f  Borostyán. Repkény B. Meder a Helix L.

41. Somfélék. Corneae.
f  Som, Veresgyürű S. Cornus sanguinea L.

IIusos S. G. más L. Itt-o tt a szőlőkben.

42. Ernyősek. Umbelliferae.
Iringó. Mezei I. Eryngium  campestre L. Az utak m el

lett gyakori.
Lapos I. E. planum  L.

* Zeller. Petrezselyem Z. A pium  Petrosdinum  L.
f  Nagyszagu Z. A. graveolens L.

Sarlófű. ltivin S. Falcaria R iv in i Időst. OT. és sző
lőkben.

f  Kömény. Konyha K. Carum Carvi L. Itt-o tt kertekben. 
Bolonyik. Széleslevelü B. Sium  latifolium  L. Bkz és Krz. 
Szingallar. Gindár Sz. Bupleurüm tenuissimum  L. VF. 

Buvák Sz. B. rotundifoliúm  L. II. m. t .  az árkok 
mellett és itt-o tt kertekben.

Haramag. Bösövény II. Oenanthe Phellandrium Lám. A 
körösparti szőlők m elletti mocsárban, 

f  Fenik. Orvosi E. Foeniculum officináié Alb.
* Kapor. Nehézszagú K. Anethum graveolens L. 
Pasztinák. Kerti P. Pastinaca sativa L. II m. t. bőven, 
f  Tápsir. szibiriai T. Heracleum sibiricum L.
* Murok Sárgarépa M. Daucus Carota L. Vadon is nő. 
Borzon. Vigályi B. Caucalis daucoides Z . Búza közt. 
Turbolya. Zamatos T. Anthriscus Gerefolium Hoffm. B*

trichosperma Scliult. OT. és a garádokban. 
Bürök. Foltos B. Conium maculatum  L. H. m. t. gyakori 
Tüskernyő. Svájczi T. Torilis helvetica Gmel. A körös

parti szőlők a la tt garádban.

43. Olajfafélék. Oleaceae.
f  Fagyai. Vesszős F. Ligustrum vulgare L.
* Lila. Orgona L. Syringa vulgáris L. Több válfajokban 

! * Körisfa. Magas K. Fraxinus excelsior L . Vadon is nő.



Gyopár. Halvány G}'. Gnctphalivm luteo-albvm L. Kd. 
A gymn. földek táján.

Üszökér. Aggófű Ü. Senecio vulgáris L. H. m. t  gyakori.
Veresörvű Ü. S. crucaefolius L. Kd. az utak mellett.
Berzedt Ü. S. Jacohaea L. Az előbbivel.
f  Ékes U. S. elegáns L.

f  Büdöske. Nagy B. Tagetes erecta és kis B. T. nana L.
t  Pereméi’. Kerti P. Calendvla officinális L.
t  Vasvirág. Kinyíló V. Xerahiliemum annvum  L. van 

sárga szinü is.
Csüküllő. Sáfrányos Cs. Centaurea solstitialis L. A sör

ház környékén és földek szélein.
Sikantyú Cs. C. Scabiosa L. Az utak mellett.
Imola Cs. C. Jacea L. Bkz. és Szz.
Búzavirág Cs. C. Gyanús L. H. m. t. a vetések közt.
t  Pézsma Cs. C. moschata.

Bordon. Fehérhátú B. Onopördon Acanthium  I.. Az 
utak mellett.

Bogács. Bókoló B. Carduus nutans L. Az előbbivel 
gyérebben.

Akántképű B. C. acanthoides L. II. m. t. az utak 
melléit gyakori.

Bárcs. Lándzsás B. Cirsium lanceolatum Scop. A tölté
sek szélein és kopár talajon bőven.

Mezei B. C. arvense Scop. H. m. t. bőven.
Bojtorján. Keserülapu B. Lappa maiór Gártn. AL.

Kis B. L. minor DC. H. m. t. miveit talajon.
Gordon. Gyapjas G. Kentrophyllum lanatum  DC. A sör

ház és az Ülik. kert közti gyepen.
f  Articsóka. Kerti Á. Cynara Scolymus L.
f  Szekliczc. Sáfrány Sz. Carthamus tinctorius L.
Katáng. Mezei K. Cichorium Intybus L. Réteken gyakori.

-j- Endivia K. C. Endivia  L.
Kecskedisz. Nagy K. Tragopogon maior Jacqu. Mez. 

árokparton.
f  Pozdor. Spanyol P. Scorzonera hispanica L.
Nyelkaszat. Jacquin Ny. Podospermum Jacquinianum  

Koch. H. m. t. gyakori.
Magvarótt. Holgyomálképű M. Picris Ueracioides L. A 

mótyói és körösparti szőlőkben az utak mellett.
Csorbóka. Érdes Cs. Sonchus asper Vili. H. m. t. kuko- 

riczafóldeken.
Dudva Cs. S. oleraceus L. Miveit talajon mindenütt.
Mezei Cs. S. arvénsis L. Bkz.
Zsemlyéki Cs. S. palustris L. DP. vizenyős helyein.

Saláta. Keszeg S. Lactuca Scariola L. Mez. és a körös
parti szőlőkben

Szálaslevelű S. L. Saligna L. Mez
* Kerti S. L. sativa L. Téli és nyári számos válfajokban.
Pitypang. Pongyola P. Taraxacum officinale Wigg. H. 

m. t. gyakori.
Aszász. Hamvas A. Crepis tectorum L. DP.

Kétnyári A. C. biennis L. Az előbbivel.
1 Rézvirag. Ékes R. Ainnia elegáns L. Ide tartoznak

m ég : Coreopsis bicolor, Gailardia picta, Cine- 
raria, Aggregátum mexicanum, Georgina variá
bilis, Sanvitalia procumbens, Rudbeckia amplexi- 

fo lia  disznek, és Cnicus benedictus orvosságnak 
miveit növényeink.

56. Gyökönkefólék. Valerianeae.
f  Gyökönke. Veres Gy. Valeriána rabra.
Galambbegy. Saláta G. Valerianella olitoria Poll. AL. 

és másutt miveit talajon.

57. MácsonyafUék. Dipsaceae.
Kazupa. Mezei K. Knautia arvénsis L. DP. az utak 

mellett.
f  Sikkantyú. Sötétveres S. Scabiosa atropurpurea.
Mácsonya. Erdei M. Dipsacus silvestris L. A szent-end- 

rődi ut mellett.

58. Utilapufélék. Plantagineae.
Útilapu. Apróviratú U. Plantago tenuiflora W. K. A 

gőzmalmontuli vizállotta legelőkön és VF.
Széleslevelű U. P. maior L. Kertekben.
Keskenylevelű U. P. lanceolata L. H. m. t. ned

ves helyeken.

59. Plumbagofélék. Plumbagineae.
f  Lelleg. Gombos L. Statice Armeria L.

60. Boroszlányfélék. Daphnoideae.
f  Ezüstfa,. Keskenylevelű E. Elaeagnus angustifolia L. 

(Oleaster.)
Bögretok. Lenlevelű B. Thesium Linophyllum  L. A kö

rösparti úttól keletre gyepen.

61. Czikszárfélék. Polygoneae.

Lórom. Lósóska L. Rumex pratensis M. K. H. m. t.
t  Paizsos L. R. scutatus L.
f  Sóska L. R. acetosa L.

Czikszár. Vidra Cz. Polygonum amphibium  L. A Körös 
árterén állóvizben és vizállotta földeken.

Borsos Cz. P. Hydropiper L. Kertek és szőlőkben.
Porcsin Cz. P. aviculare L. H. m. t. bőven.
Szulák Cz. P. Convoloulus L. Miveit földen min

denütt.
t  Pulykaorrú Cz. P. orientale.

62. Csalánfélék. Urticeae.

Csalán. Nagy Cs. Urtica dioica L. AL. és a szőlők
ben utak mellett.

Apró Cs. U. urens L. Kertekben dudva.

03. Kenderfélék. Cannabinae.

* Kender. Vetési K. Cannabis sativa L.
Komló. Felfutó K. Humulus Lupulus L. Sövényekben.

64. Eperfélék. Moreae.

Eperfa. * Fehér E. Morus alba L.



f  Savanyú E. (Szeder). Morus nigra L. 
f  Morus papyriféra —  Broussonetia papyrifera Vent. 

t  Figefa. Kariai F. Ficus carica L. 
f  Boglárfa. Nyugoti B. Platanus occidentalis L.

65. Fűzfélék. Salicinaea.
Fűz. Hamvas F. Salix cinerea. L. Ühk.

Csörege F. S. fragilis L.
B. Russeliana L.

Fejér F. S. alba L. Az előbbivel b. m. t. képez 
ligeteket és fasorokat.

Nyárfa. Fejér Ny. Populus alba. L . Gyakori.
Szőke Ny. P. cänescens Smith. AL. 
f  Rezgő Ny. P. tremula L. AL. Élik.

. Kanadai Ny. P. monilifera A lt. Fasorokban. 
Jegenye Ny. /'■ pyramidalis Rozier.

66 . Szilfafélék. Ulmaceae.
Szilfa. Mezei Sz. Ülmus campcstris L. Gyakori, 
f  Czeltisz. Nyugoti Cz. Celtis occidentalis B.

67. Diófafélék Jugiandeae.
* Diófa. Pompás D. Jvylans regia L.

68 . Kupacsgyümöicsűek Cupulifereae
f  Gesztenyefa. Csemege G. Castanea vesca, L . Ühk. 
Tölgy. Kocsános T. Quercus pedunculata Ehrh. AL. és 

Ühk. másutt is vadon nő.
* Mogyoró. Közönséges M. Gorylus Avellana L .

Csöves M. C. tübtdosa Willd.

69. Nyirfafélék. Betulaceae.
f  Nyirfa. Fejér Ny .B e tu la  albcí L . 
f  Égerfa. Enyves E. Alnus glutinosa DC. Mindkettő itt- 

ott kertekben, de nem jól tényósznek.

70. Gégevirágfélék. Aristolochieae.
Gégevirág. Farkasalma G. AriMolochia Clematitis L. A  

szőlőkben és másutt miy. talajon.

71. Tiszafélék. Taxineae.
f  Tiszafa. Ternyő T. Taxus baccata L . Ühk.

72. Cziprusfélék. Cypressineae.
f  Boróka. Gyalogfenyő B. Juniperus communis L. Több 

más válfaja is Ühk. 
f  Tújafa. Tlmia L . Ühk. mint az előbbi.

73. Fenyőfélék. Abietineae.
t  Fenyő. Erdei F. Pinus silvestns L .  AL.

74. Nárczisfélék. Amaryllideae.
f  Nárczisz. Ivöltészi v. fejér N. Aarcissus poeticus L .

Ál v. sárga N. N . Pseudonarcissus L .

75. Nősziromfélék. Irideae.
f  Sáfrán. Jóféle S. Crocus sativus L . Itt-o ti kertekben.

t  Dákoska. Papagáj D. Gladiolus p&ittacinus L . 
Nőszirom, f  Apró N. Iris pum ila  L.

* Német N- T  germanica P. 
t  Pázsitos N. 7. graminea L.
Sás N. F. Pseudoacorus L. A Körös árterén vize

nyős helyeken gyakori, 
f  Kanna. Vérveres K. Canna sangvinea L.

76. Tukmafélék. Smilaceae.
t  Gyöngyvirág. Májusi Gy. Convallaria majális L. 
f  Siilyfű. Soktérdü S. Polygonatum vulgare Desf. AL. 
Nyulárnyék. Spárga Ny. Áspuragus officinalis L. A ve

tések közt vadon, de miveltetik is.

77. Magzatinfélék. Asphodeleae.
f  Tulipán. Geszner T. Tulipa Gesneriana L. 
f  Hatkotú. Koronás II. Fritillaria imperialis L. 
f  Liliom. Fejér L. Lilium  candidum  L.

Tüzes L. L bulbiferum L.
Hagyma. Biborfekete H. AUiuni atropurpureum WK. 

A vetések közt.
* Veres H. A. Cepa L.
* Mogyoró II. A. ascalonicum L.
f  Metélő H. A . Schocnoprasum L. 
f  Póré H. A. Por rum  L.
* Fog II. A. saticum  L.

Sárma. Pyrenei S. Ornithogalum pyrenaicum  L. A ve
tések szélein és az utak mellett.

Ernyős S. 0 . umbellatum L. ÓT. Ühk.
Tyuktaréj. Sárga Ty Gagea lutca Schult,. ÓT. Ühk.

Kis Ty. G. pusilla Schult. ÓT. Ühk. bőven, 
f  Poliánt. Tubarózsa P, Polianthes tuberosa L. 
f  Fancsika. Virginiai F. Tradescftntia uirginica L . 
f  Csilla. Kétlevelii Cs. Scilla bifolia L. 
f  Comoelina. Égszinii C. Commelina coele.stis Dili. 
f  Jáczint. Kancsós J. Hyacinthus orientalis L.

Pézsma. J. 11. Muscári.
Gyöngyike Üstökös Gy. Muscari comosum Mill. II. m. 

t. a vetések közt.
Eperj Gy. M. bofryoides Mill. ÓT. bőven.

78. Gyékénféték. Typhaceae.
Gyékény. Bodnározó Gy. Typha latifolia. L. A halász

telki mocsárokban s másutt is állóvizekben. 
Háti Gy. T. augustifolia L. Az előbbivel gyérebben. 

Baka. Buzogány B. Sparganium ramosum Huds. Vize
nyős árkokban.

79. Kallafélék. Calaceae.
f  Kalla. Szerecsen K. Calla aétldopica L.

80. Elecsfélék. Butomeeae.
Elecs. Ernyős E. Butomus umbellatus L. II. m. t. mocsá

rokban.
3



81. Hidőrfélék Alismaceae.
Hidőr. Útifű H. Alism a Plantago L. H. m. t. vizenyős 

árkokban.

82. Hinárfélék. Najadeae.
Uszány. Pázsitlevelü U. Potamogetoii gramineus L. A ha

lásztelki mocsárokban.
Lepcse. Apró L. Lemna minor L. H. in. t. állóvizekben.

83. Szittyófélék Juncaceae.
Szittyó. Összelapult Sz. Juncus compressus Jacqu. Bkz. Krz. 

Féuyestermésü Sz. ./. lamprocárpw Ehrh. A  Kö
rös árterén és vizállotta földeken.

Varangy Sz. .7. bufonius L. Az előbbivel.
Luzula. Mezei L. Luzula campestris I)C. Bkz. Krz. 

Fejéres L. L. albida I)C. Az előbbivel.

84. Pálkaféiék. Cyperaceae.
Káka. Tengerparti K. Scirpus maritimus L. A halász

telki mocsárokban 
Tavi K. S. lacustris L. H. m, t. mocsáros árkokban- 
Henye K. S. supinus L. KP. vizállotta földeken.

Tódisz. Árva T. Heleocharis palustris R. Br. H. ni. t. a 
pocsolyákban.

Szőr T. 11. acicularis R. Br. Bkz. Krz. vizállotta 
helyeken.

Sás. Sclireber S. Carex Schreberi Schrank. ÓT. Ühli 
gyepes, száraz talajon.

Bókoló S. C. nutans Hőst. H. m. t. a mocsáros 
és a nedves talajon.

Borzas S. C. hirta L. Körösparton bőven.
Róka S. C. vulpina  L. VF.

85. Pázsitfelék. Gramineae.
* Czirok. Közönséges Cz. Sorghum vúlgare Pers.

Czukor Cz. Sorghum sacharatum Pers. 
f  Buzogány Cz. S. tataricum.

-}• Kukoricza. Zea Mays L,
Muhar. Pirók M. Panicum sangvinale L. Kertekben gya

kori dudva.
Kakasláb M. P. Grus gcdli L. H. m. t. miv. talajon.

B. stagninum Hőst. A Körösön túl vizállotta 
miveit talajon.

* Köles M. P. miliaceum L. 
f  Takarmány M. P. germanicum.

S ertepázsit. Ragadós S. Setaria verticillata P. de Beauv.
H. m. t. növelt talajon.

Zöld S. S. viridis P. de Beauv. Az előbbivel.
P o ly v a c s u k .  Nádképü P. Phalaris arundinacea. L. A Kö

rös árterén bőven.
■j- Pántlika P. Ph. picta Rb. 
j- Kanári P. Ph. canariensis L.

Ecsetpázsit. Réti E. Alopeeurus pratensü L. 11. m. t. 
bőven.

Pallagi E. A . agrestis L. Kertekben.

Bütykös E. A . geniculatus L. B. caesius Sm. KP. 
vizállotta földen.

Bajuszpázsit. Ecsetpázsitkópű B. Crypsis alopeeuroides 
Schrad. A körösparti szőlőknél vizállotta utón.

Tippan. Taraczkos T. Agrostis stolonifera L. H. m. t. 
nedves talajon.

Közönséges T. A . vulgáris With. DP. Az egyházi 
tanyák táján.

Ebfog. Ujjas E. Cjnodon Dactylon. P. Kertekben és sző
lőkben kiirthatlan gaz.

Tetönád. Közönséges T. Phragmites communis Trin. 
Körösparton és vizenyős helyeken.

Kőleria. Taréj os K. Koeleria cristata Pers. ÓT.
Tőtippan. Szőrös T. Eragrostis pilosa Beauv. Kertekben 

az utakon.
Perjeképű T. E. poaeoides Beauv. Kertekben.

Beckmaunia. Hernyóképű B. Bechnannia erucaeformis 
Hőst. A mezőtúri ut melletti árkok pocso
lyáiban.

Üres-zab. Közönséges Ü. Arrhenatherum elatius Presl. 
Az egyházi földek táján szórványosan.

Zab. * Abrak Z. Avena sativa L.
Héla Z. A . fa tua  L. Vetések közt.

Perje. Ligeti P. Poa nernoralis L . AL. és a lóherósekben.
Egynyári P. P. annua L . Kertekben gyakori.
Gumós P. P. bulbosa L. ÓT.
Sovány P. /'. triviális L . II. m. t.
Mezei P. P. pratensis L . H. m. t.
Kemény P. / ’. dura Scop. Az utak m ellett gyakori.
Összenyomott P. P. compressa L . Ühk.-tel átelle

nes lóherós éjszak-nyugoti csúcsán.
Termékeny P. Poa t'ertilis Hőst. AL.

Mézpázsit. Fodorsás M. Ghjceria spectabilis M. K. H. 
m. t. mocsáros helyeken.

Harm atkása M. G. jluitans R. Brown. DP. vize
nyős helyeken.

Ebír. Csomós E. Dactylis glomerata L. ltt-o tt a gyep 
közt.

Csenkesz. Juh Cs. Festuca ovina L . H. m. t. székes 
földön.

B. glanca Lám. ÓT.
Rozsnok. Gabona R. Bromus secalinus L . Vetések közt.

Puha R. Bromus mollis L . VF.
Mezei R. B. arvensis L . Vetések közt.
Árva R. B. inermis Leüss. A mező-túri ut melletti 

árkokban.
Meddő R. B. sterilis L . II. m. t.
Fedél R. B. tectorum L . Földek szélein.

Búza * Közönséges B. Triticum hibernum és aestivum L .
Taraczk B. T. Repens L . H. m. t. bőven.
Taréjos B. T. cristatum Schreb. Mez. és Mz. közti 

töltés szélein.
* Rozs. Gabona R. Secale cerealc L . Gyérebben mivel- 

tetik, inkább szalmának mint eladásra.
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Vadócz. Évelő V. Lolium perenne L . H. m. t. az utak 
mellett.

Kecskeszem. Farkas K. Aegilops caudata L. A földek 
szélein és vertfóld-keritóseken.

Törpázsit. Pannoni T. Lepturus pannoniévá R. Br. Az 
előbbivel és vizállotta földeken.

II. V irágtalan növények.
86 . Páfrányok. Filices.

Páprág. Töviskes P. Aspidivm  spinulomm Sw. Egy ud
varban téglafalon nőtt nehány példányban.

87. Levélmohok. Musci frondosi.
Fogarcpedt. Posvány F. Dicranvm  palvstre Hedw. AL. 

és ÓT. a fák tövében és nedves földön bőven.
Tottia. Felfúvódott P. Pottia cavifolia Ehrh. Az utak 

m ellett nedves földön.
Csonka P. P. truncata Br. és Schp. Az előbbivel.

Szarufog. Biborszinű Sz. Ceratodon purpureve Schp. Cse- 
répzsindeiyes házfödeleken.

Peder. Fogas P. Barbula ungviculata Hedw. ÓT. ná
das házfödeleken.

Csalóka P. B. fallax Hedw. Nedves földen.
Köfali P. B. muralis Ilcdw. Cserépzsindelyes ház- 

fodeleken és udvarfalakon.
Hegyes P. B. mbulata Brid . ÓT. nedves földen.
Pusztai P- B. rum lié Hedw. Nádas házfödeleken 

bőven.
Brion. Gyepi B. Bryum  caespiticiuin L. Vizenyős á r

kokban és kutakban.
Ezüstös B. Bryum  argenteum L. Az u tak  mellett 

nedves földen bőven.
Pylarsia. Sokvirágú P. Pylarsia polyantha Schpr. A fá

kon bőven.
Egyentok. Görbe E. lsothecium Myurum Brid. A fűz

fákon.
Hasontok. Selymes E. Homalothecium sericeum B r. Schp.

A fákon és földen.
Philippeani E. H. Philippeanum..

Görbetok. Hajsza G. Camptothecium lutescem Br. Schp. 
Földen a fű közt.

IlöVidtok. Indázó R. Brachythecium velutinum Soph. 
Álakáczon közel a földhöz.

Aszag Ii. B. Rutabuhan Schp. Nedves földen.
Patakmelléki II. B. rivulare Br. Schp. AL. a 

gyep közt.
Gelieb R. B . Gehebii.

Fogszőr. Korhadt F. Amblystegivm serpens Schpr. A 
fűzfákon.

Hipon. Sommerfelt H. H yp m m  Sommertéltii Myr.
Cziprusalaku H. H. cvpremforme. L. AL. áfákon 

bőven.
92. Gombák. Fungi.

A szarvasi határon csak két megehető gombafaj nő:
Galócza. Csiperke G. Agaricus campestris L. és

Árpa. * Közönséges Á. Hordeum vulgare L.
* Hatsoros Á. H. hexastichon L.
Egér Á. //. murinvm  L. Kertekben és az utak 

mellett.
Tengerparti Á. H. maritimum With. Szőlőkben 

a házak körül és az u tak mellett.

Plantae Cryptogamae.
Fürészes Pl. H. cuspidatum  L. A halásztelki mo

csárokban.
Hártyafog. Inas H. Leshea nervosa Myr. F. Ühk. a szil

vafákon.
Sokgyümölcsü H. L. polycarpa Ehrh. VF. a fűz

fákon.
Csalfafog. Hosszulevelű Cs. Anomodon longi/olius behp.

Karcsú Cs. A. attenvatus Hartm. a fűzfákon.
Thuid. Fenyves Th. Thnidivm  abietinvm Br. Schp. ÓT. 

fűzfák közt a földen,
Fogszőr. Bodros F. Neckera erispa Br. Schp. A fákon.
Fogrojt. Párnás F. Grimmia pulninata Sm. A kőfalakon.
Kucsmamoh. Díszes K. Orthotrichum speciosum N . Ühk. 

az almafákon.

88. Máj mohok. Hepaticae.
Csillagaly. Paizsos Cs. Marcha-ntia polymorpha L. Mez. 

a kutban.
Nyíltok. Lapított Ny. .Jvngermannia harbata N. ÖT. a 

földen.
Szives Ny. Madotheca platypyhylla N. OT. a  fákon

89. Csillárkák. Characeae.
Vizály. Büdös V. Chara vulgáris L Az árkok állóvizé

ben bőven.

90. Zuzmók. Lichenes.
Zuzmó. Kökény Z. Evernia prunasiri Ach. AL. a le- 

pénfa derekán.
Szemszőrös Z. Hagenia cilians Eschw. ÓT. a sir- 

keritéseken.
Csőbibircs Z. Irám Cs. Cladonia rangi/e,rina Hf. 

ÓT. a  moh és fii közt.
Sokformáju. Z. Cladonia. pyxidata  L. OT. nádas 

házíödelen.
Fali Z. Parmelia parietina L. A fákon és keríté

seken gyakori.

91. Moszatok. Algae.
Kocsony. Tajték K. Tremella Nostoc L. A körösparti 

szőlők a la tt a földen.
Gömbmoszat. Zöld H. Protöcoccus vindis. Nyirkos földen.
Vaucheria. Gyepes V. Vaucheria caespitosa. Körös

áradás útán állóvizekben.
Szegfűgomba G. A . esculentvs.
A többi gombák megismerésével nem foglalkoztam.

K. I.
3 *



A főiskola hivatali személyzete.

A szarvasi főgymnásium fölött a fentartó kormányzói, szóval : patronusi tisztet a békési 
ágost. h. egyházmegye gyakorolván, közgytilésileg 3 évenkint ez választ az intézet bel- és külügyei- 
nek vezetésére és gondozására fő isko la i tanácsot és igazgatót;  s közvetve vagy közvetlenül ugyanaz 
bizza meg a p én z- és gazdaságügy vezetőit, s alakítja meg a számvizsgáló bizottságot. Ugyanaz a ta
nárokat gyülekezetenkinti szavazás utján szokta választani.

A) A főiskolai tanács jelenleg igy van alakulva :
Elnökség  : t. Kemény M ihály  esp. felügyelő és Csabaváros orsz. gy. képviselője, s nagytiszt. 

Sárkány János  szarvasi lelkész mint az egyházmegye esperesse.
Tanácsosok : az egyházmegye lelkész^ karából : A ch im  Adám  szarvasi, D raskóczy Lajos  

h.-m.-vásárhelyi, G yöry Vilmos orosházi, Haan Lajos csabai, Horváth Sám uel érd. komlósi, Jeszensz
k y  K ároly  és P ctz Gyula m.-herényi lelkész ; — az ugynev. világiak közül : Dancs Béla szarvasi 
jegyző, F élix  Á kos  ügyvéd Csabán, Roller Gábor gazdatiszt Mágocson, Plávecz György ügyvéd Szar
vason, Bői Dániel szarvasi főjegyző, R eök István  birtokos Csabán, Szemián Sám uel csabai főjegyző, 
Tavaszi János ügyvéd ős egyh. felügyelő Orosházán; a néptanítók k ö z ü l : Kemény P á l m.-berónyí és 
Szlovák Soma szarvasi tan ító ; végre magából a tanárkarból : Benka Gyula, D lhányi Zsigm ond, Korén 
István, Mihálfi József, Tatay István, Z silin szky  M ihály. Tanácsjegyző : Mihálfi. A tanácsnak s fő
ként az elnökségnek feladata : a főiskola  minden más hivatali közegeit ellenőrizni, felügyelni, irá
nyozni, annak ktil- s belállapotait gondozni s fejleszteni.

B) A z igazgatói teendők vitelével jelen s következő 2 évre Tatay István  vau megbízva.
C) A pén z- és gazdasági ügy vezetői. D lhányi Zsigm ond  tanár mint pénztárnok, egyúttal 

tápdai ephorus, ki utóbbi minőségben a tápdai illetményeket is beszedi;
M ikolat János szarvasi polgár mint ki gondnok  cimen a főiskola gazdaságát, a főiskolai

tanács folytonos irányzása szerint, gondozza.
Tatay István  csak annyiban, amennyiben a tandíjak és tanszeri já ru léko kn a k  beszedésével 

illetőleg a pénztárba szállításával, ugyszinte folyó kisebb kiadási tételeknek utalványozásával, (nagyob
bakra nézve e jog a főiskolai tanácsot vagy ennek elnökségét illeti), meg van bizva.

I)) Számvizsgáló bizottság , melynek tiszte : évenkint a pénztárnoki, ephorusi, gazdatiszti, 
igazgatói számadásokat megvizsgálni: Elnök : Roller Gábor a mágocsi uradalom pénztárnoka és főis
kolánk tanácsosa; tagok : P ál Dániel szarvasi főjegyző, —  Achim Adám  szarvasi, B aros K ároly  bán
falvi, Schu/cz Jenő  gyomai lelkész urak.

E) T anárkar, melléktanitók, gyűjtem ény örök.
a) Rendes tanárok  s ezévi didaktikai és növelészeti szerepeik :
1. B enka Gyula a praeparandia vezetője, tan íto tt: a VITI-ban lélektant, a VH-ben logikát és 

m. irályt, a I I I .  ésl-ben rajzot, az I-ben magyar nyelvtant; a leendő néptanítók részére zene-elméletet és 
gyakorlatot, müéneket, katechetikát, iskolaismót.

D lhányi Zsigm ond a I I .  oszt. vezetője, tanított : II-ban latint, történelmet, magyart, -— II. 
és I-ben menyiségtant és földrajzi

K icska Dániel tanított V-ben vallást, hellént, latin t; a praeparandiában zenét, szlávot 
biblia-ismét stb. ■?



4. Korén István a IY. oszt. vezetője tanított a IV-ben latint, magyart, németet; a Yl-ban 
növénytant, a III-bau phys. földrajzot, a IY. és III-ban szlávot.

5. Lányi Gusztáv a VI. oszt. vezetője, taníto tt: Vl-ban vallást, hellént, németet, magyart, 
—: a Vll-ben hellént és németet, önkéntes csapattal rajzot,

6. M ihdlfi Jó zse f azt V. oszt. vezetője, tan íto tt: V-ben magyart, németet, történelmet; IV. 
és III-ban történelmet s földrajzot, IV. és II-ban mért. sz. rajzot, III-ban mennyiségtant.

7. Sarlay János a VIII. oszt. vezetője, tanított VlII-ban physikát s németet, Y. és III-ban 
vegytant, V-bon ásványtant, IY-ben természet- és mennyiségtant.

8. Szemián Dániel az I. oszt. vezetője tanított I. és II-ban vallást és éneket, természetrajzot, 
németet, az I-beh latint is.

9. Szemián Dénes a III. oszt. vezetője, tanított III. és Vl-ben latint, III-ban németet 
és magyart.

10. Szénái/ György  tanított V. YI. Vll-ben math. Vll-ben phys. földrajzot, Vl-ban történ, 
és állattant, a praeparaudiában math.

11. Tatay István  igazgató tanított a VII. és VlII-ban latint, utóbbiban hellént is.
12. Z silin szky  M ihály  a VII. oszt. vezetője, tanított : VII- és VlII-ban vallást, történelmet, 

magyarirodalmat, —  kötelezetlen tárgyul vezette az önképzőkört és egy rajzoló csapatot.
b) MeUéktanitók, (számsz. 8-an )
1. Római kath. vallástanár tiszt. Dohos János ur;
2. Izr. vall. t. S c h i / f  A d o lf  u r ;
3. Müénektanár Bcnka P ál itteni néptan.
4. Zongoratanár Chován Zsigmond egyh. karigazgató.
5. Gymnastika vezető M ocskonyi Á gost itteni néptan.
fi. A szépírást, gyorsírást, hegedűt tanította tanári utasítás szerint 3 nagyobb ifjú.
c) T m e szk ö z i gyűjtem ények őrei a tanárkarból 
a természetrajzi múzeumé Korén ,
a, köuyv- és régiségtáré Zsilinsky , 
a földrajzitáré M thálfi, 
a physikatáré Sa rla y , 
a zenedéé Benka, 
a rajzgyüjteményé Lányi.
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III.
Jelentés az I873|4-ben végzett tanításról.

A) Kötelező tárgyak' )

a) Általán kötelezők.
 

1. V a l l á s t a n ,

I. oszt. betenk. 2 ó r a : bibliai tört., Varga J. nyomán elbeszélve, — a L. káté előrésze emlézve 
szintúgy a szentirási helyek s egyházi dalok egy szemelvénye, utóbbiak énekelve is. T a n á r : Szemián Dán.

* A kötelező tárgyak tanításához használt vezérfonalakat szakok és osztályok szerint dőlt hetükkel tüntetjük ki.



II. oszt. hetenként 2 ó r a : az I-ső osztálybeli tárgyak folytatva és bevégezve. Tanfolyam és 
ta n á r  ugyanaz.

III. oszt. hetenldnt 2 ó ta : a kér. egyház történelme jelentékenyebb mozzanataiban és alakjaiban 
vázolva Haan L. egyháztört. könyvecskéje nyomán. Az éneklés folytatva. T a n á r: Szemián Dén.

IV. oszt. hét. 2 ó r a : kér. hit- és erkölcstan, Székács kátéja nyomán. Az egyházi éneklés gyako
rolva. Tanár : Korén.

V. oszt. hét. 2 ó ra : ószövets. bevezetés, Zsarum/ nyomán. Énekl. gyakori. — Tanár: Kicska.
VI. oszt. hét. 2 óra : Uj-szövetség bevez. Zs. nyomán. Egyh. ének. — Tanár : Lányi.
VII. oszt. heteuk. 2 óra ; egyetemes és hazai prot. egyháztört. a Pálfy-féle tanf. szerint. Egyh. 

ének. Tanár : Zsilinszky.
VIII. oszt. hét. 2 óra : kér. bit- és erkölcstan, Zsil,hiszi-;/ M. tanfonala szerint. Egyházi énekek. 

Tanár : Zsilinszky.
Jegyzet. Más-vallásuak illető hittanáraiktól taníttattak .

3 . Latin .

I. oszt. hetenk. 6 óra : rendes hajlitások alaktana,, a Schultz Kis-jéle — nyelvtan és gyakorlókönyv 
szerint. "Tanár : Szemián Dán.

II. oszt. hetenk. 6 ó ra : alaktan egészben. Tanfonalak mint [-ben T an ár: Dlhányi.
III. oszt. bet. fi ó ra : a mondat részeinek egyezése, casiistan, módok és idők, gerundium és supi- 

num használata, igenévi mondatok, megfelelő gyakorlatokkal és oLasmánykákkal, — Sohultz-Kis nyomán. Ta
nár : Szemián Dén.

IV. oszt. hét. 6 óra : syntaxis és prosodia Schultz-Kis nyomán, megfelelő gyakorlatokkal. Hor
váth Zs. tirodnium  poeticamából egyes hexameterek és verspárok, Phaedrus meséi, — Ovidiusból szemelvé
nyek. Szarvas Gábor tirocinium.prosaicumából a III. könyv. T anár: Korén.

V. oszt. bet. (> óra : Jul. Caes. beli. gall. 2-jk könyv. A Veres-féle Ovidból 4 hosszabb darab. A  
Schultz-Kolmár-Sváby-t éle gyakorlatokból (I. rész) 56 gyakorlat. Tanár : Kicska

VI. oszt. hét. 6 óra : Cic. in Gat,. I-a és II-a, amaz egészen ford. és emlézve, — emennek előfele 
olv. — Salluszt Catil. 20 cap. törd. — Virgil eklogáiból 2 darab, georgikaiból 83 vers, Aeneiséből (III. ének) 
335 v. ford. és eml. A gyakorló könyvből (1. V.) otthon fordítva összesen 30 darab. Tanár : Szemián Dén.

VII. oszt. hetenk. 6 ó r a : Bevezetésekkel olvasva, fordítva, érdekes!) szakaszaiban emlézve : Sallusti- 
its hélium Jungurthinuma, Cicero első beszéde Cat. ellen*) es Virgil Aeneiséből IV. enek (ez utóbbi kihagyá
sokkal.) A Schultz-Kohnár-Svábytéle gyakorlókönyv II-ik részéből 30 otthoni fordítás; párszor zárdolgozás a 
tanodában. T a n á r : Tatay.

VIII. oszt, hét. 6 óra : Dód. tört. bevezetésekkel s alkalomszerű kitérésekkel olvasva : Horatiusbái 
az Ars poetica egészen, továbbá Ibura forte via, és 40 szemeltebb óda; — Tacitus évkönyveiből 17 fejezet, 
A gyakorlókönyvből 28 otth. ford. feladv. — A tanodában néhányszor zárdolg. — T an á r: Tatay.

3 . H ellén .
V. oszt. hetenk. 4 ó r a : a Curtius-Kis Lajos-féle nyelvtan végezve. Tanár Kicska.
VI. oszt. hét. 4 ó r a : az alaktan ismétlése, — a mondatanból a casus — és modustan, Curtius 

Kis-féle tanf. szerint. A Schenkl — Kis-féle anabasisból: készületek a háborúhoz, Kyrosz jelleme, átvonulás a 
Karduchok országán, a Theches hegyig vonulás, a Trapezuszba érkezés, — olvasva, elemezve, ford. — Ta
n á r : Lányi.

VII. oszt. hét. 4 ó ra : a Horváth Zs. féle Xenophon nyomán a Kyropaediából Kyrosz származása, 
az első vadászat, Babylon bevétele; Szókratész nevezetességiből. Szókratész védelme, s az istenek lényege és befolyá
suk a világ rendére — fordítva s elemezve. A hellén hősi versmérték ismertetése után Homér lliásaból a III 
és IX. ének ford. elemezve s helyenkint emlézve, a Hochegger-kiadás szerint. Tanár : Lányi.

VIII. oszt. hét. 4 ó ra ; Plátó Szókratész védelme Horváth Zs. kiadása sze rin ts  az Iliásból egy ének, 
—  bevezetésekkel. Tanár : Tatay.

4 .  M a g y a r  n y e l v ,  i r á l y ,  i r o d a l o m .

I. szt. hetenk. 3 óra : Torkos László nyelvtana s Dlhányi Zs. olvasókönyve nyomán és kapcsában 
végeztetett a rendes alaktan majdnem egészen, elemeztettek és emléztettek olvasmánydarabok, s készítettek 
megfelelő nyelvtani dolgozatok. Tanár : Benka.
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*) E  beszédet, minthogy korábban a maga helyén az ifjak nem olvasták volt, számukra ez osztályban találtuk pótlandónak.



II. oszt,, bet. 3 ó ra : Torkos L. nyomán rendhagyó igék és mondattan. Hetenk. 2 Írásbeli feladvány : 
mondatok, ügyiratok, elbeszélés utáni leirások. A Dlhányi-féle olvasókönyvbül 30 darab olvasva, elemezve, 
26 egyúttal emlézve.

III. oszt. liet. 3 ó ra : Imre S. mondattana nyomán egyszerű mondat-kötés, — egyezés, — ejtés-, 
idő es módtan, — összetett mondat-kötés. Otthoni és tanodái gyakorlások a mondatkészitésben és öt leírás, 
Indali olvasókönyvéből számosabb darab olvasva s elemezve, 14 emlézve is. T anár: Szemián Dén.

IV. oszt. hetenk. 3 ó ra : Irálytani útmutatások mellett folytonos gyakorlás körmondatok, ügyiratok, 
leirások, elbeszélések feltevésében; minden kéthótbeu egy-egy otthoni nagyobb dolgozat. Indali IV . oszt. ol
vasókönyvének olvasása elemzéssel és helyenkint emlézéssel.

V. oszt. hetenk. 3 óra: Zsilinszky M. magyar irodalmi kézikönyve nyom án: támaszkodva megfelelő 
példánymüvek fejtegetésére és részbeni emlézésére előadatott a magyar verstan s az elbeszélő költeményfajok 
elmélete. Zár- és otthoni dolgozatul készíttetett : 9 értekezés, 4 elbeszélés, 2 leírás, 1 beszéd, — összesen 1S 
munka. T an á r: Mihálfi.

VI. oszt. hetenk 3 ó r a : Zs. kézikönyve nyomán előadva a lyrai költészet, úgyszintén a történeti 
és bölcsészeti próza főbb fajai, kapcsolatban megfelelő mintamüvek olvasásával, s otthoni és tanodái dolgo
zásokkal, melyeknek száma 26. Tanár: Lányi.

VII. oszt. hetenk. 4 óra : még pedig 3 órában Zsil. k. könyve, itt-o tt jegyzetek nyomán ism ertet
ve a szónoki irály és drámai költészet, s kapcsolatban megfelelő müvek olvasva, fejtegetve, emlézve, szavalva, 
tan ár: Zsilinszky; — hetenkint 1 órában irály, számszerint 30 dolgozat, — ta n á r : Benka.

VIII. oszt. hetenk 3 óra: a Zsilinszky fé le  tanf. nyomán a széptan és a Névy László-féle kkönyv
szerint a magyar irodalomtörténet vázlata, kisérve olvasással s megfelelő számszerint 16 dolgozatokkal, — ta 
nár : Zsilinszky.

 5 . N é m e t  n y e l v t a n .

I. oszt. hetenk. 2 óra: Ballagi K. gyakori, n. nyelvtana szerint gyakorlás olvasás-, irás- és névra
gozásban, — szavak és mondatok emlézése. Tanár: Szemián Dán.

II. oszt hét. 3 ó r a : Ballagi nyomán az alaktan ; ehez folytatva az olvasás, szavak s mondatok 
készletének gyűjtése, — könnyebb gyakorlatok magyarból németre fordítva, stb. T anár: Szemián Dán.

III. oszt. bet. 3 óra : Ballagi K. nyomán név és igehajlitás, — ugyanannak olv. könyvéből 14 da
rab magyarra ford. elemezve, emlézve; Indaliból viszont németre forditva 7 darab tanár: Szemián Dén.

IV. oszt. hetenk. 3 óra: Ballagi K. nyelvtana befejezve, annak olvasókönyvéből számos darab mon- 
datilag elemezve s emlézve, megfelelő írásbeli gyakorlatokkal. T a n á r: Korén.

V. oszt, bet. 3 óra : Bonon Thewrewk A rpad német, tan- és olvasókönyve I. szerint 20 darab ol
vasva, ford. s részben emlézve; viszont a Schultz-Kolmár-Sváby-féle gyakorlatokból 24 visszafordítva magyar
ból németre. Tanár: Mihálfi.

VI. oszt. hetenk. 3 ó ra : Az V. oszt. alatt megnevezett kézikönyvből folytatólag olvasva, forditva, 
elemezve s részben emlézve Gellert, Kleist, Klopstock, Denis, Lessing, Winckelmann müvei, — otthoni, for
dítási s elbeszélési, számszerint 16 dolgozatokkal. Tanár: Lányi.

VII. oszt. liet. 2 ó ra : P. Thewrewk A. német tau. és olv. k. II-ik  részéből Engel, Garve, Pestaloz- 
zi, Bürger, Voss, Jakobs, Herder válogatott kisebb költeményei, úgyszintén Goethe Iphigeniájának I. és II. 
felvonása fordítva, magyarázva, nehány darab emlézve. Irásb. dolg. 14. Tanár korábban Szendy, majd ennek 
közbejött szembaja miatt, a II. félévben Lányi.

VIII. oszt, hét. 2 ó ra : Thewrewk (I.) nyomán folytatólag számos darab olvasva; — zárdolgozás 
volt 8, otth. dolg. részint fordítási, részint önálló, 15. Tanár: Sarlay.

6 .  F ö l d r a j z  é s  t ö r t é n e l e m .

I. oszt. bet. 3 óra: földrajzi fogalmak fejtegetése, földünk általános ism. Bellinger —  Fényes V il
ik kiadása szerint. Útmutatás térképrajzolásban Mihálfy J. fokhálózatai szerint Tanár : Dlhányi.

II. oszt. hét. 4 óra: elóbb Európa, Ázsia, Amerika politikai földrajza B atizfalvy  szerint, az tán  az 
ókor, mihez Zsilinszky Mihály „ Világtörténete életirati vázlatokban, II . kiadás“ használtatott. Térképrajzolás 
mint I-ben. Tanár: Dlhányi.

III. oszt. hét. 3 óra : egyetemes történelem a pún háborúktól kezdve jelen századig, Zsilinszky 
életirati vázlatai szerint, — párhuzamban földrajz ismétlés, Földképrajzolások Mihálfi J. fokhálózatainak 3 -ik  
kiadása szerint. T a n á r: Mihálfi.
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IV. oszt. hét. 3 ó ra : elébb Magyarország és Ausztria földrajza főtekintettel a természeti viszo
nyokra, az előadó tanár sgjtó alá rendezett füzetei szerint; 11-ik félévben Magyarország történelme, Dierner
Zsilinszky nyomán. A földrajzhoz azonkívül használta to tt: Jnstus Perthes kiadásából. „ A magyar birodalom 
kézi abrosza, a m. k. közokt. ministerium megrendeléséből; — s a föleik éprajzolások folytattatták Mihálfi fok
hálózatainak használata mellett.

V. oszt. hét. 3 ó r a : ókor, Szilágyi S. szerint, — párhuzamba ó-kori földrajz, fali mappák haszná
latával, és földképkészitéssel. A tanulók kezében Vaszary Kolozs történelmi atlasza. T a n á r: Mihálfi.

VI. oszt. hét. 3 óra: középkor, Szilágyi S. szerint. T anár: elébb Lányi, II. félévben Szendy.*)
VII. oszt. hetenk. 4 óra : újkor Szilágyi S. szerint. T an á r: Zsilinszky.
VIII. oszt. hét. 3 óra: Magyarország történelme Ladányi G. szerint. T anár: Zsilinszky.

*7 . M en nyiségtan ,

I. oszt. hét. 3 óra : a 4 főmüvelet egészekkel s törtekkel í Vonai, szög, egyenköz s egyenközények, 
szerkesztve és tulajdonaik szerint szemléltetve. T a n á r: Dlhányi.

II. oszt. hét. 3 ó r a : arány, hármasszabály, m értékism e; három és sokszögek térszámi,tásokkal T a
n á r : Dlhányi.

III. oszt. bet. 3 ó ra : „Mo’cnik-Szász algymnasiumi számitástahau Il-ik  része szerint ellentett ineny- 
nyiségek, hatvány, gyök; „Mocnik-Szabóky mértani nézlettana“ 11-ik. része szerint kör, körmérés. Tanár: Mihálfi.

IV. oszt. hét. 3 ó ra : a Ill-ik  osztálybeli taufonalak nyomán összetett viszonyok s arányok, ezek
nek alkalmazása, — I. fokú egyenletek 1 ism eretlennel; tömörmért..a. Tanár: Sarlay.

V. oszt. hét. 4 ó ra : Mauricz Rezső algebrája szerint a számok tizedes rendszere, ellentett számok, 
végszerü s végszerütlen számok magyarázata, algebrai alapműveletek, arányok s arányiatok s ezeknek alkal
m azása; — Mocnik-Szabóky felgymnasiumi m értana nyomán lapmértan. T anár: Szendy.

VI. oszt. hét. 3 ó ra : az V ikben kitett taníonalak szerint: az elébbi tanfolyamban végzetteknek 
futvásti átismétlése után, hatvány, gyök, végszerütlen és képzetes mennyiségek, logarithmusok, I. fokú ha tá
rozott egyenletek 1, 2 s több ismeretlennel; tömörmértan. T anár: Szendy.

VII. oszt. hét. 3 ó ra : u. a. tanfonalak sz. az egyenletek ismétlése, aztán tiszta és vegyes II. fokú egyen
letek  1, s a könyebb esetek 2 ismeretlennel, számtani mértani haladványok s ezeknek alkalmazása a kam at 
kam atjának és járadékoknak kiszámítására, egybevetéstan és Newton binom -tétele; sikháromszögtan s az al
gebraalkalm azása a m értanra, — elemzési mértan a sikon. T anár: Szendy.

8 .  T e r m é s z e t -  é s  v e g y t a n 

u l .  oszt. bet. 3 éra: első félévb. természettaní földrajz, Lutter János ily czimii vezérfonala szerin t: 
„Az általános természettaní földrajz alapvonalai, I I ■ javított kiadás. “ Tanár : Korén.

Második félévben a  vegytan rövid vázlata, Fehér Ipoly tanf. szerint T an á r: Sarlay.
IV. oszt. bet, 3 ó r a : természettan Greguss Gyula tankönyve szerint. T a n á r: Sarlay.
V. oszt. hét. 2 óra az I. félévb.: vegytan Fehér Ipoly felgymn. tanf. sz., ahoz kísérletek egy-egy 

külön 3-ik órában. Tanár : Sarlay. •
VII. oszt. bet. 2 ó ra : mennyiség- és természettaní földrajz, Linkess és Salamon vezérfonala szerint.

T an á r: Szendy.
VIII. oszt. hét. 6 ó ia :  term észettan inennyiségtani alapon. Előadta Sarlay.

9 .  T e r m é s z e t r a j z .

I. oszt. hét. 3 ó ra : Dorner sz. állattan. T an á r: Szemián Dán.
II. oszt. két. 3 ó ra : Dorner sz. ásvány és növénytan. T anár: Szemián Dán.
V. oszt. a II. félévb. hét. 2 óra: ásványtan Kriescli János tanf. szerint. T anár: Sarlay.
VI. oszt. hét. három ó ra :

első félévb. állattan Mihálka tanf. sz. — előadta Szendy. 
második félévb. növénytan Mihálka tanf. szerint, előadta Korén.

*) A csere történt utóbbinak szenvedő szemei miatt, melyek a VII. oszt.-ban vezetett német dolgozatok javítgatásától mogki- 
mélendők valának.



Í O .  B ö l c s é s z e t i  e l ö t a n .
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VII. oszt.. 2 ó ra : logika, Beck-Greguss nyomán, előadta Benka.
VIII. oszt. 2 óra : lélektan, u. a. nyomán előadta Benka.

11. M é r t a n i  s z a b a d k é z i  r a j z .

I. oszt. liet. 2 ó r a : az elemi mértani ra jzb ó l: egyenes vonalok öszvegezése kivonása, sokszorozása, 
osztása, s ezeknek alkalmazása éldtményi rajzolatokra, főleg Zierer nyomán. T a n á r : Benka.

II. oszt. hét. 2 ó r a : sikmértani idomrajzok • egyenes vonal, szögek, háromszögek, sokszögek, csil
lagidomok, kör, ezeknek gyakorlati alkalmazása Schrőder K. v. í. szerint. R ajzm inták: Miller, Zierer, Szem- 
lér, Landau, Múzsák, Dölle. — T a n á r: Mihálfi.

III. oszt. hét. 2 ó ra : Zierer és Schroder vezérfonalainak nyomán főleg göi’be vonalak szerkesztése 
s ezeknek alkalmazása ókitményi rajzolatokra; — Il-ik  félévb. kísérletek nagyobb szabású ékitményi rajzola
tok szerkesztésében Landau mintái szerint. T a n á r : Benka.

IV. oszt. hét. 2 óra: úgy amint a II. osztályban, hozzáadva a keriilék s a többi szabályos vona
lak rajzolását. Tanár Mihálfi.

1 2 .  S z é p m i s .

I. oszt. hét. 2 óra. Tanári útm utatás nyomán taníto tta egy tanítóságra készülő nagyobb ifjú.
II. oszt. hét. 1 óra, Mint az elsőben.

b) Részben kőtelezők.

1. S z a k i r á n y o s  e l ő k é s z í t é s  t a n í t ó s á g r a .

A békési ág. hitv. evang. esperesség, mint a főgymnasium patronusa, nem alacsonyabb de m aga
sabb fokú tanítói képzettség igényéből indulva,*) oly felgymnasiumi tanulóknak, kik az esperesség területén 
egykor tanítókul alkalmaztatni óhajtanak, szakirányos előkészíttetését oly módon eszközölteti, hogy azok a 
vallástant, magyar nyelvtant, irályt, irodalom történetet, német nyelvet, hazai és egyetemes történelm et, föld
rajzot, természetrajzot, physikátés vegytant, logikát ós lélektant a 4 felgymnasiumi tanfolyamon á t fokozato
san a többi felgymnasiumi tanulókkal együtt tanulják és gyakorolják, ezeken kivül azonban ugyanannyi éven 
á t  különleg taníttassanak és képeztessenek szintén a magyar tanítási nyelv használata m ellett: a nevelés- és 
tanitás-tanban, módszertanban, katechetikában, iskolaismében, a zene gyakorlatában és elméletében, egyházi 
zenében és műéneklésben, zongora, fúhangora és orgona, részben hegedű használatával, továbbá mennyiség- 
tanban, az alkalmazás terén szükséglendő szláv nyelvben s ezzel kapcsolatosan a nép kezében lévő egyházi 
énekkönyv, káté ós biblia bővebb ismeretében, — végre a 4 előkészítő tanfolyam végeztével tartozzanak, mi
előtt képesítő vizsgára jelentkezhetnének, egy gyakorló évet kitölteni segédminőségben valamely, az igazgató
ság javallása szerinti rendes tanítónak oldalán. Ily szakirányos előkészítésben ezidén részint V., részint V I, 
részint VII- beli ifjak (tehát VlII-ból senki), számszerint 12-en részesülvén, nekik e cimen, megfelelő fokoza
tos egymásutánban és csoportok szerint, előadták :

Benka összesen 10 heti órában : elméleti és gyakorlati zenét, raűéneklést (utóbbit I ld ii  Nándor 
énektani vezérfonala szerint) s ennek alkalmazása gyanánt egyházi 1, 2, 3 hangos éneklést; katechetikát; 
iskolaismót.

Kicska összesen 8 heti órában részint egy csapattal a zenét, részint a biblia-, káté-, és ének- 
könyvísmét kapcsolva a szláv nyelv elméleti és gyakorlati ismertetésével.

Sarlay, majd (közbejött óraterv módosulás m iatt) S zendy: hetenkinti 2 órában a mathesist tekin
tette l főkint a leendő néptanító kellékeire.

2 .  S z l á v  n y e l v .

Az illető algymnáziumi növendékeknek előadta Korén István.
III. oszt. hét. 2 ó r a : nyelvtan Vzorkak szerint.
II. oszt. hét. 1 óra : mondattan iró tt füzetek szerint.

*) S az ekkép előképzettek, kik ezen egyházmegyében főkint magán Szarvason alkalmazvák, ez igénynek valóban megfelelnek.
4
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B) Kötelezetlen tárgyak, mellékintézctck.

1. T e c h n i k a i  r a j z .  Ebben 2 vegyes osztályú csapatot, fejenként 6 frtnyi m agán-tandij szedése 
mellett, vezettek Lányi és Zsilinszky tanárok. Ez önkéntes rajztanulók száma 41.

2 .  Z o n g o r a i s k o l a .  Ennek 8 zongorája mellett gyakoroltatnak az ugynev. képezdebeli ifjak. 
Azonkivül 7 ifjút, a főiskolai pénztárba fizetett busz-busz frtnyi díjért, gyakorolt Chovan Zsigmond, egy
házi karigazgató.

3 .  D a l á r d a .  A tanulói dalkart, melynek tagszáma ezidén 62-re rúgott, a 4 bangu éneklésben, 
egy fúhangora használata mellett, betenkinti 2 órában gyakorolta Benka Pál műónektanár. A dalár ifjak e 
cimen dijt nem fizetnek.

4 .  A . f r a n c i a  nyelvet 2 vegyes osztályú csapatnak, fejenkinti 20 frtnyi magán-tandij szedése 
mellett, Szeudy tanár tanította.

5 .  A . g y o r s í r á s t .  Stolze rendszerének alapján, heteukinti 2 órában, négy-négy frtnyi évdij 
szedése mellett, 10 ifjúnak előadta Küffer Béla VI. oszt. nüv.

6 .  Ö n k é p z ő - k ö r .  Ez, alakulva a 2 felsőbb osztály tagjaiból,, Zsilinszky tanár elnöklete a la tt 
magyar irályozásban s kölcsönös műbirálásban képeződött. Ezévi tagszám : 42, t i tk á r : Masznyik G yula; zsen
geszerkesztő : Krajcsovics Soma, könyvtárnok : Bácsy L ajos; pénztárnok Masznyik Endre, e llenő r: Kovács 
László, levéltárőr: Füchsel Ármin.

IV.
Tárgy- és óra-beosztási táblázatok.

A) A kötelező tárgyak és órák beosztása.
A lta lán  (gym nasiu m i) és részben  (képezdei) kötelező heti órák elosztása a tanerő k  közt.
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Benka Gyula r. t. _ —- ______ 3 1 --- ______ __ __ ,
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22
Dlhányi Zsigmond r. t. — 6 — 3 — — --- 7 6 --- -- — -- —! 22
Kicska Dániel r. t. 2 6 4 8 20
Korén István r. t. 2 6 — 3 — 3 3 — — 3 --- — -- 20
Lányi Gusztáv r. t. 2 — 8 — 3 5 — — — 18
Mihálfi József r. t. — —• —• — 3 3 — 9 3 --- --- 4 --- -- 22
Sarlay János r. t. — — — — -— 2 — — 3 13 -- - --- -- 18
Szemián Dániel r. t. 4 6 — — — 5 — — — 6 -- — --- -- 21
Szemián Dénes r. t. 2 12 ■— 3 — 3 — — — --- -- ______ --- -- 20
Szendy György r. t. — — — — — — — 3 10 3 — -- 2 18
Tatay István r. t. 12 4 16

1 Zsilinszky Mihály r. t. 4 — — 2 4 — — 7 — — -- ------- — 17
1 Szépírás tanitó 1 — 3 —■ 3
Jeg yzetek . 1. A  B e n k á r a  és M i h á l f i r a  eső 22 órány i h e ti  ö sszegbe  be  van  tu d v a  négy-négy  ra jz ó ra  is, m ely az illető  o sz tá

lyo k ra  nézve kö te lező  ugyan , de részükrő l a rá ju k  k ö te lező leg  esendő 18 h e ti ó ra  fö lö tt  önkéntesen  lön  k ü lö n  d íja 
zás m elle tt vállalva.

2. A 20 h e ti óra, m elyekben 12 felgym nasium i tan u ló n ak  szak irányos előképzése a tan ító sá g ra  eszközölte tik , a  3 szláv- 
ó rával együ tt, m ely csak részben  kö telező , a ta n á ro k ra  kü lönben  esendő h e ti ó raösszeget fe lszaporitja  ugyan  214- 
rő l 237-re, de a  gym nasium i o sz tá ly o k at kö telező  h e ti ó rák  öszvegében nem  szerepe lhe t, s in n é t a  k é t táb láza t k ö z 
t i  óraszám különbség.
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B) Gymnasiumi általán kötelező lieti órák osztályok szerint.

Gymnasiumi os/.tály
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I. 2 6 3 2 3 3 „ 3 2 2 26
11. 2 6 — 3 3 4 3 — 3 2 1 27
III. 2 6 — 3 3 3 3 — 3 2 -------- 25
IV. 2 6 — 3 3 3 3 — 3 2 ------- 25
V. 2 6 4 3 3 3 4 — 2 — ------- 27

VI. 2 6 4 3 3 3 3 — 3 — ------- 27
VII. 2 6 4 4 2 4 3 2 2 — -------- 29
VIII. 2 6 4 3 2 3 ------- 2 6 — ------- 28

Összeg 16 48 16 25 21 26 22 4 25 8 3 214

Jegyzetek. 1. H a az A) táb láza t szerin ti 237 órány i h e ti összegből az o tt szereplő 23 részben-kötelező  ó rá t (20 p raep a ran d . és 3 
szláv), levonjuk, nyerve lesz a  tan u ló k a t á lta lán  kötelező  214 órányi h e ti összeg, m elye t je le n  táb láza t tü n te t  ki.

2. A vegytani kisérlet-óra, melyet Sarlay tanár I. félévb. az V. osztálynak hetenként adott, kimutatásunkban nem sze
repel, azért, mert a rendes órák keretén kivül tartatott.

Y .

Taneszközi gyűjtemények gyarapodása.

A) Könyvtári gyarapodás.

A főiskolai könyvtár gyarapodott:
1. V á s á r la t  u t j á n :  Dölle Ö. Gyakorlóiskola. — Freund W. W iestud irt man Philologie ? — Szin- 

nyei Gerzson, Vélemény a gymnasiumi szervezkedés ügyében. — Bokor József, A középiskola eszménye. Müller 
J. Lehrbuch der kosmischen Physik. Atlas. — Hunfalvi Pál. Tanulmányok. — Faló  András. Az 1662-ki or
szággyűlés. _ ■— Haberern Jon. Aristoteles ethikája. — Frauenstädt F. Schoppenhauers sämmtl. Werke. — Tö- 
rök-magyarkori történelmi emlékek. Imre Sándor. A magyar nyelvújítás óta divatba jö tt idegen és hibás 
szólások birálata. — Budenz Józs. Magyar-ugor összehasonlitó szótár. — Donner 0 . Vergleichendes W örter
buch der Finnisch-ugrischen Sprache. — Ballagi Mór. Magyar-német és német-magyar szótára, legújabb kia
dás.   Stielers Hand-Atlas. — Schliemann Fr. Trojanische Alterthümer. — J/«,®Zey-Magyar Előadások az
elemi élettan köréből. — Wigand A. Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und Cuwiers. — 
F r aknái Vilmos. Magyar országgyűlési emlékek. — Hazslinszky Fr. Magyarhon viránya r r  21 kötet.

Ezekhez járultak  némely nagyobb müvek folytatékain kivül még a következő folyóiratok: Révész I. 
Magyar prot. egyházi és isk. figyelmezö. — Ballagi M. Prot. egyházi és isk. lap. — Heinrich és Kleinmann
Magyar tanügy.   Szarvas G. Nyelvőr. — Szana  T. Figyelő. Beöthi Zs. Athenaeum. — Dobay J. Békés. —
Gyulai P. Budapesti Szemle. — Gyertyánffy István, Néptanítók lapja. — Bonitz-Hirschfelder-Rüklé, Zeitschrift 
für das Gymnasialwesen. — Petermann K. Mittheilungen aus Justus 'P erthes geogr. Anstalt über wichtige neue 
Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie. — Andree K. Globus, illustr. Zeitschrift für Länder 
und Völkerkunde. — Gottschall R. Unsere Zeit, deutsche Revue der Gegenwart =  16 kötet.

2. A já n d é k  u t j á n :  A magyar tudományos Akadém iától: Almanach 1873. Akadémiai érte- 
sitő. — Nyelvtudományi, történelmi, philosophiai, társadalmi, m athem atikai és természettudományi értekezések



Nyelvtudományi, archeológiái és mathematikai közlemények. — A m. t. Akadémia évkönyvei. — Monumenta 
Hung. Ilistorica. — Török-magyarkori történeti emlékek. — Archivum Rákóczianum. — Magyarország hely
rajzi története. — A füvészet alapvonalai. — A helyes magyarság, elvei. — A hazai és külföldi iskolázás a XVI- 
dik században. — A régi Pest. — Monuménta archeologica. =  23 kötet.

N i Horváth Sámuel volt esperes és tót-komlósi ev. lelkész ű r tő l : Mikes Kelemen törökországi le
velei. — Bajza összegyűjtött munkái. —• Kölcsey minden munkái. — Kisfaludy Károly minden munkái, — b. 
Eötvös József, Gondolatok. — B. Józsika Miklós Egy magyar család. — Horváth Mihály, Magyarország törté
nelme. —  Hunfalvi János, Egyetemes történelem. — Ujabbkori ismeretek tá ra .— Hunfalvi P. Platon munkái. 
Homer Iliasa. — Budapesti szemle. — Greguss Gy. Természettani földrajz. — Schmieder Mythologie d$r 
Griechen und Körner. Genersich, Geschichte von Oestreich, Böhmen u. Ungarn. Rircher, Ovid. “  36 kötet.

Nt. Neumann Károly fazekasvarsándi ev. lelkész urtól : Garibaldi J. A szerzetesek uralma. — De 
W ette, Lehrbuch der hebräisch-jüdischen Archeologie. — Blázy L. Prot, uj zsinati törvények. — Schwegler, 
Geschichte der Philosophie. — Kerkápoly K. Prot, egyházalkotmány. — Révész I. Dévay Biró Mátyás élete, 
Fabó A. Monumenta ev. aug. Conf. in Hungária historica — 8 kötet.

Mélt. b. Podmaniczky Frigyes orsz. képviselő u r tó l : országgyűlési jegyzőkönyvek, naplók és iromá
nyok, száinszerint 89 kötet.

Boldog emlékezetű Dorner József pesti, egykor szarvasi tanár hagyatékából : Wagner, Pharmaceu- 
tisch-medicinische Botanik. Oken, Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände. — Abbildungen zu Okens Na
turgeschichte. — Dietrich Synopsis plantarum. — Humboldt A. Central Asien. — Naumann, Elemente der 
Mineralogie. — Zeubert, Die Pflanzenkunde in populärer Darstellung. — Vogt, Zoologische Briefe. — 
Blumenbach, Abbildungen naturhistorischer Gegenstände. — Handbuch der Naturgeschichte. — Whewell-Lit- 
row, Geschichte der induktiven Wissenschaften, — Giebel, Die Säugethiere. — Vogler, Erde und Ewigkeit. 
Sadler, Adumbratio Epiphyllospermarum, — Perty, Grundzüge der Ethnographie. Sadler, Flora Comitatus 
Pestiensis. — Klenke. Die Natuwissensehaften der letzten fünfzig Jahre, ~  33 kötet.

T. Godra Bertalan u r tó l : Monographia von Syrmien, Ethnographisch topogr. kulturhist. u. statis
tische Skizze. 1 k.

T. Szklenka Dániel körjegyző u rtó l: Novus synonymorum, epithetorum et phrasium poeticarum
thesaurus. — Molnár, Magyar könyvház. =  2 k.

T. Chovan Viktor apatelkx ev. lelkész u r tó l: Grunert, Archiv der Mathematik und Physik, mit be
sonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lehrer an höheren Unterrichtsanstalten. — 50 kötet.

T. Réthy Lipót aradi nyomdász u r tó l : Titus Lucretius Carus tankölteménye a természetről. 1 k.
T. Lampel Róbert pesti könyvkiadó u r tó l : Pokorny-Dékány. A növényország képes természetrajza. 

Az ásványország képes term .-rajza 2 k.
T. Zsilinszky Mihály tanár u r tó l : Szarvas város történelm e és jelen viszonyainak leírása. Tesche- 

dik Sámuel önéletirása.
T. Zsilinszky Endre tanárjelölt u rtó l: Budenz József Rövid finn nyelvtan.
Kemény Ödön VIII. oszt. tanulótól: Crouy nemzetségnek története, nemzedékrende és oklevéltára.
Hojcsy Sándor V. oszt. tanu ló tó l: Egyházi énekek és imák.

É v i tu d ó s i tv á n y a ik a t  a múlt évben következő^hazai tanodák küldöttek meg főiskolánknak: az 
tglói ág. h. ev. főgymnasium; szentesi hat osztályú gymn. tanfolyammal egybekötött polgári tanoda; selmeci ág. 
h. ev. kér. lyceum; K. k. halasi helv. h. lyceum; nagy-körösi belv. h. lyceum; pesti ág. h. ev. főgymnasium; 
debreceni helv. h. főtanoda; soproni ev. lyceum és tanitóképezdo; csurgói helv. h. gymnasium; pápai helv. h. 
főtanoda; rimaszombati egyesült protest. gymnasium; nyíregyházi ág h. ötosztályu gymnasium; aszódi evang. 
algymuasium; rozsnyói ág. h. ev. kerületi nemzeti főgymnasium; sárospataki ref. főiskola; h.-m .-vásárhelyi ref. 
lyceum; bonyhádi ág h. evang. algymnasium; bajai kath. főgymnasium; pannonhalmi sz. Benedekrend győri 
főgymnasiuina; rozsnyói r. kath. főgymnasium; szabadkai kath. főgymnasium; jászóvári premontrei kanonokr. 
kassai kath. főgymn.; pannonhalmi sz. Benedekrendi soproni kath főgymn.; szathmari kath. kir. főgymnasium; 
gyulafehérvári r. kath. nagygymnasium; pozsonyi kir. kath. főgymnasium; eperjesi kir. kath. főgymnasium; besz
tercebányai kath. kir. főgymnasium; cisterci rend pécsi kath. főgymnasium; premontrei kanonokr. nayyváradi 
kath. főgymnasium; bártfai r. k. kisgyran.; kegyesr. budapesti főgymn.; K. k. félegyházi r. k. algymn.; csik- 
somlyói x. kath. VII. osztályú gymn.; nyitrai r. kath. főgymn.; temesvári r. k. főgymn.; csorna-prem ontreika
nonokr. keszthelyi r. kath. kisgymn.; kegyesr. szegedvárosi főgymn.; jászberényi kath. főgymn.; kegyesr. n.-ká- 
rolyi r. kath. uagy-gymn.; cisterci rend egri kath. főgymn.; kir. ./dsse/-műegyetem; munkácsi m. kir. állami 
reálgymn.; Dúshegyi Márton reálgym n.; székelyudvarhelyi kir. állami főreáltanoda; kolozsvári m. kir. tudomány
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egyetem; lőcsei m. kir. állami főreáltanoda; modori m. kir állami tanitóképezde; nagy-kallói m. kir. állam i 
alreáltanoda; körmöcz-bányai in. kir. állami főreáltanoda; m. kir. középtanodai tanárképezde; ceglédvárosi nyil
vános polgári fiú- és leányiskola; losonci állami tanitóképezde; b.-csabai ág. h. ev. egyház iskolái; uj-oerbászi 
felekezeti jelleg nélküli alreálgym nasium ; szegedi m. kir. állami főreáltanoda; székesfehérvári városi főreáltano
da; budai kir. főreáltanóda; Budapest terézvárosi állami főreáltanoda; békési reálgym n.; b.-csabai ág. h. ev. 
reálgymn. Pest-józsefvárosi alreáltanoda; Sopron városi főreáltanoda; nagy-röczei tó t főgymn. és tanitóképezde ; 
Modor városi polgári fiú- és leányiskola; temesvári m. kir. állami főreáltanoda —  67.

Az 187:,/4-ik évig volt összesen =  7770 kötet.
Ez idei gyarapodás az értesítőkkel együtt 349 „

összesen 8119 „

B) A régiségtárt

szaporították szives ajándékaikkal : Kuczkay János ügyvéd ur 1 d. perzsa ezüstp., Zlinszky István 
kasznár ur 1 d. világkiállit. emlékpénz, Benczúr Sándor gazdász ur 2, Szabó Bálint iparos ur 1, Bartholo- 
meidesz János tanuló 1, Füchsl Adolf tan. 1, Adámi János tan. 1, Sinkovicz Lajos tan. 1 ezüstpénz; továbbá
Eischer Lajos volt tanuló 7 d. ezüst és több d. rézpénz.

C) A természetrajzi gyűjtem ény

következőkkel szaporodott:
helybeli lakos Pékár András a Köi’ös folyamban halászás közben egy óriási „mamut-fogat“ találván, 

azt a városi elöljáróság rendelkezése alá bocsátá, honnét az ajándékképen a múzeumnak lön átküldve, Janurik
János városi biró és Pól Dániel főjegyző urak becses sorainak kíséretében.

Tichy Kálmán budapesti fényképész ur Észak-Amerikából ezidén té rt vissza, tengerentúli kagy
ló-gyűjteményéből több fajokat képviselő ritka szépségű szemelvényt adatott á t múzeumunknak nálunk tanu ló  
unokaöcscse —• Kiss Gyula — által.



VI.

Az l873L-re bekeblezett tanulók névsora.
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I. osztály.
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Szül- és lak-hely T ápdaosz-
tályz.

É v k ö zb . vál- 
tozás

Bácsy István ny- helv. h. 1861 Gyoma Békésm. részb. fiz. t.
Bandhauer Lajos ny- r. 1% 1862 Gyula Békésm. részb. fiz. t. —-
Bárándy István ny- r. k. 1864 szh. F.-Varsány lh. Szakállos He- 

vesm.
—

Bárány Béla ny. r. k. 1863 Szarvas Békésm. — —
Baumer Gyula ny. móz. h. 1863 T. Földvár Hevesm. —
Benkó János ny- ág. h, 1861 Szarvas Békésm. —
Bilicz Sándor ny- móz. h. 1863 Gyula Békésm. —
Biró János ny. helv. b. 1862 Gyoma Békésm. — —
Farkas János ny. ág. h. 1860 Szarvas Békésm. .— —
Fischhof Samu ny. móz. h. 1862 Rékás Temesm. — —
Gál Imre ny. helv. h. 1862 Öcsöd Békésm. részb. fiz. t. —
Gáiik István ny- ág. h. 1861 Czibakháza Hevesm. — —
Garay István ny. ág. h. 1862 Nagylak Csanádm. részb. fiz. t. —.
Gazsó Pál ny- ág. h. 1861 Szarvas Békésm. — —
Glaszner Zsiga ny. móz. v. 1862 n )> — —
Grűnfeld Ede ny- móz. v. 1861 y> » — —
Gulyás János ny. ág. h. 1860 n » — —
Gyukics György ny. g. kel. 1857 K.-Torák Torontálit). fiz. tápd. —
Horváth Antal ny- r. k. 1863 szh. Kunhalom lh. Sz. Tamás fiz. tápd. II. félévb. f

Hevesm.
Horváth István ny. ág. h. 1861 Nagylak Csanádm. részb. fiz. t. —
Izbéky Dezső ny. helv. h. 1861 Öcsöd Békésm. részb. fiz. t. —
Janurik Pál ny. ág. h. 1862 Szarvas Békésm. — —
Kemény Árpád m ag. t. ág. h. 1863 Makó Csanádm. — —.
Kiskéry Andor ny- helv. h. 1861 szh. Békés lh. Gyula Békésm. részb. fiz. t. —
Klenk János ny- ág. h. 1861 Szarvas Békésm. — —
Korosy Ferencz ny. ág. h. 1862 szh. Hódos Temesm. lk. Béba részb. fiz. t. —

Torontóim.
Kovách Ágost ny. ág. h. 1864 szh. Aradácz lh. K.-Kikindán To részb. fiz. t. —

rontóim.
Kovách Géza ny. ág. h. 1862 szh. Aradácz lh. K. Kikindán To részb. fiz. t. —

rontóim.
Kovách János ny ág. h. 1859 -Szarvas Békésm. _ —
Kozsuch András ny. ág. h. 1862 Szarvas Békésm. — —
Köles Sándor ny. helv. h. 1862 T. Földvár Hevesm. — —
Kutlik Dániel ny. ág. h. 1863 Bánhegyes Csanádm. részb. fiz. t. —
Kutlik Péter ny. ág. h. 1861 Bánhegyes Csanádm. részb. fiz. t. —
Laszky Ármin ny. móz. v. 1863 Budapest. — —
Lichtmann Mór m ag. t. móz. v. 1862 Orosháza Békésm. — —
Litauszky István ’ ny. ág. h. 1862 Szarvas Békésm. — —
Mayer Béla ny. r. k. 1862 szh. Gyoma lh. Körös-Tarcsa részb. fiz. t. — !

Bökésm.
Marsai Dániel ny. ág. h. 1863 Szarvas Békésm. — —
Masznyik Dániel ny. ág. h. 1863 T. Földvár Hevesm. részb. fiz. t —
Matúsik Károly ny. ág. h. 1862 Szarvas Békésm. — —
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Szül- és lak-hely Tápdaosz-
tályz.

ílvközb. vál
tozás

Melis János ny- ág. h. 18(51 Szarvas Békésm.
. Misley Béla ny- belv. h. 1863 Gyula Békésm. _ i

Mladin Romulus ny- g. kel. 1862 Kurtics Aradm. fiz. táp.
Moraucsik Samu ny. ág. h. 1862 Szarvas Békésm.

i ..
Neumann Sándor mag.t. móz. v. 1863 Orosháza Békésm. -
Novák Gyula ny ág. h, 1861 szh. Szarvas 1b. Bánfalva Bé

késm.
félingy .t. —

Ongyecskó István ny- r. k. 1861 Szarvas Békésm. •--- II. félévb. k.
Orovecz János ny- ág. h. 1860 T. Földvár Hevesm. --- -
Petrovics Szabbas ny- g. kel. 1861 Nagylak Csanádm. fiz. tápd. --
Pollák Honrik ny. móz. h. 1862 Szarvas Békésm. — .
Pollák Samu ny. móz. h. 1861 Endrőd Békésm. —
Povázsay András ny- ág. h. 1863 Szarvas Békésm. — .__
Povázsay Pál ny- ág. h. 1862 ii n — _
Réthy Dezső ny- ág. h. 1863 11 1) — ---.
Sárkány Pál ny- ág. h. 1862 1) — ---
Sinka Mihály ny- r. k. 1861 Sz.-András Békésm. — I. félévb. kil.
Spaunagel Károly ny- ág. h. 1861 Bulkesz Bácsin. fiz. tápd. __
Spat Sándor ny. móz. h. 1860 Szarvas Békésm. __ __
Spát Henrik ny- móz. h. 1861 11 1) --- ---
Strba János ny. ág. h. 1860 Komlós Békésm. íél ingy. t. __
Schumacher Ádám ny. r. k. 1859 szh. Fegyvernek lh. Szentmiklós 

Szolnokm.
— ---

Sváby Ödön ny- r. k. 1863 D. Ványa Hevesm. __ ---
Szendy Árpád ny. ág. b. 1863 Szarvas Békésm. — ---
Szitó Ferencz ny. r. k. 1863 Szt.-András Békésm. —
Szlovák Gyula ny- ág. h. 1863 Szarvas Békésm. — ---
Sztehlo Kálmán ny. ág. h. 1862 Makó Csanádm. — ---
Tóth Mátyás ny- ág. h. 1861 Szarvas Békésm. _ I. félévb. f
Trnovszky Samu ny- ág. h. 1861 11 >1 — __ _
Yelky János ny- ág. h. 1859 11 11 — ---
W agner Ádám ny- ág. h. 1863 M.-Berény Békésm. részb.fiz.t. ---
Weinberger E de ny- móz. h. 1862 Szarvas Békésm. . __ .---
Weisz Jakab ny. móz. h. 1862 11 11 ■ __
Wildmann Lajos ny- móz, li. 1862 Ványa Hevesm. __ ---
Wolí Vilmos ny. móz. h. 1863 M.-Bei’ény Békésm. fiz. tápd.
Zih Kálmán ny. helv. h. 1S62 Sz.-András Békésm. ---
Zöld Zoltán ny- belv. b. 1862 Gyom a Békésm. részb.fiz.t. __
Zűsz Samu ny- móz. h. 1862 Szarvas Békésm. — -

II. osztály-

Adamovics János ny- r. k. 1860 Szarvas Békésm. I. félévb. kil.
Bartoloineidesz Kálmán ny- ág. h. 1861 Nagylak Csanádm. részb. fiz. t. --
Bikády Antal ny- ág. h. 1862 Orosháza Békésm. részb. fiz. t. --
Boros Gyula ny- ág. b. 1863 Szarvas Békésm. _ --
Brózik Gyula ny- ág. h. I860 M.-Berény Békésm. -- . --
Czingel László mag. t. r. k. 1861 Martfű Hevesm, -- --
Dajcsensmid János ny- ág- b. 18-59 Szarvas Békésm. -- --
Dedinszky Béla ny- ág. h. 1861 Makó Csanádm. részb. fiz. t. —
Diel Nándor ny- ág. b. 1863 Zsombolya Torontálm. — --
Döbosfy Ferencz ny. r. k. 1862 Szarvas Békésm. — --
Fésűs Dániel ny. helv. h. 1861 Gyoma Békésm. részb. fiz. t. --
Finály Zsigmond ny- móz. h. 1862 szh. Szarvas lh. Szent-András — --

Békésm. «
Fisclil Samu ny- móz. h. 1860 Szarvas Békésm. — ---
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Franko István ny. r. k. J 861 Szarvas Békésm.
Frankó Pál ny. ág. h. 1861 n n — —  -i,
Gál István ny. ág. h. 1861 Tót-Komlós Békésm. részb. fiz. t.
Golián Lajos ny ág. h. 1861 Szarvas Békésm. — —
Hanák Lajos ny- móz. v. 1862 11 11 --- : —

Haragos Árpád ny- r. k. 1862 Csatiád Csanádm. --- —

Haskó Endre ny. ág. h. 1859 Szarvas Békésm. ---- — .
Horváth János ny- r. k. 1860 szh. Kunhalom Hevesm. lh. Ki fiz. tápd. —

rályság Csongrádm.
| Jeszenszky Ignátz ny. ág. h. 1862 Fibis Temesm. — —

Kis _ György ny. ág. h. 1862 Szarvas Békésm. . — —
Klein József ny- móz. h. 1862 Sz.-András Békésm. —  . —:
Kolompár János ny. ág. h. 1859 Szarvas Békésm. — —
Kondacs Pál ny. ág. h. 1859 n — —

Kondacs Pál ny. ág. h. 1860 ii ii — II. félévb. k.
Kontúr Béla ny. r. k. 1863 » ii — —

Konyecsny János ny. ág. h. 1861 ii i* — —
Kovács Pál ny. ág. h. 1860 Orosháza Bt-; 'sm. fél ingy. t. —

K rutschnitt Antal ny- ág. h. 1861 Cservenka La sm. — —
Kutlik Sándor ny- ág. h. 1861 Bánhegyes Csanádm. részb. fiz. t. —  |
Kvacsala János ny. ág. h. 1862 Petrovácz Bácsin. ’részb. fiz. t. —

Lam ner Vilmos ny. ág. h. 1860 Cservenka Bácsin. — —

L ázár S ándor ny. r. k. 1864 szh. Gyula lh. Szarvas Békésm. — —
Litauszky István ny. ág. h. 1860 Szarvas Békésm. — . —
Marjan Mihály ny- r. k. 1858 sz. N. Szentmiklós lh. N. Becs részb. fiz. t. —

kerek Torontóim.
Mikolay Pál ny. ág. h. 1861 Szarvas Békésm. — — ’
Mikus János ny- ág. h. 1860 Nagylak Csanádm. részb. fiz. t. —

Oláh Péter ny. helv. h. 1860 Gyoma Békésm. — I. félévb. kil.
Orbán Árpád ny. r. k, 1860 Martfű Hevesm. — —

P álka György ny. ág. h. 1860 Szarvas Békésm. — —

Papp Virgil ny. g. kel. 1861 N. Halmágy Zarándm. fiz. tápd. —
Plavecz Gyula • ny. ág. h. 1862 Szarvas Békésm. — —
Pól Károly ny. ág. h. 1860 1? 11 —
Ponyiczky Pál ny. ág. h. 1863 11 11 —
Pritz János ny. ág. 1). 1861 11 11 — —

Rapcsák Lajos ny. r. k. 1860 Orosháza Békésm. fiz. tápd. —
Réthy Béla ny. ág. h. 1862 Szarvas Békésm. — —

Rohoska István ny. ág. h. 1861 11 < 11 — —
Rosenfold Samu m ag. t. móz. h. 1862 Csökmő Biharm. — —
Sárkány Ferencz ny- ág. h. 1859 Szarvas Békésm. — —
Siklován Péter ny. g. kel. 1859 Pócska Aradm. fiz. tápd. —
Szrnka János ny. ág. h. 1861 Szarvas Békésm. — —
Szrnka Márton ny- ág. h. 1859 ”, ”

— —
Szucsigán Vazul ny. g. kel. 1860 Sajtény Csanádm. fiz. tápd. —
Tribusz Ferencz ny- r. k. 1861 szb. Nagy-Szeben lh. Palota Csa — . —

nádm.
Valent Sándor ny. ág. h. 1862 Szarvas Békésm. — —
Varga Pál ny. ág. h. 1861 Makó Csanádm. fél ingy. t. —
W agner József ny. ág. h. 1861 M.-Berény Békésm. fél ingy. t. —
W einrich Béla ny. ág. h. 1861 szh. N. Szentmiklós lh. K. Zom- — —

bor Torontálm. — —
Weisz Ede ny. móz. h. 1863 Szarvas Békésm.
Weisz Kálmán ny. móz. h. 1862 Sz.-András Békésm. — —
Zuberecz Pál ny. ág. h. 1861 Szarvas Békésm. — —
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XXX. osztály.

B arta István ny- hélv. b. 1858 Sz.-András Békésm. H. félév, jö tt
Berner Mór ny- móz. b. 1861 Szarvas Békésm. — -- -
Blasko Samu ny- ág. h. 1859 W )) — _
Braun Károly ny- móz. h. 1859 n  n — --
Breituer Dávid ny- móz. h. 18G0 n  n — __
Brüller Ede ny- móz. b. 1861 ii ii — _
Csernyecky József ny- ág. h. 1859 ii n — __
Csörföly Lajos ny- ág. h. 1860 szh. Nagylak Csanádm. lh. T.-Kom- 

lós Békésm.
részb. fiz. t. --

Czárán Miklós ny- g. kel. 1856 Liget Temesm. fiz. tápd. -- -
Deutsch Lajos ny. móz. b. 1862 Szarvas Békésm. — .
Deutsch Miksa ny- móz. h. 1863 szb. Orosháza Békésm. lh. Ken — __

g. kel.
gyel Hevesm.

Drágán András ny. 1858 Nagylak Csanádm. fiz. tápd. --
Feiu Adolf ny- móz. b. 1859 szh. Szarvas Békésm. lh. Tószeg — --

ág. h.
Pestm.

Feyér Béla ny- 1861 Öcsöd Békésm. részb. tápd. ---
Fischer Ignátz ny. móz. h. 1859 Sz.-András Békésm. — --
Friedmann Adolf ny. móz. h 1861 Szarvas Békésm. — --
Fiichsel Zsigmond ny- móz. b. 1861 M.-Berény Békésm. fiz. tápd. --
Gremsperger József ny- r. k. 1858 szb. T.-Szt.-Miklós, lh. B arta He — —

móz. h.
vesmegye

Grimm Ármin ny- 1860 Szarvas Békésm. — --
Grimm Gyula ny- móz. b. 1862 11 r>

— --
Gutmann Ármin ny- móz. h. 1862 D — _
Gutmann Ferenc ny- móz. b. 1861 11 11

— _
Hanák Béla ny- móz. h. 1861 11 n

—. _
Hoffmann Ferenc ny- ág. b. 1859 Bulkesz Bácsm. részb. fiz. t.
Hoitsy László ny- ág. h. 1861 Dános Pestm. fiz. tápd. --
Holmik János ny- r. k. 1857 Szlanyica Árvám. ---
Klein Béla ny- móz. h. 1862 Szarvas Békésm. — --
Klein Vilmos ny. móz. b. 1860 JJ 11

— ---
Kocsis József ny. helv. h. 1861 n n

— ---
Kohn Náthán ny- móz. h. 1861 szh. Rózsahegy lh. Tepla Liptóm. — --
Komlószky György ny- ág. h. 1860 Szarvas Békésm. — ---
Kovalik József ny. r. k. 1861 szb. Maglód Pestm. lh. D.-Pente- fiz. tápd. ---

helv. h.
le Feliérm.

Kiilley Béla ny- 1862 szh. Sz.-Miklós lh. Szarvas Bé — --

ág. b.
késmegye

Langkoffer Ágoston ny- 1861 szb. Iviszács Bácsm. lh. Ó-Pazova részb. fiz. t. --- -
Szlavón.

Lányi Pál ny. ág. h. 1861 Szarvas Békésm. — --
Lapu Albert ny- ág. b. 1860 T.-Földvár Hevesm. részb. fiz. t. --
Laudisz Samu ny- ág. b. 1860 Szarvas Békésm. — --
Lelbach Keresztély ny- ág. h. 1860 Cservenka Bácsm. — --
Lux Kálmán ny. móz. h. 1861 Szarvas Békésm. — ---
Markovics Kornél ny. g. kel. 1859 Nagylak Csanádm. fiz. tápd. ---
Mikaeszku. Péter ny- g kel. 1857 Dragujeszt Temesm. 11 I. félév b.kil.
Mladin Miklós ny- g. kel. 1858 Kurtics Aradm. n —
Moisze Simeon ny- g. kel. 1860 Vojvodinc Temesm. n —
Molitorisz Gábor ny. ág. b. 1859 Szarvas Békésm. — II. félévb.k.
Molnár Soma ny. ág. h. 1859 n  r>

— —
Orgován Gyula ny- ág. h. 1862 Apatelek Aradm. ingy. tápd. — ’

Pajor József ny- ág. h. 1859 Uj-Arad Temesm. — —
Petyovan András ny. ág. h. 1859 Szarvas Békésm. — —■

5
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Plasia Traján ny. g. kel. 1858 szh. Gyula Békésm. lh. Gyorok 
Aradm.

fiz. tápd. —

Podany Lajos ny- ág. h. 186) Szarvas Békésm. _ _
Pollák Zsigmond ny- móz. v. 1861 n » _• __
Popovics Miklós ny- g. kel. 1.859 szh. Berzaszka lh. Vojvodinc Te- 

mesmegye.
fiz. tápd. —

Popovics Péter ny- g. kel. 1859 Agris Aradm. _
Rosenfeld Ármin ny- móz. v. 1861 Szarvas Békésm. ___ _
Rottmann Miksa ny- móz. v. 1860 szh. Békés lh. Szarvas Békésm. _
Serbán Sándor ny- g. kel. 1858 Nagylak Csanádm. fiz. tápd. _
Simkovitz Lajos ny- ág. h. 1861 Szarvas Békésm.
Stein Dávid ny. móz. h. 1859 szh. Ipolyság Hontm. lh. Szarvas 

Békésm.
— ' ■ ■ —

Steiner Jakab ny- móz. h. 1861 szh. T.-Sáp lh. Péteri Pestm. __r _
Tyirity Atanáz ny. g-_ kel. 1856 Pecska Aradm. fiz, tápd. I. félévi), kil.
Weisz Soma ny. móz. h. 1858 Szarvas Békésm. __ _
Weiszbrunn Ignátz ny- móz. h. 1859 szh. D.-Ványa Hevesen, lh. Ter- 

nova Aradm.
— —

IV. osztály.

Adámi János ny- ág. h. 1855 Szarvas Békésm.
Antal Vince ny. g. kel. 1858 Nagylak Csanádm. fiz. tápd. ——
Boros Béla ny- ág. h. 1860 Szarvas Békésm. _
Boros Mátyás ny- ág. h. 1859 55 55 _ ___
Botka Pál ny. ág. h. 1859 >5 _ .
Braun Adolf ny- móz. h. 1860 » » , _
Braun Vilmos ny. móz. h. 1859 55 55 - . _
Brózik Gusztáv ny. ág h. 1859 M.-Berény Békésm. rész. f i z .  t. _
Cbovan Zsigmond ny. ág. h. 1860 Szarvas Békésm. ___ _
Cáráu János ny- g. kel. 1857 Vojtek Temesm. fiz. tápd. _
Ilanko Samu ny- ág. h. 1858 Szarvas Békésm. __ _
Deutsch Samu ny- móz. h. 1800 55 55 , , . .
Drong Pál ny. r. k. 1858 55 55 _
Franko János ny- ág. h- 1859 55 )> ... .
Gabányi Lajos ny- ág. h. 1859 55 55 _ _
Gáspár Tamás ny- g. kel. 1856 Boldúr Krassóm. fiz. tápd. _
Gremsperger Lipót ny- r„ k. 1860 szh. Csorvás lh. Orosháza Békésm. _
Grűn Zsigmond ny. móz. h. 1860 Szarvas Békésm. _ _
Ilaviár Gyula ny- ág. h. 1860 55 55 _ __
Holvéd Rudolf ny. ág. h. 1859 M.-Kovácsháza Csanádm. részb. fiz. t. • _
.Jáuossy Sándor ny. g. kel. 1858 Gyoma Békésm. fiz. tápd. __
Jedlicska Béla ny- ág. h. 1860 Kocsóhát p. Torontálm. -- —

Kemény Kálmán ny- ág. h. 1860 szh. Csővár lh. K.-Kőrös Pestm. részb. fiz. t. _
Kiskéry Béla ny- helv. h 1860 szh. Békés 111. Gyula Békésm. _
Kovács Albert ny- helv. h. 1857 Gyoma Békésm. —
Krajner Mihály ny. r. k. 1858 Szarvas Békésm. — I. félévi), kik
Lányi Gusztáv ny. ág. h. 1860 55 55 — --
Mandl Jakab ny- móz. h. 1859 55 >5 ____ _
Mocskónyi József ny- ág. h. 1860 55 55 — --
Moysze János ny- g. kel. 1855 Markovec Temesm. fiz. tápd. —-
Molnár János ny. ág. h. 1859 Szarvas Békésm. -- _
Neumann Jenő ny- ág. h. 1859 Fazekas-Vai sánd Aradm. fiz. tápd. _
Opavszky János ny. ág. h. 1857 Szarvas Békésm. _
Papp Gyula ny. g. kel. 

ág. h.
1860 Halmágy Zarándm. fiz. tápd. --

Petz Gusztáv ny- 1859 M.-Berény Békésm. részb. fiz. t. —
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Pól Gyula ny- ág. h. 1860 Szarvas Békésm.
Pukánszky Béla ny- ág. h. 1859 Orosháza Békésm. % ingy. t. __
Radnyán Miklós ny- g. kel. 1858 Kurtics Aradm. fiz. tápd. 11. félév, iött
Easovszky Adolf ny- móz. h. 1861 Szarvas Békésm. _ _ _

Rosenfeld Antal ny. móz. h. 1860
Rosenthal Márton ny- móz. k. 1860 Endrőd Békésm. fiz. tápd.
Sárkány Kálmán ny- ág. b 1859 K.-Kőrös. Pestm

1
Schwarc. Samu ny. móz. h, 1860 K.-Ladány Békésm. -

Sinkovic István ny- ág. h. 1859 Szarvas Békésm. ____ 11. félév. kil.Spaunagel Samu ny- ág. h. 1859 Bulkesz Bácsm. fiz. tápd.
Szabó Gábor ny. helv. h. 1859 Gyoina Békésm. részb. fiz. t.
Szlovák Kálmán ny- ág. h. 1859 Szarvas Békésm.
Sztura Szilárd ny- g. kel. 1857 Liget Temesm. fiz. tápd.
Tatay László ny- ág. h, 1859 szli. Lőrincz lh. Tengőd Tolnám. ingy. tápd. „___„

Toldy József ny- ág. h. 1859 Piiis Pestm. fiz. tápd. __
Zűsz József ny. móz. h. 1859 Szarvas Békésm. ■ —

" V -  o s z t á l y .

. Barb Manó ny. g. kel. 1857 Pecska Aradm. fiz. tápd. 
fiz. tápd.Cárán Gyula ny- g. kel. 1854 Vojtek Temesm. - _

Eiszler Vilmos ny. móz, h. 1858 szli. Fegyvernek Hevesm. lh. Gyo- 
ma Békésm.

— —

Eszláry Sándor ny- helv. b 1857 T. Földvár Hevesm. % ingy- t-
részb. fiz, t.Fábry Sándor ny- ág. h. 1859 Csaba Békésm.

Füchsel Gyula ny. móz. h. 1859 M.-Berény Békésm. fiz. tápd.
Hditsy Sándor ny- ág. h. 1860 szh Buda lh. Dános Pest. fiz. tápd.
Humenyik Lajos ny- ág. b. 1856 Szarvas Békésm.
Jánosy Sándor ny- r. k. 1860 Póhalma Békésm.
Jonucás János ny- g. kel. 1859 Szemlak Aradm. fiz. tápd.
Keményfy Gyula ny. . helv. h. 1858 szh. Cece Feliérm. lh. T. Sz.- részb. fiz. t. .

Klein Soma
Miklós Hevesm.

ny- móz. h. 1859 Kőtelek Hevesm. _

Kocli Károly ny. ág. h. 1860 N. Dorog Tolnám. ingy, tápd. _
Kóhn Lipót ny. móz. h. 1859 szh. Rózsahegy lh. Tepla Liptóm. — — .

Kolumbán Imre ny. r. k. 1857 Szentes Csongrádm. részb. fiz. t. I. félévi}, kil.
Korosy Albert ny. ág. h. 1859 Csaba Békésm.
Kovács János ny. helv. h. 1857 Gyoma Békésm. fiz. tápd.
Külley Zoltán ny. helv. h. 1859 szh Kaszaper Csanádm. 111. Szar

vas Békésm.
—

Kutlik János ny. ág. h. 1859 Bánhegyes Csanádm. ingy. tápd. 
ingy. tápd.

_ _ _

Kvaesala Károly ny. ág. h. 1860 Petrovácz Bácsm. _
Láng Gusztáv ny. ág. h. 1858 Csaba Békésm. részb. fiz (t. ___

Leszich Samu n y - . ág. h. 1858 Szarvas Békésm. ingy. tápd. . _

Lux Mór ny- móz. h. 1860 Y) 1} ___

Masznyik Márton ny. ág. h. 1859 T. Földvár Hevesm. részb fiz. t.
Mirkovics Lubomir ny- g. kel. 1857 Pivnica Bácsm. fiz. tápd.
Mladin Gergely ny. g. kel. 1856 szh. Kurtics lh. Mácsa Aradm. fiz. tápd. .

Molnár László ny. r. k. 1859 szh. Temesvár 111. Lippa Temesm. ___ .

Monteanu István ny. g. kel. 1856 Bobda Toroutálm. fiz. tápd.
Mudrity István ny. g. kel. 1857 Nagylak Csanádm. fiz. tápd. -

Paulovics János ny. ág. h. 1859 szh. Nagylak Csanádm. lh. T.-Kom- ingy. tápd. ------

Pokorny Béla
lós Békésm.

ny- ág. h. 1858 szh. Maglód lh. R.-Keresztúr Pestm. ingy. tápd. ___

Popi János ny- g. kel. 1854 Csityér Aradm. /»

fiz. tápd. ___

Rolkó Bertalan ny- ág. h. 1858 szh. T.-Kömlós Békésm. lh. Ko- részb. fiz t.
vácsházá Csanádm.
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Rottmann Sándor ny. móz. h. 1859 szh. Szarvas Békésm. lk. D.-Ványa 
Hevesm.

— —

Simon József. ny- r. k. 1857 szh. H.-M.-Vásárhely Csongrádm. 
lh. Túr-Pásztó Hevesm. •

—

Zoldy Zsigmoud ny- r. k. 1859 Lázáríold Torontálm. részb. fiz. t. —

VI. osztály.

Áchim Gusztáv ny. ág. b. 1859 Csaba Békésm.
Bajcsi Gusztáv ny- ág. h. 1858 5J )í fiz. tápd. ,

Baumer Adolf ny- móz. h. 1858 T.-Földvár Hevesm. —

Bogovics Ferencz ny- r. k. 1855 Szarvas Békésm. — __
Bracsok István ny. ág. h. 1856 r> n ingy. tápd. .

Braun Albert ny- móz. h. 1858 »  »
------ _

Bukovinszky János ny- ág. h. 1857 n
------ - -

Deutsch József ny- móz. h. 1857 T.-Sz.-Miklós Hevesm. fiz. tápd. -

Blhányi Zsigmond ny. ág. h. 1857 Szarvas Békésm. — ___

Frankó József ny. r. k. 1857 5) »
— -

Fuhrmann Zsigmond ny. ág. h. 1857 szh. Alsó-Nána lh. Bonyhád Tolnám. fiz. tápd. ___

Golian István ny. ág. h. 1857 Szarvas Békésm. — ___

Hajas József ny- r. k. 1857 »  » .— ___

Halátyi Soma ny- ág. h. 1854 »  1) — ___

Haviar Lajos ny- ág. h. 1859 Szarvas Békésm. —

Holvéd Vilmos ny- ág. h. 1857 szh. Székács p. lh. Kovácsháza rószb. fiz. _
Csanádm.

Huszár Ferencz ny. ág. h. 1857 Orosháza Békésm. részb. fiz. -

Jankó Antal ny. ág. h. 1857 n  )) részb. fiz. ___

Jánovszky Gyula ny- ág. h. 1857 Szarvas Békésm — ------

Istváufy Gyula ny. ág. h. 1858 Szemlak Csanádm. — ------

Kodrean János ny- g. kel. 1854 Sikló Aradm. fiz. tápd. ------

Kólm Dávid ny. móz. h. 1857 szh. Szarvas Békésm. lh. Szentes — ___

Csongrádm.
Kóliu Jabab ny- móz. h. 1857 Dáva-Ványa Hevesm. — ------

Kúgyela György ny- ág. h. 1856 Szarvas Békésm. — ------

Küffer Béla ny. r. k. 1856 Szárcsa Torontálm. fiz. tápd. 
részb. fiz. t.

___

Langhoffer Károly ny. ág. h. 1858 szh. Kiszács Bácsm. lh. Ó-Pazo- ------

va Szlavón. — —

Léderer Adolf ny. móz. h. 1852 szh. Cservenka Bácsm. lh. Bu —

g. kel. dapest
fiz. tápd.Manoilla Szilárd ny. 1854 Szabadhely Aradm. I. félévb.kil.

Mikluca Péter ny. g. kel. 1854 Reskulica Zarándm. fiz. tápd. ------

Müller Rezső ny. ág. h. 1855 Mekényes Baranyam. részb. fiz. t. ------

Novák Károly ny- ág. h. 1858 Szarvas Békésm. — ------

Oravec Lajos ny- ág. h. 1855 T.-Főldvár Hevesm. — ___

Pável Aurél ny- g. kel. 1857 Lúgos Krassóm. fiz. tápd. ------

Péter Károly ny- ág. h. 1858 Kis-Mányok Tolnám. fél ingy. t. ------

Plavec Béla ny- ág. h. 1858 Szai'vas Békésm. — -------

Plavee Jenő ny- ág. h. 1856 — ------

Plavec József ny- ág. h. 1857 szh. Orosháza lh. Szarvas Békesm. — ------

Pól Kálmán ny- ág. h. 1858 Szarvas Békésm. — -----

l ’opeszku Péter ny- g. kel. 1854 Muszka Aradm. fiz. tápd. -------

Povázsay Mátyás ny- ág. h. 1856 Szarvas Békésm. — -------

Povázsay Zsigmond ny- ág. h. 1856 Csaba Békésm. részb. fiz t. -------

llapcsák Gyula ny- r. k. 1857 Orosháza Békésm. fiz. tápd. ------

Rosenthal Gyula ny. móz. h. 1857 szh. Gyula lh. Csaba Békésm. — ------

Salac József ny. r. k. 1859 Szarvas Békésm. — ------

Salac Oszkár ny. r. k. 1859
 ̂ n  » — -------
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Salátli Tamás ny. ág. h. 1855 Csaba Békósm. részb. fiz. t.
Sarlay János ny- ág. h. 1857 Szarvas Békósm. -

Steiner Simon ny- móz. h. 1856 Í1 H „_ _
Sváby Géza ny- r. k. 1857 Déva-Ványa Hevesm. _____ _
Scheinberger Sándor ny- móz. h. 1857 Pécska Aradm. -

Schiller Károly mag. t. r. k. 1858 szh. N.-Zombor Bácsm. lh. Ó-Arad
Aradm.

-- —

Schlesinger Józseí ny. móz. h. 1858 Túrkevi Nagykuns. ____ i

Szendy Károly ny- ág. h. 1859 Szarvas Békósm.
Szlovák Samu ny- ág. h. 1857 ____

Weisz János ny- ág. h. 1856 Uj-Verbász Bácsm. ingy. tápd. --

VII. osztály.

Bárándy Mihály ny- r. k. 1857 szh. N -Abony Pest; lh. Szakálos 
Hevesm.

— —

Bartolomeidesz János ny. ág. h. 1857 Nagylak Csanádm. 
T.-Sz.-Miklós Hevesm.

részb. fiz. t. -

Berec Alajos ny- r. k. 1857 ___ I. félévb. j.
Botka József ny- ág. h. 1854 Szarvas Békósm.
Braun Béla ny- inóz. h. 1857 1) ))

_
Brauner Gyula ny- ág. h. 1857

» részb. fiz. t. _
Braun Henrik ny- móz. h. 1857 szh. M.-Túr Hevesm. lh. Karcag ------ ___

Braun Zsigmond móz. h.
Kunság

ny- 1858 szh. Gyoma lh. Szarvas Békésm. ___ --

Csató Kálmán ny- helv. h. 1858 Szentes Csongrádm. részb. fiz. t.
Csernák János ny- ág. h. 1856 Szarvas Békésm. ____ -

Cingel Mihály ny. r. k. 1858 szh. Martfű lh. T.-Földvár He fiz. tápd. ------

Filip Adolf móz. h.
vesmegye. ____

ny- 1857 szh. Elek Aradm. lh. Csaba Bé fiz. tápd. „__ .

Füchsel Adolf
késm.

ny. móz. k. 1857 Szarvas Békésm. _ _ .

Gally János ny. ág. h. 1856 Csaba Békésm. fél ingy. t. -

Goldstein Pál ny- móz. h. 1856 Sz.-András Békésm. __

Gremsperger József ny. r. k. 1857 szh. Csorvás lh. Orosháza Bé fiz. tápd. — -

késm.
Grosz Ignátz ny- móz. li. 1853 szh. T.-Füred lh, N.-Iván He

vesm.
— -------

Herkl Ferencz ny. r. k. 1857 T.-Sz.-Miklós Hevesm. _ -

Kemény Károly ny. ág. h. 1856 M.-Berény Békésm. ingy. tápd. ____

Kenéz Kálmán ny- helv. h. 1857 Túrkeve N.-Kúns. ___ I. félévb. kil.
Kis Gyula ny. ág. h. 1856 szh. Uj-Verbász lh. Zombor Bács- részb. fiz. —

Kovács László
megye. .— •

ny. helv. h. 1855 Szentes Csongrádm. ___

Kramer György ny- ág. h. 1854 Kis-Mányok Tolnám. részb. fiz. —

Lavatka Gyula ny- r. k. 1856 Békés Békésm. - —

Lombay Géza mag. t. r. k. 1855 szh. Budapest lh. Gyöngyös He ------ —

ág. h.
vesm. —

Lukesch Lajos ny. 1857 Szarvas Békés -

Matéfy Ferenc ny- ág. h. 1856 Szentes Csongrádm. ___ _ ___

Masznyik Endre ny. ág. h. 1857 T.-Földvár Hevesm. részb. fiz. —

Mocskónyi Gusztáv ny- ág. h. 1855 szh. T.-Szele Pestm. lh. Csány ingy. tápd. —

helv. h.
Hevesm. —

Nyiry Elek ny- 1856 szh. Gyoma lh. Szent-András Bé
késm.

részb. fiz. t. —

Popovics Elek ny. g. kel. 1858 Ótlaka Aradm. — -

Pollák Ignácz. ny. móz. h. 1857 Szarvas Békósm. , _ —

Sárkány Jenő ny. ág. h. 1858 szb. K. Körös Pestm. lh. Szarvas 
Békésm.

-------

-  1
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Schncll Sándor ny- ág. h. 1855 szk. Péteri 111. Vadkert Pest. részb. fiz. t. I. félév.jÖtt.
Schroth Péter ny- ág. h. 1856 Vadkert Pestm. j j

-___

Szailer Gyula ny- ág. h. 1856 Csaba Békésm. fiz- tápd. -------

Torkos Kálmán ny- ág h. 1857 Orosháza Békésm. részb . fiz. t. -------

Ungurián Ambrus ny- g. kel. 1857 Ótlaka Aradm. fiz. tápd. ------

Valberti Lajos ny- r. k. 1856 K -Tarcsa Békés. ingy. tápd. -------'
Valkövszky Mihály ny. ág. h. 1857 Szarvas Békésm- ---------

Vucsák Sándor ny. r. k. 1856 Szentes Csongrádm. — -------  -J

Zvárinyi Lajos ny. ág. li. 1856 Uj-Verbász Bácsin. ingy. tápd. --

V I I I .  o s z t á l y .

Bácsy Lajos ny- helv. h. 1854 Gyoma Békésm. részb. fiz. t.
Baranyi Lajos ny. ág. b. 1853 szh. Szerb-Cernya lh. N.-Cernya részb. fiz. t. II. félévb. k.

Torontálm.
Császár Ferencz ny. r. k. 1853 Gyula Békésm. fiz. tápd. __ .
Diel Károly ny. ág. h. 1855 Zsombolya T rontálm. fiz. tápd. ____

Dimitreszku György ny. g. kel. 1853 Keszinc Teim m. fiz. tápd. _
Ehrlich Jakab ny. móz. b. 1854 szh. Sz.-András Békésm. lh. Szeg ____

vár Csongrádm.
Elefánt József ny. ág. h. 1855 Szarvas Békésm. _ _
Eelnekán Pál ny. g. kel. 1852 Mondorlak Aradm. fiz. tápd. Lfélévb.kil
Eoltényi Elemér ny- r. k. 1854 Orosháza Békésm.
Földesy Elek ny- r. k. 1854 szh. T.-Földvár lh. T.-Kürt He részb. fiz. t. --

vesmegye 
M.-Serény Békésm.Füchsel Ármin ny- móz. h. 1857 fiz. tápd. ____ '

Gally Béla ny- ág. h. 1855 Csaba Békésm. ingy. tápd. ---
Golian Samu ny- ág. h. 1855 Szarvas Békésm. — —  •
Jakabffy Dezső ny- r. k. 1855 szh. Orosháza Békésm. lh. Domb -- ____

egyháza Csauádm.
Kemény Ödön ny. ág. h. 1856 szh. Csővár lh. K.-Kőrös Pest. részb. fiz. t.
Koch József ny- ág- b. 1854 Verbász Bácsm. ingy. tápd. ---
Krajcsovic Samu ny- ág. h. 1856 Szarvas Békésm. -- -
Ivriván János ny- r. k. 1852 Palota Csanádm. -- . _____

Kulik Dezső ny. r. k. 1855 Czibakháza Hevesm. -- -
Lévay Antal ny. r. k. 1853 szh. N.-Sz.-Miklós Torontálm. lh. -- -

Szarvas Békésm.
Linde János ny- ág. h. 1854 szh. W artenberg Silezialh. Gyula részb. fiz. t. ____

Békésm.
Mártonfy Dezső ny. ág. h. 1855 szh. Petrovác lh. Keresztül- Bácsm. részb. fiz. t. __
Masznyik Gyula ny. ág. h. 1856 T.-Földvár Hevesm. részb. fiz. —
Moiitorísz Lajos ny. ág. h. 1854 Alberti Pestm. Va ingy- ---
Officireszku József ny. g. kel. 1854 Sistarovec Temesm. fiz. tápd. Lfélévb.kil.
Popovics Silvester ny. g. kel. 1855 Békés Békésm fiz. tápd. ____

Prikkel Gyula ny. r. k. 1856 szh. T. Szajor lh. Czibakháza He — --
vesm.

Sarkady N. Mihály ny. helv. h, 1855 Szentes Csongrádm. — _____

Schneider Frigyes ny. helv. h. 1853 Verbász Bácsm. részb. fiz. t. . _____

Spannagel József ny. ág. h. 1853 Bulkesz Bácsm. fiz. tápd. --------

Sváby Lajos ny. r. k. 1855 szh. K.-Ladány Békésm. lh. Déva- részb. fiz. t. _____

Ványa Hevesm.
Szegedy Kálmán ny. helv. h. .1858 T.-Földvár Hevesm. részb. fiz. t. ___ _

Szemian Kálmán ny. ág. h. 1856 Csaba Békésm. — ____

Szlovák Pál ny- ág. h. 1857 Szarvas Békésm. ---------

Totovics József ny. g. kel. 1854 Nagylak Csanádm. fiz. tápd. _ .
Várady Károly ny. helv. h. 1856 szh. Sámson lh. Királyság Csong — / — —

rádm.
Vecsery Imre ny. helv. h. 1854 Szentes Csongrádm. .—

Veres Imre ny. ág. h. 1853 Orosháza Békésm. ingy. tápd. , .

Zahorec János ny. ág. h. 1853 Szarvas Békésm. --
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Röviditmény-magyarázat
a tápdarovatban 

fiz. tépd. — oly tápdás, ki az egész 44 frtnyi dijt fizeti'; 
részb. fiz. — a ki leszállított d i j t : 28 v. 24 frtot fizet;
V* i n g y .  —  félig ingyenes, a ki t. i. a 28 v. 24-nek csak felét fizeti; 
intjy. tápd. — ingyentápdás.

VII. 

Népességi átnézet.
A) Az összes bekeblezett népesség á tn ézete:
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L 74 3 2 __ 72 3 38 9 10 3 17 24 53 77
II. 62 2 58 1 1 — 3 •— 40 2 12 3 7 18 46 64

III. 62 — 59 — ‘— — 3 ---------- 19 3 3 11 26 20 42 62
IV. 51 — 45 — — — 6 — 27 3 3 8 10 22 2.9 51
V. 36 — - 26 1 1 — 9 ---------- 13 4 5 8 6 25 11 36
VI. 53 2 51 — — 1 2 1 31 ---------- 9 5 10 20 35 55
VII. 41 1 33 — — 8 1 19 4 9 2 8 21 21 42
VIII. 39 — 36 — — — 3 ___ 17 5 9 6 2 23 16 39
Össz. 418 8 308 2 4 1 106 5 204 30 60 46 86 173 253 426

*) T. i. a közvetlenül előző itteni osztályból feljebb lépett. 

**) É rtendő: közvótlenül más intézet kebléből ide került ifjú.



B) A tanév végén jelenvolt ifjúság átnézete.

*) Az első osztály növendékei közü l 1 az ősszel h im lőben , 1 tavasszal id ü lt  b a jb an  m eghalt. E zeket rö v id ség  o k áért sz in tén  csak a  létszám ból évközben k ilépe ttek  so ráb a  ig ta tju k
— e ro v a tb an  lényeges a  levonás lévén, m ik é n t a  következőben  a hozzáadás.

**) Az ingyenes és részben  fizető táp d á so k tó l é lveze tt jó té k o n y sá g o t m ennyisége sz e rin t m eghatározva lá th a tn i  a  V ili. a la tt következő „T áp d a“ cim ű kim utatásban .
***) T a n s z e r i  j á r u l é k  cim én  (a taneszközi gyű jtem ények  g y arap ítá sá ra ) fe jen k én t 1 í r t  '20 kr. szed etik ; z o n g o ra tan itásért j á r  1 évre 20 fr t ;  a tan d íj többféle  osz tá lyza tú : a  telje«

t. i .  14 f r t ;  de ez a  p a tro n á tu s i községek  fiainál 10-re, ille tő leg  a  fen ta rtá sb a n  leg érdekeltebb  szarvasiaknál 6 f r tra  van  leszállítva.
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Dlhányi ephorus közleménye nyomán.

Tápdai étkezésben, mely címen az illetőknek minden délben o sz ta tik : jó  minőségű elegendő 
húsleves, hús, vastagétel és egy-egy font kenyér, részt vettek összesen 173a-n, kik közül voltak:

1) teljes dijt fizetők 44 írtjával 73.
2) részien fizetők még pedig
a) 28 írtjával 32.
b) 24 „ 41.
c) 14 „ 2.
d) 12 „ 8.
3 ) ingyenesek 17.

Öszveg 173.
J eljes. dijt fizetni kötelezvék azok, kik vagyoni s egyéb körülményeiknél fogva igényt nem ta r t

hatnak leszállított dij melletti felvételre. A  leszállított dij a patronátusi -községek szegényeire nézve 24, a töb
biekre nézve 28, illetőleg a hol feledij elengedtetik, ott amazokra nézve. 12, emezekre nézve 14 irtot tesz.

A fentkitett dijakon fölül minden tápdás tartozik fizetni egy-egy forintot étkezési eszközök és orvos
lási dij cimén.

A tápdai jótékonyságok leginkább az évi. szupplikációkból födöztetnek.

Esti couviktus Ez mint a tápdának függelékét képező, de attól egészen külön kezelt intézet, m in - ' 
den segelyeztetést nélkülözve, egyedül az abban résztvevők dijaiból tartja  fen magát. 34 frtnyi fejenkinti év- 
dij fizetése mellett részt vettek abban ezidéu 65-en, kik hetenként kétszer kaptak pörkölthúst, háromszor 
sültet vastag étellel, kétszer tésztás é te l t ; és minden este */3 fontnyi kenyeret fejenkint.

A tápdai ifjúságot f. tanévben megvendégelte egy Ízben Mikolay Mihály szarvasi ügyvéd, más al
kalommal Tatay István igazgatótanár.

A tanoda jótevői és jótéteményesei.

A) Adományok a tanoda javára.

Nyomasztó s lehangoló pénzviszonyaink közt is van szerencsénk ezévről következő, az intézet 
javára nyújtott, adományokat nyilvános köszönettel feljegyezni :

a) általán a főiskolára:
1. a nagyin, ág. h. ev. egyházegyetem, Zelenay-alapitvány cimen 40 frt.
2. Spannagel József bulkeszi lelkész gyűjt. 3 frt 73. kr.
3. n. IAska Mihály szarvasi lakos hagyatéka 2 frt.

Összesen 45 írt 73 kr.
b) A  tápdára a supplikáczióbéli adakozáson fölül:

1. Medveczky József szarvasi egyik gyógyszerész ur 35 frt 41 kr.
2. nagytiszt. Kutlik János bánkegyesi ev. lelkész ur 4 frt.

Összesen 39 frt 41 kr.
c) A z építkezési alapra folytatólag

1. a szarvasi takarékpénztár t. igazgatósága 100 frt.
2. t. Istvánfy Béla ügyvéd Szemlakon mint egykori szarvasi tanuló 10 frt.

IX .



3. nagytiszt. Kutlik János bánh. lelkész mint egykori sz. tan. 10 frt.
4. t. Gajdács Pál szarvasi s. lelkész szintúgy 10 frt.
5. t. Ladics György gyulai ügyvéd régebben aláirt nagyobb adományán fölül, újabban szintazon 

címen 10 frt.
6. t. Bárlolomeidesz János nagylaki szolgabiró szintazon címen 10 frt.
7 . t. Mikolay Mihály szarvasi ügyvéd szintazon cimen ]5 frt.
g. t. Soós István turkevi birtokos 5 frt.
9. t. Kenéz Sándor túrkevi járásbiró 5 frt.
10. t. Povázsay Máté csabai tanító 3 frt.
11. Bárándy Mihály VII. ősz. tan. 5 frt.
12. Rottman Farkas fényképész ur és tanuló öcscsei 10 frt.
13. Kis Mihály Gyúró szarvasi polgár mint az iskola barátja, több rendbeli s különösen tavaly e

czélra nyújtott tiz írtnyi adománya után, újabban hozott*) 5 frt.
Összesen 198 frt.

d) A  fŐgymnasiumi tornaalapra, melyre a gyűjtést megindítottuk, (a gyíijteléket takarékpénztárba
h e ly e z tü k . )

1. t. Kilián Frigyes pesti könyvárus ur 200 frt.
2. Lévay Imre szarvasi czukrssz ur 10 frt.
3. Andrássy János szarvasi czukrász ur 10 frt.
4. Totovics József tanuló 5 frt. 5. A közvizsgai hangversenyből 40 frt.

Összesen 265 frt.
c) A főgymnasiwni könyvtárról megemlékeztek nagyobbszerü könyvadomanyokkal:

Véqrendeletileg a szarvasi főgymnasiumnak 14 év előtti kedves term észettanára Dorner József, ki 
azóta a pesti ev. főgymnásiumban működött; kinek is 15 becses természettudományi műből álló hagyatékát 
részletezve láthatni fennebb V. A. a la tt;

a Magyar Tudományos Akadémia (lásd ugyanott.)
ntű. Horváth Sámuel főisk. tanácsosunk (a 36 kötet u. o. felsorolva) végre
mélt. báró Podmaniczky Frigyes ur. E nemes pártfogó ugyanis, a sok fáradozást és bőkezűséget, 

mellyel főiskolánkat 12 éven át, részint esperessógi részint kerületi felügyelő minőségében előmozdítani töre
kedett volt, legújabban, a felügyelői hivataltól visszavonultakor, kegyes volt az ő 89 nagy kötetből álló or
szággyűlési irománytárát ide ajándékozni.

B) A tanoda jótéteményesei.
a) a VII. B. alatti átnézet kitünteti, hogy ezidén azok közül kik a tanév végén jelen voltak, táp- 

dai ingyen vagy olcsó élelmezésben 99-én, tandíjmentességben 3 l-en , intézeti ingyen-zongoratanitásban 12-en, 
rajzpénzelengedesben 13-an részesültek.

b) Ösztöndíjasok
I. Autonóm körünkön kívüli alapítványokból élveznek
Jettim-téle ösztöndijt: Sváby Lajos VIII. (60 frt.) K aviár Lajos VI. (50 frt.) és Külley Zoltán V

0 . n. (60 frt.)
Szervüszky-féle g. kel. ö. d i j t : Sztura Szilárd  IV. o. u. (105 frt.)
Végőrségi ösztöndijt: Langhoffer Ágost III. o. n. (120 frt.)
II Egyházegyetemi, kerületi, s helyi saját alapítványainkból.
1. Ösztöndijt ■nyertek a következők:
Teleki-Rothféle ö. dijt 42 írtjával 5-en: Golián Samu, Krajcsovics Samu, Masznyik Gyula, Veres Im 

re VIII és Mátéfi Ferenc VII. o. növ.
a 3(J frtos Beyschlag-Töltóssy ö. dijt Csató Kálmán VII. o. n.
a 2. Boczkó Dániel-téle ö. dijt 24 írtjával Kovács László és Zvarinyi Lajos VII. o. n.
az Urszinyi Andor-féle 25 frtos ö. dijt Masznyik Endre VII. o. n.
a  b á n y a k e r ü l e t i  1 0 5  frtyi ö. d i j t  részletekben: VIII. oszt. Gally Béla, Koch József, Szlovák Pálc

VII. oszt. Gally Jáuos, Kis Gyula, VI. oszt. Jankó Antal, Istvánfy Gyula, Péter Károly, Povázsay Zsiga, Sa
laik Tamás, Weisz János, V. oszt. Fábry Sándor, Koch Károly, Kutlik János, Masznyik Márton,. IV. oszt 
Kaviár Gyula, Petz Gusztáv, Toldi) József, III. oszt. Pajor József, Petyován András, II. oszt. Koacsala János.

2. Jutalmat nyertek: a 14 frt Haviár Dániel jutalm at Braun Zsiga. VII. o. n., a 8 frtos Vozárik 
P ál jutalmát Láng Gusztáv V. o. n., a szarvasi festők ju talm át (8 frt.) Sárkány Jenő VII. o. n., az 5 frtoa

*) Kis Mihály Gyúró név h e ly e tt a  tavaly i p ro g ram ra  31-dik lap ján  34. f. szám  a la tt  tévesen ¿11: „ifj. Kis M ihály városképv .“



43 —

Debreceni Endre jutalm at Achrní Gusztáv VI. o. n., az b%  frt Székács József jutalm at Pukám zky Béla
IV. n. n., Dancs Béla e züsttall érj á t Klein Samu  V. o. n., mélt. gróf Bolza Antalné Brudkovszky Amália 6 
a ran y a t: Szegedy Kálmán V ili. Czingell Mihály VII. Bogovics Ferencz, Kújfer Béla, Steiner Simon VI. Eszlá- 
ri Sándor V. o. növ.

X.
Töredékes jegyzetek tanév nyitásról és zárásról, s évi eseményekről.

Az 1873-iki nyár az ő életirtó járványával, mely júniustól szeptemberig szinte összes tanodavidé
künket gyászba borította, s azzal az aszállyal és rozsdával, mely a leginkább nyers termelésből pénzelő al
földnek aratási reményeit szinte harmadizben megbiusitotta, társulva a külömben is adva volt országos pénz
válsághoz, habár főiskolánkat közvetlenül, kivéve a gazdasági téren, érzékeny csapással nem illette is, ennek 
évkönyvéből szintén megkövetel komor emlékei számára egy lapot. Mig ugyanis a járvány egyeseknél és csa
ládoknál a létezési feltéteknek, a pénz- és terméshiány pedig a mindennapi kenyérnek alantos és fájó esz
mekörébe látszott levonni minden gondot és figyelmet: félő volt, hogy egyrészt az elszegényedés és satnya 
tengélet maga sokára megcsökkenti a fizikai tehetséget: részesíthetni legjobb akarat mellett is a megillető 
kultusban az emberiség egyetemesb, közvetettebb érdekeit; másrészt ugyanezen érdekek s az ezeket szolgáló 
intézetek iránt a lankadt közhangulatban meg találja magát fészkelni a hidegvette közömbösség. Fenyegetni 
látszott e szerint bennünket nem kevesebb, mint a történeti csapások legnagyobbika, melyet hosszas háború 
nyomorai és egymástérő inség-évek szoktak felhalmozni, hogy megállítsák a nemzeti mivelődés folyamát, meg
támadván a végszükség által a társadalom ama szent, jobb időkről örökölt erkölcsi és anyagi tartaléktőkéjét, 
melyből a magasabb mivelődés nyeri eszközeit. Azonban, hála az égnek, a vész a maga anyagiságiban elvonulván, ám
bár a merre já r t  és gázolt, sirok, árvák és segélykiáltók ezreit hagyta hátra lábanyomában, és a munkaerők 
sorait ugyabban megtizedelte mint a legbőszebb h áb o rú : mégis szellemi tekintetben a ritkult népen ujfent 
megvalósult Eötvös Józseí ama mondása: „az alföld gazdagsága nem jó földjében, de jó népében van.“ Az 
élve-maradottak ugyanis önbajukat s önbújukat elm entették a nemes buzgalom versenyében, mellyel kiskorú 
árváknak ápoló kebleket nyitni s ahol kellett, vagyonkát is teremteni örvendettek, egyes munkabíróknak pe
dig, kikre az üres csűrből a téli és tavaszi éhség látszott eleve rómszemeket vetni, munkát — életre és szabad
ságra való népnek legszebb adományt — nyújtottak. És ami bennünket, mint intézetet, leginkább tartozik 
érdekelni, a közművelődés elejtett fonala, a kedélyek egyensúlyának helyreálltával, legott felvétetett, vagy 
talán az el sem volt ejtve egészen, miként azt főiskolai népességünk igen szabályszerű megjelenése és lé t
számának nem csökkenő, de növekvő arányban lett alakulása, úgy a fentartó patronatusi községek változatlan 
fizetési pontossága és készsége következtetnünk engedi.

Multévi program műnk utolsó lapján odavetőleg közöltük, miként lettünk a szintoly hirtelen vá
ratlanul, mint Vadul fellépett cholera által szétrebbentve; miként láttuk jónak, a tanév némely zárteendőinek 
abbanhagyásával, juniüs 20-kának reggelén az iíjuság hazaküldését rögtönözni s a többi közt az érettségvizs
gát is a közegészségi állapot fordultára elhalasztani. E gyors elhatározást a következmény olyannak igazolta, 
mint a mely igen kényes felelősségünk józan felfogásából s, nem fejevesztett ijedség elhamarlásából merült 
fel. Ugyanis csak nehány órával az ifjúság elvonulta után a városnak éppen azon tájiin, melyen a tanulók 
szállásolnak, a betegülés és halálozás korábban szórványos esetei tömegesen m utatkoztak; viszont eltávolított 
ifjainkból egyet sem ragadott el a vész. Amire nézve tévedtünk, az a járvány nem sejtett huzamossága volt. 
így történt, hogy a tanévr.yitást szept, 1-ről, mikorra bizonyoskint hirdettük vala, el kelle halasztanunk szept. 
14-re. Ezt előzőleg szept. 7-re rendeltük be a maturizálokat, kik is e napon hiánytalanul, számszerűit 40-en 
megjelentek, és a Kemény Mihály felügyelő és Sárkány János föesperes vezetése a la tt véghezment vizsga 
eredményéül éretteknek nyilvánitattak, még pedig hatan kitűnő, kilenczen jeles, tizennyolczan jó, heten — s 
ezek közül ketten csak javító vizsga alapján — kielégítő bizonyítvánnyal. (Neveik : Argyelán János, Barth Fe
rencz, Bartók Imre, Becht Henrik, Beck Ottó, Braun Ignácz, Braun Sándor, Büchler Mór, Csató Zsiga,
Deutsch Ármin, Döring Lajos, Fischer Lajos, Friedmann Kálmán, Halasy Szilárd, Herkel Antal, Hojcsy Gida,
Huszka József, Jeszenszky János, Kemény Lajos, Klein Miksa, Kovács Lajos, Lakner Albert, Neuman Soma 
Nitsch Károly, Pokorny László, Tollak Dani, Pollak Ignácz, Rapcsák Emil, Rottman József, Sarlay Pál, Szu- 
csu Szilvius, Szuricseszku Tivadar, Szendy János, Tessényi Pál, Vadnay Péter, Vágfy Géza, Veinrich Vilmos, 
Yigh Kálmán, Züsz Gyula, Zsoldos Pál.) Ezek közül 7-en hittudományi, J 1-en jogtudományi, 9-en gyógytu-
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dományi, 1 nyelvészeti, 4-en m érn ö k -ép ítésze ti szakra, 1 erdészeti, 1 bajószati, 1 hivatalnoki, 5-en gazdasági 
pályára szándékoztak lépni.

A hirlapilag kitűzött napön immár az uj tanév megnyittatván, a járulékok pontos egybeseregléso 
folytán, mindjárt a tanév elején jelen volt 414 tanuló, tehát csak 12-vel kevesebb, mint a mennyi, számitván 
az évközben hullározottakat, egész évre bekeblezve lett. Az algyrunasiumi osztályok létszámai felfelé lépcsőn- 
kéuti fogyást mutatnak, az év elején igy : I. 77, II. 64, III. 61, IV. 50 ; a felgymnasiumban a középső osztályok 
domborodnak ki számaikkal, év elején igy : V. 36, VI. 55, VII. 40, VIII. 39, s még inkább az év végén ig y : 
V, 35, VI. 54, VII. 41, M II. 36. A felvételtől igyekeztünk a lehetségig eltávoíitni olyanokat, kik korábbi ta 
pasztalataink szerint hívatlanok a tanulásra s elég szellemtelének nem annyira tudományos képzés, mint inkább 
csak bizonyítvány nyerhetése végett járni a tudomány tanodáját. Évek óta egy sajátszerii nemét a zaklatta- 
tásnak szenvedjük az úgynevezett magántanulóktól, kik is többnyire irodákból, hol időnap előtt alkalmaztatva, 
szárnyaszegett lélekkel kenyerüket keresik, a VI-, V11-, és főként VlII-dik osztály növendékeinek jelentkez
nek, de oly indokok és bizonyítványok alapján többnyire, melyek ez igény jogosultságát, legalább a mi fel
fogásunk és lelkiismeretünk szerint, vagy éppen nem, vagy kétesen tüntetik ki. Midőn nyilvánosan tanuló na
gyobb iíjaink jó részénél, kivált ez idén, lelkiismeretlen felületességet, mely a bizonyítványt nézi célnak, s a 
figyelmesebb tanulástól s általán minden kitartó és izzadsággal járó munkától irtózásnak kórtünetót külömben 
is bajba kerül ellensúlyoznunk és ieküzdenünk: e nihilizmusnak nem szeretnénk valami kiváltságos szabadal
mat nyitni a magántanulói minőségben.. S ezt évek óta annyival inkább vonakodunk megtenni, mivel saját 
önkényünk korlátozása végett is' éppen mi javasoltuk az iskolai törvények azon szövegezését, mely a .magyar
honi á. h. eV. egyházegyetem' 1S71-ki jegyzőkönyvébe felvétetett, hol js a B. I. 1. 2. pontok igy szólnak : „A 
gymnasiumi tanuló lehet nyilvános , vagy magánnövendék, de remi dili hallgató nem. Minden akár nyilvános, 
akár magánnövendék külömbség nélkül tartozik bizonyos intézetnél, még pedig egyszerre csak egynél, s éppen 
csak abba az osztályba, mely ránézve a legutóbbi tanévről'nyert bizonyítvány szerint következik, bekeblezve 
lenni, s magára minden tantárgyat, gyakorlatot, vizsgát, fegyelmi törvényt válogatás nélkül kötelezőnek ismerni 
melyeket az illető tanodái felsőbbség élé irt. MagánnÖvendók számára semmi kivételes vizsgái vagy áthelyezést 
kedvezmények nem nyujtatnak.“ Midőn tehát egyrészt paedagógikai lelkiismeretünk, mely tartozik a mérveket 
a  nemzeti mivelődés követelményeitől, s nem öntudatnélküli egyesek aspiratióinak törpesógétől venni másrészt 
íro tt szabványok is e pontra nézve ekként. Írnak körül bennünket: ezidén is nem kevesebb mint 20 olyfélo 
magántanulói kérvényre, milyet a fénebbiekben jellemeztünk, kelle intézetünk részéről tagadó választ adnunk : 
m it is e helyütt nyilvános figyelmeztetéskép. érintünk, s érintünk oly reményben, hogy hasonló sikeretlen lé
pésekkel egynémelyek jövőben sem magukat sem minket fárasztani nem fognak. Az ifjúság számos egyénei
nél a cselekvőségre ezidén még. az egészségi viszonyok is levonólag hatottak. Ugyanis a  cholerát nyomban 
váltották fel, habár nem éppen gyilkos jelleggel, a tüdő- és torokgynladás s a himlő; de csakis ez utóbbinak 
lett, még az ősszel, áldozata az X osztály egy kis növendéke: Tóth Mátyás szarvasi fiú.

A tanárkart hivatásszerű munkásságában sem az .időviszonyok súlya, sem a nehezebb kezeletü ifjak in
kább emelkedő mint apadó száma nem zsibbasztotta meg. Kivéve, Szendyt, a szorgalmas és tudományos 
szakférfit, ki veszélyes szemgyengülés m iatt három héten át szorult kartársak általi pótoltatásra, mindnyája 
ép erőben és szakadatlanul fáradozott a szép feladat megoldásán, azon munkaosztály szerint, melyet jelen 
programra 11-, III- és IV-ik cikkjeiben, illetőleg táblázataiban láthatni név, tárgy és osztály szerint kim utat
va. A rajz, mely tavai még csak a 3 alsó osztálynál volt kötelezőleg behozva, ez idén m ára IV-ben is kötelezőként sze
repel s ez.folytattatni fog esztendőre a következő osztályban. A művészetekben a haladás ezidén is kielégítő volt- 
—  A tornára nézve a patronátus á tanév elején tarto tt közgyűlésben határozta, hogy e tanág az egész ifjú
ságra nézve kötelezővé tétetvén, e címen szedendő taudijacska alapján még az 1874/5-ki tanév megnyíltáig egy 
rendes tornatanári állómás rendszereztessék: újabban azonban e határozatát, oda módosította, hogy a folyvást 
pénzhiányban szenvedő közönség kímélése szempontjából, hacsak a viszonyok hamarjában kedvezőbbre.nem for
dulnának, a tornatanár beállításával még 1 évet várjunk .odáigmaradva az eddigi szerény provizóriumnál. Külömben 
a  felállítandó torna alapjára a gyűjtést megindítottuk, s az eddigi gyüjteléket (255 írt) „torna-alap 
cimen az itteni takaréktárba helyeztük; Kuczkay János ügyvéd urtól pedig ígéretet bírunk, hogy, 
a  felállítástól kezdve ő évenkiuti 20 forinttal fog járulni ez alaphoz. Némi eszmetársulat nyo
mán jelentjük azt is, hogy a főgymnaziumi udvar ligetté alakítását, inkább egészségtani, miüt diszitési kivá
rnak) m szempontjából, végrehajtottuk. -  Kímélni kelletvén egy ideig a fogyóin, pénztárt, mint a melynek fölösle
g é t az építkezési terhek törlesztése vonja el, a tudományos gyűjtemények közül az idén csakis a könyvtár 
gyarapítására szorítkoztunk, ennek szaporítása is nagyobb részben b. Podmaniczky Frigyes és a M. T. Aka
démia ajándékai, s egykori túdós kartársunk néhai Döméi- József 15 nagy műből álló hagyatéka által esz. 
közöltetett. — A vallásosságnak az ifjúság közti élesztősét és táplálását célozták : a különféle felekezet sze



rin ti istenitiszteletnek hetenkint egyszer kötelező látogatása, a vallástani órák összekapcsolása sz. 
eneklesevel, a kisebb osztályokkal vasárnaponkint a tantermekben tarto tt ájtatoskodás, s a prot. ifjúsággal 
kétszer, dec. és junius elején, ünneplett deprekáció. -  Mint a nagyobb tanulók önkényte munkásságának egy 
ébresztő eszköze és gyuporija említendő a VII és VIII. osztály növendékeinek önképed köre, mely a tagokat irá- 
lyozasban és kölcsönleg gyakorolt bírálásban miveli. E kör, idáig egy évtized óta, Zsilinszky tanár által ve
zettetett, s ugyancsak az ő elnöklése mellett ezidén is megtartó szokásos szavalóünnepét máj. 15-kén s en
nek kapcsolatában felavatta a Vajda emléke körüli uj rácskeritést, mely a lelkes ifjúság filléreiből nyerte léte - 
sülősét. -  Nagyszerű örömbnnepély, melyen az Összes vidék szine v irága szokott találkozni, a szarvasi tanuló 
ifjúság, díszes táncvigalommal összekötött májusünnepe, mely úgy látszik, a közízlés igényeinek ez évben 
is, szintén Zsilinszky tanártól rendezve, illően megfelelt. Ez ünnep helyisége, a nemes birtokosnak eléggé 
meg nem hálálható kegyéből, egy az anya Körös és ennek átmetszete által képezett sziget, melyet mélt gr 
Bolza István, az alföld egyik legnagyobbszerü és legmegragadóbb műligetévé varázsolt és az atyai szeretet 
szép vonásával Anna-ligetnek keresztelt. Mellékesen itt érintem, mit tárgyrokonságnál fogva a torna kapcso 
latában kell vala érintenem, hogy a Körös, mely alig száz lépésnyire a lőgymnázium homlokzatától hömpüly- 
geti kanyargó vizét, ifjainknak az uszási gyakorlatokra igen kínálkozó elemet és alkalmat nyújt, aminthogy 
sokszor hallottuk a megjegyzést, hogy szarvasi tanuló és jó úszó két szinte kapcsolatos fogalom.

Évkönyveinkben jelentékeny mozzanatokul szerepelnek nevezetesebb férfiak koronkénti látogatásai. 
E  részben jelen évről, nem említve az elnökségnek s a pátronatus több lelkes tagjának gyakori hivatalos 
megfordulását a tanodában, kiemeljük a következőket: b. Podmaniczky Frigyes ur, korábban kerületi felügye
lő, de tovább is főiskolánk egyik legtevékenyebb pártfogója s ifjúságunk magas szellemű barátja, mint más 
években is tenni szokta, múlt szept. végivel a tanórák folyamata alatt végig látogatott az osztályokon s meg
tekintette a gyűjteményeket. Hasonlóan cselekedett okt. elején Draskóczy Lajos főisk. tanácsos ur, buzditóan 
hatva megjelenesevel előadókra és növendékekre. Különösen meg lettünk tisztelve múlt május 17-iken a ma
gyarhoni egyetemes konvent egy magas küldöttsége által, mely főtiszt. Karsay Sándor dunántúli ev püspök 
mélt. Itadvanszky Antal főispán és bányakerületi felügyelő, mélt. b. Prónay Dezső dunántúli kér felügyelő és 
nt. Zelenka Pál miskolczi ev. lelkész urak személyében, a pártdulakodás szakgatta szarvasi nép közt békebi- 
rói minőségben jelenve meg, mellékesen a főiskolát is szerencséltette megtekintésével.

Az 187%-iki tanév zártául junius 1 2 -2 2 -é ig  osztályonkint a termekben részletes szigorlatok ta r 
tattak . E szigorlatok egyszersmind alkalmakul szolgálnak a féléven á t végzetteket ismételni s összefüggésük
ben emelni a növendékek tudatára. A nyilvános zárvizsga ünnepeltetett jun. 23-án d. e. a főgymnasium te r
mében, d. u. a templomban, számos érdeklődő szülék és pártfogók jelenlétében; -  az ünnepélyt este a te 
remben egy úivid hangászati vizsga íejezte be hangversenyi alakban. Érettségi vizsga jun. 24-ik és köv napjain 
Eme lelkismeretes szigorral vezetett vizsgának eredvénye imhol ez: a 36 megjelent ifjú közül akademiaképes- 
nek nyilváníttatott 23, hosszabb rövidebb időre visszavettettek 13-an. A 23 érett közül kitűnők 2-en: Masznyik Guu~ 
la s Szegedi/ Kálmán (mindketten t.-földváriak); jelesek 4-en; egyszerűen érettek (jó és I. órdemfokkal) 17-en.

A legközelebbi tanévben a fizetési feltétek változatlanok. A tápdai dijosztályzatokat meghatároz
tuk fennebb a tápdai kimutatásban. A tandíj, mely félévenkint előre fizettetik, leszállitlan mennyiségében fe- 
jenkint 14 frt egész évre, de patronátusi községek fiaira nézve 10, sőt a szarvasi evang. és r. kath. — mint 
a fentartásban legérdekeltebb — patronátusi gyülekezetek fiaira nézve csak 6 frt. Könyvtár s egyéb gyűjte
mények gyarapítására fejenk. 1 frt 20 k r ,  az 5 alsóbb osztályok növendékeitől azonfelül rajzpénzül 8 frt sze
detik. Jövevényekre nézve felvétdij 1 frt.

Az 187% -ih  tanév, isten segedelmével, pontosan szept. elején lesz megkezdendő, még pedig nem
csak tanrendszernek, hanem remélhetőkép (remélhetökép, mondjuk, amennyiben egy kedves derék m unkatár
sunk a tanári működés teréről leendő lelépését jelentette,) tanerőknek is azonossága mellett.

T . I.
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