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A) É r t e k e z é s

Test- és ló le lral l iat .
(Lélektani fejtegetés Rozenkranz és Esser nyomán.)

Ki egyszer figyelmesen körültekintett embertársai között, az 
észre is vehette, hogy habár szerfelett sok rokonság van az egyes 
emberek között, még is vannak oly elütő sajátságok és jellemvo
nások, melyek testileg úgy mint lelkileg is annyira elkülönitik az 
egyes embert összes hasonlóitól, hogy minden személyiséget oly 
eredeti egyénnek kell tekintenünk, ki magában véve egy utánoz- 
hatlan s pótolhatatlan kis világ.

Ha kizárólag az ember testszervezetét vesszük tekintetbe, 
már is lehetetlen föl nem ismerni azon eltérő sajátságokat s ezek 
öszletét, az egyéni jelleget, melyeket a születés perczétől minden
ki magán visel s melyek, ha sokszoros változást szenvednek is a 
fejlődés folyamában, de soha meg nem semmisithetők s másithatók 
az egyes embernél. És épen e tapasztalatban tárul föl előttünk a 
t e s t a l k a t  f o g a l m a ,  mely alatt tehát a testszervek alakulásá
nál, születéssel adott erejénél s ezen alapuló összes nyilatkozatai
nál felötlő azon sajátságot lehet és kell értenünk, melynél fogva 
úgy növésében, mint sokoldalú testi erőkifejtésében, úgy egészségében 
mint betegségében, sőt minden egyes szervnek különleges fejlődésében 
s működésében is minden egyes embernél a másokhoz való nagy 
hasonlóság mellett oly különbségek merülnek föl, melyek főleg 
nála fordulnak elő ily határozott fokban, kölcsönhatásban és arány
ban. Már a zsoltárnok észrevette az ember testi fejlődésének ezen 
természettől adott korlátáit, midőn az emberi hiúságot és büszkél- 
kedést ostorozva mondja: kicsoda az a bölcs és hatalmas, ki tes
tének magasságát csak egy singnyivel is megnövelhetné ? Van te
hát határozott fok, kifejlődési mód és arány, melynek testi fajid-
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elésében mindenki egyénileg másként és másként alá Vart vetve, 
a nélkül, hogy a felületesen gondolkodó ennek csak sejtelmével 
is bírna. Ebből magyarázható, hogy mivel a gyermek testi növé
sét, egészségét, legtöbb betegségeit, vagy legalább a bizonyos be
tegségekhez való hajlamot a születéssel örökli: azért arczkifejezés- 
ben, testfejlődésben, erőben, mozgásban, egészségben, betegségben 
legtöbbször hasonló szüleihez, s hogy ha bár aztán későbbi önál
ló fejlődésénél mindenki a táplálkozás, foglalkozás, éghajlat, sőt 
számításon kivül álló véletlen behatások következtében is egyéni 
eredetiséggel más és más irányú és alakú kifejléssel bir, — mégis 
a családi fő jelleg soká megmarad s kivált a végtagok, kezek, lá
bak, arczcsontok és — mintha a természet is tréfásan gúnyolód
nék, — a fülek soká mutatják az eredetet.

A t e s t a l k a t o k  o s z t á l y z a t á n á l ,  ha azon erőkifejtést 
vesszük tekintetbe, melyet a test az éghajlati s időjárási ellensé
ges behatások legyőzésére s eltávolítására véghez visz, általában 
különbséget tehetni e r ő s  és g y e n g e  testalkat között. Erős test
alkatúnak mondjuk azt, ki az éghajlat s időjárás kedvezőtlen be
hatásai alatt emésztési rendellenességek, kisebb betegségek elvi
selésében, testi fárasztó munkák végzésében másokhoz hasonlítva 
többet győz, nehezebben fárad el s merül ki, s ezért hasonló kö
rülmények között másoknál ritkábban válik beteggé, sőt az elő
jövő betegeskedések elviselésében is a természettől több erőkész
lett d rendelkezvén, kitartóbb, türelmesebb s igy aztán inkább 
győzedelmeskedik az őt fenyegető legtöbb testi bajok felett. Ta- 
gádhatlan, hogy ismerőseink között is sokan hasonló, majdnem tel
jesen azonos életkörülmények mellett sokkal több fáradságot, 
munkát szenvedést, legcsekélyebb időváltozást, mint valami érzé
keny légsulymérő, megéreznek ; kiknek egészségét minden legkis- 
sebb szervecske rendellenes működése rögtön tetemesen megzavar
ja, s ezen gyakori zavarok tartós nyomokat hagynak hátra a testi 
életben. — Ezek gyenge testalkatuak, mert épen az egyes szer
vek természetszerű munkássága szabálytalanabb, erélytelenebb s 
hasonló körülmények között könnyebben megzavarható náluk, 
mint másoknál. Ha ismét az ember testi alakulását és fejlődését 
vesszük szemügyre: akkor különbséget kell tennünk t ö m ö r  és 
g y e n g é d  testalkat között. Tömör testalkatú ember az, kinél fő
leg a csontrendszer és izom rendszer gyorsabb fejlödésü s végki- 
fejlésében erőteljesebb; gyengéd tastalkatu ellenben az, kinél a 
csoptrendsder és idomrendszer rovására túlnyomó fejlödésü az ideg-
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rendszer. Ezen meghatározásokból következik, hogy a tömör 4s 
gyengédtestalkatuak még e mellett lehetnek erősek vagy gyengék, 
nmrt ez utóbbi kifejezések alatt, nem a testszervezet alaki különb
ségeit, de természettől adott erőkészletét s ezen alapuló, nyilvá- 
nulás módokat lehet és kell értenünk.

Ezen megállapított s a tapasztalati lélektan terén leginkább 
elfogadott osztályzásból kiindulva, ha a társadalom egyes osztá
lyai, népek, nemzetek és néptörzsek felett összehasonlitó szemlé
letet tartunk, első tekintetre feltűnő, hogy a földmivelők és ipa
rosok osztálya leginkább tömör és erős testalkatú, — holott az 
értelmiséghez tartozók tulnyomólag gyöngéd és gyönge testalka
tunk, habár kivételek lehetségesek, sőt vannak is ; — így ismét 
feltűnő, hogy a kissebb helységek, falvak, tanyák lakosai erős és 
tömör, a városiak leginkább gyengéd testalkatunk, sőt a test nö
vését tekintve a szegényebb osztályhoz tartozók alacsonyak, 
zömökek, csontosak, izmosak, a gazdagabb osztályok egyénei pedig 
rendesen magasak és véznák, mint ezt orvosi és statistikai adat- 
gyűjtemények is igazolják. Úgy szinte meglepő azon tapasztalat, 
hogy a hideg földöv és éghajlat népei alacsonyak, tömör és erős 
testalkatnak, mig a mérsékelt és forró földöv és éghajlat lakói 
magasak és gyöngébbek. Példa gyanánt megemlíthetők a lappok, 
szamojédek, kamcsadálok, kik négy lábnál alig nőnek magassabb- 
ra, — s ezek ellenében az angolok, németek, spanyolok, kiknél 
a kifejlett emberek között az ölnyi magasságúak a leggyakoriabbak.

Sokszor emlegetett panasz az, mikép az emberi nem korcso- 
sul, csenevész s hogy az ókor népei egyszerűbb és természetesebb 
életmód mellett erősebbek s egészségesebbek is voltak, mint a 
jelenkoriak. Ezen állításnak azonban alig van elfogadható alapja, 
— sőt az újabb észleletek és sokoldalú kutatások azt bizonyítják, 
hogy az ujabbkori nemzedék a tömeget általában vévén, erősebb 
mint volt az ókori s ha a régiek között voltak óriások, roppant 
erejűek, mégis nem volt oly általános az erő és egészség az együtt 
élő népség között, mint jelenleg. Ezt nem is lehet tagadnunk, ha 
meggondoljuk, hogy a rendezettebb társadalmi viszonyok, az is
kolázás általánosodása, az elevenebb közlekedési eszközök kényel
me, melynek felhasználása mellett tisztult életnézethez jut a gondol
kodó ember, a táplálkozás czélszerübb beosztása, ruházat életrend 
mind nagyobb ésszerűsége a testnek szorgalmasabb gondozása, or
voslás elővigyázatos igénybe vétele s a mindinkább terjedő értel
mi és erkölcsi mivelődés áldása egyenként és összesen oly ténye-
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zők, melyek a mai nemzedéket testi jólétben, egészségben s erő- 
teljességben is előbbre segítették az ókoriaknál, — habár rendel
lenes esetek hajdanta és mai nap is zavarólag hatnak a figyelőre, 
ki az emberi nem ez irányú haladásáról teljes képet alkotni kiván. 
Hogy mégis szerencsés testi fejlődésünkre s egészségünk biztosí
tására mennyire jó hatással van a rendezett társadalom s a mi- 
velödésnek minden nevezetesebb vívmánya, azt beláthatni, ha ma
gunkat a most élő vad törzsnépekhez hasonlítjuk, kik között ha
bár jelenleg is meglepő nagyerejüek s bámulatos egészségüek ta
láltatnak, ezek inkább szerencsés kivételeknek tekinthetők, de a 
néptömeg általában véve nyavalyásabb, gyengébb, halandóbb a 
miveit népeknél, sőt hazánkban is érdekes különbségekre talál e 
tekintetben a figyelmes szemlélő.

Ezen körülményből ismét a természet útmutatását olvashatni 
le; mert a tapasztalat felsorolt tényei bizonyítják, mikép a test
alkat szilárdítására, a testi erők fokozására s ügyesitésére nagy 
befolyással bir a kimért és ésszerűen szabályzott testi foglalkozás, 
mozgás, munka, testgyakorlat, az ember egyéni természetéhez 
mért táplálkozás, rendezett életmód, komoly önmérséklet, belátó 
óvatosság minden élvezeteknél s ezek együtt véve mind oly esz
közök, melyek által nemcsak életünket hosszithatjuk, de egyszers
mind egészségünket fokozhatjuk s türhetőleg biztosíthatjuk. Elég 
lélekemelő tapasztalat ez arra nézve, hogy az ember saját testi 
életérdekeit soha ne kicsinyelje s öntudatra ébredése perczétől 
érezze a nehéz felelősséget, mely reá sulyosodik, midőn belátja, 
hogy testi jólétének intézése kezére bízatott a gondviseléstől s 
nagyrészt maga oka azon kínoknak és szenvedéseknek, mik netán 
életét megkeserítik. Vajha a józan önismeretnek eme figyelmezte
tései mindenkor ébren tartanák korunk befolyásos oszlopembereit 
s úgy a tanintézetekben, mint a családok körében több gond for- 
dittatnék arra, hogy az ifjú nemzedék testi fejlődésében ne csak 
minden egészség rontó befolyásoktól s idétlen élvezetektől meg- 
óvassék, hanem egyszersmind a józan önszeretet által vezetve a 
testgyakorlatok lelkes felkarolására is utasittassék s oly módon 
ellenőriztessék, hogy testalkatában erős és egészséges maradhas
son, tudva, hogy csak ép testben lakik igazán ép lélek! — Hogy 
a józan életrend és komoly önmérséklés s kivált a természetszerű 
testgyakorlat mily roppant hatással van a testalkatra s általában 
a testi élet fejlődésére, mutatja a többek között Kant Emánuel- 
nek élettörténete, ki gyermek-korában annyira gyenge és betc-
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ges volt, hogy életképessége felett az orvosok komolyan aggódtak 
s ö mégis minden öröklött gyengeség és fogyatkozások daczára 
— jókor öntudatra ébredve s mesterré válva az önuralomban, — 
80 éves életkort élt meg. És ha már csakugyan a bölcsesség kez
dete a józan önszeretet gyakorlása: akkor magunk iránti köteles
ségünk testi előnyeinket megbecsülni, egészségünket óvni, erőn
ket és ügyességünket fokozni, — mit a fentebb említett eszkö
zök bölcs használata mellett elérni, ha nem könnyű, de még sem 
lehetetlen.

Ezen a testi életfejlődésben feltűnő különbségek hasonmása 
még gazdagabb árnyéklatokban és változatokban a lelki élet kö
rében is észrevehető. És épen ezt értjük véralkat, — vagy hogy 
annál határozottabban megkülönböztessük a testalkattól, — lélek - 
alkat nevezete alatt. A lélekalkat tehát az embernek azon egye
di természete, melynél fogva összes lelki tehetségeiben öt erede
tileg jellemző fokozottabb vagy kevésbé fokozott módon nyilat
kozik, vagy is úgy gondolkodásában, mint érzésében s akaratá
ban majd a külbenyomások, majd az ezekből eredő s átérzett bel- 
állapotok ingerlésére gyorsabban vagy lassabban, erőteljesebben 
vagy gyengébben, rohamosabban vagy nyugalmasabban visszahat 
és válaszol. Ki ne ismerné közülünk ezen lényegesebb különbsé
geket, melyek annyira jellemzik az egyes embert, s melyeknél fogva 
némelyikünket a legkisebb benyomás rögtön visszahatásra inge
rel, más ellenben ugyanazon benyomásokkal szemközt csaknem 
teljesen érzéketlen marad ; ezt egy szeszélyes ötlet megnevettett; 
amazt könnyekre indit, s mig sokan halálra kaczagnak valamely 
tréfás ötlet hallattára, vagy fonák cselekmény láttára, sokaknak 
idő kell, hogy magukat az ötlet vagy cselekmény humorában föl
találhassák. És épen a lelki életnek ezen nagyobb, vagy cse
kélyebb izgékonyságát, ezen a lelki tehetségek összes nyilat
kozataiban mutatkozó állandó arányt és — mondhatnók — lé- 
lekszervezetet, mely majd fogékonyabbá, majd kevésbé fogékony- 
nyá teszi az embert az összes külbenyomások iránt, igy tehát a 
lelki élet cselekvőségének mintegy ezen időméretét (tempo) értjük 
a vér- vagy lélekalkat nevezete alatt.

A lélekalkatnak eredete s természeti alap-oka az eddigi ta
pasztalatok összehasonlítása folytán — úgy látszik — nem is ma
gában a testszervezetben, de a lélek lényegében s átöröklött ere
deti természetében keresendő. Ezért tévesnek bizonyult atpa régibb 
nézet, mintha a lelki cselekvőség eme fokozottabb vagy lehangol-
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tabb nyilatkozatai a test szervezetétől, vagy a benne aránytalan 
túlböségre jutott életnedvektöl p. o. az epétől, vértől, nyálkától 
stb. függene. Valószínű, hogy eme életnedvek fennforgó aránya, 
vagy aránytalansága inkább következménye, mint alapoka a lé- 
lekalkatnak s legtöbbször jellemző testi és lelki kórtünetek okává 
lehet. Ezt abból következtethetni, hogy az Organismus folytonosan 
újjá születik, átalakul, kifejlik s igy a tápláló s fentartó életned
vek is folyton átváltoznak s ezen megújhodáshoz s átváltozáshoz 
nem is kívántatik szerfelett sok idő; mig ellenben a lélekalkat, 
ha sokszoros módosulást szenved is, de lényegében egész életünk 
kifejlése s lefolyása alatt soha meg nem változik s mindvégig 
magához hiv marad. Ezen oknál fogva az ókori felfogás, mely hi
bás boncztani s élettani képzeteken nyugodott s melynek értel
mében az élennyel egyesült veres vér túlbősége vérmessé, az epe 
bősége epéssé stb. tenné az embert, mint tarthatatlan elvettetett, 
habár e mellett a lélekalkatok fő alakjainak körvonalozásánál és 
jellemzésénél mai napig is megtartatott a régiek osztályzása s el
nevezése, melynél fogva négy sarki ellentétet képező lélekalkatot 
különböztethetni meg, u. m. a h e ves ,  h i de g ,  m é l á s  és  v é r 
me s  l é l e k a l k a t o k a t .  Az újkori tudósok szinte a régiek nyo
mán haladva, ha elejtették is azok fentebb említett anyagosdi né
zetét, de azért nem szűntek meg kutatni az anyagi okokat, melyek 
a lélekalkatok keletkezését érthetővé s értelmezhetővé tehetnék, 
így  Steffens után indulva a négy világtájék befolyásában véltek 
ráismerni az okra, mely némely embert vérmessé, mást mélává és 
ismét némelyiket hevessé vagy közönyössé tenne. Azonban a ta
pasztalás ezen feltevésnek is ellen mondott, mert az éghajlat s a 
világtájék módosító hatással lehet ugyan a lélekalkatból eredő 
nyilatkozatokra, de magát a lélekalkatot se elő nem idézi, se vég
kép meg nem változtatja. Ha azon feltevés állana, akkor minden 
délen lakó hideg, vagy közönyös, minden keleti nép vérmes, min
den nyugati heves és minden éjszaki mélás lenne, — holott éjsza
kon mint délen, nyugaton mint keleten egyaránt találhatni mind 
a' négy lélekalkathoz tartozó egyéneket s legfeljebb a határozott 
lélekalkattal biró ember nyilatkozataiban idézhet föl a világtájék 
és éghajlat némi árnyéklatot, úgy hogy az éjszakon lakó heves lé- 
lekalkatu ember kevésbé fog hevesnek mutatkozni, mintha ő ugyan 
oly életkörülmények között keleten vagy délen laknék s fejlődnék 
emberré. így tehát a későbbi kor tapasztalati gazdagodására s 
ezen nyugvó tudományos kutatásaira bízván a lélekalkat eredeté-
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nek okát kifejteni, — mi azon tapasztalati tényre fektetjük to
vábbi elmélkedésünket, hogy tettleg léteznek oly lélekalkatok, 
melyek a lelki élet állandó szervezetét képezik s melyeknek jel
lemzésénél mi is megelégszünk a régiek által elfogadott s egymás
sal sarka1atos ellentétet képező négy válfajjal, u. m. a heves, kö
zönyös, méla és vérmes lélek alkattal, melyek részletes jellemzé
sét következőleg terjeszthetni elő.

Mindenekelőtt a lélekalkatok osztályzásánál helyesebb átné
zet végett két ellentétes főcsoportot vehetünk föl. Nevezetesen 
miután a lélekalkat alatt a minket körülvevő tárgyi világnak re
ánk vonatkozó hatását s erre irányult önleges visszahatásaink 
eredeti és maradandó fokát, mértékét és arányát kell értenünk: 
azért két fő lélekalkat különböztethető meg:

1. s z a b á l y o s  l é l e k a l k a t ,  mely abban áll, hogy a tárgy- 
lagos behatás és az erre válaszoló önleges kihatás teljesen ősz- 
hangzó és arányos az általunk megfigyelt embernél. Ezen szeren
csés lélekalkat mai nap nagy ritkaság s a jelen kor zajos és iz
galmas társadalmi életében fejlődő egyének között ilyen nyugodt, 
szenvedélytől ment, derült lélekalkatú embert csak elvétve talál
hatni. Ezért ezen szabályos lélekalkat bővebb ismertetésébe nem 
is mélyedek, miután erre a gyakorlati élet sokoldalú tapasztala
taival kevésbé ösztönöz, s nem képez az oly tárgylagos mértéket, 
melylyel embertársaink lélekalkatának megítélésénél legtöbbször 
boldogulhatnánk. A szabályos lélekalkat fogalmában oly ideális 
követelésre ismerünk, melyre az öntudatos s öntudatlan emberiség 
fejlődésében utasítva van, de csak egyes egyéneiben közeliti meg 
kielégitőleg. Sokkal gyakoribb ennek ellentéte.

2. a s z a b á l y t a l a n  v a g y  r e n d e l l e n e s  l é l e k a l k a t ,  
melynek általános jellemvonása az, hogy a tárgyi behatások s 
ezekre vonatkozó önleges visszahatások vagy szerfelett fokozottak 
vagy igenis lehangoltak, s igy abban aránytalanok, hogy a cse
lekvő embernél összes nyilatkozataiban vagy a tárgyi (obj zctiv), 
vagy az önleges (subjectiv) elem van túlsúlyban. Ezen szabályta
lan lélekalkat alatt a fentebbi különböztetésből folyólag négy al
fajt kell gondolnunk, mert vagy

a) arány és összhang van ugyan a tárgyak behatás«* s a cse-
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lekvő alanynak ezekre vonatkozó visszahatása között, de mind ez 
természetellenesen f e l f o k o z o t t ,  t ú l e r ő s ,  Ilyen a heves, vagy 
c h o l e r i k u s  ember lélekalkata. Vagy

b) arány és összhang van ugyan a tárgyak behatása s a cse
lekvő alanynak ezekre vonatkozó visszahatása között, de eme 
kölcsönhatás lehangoltan bágyadt s abban természetellenes, h o g  y 
t ú l g y e n g e  és  e r ő t e l e  n. Ilyen a közönyös, vagy ph le g  ma
t ik  us ember lélekalkata. Vagy

c) a tárgyak behatása kellő erélylyel és éberséggel fogadta- 
tik ugyan s szenvedőleges szerepében eléggé gazdag és sok oldalú 
az ember, de k i h a t ó  c s e l e k v ő  m u n k á s s á g á b a n  f o l y t o 
n o s a n  t ú l g y e n g e .  Ilyen a méla, vagy m e l a n c h o l i k u s  em
ber lélekalkata. Vagy végre

d) a külvilág hatásai iránt igenis érzékeny az alany s min
den visszahatásában túláradólag gyors, de e mellett az ö s s z e s  
b e n y o m á s o k  n á l a  ne m m é l y r e  h a t ó k  s v i s s z a h a t á s a  a 
g y o r s a s á g  m e l l e t t  n e m b e l t e r j es.  Ilyen a vérmes, vagy 
s a n g v i n i k u s  ember lélekalkata.

Tekintve ezen sarkalatos ellentétet jelentő lélékalkatokat 
egyenként, mielőtt azok részletesebb jellemzéséhez fognánk, egy 
elterjedt elöitélet ellen kell tiltakoznunk. Nevezetesen sokan úgy 
fogják föl a lélékalkatokat, mintha azok már magukban rejtenék 
a hajlamot bizonyos erényekre, vagy bűnökre s igy magában véve 
szégyenletes lenne méla, vagy heves lélekalkattal, vagy ezek el
lentéteivel bírni s ezen hibás felfogásból indulva ki, szenvelgik 
bizonyos általuk előnyösebbnek képzelt lélekalkatok sajátságait, 
így napjainkban majdnem divattá lett közönyt, hidegvérüséget, 
vagy mélázást fittogtatni, holott ezek sok esetben erkölcsi cynis- 
must, élvsorgásból eredő kimerültséget, vagy beteges képzelgést 
inkább engednek sejtenünk, mint a lélekalkatok valamely faját. 
Ezen tévedés a komoly tudósokat is sokszor félrevezette, midőn 
elfogultan“ hehányan a lélekalkatok egyes fajainak csak előnyeit, 
másoknak csak hátrányait emelték ki jellemzéseikben, s igy az 
igazságot — akaratlanul — félre magyarázták. A lélekalkat a lelki 
fejlődésnek természetes alapja, s mint ilyen se nem ad érdemet, se 
nem ró bűnt az emberre, mert az erény és bűn az öntudat és sza-
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badakarat befolyása alatt születnek, — holott a lélekalkat az ön* 
tudat és szabadakarat által meg nem változtatható s legfeljebb 
okosan felhasználható arra, hogy adott előnyeit örökítsük és fel
fokozzuk, hiányait pedig a lehető legkissebb fokra visszaszorítsuk. 
Részletesebben:

a) a heves — cholerikus — lélekalkatu ember abban jellem
zi önmagát, hogy nála a külvilág benyomásai s az ezekre kelet
kező visszahatás fokozottan túlerősek, s ebben rendellenesek. A 
visszahatás, a tett, az örökös kiható tevékenység fő sajátsága te
hát minden heves embernek s azért ő folytonosan a jövő számára 
dolgozik, épit, fárad, vállalkozik, - - s hibája, hogy igen könnyen 
megfeledkezik a jelenről s az erőszakos és folytonos visszahatás
nál nem jut ideje a nyugodt átgondolásra, alapos belátásra, önbi- 
rálatos tervezgetésekre, holott mégis ezen előzményekből eredhet
nek csak az igazán helyeselhető tettek. — Mig tehát előnye a 
heves embernek a folytonos tevékenység, a határt nem ismerő 
munkásság, az erélyes vállalkozás, melyben örömét és boldogsá
gát keresi; mig előnye a bátorság, önbizalom, biztosság minden 
föllépéseiben; mig előnye az örökös teremtés és alkotás, mely 
nem riad vissza semmi akadályoktól s a sokak előtt lehetetlennek 
látszót is valósítja : addig ép úgy hiánya a fokozott ingerlékeny
ség, a puskapor-természet, az erőszakoskodás, mely tör, ront, 
pusztít ott is, hol építenie kellene, vagy legalább lehetne; hiánya 
a zsarnokoskodás, mely maga mellett se más véleményt, se más 
akaratot meg nem tűr s mindent magának alávetni s mintegy ma
gában fölemészteni kíván ; hiánya az önbizalom oly könnyű elfaj- 
zása, az elbizottság, a romboló eszeveszettség, melynél fogva sok
szor a kivihetetlent, vagy legalább ez idő szerint merőben czélel- 
lenest is keresztül .vinni s létesíteni törekszik, s ezen vakmerő hős
ködésénél magának mindent — sokszor szent ügyet is — feláldoz. 
A heves lélekalkatu ember hibáiban olyan mint a pusztító tűz, 
mely a mellett hogy mindent rombol maga körül, végre önmagát 
is fölemészti.

b) A heves lélekalkatnak merő ellentéte a hideg, vagy kö
zönyös — phlegmatikus — lélekalkat, melynek fő sajátsága ab
ban áll, hogy a külvilág behatása s az erre következő önleges 
visszahatás között van ugyan arány és összhang, csakhogy mind
ezen hatás tulgyenge, nehézkes, lefokozott s ebben rendellenes,



Ezért a közönyös ember lassan izgatható s ezen izgalomra is csak 
lassan és nehézkesen válaszol cselekedetével. így tehát a közö
nyös lélekalkat az ember lelki életénél észlelhető azon állandó 
j(=ellej2f, melynél fogva nehezen lobban érzelemre s nehezen kelet
kező érzelmeiből s indulataiból is legtöbbször erőtlen, nehézkes, 
esetlen és kisszerű cselekvőség keletkezik. Ezen phlegmatikus lé- 
lekalkattal adott előnyei az embernek a roppant nyugalom, me
lyet ő a legválságosabb s legrenditőbb pillanatokban is megőriz ; 
a lélekjelenlét, mely ha lassan is, de biztosan kivezeti őt a legtöbb 
bajból és veszedelemből; az ezekből folyó derültség, mely külső
leg is abban árulja el magát, hogy mig a heves kitörő kaczagás- 
ban tombol, a hideg lélekalkatu legfeljebb — mint mondani szo
kás — a bajusszá alá nevetgél. De szintigy hátrányai lehetnek a 
phlegmatikus embernek, ha fejlődésében önmagára nem ügyel, a 
tétlen renyheség, akaratlanság, tárgytalan és gondolkodás nélküli 
közöny, mely gyakran ocsmány cynismusba rejtőzik, s piszokban 
és aljasságban fittogtat eredetiséget, melytől a józanabb ember 
undorral fordul el. A közönyös lélekalkatu ember hibás fejlődé
sében olyan mint a jég, mely maga körül minden tenyészetet aka
dályoztat s mindenütt a dermedést és halált sietteti.

c) A méla lélekalkatu ember ismét abban jellemzi önmagát, 
hogy nála a külvilág serkentő és izgató behatása erősebb, mint 
azon önleges visszahatás, melylyel a benyomásokra válaszol, sőt 
eme kiható munkásságában a melancholikus. átalában gyenge, ha
tározatlan, korlátolt, egyoldalú és különczködésre hajlandó. — 
Ezért mig a heves ember életöröme az eddig nem létezőnek léte
sítése, vagyis az önálló alkotás és teremtés: addig a méla lélek- 
alkatú figyelme s igyekezete a meglevő megőrzésére irányul s 
életöröme a megtartás és gondviselésben rejlik: ezért mig a he
ves ember fő sajátsága a jobb jövőt czélzó erélyes tevékenység: 
addig a rhéla lélekalkatu a múltak emlékeit élvezi s az átéltek 
felett nyugodt elmélkedésben találja legfőbb örömét. Mig a heves 
lélekalkatot Prometheus, a mélát Epimetheus képviseli a hitregé
ben. A mondottakból válik érthetővé, hogy miért hajlandó a méla 
fájdalmas elmerengésre, sőt ha ez hibás megszokás folytán állan- 
dosúl, beteges búskomorságra, mert ő a pilanatnyi benyomások 
megkedvelt és megszokott múltjából alig emelhetik ki s nehezen 
bírható rá, hogy kilépve eddigi fájdalmainak bűvköréből, uj életet 
kezdjen, melynek küzdelmeiben, mint hab toriatokban, szentnek tar



to tt emlékeit eltemesse. A méla ember természetéből folyó előnye 
aztán a szűk körben mozgó, de ebben annál inkább kitűnő mély- 
elmüség, mely nem engedi magát a változó benyomások által félre 
vezettetni, hanem a dolgok lényegére siet, előnye továbbá a számra 
nézve kevés, de annál tisztultabb és állandóbb érzelem, melynek 
birtokába a méla másnál nehezebben jut ugyan, de ha a barátság, 
hála, tisztelet, emberszeretet, rokonszenv, részvét nála megfogam- 
zottak, azok leikéből egy könnyen el nem mosódnak, s ezért ő tel
jes odaengedéssel szeret, tisztel, becsül, imád, gyűlöl, utál, s ál
landó érzelmeire bizton számíthatni és építhetni. De ép igy szem
betűnők a hiányok is, melyek könnyen gazdag termő talajra lel
nek a méla lelkében. Ilyenek aztán a különczködés, a szeszély, 
az önfejűség, bizalmatlan zárkózottság, társas örömek és élvezetek 
iránti érzéktelenség olyanoknál, kik jókor fel nem ismerték a ter
mészetűkben rejlő fogyatkozásokat s józan önnevelés által azokat 
fékezni elmulasztották. Ezért hajlandó aztán sok méla ember sok
szor alapnélküli bizalmatlanságban magát a világtól elszigetelni, 
kisszerű bújok felett töprengeni s mint Pythagoras mondá, bána
tában saját szivét keseríteni s fölemészteni. A méla ember hibás 
fejlődésében olyan, mint a titokszerű ködös őszi nap, mely nyo
masztó, tévedezésre vezető, de ha a nap felderül annál váratla
nabbal lehet kedvessé s emlékezetessé.

d) Ezen felsorolt lélekalkatoktól megkülönböztetendő végre 
a vérmes lélekalkat, melynek jelleme abban áll, hogy a külvilág 
gyenge és jelentéktelen behatása mellett is könnyen izgatható 
alany visszahatása eléggé gyors és rohamos ugyan, de nem bel
terjes és a sokoldalúság mellett épen nem következetes. így tehát 
a vérmes lélekalkat a lelki élet azon természettől adott állandó 
szervezete, melynél visszahatásra minden külbenyomás hamar in
dít ugyan, de a benyomások múltával a cselekvőség is hamar lo
had és hamar megszűnik, s igy cselekvésében a vérmes leginkább 
a pillanatnyi külbenyomásoktól függő s azok szerint alakuló. A 
vérmes ember eredeti természetéből folyó előnyök és hiányok az
tán a következők. Az idegek folytonos fokozott munkássága ké
pesíti a vérmes embert arra, hogy ő másokhoz hasonlítva sokol
dalú, éber figyelmű, leleményes és mulatságosan kedélyes, s egyé
niségét épen eme könnyedség és nyílt derültség vonzóvá, sőt el- 
lenállhatlanná teszik legtöbb esetben. A vérmes a jelen perez em
bere lévén, egész lélekkel rögtön oda engedi magát minden reá
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ható benyomásoknak, de ép azért kevés meggondolás, sok kön)-- 
nyelmüség, kevés kitartás, sok állhatlanság, kevés következetesség 
sok hűtlenség gondolkodásban, és tettben képezik azon sarkala
tos hiányokat, melyek a vérmes embernél gyakran észlelhetők, 
kivált ha józan és emberséges nevelés által eleve nincs gondos
kodva arról, hogy fejlődésében ésszerűbb életirányt venni kény- 
szeritessék. A vérmes lélekalkatú ember h'bás fejlődésében hason
lít a derült tavaszi hajnalhoz, mely sokszor annyit Ígér s legszebb 
Ígéreteit oly váratlan zivataros és szeszélyes időfordulatok által 
meghazudtolja.

így összeállítva a lélekalkatok fő fajait s ezek jellemző sa
játságait felmutatva megjegyzendő még, hogy a gyakorlati életed
ben az egyes emberek a legtöbbször ezen lélekalkatok csodás 
keverékeit s változatait tüntetik elő önmagukon. így több kö
zöttünk a sangvinico—cholerikus, vagy melancholico — phlegmati- 
kus, mint a kizárólag heves, méla, közönyös vagy vérmes lélek
alkatú ember. Ezen fejtegetések után a gondolkodóra bizhatni 
ezen felállított mérték gyakorlati alkalmazását s ez irányban még 
némi útmutatással is szolgálhatni, mint hogy rendesen már a test
alkat is elárulja, vagy legalább sejtenünk engedi, hogy ki minő 
lélekalkatú lehet. Nevezetesen a heves ember rendesen erőteljes, 
zömök és alacsony testalkattal bir, lélekzése és érverése más em
berekéhez hasonlítva sebes, arczszine epés sárga, homloka széles 
és domború, melle, válla széles és szilárd alkotású, arczvonásai 
élesek és határozottak, tekintete átható, tüzes, mozgása rohamos, 
sebes, hangja átható csengő kifejezésü, magatartása biztos, této
vázás nélküli, határozott. Ilyen heves lélekalkatú volt I. Napoleon, 
ki minden tetteiben csak uj tettekre ösztönző ingert látott, ki a há
borúban a kedvező békekötésekről, a békekötéseknél azok kiját
szásáról s megtöréséről, Aegyptomban dictatorságról, dictatorsága 
alatt császárságról gondolkozott s még Sz.-Ilona szigetén is má
sok ragyogó hős tetteivel, például egy Julius Caesar emlékével 
foglalkozott s tüzelte tett vágy át. Ennek ellenében a hideg vagy 
közönyös lélekalkatú ember arról is fölismerhető, hogy rendesen 
terjedelmes tömör fejlődésű testalkattal bir, rövid húsos nyakú, 
melyen vagy a test egészéhez aránytalanul nagy, vagy igen is ki
csiny fej van elhelyezve, arczszine bágyadt piros, homloka lapos 
és rövid, szürke vagy bágyadt-kékes szemek, melyek vagy arány
talanul aprók, vagy kidüllő nagyok s határozatlanul tétováznak,



a körhyezeten, húsos otr, duzzadt ajkak, kis mell, de annál na
gyobb altest, tartós romolhatlan étvágy, gyenge ércztelen hang< 
nem ritkán dadogó, akadozó beszéd s ezekhez hasonlók azon kül 
jegyek, melyek a phlegmatikus embert előre sejtetik velünk. 
XVI. Lajos volt ilyen tökéletes phlegma, ki naplótöredékeiben 
alig emlékszik meg az állami érdekekről, alig említi, hogy ő ki- 
rálykodott volna, de annál többet beszél kényelemről, lakomák
ról, kedélyes poharazásról s nyugalmas magányéletről. Példánya 
a phlegmának hazai történétünben Dobzse László; kár hogy arcz- 
képe s alakja hiteles példányban ránk nem maradt, habár élet
módja s tettei eléggé jellemzik. Részben szinte phlegmatikusnak 
tekinthető Göthe, ki költeményeiben oly gyakran beszél nyuga
lom, megelégedés és csendéletről, holott ennek ellenében Schiller, 
a szabadsághös Byron és Petőfi heves lélekalkatuak voltak. Is
mét más természetadta küljegyekben fejezi ki magát rendesen 
testileg is a méla lélekalkat. A  mélák gyöngéd, nyúlánk testal- 
lcatuak s e mellett keskeny vállak, gyenge és szűk mell, hosszú 
nyak, mélyen fekvő bágyadt szemek, melyek inkább a lélekbe be
felé, semmint a kül tárgyakra kihatólag tekintenek, sápadt hala- 
vány arczszin, halk töredezett beszéd, tompa mély hang, szósze
génység a társalgásban, továbbá az arczkifejezés egyformasága, 
mely azonban a mellett eléggé érdekes és jelentékeny, magavi
seletben s cselekvésben feltűnő nyugalom, meggondolás, kissé 
félős tartózkodás — ezek azon jellemző sajátságok, melyek a méla 
lélekalkatuakat velünk sejtetik. így Shakespeare alakjai közül 
Hamlet melancholikus, Macheth, Cassius, Coriolán és II. Richard 
cholerikus, Romeo sangvinikus s az öreg Falstaff Jankó nevetsé
ges phlegmatikus. Végre testileg abban jellemzi önmagát a vér
mes testalkatú ember, hogy rendesen gyenge nyúlánk testalkatú, 
kinél a test egyes tagjainak aránya összhangzó, az arczszin su
gárzó rózsapiros, a tekintet mozgékony élénk, a hang olvadozó 
csengő, a beszéd gyors és folyékony, a magaviselet szeszélyesen 
változó, de a mellett mindig fesztelenül uj és érdekes, mert ment 
minden betanult és megszokott modorosságtól.

Ha ezen felsorolt testi és lelki sajátságokat megjegyezzük, 
még az állatoknál is bizonyos lélekalkatok hasonmásaira ismerünk, 
így  a majom és kutya vérmes; — az őrlők, rágcsálók, nevezete
sen az ürge, egér, hód méla; —■ a ragadozók kivált az oroszlán, 
tigris, a saskeselyü heves; — a kérődzők, kivált az ökör, a teve,



közönyös lélokalkatra emlékeztetnek. Ezen tapasztalatokból vissza- 
haladólag a lélekalkatok képies magyarázata végett az embereket 
bizonyos állatokkal hasonlították össze; — de ez méltatlan já
ték, melyben több a gunyolodási viszketeg, mint a komoly igaz- 
ságszer.etat s mely összehasonlításokból könnyen veszedelmes elő
ítéletek támadhatnak olyanoknál, kik alapos vizsgálódásokra se 
nem hajlandók, se nem képesek.

Minthogy továbbá a nemi különbség s az életkorok fokoza
tai a lélekalkatra módosító hatással vannak, ezért a tapasztalat 
is arról tanúskodik, hogy nők inkább sangviniko—melancholikus, 
a férfiak inkább choleriko—phlegmatikus lélekalkatok keverékeit 
s átmeneti fokozatait tüntetik föl önmagukon. Szintigy a gyerme
kek rendesen vérmes, — az ifjak mélás — a középkorban levő 
meglettek heves, — s az elaggottak közönyös lélekalkatuak, ha
bár ezek csak ideiglenes módosulatai a lélekalkatnak, mely alap
jában folytonosan önmagához hiv és ugyanaz marad. Szintigy ta
pasztalatilag meggyőződhetni, hogy bizonyos néptörzsek és nem
zetek tulnyomólag bizonyos lélekalkatot tüntetnek föl önmagu
kon, mely a nemzeti jellemben talál aztán kifejezést. A néger, 
ki minden újításnak ellensége s történet nélkül önmagába mé- 
lyedve él, vagy inkább tengődik, e mellett piszkos cynismusban 
s egykedvűségben tölti napjait, legtöbb e néptörzshez tartozó 
egyes példányaiban megtestesült phlegma; ellenben a mongol nép
faj, mely romboló világcsatákat vívott s jelenleg is merész rabló
kalandokat s vad zsarnokságot űz, leginkább cholerikus; az ame-- 
rikai indián, mely vadságában is annyira ragaszkodik hagyomá
nyos szokásaihoz s bús dalaiban regés múltját dicsőíti, alattomos
ságra, boszúra annyira hajlandó, tulnyomólag melancholikus; az 
austráliai népfaj pedig, mint már gyöngédebb testalkata, roppant 
izgékonysága, ideges dühe is mutatja, főleg sangvinikus. Mind 
ezek ellenében a kaukázi népfaj — tömegét s nem az egyes elá
gazásokat tekintve — leginkább megközelíti a szabályszerű lélek
alkatot, habár ennek körén belől az egyes nemzetek sok jellemző 
lélekalkatot tüntetnek elő önmagukon. így — hogy csak futólag 
az európai népekre s nemzetekre szorítkozzam — az izgékony 
franczia, ki a változásojcnak, az újításoknak annyira barátja, ki 
l egtöbb föltevéseiben s terveiben annyira állhatatlan, ki a divatos 
által anyira vezéreltetik s egyre uj kormányformákat alkot, hogy 
azokat csakhamar elejtve másokkal cserélje ki — eredetileg sang-
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vinikus; ellenben az angol, ki régi intézményeihez oly hiven ra
gaszkodik s elszigetelt helyzetében oly nehezen vonható be az 
európai nemzetek sokszor annyira diszharmonikus nagy hangver
senyébe csak ideiglenes műkedvelőnek is, holott tán rendező le
hetne, — eredetileg melancholikus; és ismét a német aprólékos 
takarékoskodásával, kitartó szorgalmával, mellyel a tudományok
ban oly magas fokra emelkedett, nehézkes politikai mozgásával 
— phlegmatikus; ellenben a déli népcsoportok, olaszok, spanyo
lok, montenegróiak, görögök merész vállalataik, szevedélyes ki
töréseik folytán méltán tekinthetők cholerikus lélekalkatu népek
nek s nemzeteknek. Hogy a magyar nemzet — általában véve — 
mily lélekalkatu legyen, annak megítélését történeti tanulmány 
és népisme alapján nem lesz nehéz a gondolkodónak az eddigi 
fejtegetések nyomán meghatároznia.

Áttekintve az eddigi fejtegetések lánczolatán, még berekesz
tésül azon meggyőződés ébresztését tartom kötelességemnek, hogy 
belátva mindenikünk mikép a test- és lélekalkat a gondviselés 
kegyajándékai, melyek a születéssel adattak s általunk szabadon 
sem nem választhatók se nem változtathatók: tartozunk is ma
gunkat megnyugtatni s azzal vigasztalni, hogy a test- és lélek
alkat magukban semlegesek, mert senkit se jóvá, se rosszá, se 
ügyessé, se ügyetlenné, se kedvessé, se visszataszítóvá nem tesz
nek, s nem hihetjük magunkat se kegyelteknek, se üldözöttek
nek azért és az által, hogy bizonyos test- és lélekalkattal mi is 
bírunk. Mind ez oly természetes alap, melyen az öntudó és sza
bad akarattal biró ember magát valódi embervé s erkölcsi jellem
mé alkotja s csak is ez utóbbiakért felelős lelkiesmérete, istene 
és embertársai előtt. Ezért gondolkodó s magát ismerő ember 
nem is fog hibái és botlása fedezésére abban mentséget keres
ni, hogy ő talán eredetileg heves, vérmes, erőtlen vagy gyenge. 
Ez csak Don Quichotte szolgájának, Sancho Pansanak lehet meg
engedve, ki midőn ura renyheség és rondaság miatt korholja, 
maga is bámészkodva beismeri, hogy ő bizony renyhe és ronda, 
de életében másféle nem is lehet.

Nekünk azonban kivált mint nevelőknek, — pedig azzá lesz 
minden öntudatos ember midőn az önnevelés terére lép — azon 
meggyőződésből kell kiindulnunk, hogy a gyenge testalkat, sőt a 
legszerencsétlenebbnek látszó lélekalkat soha sem képezhetnek 
oly akadályt, hogy azért azon természetes alapon, melyen az erű

ié



tief eredetileg áll és található* belőle kedves, hasznos, sőt legtöbb 
esetben nélkülözhetlen ember fejleszthető s képezhető ne lenne, 
ha nem feledjük el idejekorán és következetesen mivelni, fokoz
ni mindazon előnyöket, melyek bármely test- és lélekalkattal ad
va vannak s lehetőleg lefokozni mindazon hátrányokat és elosz
latni mindazon árnyoldalokat, melyek netán, mint természeti ado
mányok, a józan nevelés czéljaival ellentétesek. Alapos önismeret 
tesz bennünket öntudatosokká, az emelkedett öntudat szabja elénk 
ésszerű és erkölcsi kötelességeinket s a kötelességek lelkiesmére- 
tes becsülése jelöli meg a szabadakaratnak azon ésszerű és üdvö
zítő irányt, melyben magunkat vezetve valódi emberekké s tiszta 
erkölcsi jellemekké válhatunk. A test- és lélekalkat fogalmainak 
ezen fejtegetése szinte az alapos önismeretre tartozó, de ez termé
kenyítő csak akkor leend reánk nézve, ha kihat öntudatunkra s 
elénk állítja azon egyéni kötelességeket, melyek hü teljesítése 
mellett emberré s jellemmé fejlődésünk megközelíthető s betetőzhető. 
Ha elmélkedésünk csak részben is megközelité eme nevelői hatást 
és czélt: akkor a fáradság gazdag jut ilmánalt reményében öröm
mel végezhetem fejtegetésemet.

Szarvas, május 23. 1875.

B e n k a  G y u l a ,
tanár.
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B) Értesítések
az Ig a z g a t  ó-t a n ä r t  6 1.

I. Adatok az iskola történetéhez.
Az 1874/5-ik i tanév, némely a taufóríiakat érdeklő gyűlések köz

bejötté miatt, 3 nappal a szokottnál későbben nyittatván meg, a beírá
sok szeptember 4-én, a tanórák minden osztálylyal szeptember 7-én ve
vők kezdetüket.

Mindenek előtt feljegyzünk egy nevezetesebb vá l t ozás t ,  mely 
a t a n á r i  t e s t ü l e t b e n  jelen tanév megnyílta előtt történt. Zsilinszky 
Mihály, ifjabb tanerőink egyike, kit valódi hivatás és rokonszenves lelkű
iét 13 éven át (1861—1874.) tanodái ifjúságunk és közönségünk ked- 
venczévé avattak, az elmúlt tanév végével, hivatkozva egészségi és csa
ládi körülményekre, a tanári pályától búcsút vön, s nem vala a patro- 
natus sokszoros unszolásával sem megmarasztható. Jelenleg csabai kis 
birtokán tudománynak és közügyeknek élve magánzik. Helyébe a pat- 
ronatusi testületek Chovan Károly selmeczi rendes tanárt választák meg.
— Zsilinszky egykor a szarvasi főgymnasiumnak Chovánnal együtt je
les növendéke, a bölcsészet-növelészeti pályára előbb a pesti reform, 
fakultásnál, majd a haliéi és berlini egyetemeken készüle elő; szak sze
rint a történelem-, földrajz- és magyar irodalomnak vala tanára, s ez 
utóbbi minőségében az ifjúsági önképző körnek vezetője ; különben mi
nősítve sokoldalú tájékozottsága által, melyet nehány év alatt kiadott, 
s összesen 13 kötetre rugó müveinek változatos tartalma is tanúsít, —
— 1865. óta a főgyinuasiumi könyvtárőri tisztet szintén övivé — Cho
van Károly a bölcsészeti tanpályát Eperjesen végozvéu, egy évi neve- 
lősködés után 1862-ben a selmeczi lyceumuál lön alkalmazva, hol is az 
ó és uj nyelvek, továbbá a mennyiségtan, földrajz és történelem, úgy 
szintén a természettudomány több ágainak tág mezején adá gyakorlati
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próbáit tanképességének, ine’yet 1863-ban oklevelileg is igazolt. Az utód 
alapos sokoldalúsága lehetővé tévé, hogy ő Zsilinszky volt szaktárgyai
ból csakis a magyar irodalmat tartva meg, ezzel egyik alsóbb osztály
ban a magyar nyelvtant, a III., V. és VI. osztályokban a mennyiség- 
tant, a felsőbb osztályokban az ásvány- és állattant kombinálható, figye
lemmel Szendy tanárra, ki szembaj miatt saját korábbi tárgyaiért tör
ténelem-tanítást cserélt, e téren szintén tájékozott lévén. A könyvtár
őrségben Zsilinszkynek Mibálfi József tanár lön utóda. A muzeum-őr- 
séget Koren István, a derék veterán, Chovannak engedé át.

A mi a t a n t e r v e t  s ennek ezévi módosulásait illeti, előre bo
csátjuk, hogy intézetünk az ágostai hitvallásuak egyetemétől 1860-ban 
megállapított és 70-ben á t n é z e t t  gymna s i umi  t a n r e n d s z e r  alap
ján áll, a magyar tannyelv kizárólagos használata mellett. Nevezetesebb 
eltérés a tavali értesítőnkben kimutatott tautervtől a gymnasiumi taní
tás körében nem, de igenis történt a felsőbb osztályokkal függelékes 
tanítói praeparandiában, hol is a gyakorló évet, mely az eredeti terve
zet nyomán a VIII ik gymn. tanfolyamon túl következett volt, egybevo
nok a VlII-ik osztály feladatával. A leendő néptanítók gyakorlati kép
zése tekintetéből ezek utaltatának helybeli elemiskolák hospitálására és 
ily szemlékrőli naplóvitelre, s koronkint ugyanott a tanítási fonálnak út
mutatás szerinti átvételére, s azonkívül az algymnasiumban alkalmaz- 
tatának a szépírás és énekelemek tanítására, módszertani utasítások 
alapján. Az énekelemek egy-egy heti órában való tanítása az algymn. 
négy osztályában üdvösnek találtaték az iíjuság öszhangzatosabb kimű
velése tekintetéből általán, de különösen mint alapvetés a tanulói dal
kar müvésziebb ének-gyakorlataihoz. — A szabadkézi rajz, mint köte
lező tárgy ezidén már az V-ik osztályban is tanittatik. — Rendkívüli 
tárgyakként előadafáuak a franczia nyelv két vegyes csapatnak Szendy 
tanártól, a technikai rajz egy haladottabb felgynmasiumi csapatnak Lá
nyi tanártól. A VII. és VIII. osztály önképzőköre ez idén Chovan Ká
roly tanár elnöklete alatt folytató magyar irályozás s kölcsön birálga- 
tásban és szavalásban való gyakorlatait. — Sikerei szokottan szerény 
mérvűek valónak.*)

A j e l e n é v i  t a n o d á i  né pe s s é g  mikénti alakulására módosító 
hatást kelle engednünk egy a tavali tapasztalatokból felmerült paeda- 
gogiai kívánalomnak. Ugyanis szükségesnek látók az elharapódzott fegy- 
telenség és ál-tanulás elemeinek távoltartása mellett szilárdabb fegy-

*) A főok, úgy látszik, ott fenekük, hogy az osztálybeli dolgozások versenye 
már magában elég kujuolyaa veszi igénybe az ifjak szabad idejét.



rend alapján valódibb szorgalmat megindítani. Ez irányban a tanári kar 
már a múlt tanév zárértelcezletén kezdé meg a tisztázó szigort azzal, 
bogy mialatt szabályszerűen többeknek áthelyzését csakis javító vizsga 
sikeres megállásától tette függővé, nem kevesebb mint 40-et osztályis
métlésre utala, kiknek fele része más pályára vonult, mit bizouyit a kö
rülmény, hogy ezévi összes ismétlőink száma (lásd alább VII. alatt a 
névsor jegyzeteit) csak 20-ra rúg. Egyébiránt a népesség, hasonlítva a 
tavalihoz, csak 1-gyel mutatkozik apadottnak. Ugyanis a tavali bekeb- 
lezettek öszszáma 426, az ez évieké 425. E 425 közül évközben belé
pettek csak 6-an lévén, a tanév elején jelenvoltak száma: 419. Évköz
ben távozának a tanodából 7-en önként hivatlansági érzetből, 1 pedig 
kapott tanács folytán. Kedvező egészségi viszonyok következtében ha
lálozás általán nem fordult elő, kivéve nehány nappal az év zárta előtt 
a szerencsétlen jó Negru György esetét, ki ifjúi óvatlanságának esék 
martalékul, mennyiben tilalmaink ellenére és czélszerű óvintézkedéseink 
megkerülésével a Körösnek egy elvonultál)!), segélynélküli részén kísér
letté meg az úszást. Idült betegség miatt VIII-ik osztályunk 1 jó nö
vendéke kényszerült otthoni ápoltatásra távozni. S igy a 425-ből ösz- 
szesen 10-et levonván, év zártával jelen van 415. A tanárok egyirányú 
növelószi hatása folytán egészben véve jelenévi népességünk tevéke
nyebb és fegyelmesebb vala a korábbiaknál; nehéz kezeletűsógükkel 
kivételt összesen csak m. e. 6-an tevének (egy-egy a Vili., VII., VI.,
V., HL, 11. osztályokból.) E tanévben kitüntetésre méltóknak találtaié
nak ösztöndíjakkal (24 írttól 120 írtig) 15-en, jutalmakkal (3 írttól 14 
írtig) 37-en, összesen 52 en, mely összegből jellemzőleg a VII-ik osztály 
növendékeire több mint , t. i. 18 esik. — Érettségire bocsáttatik a VlII-ból 
.35 jelenlevő közül 28 nyilvános, 3 magán, összesen 31 tanuló; tanitó- 
képesitő vizsgára pedig összesen 4.

Tudományos gyűj t em' ény t á r a i nk  közül ez idén leginkább a 
kö n y v t á r  és t e r mé s z e t r a j z i  muzeum szaporittaték; — szapo
rítván amazt főként főtiszt, dr. Székács József superiutendens ur 122 
kötetnyi, s a Magyar tudományos Akadémia 67 kötetnyi ajándékával; 
emezt az uj muzeumőr Chovan Károly tanár értékes kőzet- és ásvány
gyűjteményével, melyet az iutézetnek engedett át.

Intézetünk inkább e rköl cs i  mé l t a t á s á n a k  tényeiül jegyezzük 
fel ezeket: Osztályainkat tanítás idején meglátogaták ezidón nagyságos 
Osztroluczky Géza, nt. Jeszenszky Károly, Korén Pál és Kernuch Adolf 
lelkész, hírneves orvos dr. Kicska Emil, s megyei árvaszéki elnök Nagy 
Károly urak. Majálisra pedig ifjúságunknak ez idén is szívesen áten
gedte az ő gyönyörű Anua-ligetét mólt. gróf Bolza István ur.
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A főgymnasium anyagi  a l a p j á n a k  növel éséhez  járulának 
adományaikkal: nagyságos Kontur József né, született Tassy Amália, el
hunyt atyjának, n. Tassy Zsigmond birtokos urnák emlékéül 500 frttal, 
t. Zsilinszky Mihály tanár, lelópése alkalmából, 100 frtnyi rajz-jutalom 
ez élű, alapit ványnyal.

Részletesebb statistikai képet vonhatni el tanodánkról alegitt kö
vetkező kimutatásokból.

II. A főiskola hivatali személyzete.
A szarvasi főgymnasium fölött a patronusi tisztet a békési ág. 

hitv. egyházmegye gyakorolván, közgyiilésileg 3 évenkint ez választ az 
intézet bel- és küliigyeiuek vezetésére és gondozására főiskolai taná
csot és igazgatót; s közvetve vagy közvetlenül ugyanaz bízza meg a 
pénz- és gazdaságügy vezetőit, s alakítja meg a számvizsgáló bizottságot. 
Ugyanaz a tanárokat gyülekezetenkinti szavazás utján szokta választani.

A) A főiskolai tanács jelenleg igy van alakulva;
Elnökség: t. Kemény Mihály esp. felügyelő és Csaba város

orszgy. képviselője, s nagytiszt. Sárkány János szarvasi lelkész mint 
az egyházmegye esperese.

Tanácsosok: az egyházmegye lelkészi karából: Achim Adám 
szarvasi, Draskóczy Lajos h.-m.-vásárhelyi, tíyöry Vilmos orosházi, Jlaan 
Lajos csabai, Horváth Sámuel érd. komlósi, Jeszenszky Károly és Petz 
Gyula m.-berényi lelkész ; — az úgynevezett világiak közziil: Danes 
Béla szarvasi jegyző, Félix Ákos ügyvéd Csabán, Koller Gábor gaz
datiszt Mágocson, Plavecz György ügyvéd Szarvason, Pól Dániel szarva
si főjegyző, Reök István birtokos Csabán, Szemián Sámuel csabai fő
jegyző, Tavaszi János ügyvéd és egyh. felügyelő Orosházán, a tanfér
fiak közül: Kemény Pál m.-berényi és Szlovák Soma szarvasi tanitó; 
nemkülönben Benka Gyula, Dlhányi Zsigmond, Koren István, Mihálfi 
József, Tatay István, Zsilinszky Mihály tanárok. Tanácsjegyző: Mihálfi. 
A tanácsnak s főként az elnökségnek feladata : a főiskola minden más 
hivatali közegeit ellenőrizni, felügyelni, annak kül- és belállapotait gon
dozni s fejleszteni.

B) Az igazgatói teendők vitelével jelen s következő egy évre Tatay 
István van megbízva.

C) A pénz- és gazdasági ügy vezetői : Sárkány János espe
res mint utalványozó ;

Dlhányi Zsigmond tanár mint pónztárnok, egyúttal tápdai ephorus, 
ki utóbbi minőségben a tápdai illetményeket is beszedi:



Mikolay János szarvasi polgár, mint ki gondnok czimen a főis
kola gazdaságát, a főiskolai tanács folytonos irányzása szerint, gondozza-

Tatay István csak a mennyiben meg van bízva a tandijakat és 
tanszeri járulékokat beszedni s a pénztárba szállítani.

D) Számvizsgáló bizottság, melynek tiszte : évenkint a pénz- 
tárnoki, ephorusi, gazdatiszti, igazgatói számadásokat megvizsgálni : El
nök: Koller Gábor a mágocsi uradalom pénztárnoka és főiskolánk 
tanácsosa; tagok: Pál Dániel szarvasi főjegyző, Danes Béla városi 
jegyző, Achim, Adám szarvasi, Baros Károly bánfalvi, Schulez Jenő gyo
mai lelkész urak.

E) Tanárkar, m elléktanitók, gyüjteményörök.
a) Rendes tanárok s ezévi didaktikai és növelészeti szerepeik;
1. Benka Gyula a praeparandia és a VII. oszt. vezetője ; tanitott : 

a VIII-ban lélektant, a Vil-ben logikát és m. irályt, az I. és II-ban 
rajzot, a leendő néptanítók részére zene-elméletet és gyakorlatot, mű- 
éneket, nevelés- és tanitástant, s módszertant.

2. Dlhányi Zsigmond az I-sö oszt. vezetője, tanitott: I-ben latint 
és magyart, II. és I-ben mennyiségtant, földrajzot, történelmet.

3. Chooan Károly a VI. oszt. vezetője, tanitott : VIII. és Il-ben 
magyart, VI., V. és Ill-ban mannyiségtant, VI. és V-ben terra, rajzot.

4. Kicska Dániel tanitott : VI-ban vallástant, hellént, latint; a 
praeparandiában zenét, szlávot, bibliai-ismét stb.

5. Koren István a III. oszt. vezetője, tanitott: a Ill-ban vallástant, 
latint, magyart, németet, pliys. földrajzot; a VI-ban növénytant, IV-ik 
és Ill-ban szlávot.

6. Lányi Gusztáv, tanitott : V. és VII-ben vallástant és hellént, 
VI-ban németet és magyart, IV-ben rajzot; egy önkéntes csapattal tech
nikai rajzot.

7. Mihályi József az V. oszt. vezetője, tanitott: VIII-ban vallástant 
és történelmet; V-ben magyart, németet, történelmet ; IV-ben történel
met s földrajzot III. és V-ben rajzot.

8. Sarlay János a VIII. oszt. vezetője, tanitott: VIII-ban physikáj 
s németet, V. és Ill-ban vegytant, V-ben ásványtant, IV-ben természet
es mennyiségtant, a képezdében mennyiségtant.

9. Szennán Dániel a II. oszt. vezetője, tanitott: I. és II-ban val
lástant és egyházi éneket, természetrajzot, németet, a II-ban latint is

10. Szemián Dénes a IV. oszt. vezetője, tanitott: IV. és V-ben la
tint, IV-ben németet és magyart.

11. Szendy György tanitott: VII-ben történelmet, mennyiségtant
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és phys. földrajzot; III. és VI-ban történetet, a VI. és VIII. oszt. egy ré
szével németet, — önkéntes tárgyul francziát.

]2. Tatay István igazgató tanított: a VII. és VIII-ban latint 
utóbbiban hellént is. Összesen: 12 rendes tanár, 

b) Melléktanitók, (számsz. 10-en.)
1. Római kath. vallástanár tiszt. Gubicza István ur ;
2. Izr. vall. t. Schiß Adolf ur ;
3 Műénektanár Benka Pál itteni néptan.
4. Zongoratanár Chovan Zsigmond egyh. karigazgató.
5. Gymnastika vezető Mocskónyi Ágost itteni néptan. (2 segédifjuval)
6. A szépírást és ének elemeket tanították tanári utasítás szerint: 

Botka József, Csernák János, Gally János, Krámer György, Povázsay 
Zsiga tanitójeleitek. Összesen : 10 melléktanitó.

e) Gyűjtemény örök a tanárkarból, 
a természetrajzi múzeumé Chován. 
a könyv- és régiségtáré Mihálfi, 
a physikatáré Sarlay, 
a zenedéé Benka, 
a rajzgyüjteményé Lányi.

III. Az l874/5-ben végzett tanítás.
A) Kötelező tárgyak.®)

a) Ä  I t a l á n  k ö t e l e z ő  k .
1. Vallástan.

I. oszt. hetcnk. 2 óra: ó-szöv. bibliai tört., Páljy József nyomán 
érkölcstani irányban elbeszélve, — a L. káté előrésze emlézve, szintúgy 
a szentirási helyek s egyházi dalok egy szemelvénye, utóbbiak énekelve 
is. Tanár: Szemián Dániel.

II. oszt. hetenként 2 óra: Ujszöv. bibliai történetek Pálty József 
szerint elbeszélve, hit- és erkölcstan alapjául; kiegészítve a kiskáté 
folytatásával és bevégzésével. Ének. Tanár Szemián Dani.

III. oszt. hetenként 2 óra: a kér. egyház történelme jelentéke
nyebb mozzanataiban és alakjaiban vázolva Haan L. egyháztört. köny
vecskéje nyomán. Az éneklés folytatva. Tanár : Koren.

IV. oszt. hét. 2 óra : kér, hit- és erkölcstan, Székács kátéja nyo
mán. Az egyházi éneklés gyakorolva. Tanár: Szemián Dénes. *)

*) A kötelező tárgyak tanításához használt vezérfonalakat szakok és osztá
lyok izerint dőlt hetükkel tüntetjük ki.
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V. oszt. hét. 2 óra : ó-szövets. bevezetés, Zsarnay nyomán. Énekl. 
gyakori. — Tanár Lányi.

VI. oszt. bet. 2 óra: új szövetség bevez. Zs. nyomán. Egyh. ének 
Tanár : Kicska.

VII. oszt. hetenk. 2 óra: egyetemes és hazai prot. egyháztört. a 
Pálfy-iéle tanf. szerint. Egyh. ének. Tanár : Lányi.

VIII. oszt. hét. 2 óra: kér. hit- és erkölcstan, Zsilinszky M. tan- 
fonala szerint. Egyházi énekek. Tanár: Mihálfi.

Jegyzet. Más vallásuak illető hittanáraiktól taníttattak magában a 
tanodában.

2. Latin.
I. oszt. hetenk. 6 óra : rendesebb hajlitások alaktana, szavak em- 

lézése, mondatokká fűzése; II. félévben a gyakorló könyvből 27 ford, 
gyakorlat. Tanf. a Schultz Kis-féle kisebb latin nyelvtan és gyakorlókönyv. 
Tanár: Dlhányi.

II. oszt. hetenk. 6 óra: alaktan egészben, fordítási gyakorlatok kí
séretében. Tanfonalak mint 1-ben. Tanár: Szemián Dani.

III. oszt. hét. 6 óra: a mondat részeinek egyezése, casustan mó
dok és idők, a participiumok, gerundium és supinum használata, ige
névi mondatok, megfelelő gyakorlatokkal. Tanf. mint I-ben. Szarvas Gá
bor tiroc. prosaicumábol I. és II. könyve elemezve, magyarra fordítva, 
emlézve. Tanár: Koren.

IV. oszt. hét. 6 óra: syntaxis és prosodia Schultz-Kis nyomán, 
megfelelő gyakorlatokkal. Horváth Zs. tirocinium poeticuma I. könyvé
ből 1, 2, 3, 4, II. könyvéből 1, 2, 3, 4, ford, és prosodice elemezve. 
Szarvas Gábor tirocinium prosaicumábol a IV. könyv egészen, a VIII. 
k. részben ford, és fejtegetve, — 11 caput emlékelve. Tanár: Szemián 
Dénes.

V. oszt. hot. 6 óra: Jul. Caes. beli. gall. 3 és 4-ik könyve s ab
ból 27 caput emlézve is. A Veres-féle Ovidból 7 hosszab darab olv. 
ford, s emlékéivé. Schultz-Kolmár-Sváby-féle gyakorlatokból (I. rész) 
31 gyakorlat ford. 2 zárdolg. kísérlet. Tanár: Szemián Dénes.

VI. oszt. hét. 6 óra, 4 órán á t : Cic. IV. beszéde Cat. ellen s 
Virgil Aenéiséböl (Veres Ignácz) 012 ford, s nagyobbrészt emlékeivé. 2 
órán á t : a Schvltz-Sv.-féle gyakorlatokból ford. 56 db. Tanár : Kicska.

VII. oszt. hetenk. 6 óra : Bevezetésekkel olvasva, fordítva Sallus- 
tius bellum. Jugurthinuma; Cicero Milo melletti beszéde ; és Virgil Aenei- 
séböl az V. ének előrésze. Az olvasottakból nehány szemelt szakaszt 
emlékeim is kelle. A Schultz-Kolmár-Sváby-féle gyakorlókönyv Il-ik



részéből 26 otthoni forditás; néhányszor zárdolgozás a tanodában. T.: Tatay.
VIII. oszt. hét. 6 óra: írod. tört. bevezetésekkel s alkalomszerű 

kitérésekkel olvasva: Horatiusból az Ars poetica egészen, továbbá 2 sa- 
tira, 2 epistola, és 18 szemeltebb óda; — Cicero Tusculanáiból az I. 
könyv (némi kihagyással.) Otthoni olvasmány: Taciti Agricola, magya
rázattal. A gyakorlókönyvből 20 otth. ford, feladv. A tanodában né
hányszor zárdolg. — Tanár: Tatay.

3. Hellén.
V. oszt. hetenk. 4 óra: a Curtius Haberern-téle nyelvtan végezve 

a rendhagyó igékig, olvasási gyakorlatokkal a Sclienkl-Kis-féle elemi 
olv. k. szerint. Tanár: Lányi.

VI. oszt. hét. 4 óra: Curtius-Kis nyomán rendhagyó igék, casus- 
és modustan, Kis-féle anabasis olvasva, elemezve, ford, a Kunaxai csa
táig. Tanár: Kicska.

VII. oszt. bet. 4 óra: a Horváth Zs.-féle Xenophon nyomán a 
Kyropaediából Kyrosz ifjú kora, a perzsa finevelési rendszer, visszatérés 
Mediába fordítva s mondattanilag elemezve. A hellón hősi versmérték 
ismertetése után Homér Iliásából a VIII. cs. X. ének ford, s elemezve, 
a Hochegger kiadás szerint. Tanár: Lányi.

VIII. oszt. hét. 4 óra: Demosthenes olynthusi beszédei és Homér 
Iliásából a XVIII. könyv, bevezetésekkel. Otthoni olvasmányul Plátó Kri- 
tója, Horváth Zs.-féle kiadás. Tanár: Tatay.

4. Magyar nyelv, irály, irodalom.
I. oszt. hetenk. 3 óra: Torkos László nyelvtana s Dlhányi Zs. ol

vasókönyve nyomán és kapcsában végeztetett a rendes alaktan majdnem 
egészen, elemeztettek és emléztettek olvasmánydarabok, s a nyelvtani 
gyakorlatokon kívül részint olvasmányokra részint a tanár elbeszélésére 
támaszkodva készíttettek számos leírási, elbeszélési és érvelési, úgyszin
tén levélirási dolgozatkák. Tanár: Dlhányi.

II. oszt. hét. 3 óra: Torkos L. nyomán mondattan. Olvasás, elem
zés a Dlhányi-féle olvasókönyvből. Arany Toldyjából egyes szakaszok 
emlézve. Otthoni és iskolai dolgozatok, tekintettel a fejtegetett művekre. 
Tanár: Chovan.

III. oszt. hét. 3 óra Indali III. olv. k. könyve elemezve s részben 
emlézve. Irálytani útmutatások, részben Torkos nyelvtana nyomán fo
konként fejlesztő gyakorlás moudatkötések, körmondatok, levelek leírá
sok, elbeszélések készítésében,*) Tanár : Koren.

*) Következő tárgyakból és menetben: 1 Tudósító levél, egy tanuló értesiti 
szüleit, hogy Szarvas külseje kellemesen hatott reá. Talált itt egyszinű, a nyár heve
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IV. oszt hetenk 3 ára : Imre S. mondat és irálytana. Alkalma
zásul otthon dolgoztattak: 12 körmondat, 9 leírás, 3 elbeszélés. Indali
ból 13‘olvasmány olvasva, fejtegetve, könyvijeikül elmondva. Tanár: 
Szeinián Dénes.

által leperzselt, vidéken által utazván, szépen rendezett várost. A Köröspartok zöld 
gyepje, a várost környező ligetek, a fasorokkal diszitett széles, egyenes utczák, szá
mos csinos épület sat. 2. A szavak használata tulajdonképeni értelmükben. Főgon
dolat ; Különféle világitó testek diszitik az eget. 3. Gyakorlatok a mondatok kifejté
sében és összevonásában. — Egyes önálló mondatok szétfejtése kettőre: A) egy fő
— alárendelő — és egy mellék alárendelt főnévi alanyias mondatra, s megfordítva 
ily mondatoknak összevonása egy önállóba; B) egy fő alárendelő és egy mellék
— alárendelt — főnévi tárgyias mondatra s megfordítva ezek összevonása; C) egy 
fő — alárendelő — és egy mellék alárendelt: a) helyhatározó,, b) időhatározó, c) 
hasonlító, d) korlátozó, e) ok czélliatarozó, f) feltételes, g) megengedő, h) időhatá
rozó mondatra, s megfordítva ezek összevonása egy önállóba. D) egy alárendelő és 
egy alárendelt melléknévi mondatra s megfordítva ezek összevonása önálló monda
tokba. 4. Tudósitó lóvéi az első havi tanulás eredményéről és a szüreti szünetről. 5. 
Kérőiével engedolemért egy téli ruha megvételére a vásár alkalmával. 6. Gyakorla
tok nagyobb mondatkötésekbeu. Csatoltassanak a főmondathoz számosabb mellék- 
mondatok : a) okhatározók e themákból: a szél hasznos; nem kell csodálkoznunk sok 
munkás ember elszegényedésén, b) vég vagy czélhatározók. th : tiszteljed szüléidét; 
cseréljétek fel ruháitokat melegebbekkel ; osszátok fel időtöket biztosabb haladás 
kieszközlése, zavarok és károk elkerülése végett; mi végett tanulunk írni? o) felté
telesek, th: még el nem vagyok elhatározva, menjek-e vagy maradjak; nagyobb te
hetség mellett tanulj a feladotton felül is, kisebb mellett tégy erőd szerint; mit 
nyersz terved sikerülóse, mit vesztesz meghiúsulása esetére ? d) megengedők. th : a 
Körös partjain örömest mulatok otthonias ólethezi vonzalmam daczára, e) helyha
tározók, th : hol léteznek a vizi malmok ? merre legtermékenyebb a szarvasi határ ? 
f) időhatározók, th : estvénkint örömest mulatok a szabadban ; a hosszú szárazság 
elcsüggeszté, a tartós eső felélesztő a gazdák reményeit; g) hasonlítók, th : némely 
barátok jobbak a távolban mint a közelben; a tanodában nyugodt és komoly ma- 
gaviseletüok legyetek; hasonlítsátok össze a gabonatermesztéshez szükséges előké
születeket a szellemi gyarapodáshoz megkivántató józan készülődéssel. 7. Nagyobb 
körmondatok által: a) összetett, hattagú, egyenes megengedő körm. th. Télnek is 
vannak örömei. Kifejtés: rövid napok, csípős hideg, holt természet megnehezült 
közlekedés; mégis estveli örömök, fris levegő, különféle gyakorlatok a szabadban; 
b) th. A régi népek vezéreink a tudományokba, és művészetekben. Kif. polgárosult- 
ság, békeszeretet, összeférhetőség, igazság, tisztább vallásfogalmak hiányának da
czára mély tudomány, sok remek észmű, művészetek; c) th. A földrajz szorgalmasan 
tanulandó. Kif. A földrészek elhelyezése, tartományok fekvése, folyamok és hegyek 
holléte s iránya,az égaljnak s termékeknek ismerete (feltételes mondatok) képessé 
teszi az embert a tájékozódásra az egész földön, otthonosabbá egyes részeiben a 
miveletlen bennszülötteknek, órdekletté a hirek hallásánál, alkalmasabbá az elónyek 
elsajátítására; (berekesztés) a földrajz szorgalmatosén tanulandó; d) th. a katona- 
ujonezok elvitele. Kif. Útra kész állapotuk leírása, anyák zokogása, rokonok eljö
vetele, nehéz elválás ; végleges távozás, o) th. N. maga oka szerencsétlenségének.



V. oszt. hotenk. 3 ó ra : Zsilinszky M. magyar irodalmi kézikönyve 
nyomán : támaszkodva megfelelő pé'dányművek fejtegetésére és részbeni 
emlézésére, előadatott a magyar verstan s az elbeszélő költeményfajok 
elmélete. Megfelelő dolgozatok, számszerűit 18. Tanár: Mihálfi.

VI. oszt. hét. 3 óra: Zs. kézikönyve nyomán előadva a lyrai köl
tészet, úgyszintén a történeti és bölcsészeti próza főbb fajai kapcso
latban megfelelő mintaművek olvasásával, s otthoni és tanodái dolgo
zásokkal, melyeknek száma: 27. Tanár: Lányi.

VII. oszt. hetenk. 4 óra: még pedig 3 órában Zsilinszky k. könyve 
nyomán, illetőleg ezt kiegészítve Szigligeti „dráma és válfajaiból“ vett 
jegyzetekkel, tárgyaltatott, a drámai költészet, — utóbb a szónoklattan 
vétetett elő, s kapcsolatban megfelelő müvek olvastattak, ugyszinte zár- 
és otth. dolgozatok készíttettek. Tauár: Benka.

VIII. oszt. hetenk. 3 óra: a Névy László-féle könyv szerint 2 órá
ban a magyar nemzeti irodalom története, egy—egy heti irály órában 
zárdolgozások s az otthoni dolgozatok bírálata. A dolgozatok nem sze
rint: értekezések, párbeszédek, beszédek, vázlatok stb, Kötött nyelven 
való dolgozatokra ösztönzési alkalmat az „Önképzőkör“ kívánt nyújtani. 
Tanár: Chován K.

5. Német.
I. oszt. hetenk. 2 óra: Bailagi K. gyakori, n. nyelvtana szerint 

gyakorlás olvasás-, irás és névragozásban, szavak és mondatok emló- 
zése. Tanár: Szemián Dán.
Kif. Megelőző figyelmeztetések, intések, feddések, kellemetlen jelenetek, bajok (mel
lérendelt kérdésekben), összehasonlítás a gyertya körül röpdeső mollyal, s mégis 
veszedelemkeresés, megszabadulás lehetetlensége, végleges bukás. 8. Elbeszélések:

a) A madár bosszúja, b) Januar 26-iki fergeteg, villámlás, menydörgés, jég
eső, tavaszi lóg, azután folyton növekvő hideg, c) Korcsolyázás Szarvason. Egy ol
vasókönyvi olvasmány utánzásául. 9. Nagyobb körmondatok, a) Thema: a legala
csonyabb társadalmi állású ember sem megvetendő. Megengedés, félre ismerhetjük 
becsét (kérdés,) gyakran a látszólag jelentéktelen dolog a legnagyobb fontosságú 
(felkiáltás,) az embernek lehetetlen az események folyamát eleve meghatározni, egyes 
dolgok nyomósságát megmérni, (berekesztő mondat,) a dolgok összege egy lánczo- 
latos egész, és minden lánczszem különleg is méltánylandó, b) Thema: Isten meg
áldja a szorgalmatost. Egy német költemény nyomán, c) Thema: Az elvesztett idő 
pótolhatlan. Ellentétes és hasonlító körm. 10. Leirás. A szarvasi gymnasium 8-ik 
osztályának berendezése igen czélszerű. 11. A húsvéti szünetek reám nemcsak sok 
kellemest, de hasznost is hoztak. Elbeszélés. 12. Valahára tavaszi nap. Egy olvasó
könyvi költemény nyomán. 18. Mily káros következményei vannak a könnyelműség
nek. Egy kis beszély (adott mintamű után.) 14. A fűz leírása. 15. Körm. a) Thema: 
Ez a mi hazánk; b) Thema: Tanulásom reggel legjobban sikerül. 16 Kérőlevél. 
Egy tanuló pénzt kér szüleitől majálisra. 17. A Körös mint nagy folyam. Egy ol
vasókönyvi leírásnak utánzása. — Koren.



í í .  oszt. hét. 3 óra: Ballagi nyomán az alaktan; ekez folytatva 
az olvasás, szavak s mondatok készletének gyűjtése, — könnyebb gya
korlatok magyarból németre fordítva, stb. Tanár: Szemián Dán.

III. oszt. hét. 3 óra: Ballagi K. nyomán a szótan a hozzá tarto
zó mesék fordításával németre; ugyanannak olv. könyvéből 30 darab 
elemezve és emlézve. Tanár: Koren.

IV. oszt. hetenk. 3 óra: Ballagi K. nyelvtana befejezve, annak 
olvasókönyvéből 12 darab elemezve s emlézve; önállóbb mondatkészi- 
tési gyakorlatok. Tanár: Szemián Dénes.

V. oszt hét. 3 óra: Ponori Thewrewk Árpád német tan- és ol
vasókönyve I. szerint 29 darab olvasva, ford, s részben emlézve; viszont 
a Sehultz-Kolmár-Sváby-féle gyakorlatokból 30 visszafordítva magyar
ból németre. Tanár: Mihálfi.

VI. oszt. hetenk. 3 óra: Az V. őszt. alatt megnevezett kézikönyv
ből folytatólag olvasva, lorditva, elemezve s részben emlézve Gleim, Mö
ser, Lessing Pfeffel müvei, a Niebelung ének 13-ik szakasza, otthoni, 
fordítási s elbeszélési, szám szerint 20 dolgozatokkal. Tanár: Lányi.

VII. és VIII. oszt. házilag németül nem beszélők csoportja, hetenk. 
2 óra: P. Thewrewk Árpád 2-ik kötetéből — a német irodalom virág
korabeli jelesb irók jellemrajzuk szerint és müveik némely szakaszai
nak olvasásában ösmertetve; utóbb — jellemrajz előbocsátása mellett 
olvasva Götlio Ipkigeniája, minden 2 bétb. felváltva egy-egy zár- és ottb. 
dolgozás. Tanár: Sarlay.

VII. és VIII. oszt. házilag németül tudók csoportja, hét. 2 óra: 
Thewrewk 2-ik kötetéből a német irodalom II. fénykora ösmertetve tör
téneti vázlatban és műolvasásban, — minden 2 hétben egy-egy önál
lóbb német dolgozat. Tanár: Szendy.

(í. Földrajz és történelem.
I. oszt- bet. 3 óra; földrajzi fogalmak fejtegetése, földünk általá

nos ism. Bellinger-Fényes VII-ik kiadása szerint. Útmutatás térképraj- 
zolásbau Mihálfi J. fokhálózatai szerint. Tanár: Dlhányi.

II. oszt. hetenk. 4 óra: elébb Európa, Ázsia, Amerika politikai 
földrajza Batizfalvi szerint, aztán az ókor, mihez Zsilinszky Mihály 
„ Világtörténete életirati vázlatokban, 2-ik kiadás“ használtatott. Térkép
rajzolás mint I-ben Tanár: Dlhányi.

III. oszt. hot. 3 óra: egyetemes történelem a Grachusoktól kezd
ve jelen századig, Zsilinszky életirati vázlatai szerint. Tanár: Szendy.

IV. oszt. bet. 3 óra: előbb Magyarország és Ausztria földrajza 
főtekiutettel a természeti viszonyokra, az előadó tanár füzetei szerint;



2-ik félévben Magyarország történelme, Dierner-Zsilinszky nyomán. Á 
földrajzhoz azonkívül használtatott: Justus Perthes kiadásából. „A ma
gyar birodalom kézi abrosza, a m. k. közokt. minisztérium megrendelésé
ből; — s a földképrajzolások folytattattak Mihálfi fokhálózatainak hasz
nálata mellett. Tanár: Mihálfi.

V. oszt. hét. 3 óra: ókor, Szilágyi S. szerint, — ókori földrajz 
fali mappák ugyszinte Vaszary-Menke kézi földképei használataival és 
földképkészitéssel. Tanár: Mihálfi.

VI. oszt. hét. 3 óra: középkor, Szilágyi S. szerint. Tanár: Szendy.
VII. oszt. lieteuk. 3 óra: újkor Szilágyi S. szerint. Tanár: Szendy.
VIII. oszt. hét. 3 óra: Magyarország történelme Horváth M. kö- 

zéptanodai k. könyve szerint s a magyar osztrák birodalom vázlatos sta- 
tistikája az előadó tanár füzetei szerint. Tanár: Mihálfi.

7. Mennyiségtan.
I. oszt. bet. 3 óra: a 4 íőmüvelet egészekkel s törtekkel: vonal, 

szög, egyénkor s egyeuközények, szerkesztve és tulajdonaik szerint szem
léltetve s a méterrendszer ösmertetve. Tanár: Dlhányi.

II. oszt. hét. 3 óra: arány, hármasszabály, mértékisme; három és 
sokszögek térszámitásokkal, — a méterrendszer ösmertetése. Tanár: 
Dlhányi.*)

III. oszt. hét. 3 óra: „Mocnik-Szász algymnasiumi számitástana.“ 
I l ik része szerint algebrai mennyiségek, alapműveletek, hatványok, gyö
kök, „Mocnik-Szabóky mértani ne'zlettana“ Il-ik része szerint a görbe 
vonalok és területszámitás. Tanár: Chovan.

IV. oszt. liet. 3 óra: a III-ik osztálybeli tanfonalok nyomán az 
összetett mértani arányiatok s ezeknek alkalmazása arányos osztásra, 
határidőszámitásra, keverési szabályra, tőke, idő, kamat, száztóli és ka
matok kamatjának kivetésére, továbbá határozott egyenletek 1 ismeret
lennel; Il-ik félévben tömörmértan. Tanár: Sarlay.

V. oszt. hét. 4 óra: Mauritz Rezső általános számtana, alapmű
veletek, futólag a tizes rendszer, a számok elmélete, az arányok és arány
iatok; — Mocnik-Szabóky jelgymnasiumi mártana nyomán sikmértan. 
Tanár: Chovan.

VI. oszt hét. 3 óra: az V-ikben kitett tanfonalak szerint: az előbbi 
tanfolyamban végzetteknek futvásti átismétlése után, hatványok, gyökök 
tekintettel a tizes számrendszerre, sorszámok, I és II íoku, s érintve a 
hatványmutatós egyenletek; tömörmértan. Tanár: Chovan.

*) Szám- és nézlettanhoz a 2 alsó osztályban tankönyv nem haszuáltatik. 
Ezt mellőzhetővé teszi a tanár szemléletet, észt és beszédet fejlesztve haladó tanítása.



Víí. oszt. hét. 5 óra; u. a. taufonalak sZ. az egyenletek ismétlése, 
aztán II. fokú egyenletek 1, s a könnyebb esetek 2 ismeretlennel, oly 
felsőbb fokú egyenletek, melyek II fokú egyenletre vihetők vissza, szám
tani mértani haladványok s ezeknek alkalmazása a kamat kamatjának 
és járadékának kiszámítására, egybevetéstau és Newton kéttagú tanté
tele; sikháromszögtan, — elemzési mértan a síkon. Tanár: Szendy.

8. Természet- és vegytan.
III. oszt. bet: 3 óra: első félévb. természettani földrajz, Berecz 

Antal vezérfonala szerint. Tanár: Koren.
Második félévben a vegytan rövid vázlata, Fehér Ipoly tanf. sze

rint. Tanár: Sarlay.
IV. oszt. hét. 3 óra: természettan Greguss Gyula tankönyve szerint. 

Tanár: Sarlay.
V. oszt. hét. 3 óra: az I-ső félévb. vegytan Fehér Ipoly felgymn. 

tanf. sz. kísérletekkel. Tanár: Sarlay.
VII. oszt. hét. 2 óra: mennyiség- és természettani földrajz, Lin

kess és Salamon vezérfonala szerint. Tanár: Szendy.
VIII. oszt. hét. 6 óra: természettan mennyisógtani alapon, Greguss 

Gyula tankönyve szerint, kiegészíttetvén ez az előadó jegyzeteivel. Ta
nár: Sarlay.

9. Természetrajz.
I. oszt. hét. 2 óra: Dorner sz. állattan. Tanár: Szemián Dán.
II. oszt. hét. 3. óra: Dorner sz. ásvány és növénytan. Tanár : 

Szemián Dániel.
V. oszt. a II. félévb. hét. 2 óra: ásványtan s röviden a földtan, 

Kriesch János tanf. szerint. Tanár: Chovan.
VI. oszt. hét. 3 óra : első félévb. állattan Mihálka tanf. szerint. 

Előadta: Chovan. Második félévb. növénytan Mihálka tanf. szerint. Elő
adta : Koren.

10. Bölcsészeti elötan.
VII. oszt. 2 óra: logika.
VIII. oszt. 2 óra: lélektan. Mindkét osztályban vezérf. Beck-Gre- 

guss. A lélektanban, támaszkodva még Esser és Rosenkranz bővebb mű
veire, a tanár főleg inductive vezette az ifjakat a használatos fogalmak 
értelméhez s ezeket egyesítő rendszer tudatához. Tanár: Benka.

11. Mértani szabadkézi rajz.
I. oszt. hét. 2 óra: Schröder Károly és Zierer Géza vezérfonalai 

szerint, kezdve egyenes vonalok alkotásánál, azok különböző fajainak
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szemléltető ismertetésénél, átmenve azok szemmérték szerinti összege
zésére, kivonására, sokszorozására s osztására. Ezekután elővétettek a 
szögek különböző fajai szemléletileg ismertetve, szintúgy ezeknek előbb 
szögmérő, később szemmérték szerinti meghatározása, összegezése, ki
vonása, sokszorozása s osztása. Ezen elemi ismeretek közlése s azok 
gyakorlati feldolgozásánál szerzett ügyesség alapján háromszög, négy
szög, ötszög, szabályos sokszög, végre kör lett rajzoltatva s a szerzett 
eredmények időnkinti értékesítése s ezzel a tantárgy iránti érdeklődés 
fokozása czéljából elővétettek egyszerűbb ékitményi rajzok pontozott és 
vonalzott (stygmatizált) papírra rajzoltatva, mégpedig a táblán rajzoltak
nak kisebbítésére s nagyobbitására egyaránt gond fordittatván. Tanár: 
Benka Gyula.

II. oszt. hét. 2 óra : e tantárgyban ugyanazon tanmenet, módszer 
s vezérfonalak alapján, miután a növendékek nagy része a rajzolásban 
kezdőnek volt tekinthető, a tanítás szinte az elemeknél kezdetett, de 
gyorsabb haladásban s több súlyt fektetve a szemléletekből elvont fo
galmak tisztázására vétetett elő a mértani rajz, a köridomok szerkesz
téséig haladva. Emellett ez osztályban az ékitményi rajzok színezésé
vel is történtek kísérletek, főleg Műiéi' Károly Ágost és Bilordeaux ékit
ményi rajzmintái vétetvén vezérfonalakul. Tanár: Benka.

III. oszt. bet. 2 ó ra : kör, kerülők s ezeknek gyakorlati alkalma
zása Schröder Károly vezérf. szerint. A tanulók kezében mintarajzok 
11. Meichelt és A. Bilordeaux díszítmény rajz iskoláiból. A színezés ele
mei leginkább sepia-, karmin-, poroszkék- és tussal. Egyes rajzok tol
lal kihúzattak. Tanár: Mihálfi.

IV. oszt. hetenk. 2 óra: diszitményi és mértani alakok rajzolása, 
részben színezése Landau Alajos, Truhelka Ágoston és Bilordeaux min
tái után. Tanár: Lányi.

V. oszt. hét. 2 óra: mértani vonalok, sikok és testek felfogása és 
rajzolása a térben Heiszig Ferdinand útmutatása nyomán. Szabadkézi 
rajzgyakorlatok Meichelt és Bilordeaux mintái szerint. A festés elemei: 
parquet-miuták. Tanár : Mihálfi.

12. Szépírás.
I. oszt. hét. 2 óra: Tanári útmutatás nyomán tanította egy tanító

ságra készülő nagyobb ifjú.
II. oszt. hét. 1 óra: Mint az elsőben.

13. Énekelemek.
A képzőtanár utasítása nyomán az algymuasiumi osztályokban egy- 

egy heti órában tanítják a tani tójelöltek.



14. Gymnastika.
Jó időben minden algj'mnasiumi tanulóval naponkinti 4—6 közt 

a szomszéd népiskola térés udvarán, összekötve tekejátékkal. Egy-egy 
osztályra napjában */2 óra számítható. A nagyobbak kötelezetlenül vet
tek részt. Tanár: Mocskónyi Ágost.

b) R. észben kötelező le.
1. S/.akiráuyos előkészítés tanítóságra.

Benka tanár beteuk. 10 órán át:
Az összes képezdei növendékekkel elővette, s vezette az énektaní

tást heti 2 órában Thill Nándor énektani vezérfonala nyomán. Kezdve 
a hangjegy-ismertetésnél, a hangközök különböztetéseinól, jutott az 
összliangzatos éneklésig. Az alkalmazás terén 65 szokottabb egyházi 
ének lett elővéve s később két, három s négy hangos kísérettel áttanulva.

A kezdőkkel (V. VI. osztálybóli képezdeiek:) elővette a zene ele
meit, adván heti 4 órában zongora-tanítást Iliimmel Nepomuk, Marx 
Adolf és Berlini nyomán kiválókig a skálázásra, liangzatok képzésére, 
záradékok alkotására fordítván gondot.

A haladókkal (VII. Vili. osztálybóli képezdeik:) elővette hét. 4 
órában a neveléstant, tanitástant és módszertant saját Írásban kidolgozott 
vezérfonalai alapján, melyek Schwarz-Kurtmann és Palmer müveinek 
kivonatozásából keletkeztek.

Végre a haladók népiskola látogatását, s ottani gyakorlati alkal
maztatását ellenőrizve szabályozta az által, hogy az időnkint szerkesz
tett s benyújtott iskolalátogatási naplókat s egyes tanítói foglalkozásra, 
használatban levő népiskolai tankönyvekre vonatkozó észrevételeket át
nézte, azokra birálatos ítéletet mondott s tájékozó s irányzó utasítá
saival a gyakorlati kiképzést könnyűé. Ez volt egyik czélja- azon kisér- 
lettételnek is, melynél fogva a megbízhatóbb képezdebeliek a szépírás 
vezetésére s kivált az algymnasium osztályaiban az énektanítás ellenőr
zött intézésére osztályonkint heti egy-egy órában köteleztettek.

Kicska összesen 8 majd 10 heti órában:
részint a haladó csapattal a zenét, részint a kezdőkkel a biblia-, 

káté-, és énekkönyvismét tanította, kapcsolva a szláv nyelv elméleti és 
gyakorlati ismertetésével. A zenét illetőleg: harmad és negyedévesekkel 
choraltanulás, kisérve elemzéssel. A negyedévesek megszámozott alap
hangok szerinti játszásba, egyes strófák kisérésébe és az egyházi hang
módok ismeretébe kaptak utasítást, mindkét osztály eleinte négy, utóbb 
hat órában hetonkint.
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Sarlay 2 heti órában:
a VI. osztálybeliekkel a mathesist adta elő, (az V-beliek a rendes 

math, órában vettek részt.)
2. Tót nyelvtan.

Az illető III és IV-beli növendékeknek bet. 2 órában a Vzorkák 
féle v. fonál szerint, előadta Koren István.

B) Kötelezctlen tárgyak, mcllékintézetck.

1. Technikai rajz, melyben az e szakra készülő nagyobb ifjakat, 
szám szerint 10-et, fejenként 6 frtnyi magán tandíj szedése mellett, ve
zette Lányi tanár.

2. Zongoraiskola. Ennek 8 zongorája mellett gyakoroltatnak az 
ugynev. képezdebeli ifjak. Azonkívül 7 ifjút, a főiskolai pénztárba fize
tett husz-busz frtnyi díjért, gyakorolt Dlhányi Zs. tanár. — Közremű
ködött még Chovan Zs. egyk. karigazgató.

3. Dalárda. A tanulói dalkart, melynek tagszáma ez idén 90-re 
rúgott, a 4 hangú éneklésben, egy fúhangora használata mellett, heten- 
kinti 3—4 órában gyakorolta Benka Pál műénektanár. A dalár ifjak e 
ezimen dijt nem fizetnek.

4. A franczia nyelvet vegyes csapatnak, fejenkinti 20 frtnyi ma- 
gán-tandij szedése mellett, Szendy tanár tanította.

5. Önképzö-kör. Ez, alakulva a 2 felsőbb osztály tagjaiból, Chovan 
tanár elnöklete alatt szokott üléseit és gyakorlatait ez idén is folytatta. 
Ez évi tagszám 34.
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IV. Tárgy- és óra-beosztási táblázatok.
1) Tanárokat kötelező heti órák beosztási táblázata.
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Benka Gyula 3 4 4 í i 22
Cliovan Károly — — — 0 — — 9 3 — — — — — 18
Dlhányi Zsigmond — 0 — 3 — « 6 — — — — — — 21
Kieska Dániel 2 0 4 8 20
Koren István 2 6 — 3 3 — — 3 — — — — 2 19
Lányi Gusztáv 4 — 8 3 3 — — — — 2 — — — 20
Mihálfi József 2 — — 3 3 o . ------ ___ ___ 4 ___ ____ ____ 21
fSarlay János — — — — 2 — 3 12 ____ ___ ___ ____ 2 19
Szemián Dániel 4 0 — — r> — — fi 21
Szomiáu Dénes 2 12 — 3 3 20
Szeudy György — — — — 2 9 3 2 Ki
Tatay István — 12 4 16
Szépírás és énoktanitók 3 4 7

Összesen 240
Jegyzet. A csak szabadban s jó időben taníttatni szokott gymnasti- 

kát, az óraszám szabatosan megállapítható nem lévén, mind az 1) mind 
a 2) táblán ez okon kihagytuk.

2) Gymnasiumi általán kötelező heti órák*) osztályok szerint.
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i 2 6 3 2 3 3 3 2 2 i 26
ii. 2 6 — 3 3 3 3 3 — 1 2 i 27

in . 2 6 — 3 3 3 3 3 — — 2 i 26
IV. 2 6 — 3 3 3 3 3 — — 2 i 26
V. 2 6 4 3 3 3 3 3 — — 2 — 29

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

Összesen. 16 48 16 24 21 24 21 26 4 3 10 4 217

* )  A tanárokat ugyan kötelező, de a tanulókat csak részben t. i. csak a le
endő néptanítókat kötelező praeparandiai órák, melyek az 1. táblázaton számitvák, 
összesen 23, itt nem számíttatnak. Innét a két táblázat összegei közti különbség; 
240—217=23. 3*



V. Magyar dolgozati feladványok.
VIII. oszt. I r á ly  v e ze tő  C h o v íin  tan ár.

1. A ki megelőzi korát élvekben, valódi élvektől fosztja meg ön
magát.1 2. Ritkán élvezik tetteik gyümölcsét, kik az emberiség javáért 
fáradoznak. 3. A szinköltészet mivelői s hatása (a magyaroknál.) 4. 
„A tudás nem áldás. A tudomány hideg kútfejénél szornju lelked szomj 
öli meg.“ Tompa. 5. A nagyot buktában is az emberiség rokonszcnve 
kiséri. 6. Epikai költészetünk jellemző sajátságai, s annak mivelői, (az 
egyes korszakok szerint!) 7. A társadalmi összeköttetésben élő emberek 
erkölcsi és tudományos miveltségének alacsony fokozata, legtöbb ba
jainknak forrása. 8. A törvény tisztelete a társadalmi lét elengedhetet
len föltétele. 9. Helyes-e azok nézete, kik a kereszténység feladatát be
fejezettnek tekintik. 10. „Minden pálya dicső ba belőle hazádra derül 
fény!“ 11. Az adoma lényege. 12. „Plurimae leges corruptissima rés 
publika.“ 13. „Cessante causa, cessat effectus.“ 14. „Százados mulasz
tást visszapótol egy hatalmas óra.“ 15. A küzdelem babért terem. 16. 
A költemény s a pi’óza jellemző sajátságai, s ennek alapján azok sza
batos megkülönböztetése. 17. A lelki nyugalom a legnagyobb kincs. 18. 
Tudásunk hit. 19. Beszéd (szabadválasztás.) 20. Mily tévedéseknek vesz- 
szük elejét, ba a tényeket számosabb tényezők eredményének tekintjük.

Kitüntetést érdemelnek mint alakilag és tartalmilag helyes és csi
nos magyar irályozásban szorgalmaskodók: Bácskay Béla, Lukesch La
jos, Masznyik Endre, Mátéfi Ferencz, Sárkány Jenő.

VII. oszt. I r á ly v e z e tő  B e n k a  ta n á r .
Az irályozásnál gond fordittatott arra, hogy minden irályozási kí

sérletek az elmélet tudatos földolgozására s alkalmazására utalják az if
jakat, s ezért ketenkint egy óra irályozásra lett felhasználva, felváltva 
egy iskolai zármunka s otthoni dolgozat, vétetvén elő, mégis úgy, hogy 
a zármunkák az idő rövidsége miatt vázlatosan, az otthoniak ellenben 
kimeritőbben voltak kidolgozandók. Az óv folytán kidolgozott zármun
kák alaptétei voltak a következők: 1) Mire tanít bennünket a betegség? 
2) Minő örömöket nyújt a gazdálkodás? 3) Fiataloknak miért ajánlható 
az utazás ? 4) Minő előnyöket nyújt a miveltebb élő nyelvek tudása V 
5) Miért ajánljuk mindenkinek a tisztaságot? 6) Vétkes könnyelműség 
másokat — kivált gyermekeket — ijesztgetni. 7) Hogy bünteti magát 
a mértckletlenség ? 8) Téli kép. (költői leírás.) 9) A vasúti utazás ké
nyelmetlenségei. (Elbeszélés alakjában kidolgozva.) 10) Miért szükséges 
megbecsülni a vagyont? 11) Mondható-e az alföld ezen vidéke (Szar-



37

vas tája) szépnek? 12), Minő okok folytán állíthatni, hogy a munka 
nagy áldás? 13) Miről ismerhető meg a gőgös ember? 14) Hová vezet 
az önfejűség ? — Otthoni dolgozatokúi az év folytán elővétettek na- 
gyobhára szóval közlött vázlat és műterv alapján a következők: 1) 
Búcsú a szünnapoktól. (A tanév elején magánbeszéd alakjában kidol
gozva.) 2) Miért tanuljuk a költészettant ? (Költészettanhoz bevezető is
kolai magyarázatra alapítva.) 3) Becsüljük meg a múltak emlékeit. 4. 
Jobb későn, mint soha. (Póldaszó erkölcsi alkalmazása.) 5) Többet ne 
szánts, mint mennyit bevethetsz. (Alkalmazó magyarázgatás.) b) Miről 
ismerhetni meg valódi barátainkat? 7) A drámai költészettan elmélete 
alapján: Katona József „Bankbán“-jának vázlatos ismertetése s tartalmi 
beosztása. 8) Olvasmányul a tanár által kiosztott valamely jelesebb ha
zai vagy külföldi színműnek vázlatos ismertetése s tartalmi beosztása. 
9) Az elhízott ember magában hordja szerencsétlenségének okait. 10) 
A harag rósz tanácsadó. 11) Minő előnyök szükségesek arra, hogy az 
ember valódi szónokká lehessen ? (Szónoklattani fejtegetések alapján 
kidolgozva.) 12) Maga ellen vét, ki ifjú korában a testgyakorlatokat el
hanyagolja. (Szónoki mű: előadva testgyakorlati ünnepély megnyitása
kor.) 13) Szükséges-e hogy a gymn. tanuló ifjúság önképző egyleteket 
alakítson s fentartson ? (Iskolai örömünnepélyen előadandó szónoklat.) 
14) Vázlai készítendő két leíráshoz: A mezei gazdaság hazánkban. A 
közlekedési eszközök hazánkban. 15) Az álszégyen sok bűnnek anyja. 
(Ósdi chria.) 1G) Vázlat készítendő két elbeszéléshez : önéletírás. A né
met reformatio előidéző okai. (Protestánsok számára egyháztörténeti ta
nulmány alapján rendezendő.) A keresztes háborúk következményeiről. 
(Nem protestánsok számára.) 17. Ki önmagán segít, azt az isten is 
megsegíti. (Szónoklat önsegélyző egyleti gyűlés előtt tartva.) 18) Vázlat 
készítendő két elmélkedéshez: Miért tartozunk ifjú éveinket komoly 
képződésre használni? A bosszú nyomorult elégtétel.

Kitűntek szorgalom-, önállóság-, gyakorlott kéz-, költői színezés,- 
könnyedség-, alaposság-, részletes feldolgozásban betürendszerint ezek : 
Greimperger Ferencz, Haviár Lajos, Jankó Antal, Küfer Béla, Salacz 
Oszkár, Steiner Simon, Szlovák Soma.

VI. oszt. I r á l y  v eze tő  L á n y i  t a n á r .
1. Vázlatok: Miben nyilvánul az igazi hazafiság? és mik a tanu

ló kötelességei? 2. Az oroszlán (leírás.) 3. Az arany (leírás.) 4. A vá
rosi ütközet (elbeszélés.) 5. Jeruzsálem első bevétele a keresztesek ál
tal (elbeszélés.) G. Nagy Sándor halála (elbeszélés.) 7. Egy téli nap 
(elmélkedés.) 8. Az ember élete és az év négy szakasza (elmélkedés.)



9. Zriuyi Miklós a költő (élet és jellemrajz.) 10. A régi germánok (nép
rajz.) 11. A pénz (értekezés.) 12. A tűkör (értekezés.) 13. A barátság 
(értekezés.) 14. A halogatás (értekezés.) 15. Mi az oka, hogy az embe
rek közönségesen csak holtuk után méltányoltatnak ? (értekezés.) 16. 
Miként tölti szünidejét a szorgalmas tanuló ? (értekezés.) 17. Mennyi
ben feltételez több nyelv ismerete nagyobb raiveltséget? (értekezés.) 18. 
Dulce et decorum est pro patria móri (mondattárgyalás.) 19. A hazafi- 
ság (értekezés) 20. Kisfaludy Károly „Mohács“ czimű elégiájának tagla' 
lása. 21. Daphnis és Miion (fordítás Gessner Salamonból.) 22. Lessing 
„Isatban der Weise“ czimű szinműve 3-ik felvonásának 6-ik jelenete 
(fordítás.) 23. Az olvasás (értekezés vázlat.) 24. Szüreti dal. 25. Tava
szi dal (otthoni.) 26. Hunyady László (óda.) 27. Több epigramma.

V. oszt. I r á ly v e z e tő  M ih á lü  ta n á r .
1. Philén testvérek önfeláldozása. Elbeszélés. 2. A hivalkodás min

den gonosznak kútfeje. Értekezés. 3. Festina lente. Értekezés. 4. Az idő 
becséről. Értekezés. 5. A barátság. Gleim után. Kísérlet iambsorokban.
6. Ki a jó tanuló? Értekezés. 7. Mit eredményez a hasznos munkásság ? 
Értekezés. 8. A halász adománya. Elbeszélés. 9. Ugyancsak: A halász 
adománya, mint verskisérlet. 10. A szünnapok helyes használatáról. Ér
tekezés. 13. A tavasz az ifjúság képe. Összehasonlitó elmélkedés. 14. 
A fiatal tudós Gellért után verselési kisérlet. Tanodában zárdolgozatúl. 
15. A phoeniciaiak találmányai. Elbeszélés. 16. A remény. Értekezés. 
17. Kóma nem egy nap alatt épült fel. Értekezés. 18. Miért nem tűri 
a tanár a súgást? Értekezés.

Kitűnt dolgozási nagyobb szorgalom és a szerkezet alaki és tar
talmi viszonylagos sikerültsége által: Pukámzley Béla.

VI. Gyűjteménytárak gyarapodása.
a) Könyvtári gyarapodás.

(Mihálfi József könyvtárnok közlése nyomán.)

A főiskolai könyvtár gyarapodott:
1. Vásárlat utján : Szigligeti. Dráma és válfajai. — Ribáry F. 

Magyarország története. — Horváth Mechanika. — Visontay J. Magyar 
állam földirata. — Visontay J. Európa összehasonlító földirata. — 
Kuncz Elek, Gymuasiumi paedagogia. — J. J. Honegger. Kritische



Geschichte der französischen Cultureinflüsse in den letzten Jahrhun
derten. — Ezekhez járultak nagyobb művek folytatékai: Czuczor G. és 
Fogarasi J. A magyarnyelv szótára. (Vége.) — J. J. Honegger. Cultur- 
geschichte. — Brokchaus-téle Bilderatlas (Vége.) — J. H. von Kricb- 
mann. Philosophische Bibliothek. — Die Naturkrafte. — G. G. Gervi- 
nus. Geschichte der deutsch. Dichtung. — Szilágyi. II. Rákóczy György. 
— Jártak a következő folyóiratok: Révész J. Magy. prot. egyházi és 
isk. figyelmező. — Ballagi M. Prot. egyházi és isk. lap. —• Heinrich és 
Kármán. Magyar tanügy. — Szarvas G. Nyelvőr. — Szana T. Figyelő. 
Zsilinszky Mihály Békés, — Gyulai P. Budapesti Szemle. — H. Bonitz, 
W. Hirschfelder, P. Rühle. Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. — 
Petermann A. Mittheilungen aus Justus Perthes geogr. Anstalt über 
wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammgebiete der Geogra
phie. — Andree K. Globus, Zeitschrift für Länder und Völkerkunde.”  
38 kötet.

2. Ajándék utján : A Magyar Tudományos Akadémiától: Thaly K. 
Archívum Rákóczianum. — Dr. Fraknói Vilmos. Monumenta comitialia 
Itegni Ilugariae. — Haberern J. Aristoteles Nikomachoshoz czimzett 
ethikája. — Budenz J. Magyar-ugor összehasonlító szótár. — Monumen
ta Hungáriáé Historica. — Török-magyarkori történelmi emlékek. — 
Dr. Bardocz Lajos. A mechanika alapvonalai. — A magyar tud. aka
démia értesítői. — Almanach 1874-re. — Értekezések a természet, math, 
tört. társ. nyelv- és széptudományok köréből. — Mathematikai és term, 
tud. közlemények. — Nyelvtudományi közlemények. — A magy. tud. 
akad. 1873. máj. 25. tartott közgyűlésének tárgyai. — Kalchbrenner 
K. Magyarország hártyagombáinak válogatott képei. ~  67 kötet.

T. Keblovszky Lajos ügyvéd úrtól: The dramatic works of William 
Shakespeare. =r 37 füzet.

„Franklin“ könyvkiadó társulattól: Graf J. Német nyelvtan. — 
Dr. Lutter N. A métermérték. — Rajcsányi J. Magyarország tört. — 
Schwiedland Franczia nyelvtan. ~  4 kötet.

T. Zilahy Sámuel könyvkiadó úrtól : Pap J. Ásványok természet
rajza =  1 kötet.

T. Aigner Lajos könyvkiadó úrtól: Mauritz Rezső. Közönséges 
számtan. ~  1 kötet.

A szerzőktől: Rózsai Emil. Némely félreismert emlősök és ma
darak. — Mihálfi József. Vázlatos magyar irálytan. — 2 kötet.

Főtisztelendő Székács József úrtól: Kámory S. Szentirás disz kötés
ben. — R. von der Alm. Theologische Briefe. — Dr. Hagenbach. Theo- 
logiai könyvtár. — A. Tholuek. Predigten. — A. v. Lamartine. Geschichte-



der Türkei. — Pausaniae Greciae descriptio. — Dr. J. Schafarik. Acta 
archivi Veneti. — M. Volbeding. Thesaurus. — Th. Parker. Discourses. 
J. Schrader. Kanzellberedsamkeit. — B. Bauer. Kritik der evang. Ge
schichte. — Hunfalvy P. utazása Baltteuger vidékein. — Dr. Schotin. 
Erquickungsstunden. — Fuclisz A. Term, elemei. — Hörstl. Platonis 
Doctrina de Deo. — Dr. Ballagi M. Magyar példa beszédek. — Vál- 
kay J. Daguerreotypek. — It. Niederer Weibliche Erziehung. — (Calv.) 
Missions-Geschichte und Geographie. — Gedicke. Griech. Lesebuch. — 
Varga J. Bölcsészettan. — Hagen. Vorlesungen. Mluvnice. — Egyházi 
közügyekben rendelmények. — Mildenberg. Benigni’s Statistik und Geog
raphie von Siebenbürgen. — Oláh L. Magyar önügyvéd. — Praktischer 
Wegweiser durch die christliche Volkslitteratur. — Dr. Wiehern: Ge
schichte und Bilder aus der inneren Mission. — J. K. Seidemann. A. 
Lauterbachs Tagebuch auf das Jahr 1538. — Dr. M. Herczeghy. Ungarn 
und die Monarchie. — Czuczor G. Tacitus Germaniája. — Révész I. 
Dévay Biró Mátyás élete. — H, Heubner Predigten. — Gyulai P. Rész
vétkönyve. — Károlyi J. Hellen anthologia. — Reden au Särgen und 
Gräbern. — C. I’. Dietsch. Homiletisches Magazin. — Lónyai Menyhért 
orsz. gyűl. beszédei. Bruno Lindner. Predigten. — Joh. Zorn. Answahl 
von Predigten. —■ A. Ostertag: Lenpolts Erinnerungen an das Missions
werk in Benares. — Dr. J. H. M. Poppe. Ausführ. Volksgewerbslehre.
— G. Treumund. Weimars Genius. — Alex. Schweizer. Predigten. — 
Wallmann. Missionen der evang. Kirche. — Gr. Széchényi J. Magyaror
szág sarkalatos törvényei. — Dr. J. Bock. Christ. Reden. — Dr. F. 
Volkmar. Reinhardt Geständnisse. — W.-Ph. Krugs Fundamental-Philo
sophie. — Le compre A-de Gasparin. Intérets Généraux du Protestan- 
tisme Francais. — A. Wendt. W. G. Tennemann’s Grundriss der Gesch. 
der Philosophie. — Corvin. Pfaffenspiegel. — A parlament Debreczenben-
— Rozgonyi. Aphorismi psychologiae. — Schulz. Predigten. — Schen
kel. 24 Predigten. — Ch. T. H. Sachse. Predigten. — F. Gerstaeker. 
Reise um die Welt. — F. Popitz. Missionspredigten. — A. Schaguna. 
Kanonisches Recht. — Horatii Opera. — Hoffmann. Missions-Geschich
ten. — Florey. Züge an Missionsnetze. — Vormbaum. Missionsgeschich
te in Biographien. — Wullschleger, Lebensbilder aus der Geschichte 
der Brudermission. — Hoffmann. Die Epochen der Kirchengeschicte In 
diens. — J. Emerson Tennent. Das Christenthum in Ceylon. — Chris
tenverfolgung auf der Insel Madagaskar. — Die evang. Mission. Ein 
Ruf an das Christenthum. Die Schattenseiten der Mission und der Bibel- 
verbreituug. — Glatz Gyula. Szeget szeggel Kisfaludy Károlytól jegyze
tekkel. Fabian-Plit. A Szent Föld. — Strausz. Julian der Abtrünnige.
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— Der Jesuit Affenaer vor Pariser Assisen. — Kuzraány K. Dr. Lut
her M. élete. — Borbis. Die Märtyrerkirche der Slovaken. — Rutten- 
berg. Die Jesuiten des 9-en Jahrhunderts. — Ballagi M. Héber nyelv 
elemei. — Hundeshagen. Der Weg zu Christo. — Vas Gereben. Nép
barát, 1848. — Hoffmann. Die Erdkunde im Lichte des Reiches Got
tes. — Wild. Umschau der ev. Mission. — Harms, ITermannsburger 
Missionsblatt, 1854. 56. és 57. — Wendel. Luthers kleiner Katechismus.
— Monod. Maria Magdalena. — Jézus kínszenvedése és halála. — Drä- 
seke Missionspredigt. — Fink-Genin. Die Jesuiten und die Universität-
— Ganganelli. Der Kampf gegen den Jesuitismus. — Pizo L. Magyar 
tört. időszaki táblák, zz 122 kötet.

Nt. Baross Károly lelkész úrtól: Hugó V. 1793. v. a polgár há
ború. — Rácz Károly. A pozsonyi vértörvéuyszék. zz 2 kötet.

Nt. Neumann Károly lelkész úrtól: Th. Ch. Harles. Brevior noti- 
tia lit. rom. és supplementa ad brevior. not. lit. rem. — P. Jac. Ma- 
senius. Palaestra styli romani. — Baróthi Szabó Dávid versei, zz 5 kötet.

Nagymélt. Trefort Ágoston minister ur ajándéka: Dr. Römer Fló- 
ris. A magyar n. múzeum római feliratos emlékei. Értékes diszkiadás. 
=  1 kötet.

T. Tatay István igazgató Ártól: Körösi. A pestvárosi elemi népis
kolák. zz 1 kötet.

Lavatka Gyula Vili. oszt. tanulótól: C. W. T. Schuster und A. 
Régmer Wörterbuch der Deutsch, u. Franz. Spr. zz 2. kötet.

Masznyik Endre VIII. tanulótól: Kámory S. Arab gyémántok zz 
1 kötet.

Kvacsala Károly VI. oszt. tanulótól: A. Freyherr Knigge. Ueber 
den Umgang mit Mencshen. zz 1 kötet.

Schellhom Lajos IV. oszt. tanulótól: Madách Imre. Az ember tra
gédiája. zz 1 kötet.

Évi tudósitványaikat következő hazai felsőbb tanodák küldötték 
meg: az aradi királyi fögymnasium; bajai kir. kath. főgymnasium; bé
kés-csabai ágost. hitv. evang. real-gymnasium; bonyhádi algymnasium; 
a kegyes taultórendiek budapesti íőgymnasiuma ; Dúshegyi Márton nyilv. 
real- és gymnasiumi tan-nevelő intézete Budapesten; budapesti II. és 
IV. kerületi állami főrealtanodák; a királyi József műegyetem Budapes
ten ; a m. k. budapesti középtanodai tanárképezde; budapesti VIII. ke
rületi nyilv. községi alreáltanoda; csík-somlyói rom. kath. főgymnasium; 
csurgói liclv. hitv. gymnasium; reformátusok debreczeni főiskolája; a 
cisterci rend egri kath. főgymnasiuma; eperjesi evang. kor. collegium; 
regio ginnasio rente superiore in Fiume; szent ferenezrendiek Gyöngyös
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városi kath. nagy gymnasium; pannonhalmi szentbenedekrend győri flő- 
gymnasiuma; k. k. halasi helv. hitv. lyceum; hód-mező-vásárhelyi refor
mátusok főgymnasiuma; iglói ágost. hitv. evang. főgymnasium; jászóvá
ri premontrei kanonokrend kassai kath. főgymnasiuma; kecskeméti fő 
gymnasiuma; késmárki ág. hitv. evang. egyházkerületi lyceum; csórna- 
premontrei szervezetes kanonokok keszthelyi romai kath. algymnasiuma; 
keszthelyi m. k. gazdasági felsőbb taintézet; kolozsvári m. k. tudomány- 
egyetám; kolozsvári m. k. középtanodai tanárképezde; körmöczbányai 
m. k. állami főreáltanoda; losonczi állami tanitóképezde; magyar-óvári 
m. k. gazdasági felsőbb tanintézet; kegyes rendiek mármaros-szigeti 
alrealgymnasiuma; mármaros-szigeti helvét hitv. lyceum; miskolczi helv. 
hitv. lyceum; miskolczi ág. hitv. ev. algymnasium; modori állami tani- 
tó-képezde; munkácsi m. kir. állami real-gymnasium; kegyes tanitóren- 
diek nagy-károlyi r. kath. nagy gymnasium; nagy-körösi helv. hitv. fő
gymnasium; nagy-váradi m. k. állami föreáltanoda; premontrei kano
nok-rend nagy-váradi kath. főgymnasiuma; nyíregyházi ág. evang. öt oszt. 
gymnasium; pápai evang. reform, egyházkerületi főtanoda; cistercirend 
pécsi kath. íőgymnasiuma; pozsonyi ág. hitvall. evang. főiskola; rozs- 
nyói ág. hitv. evang. kerületi nemzeti főgymnasium; rozsnyói r. kath. 
főgymnasium; sárospataki ref. főiskola; zircz-cziszterczi rend székes-fe
hérvári főgymnasiuma; selmeczi ágost. hitv. evang. kerül, lyceum; sel- 
meczbányai kir. kath. nagygymnasium; dunántúli ág. hitv. ev. egyház- 
ker. soproni líceum; soproni ev. tanitóképezde; pannonhalmi szent-be- 
nedekrendiek soproni kath főgymnasiuma; szatmár-németi h. h. gym
nasium ; szathmári kath. kir. főgymnasium; szegedi m. kir. állami fő- 
realtanoda; a kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló szegedvárosi fő
gymnasium; székely-udvarhelyi róm. kath. főgymnasium; szentesi pol
gári tanoda; szombathelyi kath. főgymnasium; székely-udvarhelyi evang. 
ref. collegium; székely-udvarhelyi állami főreáltanoda; temesvári róm. 
kath. főgymnasium; temesvári m. k. állami főreáltanoda; ujverbászi fe
lekezeti jelleg nélküli pártfogási nyilv. alreálgymnasium, a pozsonyi kir. 
kath. főgymnasium, =  70.

Az l874/5-ik évig volt összesen =  8119 köteh
Ezidei gyarapodás az értesítőkkel együtt 362 „

Van összesen 8481 „

b) A régiségtárt

szívesek voltak becses ajándékokkal gyarapítani: Kis Lajos gyógy
szerészsegéd ur Szombathelyen 33 ezüst és 64 réz pénz darabbal, me-



lyek közt egy nehány becses római pénzdarab van ; Jakabfi Ferencz ur 
1 ezüst és 2 réz db; Idősb Melis György ur 1 ezüst db; Chován Ká
roly tanár ur 1 ezüst db; Lavatka Gyula VIII. oszt. 7 ezüst db; Kis 
Gyula tan. 2 db emlékpénz; Szegedi Kálmán ur 5 ezüst és 1 réz; 
Czingell Mihály tan. 1 ezüst pénzdarabbal.

c) A természetrajzi gyűjteményt

következő ajándékokkal gyarapították:
1. T. ifj. Télesy József ur egy siklóval borszeszben s egy fásult 

gombával.
2. T. Chovan Károly ur egy kisebb geognostikai gyűjteménnyeli 

mely különböző helyekről való különböző kőzet fajokat szám szerint 
104-féleséget képvisel. A kőzet-fajok a következők: 4 db. bazalt, 2 db. 
diorit, 1 db. aphanit, 2 db. melaghyr, 1 db. bazalt mandulakő, 2 db. 
syenit, 15 db. különféle trachyt, 7 db. perlit féleség, 1 db. tajtkő, 3 db. 
gránit, 3 db. porphyr, 3 db. felsit-féle, 1 db. szurokkő, 1 db. gneisz, 
5 db. különféle jegőczös pala, 1 db. agyagpala, 16 db. különféle mész
kő, tuff, breccia, sziriter. 8 db. homokkő, conglomeratem, breccia, 6 db. 
másnemű breccia, 6 db. vulkáni tuff", 1 db. autracit, 1 db. graphit, 2 
db. vascsillám, 1 db. barna vaspát, 2 db. delejvaskö, 1 db. dolomit, 6 
db. kovasavban bővelkedő kőzet, 2 db. vakke.

3. Ugyanaz 57 db. szebb ásvánnyal s termés jegöcczel, névszerint 
3 db. antimonittal, 2 db. galenittel, 1 db. galenit koczkával, 2 db. 
spkalerittel, 3 db. markasittal, nehány apró pyrit ötszög tizenkettessel, 
1 db. chalcopyrittel, 1 db. tetraedrittel, 2 darab értéktelenebb polyba- 
sittal, 1 db. steplianittal, 1 db. kősó koczkával, 2 db. folypáttal, 1 db. 
magnetit octaéderrel, 1 db. barnakővel, 1 db diaspoval, 1 db. barna 
vas-érczczel, 5 db. quarczczal, 1 db. áljegőc (burok) fészekkel (m It. 
m. R. n.) 1 db. hyalitthal, 3 db. gránát rhomb tizenkettessel, 1 db. 
pistacittal, 2 db. leucit deltoid huszonnégyessel, l db. alaktalan ter
pentinnel. 1 db. chrysocollával, 1 db. heulandittal, 1 db. antimonit tűk
kel átnőtt baryttal, 2 db. rostos coelestinnel, 2 db. gypsszel, a zöld 
óloméri néhány jegőczóvel, 2 db enchroittal, 1 db. pharmacosiderittel, 
5 db. calcittal, 1 db. rhodochrosittal, 3 db. aragonittal.

Az 1874/5-ik évig volt az ásványgyüjteméuyben 246 féleség és 9 
db. hutatermény, ez idei gyarapodás 57 db., összesen 312, a geognos
tikai gyűjteményben régi 91 féleség, gyarapodás 104, összesen 195.



Az értéktelen, jellemző lényeges sajátságokat elő nem tüntető idom- 
talan darabok a lomtárba kerülnék.

A növénytani gyűjtemény az idén egypár Szarvas vidékén T. Ko
ren István tanár úrtól talált növénnyel gyarapodott; névszerint: leptu- 
russal éz limosellával.

d) Egyél) tanszergyiijteményeink

közül a földrajzihoz megszereztük a Gönczi-Felkel-féle földgömböt 
(21” átmérővel,) és a Gönczy-féle Európa falképét; a mennyise'gtanihoz 
a métermértékeket s ezeket ábrázoló falitáblákat.
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I. Osztály.
Argyelán Kornél kel. gór. szh. Tarnova 111. Kurta-Kór Aradm.
Bácsy László helv. ev* Gyónni Békésm.
Bárándi István rom. kát, szh. Varsánd lk. Szakállas Ilevesm. Ismétlő
Bárány Béla rom kát. Szarvas Békésm. Ismétlő
Baumer Géza mózes v. Tisza-Földvár Ilevesm.
Bolohorszky Ilodom. ág. ev.**) Vukova Temesm.
Bezzeg Samu ág. ev. M-Beréuy Békésm.
Blaslco Ferencz ág. ev. Öcsöd „
Bód Ferencz helv. ev. K.-'Barcsa „
Boldizsár Béla helv. ev. Öcsöd „
Bútli Bál ág. ev. Alberti Bestm.
Czinkota Jáuos ág. ev. T.-Komlós Békésm.
Fabriczy Samu ág. ev. Szarvas „
Fekete János helv. ev. szh; N.-Kőrös Bestm. 111. Szarvas Bókrn.
Fiuály Samu mózes v. Szentandrás Békésm.
Gabányi Elemér ág. ev. Szarvas „
Gáthy Imre helv. ev. Öcsöd „
Hammel Nándor ág. ev. Feketehegy Bácsin. Magánt.
Häusler Sándor mózes v. Nagylak Csanádié.
Hirschler Béla mózes v. Valkó Bestm.
Horváth Imre ág. ev. Szarvas Békésm.
Huny a Mihály róni. kát. Endrőd „
Huszár Antal róm. kát. szh. Turkevi Ilevesm. 111. K.- Sz.-Márt.
Jeszenszky Dezső. ág. ev. N.-Szentmiklós Torontálm.
Jeszenszky János. ág. ev. F.-Varsáud Aradm.
Kácser Zsigmond mózes v. Szarvas Békésm.
Kicska Dani ág. ev. n »
Kis Bál ág. ev.
Kőim József mózes v. szh. Czegléd Best. 111. Szarvas Békésm.
Koós Elemér ág. ev. N.- Szentmiklós Torontálm.
Kovács Jáuos ág. ev. Szarvas Békésm.
°) helv. ev. — helvét hitv. ovang. 
**) ág ev. — ágostai hitv. evang.
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Kovács Mihály ág. ev. B.-Csaba Békésm. Ismétlő
Kovácsik Gábor ág. ev. Szarvas „
Krajcsovicz Pál ág. ev. )) 5)
Krajner Péter rom. kát.
Kuczkay Zoltán róm. kát.
Lachala János ág. ev. T.-Kom!ós Békésm.
Laczky János róm kát. Szarvas „
Ladies László ág. ev. Gyula „
Laurovics Endre ág. ev. Nagylak Csanádm.
Lunkáu Bólteky S. kel. gör. Silingyia Aradm.
Metis János ág. ev. Szarvas Békésm.
Melis Mihály ág. ev. » »
Mikolay György ág. ev.
Mladen Romulus kel. gör. Kurtics Aradm. Ismétlő
Morár Uros kel. gör. Nagylak Csanádm.
Mótyán János ág. ev. Szarvas Békésm.
Nagy Jenő ág. ev. T.-Komlós „
Nagy Sándor helv. ev. K.-Tarcsa „
Papp István helv. ev. Öcsöd ,,
Papp István kel. gör. Vésztő „
Pálka János ág. ev. Szarvas „
Pusztay Endre ág. ev. szh. Orosháza Békésm. lk. N.-Lak. Csm.
Ribiánszky Elemér róm. kát. N.-Szénás Békésm.
Ricsonicz János róm. kát. Szarvas „
Roszmann János róm. kát. Butyin Temesm. Magánt.Salacz Dezső róm. kát. Szarvas Békésm.
Sárkány Elek ág. ev. K.-Kőrös Pestm.
Sárkány János ág. ev. Szarvas Békésm.
Schiff Kálmán mézes v.
Schulmeister Márt. mózes v.
Steiner Zsigmond mózes v. szh. Budapest 111. Pilis Pestm.
Szarka Lajos róm. kát. Szarvas Békésm.
Szilágyi Péter helv. ev. Gyoma „
Szrnka Mihály ág. ev. Szarvas „
Sztaricskay Kálmán ág. ev.
Tatay Géza ág. ev. szh. Gör bő Ih. Tengőd Tolnám.
Tóth Pál ág. ev. Szarvas Békésm.
Trebitsch Miksa mózes v.
Weinberger Mór mózes v. » 5)
Weinrich Ernő ág. ev. szh. N.-Szentmiklós lh. P.-Kocsóhát T.
Weisz Emil mózes v. Szarvas Békésm.
Weisz Samu mózes v. Szentandrás Békésm.
Weiszbrunn Ede mózes v. szh. D.-Ványa Hevesm. lh. Ternova Ardm.
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AVerner László rom. kát. sz. Rozsnyó Götnörm. 1. N.-Kamarás A.
Wínternitz Adolf róna. kát. sz. Stepanau Morvaor. 1. Szarvas Bekésiu.
Zih Kálmán helv. ev. sz. Tisza-Sal Hevesm. 1. Sz.-András Bm. Ismétlő
Zimányi János 

Összesen: 78.
ág ev. Szarvas Békésm. Évk. kil.

II. Osztály.
Apatóczky Kálmán rom. kát. K.-Szentmárton Nagykunság
Bácsy István helv. ev. Gyoma Békésm.
Bandhauer Lajos róm. kát. Gyula

T.-Földvár Ilevesm.Baumer Gyula mózes v.
Benkó János ág. ev Szarvas Békésm.
Bilicz Sándor mózes v. Gyula „
Biró János helv. ev. Gyoma „
Boros Gyula ág. ev. Szarvas „ Ismétlő
Dedinszky Sándor ág. ev. sz. Makó Gsanádm. 1. Szarvas Békésm.
Fábry Pál ág. ev. Járok Bácsin. Ismétlő
Fetter Ambrus ág. ev. Cservenka Bácsm.
Frankó Pál ág. ev. Szarvas Békésm. Ismétlő
Gál Imre helv. ev. Öcsöd „
Gálik István ág. ev. Czibakháza Hevesm.
Garay István ág. ev. Nagylak Csanádm.
Gazso Pál ág. ev. Szarvas Békésm.
Glasner Zsigmond mózes v. » ))
Gyukics György kel. gör. K.-Torák Torontóim.

Évk. kil.Horváth István ág. ev. Nagylak Csanádm.
Izbéky Dezső helv. ev. Öcsöd Békésm.
Kemény Árpád ág. ev. Makó Csanádm.
Kiskéry Andor helv. ev. szh. Békés 111. Gyula Békésm.
Ivlenk János ág. ev. Szarvas Békésm.
Korossy Ferencz ág. ev. sz. Hódos Temesm. 1. Béba Torontóim.
Kovács Ágoston ág. ev. sz. T.-Aradác 1. Kikinda Torontóim.
Kovács Géza helv. ev. SZ. „ 1. „ „
Kolos Sándor ág. ev. T.-Földvár Ilevesm.
Kutlik Dániel ág. ev. Báuhegyes Csanádm.
Litauszky István ág. ev. Szarvas Békésm.
Marsai Dániel ág. ev.
Masznyik Dániel ág. ev. T.-Földvár Hevesm.
Miskovits István kel. gör. Petroman Temesm.
Mislay Béla helv. ev. Gyula Békésm.

szh. Szarvas lh. Bánfáivá Békésm.Kovák Gyula ág. ev.
Oravecz János ág. ev. T.-Földvár Hevesm.
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Pálka György ág. ev. Szarvas Békésm. Ismétlő
Petrovits Szabbas kel. gór. Nagylak Csanádin.
Pól Károly ág. ev. Szarvas Békésm. Ismétlő
Pollák Henrik rnózes v.
Pollák Soma mózes v. Endrőd „
Ponyiczky Pál ág. ev. Szarvas Békésm. Ismétlő
Povázsay András ág. ev. » »
Povázsay Pál ág. ev. » 5)

ltétliy Dezső ág. cv. 5) 5)

Sárkány Pál ág. ev.
Schumacher Ádátn rom. kát. szb. Fegyvernek 1. Szenttamás Hevesv.
Spannagel Károly ág. ev. Bulkesz Bácsm.
Staudt Péter ág. ev. szb. Vinkovcze Szlavón 1. Járek Bácsm.
Strba János ág. ev. T.-Koiulós Békésm.
Sváby Ödön róni. kát. D.-Ványa Hevesm.
Szabó Ferencz lielv. ev. Szentes Csongrádié.
Szendy Árpád ág. ev. Szarvas Békésm.
Szithó Ferencz rom. kát. szil. Szentandrás 1. Szarvas Békésm.
Szlovák Gyula ág. ev. Szarvas Békésm.
Sztehló Kálmán ág. ev Makó Csanádira
Trnovszky Soma ág. ev. Szarvas Békésm.
Urszin Ferencz kel. gör. Kurta-Kér Aradm.
Yalent Sándor ág. ev. Szarvas Békésm. Ismétlő
Varga Gyula rom. kát. Endréd „
Velky János ág. ev. Szarvas „
Voda Emil ág. ev. Petrovácz Bácsm.
Wagner Ádám ág. ev. M.-Berény Békésm.
Weinberger Ede mózes v. Szarvas „
Wildmann Lajos mózes v. D.-Ványa Hevesm
Wolf Vilmos mózes v. M.-Berény Békésm.
Zöld Zoltán lielv. ev. Gyoma „
Züsz Gyula mózes v. Szarvas „
Zvarinyi Gyula 

Összesen: 68.
ág. ev. Verbász Bácsm.

III. Osztály.
Baross István ág. ev. Bánfalva Békésm. Ismétlő
Bartholomeidesz K. ág. ev. Nagylak Csanádm.
Bibády Antal ág. ev. Orosháza Békésm.
Czingel László róm. kát. szil. Martfű lh. Földvár Hevesm.
Dajcsensmid János ág. ev. Szarvas Békésm.
Dedinszky Béla ág. ev. szb. Makó Csanádm. 1. Szarvas Békésm.
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Dobosfy Ferencz róm. kát. Szarvas Békésm.
Fináli Zsigmond raózes v. sz. Szarvas 1. Szentandrás Békésm.
Fischer Mór mózes v. Szentandrás Békésm.
Fischl Soma mózes v. Szarvas „ í„i. i_:i
Frankó István róm. kát. JPjVk. Kll.
Gál István ág. ev. T.-Komlós „
Golián Lajos ág. ev. Szarvas „
Göttche Jakab ág. ev. Cservenka Bácsmegye
Hanák Lajos mózes v. Szarvas Békésm.
Haragos Árpád róm. kát. M.-Csanád Csanádm.
Horváth János róm. kát. szh. Kunhalom 1. Sz.-Tamás Hevesm.
Jeszenszky Ignácz ág. ev. Fibis Temesm.
Kis György ág. ev. Szarvas Békésm.
Klein József mózes v. szh. Endrőd lh. Szentandrás Békésm.
Kolompár János ág. ev. Szarvas Békésm.
Kondacs Pál ág. ev.
Kontur Béla róm. kát.
Kovács Pál ág. ev. Orosháza „
Krutschnitt Antal ág. ev. Cservenka Bácsm.
Kutlik Sándor ág. ev. Bánhegyes Csanádm.
Kvacsala János ág. ev. Petrovácz Bácsm.
Lamnek Vilmos ág. ev. Cservenka „
Lázár Sándor róm. kát. szh. Gyula lh. Szarvas Békésm.
Marján Mihály róm. kát. sz. N.-Szentmiklós 1. N.-Becskerek Tor.
Marsai Gusztáv ág. ev. Petrovácz Bácsm.
Mikus János ág. ev. Nagylak Csanádm.
Mladin Péter kel. gör. Mácsa Aradm.
Mocskónyi József ‘ág. eg. szh. Irsa lh. Ujszász Pestm.
Orbán Árpád róm. kát. sz. Kóros Baranyam. 1. Martfű Hevesm.
Plachy Dániel ág. ev. Bács-Ujfalu Bácsm.
Plavecz Gyula ág. ev. Szarvas Békésm.
Rapcsák Lajos róm kát. Orosháza „
Réthy Béla ág. ev. Szarvas „
Rohoska István ág. ev.
Rosenfeld Soma mózes v. Csökmő Biharm.
Siklován Péter kel. gör. Pécska Aradm. Magánt.
Tóth István róm. kát. K.-Szentmárton N.-Kunság Magánt.
Tribusz Ferencz róm. kát. szh. N.-Szeben lh. Palota Csanádm.
Varga Pál ág. ev. szh. Makó 1. M.-Csanád „
Weinrich Béla ág. ev. sz. N.-Szentmiklós 1. K.-Zombor Toront
Weisz Ede mózes v. Szarvas Békésm.
Weisz Kálmán mózes v. Szentandrás Békésm.
Zuberecz Pál ág. ev. Szarvas „ Összesen: 49.

4
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IV. Osztály. 
Barta István helv. ev. Szentandrás Békésm.
Bemer Mór mózes v. Szarvas „
Blaskó Soma ág. ev. r> V

Bogdán Emil kel. gör. B.-Komlós Torontálm.
Braun Károly mózes v. Szarvas Békésm.
Breitner Dávid mózes v.
Brüller Ede mózes v. ?> »
Budinszky Károly ág. ev. Budapest Pestm.
Cserneczky József ág. ev. Szarvas Békésm.
Csörföly Lajos ág. ev. sz. N.-Lak Csanádm. 1. T.-Komlós Bm.
Deutsch Lajos mózes v. Szarvas Békésm.
Deutsch Miksa mózes v. sz. Orosháza Békésm. 1. Kengyel Hvm.
Drágán András kel. gör. Nagylak Csanádm.
Fein Adolf mózes v. sz. Szarvas Békésm. 1. Tószeg Pest.
Feyér Béla ág. ev. Öcsöd Békésm.
Fischer Ignácz mózes v. Szentandrás Békésm.
Friedmann Adolf mózes v. Szarvas „
Füchsel Zsigmond mózes v. M.-Berény „
Gremsperger József róm. kát. sz. T.-Szentmiklós 1. Szakálas Hevesrn.
Grimm Ármin mózes v. Szarvas Békésm.
Grimm Gyula mózes v. » »
Gutmann Ármin mózes v. » 5)
Gutmann Ferencz mózes v. » »
Hanák Béla mózes v.
Hoffmann Ferencz ág. ev. Bulkesz Bácsm.
Hoitsy László ág. ev. Dánosp. Pestm.
Iviskérv Béla helv. ev. szh. Békés lh. Gyula Békésm. Ismétlő
Klein Béla mózes v. Szarvas Békésm.
Klein Vilmos mózes V . 5) M
Kocsis József helv. ev.
Külley Béla helv. ev szh. Sz.-Miklós lh. Szarvas Békésm.
Langhoffer Ágost 
Lányi Gusztáv

ág. ev. szh. Kiszács Bácsm. lh: Ó.-Pazua Szláv.
ág. ev. Szarvas Békésm. Ismétlő

Lányi Pál ág. ev.
Lapu Albert ág. ev. T.-Földvár Ilevesm.
Lelbach Keresztély ág. ev. Cservenka Bácsm.
Lux Kálmán mózes v. Szarvas Békésm.
Mafkovics Kornél kel. gör. Nagylak Csanádm.
Mladin Miklós kel. gör. Kurtics Aradin.
Nagy Jenő helv. ev. sz. Kötöny 1. Bévbér Pestm.
Orgovány Gyula ág. ev. sz. Apatelek Aradm. 1. Szarvas Békésm.
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Pajor József ág. ev. Uj-Arad Temesm.
Petyovan András ág. ev. Szarvas Békésm.
Podani Lajos ág. ev. r > n

Pollák Zsigmond mózes v. n  n

Popovics Péter kel. gör. Ágris Aradm.
Rácz Bálint helv. ev. Szentes Csongrádm.
Rosenfeld Armin mózes v. Szarvas Békésm.
Rottmann Miksa mózes v. szh. Békés lh. Szentandrás Békésm.
Schellhorn Lajos ág. ev. Budapest Pestm.
Serbán Sándor kel. gör. Nagylak Csanádm.
Sinkovicz Lajos ág. ev. Szarvas Békésm.
Spannagel Soma ág. ev. Bulkesz Bácsin. Ismétlő
Steiner Jakab mózes v. sz. T.-Sáp lh. Péteri Pestm.
Weisz Soma mózes v. Szarvas Békésm.
Weiszbrunn Ignácz 

Összesen: 5G.
mózes v sz. D-.Ványa Hevm. 1. Ternova Aradm.

V. Osztály.
Adámi János ág. ev. Szarvas Békésm.
Bácskay Vilmos mózes .v n  r>

Becker Pál ág. ev. Uj-Verbász Bácsm.
Beneduk Miklós róm. kát. sz. Károlyfalva 1. Sándorfalva Torontálm. 

Szarvas Békésm.
Évk. kil

Boros Béla ág. ev.
Boros Mátyás ág. ev. n  31

Braun Adolf mózes v. 31 33

Brózik Gusztáv ág. ev. M.-Berény „
Chovan Zsigmond ág. ev. Szarvas „
Czárán János kel. gör. Vojtek Temesm.
Dankó Samu ág. ev. Szarvas Békésm.
Drong Pál róm- kát 33 33

Deutsch Samu mózes V . sz. Vágujhely Nyitram. 1. Szarvas Bm.
Fehér László róm. kát. szh. K.-Ladány lh. Csákó Békésm.
Frankó János ág. ev. Szarvas Békésm.
Freund Armin mózes v. B.-Csaba ,,
Gabányi Lajos ág. ev. Szarvas Békésm.
Grün Zsigmond mózes v. 3 )  3 )

Haviár Gyula 
Holmik János

ág. ev. 33 , 3 3

róm. kát. Szlanicza Árvám.
Holvéd Rezső ág. ev. sz. Mezőhegyes 1. M.-Kovácsháza Csm.
Homoky Lajos 
Jánosy Sándor

róm. kát. Sátoralja-Ujhely Zemplénin.
kel. gör. Gyoma Békésm.

Jedlicska Béla ág. ev. sz. Martfű Hevesm. 1. Valkány Torontálm.
4 *
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Kiss Kálmán ág. ev. Kis-Kőrös Pestm.
Kovács Albert helv ev. Gyoma Békésm.
Lakner János ág. ev. sz. Kuczura 1. Uj-Verbász Bácsm.
Lengyel Imre róm. kát. Szentes Csongrádm.
Löw Fülöp ág. ev. Uj-Verbász Bácsm.
Mocskónyi József ág. ev. Szarvas Békésm.
Molnár János ág. ev.
Molnár János róm. kát. N--Dorog Tolnám. Ism. mt.
Nagy Elemér ág. ev.

ág. ev.
T.-Komlós Békésm.

Neumann Jenő F.-Varsánd Aradm.
Opauszky János ág. ev. Szarvas Békésm.
Pukánszky Béla ág. ev. Orosháza „
Radnyan Miklós kel. gór. Kurtics Aradm.
Rasovszky Adolf mézes v. Szarvas Békésm.
Reisz Albert mózes v. B.-Csaba „
Rosenfeld Antal mézes v. sz. Verbócz Nyitram. 1. Szarvas Békésm.
Sarkady Kornél gör. kát. szh. Rézbánya lh Kristyór Biharm. Ism. mt
Sárkány Kálmán ág. ev. Kis-Kőrös Pest.
Schöf Ödön ág. ev. Ecsény Somogym.
Schwarcz Samu mózes v. K.-Ladány Békésm.
Szabó Gábor helv. ev. Gyoma „
Sztura Szilárd kel. gör. Liget Temesm.
Tatay László ág. ev. szh. Sz.-Lőrincz lh. Tengőd Tolnám.
Toldy József ág. ev. Pilis Pestm.
Zsilinszky Endre ág. ev. B.-Csaba Békésm.
Zűsz József

Összesen: 50.
mózes v. Szarvas „

VI. Osztály.
Bárb Manó kel. gör. Pécska Aradm.
Czárán Gyula kel. gör. Vojtek Temesm.
Eiszler Vilmos mózes v. sz. Fegyvernek 1. Gyoma Békésm.
Ehrlich János mózes v. szh. Szentes lh. Szegvár Csongrádm. Magánt.
Engländer József mózes v. Mezőtúr Hevesm.
Eszláry Sándor helv. óv. T.-Földvár Hevesm.
Goldsmidt Mátyás mózes v. Mezőtúr „
Hoitsy Sándor ág. ev. szh. Budapest lh. Dánosp. Pestm. Évk. kil.
Horeczky Aladár ág. ev. Péteri Pestm. Magánt.
Jánosy Sándor 
Keményfi Gyula

róm. kát. Póhalom Békésm.
helv. ev. szh. Czecze lh. T.-Szentmiklós Hevesm.

Klein Soma mózes v. Kőtelek Hevesm.
Koch Károly ág. ev. N.-Dorog Tolnám.
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Korosy Albert ág. ev. 15.-Csaba Békésm.
Kiilley Zoltán helv. ev sz. Kaszaper Csauádm. 1. Szarvas Bm.
Kutlik János ág. ev. Bánhegyes Csanádm.
Kvacsala Károly ág. ev. Petrovácz Bácsin.
Láng Gusztáv ág. ev. B.-Csaba Békésm.
Leszich Soma ág. ev. Szarvas „
Masznyik Márton ág. ev. T.-Földvár Hevesül.
Mirkovics Luboinir kid gör. Pivnicza Bácsm.
Mladin Gergely kel. gör. sz. Kurtics 1. Mácsa Áradni.
Molnár László róm. kát. Lippa Temesm.
Mudrity István kel. gör. Nagylak Csanádm.
Péter Áll ám ág. ev. Ecsény Somogyin.
l'okoruy Béla ág. ev. sz. Maglód Pestm. 1. K.-Ujszáilás N.Kun.
Iíottmann Sándor rnózesv. sz. Szarvas Békésm. 1. D.-Ványa Hevra.
Simon József róm. kát. sz. H.-M.-Vásárhely 1. T.-Pásztó Hevesm.
Szarka Gyula ág. ev. Gyanté Biharm.
Szőke Ágost róm. kát. Csongrád Csongrádm.
Tones Gusztáv róm. kát. szh. Szegvár 111. Mágocs Csongrádm.
Weiner Vilmos 

Összesen: 32.
mézes v. sz. Irsa Pestm. 1. Karczag N.-Kunság.

VII. Osztály.
Áckim Gusztáv ág. ev. B.-Csaba Békésm.
Bácskay Albert mózes v. Szarvas „
Bajcsy Gusztáv ág. ev. B.-Csaba „
Berger Lévi mézes v. Mezőtúr Hevesm.
Bracsok István ág. ev. Szarvas Békésm.
Bukovinszky János ág. ev.
Deutsch József mézes v. T. Szentmiklós Hevesm.
Dlhányi Zsigmond ág. ev. Szarvas Békésm.
Frankó József róm. kát.
Furmann Zsigmond ág. ev. Bonyhád Tolnám.
Goliáu István ág. ev. Szarvas Békésm.
Gremsperger Fér. róm. kát. sz T.-Szentmiklósl.P.-Szakálos Hevesm.
Hajas Józseí róm kát. Szarvas Békésm.
Haviár Lajos ág. ev.
Holvéd Vilmos ág. ev. sz. Székács Temesm. 1. P.-M. Kovácsh.
Hotorán Jakab kel. gör. szh. Simánd lh. Nadab Aradm.
Huszár Ferencz ág. ev. Orosháza Békésm.
Istvánfy Gyula ág. ev. Szemlak Aradm.
Jankó Antal ág. ev. Orosháza Békésm.
Jánovszky Gyula ág. ev. Szarvas „

Évk. kil.

Magáut.

Je
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Kodreán János kel. gör. Sikló Aradm.
Kóhn Jakab mózes v. D.-Ványa Hevesm.
Kugyela György ág. ev. Szarvas Békésm.
Küffer Béla rém. kát. Szárcsa Torontóim.
Langhoffer Károly ág. ev. sz. Kiszács Bácsm. 1. Ó.-Pazua Szerémség
Lombay Géza róm. kát. szh. Pest lh. Kerecsend Hevesm. Magánt.
Mátéfy Kálmán ág. ev. Szentes Csongrádm.
Negru György gör. kel. Kurtics Aradm. Meghalt.
Novak Károly ág. ev. Szarvas Békésm.
Papp Gyula kel. gör. Vésztő „
Péter Károly ág. ev. szh. K.-Mányok lk. Bonyliád Tolnám.
Philip Adolf mózes v. szh. Klek Aradm. lh. Csaba Békésm. Ismétlő
Plavecz Béla ág. ev. Szarvas Békésm.
Plavecz Jenő ág. ev.
Plavecz József ág ev. szh. Orosháza lh. Szarvas Békésm.
Pói Kálmán ág. ev. Szarvas Békésm.
Popeszku P. (Pintya) kel. gör. Miezka. Aradm.
Popovics Győző kel. gör. Otlaka „
Povázsay Mátyás ág. ev. Szarvas Békésm.
Povázsai Zsigmond ág. ev. B-Csaba „
Rapcsák Gyula róm. kát. Orosháza „
Salacz József róm. kát. Szarvas Békésm.
Salacz Oszkár róm. kát.
Saláth Tamás ág. ev. B.-Csaba „
Sarlay János ág. ev. Szarvas „
Scheinberger Sánd, mózes v. Pécska Aradm.
Schiller Károly róm. kát. sz. Zombor Torontóim. 1. Arad Aradm. Magánt.
Schlesinger József mózes v. Túr-Kevi N,-Kunság
Schneer Móricz mózes v. sz. Karczag N.-Kunság 1. Öcsöd Békésm.
Steiner Simon mózes v. Szarvas Békésm.
Sváby Géza róm. kát. I).-Ványa Hevesm.
Szendy Károly ág. ev. Szarvas Békésm.
Szlovák Soma ág. ev.
Weisz János

Összesen: 54,
ág. ev Uj-Verbász Bácsm.

VIII. Osztály.
Bácskay Béla mózes v. Szarvas Békésm.

Évk. kil.Bárándy Mihály róm. kát. sz. N.-Abony Pestm. 1. P.-Szakálos Hv
Berecz Alajos róm kát. T.-Szentmiklós Hevesm.
Botka József ág. ev. Szarvas Békésm.
Brauner Gyula ág. ev. sz. Szarvas Békésm. 1. Kúria p. Hevm.
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Braun Zsiga 
Csató Kálmán

mózes v. sz. Gyoma 1 Szarvas Békésm.
helv. ev. Szentes Csongrádm.

Csernák János ág. ev. Szarvas Békésm.
Czingel Mihály 
Gally János

róm- kát. T.-Földvár Hevesm.
ág. ev. B.-Csaba Békésm.

Grósz Ignácz mózes v. szh. T.-Füred 111. N.-Iván Ilevesm.
Gubicza István róm. kát. szh. Kigyós 111. Szarvas Békésm. Magánt.
HerkI Ferencz róm. kát. T.-Szentmiklós Hevesm.
Jakabfy Tódor róm. kát. Kupa Csanádm.
Kemény Károly ág. ev. M.-Berény Békésm.
Kiss Gyula ág. ev. szh. Uj-Verbász 1. N.-Zombor Bácsin
Koncsek Antal ág. ev. sz. Dvorecz Turóczm. 1. Itédova Göm.
Kovács László helv. ev. Szentes Csongrádm.
Krámer György ág. ev. 

róm. kát.
K.-Mányok Tolnám.

Lavatka Gyula Békés Békésm.
Léderer Adóit mózes v. sz. Cservenka Bácsin, lh. Budapest Magánt.
Lukesch Lajos ág. ev. Szarvas Békésm.
Masznyik Endre 
Mátéfy Ferencz

ág. ev. T.-Földvár Hevesm.
ág. ev. Szentes Csongrádm.

Mocskónyi Gusztáv ág. ev. szh. T.-Szele lh. fiád Pestm. ( Mellbaj
Nagy Emil helv. ev. Gyula Békésm. ( miatt
l ’olíák Ignácz mózes v. Szarvas „ ( táv. vau
Popovics Elek kel. gör. Otlaka Áradni.
Sailer Gyula ág. ev. B.-Csaba Békésm.
Sárkány Jenő Béla ág. ev. szh. K.-Kőrös Pestm. 1. Szarvas Békm.
Sztrilich József róm. kát. szh. N.-Militics lh. Zouibor Bácsm.
Torkos Kálmán ág. ev. Orosháza Békésm.

Évk. k.Ungurián Ambrus kel. gör. Otlaka Áradni.
Yalberthy Lajos róm. kát. K.-Tarcsa Békésm.
Válkovszky Mihály ág. ev. Szarvas „
Vucsák Sándor róm. kát Szentes Csongrádm.
Windisch Adolf róm. kát. Budapest Magánt.
Zvarinyi Lajos

Összesen: 38.
ág. ev. Uj-Verbász Bácsm.



XI. Tápda-kimu tatás,
(a Dlhányi ephorustól közlött adatok nyomán.)

A jelen tanévre beirt összesen 159 tápdás közűi év végéig megma
radt 150, kik közül:

1) 45 írtjával egész fizető volt 51.
2) olcsón élelmezett, még pedig

29 forintjával 29,
25 forintjával 40,
15 forintjával 5,
13 forintjával 6,

3) egész ingyenes 19.
A tápdások betegség esetén ingyenorvoslásban részesülnek.
A leszállittottabb díjosztályokba rendesen csak a tápdát fentartó 

testületek*) szegényei vétetnek fel.
A hajdani ifjúságbarátok ama szives kedvtelését, mely szerint a 

kiktől telik vala, meg-megemlékeztek a szegény alumnistákról, a letűnt 
év ínséges termék- és pénzviszonyai közt egészen kihamvadni nem en- 
gedé Mikolay Mihály szarvasi ügyvéd ur, mint aki karácsony ünnepén 
a tápdásokat valóban ünnepien vendégelte meg.

Az esti közétkezésben 34 frtnyi évi díj fizetése mellett részt vet
tek az év végéig 37-en.

X. A tanoda jótevői és jótéteményesei.
A) A d o m á n y o z ta k

a) Altalán a főiskola s ifjúsága javára.
1. Nagyságos Kontúr József né, szül. Tassy Amália asszony Szar

vason, elhunyt édes atyja Tassy Zsigmond boldog emlékezete okáért 
az iskolai czél közelebbi megjelelése nélkül 500 frtot o. é.

2. Zsilinszky Mihály lelépett főgymnasiumi tanár rajzjutalom tő
kéjéül 100 frtot o. é.

3. A magyarhoni méltóságos evang. egyházegyetem az intézet f. 
szükségeire a Zelenay-alapitványból 60 frtot o. é.

Összesen 660 írt o. é.
b) Az építkezési teher törlesztésére.

* )  Értendők oly evang. községek, melyeknek területérül eszközöltetik az évi 
gyűjtés tápdánk javára.



1. Masznyik János t. földvári lelkész 100 írt.*)
2. Steinhardt. Márk makói főtanitó 5 frt.
3. dr.Dózsa Armin makói főorvos, intézetünknek egykori dísze 5 frt-
4. Jankó János művész Budapesten, ki hajdan e tanodának nö

vendéke volt, 25 frt.
Összesen 135 frt.

c) A könyvtár és muzeum gyarapítására.
Lásd a nemzeti akadémia, főtiszt, dr. Székács és Chovan Károly 

tanár nagyobbszerü, másoknak kisebb de szintén értékes adományait 
felsorolva VI. alatt fennebb a könyvtár mnzeumi kimutatásban. Fogad
ják mély hálánk nyilvános kifejezését.

d) A tápjára,
nem számítván a szuplikált s kerek számmal 900 frt értékére ru

gó pénz- és termékbeli összegeket.
1. Medveczky József gyógyszerész úr 37 frtot 77 krt.
2. Özvegy Kvacsala Jánosné sz. Konyecsni Juliánná birtokos asszony 

Szarvason néhai férje emlékezetéül 20 frt.
Összesen 57 frt 77 kr.

Jegyzet. Állandó rovat hiányában itt látom illőnek megköszönni 
egy oly kegyes adományt, melynek kedvezménye közvetlenül a tanárok
nak szólt. A már nevezett vallásos honleányias érzelmű asszony: Kva
csala Jánosné a szintén már érintett indokból ezidén Szarvas minden 
tanférfiainak, köztük a 12 rendes gymn. tanárnak, fejenként 24 régi 
ezüsthuszast ajándékozott. Minden darab egy-egy kis emlék egy pénzre 
s érzületre gazdagabb időből.

e) A főgymnasium tornaalap
czimen tavai az igazgatóiul gyűjtött és kimutatott 265 frtnyi ősz- 

szeg (lásd tavalyi progr. 42-ik lap c) 27 alatt) m. e. frtnyi kamattal gya
rapodott.

B) Tanodái jótéteményekben és kitüntetésekben ré
szesültek :

1. Tápdai jótétemény es volt összesen 99, tandíjmentes 34. (Lásd fen
nebb VIII. alatt az ifjúsági átnézet utolsó rovatait.)

2. Külső alapítványokból ösztöndíjakat élveznek: Hadár Lajos 
VII. és Kalley Zoltán VI. oszt. növ. Jettim-féle, Sztura Szilárd V. oszt.

*) Ez és a 2. következő tétel kimaradván multévi értesítőnkből, ezennel pó- 
toUatik.
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növ. Szervüszky-féle és Langlioffer Gusztáv IV. oszt. növ. végőrségi ösz- 
töndíjt.

3. Saját egyház iskolai felsőbbjeinek osztásából:
a) Ösztöndíjasok, még pedig:
Teleki Roth Johanna-díjasok 7-en u. m. Masznyik Endre, Má- 

téfi Ferencz, Torkos Kálmán és Zvarinyi Lajos VIII. Jankó Antal, Szlo
vák Soma és Weisz János VII. oszt. növ.

Beyschlag Töltéssy Samu díjas*) Sárkány Jenő VIII. oszt. növ.
Urszinyi Andor díjas Pól Kálmán VII. oszt.
Boczkó Dániel díjasok: Kugyela György és Kő ff er Béla VII. 

oszt növ.
b) Jutalmazottak; még pedig nyertek:
Haviár Dániel jutalmát Steiner Simon VII. oszt. növ.
Vozárik Pál jutalmát Láng Gusztáv VI. oszt.
Szarvasi festők jutalmát Haviár Gyula V. oszt.
Debreczeni Endre jutalmát Simon József VI. oszt.
Székács József püspök jutalmát Pajor József IV. oszt.
Danes Béla jutalmát Mocskónyi József V. oszt.
Zsilinszky Mihály-féle rajz-jutalmat**) Achim Gusztáv.
Gróf Bolza Antalnészül. Bendkovszky Amália-fiAe, aranyokat: Vll.oszt. 

Schneer Mór, Gremsperger Ferencz, Sarlay János, Frankó József; VI. 
oszt. Klein Samu ; V. oszt. Drong Pál;

hányakerületi dijakat: VIII. oszt. Gally János, Kiss Gyula, VII. 
oszt. Huszár Ferencz, Istvánü Gyula, Salát Tamás, Péter Károly, Lang- 
hoffer Károly; VI. Pokorny Béla, Masznyik Márton, Kutlik János, Koch 
Károly; V. oszt. Pukánszky Béla, Kis Kálmán, Boros Béla, Lakner Já
nos, Toldy József, Lőw Fiilöp; IV oszt. Petyován András, Cserneczky 
József, Budinszky Károly, Podani Lajos; III. oszt. Kvacsala János, De- 
dinszky Béla, Moskónyi József.

XI. Tudnivalók év-zárás- és nyitásról.
Junius 14-étől 21-ig szigorlatok az osztályokkal a tantermekben. 

Junius 22-én közvizsga a díszteremben, s ugyanitt aznap este hangá- 
szati vizsga hangversenyi alakban. Jun. 23-dik és következő napjain 
érettségi szóbeli, vizsgák főtiszt. Dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi 
püspök ur vezetése alatt. Junius 3 utolsó napján magánvizsgák.

Az érettségvizsga következő eredménynyel folyt le.: a jelentkezett 28

*) E dij jelenévtől kezdve 40 írt.
»*) 8 frt.
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nyilv. tanuló közül visszalépett 1, érettnek nyilváníttatott 27, még pedig 
általán kitűnő fokkal 4-en, u. m. Bácskay Béla, Csató Kálmán, Masz- 
nyik Endre, Sárkány Jenő, jeles fokkal 5-en, u m. Brauner Gyula, Braun 
Zsiga, Mátéfy Ferencz, Szailer Gyula, Torkos Kálmán; jóval 6-an;elég
ségessel 12-en. — A tanitóképesitö vizsgán képviselve lettek: Botka József 
Csernák János, Gally János, Kramer György, — mindannnyian már al
kalmazással is ellátva.

Az 187*U-iki tanév pontosan szeptemberhó elején fog megnyílni s 
e végből a beírások, javító és felvételi vizsgák még augusztus 30-án 
kezdődni. A leszállittatlan teljes tandíj egész évre 14 fit, külső patro- 
natus-testületek fiaira nézve 10 frt, helybeli patronatus testületek fiaira 
nézve 6 frt. Felvételi díj 1 frt, könyvtármuzeumi járulék fejenkint 1 frt 
20 kr. A rajzdij 3 frt egész évre. — Az ujonezok a felvételi dijt, a 
beirandók általán a rajzdijt (az V-dik osztályig terjedőleg,) és a könyv
tármuzeumi járulékot egészen, a tandíjt pedig felében tartoznak előre le
fizetni. A félévi előrefizetés a tápdai dijakra nézve szintén szabályszerű.

Az itteni tanodázás anyagi és szellemi feltétéi iránt részletesebb 
tájékozással a megkeresőknek mindenkor szívesen szolgál az igazgatóság.








