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T A E T A L O M  :

Programmi értekezés Koren Istvántól.
Évi jelentések a tanárkartól, illetve igazgatóságtól, még p e d ig : 

I. Tiszti személyzet.
II. A bekeblezett ifjúság névsora. 

k III. Előadott tantárgyak vázlata.
IV. Magyar stilfeladványok vázlata.
V. Jelentés a tanítóképzőről.

Í VI. Taneszközök évi gyarapodása.
VII. Jelentés az alumnoumról.

VIII. Zárközlomények. (Statist, és történ, évi mozzanatok.)



Szarvas virányinak második javitott és “bővitett
felszámlálása.

Kilencz évé, hogy bátorkodtam gymn. értesítőnkben a 
szarvasi flóra ismertetésével fellépni a nyilvánosság elé. Ez 
volt vidékünk növényzetének első felszámlálása s mint ilyen 
iránt több részről mutatkozott érdeklődés; figyelembe vették 
azt jelesen a hazai növényzet ismertetésével foglalkozó fér
fiak. Fellépésem jutalmául szerencsés voltam nemcsak Iloluhy 
József lelkész úrral, tanulmányaimban legszívesebb gyámoli- 
tómmal, és dr. Tauscher Gyula fehérmegyei főorvossal, sajnos 
— ma már csak néhaival, —- (f 1882), ki mint egykori nö
vendékem is a növénycserében bőkezű társam volt, az előnyös 
viszonyt folytathatni, hanem dr. Borbás Vincze, budapesti 
föreáliskolai tanár s egyetemi licentiatus úrral, úgyszintén 
Titius Pius áldozárral is, a tengeri Hóra és fauna eme hírne
ves ismerőjével, nagybecsű összeköttetésbe lépni, és igy kétes 
esetekben mind a phanera mind a kryptogam növények meg
határozásánál biztos, mindég igen szives útbaigazítást találni.

E kedvező viszonyok által buzdítva és a növénytan elő
adásával hivatalom szerinti foglalkozás által új tevékenységre 
késztetve, kutatásaim nem maradtak eredménytelenek. A nagy 
terjedelmű szarvasi határ közelebb fekvő helyeit, valamint a 
szomszéd határok vele érintkező részeit, magam is, amennyire 
azt korom s komolyabb foglalatosságaim engedek, növény
vizsgálva gyakrabban bejártam s városunk távolabb fekvő 
pusztáira is évenként kirándulásokat tettem, mindenütt azok 
terményeit jegyezve és szükség szerint gyűjtve. Még seré
nyebben tette azt minden tavasszal több, a természetben gyö
nyörködő tanítványom. JEzek, a városhoz közelebb fekvő füves 
helyeket éles szemmel felkutatva, gyakran leptek meg neve-
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zetes leletekkel. Ily módon kilencz év lefolyása alatt flóránk 
első felszámlálása 78 phanerogam és 72 kryptogam növény
fajjal szaporodott.

Dr. Borbás Vincze, megyénk legnagyobb részének több 
évben ismételt átkutatása után, Békésvármegye flórájáról a 
magyar tudományos akadémia 1880. nov. 15-iki ülésén fel
olvasást tartván, értekezésében az általam Szarvas virányában 
és későbben levélileg közlött növényfajokat is beszövésre mél
tatta. Miután e müve. az akadémia költségén 1881-ben ki
nyomatott és ekként határunk növényzete újabb időben is 
ismertetve lett, e dolgozatom talán elmaradhatott volna. De 
én még som tartottam feleslegesnek azt kilencz éves bőví
téssel és helyenkénti javítással közre bocsátani, annál is in 
kább, hogy ez évvel 50 éves tanárkodásom s igy a növény- 
isme általam való előadása véget ér. Beszámolásom legalább 
alapul szolgálhat, ha kinek utánam lesz kedve, vagy hivatala 
szerint feladata határunk virányát tanulmányozni.

Közlöm e második felsorolást is csekély változással 
Endlicher rendszere szerint, ámbár az utolsó két évben Po- 
korny-Dékány növényország természetrajzát használtam elő
adásaimnak alapjául. A vadon termőkön kivid felszámlálom a 
nálunk kertészetileg vagy gazdászatilag gyakrabban művelte- 

. két is. Amazok nagyobb, a gyakran műveltek cursiv, a r i t 
kábban termeltek apró betűkkel vannak nyomatva.

Szükségesnek találom az átkutatott növénymezőnek tö r
ténelmi és földrajzi rövid ismertetését előre bocsátani.

A szarvasi határ gazdászati területe, ide számítva Nagy- 
Csákót és Kondorost, melyek 1875-ik évben, Szarvastól ha
tóságilag elválván, önálló községgé alakultak, az 1871-ikben 
a vasút ügyében kiküldött bizottság jelentése szerint 84,000 
katasztrális holdban vehető fel. Búvárkodásomban hozzá csa
toltam e területhez még a szent-andrási pusztát, Csabacsűdöt, 
és a mező-túri határnak hozzánk legközelebb fekvő részeit.

Mind ez oly rónaság, melyen a szem csak néhol akad



feltűnőbb emelkedésre, pl. a csabai úton, az erek partjain és 
a városban a Köröshidnál az ev. templomtól a város déli vé
géig. Síkságát legjobban tünteti elő a Körösnek nagyon ka- 
nyarulatos medre és vizének alig észrevehető, malomkereket 
hajtani nem képes folyása. E kanyarulatok által félszigetekké 
alakított térségek neveztetnek „zugok“-nak, a síkság feltű
nőbb mélyedései „erek“-nek, s ha állandóan viztartalmuak 
„fokok“-nak. A zugok közül a városhoz legközelebb fekvők: 
a Nyúl-Mángol-Szappanyos- és Bikazug; az erek közül a vá
ros szomszédságában van: a Maczó és a Czigány-ér; a fokok 
közül nevezetesek: a halásztelki és a kákái fok.

A Gyilkosér a mezőtúri határban a Körösön átvezető 
révnél kezdődik, de ott még csekély mólyedésű. Onnan ka
nyarulatokban délfeló haladva a „Nagy-Vaskapu“-nál Halász
telekre lép; ezt szinte görbületekben átszelve egyrészt kitá- 
gúl a décsi „Lapos“-ra, másrészt beszakad a Keresztérbe, 
melynek déli vége a Czigányór. — A Dögösór határunk dél
keleti mélyedéseit képezi s terjeszkedik Puszta-Káka számta
lan kiesebb erein át Kis- és Nagy-Szénás felé, melyeknek sík
ságán elenyészik ; keletről délnek fordulva egyesül a Köles
érrel s végződik a Yekerben, mely e vidéken a kákái foknál 
nagyobb, de már Csongrádmegyóben fekvő tó.

A halásztelki és a kákái fok a szarvasi határ vizeinek 
gyűhelyei, mintegy medenczéi: amaz éjszaki, ez déli oldalán. 
Iszonyú nagy szárazságnak kell lenni, ha azokban eltűnik a 
viz. Mig az áradások szabadon garázdálkodhattak, a Gyilkosér 
és a halásztelki fok utján ömlött a viz Halásztelekre, innen 
elárasztotta Bécset s hatott rendkívüli nagy áradáskor, milyen 
volt az 1816-ik és 1831-ik évi, egészen a kondorosi földekre) 
hol az öreg gazdák állítása szerint a vályúkat is emelte. — 
Úgy öntettek el a déli oldalon nagy áradáskor a köröspai'ti 
szőllők és a kákái fokon át az egész Puszta-Káka, melynek 
mélyedésein haladva a viz kimenetelét lelte a Bőgős útján a 
Szénásokon és a Kölesór útján a Yekerben.



Mióta a töltések által a hullámoknak délkeleti terjedése 
elzáratott, a vizmennyiségnek szabályozására szolgál a halász
telki foknál a gáton alkalmazott két „Vaskapu“ : a nagyobbik 
a mezőtúri határnál, a kisebbik a város közelében. E kapuk 
felemelése és leeresztése által a viz a Körösbe ki- vagy onnan 
beereszthető; a nagy kapu csak a ki- a kis kapu beeresztésre 
is szolgál, a mennyire tudniillik a körösviz az itt honos 
Typha termesztésére szükséges.

A Köröstől keletre fekvő terület gátak által már meg 
van mentve az áradásoktól. Az 1881-iki vizveszély, mikor a 
hullámok a vasúti gáton áttörve Décset elpusztították és a 
város is csak a gyorsan emelt körgátak által védetett meg, 
többé alig fog ismétlődni. De annál inkább szenvednek most 
a gátak délnyugati oldalán fekvő helyek. Itt a viz, kisebb 
térre lévén szorítva és a magas állású Tisza által feltartóz
tatva, hullámaival 3 - 6  hónapig tengerre emlékeztet. Magas
ságáról a füzek derekán lelógó, az áradáskor kelt sűrű gyök- 
hajzat bőven tanúskodik. E helyek ármentesitéséhez ugyan 
1881-ik évben nagyszerűen hozzáfogtak, az Új-Körös medrét 
alkalmazott gépekkel tágították, de már tavaly óta e munka 
egészen szünetel.

A fokokon kívül nagyobb állandó viz a szarvasi határ
ban nincsen. Csak erős időjárású években, milyenek az 
1880—1882. voltak, az esőből vagy a hóolvadásből származó 
„vadvizek“ képeznek mélyebb tájakon és a gátak mellett 
ásott kubikokban, itt-o tt a búza közt is, terjedelmesebb mo
csarakat. Ily tájakon alakul azután a vizes helyek növényzete, 
mely feltűnően különbözik a szárazon termőtől. A viz felett 
emelkedő növények levelei keskenyek, hosszúk, merevek és 
épszólüek, a vízbe merültek hajszáluak és többnyire sallan- 
gosak, a vizszinén úszók kiszélesednek és épszélüek vagy 
karélyosak.

A fokokban és mocsarakban diszlenek: Typha latifolia és 
angustifólia, Scirpus palustris és maritimus, Oenanthe Phelan-
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drium, Butomus umbellatus, Phragmites communis, Phalaris arun- 
dinacea, Glyceria spectabilis; nyílt mocsarakat borítják: Pota- 
mogeton gramineus és críspus, Lemna minor és különféle mo- 
szatok, leginkább: Oedogonium, Zygnema, Ulothrix, Spirogyra; 
a vizenyős árkok iszapját láthatatlanná teszik az ott sűrűn 
tenyésző: Alisma Plantago, Carex nutans, Boripa austriaca, 
Heleocharis palustris, Ranunculus lateriflorus; a nyár s ősz ide
jén víztartalmú kubikokban Ceratophyllum demersum Chará-val 
vastag rétegekben hínár képződménnyé alakulnak; Heleocharis 
acicularis és Crypsis alopecuroidcs az utak és udvarok pocso
lyáiban is megteremnek.

A száraz helyek növényzete változik a talaj minősége 
szerint, mely Szarvason szikes, fekete, áradmányos és homokos.

„ Dr. Szabó József szerint Békés és Csanádvármegyékben 
a székek vagy székes földek valóságban egészen más, mint a 
székek vagy székes homok Szeged és Dorozsma táján. Csak a 
név és felület fehér színe közös. Békés és Csanádban a vak 
szék anyaga finom csillám és kovarészek, Szeged és Dorozsma 
körül pedig seperhető széksó. A békés-csanádi szik a legtö- 
mettebb, legsűrűbb talajnem, melyen a víz át nem hat s 
felületes megázásához is tetemes eső szükséges; a szeged
dorozsmai a leglazább homoktalaj, melynek hézagain keresz
tül a víznek legkönnyebb útja van. Amaz a legfinomabb 
iszapolás eredménye, ez pedig kovának és natron tartalmú 
földpát ásványok elmállásából származó termékek legdurvább 
halmozódása. Amaz szikes vagy székes, ez szíksós vagy széksós 
föld.“ (Békésvármegye flórája 16. és 17. lap.) A békés-csanádi 
sziknek e jellemzése szarvasi határunk szikes helyeire töké
letesen ráillik.

A mi fekete földünk jó talajrészek keveréke. Mész, leg
alább a kákáiban, mellyel kisérleteket tettem, nincs, mert a 
savban nem pezseg. Ez, ráöntve, nyom nélkül tűnik el, mint 
szitán a víz; kagyló sem jön elő benne, de gyepvas golyók, 
tégla színű gömbök, elég nagy mennyiségben. Fekete földünk



tehát Dr. Szabó József szerint (Term, tudományi közlöny 99. 
és 100-ik füzet) nem „lösz“ hanem „nyirok.“

Homokos talajunk nem futó, hanem agyaggal kötött 
homok. Nem olyan az mint a pestmegyei, melyben, ha szá
raz, a láb bokáig; a kocsi tengelyig siippedez, s melyben az 
út csak bő eső után javúl. A tiszta homok határunkban csak 
néhol, több méternyi mélységből ásható, s az is annyira lágy, 
hogy vakolatnak nem használható.

Áradmányos talajunk csak kisebb területeken tartalmaz 
annyi agyagot, a mennyi szükséges, hogy tapasztásra alkal
mazható legyen.

Halásztelek, Decs és Káka puszták talaja leginkább szi
kes, gyakran jókora területeken „vak szik“, a Körösjobb
oldali áradmányos, a kondorosi és nagy csákói homokos.

Az áradások korában az egész terület, kezdve a Halász
telek éjszaki határától egészen a Káka déli határáig, keletre 
pedig az Örménykútig csak legelőnek volt használható. S 
milyen legelőnek! Tessedik Sámuel, 1709 —182l-ig szarvasi 
ev. lelkész „Der Landmann in Ungarn“ (1774.) és „Wiesen 
Rectifications Plan“ (1800.) czimű munkáiban Írja, hogy e 
területen nem volt cserje és fa, lehetett róla mondani : „Hős 
campos nulla arbor opacat!“ Szerinte e legelőkön burjánzott: 
Thlaspi arvense. Capsella Bursa pastoris, Tanacetum vulgare, 
Verbascum, Galium, Euphorbia s más rósz táplálókéi füvek, 
melyekhez a marha csak a legnagyobb éhségben nyúlt. E 
nagy emberbarát életének fő czéljáúl tűzte ki e bajon segí
teni ; ő indította meg Szarvason a józan gazdászatot. A város 
éjszaki részén alakított terjedelmes kertet, honossá tette a 
lucernatermesztést, épített selyemgyárat, melyből lett későb
ben papiak, s utoljára a mostani emeletes főgyrrnasium. De 
a feljebb nevezett terület tovább is csak silány közlegelő 
maradt. Tessedik jó terveinek kivitele csakis 1846-ik év óta, 
mikor az úrbéri örökváltság történt, eszközöltetett sikeresen. 
Az örökváltságot gyorsan és nagyban követték a gazdászati
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javítások. Az áradások délnyugati útja a nagybirtokosoktól 
emelt halásztelki és kákái, s a várostól a Betlehem *) alatti 
gátak által elzáratott és a közlegelőből a község számára 
jutott 15,000 hold 1850. óta a lakosok közt osztatott ki. Az 
új birtokosok mindenfelé tanyákat és majorokat építettek, 
gyümölcs- és vadfákban gazdag kerteket alakítottak, nagy 
területeket leginkább a város közelében, szőllővel ültettek ki. 
Kevés év alatt silány legelők helyén, az egész éven át viruló, 
a marhának kedves takarmányt nyújtó lóherések és nagy 
területeken a minden gabonanemet jól termő szántóföldek 
keletkeztek.

A mélyebben fekvő, vízjáró és szikes területek azután 
is közlegeló'nek hagyattak, vagy a szántás-vetés alá kiosztott 
földek után pótlékul adattak. Ezeken most sem terem sem 
kaszálható, sem táplálékot nyújtó növényzet : onnan eredtek 
a nép száján humorisztikus neveik, milyenek : Sirató, Koplaló, 
Dögös, Gyilkos s. h. Itt nőnek : Festuca duriuscula, Polygo
num aviculare, Matricaria Chamomilla, Lepidium ruderale, Ce- 
ratocephalus orthoceros, Arenaria serpyllifolia, Voa dura és Imi
in fér a, Marrubium vulgare és peregrinum, Erodium cicutarium, 
vizes helyeken Plantago tenuiflora, Myosurus minimus és Ra
nunculus lateriflorus.

A szántás-vetés alá kiosztott területek talaja fekete föld, 
nyírok, csak itt-ott szikes, a mi eső után, mikor a szik ki
virágzik, könnyen felismerhető. A nyirkos földön is meg kell 
lesni a művelés alkalmas idejét; mert az sem igen nedves, 
sem igen száraz állapotban nem eszközölhető. Ezen elég jól 
teremnek a gabonanemüek és hüvelyes vetemények, dudva- 
ként pedig a vetések közt díszlenek s némely évben erőre 
kapván, a búzát aszatfölddé, vagy virágos kertté változtat
ják : Cirsium arvense, Delphinium orientale, Lathyrus tuberosus, 
Adonis aestivalis, Agrostemma Githago, Sinapis arvensis, Ranun
culus arvensis; Euphorbia virgata, Centaurea Cyanus, Papaver

*) Egy városrésznek neve.



Bhoeas, Thlaspi arvense, Lepidium Braba, Litliospermum ar- 
vense, Vida sativa és hirsuta, Bromus secalinus; Poa bulbifera, 
PotentiUa supina; a -parlagon heverő földen nőnek : Mentha 
Pulegium, Plantago tenuiflora, Myosurus minimus, gyérebben 
Aegilops cylindrica és Taraxacum officinale; a mezsgyéken : 
Alopecurus pratensis, Triticum repens, Bromus tectorum, Lolium 
perenne; 1881-ben a kiszikkadó mocsarak iszapjában : Elatine 
Alsinastrum és Limosella aquatica.

Áradmányos talaj, homok által laza agyag, márgához 
hasonló, van a Körösön túl. Nem egyszer volt alkalmunk 
tapasztalni, hogy ott dúsan teremné : minden gabona, kuko- 
ricza, krumpli, len, dinnye, tök, burgundi s h., ha e vidék 
ármentesítve lenne. Áradások által az önkényt termő nö
vényzet is nagy részben elpusztúl. Legállandóbbak: Glycyr- 
rhisa echinata, Polygonum amphibium, Boripa austriaca, Phalaris 
arundinaeca, Glyceria spectabilis, Artemisia pontica, Inula bri- 
tannica, Carex nutans és Agrostis stolonifera; ez utóbbi inkább 
a tartós szárazságban vész ki. A többi növényzet változik : 
majd Trifolium repens, majd Setaria Grus galli, majd Xanthium 
strumarium elhatalmasodnak. A felszikkadó iszapot Heleocha- 
ris acicularis borítja, néhol Viola pumila-vai díszítve; itt-ott 
Slum latifolium és Stachys palustris, árkokban pedig Iris 
Pseudoacorus, Euphorbia palustris és lucida, Bumex pratensis, 
Conium mandátum és a magasabb tárgyakra kapaszkodó Con
volvulus sepium emelkednek.

A nyár végén kedvező időjáráskor itt is elég díszes nö- 
vónyszőnyeg terűi el. így tavaly szeptember elején gyakori 
esőzések folytán : Agroslis stolonifera, Triticum repens, Lolium 
perenne, Lactuca saligna és Plantago maior alkotta zöld alap
ját igyekvők festőivé tenni : Chrysanthemum inodorum, Baucus 
Carotta, Trifolium repens és Gratiola officinalis fehér; Solidago 
canadensis és Hibiscus trionum kénsárga; Thalictrum flavum 
Inula britannica, Potentilla anserina, Lysimachia Nunmularia, 
Banunculus sardous és Lotus corniculatus sárga; Setaria verti-
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cillata, Bielens tripartita és Glycyrrhisa echinata gyümölcsének 
barna; Gypsophila muralis és Althaea officinalis halvány vörös; 
Centaurea Jacea és Trifolium pratense rózsa szinli; Lythrum 
virgatum piros; Pulegium vulgare, Vicia Cracca és Cichorium 
Intyhus kék; Symphytum officinale sötét lilaszinű virágjaik által.

A Körösön túli áradmányos talajon szemlélhetjük az 
erdőnek kis képét is gr. Bolza István Anna-liget nevű park- 
jában. Arra emlékeztetnek : Quercus- Acer- Gleditschia- Ul- 
mus- Aesculus- Populus- és fajoknak, 8— 10 öl magas
ságra emelkedő, hűvös árnyékkal kedveskedő csoportjai. E 
sudár fák hézagjait kitöltik részint saját lombjuk termékeny 
korhanyában sűrűn kelő csemetéik, részint más, a ligetben 
művelt fák és bokrok, mint : Ligustrum vulgäre, Cornus san- 
guinea, Padus vulgaris, Rhamnus catharctica, Crataegus mono- 
gyna, Samhucus nigra, Prunus spinosa, Rosa dumetorum és R. 
hemitricha, Sorhus aucuparia, tekervényes utak mellett: Bigno- 
nia Catalpa, Platanus occidentalis, Pinus silvestris. A fűz az 
átellenes parton is, magvait az áradás utáni iszapos földre 
hintve, önkényt terjeszkedő berkeket alakít. — A liget ár
nyékos helyein nőnek : Althaea officinalis, Anthriscus tricho- 
sperma, Bryonia alba, Carex hirta és nutans, Conium maculatum, 
Convallaria Polygonatum, Convolvulus septum, Glechoma hedera- 
cea, Lappa maior és minor, Ranunculus Ficaria, auricomus, 
polyanthemus és repens, Rumex pratensis, Stellaria graminea, 
Symphytum officinale, Urtica dioica, Vicia sordida. A verö'fóny- 
nek kitett tekervényes utak közti vizjárta területeket kitöl
tik : Achillea Millefolium, Aiuga genevensis, Alopecurus pratensis, 
Aristolochia Clematitis, Asparagus officinalis, Ballota nigra, Ca
rex Schreberi, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Euphorbia 
Cyparissias, Esula, lucida, palustris és virgata, Galium Apparine 
és verum, Lathyrus tuberosus, Lepidium Draba, Lolium perenne, 
Lychnis vespertina, Lysimachia Nummularia, Matricaria Chamo- 
milla, Mcdicago lupulina és sutivá, Mentha arvensis, Myosotis 
stricta, Myosurus minimus, Pastinaca oleracea, Phalaris árun-



dinacea, Poa fertilis, pratensis és triviális, Podospermum Jac- 
quinianum, Polygonum aviculare és Hydropiper, Ranunculus 
arvensis és pedatus, Roripa amphibia, austriaca és silvestris, 
Triticum repens, Trifolium hybridum, pratense és repens, Vicia 
Oracca, lathyroides és saliva, Viola pumila.

A régi közlegelőtől délkeletre terjednek az egykori úr
béri földek Kis- és Nagy-Kondoroson. Ezek az ártérnél egy
két lábbal magasabban fekszenek, talajuk lazább, televónyben 
és homokban gazdagabb; ezek mindég müvelhetők s termé
sük dúsabb és biztosabb. Jellemzőbb vad növényeik : Adonis 
vernalis, Althaea pallida, Amygdalus nana, Anchusa Barrelieri, 
Arthemisia Absinthium, Caucalis daucoidcs (tövises magja miatt 
mint Ranunculus arvensis, ördögárpa, nagyon alkalmatlan dudva) 
Delphinium Consolida, Marrubium peregrinum, Nigella arvensis, 
Ornithogalum pyrenaicum, Rapist rum per enne, Salvia verticillata 
és nutans, Thalictruni nigricans és flexuosum, Trifolium pra
tense var. pensilvanicum és recurmm, Veronica triphyllos és ser- 
pyllifolia, Viola ambiqua.

Homokos talajnak egyedül a nagykondorosi és nagycsá
kói mondható. Ebben a vadon termő növények változatossága 
is legnagyobb. Az utóbb felsoroltakon kivül itt szedhetők : 
Cerinthe minor, Dictamnus alba, Hypericum elegáns, Inula ger
manica, Teucrium Laxmanni, Potentilla pilosa, Sisymbrium Co- 
lumnae, Stachys recta, Thymus Acinos és Serpyllum.

A gazdák érdekében állván a művelt földet a gaztői 
minél tisztábban tartani, a vad növények csak mint gyom 
jönnek elő a vetések közt, különben a mezsgyékre, árkokra, 
litfelekre, töltésekre, temetőkre s h. kiszoritvák. Bántatlanul 
maradnak a legelőkön is azok, melyek mérges, edző nedvüek 
és kellemetlen szaguak, mint: Euphorbia-fajok, Hyosciamus ni- 
ger, Datura Stramonium, Conium maculatim, Solanum nigrum 
és Dulcamara, Thlaspi arvense ; vagy melyek tüskéik által véd
ve k, mint: Onopordon Acanthium, Cirsium lanceolatum, Carduus 
nutans és acanthoides, Eryngium campestre, Palcaria Rivini,



Xanthium Strmiariim és spinosum (ez utolsótól az irtására ki
adott felsősógi rendeletek daczára sem tisztulhatnak meg az 
u tak); vagy végre azok, melyek kevés és silány tápláló anya
got tartalmaznak, m int: Lappa- A triplex- Chenopodium-íajok, 
Galium verum, Koddá sedoides s h.

Dr. Borbás békésmegyei flórájában közlött és azóta ná
lunk történt felfedezések szerint vannak határunkban növény
fajok, melyek vármegyénk más helyeiről feljelentve nincsenek, 
melyek tehát kizárólag a szarvasi virány sajátjai, ezek :
Adonis vernalis, Aegilops cylindrica, Allium atropurpureum, Althaea pallida, Amy
gdalus nana, Anchusa officinalis, A. Gmelíni és A. italica, Androsace elongata, An- 
themis austriaca, Astragalus contortuplicatus, Bupleurum rotundifolium, Carum 
Carvi, Ceratocephalus orthoceros, Crepis biennis, Cuscuta Bpilinum, Dictamnua al
bus, Euphorbia falcata, Eestuca valesiaca, Galium uliginosum, llieracium Pilosella, 
Holcus lanatus, Hypericum elegáns, Kochia sedoides, Lamium album, Luzula cam- 
pestris, Onobrychis sativa, Ornithogalum ymbellatum, Oenantho media, Rumex 
Acetosella, Salvia nutans, Teucrium Eaxmanni, Trifolium campestre var. longipes, 
Tr. minus, Tr. recurvum, Veronica prostrata, Vicia lathyroides és V. pannonica.

Ellenben vannak az idézett munkában Békésmegye más 
helységeinek területéről feljegyezve növényfajok, melyek ha
tárunkban vagy teljesen hiányzanak, vagy még csak valahol
rejlenek, ezek: Achillea setacea, Aldrovanda, Andropogon, Allium Borbásii és 
A. angulosum, Alyssum minimum, Althaea officinalis, Alliaria, Angelica montana, 
Anthemis tinctoria, Arenaria leptoclados, Árum, Asclepias, Asparagus tenuifolia, 
Asperula cynanchica, Astragalus austriacus, Berteroa, Caltha, Calamagrostis, Cam
panula, Cardamine, Carex intermedia és C. silvatica, Caucalis muricata, Centaurea 
Biobersteinii, C. Calcitrapa és C. (ransilvanica, Cophalaria, Cicuta, Circaea, Clino- 
podium, Cirsium Boujarti és C. brachycephalum, Chelidoniuin, Convallaria maialis, 
Corydalis, Crypsis aculeata, Cucubalus, Cyperus, Echinops, Epilobium Lamyi, E, 
montanum, E. palustre, E parviflorum és E. roseum, Epipactis, Equisetum, Erio- 
phorum, Erysimum canescens, Eupatorium, Euphorbia stricta, Galega, Galeopsis, Ga
lium pedemontanum, G. rubi ides és G. triconne, Genista, Gentiana, Geum, Hydro - 
charis, Hieracium umbollatuin, Uipericum tetrapterum, Inula cordata, Iris sub- 
barbata, Juncus silvaticus, Lactuca querciua, Lamium maculatum, Lappa tomen- 
tosa, Lapsana, Leersia, Leontodon, Leucoium, Linum, Lotus gracilis, Lythrum hi- 
bracteum, Marrubium remotum, Marsilia, Medicago minima, Melica, Melilotus altissi- 
más és dentatus, Myagrum perfoliatum, Myriophyllum spioatum, Naias, Nasturtium 
hybridum, Nepeta nuda, Nuphar, Nymphaca, Orchis, rarnassia, Plantago media, 
Podospernnnn laciniatum, Polygonum Bellardi és P. tomentosum, Potainogeton na- 
tans, Poterium, Pulmonaria, Ranunculus di aricatus, R. Lingua, R. polyphyllus és 
R. Steveni, Reseda luteola, Rumex domesticus, R. silvestor és R. steuophylluidos, 
Salvia angusti folia, Salsola, Salvia dumetorum és S. pratensis, Seratula, Scrofu- 
laria, Silaus, Sinapis nigra, Sisymbrium, Sinapistrum, Solanum miniatum, Spergu-
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laria, Spiraea, Statice, Stenaotis, Stratiotes, Sueda, Succisa, Trifolinm Sclireberi, 
Trigonella, Turritis, Utricularia, Valeriana, Verbascum hybridum, Veronica acini- 
folia, V. Bekkabunga és V. maritima, Vicia sepium és V. striata, Xanthium prisco- 
rum, Vincetoxicum, Zanichellia.

A Békésvármegye flórájában feljegyzett többbi növény
fajok a szarvasiakkal közösek s mint ilyenek a rendszeres 
táblázatban fel vannak sorolva.

A virágtalan növényzet a szarvasi határ területén csak 
a mohok, májmohok, csillárkák, zuzmók, moszatok és gombák 
által van képviselve; a harasztok, zsurlók, kigyónyelvfélék, 
vizi harasztok és korpafüfélék egészen hiányzanak. Az egy 
Aspidium spinulosum, mely tíz év előtt egy ócska udvarfalon 
nőtt, evvel együtt elpusztult.

A gombák meleg nedves, a mohok hideg időben is, föl
dön és fákon, mezőn és műyelt helyeken, a zuzmók fatörzsö- 
kök héján, a csillárkák az árkok álló vizében bőven találha
tók. Gombáink közöl: Agaricus campestris, Ag. Oreades, Ag. 
salignus és Ag. Prunulus, nemcsak ehetők, hanem gyakori és 
kedvelt ételek is. A moszatok leihelyei főképen az állóvizek, 
de fürdőkben is a vizszinen a léczekről befelé himbálódzó 
Cladophora glomeratá-ra, Oscillaria limosa-val vegyest az egész 
fürdőszakon át bőven, Thorea ramosissimá-ra  pedig julius— 
szeptember havában egyes példányonként akadunk. Különben 
én csak puszta szemmel látható moszatokról szólhatok, mert 
górcsővel a növényeket nem vizsgáltam.

Tanítványim, növényzetünk mezején búvárkodva, külö
nösen az idén számosabb, eddig nem lelt, növényfajjal ör
vendeztettek meg, valószínű tehát, hogy határunk virányá- 
nak felsorolásában lesz ezután is elég beigtatni és változtatni 
való. Az én huszonöt éves egyszerű, mikroskop nélkül tö r
tént, kutatásom s megfigyelésem eredménye számokkal ki
fejezve a következő :

Szarvason van : 185 vált-, 147 összenőtt-szirmú, 20 szi- 
romtalan kétszikű, 1 maghon alatti és 79 szabad maghoni 
egyszikű, együtt véve 432 vadon termő, 156 gyakrabban és
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nagyobb terjedelemben-, 149 gyérebben, leginkább diszül 
művelt összesen : 737 virágos növényfaj. A virágtalanokat 
képviseli az eddigi felfedezéseink szerint : 41 moh-, 3 máj- 
moh-, 1 csillárka-, 8 zuzmó-, 23 moszat- és 42 gomba-faj. 
összesen 117 virágtalan növényfaj. Summa summarum : Szarva
son van 854 vadon és művelve termő virágos és virágtalan 
növényfaj; a művelteket, melyek száma a legbizonytalanabb, 
kivonva : 549 önkényt díszlő növényfaj.

Záradékul nem találom érdektelennek feljegyezni, habár 
az nem tartozik a flórához, hanem a faunához, hogy a mo
shatókat keresne, a híd oszlopain az édes vízi szivacsot, (Spon- 
gilla tiuviatilis) tetemes mennyiségben találtuk.
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Szarvas viránya rendszeresen.
Ph.anerogam .ae, v irágzó  növén^yels:..

I. D i c o t y l e d o n c s ,  k é t s z i k ű e k .
a) Choristopetalae, váltszirmuak.

Papilionaceae, vitorlás szirmuak.

ONONIS IGLICZ. 0. Spinosa L. Annaligetből nyugotra 
Tomcsányi-féle kaszálón.

SPARTIUM IUNCEUM L. L. Fernster és LUPINUS PE RENN IS
L. Csillagfürt. dísznövények, kertekben.

MEDIC AGO, CSIGACSŐ. 31. Falcata L. száraz helyeken.
M. Lupulina L. száraz helyeken.
M. S a t i v a  L. bőven termeltetik takarmányai, gyakran 

vadon is található.
MELILOTUS, MÉZKEREP. 31. officinalis L. utak szélén, 

vetések között.
31. procumbens Bess, szántóföldeken.
M. COERULEUS BORBÁS =  (TRIFOLIUM SUAYEOLENS.)
TRIFOLIUM, LÓHERE. Tr. pratense L. városház udvar

kertjében, var. pensilvanicum (Willd) Borb. Puszta-Décs, útfe
leken, másutt is gyakori.

Tr. medium L. árokpartokon.
Tr. minus sm. vasúti töltésen Bánréve felé.
Tr. arvense L. vetések között.
Tr. striatum L. Maczóér, a csőszháztól délfelé, halász

telki gáton, a mezőtúri út melletti kertektől éjszakra bőven 
a kaszálókon.

Tr. fragiferum L. füves legelőkön, utak mellett.
Tr. recurvum W. kit. Kondoros, Szőrhalom felé vivő út 

árokpartján, ritka.



Tr. _repens L. Bodorka, kertekben, füves helyeken min
denütt.

Ir . hybridum L. az árviz által elpusztított löldeken.
Tr. agrarium L. var. campestre f. longipes fíorb. város

füzesben, ritka.
LOTUS, KEREP. L. Cornieulatus L. utak szélén.
L. tetragonolobus L. dísznövény kertekben.
GLYCYRRHIZA, HÍGVIRICS. Gl. eclúnata L. Körös ára

dásainak kitett helyeken bőven.
Gl. g l a b r a  L. É d e s  g y ö k é r ,  kertekben.
Sophora iaponica L. gr. Bolza József díszkertjében.
Cercis Siliquastrum L. Júdásfa, ugyanott díszfák.
ROBINIA, ÁKÁCZ. It. Pseudoacacia L. Á/cácz-csipkefa, mag 

és gyökérhajtások által szaporodva, utak mellett, udvarokban, 
kertekben.

R. hispida L, R. glutinosa L és R. szarvasiensis díszfák: az vt- 
czákon nem ritka a gömbákácz; az utóbbi kettő soha sem virágzik.

Colutea arborescens L. Dudafürt.
Cytisus Laburnum L. s több más Cytisus-faj, Zanót, kertekben gya

kori díszcserjék.
ASTRAGALUS, BÓKA. A  contortuplicatus L. Nyúlzugban, 

Betlehem alatti gáton.
ERVUM, LENCSE. E. L e n s  L. konyhai használatra bő

ven művelve.
E. hirsutum L. mezőtúri határ déli részén, szántóföldek 

szélén.
E. tetraspermum L. indóház felé, töltés oldalán; Kákán, 

szántóföldek szóién.
C i c e r  a r i e t i n u m  L. Ba g o l c s a ,  P i s u m  s a t i v u m  

és i i a n u m  L. konyhanövények.
VICIA, BABÓ, KASZANYÜG. V. Cracca L. a) angustifolia 

Annaliget, kaszálókon b) latifolia Nyilv. árnyékos h.
V. lathyroides L. A.-1.-ben gyakori.
V. sordida W. K. (— V. o. grandi flora Scop, mint az előbbi.
V. segetalis Thuill. füves helyeken.



V. pannonica Jacqu. indóház táján.
V. villosa Both, töltéseken gyakori.
V. narbonensis L. var. serrati folia, Jacqu, halásztelki gáton.
V. angustifolia Both, indóház táján.
V. s a t i v a  L. a) a n g u s t i f o l i a  b) c o r d  i f  öl i  a vetve 

és elvadulva.
V. F a b a L. takarmánynak vetve.
LATHYR US, BÜKKÖNY. L tuberosus L. Földi mogyoró, 

vetések közt csoportosan.
L. pratensis L. nedves gyepes helyeken.
L. hirsutus L. Káka, árokpartokon; indóház felé tölté

sek oldalán.
L. s a t i v u s  L. Sz eges  bükköny ,  ( C s i c s e r i  borsó)  

konyhai használatra vetve.
L. odoratus L. és L. intermedius L. dísznövények.
KORONILLA, CORNILLA. C. varia L. Betlehemtől éj

szakra vetések közt.
ONOBRYCHIS; BALTACZÍM. 0. sativa Lám. Csabacsiid, 

vetések közt nem ritka.
Phaseolus,  P  ás zu l  y. Ph. v u l g a r i s  és Ph. n a n u s  L. 

főzelékül mindenütt művelve.
Ph. multiflorus L. inkáhb lugasnak mint konyhának m.
Dolichos hispida L. Szója, néhol vetve.

Mimoseae, Erzökefélék.
Amorpha fruticosa L. Kinincs, díszcserje.

Cacsalpiniae, C zczal pin Félék.
G l e d i t s e h i a  t r i a c a n t h o s  L. L e p é n y  fa sövé

nyekbe és fasorokba ültetik, de néhol vadon is kikel.

Amygdaleae, mandolafeíék.
AMYGDALUS, MANDOLAFA. A. c o m m u n i s  L. szől -  

l ö k b e n .
A. nana L. Hanga m. Kondoros, utak árokpartján és ga- 

rádokban gyakori, kertekben díszcserje.

18



P e r s i c  a v u l g a r i s  Mi l l .  Őszi  b a r  asz k.
PRUNUS, KÖKÉNY. PR. spinosa L. I)écs, az egyházi 

szántóföldek árokpartján; var .  m a c r o  c a r p  a B o r b  ás, Ve
rébszilva, szőllőkben; var. dasipoda Borbás.

Pi’. in  s i t i  t i  a és Pr.  d o m e s t i c a  L. s z i l va f a .
Pr .  a r m e n i a c a  L. K a j s z i n  b a r  asz  k.
Pr.  a v i u m  L. C s e r e s z n y e f a .
Pr .  C e r a s  us L. Me g g y f a .  — Ezek mint gyümölcsfák 

szorgalmasan ültettetnek, de magból és gyökér hajtások által 
önkényt is szaporodnak.

Pr. Mahaleb L Saj és Pr. Padus L. ( ~  Padus vulgaris Host. =  
Padus avium Mill) díszfák, magból, itt-ott önkényt is kikelnek.

Spiraeaceae, bajnóczafélék.
S p i r a e a ,  Ba jnócza .  Sp. c r e n a t a ,  Sp. op u l t f ó l i a ,  

Sp. p r u n i f o l i a  Sp. sa l i c i f o l i a ,  m i n t  d í s z c s e r j é k  
g y a k r a n  m ü v e l t e t n e k .

Dryadeae, magcsákónemüek.
RUBUS, SZEDER. B. caesius L. var. agrestis (W. K.) Borb. 

mindenfelé, árnyas helyeken, garádokban, mezsgyéken.
R. I d a e u s  L. Má l na ,  var .  s e m pe r fi o r en s is.
FRAGARIA, SZAMÓCZA. Fr. vesca L. Kondorosi gynm. 

földek árokpartján.
Fr. collina Ehrh. gyepes h., az előbbinél gyakoribb.
F r. g r a n d i f l o r a  Elhrh.  (= Fr.  c h i l i e n s i s )  Ananász 

szamócza, Tomcsányi-féle kertben 14 fajban.
POTENTILLA, PIMPÓ. P. anserina L. Mangolzug, utak 

mellett, másutt is nedves h.
P. reptans L. szántóföldeken, árokpartokon.
P. argentea L. száraz h.
P. pilosa Wild. Kondoros, árokpartokon.
P. sitpina L. mindenfelé, nedves h.
AGrRIMONIA, PÁRLÓ, BOJTORJÁN. A Eupatorium L. 

árokpartokon.
Poterium Sanguisorba. L. Vérfő, Csabafü, más maggal bevetve.



Roseae, rózsafélék.
ROSA, RÓZSA. R. dumetorum f. platyphijlloides (Dr. és Rp.) 

fíorbás, sövényekben.
R. hemitricha Rip. sövényekben.
R. c e n t i f o l i a  L. R. l u t e a  Mi l l .  R. g a l l i c a é s a  ne

mesített rózsák sok válfaja a virágkedvelők, jelesen Sziráczky 
János tanító úr, kertjében.

Pomaceae, almafélék.
P y r u s  c o m m u n i s  L. K ö r t e f a ,  k e r t e k b e n  és

sz ő 1 l ö k b  en.
P y r u s  M a l u s  L. Almafa ,  m i n t  az e l őbbi .
Cy d o n i a  v u l g a r i s  Pers .  B i r s ó k  a, m. a. e.
C r a t a e g u s  m o n o g y n a  (J a c q u) B o r b á s, G a l a g o 

nya.  A. liget, ligetekben, szőllőkeritésekben; rózsa- vagy fehér 
színű teljes virágúvá nemesítve díszcserje.

Sorbus domestica L. Berkenye, Annaligetben egy fa .
S. Aucuparia L. diszkéértekben.

Rutaceae, rutafélék.
R u t a  g r a v e o l e n s  L. k e r t e k b e n .
DICTAMNUS ALBUS L. Kőris ezerjó, Kondoros és Nagy- 

Csákó, szántóföldek szóién.

Anacardiaceae, szömörczefélék.
Rhus coriaria L. Eczetfa, kertekben díszcserje néhol. (Rh.) glabra, 

var. latiniata is.

Staphyleaceae, hályogfafélék.
Staphylea pinnata L. díszcserje.

Celastrineae, kecskerágófélék.
Evo ny mus  enropaeus  L. K e c s k e r á g ó ,  kertekben 

és temetőkben.

Rhamneae, bengefélék.
Rhamnus catharctica L. kertekben.



21

Euphorbiaceae, ebtejfélék.
EUPHOltBIA, EBTEJ. E. Lathyris L. néhol művelve.
E. helioscopia L. művelt helyeken.
E. platyphylla L. halásztelki gáton.
E. palustris L. mocsaras h., halásztelki gáton.
E. Cyparissias L. száraz mezőkön mindenütt.
E. Esula L. Annaligetben, halásztelki gáton.
E. virgata W. Kit. vetések közt, töltéseken.
E. lucida W. Kit. nedves h., halásztelki gáton.
E. falcata L. tarlókban.
B u x u s  s e m p e r v i r e n s  L. P u s z p á n g ,  kertekben.

Ilippocastancae, vadgesztenyefélék.
A e s c u l u s  Tl ippocas tanuni  L. V a d g e s z t e n y e  és
Pavia rubra L. diszkertekben.

Sapindaceae.
Koelreuteria paniculata Lám. diszkertekben.

Acerineac, juharfafélék.
Ace r  P s e u d o p l a t a n u s  L. J á v o r f a .
A. p l a t a n o i d e s  L. a j ó k o r i  J u h a r f a .
A. c a m p e s t r e  L. a f o d o r  J u h a r f a .
A. N e g u n d o  L. és
A. t a t a r i c u m  L. kertekben és sétányokban; az utóbbi 

ritkább.

Ampelideae, szöllöfélék,
V i t i s  v i n i f e r a  L. a bortermő szőllő.
Ampelopsis hederacea Mich. ( ~  Hedera quinquefolia) Borostyán- 

szöllö, lugasoknak ültetve.

Zanthoxuleae.
A i l a n t h u s  g l a n d u l o s a  D e s f. B á l v á n y f a ,  v a d o n  

is g y a k o r i .
Ptelea trifoliata L. Alás/a, diszkertekben.



Elatineae, elatinefélék, iszapörvfélék.
ELATINE Alsinastrum L. L. Décs, Káka, vizállotta helyek 

iszapjában bőven.

Tamariscineae, tamarixfélék.
Tamarix gallica L. Vasfa, kertekben és udvarokban.

Lineae, lenfélék.
L i n u m  u s i t a t i s s i m u m  L. Ij en, itt-ott magnak, vagy 

vászonnak, más lenfajok dísznek termesztve.

Oxalideae, sósdifélék.
Oxalis stricta L. más maggal vetve elszaporodott.
0. chiliensis és 0. Beauveana dísznövények.

Balsamineae, fáj virágfélék.
I m p  a l i en s  B a l s a m i n a  L. k e r t e k b e n .

Tropaeoleae, sarkantyúkafélék.
Tr op aeo lu m  m a i u s  és más  t r  op a e o l u m- f a j  ok 

d í s z n ö v é n y e k .

Philadelpheae, jazminfélék,
P h i l a d e l p h u s  c o r o n a r i u s  L. Ol a s z  J á z m i n  

( J e z s a me n t )  kertekben gyakori.

Geraniaceae, gólyaorrfélék.
G EEANIUM, GÓLYAORR. G. pusillum L. müveit helyeken. 
Geranium és Pelargonium-fajok bőven és tartósan díszítik kertjeinket.
G. dissectum L. az előbbivel.
ERODIUM cicutarium L. mindenütt.

Malvaceae, mályvafélék.
MALVA, MÁLYVA. M. silvestris L. művelt helyeken, ud

varokban, árokpartokon.
M. rotundifolia L. bőven mindenütt.
M. borealis Wallm. (M. pusilla Sin.) az előbbivel, gyé

rebben.



M. crispa L. itt-ott müveit h.
LA VATER A, LAVATERA. L. thuringiacá L. Ó-Temető 

éjszaki oldalán.
L. TRIMESTRIS L dísznövény kertekben.
ALTHAEA, ZILIZ. A. officinalis L. Bikazug, árokpartokon, 

halásztelki töltésen.
A. hirsuta L. Kondoroson utak mellett, kertekben.
A. pallida W. Kit. Csabacsüd, Dées, útfeleken.
A. r o s e a  L. k e r t e k b e n .
HIBISCUS, HIBÍK. TI. trionum L. müveit helyeken.
II. s y r i a c u s  L. kertekben díszcserje.
ABUTILON, BÁRSONYFŰ. A. Avicennae Gärtn ( Sida 

Abutilon L.) O-Temető éjszaki oldalán, Nyúlzugban.
A. grandiflorus, dísznövény.

Tiliaceae, hársfélék.
Ti l i a ,  h á r s f a .  T, p a r v i f o l i a  és g r a n d  i f  ol  ia Ehr  h. 

kertekben díszfák.
Cor chorus  i a p o n i c a  (— Ker r i a )  UC. Komlórózsa,  

gyakori díszcserje.

Oenothereae, ligetékefélek.
Oenothera biennis L. kertekben, vadon egyszer találtatott. 
EPILOBIUM, CSŐVIRICS. E. adnatum tíris. nedves helyeken. 
Deutzia gracilis Thunb. díszcserje.

Halorageae, tó — borostafélék.
CERATOPHYLLUM, LÓCSAGAZ. C. demersum L. árkok

ban Chará-wal vastag rétegekben.

Lythrarieae, füzényfélék.
PEPLIS, LOCSAHÚR. V. Portula L. iszapos helyeken. 
LYTHRUM, FÜZÉNY. L. virgatum L. Körös árterén bőven, 

másutt is vizállotta h.
L. Salicaria Tj. az előbbivel, de gyérebben.
L. Hyssopifolia L. kiszikkadt helyeken.
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Crassuiaceae. pozsgafélék.
SEDUM, SZAKA. S. acre L. vert-kerítéseken, temetőkben.
S. T e l e p  hi  um és több más sedum-faj kertekben m.
SEMPERYIYUM TECTORUM L. R ó z s á s  fül fű,  ház -  

í e d e l e k e n .
Caryophyllae, szegfűfélék.

D i an t hu s ,  S z e g f ű ,  s z á m o s  v á l f a j o k b a n  mű 
v e l v e ;  D. b a r b a t u s ;  D. p l u m a r í u s ,  D. He d d e wi g i i ,  
D. c h i n e n s i s ,  k ö z ö n s é g e s e b b e k .  D. C a r t h u s i a n o -  
r u m  n e m j ö n  e lő.

GfYPSOPHILA, DERCZEFŰ. G. murális L. mezőkön, na
pos helyeken; Gr. p a n i c u l a t a  L. k e r t e k b e n .

SAPONARIA, SZAPPANFŰ. S. officinalis kertekben.
S. Vaccaria L. búza között.
SIRENE, SZILENE. S. viscosa L. Ó-Temetőben, ritka;

S. inflata Sm. Betlehem alatti gáton.
LYCHNIS, MÉCSVIRÁGr. L. vespertina Sibfh. (=  (Melan- 

drium noctiflorum L. ?) mindenütt.
L. l a e t a L .  L. c h a l c e d o n i c a  L. L. C o r o n a r i a  L. és
L. V i s c a r i a  kertekben..
AGrROSTEMMA, KONKOLY. A. Githago L. búza között.

Phytolaccaceae, alkörmösíélék.
P h y t o l ac c a  d e c a n d r a  L. itt-ott kertekben.

Alsineae lúdhurfélék.
ARENARIA, HOMOKHÚR. A. serpyllifolia L. szikes me

zőkön, gátakon.
STELLARIA, CSILLAGrHÚR. St. media L. művelt h. min

denütt.
St. graminea L. Annaliget, Csabacsüd, árnyékos h.
HOLOSTEUM, OLOCSÁN. II. umbellatum L. gátakon, mű

velt helyeken.
CERASTIUM, MADÁRHÚR. C. anomálum W. K it mezőkön, 

töltéseken.
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C. vulgatum L. (— C. triviale Lk.) szántóföldeken, udva
rokban.

MALACHIUM, LÁGYODA. M. aqmticum L. a házak kö
rül, nedves, árnyékos h.

SOLERANTHUS, SZEKLÁR. S. annum L. városfüzesben, 
túri mezőn, Czigányérben.

S. seticeps Itb. gát oldalában.

Portulacaceae, porcsinfeíék.
PORTULACA, PORCSIN. V. oleracea L. művelt li.; teljes 

virágú, különféle színű dísznövény kertekben.
Boussingaultia roselloide.s, Rchn. felkúszó dísznövény.

Chenopodiaceae, libatopfélék.
ATRII’LEX, MAGLAPÉL. A. h o r t e n  s i s  L. sárga, zöldes 

és rózsa szinü levelekkel kertekben konyhai használatra m.
A. nitens Rebenth. a házak körül, kertekben.
A. hastata Ij. Köröspartokon, töltéseken.
A. patula L. kerítések mellett, var. angmtifolia Sm. 

tarlókban.
A. rosea L. ntczákon, kertekben.
A. laciniata Koch, művelt, szemetes h.
S p i n a c i a  o l e r a c e a  L. Beta  C i c l a  és B. v u l g a r i s  

L. főzeléknek, vagy takarmánynak művelve.
KOCHIA. K. Scoparia I j . kertekben, napos helyeken.
K. sedoides Sehr ad. Décs, útfeleken.
SOLSOLA, SAVAK. S. Kali B. vertfalakon, kukoricza 

földeken.
CHENOPODIUM, LIBATOP. Ch. urbicum L.var. rhombifolium 

(Moq. Tarul.) Borb. kerítések, utak mellett.
Ch. hgbridum L. müveit helyeken.
Ch. olidum Sm. (— Ch. Vulvaria L.) mint az előbbi.
Ch, opulifolium Schrad. kertekben, udvarokban.
Ch. album L. mindenütt.
Ch. glaucum L. udvarokban, utak mellett.



Cli. polyspermum L. maczóéri szőllőkben.
Cli. B o t r y s  L. k e r t e k b e n  művelve és önkényt sza

porodva.

Amarantaceae, paréjfélék.
POLYCNEMUM, TORZON. P. mains A. Br. Káka, tarlókban. 
AMARANTES, AMARANT, PAR ÉJ. A. retroflexus L. Ker

tekben, szőllőkben dudva.
A. viridis L. (—  A  Blitum Koch.) zöldséges kertekben.
A. c a u d a  tus,  A. pend  ulus,  A. h y p och o n <1 r i c u s 

és A. a t r o p u r p u r e u s ;  Celosia cristata, Kakastaréj és Gomphrena
globosa L. dísznövények.

Hypericineae, orbánczfüfélék.
HYPERICUM, ORBÁNCZFÜ. H. perforatum L. Decs, gr. 

Bolza József diszkertje árokpartján.
II. elegáns Steph. Kondoros, útfeleken, árokpartokon.

Violaceae, ibolyafélék.
VIOLA, IBOLYA.. V. ambigua W. Kit. Kondoros, gymn. 

földek árokpartján.
V. odorata L. ( =  V. suavis M. Bieb.) kertekben és te

metőkben.
V. pumila Chaix. (—  V. pratensis Koch. =  V. stricto Horn) 

Körös árterén.
V. arvensis Murr. Kondoros, árokpartokon.
\ .  t r i c o l o r  L. Ár v á c s k a ,  kertekben.

Grossulariae, egresfélék.
B ib é s  Gr os su t  ar  ia L. Pö s zmé te ,  és
B. ru b r um  L. B ib i s z ke ,  kertekben, szőllőkben
R. a u r e u m  Psh.  gyakori diszbokor, itt-ott R. sangui- 

neum is.

Cucurbitaceae tökféíék.
BRYONIA, GrÖNYE. B. alba L. garádokban.
Ecballion, Magrugó. e. elaterium. L. itt-ott kertekben.
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E. Balsair.ina L. ( ~  Momordica Balsamina.) Mint az e.
Cucumis ,  Ugorka.  C. C i t r u l l u s  L. G ö r ö g  dinnye»
C. Mel ó L. S á r g a d i n n y e és
C. s a t i v u s  L. U g o r  ka ,  mindhárom bőven és számos 

válfajokban.
Cucurbi ta ,  Tök.  C. P o p o  L. é s C. m a x i m a  L. Sütő

tök, bőven.
C. Lagenaria L. gyérebben m.

Cacteae, kaktuszfélék.
Számos Cactus-fajok, mint Opuntia vulgaris Melocactus commu

nis, Cactus COrallinuS, Epiphyllum truncatum kertekben és ablakokban.

Papaveraceae. mákfélék.
PAP AVER, MÁK. T. Rhoeas L. mindenütt, de nem bőven.
P. dubilrn L. szőllőkben, útfeleken.
P. s o m n i f e r u m  L. gyakran vetve, kertekben elvadulva 

is; teljes virágú, disznövény.
GLAUCIUM, SZARUMÁK. Cl. corniculatum Curt. Kondo

ros, Décs, árokpartokon, itt-ott a városban is.
Eschscholtzia californica, kertekben.

Fumariaceae, füstikeféíék.
FUMARIA, FÜSTIKÉ. F. Schleichen Sog. V. temetőkben 

és kertekben, néha bőven.

Cruciferae keresztesek.

I. S i l i q u o s a c ,  b e c z ö s c k .

H e sp e r i s  m a t r o n a l i s  L. Estike, Chc iran t l i u s  an- 
n u u s  L. ( =  Mat t h i o l a  a n n u a  R. 13r.), C h e i r a n t l i u s  
C h e i r i  L. Ch. m a r i t i m u s  ( =  A u b r e t i a  de l  t ó i  de a) 
kedvelt disznó vények.

SISYMBRIUM, ZSOMBOR. S. Columnae L. Kondoros, árok
partokon bőven.

L. Sophia L. kertekben, mezőkön.



ERYSIMUM, SZEGECS. E. repandum L. mindenütt.
JE. orientale II. Br. ( — Cowringia orientalis L.) müveit h.
B r a s s i c a ,  Káposz ta .  Br. o l e r a c e a  L. mindenféle 

fajaiban konyhai használatra m. B r. N a p u s  Br. szinte több 
fajban olajdus magja miatt.

SINAPIS, MUSTÁR. S. arvensis L. Yad repcze, müveit 
talajon, szántóföldeken, különösen árpa közt.

DIPLOTAXIS, IKREN!). B. murális De. útfeleken, halász
telki gáton.

II. Siliculosac, bcczökcsek.

ALYSSUM, PERNYE. A calycinum L. halásztelki gáton, 
mezsgyéken.

DRABA, DARAVIRÁG. Dr. verna L. gyepes nedves he
lyeken az egész mező fehéredik tőle, gátakon, temetőkben,

RORIPA, REZSUKA. B. amphibia L. (Nasturtium amphi- 
bium R. Br. mocsaras h.

B. austriaca Gr. ( =  Nasturtium austriacum) vizenyős he
lyeken álló vizekben.

B. silvestris L. nedves h. Valószínű, hogy Bókésvármegye 
flórájában felszámított Roripa-válfaj ok közül Szarvason több 
jön elő, mert Roripa itt nagyon bőven van képviselve.

COCHLEARIA, TORMA. C. A r m o r a c i a  L. kertekben.
C. macrocarpa W. K. Betlehem alatti mocsárban.
CAMELINA, GOMBORKA. C. sativa Gr. müveit h.
EUCLIDIUM, ZÁRDI. E. syriacum B. Br. halásztelki gáton.
THLASPI, TARSÚKA. Thl. arvense L. mindenütt.
Thl. perfoliatum L. gyakori, különösen Ó-temető árok 

partjain.
L. ruderale L. udvarokban, száraz gyepeken, néha oly 

sűrűn kel, hogy virágzásakor a levegő is büdös tőle.
CAPSELLA, TÁRSOLYFŰ. C. Bursa pastoris L. a legkö

zönségesebb dudva.
ISATIS, CSELLENG. 1. tinctoria L. Kondoros, vetések 

közt szórványosan.
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RAPISTRUM, REKEN Yü. R. perenne L. Kondoros, tar
lókban.

RAPHANUS, RETEK. R. s a t i v u s  L. körtekben.
R. Raphanistrum L. halásztelki gáton.

Resedaceae. rezedafélék.
RESEDA, REZEDA. R. lutea L. vetések szélein, utczák 

árokpartjain.
R. o d o r a t a ,  L. kertekben.

Ranunculaceae boglárkafélék.
Clematis, Bérese. Cl. Vitaiba L. itt-ott kertekben; már Clematis* és

Anemone-fajok, mint dísznövények udvarokban és kertekben.

THALICTRUM, V1RGÁNCZ. Th. nigricans Jacqu és
Th. flexuosum Bernh. Kondoros, útfeleken, árokpartokon.
Th. lucidum L. a) princeps (Dümort) és b) látissimum 

Borbás, Tomcsányi-féle lóherésben, városfüzesben.
Th. flamm L. var. pinguidum Borbás, városfűzesben.
ADONIS, HÉRICS. A. vernalis L. Nagy-Csákó, Kondoros, 

szántóföldek szelén, tarlókban.
A. aestivalis L. vetések közt.
MYOSURUS, MIZURA. M. minimus L. P. Káka, nagy 

mennyiségben Plantago tenuiflora társaságában, itt-ott ker
tekben is.

CERATOCEPHALUS, FULÁNCS. G. orthoceros D. C. a gőz- 
malomtuli gyepen, Ó-T-ben, udvarkeritéseken.

RANUNCULUS, BOGLÁRKA, SZIRONTÁK. R. aquatilis L. 
var. peltatus Schrank sekély vizek iszapjában, árkokban.

R. trichophyllus Chaix. ( =  Batrachium fluitans W.) álló 
vizekben.

R. lateriflorus DG. szikes mocsaras helyeken, bőven a 
szomszédos túri mezőn.

R. Ficaria L. A.-Ligetben, Körösparton.
R. pedatus W. O-temetőben, száraz gyepes helyeken.
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Ii. auricomus L. Anna-Liget, árnyas h.
R. polyanthemus L. útfeleken, árokpartokon.
R. repens L. vizenyős helyeken mindenütt; kertekben 

gyakori a teljes virágú.
R. sardous Cranz. var. mediterraneus Borbás, Halásztelek, 

gyepes helyeken bőven.
R. sceleratus L. indó ház felé iszapos h., ritka.
R. arvensis L. müveit h., var. tuberculatus is, (ördögárpa) 

Borbás búza közt nagyon alkalmatlan dudva.
R. asiaticus L . dísznövény itt-ott kertekben.
NIGELLA, KANDIBBA. N. arvensis L. Kondoros gymu. 

földek árokpartjain.
N. D a m a s c e n a  L. és A q u i l e g i a  v u l g a r i s  L. dísz

növények.
DELPHINIUM, SARKVIRÁG. 1). Consolida L. Szarkaláb 

búza között, útfeleken, nem bőven.
D. orientale Gay. müveit helyeken, búza között bőven.
D. Ai a c i s  Gr i e bs ,  és D. t o r  mos um kedvelt dísz

növények.
Poeoniaceae bazsálfélék.

Poeonia,  B az sa r óz s a .  P. o f f i c i o n a l i s  L. gyakori 
dísznövény, több változatokban is.

Helleborus-/«y'oit néhol kertekben.
Berberideae, sóskacserjefélék.

Berberis vulgaris L. és Mahonia ilicifolía kertekben.

Araliaceae, borostyánfélék.
H  ed er a H e l i x  L. itt ott kertekben.

Corneae, somfafélék.
Cornus, Som. C. sanguinea L. ligetekben és
C. mas. L. gr. Bolza József diszkertjében.

Umbelliferae, ernyősek.
ERYNGIUM, ÖRDÖGSZEKÉR. E. campestre L. útfeleken, 

töltések oldalában, mezőkön.
E. planum L. néhol kertekben.



A p i u m  P e t r o s e l i n u m  L. P e t r e z s e l y e m ,  és
A. g r a v e d  e ns  L. Ze l l e r ,  kertekben.
FALCARIA, SARLÓFÜ. F. sioides Wib. O-ternetőben, szől- 

Jokben, mezőkön, tarlókban.
CARUM CARVI L. itt-ott az utczai árkokban.
F oe n i c  u lum  o f f i c i n a l e  All .  a k ö z ö n s é g e s  

Ánizs ,  mint az e.
SIUM, ROLONYIK. S. lati folium 7>. Bikazug, P. Káka, 

iszapos helyeken, árkokban.
BUPLEURUM, SZINGrALLÉR. B, tenuissimum L. város 

füzesben, szikes mezőkön.
B. rotundifolium L. N.-Csákó, árokpartokon, itt-ott ker

tekben.
OENANTHE, HARAMAGh Oe. media Gris, a halásztelki 

gát melletti mocsárban, ritka.
Oe. aquatica L. (=  Oe. Phelandrium Lám)  mocsarakban.
A n  et hu m g r a v e o i e n s  L. Ka p o r ,  k e r t e k b e n .
PASTINACA, PASTERNAK. B. sativa L. száraz helyeken, 

kertekben művelve.
DAUCUS, HUROK. I). Carotta L. száraz h., kertekben m.
CAUCALIS, BORZON. C. daucoides L. vetések között 

(ördögbocskor.)
TURGrENIA, TURGENIA. T. lati fólia L. töltések oldalában.
TORILIS, TÜSKERNYŐ. T. infesta L. a város és az in- 

dóház közti téren, garádokban.
T. Helvetica Gmel. a körösparti szőllők alatt.
ANTHRISCUS, TURBOLYA. A. trichosperma Schult. Ó-t. 

gai’ádokban.
CONIUM, BÜRÖK. C. maculatnm L. árkokban mindenütt.
Levisticum officinale Koch, néhol kertekben.

1>) G a m o |te ta la e , ö s sz e n ő tt  s z ir m u n k .
Primuiaceae kankalinfélék.

LYSIMACHIA, LIZINKA. L. vulgaris L. P. Décs, útfeleken, 
nedves helyeken.



L. Nummularia L. Csabacsűd. fűvel benőtt mocsaras 
helyeken gyakori.

ANAGALLIS, TIKSZEM. A. arvensis L. müveit h., tar
lókban, var. coerulea Schreb. mint az előbbi, de ritkább.

P r i m u l a  e l a t i o r  L. és Pr.  c h i n e n s i s  közkedvelt- 
ségü dísznövények sokféle szinváltozatokkal.

ANDROSACE, MÜKÖCS. A. dongnia L. mohos nedves 
legelőkön.

Asperitoliae érdeslevelüek.
ASPERUGiS, MAGrISZÁK. A. procumbens L. Csabacsűd, 

útfeleken, művelt li.
Omphalodes linifolia (Lehm) Borhás (fehér Nefelejts) és
Phacelia tanacetifolia (Korpafű)  kertekben.
LAPPULA MYOSOTIS =  Echinospermum Lappula töltések 

oldalában, művelt h. mindenütt.
CYNOGrLOSSUM, EBNYELV. C. officinale L. Kondoros, 

utak mellett, itt-ott udvarokban is.
Borago, officinalis L. kertekben.
HELIOTROPIUM, KUNKOR. TI. europaeum L. Betlehem 

alatti gát kanyarulatában töménytelen. H. peruvianum (Va
nília) kedvelt dísznövény.

CERINTHE, SZEPLÉN, C. minor L. N.-Csákó, Kondoros 
útfeleken, árokpartokon.

ECHIUM, KÍUYÓSZISZ. E. vulgare L. Csabacsűd, másutt 
is a szántóföldek szélén, mezőkön, töltéseken.

E. altissimum (Jacqu.) Borb. száraz gyepes h.
LITHOSPERMUM, KŐMAG-. L. arvense T j . mindenütt, me

zőkön és művelt h.
L. pur pureo - coeruleum L. az előbbivel, de gyérebben.
NONNEA, GrYÁSZOLÓ. N. pulin L. száraz h., mezőkön 

szórványosan mindenütt.
ANCHUSA, ATRAOZEL. A. officinalis L. árkokban.
A. Gmelini Bunge, Ponyiczky-féle kert árkában.
A. Barrelieri BC. Decs, Kondoros, szántóföldeken.



MYOSOTIS, NEFELEJTS. M. stricta Link. árnyas h., füves 
mezőkön.

M. intermedia Link. a czigányéri szellők alatt, művelt h., 
töltések oldalában.

NI. palustris Roth, kertekben.
SYMPHYTUM, NADÁLYTŐ. S. offimle L. nedves h. min

denütt.
Convolvulaceae, folyókafélék.

CONVOLVULUS, PAPLONCZ. C. arremis L. müveit he
lyeken mindenütt bőven.

G. sepium L. garádokban, árokpartokon.
Calystegia — (teljes virágú) és Ipomea-fajok, (hajnalika), dísznö

vények; szintúgy Conv. tricolor.
CUSCui'A, ARANKA. C. Epithymum L.
C. Epiünum Wh. különösen luezernán pusztít.

Solanaceae csucsorfélék.
N i c o t i a n a ,  Dohá ny .  N. T a b a c u m  L. itt-ott kicsi

ben műv.
L y c  oper s i cum e 8 cii 1 e n tu  in Mill. Paradicsomalma műv.
Capsi cu  m an  n u u m L. Paprika műv.
Nicandra physaloides Gärtn. itt-ott művelés nélkül is.
SOLANUM, CSUCSOR. S. Dulcamara L. vizek körül, odvas 

füzeken, garádokban.
S. nigrum L. müveit gazos helyeken.
HYOSCIAMUS, CSALMATOK. //. niger L. halásztelki gá

ton a vasúti hid felé csoportosan, egyenkint mindenütt..
DATURA, REDŐSZIROM. />. Stramonium L. gazos helye

ken; a nagy s teljes virágú válfajai kertekben.
LYCIUM, FANZAR. L. barbarum L. sövényeket képez, 

müveit helyekre áthatva kiirthattam

Labiatae, ajakosak
MENTHA, MENTA. M. arvensis L. várostüzesbey, Nyúl- 

zugban, udvarokban, nedves h.



M. Pulegium L. vizállotta helyeken, árkok mellett, szántó
földeken bőven; előjön olykor feliérvirágu is.

M. P i p e r i t a  L. és M. c r i s p  a L. kertekben.
L a v a n d u l a  v e r a  DC. ü c y m u m b a s i l i c u m  L. 0  r i- 

g a n u m  M a i o r a n a  L. R o s m a r i n u s  o f f i c i n a l i s  L. 
S a t u r e i a  h o r t e n s i s  L. H y s s o p u s  o f f i c i n a l i s  L. kelle
mes fűszeres illatjuk miatt kedvelt kerti növények.

Moluccella laevis L. nagy kelyhe által feltűnő dísznövény.
SALYIA, ZSÁLYA. S.o f fi cinal is L. kertekben közönséges.
S. austriaca Jage. Ó-Temetőben bőven.
S. verticillata L. Kondoros, árokpartokon.
S. silvestris L. müveit h., utak- szántóföldek mellett.
S. nutans WK. Kondoros, árokparton út mellett.
LYCOPUS, PESZERCZE. L. europaeus L. Maczóér, Bika

zug, a városban is árkokban seregesen.
L. exaltatus L. az előbbivel.
THYMUS, KAKUKFÜ. Th. SerpyllumL. Kondoros, útfeleken.
Th. vulgaris L. kertekben.

CALAMINTHA, CSOMBOR. C. Acinos L. (=  Thymus Aci- 
nos L.) Kondoros, utak mellett, árkokban bőven.

PRUNELLA, BÉKAYAR. Pr. vulgaris L. füves nedves 
helyeken, a városban árokpartokon.

SCUTELLARIA, CSUKÓKA. Se. hastifolia L. Csabacsűd, 
városfüzes, nedves h.

GLECHOMA, REPKENY. Gl. hederaceum L. nedves, á r
nyékos helyeken mindenütt.

LAMIUM, TÁTKANAF, HOLTCSALÁNY. L. amplexicaule L. 
müveit h. mindenütt, var. clandestinum még gyakoribb.

L. purpureum L. mint az előbbi, közönséges.
L. album L. Ó-Temetőben, ritka.
N é p é t  a, Cs ip k e  pi ty.  N. Ca t  á r i  a L. kertekben.
Melissa officinalis Jj. néhol kertekben.

LEONURUS, G Y ÖN Gr VAJAK. L. Cardiaca L. házak körül, 
árkokban a városban is bőven.
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L. Marrubiastrum L. (— Chaiturus Marrubiastrum Reichb.) 
Csabacsűd, a körösparti szőllők előtti árokban.

STACHYS, HUNNYÁSZ. St. palustris L. Káka, Bikazug, 
kaszálókon, árkokban.

St. recta L. Kondoros, szántóföldek szélén, búza közt.
St. annua L. tarlókban, esős időben töméntelen, a móhek- 

nek bő' anyagot nyújt szép, fehér méz gyűjtésére.
St. germanica L. kertekben.
SIDERITIS, BIBÉTYÜ. S. montana L. Kondoros, árok

partokon, városban a vertfalakon.
MARRUBIUM, REMET. M. vulgare L. városban gyalog

utak szélén bőven.
M. peregrinum L. Kondoros útfeleken, a gymn. tanya 

udvarán bőven.
BALLOTA, PESZTERCZE. B. nigra L. (ruderalis) müveit 

helyeken, különösen kertekben.
TEUCRIUM, TÁRORJA. T. Scordium L. Körös árterén, 

vizenyős helyeken.
T. Laxmanni (— Phleobantlie Laxmanni), N.-Csákó, Kon- 

doros^ út melletti bozótokban.
AIUGA, KACSKANYAK. A. genevensis L. füves h., olykor 

rózsaszínű is.
A. Chamaepytis Sclireb. Gamandor, tarlókban.

Polemoniaceae.
Gilia tricolor és Phlox-fajok kedvelt dísznövények.

Verbenaceae, verbenafélék.

VERBENA, GALAMBÓCZ. V. officinalis L. városban és a 
város körüli füves h. mindenütt.

V. supina L. Betlehem alatti gáton, hol a mángolzugi 
kezdődik, nagy mennyiségben.

Y. m e l i n d r i s  eleven piros, kék s má# szinekkel díszí
tik kertjeinket.
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Personatae. alakosak.
YERBASCUM, FARK KÓRÓ. V. phoeniceum L. itt-ott fü

ves helyeken.
V. phlomoides L. Décs, Kondoros, árokpartokon, var. 

mstrale Borbás, ugyanott.
V. Lychnitis L. az előbbivel.
V. austriacum Schott. Décs, árokpartokon.
V. nigrum, L. az előbbivel.
V. Blattaria L. var. blattariforme (Gris) füves helyeken, 

árokpartokon.
GRATIOLA, CSIKORKA. Gr. officinalis L. Körös árterén.
LINDERNIA, TOKCSACSÖVÜ. L. pyxidaria All. (— Pyxi- 

daria procumbens Kroch. Décs, iszapos h.
LINARIA, GYUJTOVÁN. L. Flatine Mill. Décs, tanya

udvaron, Kondoros, tarlókban.
L. spuria Mill, az előbbivel.
Ij. vulgaris M ill, útfeleken. L. Cymbalaria művelve.

LIMOSELLA, ISZAPROJT. L. aquatica L. Káka, Décs, a 
hóvizből származott, leapadt mocsarak iszapjában. .

VERONICA, SZIGORÁLL. V. Anagallis L. vizállotta h. 
mindenütt.

V. scutellata L. városfüzesben, nedves h.
V. Ghamaedrys L. árokpartokon gyéren.
V. prostrata L. Ó-T-ben, lóherósekben, száraz h.
V. arvensis L. füves helyeken mindenütt.
V. polita Fr. az előbbivel gyérebben.
V. hederifolia L. árnyékos h. var. triloba müveit h.
V. serpyllifolia X. gr. Bolza József diszkertjében.
A n t i r r h i n u m ,  O r o s z lá n y s z á j .  A m a i u s  L. kö

zönséges dísznövény, önkényt szaporodik.
Diclytra spectabilis L. Digitalis purpurea L. dísznövények.
Martynia proboscidea L. néhol kertekben.
Bignonia radicans, (Trombita — Bignonia) díszcserje és B. Catalpa 

díszfa, kertekben, udvarokban.



Orobancheae, szádorfélék.
OROBANCHE, SZÁDOK. O. ramosa L. kenderföldeken, 

füves h.

Menyantheae, vidrafűfélék.
LIMNANTHEMUM, L. ngmphaeoidcs L. (— Villarsia nymph. 

Vent.) a halásztelki állóvizekben.

Gentianeae, tárnicsfélék.
ERYTHRAEA, FÖLDEPE. E. pulchella Sw. Decs, Maczóér, 

iszapos helyeken. E. Centaurium L. ?

Asclepiadeae.
Periploca graeca L. tekergőző díszcserje kertekben.

Apocyneae.
Vinca,  Tel izöld.  V. m i n o r  L. árnyékos h. közönsé

ges dísznövény.
Nerium Oleander L. kedvelt, díszcserje.

Oleaceae, olajfafélék.
Ligustrum, Fagyai, h. vulgare L. kertekben.
FRAXINUS, KŐRISFA. Fr. excelsior L. ligetekben, ker

tekben, sétahelyeken.
S y r i n g a  v u l g a r i s  és p e r s i c a  L. (lila orgonafa) kö

zönséges diszbokrok.

Lonicereae, bodzafafélék.
Viburnum Opulus L. a labdarózsa (hólabda) alakja kertekben.
SAMBUCUS, BODZA. S. ebulus L. Kondoros, szántóföl

deken.
S. nigra L. mindenütt.
S. racemosa L. Symphoricarpus racemosus Pursh. Lonicera Capri- 

foliúm, L. nigra és L. tatarica L. kertekben.

Rubiaceae, buzérfélék.
GiALIUM, GALAJ. G. Cruciata L. kát. sótahely melletti 

árokban.



G. Aparine L. var. G. infestum W. Kit. kertekben, 
mezőkön.

G. vermi L. útfeleken, árokpartokon, száraz h.
G. uliginosum L. indóház felé árokban.
G. tricorne With, a vasúti töltés oldalában.

Campanulaceae, csengetyükefélék.
Campanula Medium es Specularia Speculum kertekben.

Compositae, fészkesek.

I. Tubuliflorae, csövesviráguak.
TUSSILAGO, SZATTYÚ. T. Farfara L. halásztelki gáton 

a vasúti Ind felé csoportosan, a körösparti szőllők alatt néhol.
ASTER, GEREBCSIN. A punctatus W. Kit. árokparton a 

mótyói és körösparti szőllők közt.
A. chinensis és más őszirózsafajok kertjeinknek őszi díszét képezik.
BELLIS, RUKERCZ. B. perennis L. vasúti gáton nem 

messze a hidtól; kertekben gyakori a rózsaszínű.
Solidago pyramidalis L. és Santolina Chamaecyparissus L. müv.
ERIGERON, KÜLLŐROJT. E . canadensis L. müveit ár

nyékos h. nagy mennyiségben.
INULA, SERTECSÉK. 1. germanica L. Kondoros, szántó

földek szélén és a búza közt.
I. hritannica L. árokpartokon, utak mellett, Körös árte

rén emelkedettebb h.
I. Ilelenium L. itt-o tt kertekben; soha sem virágzik.
1. Pulicaria L. (=  Pulicaria vulgaris Gärtn.) városfüzes

ben, nedves h. bőven.
XANTHIUM, CZIMPAJ. X. strumarium L. (Koldus tetii) 

mindenütt, kivált müveit h., kukoriczaföldeken.
X. spinosum L. mint az előbbi, kivált útfeleken kiirt- 

hatlan.
H  el ián thus  a n n u u s  és H. t u b e r o s u s  L. művelve, 

utóbbi gyérebben.
Dahlia (zz Georgina) variábilis Willd. közönséges dísznövény.



BIDENS, VILLAMAG. B. tripartitus L. Körös árterén, 
árokpartokon, mezőkön.

ANTHEM IS, MONTIRA. A. Cotula L. földek szélén, veté
sek közt.

A. austriaca Icq. árokpartokon.
A. arvensis L. a vasút és a város közti terén, útfeleken, 

árokpartokon, mezőkön.
a CHILLEA, CZICZKÓRÓ. A. Millefolium L. utak, árkok

mellett mindenütt; A asplenifolia (piros cziczka/ark) kertekben.

MATRICARIA, SZÍKFÜ. M. Cliamomilla L. mindenütt, 
főleg szikes h.

CHRYSANTHEMUM, ARANY VIRÁG. Chr. inodorum L. 
(=  Chamaemelum inodorum (L.) Bori ás; Oj-Körös balpartján 
bőven, utak mellett gyakori.

Chr. Leucanthemu/m L. (— Leucanthemum vulgare DC). 
A.-Ligetben ritka, indóház felé gyakori.

Chr. serotinum L. (— Tanacetum serotinum) városfüzesben.
Chr. indiaim és Chr. sinense Sims, kertekben.

TANACETUM, VARÁDICS. 1. vulgare L. itt-ott árkokban.
T. P a r t b e n i u m  Sc hu l z .  ( =  P y r e t h r u  m P a r t  h e- 

n i u m  L.) kertekben, többnyire elvadulva.
T. Balsamita. L. ( lapos menta) kertekben.

ARTEMISIA, ÜRÖM. A. Absinthium L. Kondoros, gymn. 
földek árokpartjain, Ó-Temetőben.

A pontica L. Kondoros, Bikazug, mótyói szőllőkben he
lyenként csoportosan, a gőzmalmon túli gyepen is.

A. vulgaris L. árkokban, utczák árkaiban.
A. D r a c u n c u l u s  L. kertekben.
GNAPHALIUM, GYOPÁR. Gn. luteo-album L. Kondoros, 

a gymn. földek táján, nedves h.
FILAGO, FONALFÜ. T. arvensis L. Décs, útfeleken, vá

rosfüzesben.
SENECIO, ÜSZÖKÉR. S. vulgaris L. mindenütt.



S. erucifolius L. var. tenuifolius lcq. f. canescens; Kondo
ros, útfeleken, szántóföldek szélén, száraz h.

8. Jacobea L. az előbbivel.
S- elegáns, Tagetes er M a  es T. nana L. kertekben.

2. Cynarocephaleae, bogácsféle fészkesek.
Calendula officinalis L. és Xeranthemum annuum L. kertekben.

CENTAYREA, CSÜKÜLLŐ. G. Jacea L. útfeleken, árkok 
partján, Bika és Szappanyos zugban bőven.

C. Gyanús L. vetések közt mindenütt.
C. solstitialis L. töltéseken, szántóföldek szélén, a gőz

malom körüli gyepen, az előbbinél gyérebben.
C. Scabiosa L. Halásztelek, Kondoros, Csabacsűd, ú t

feleken.
C. moschata itt-ott kertekben.
Car thamus  t i n c t o r i u s  L. fűszerül gyakran művelve.
Cynara Scolymus L. gr. Bolza József zöldséges kertjében.
KENTROPHYLLUM, GORDON. K. lanatum L. útfeleken, 

a gőzmalomtól éjszakra.
ONOPORDON, BORDON. 0. Acanthium L. útfeleken.
CARDUUS, BOGÁCS. G. nutans L. útfeleken mindenütt.
G. acanthoides L. mezőkön, kertekben, útfeleken.
G. hamulosus Elirh. vetések közt az előbbinél gyérebben.
CIRSIUM, BÁRCS. G. lanceolatum L. mezőkön, gátokon, 

árkokban mindenütt.
G. arvense L. a) horridum Wimm. Grab, és b) argenteum 

Vest, vetések közt.
LAPPA, BOJTORJÁN. L maior Gärtn, (L. officinalis All.) 

árkokban, útfeleken, kertekben.
L. minor DG. ( =  L. glabra Link.) az előbbivel.

3. Cichoriaceae, katángfélék.

CICHORIUM, IvATÁNG. G. Intybus L. gyepeken, útfele
ken, udvarokban.
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C. Endivia L. Maczóérben müveire:

TRAGOPOGON, KECSKEDISZ. ír . maior Icq. töltéseken, 
árokpartokon.

Scorzonera hispanica L. néhol kertekben,
PODOSPERMUM, NYÉLKASZAT. 1\ Jacquinianum Koch. 

töltéseken, füves helyeken.
PICRIS, MAGVARÓTT. J\ hieracioides L. útfeleken, árok

partokon.
SONCHUS, CSORBÓKA. 8. olcraceus L. müveit talajon 

bőven.
S. asper Vili. az előbbivel, különösen kukoriczaföldeken. 
S. arvensis L. var. uliginosus MB. és palustris (non Linn.) 

Borbás, Décs, nedves h.
LACTUCA, SALÁTA. L. Scariola L. müveit talajon, szől- 

lőkben, útfeleken
L. saligna L. mint az előbbi, nedves h.
L. s a t i v a  L. kertekben.
TARAXACUM, PITYPANG. T. officináié Wigg. füves li. 

mindenütt.
CREPIS, ASZÁSZ. Or. tectorum L. töltéseken, füves h. 
Gr. biennis L. Décs, Bikazug, gyepes h. gyérebben. 
HIERACIUM, HOLGYOMAL. II. praealtum Vili. var. auri- 

culoides (Láng) Borbás; kenderföldi szőllők felé, ritka.
TI. Pilosella L. Ó-Temetőben, árokparton, Maczóérben 

csőszháztól dólfeló.
Zinnia elegáns L. Coreopsis bicolor, Gailardia picta, Cineraria hy-

brida, Ageratum mexicanvm, Sanvitalia procvmbens gyakori disz növények. 
Cnicus benedictus itt-ott gyógyszerül müv.

Dipsaceae, hélyakútfelék.

DIPSACUS, HÉLYAKÚT. I). Silvester (L) Borbás, a szent- 
endró'di út keleti oldalán

KNAUTIA, KAZUPA. Kn. arvensis L. Décs, útfeleken.
Scabiosa atropurpurea L. (ördögszem) kertekben,
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Valerianeae, gyökönkefélék.
VALERIANELLA, GrALAMBBEGT. V. olitoria L. füves, mü

veit helyeken mindenütt.
Valeriana rubra kertekben.

Plumhagineae, szikilapufelék.
Statice Armeria L . és Plumbago két fa ja  kertekben,

Plantagineae, utilapufélék.
PLANTAGO, ÚTILAPU. Pl. tenuiflora W. K. gőzmalom 

túli gyepen, szomszédos túri mezőn, nedves szikes helyeken.
Pl. malőr L. müveit li.
Pl. lanceolata L. füves h. mindenütt.
Pl. hungarica W. K. Betlehem alatti gáton.

«■) A p c ta la c , s / .ir o m la la iio k .

Santalaceae. szandalfélék
THESIUM, BÖGRETOK. Th. ramosum Iiayne, Ó-Temető éj

szaki oldalán, Czigányérben a szőllőktől nyugotra, vizenyős h.
Th. linophyllum L. kákái gáton ? egyszer találtam.

Eleagneae, ezüstfűzfelék.
Eleagnus angustifolia L . és Hippophae rhamnoides ültetve.

Aristolochiae, farkasalmafélék.
ARISTOLOCHIA, GÉGE VI RÁG. A  Clematitis L. (farkas

alma) szőllőkben gyakori.

Polygoneae, sóskafelék.
RUMEX, LOROM. II. crispus L. kiszikkadt helyeken, szántó

földeken, árokpartokon.
R. Patientia L. Kondoros, szántóföldek szélén, város ud- 

varkertjében. Yalószinű, hogy a sok lórom dudva közt van 
még több faj, nevezetesen: R. pratensis és R. biformis, de az 
most meg nem határozható.



R. Acetosella L. vasúti töltésen.
R. Ac e t o  sä L. és R. s c u t a  t u s  csak művelve jönnek

elő.
POLYGONUM, CZIKSZÁR. P. amphibium L. a) terrestre 

(Leers.) Borbás, száradó li., b) natans álló vizeken.
P. Ihjdropiper L. szőllőkben, kertekben, nedves h.
P. aviculare L. útfeleken, száraz h. töméntelen; var. 

erectum Roth, a sörház és az üvegházi kert közti szikes 
gyepen.

P. Convolvulus L. müveit h.
P. orientale kertekben.

Urticeae csalánfélék.
URTICA, CSALÁN. U. urcns L. kertekben gyakori dudva-
U. dioica L. müveit, romtalajon, házak körül, árnyékos 

helyeken.

Moreae, eperfal'élék.
M  or u s a 1 b a és M. nigra L. Ficus Carica. PlatanilS occidentalis 

L. A-Ligetben és a város föutczáján sorokban.
M. papyrifera (-—  Broussonetia papyrifera Vent) kertekben, ud

varokban.

Cannabinae, kenderfélék.
Cannabis ,  Ke nder .  C. S a t i v a  L. vászonnak külön 

földeken, magnak kukuricza közt művelve.
HUMULUS, KOMLÓ. H. Liqndus L. kerítéseken.

Salicineae, füzfafélék.
SALIX, FŰZ. S. fragilis L. a) discolor, vizek mellett, b) 

concolor, bb) ellipsophylla (Neilr.) Borbás, Anna-ligetben.
S. álba L. Körös árterén, kerítéseken, utak mellett so

rokban.
S. Russeliana L. az előbbivel.
S. a m y g d a l i n a  L. A. -Ligetben.
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S. c i n e r e a  L. az üvegházi diszkért és Körös közti 
terén.

S. b a b y l o n i c a  L. udvarokban, temetőkben.
A kosárfonás előmozdítása czéljából a város elöljárósága 

háromféle vékony hajtású füzet ültetett, az egyik közülök 
S. v i m i n a l i s ,  a másik a r a n y f ü z  neve alatt ismeretes; a 
harmadikat látni nem volt alkalmam. Különben itt a füzek a 
folyam partján a viz által oda vitt magból néhol csoporto
san kelnek, de gyakrabban dugványok által szaporittatnak. 
A magból keltek mind jókora fák.

Populus ,  nyá r f a .  P. a l b a  L. ligetekben, árkokban, 
házak előtt.

P. c a n e s c e n s  Smi t h .  Anna-ligetben.
P. t r e m u l a  L. A.-Ligetben, sétahelyeken.
P. p y r a m i d a l i s  R s z. árkokban, házak előtt.
P. m o n i l i f e r a  A it. árkok mellett, utczákon sorokban.
P. n i g r a  L. itt-ott útczákon.

Ulmacéae, szilfafélék.
Ulmus,  S z i l f a .  U. camp es t r  is a) g l a b r a  Mi l l ,  

gyakori b) s u b e r o s a  E h r h .  ez sem ritka.

Juglandeae, diófafélék.
Juglans ,  Diófa.  J. r e g i a  L. szőllőkben, kertekben, 

igen szépek.

Cupuliferae, tölgyfélék.
Quercus,  Tölgy.  Qu. p e d u n c u l a t a  Ehr h .  ligetek

ben, s gyakran másutt is, különösen a szó'llőkben, önkényt 
kelve.

Corylus,  Mogyoró.  C. A v e l l a n a  L. és C. t u b u -  
l o s a  WilJd. az utóbbi gyakoribb.

Castanea sativa Mill.

Betulaceae, tpírfafélék.
Ainus glutinosa L. A.-Ligetben Betula alba L. üvegházi kertben.
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Taxineae, tiszafafélék.

Taxus baccata L. gr. Bolza József diszkertjében.

Cupressineae, Cziprusfélék.

Juniperus communis L „ Sabina L. és virginiana ;
Taxus számos változatokban gr. Bolza J. diszkertjében.

Abietineae, fenyő fél ék.

Pinus Bariul, P. silvestris és nigricans, P. Abies L., szép termetvek, 
csoportokban, Araucaria, Sequoia, Waddingtonia, egyes példányokban gr. 
Bolza J. diszkertjében.

II. Monocotyledones, egyszikűek.

a) S y in p h y s o g  y n a c, m a g h o n a l i  a k. 

Amaryllideae, amaryllisfélék.
Narcissus poeticus L. és N. Pseudonarcissus L. kertekben.

Irideae, nösziromfelék.

IIIIS, NŐSZIROM. 1. Pseudoacoras L. árkokban, mocsa
ras helyeken.

I r i s  g e r m a n i c a  L. I. p u m i l a  L. Iris graminea L. 
Gladiolus- és Canna-fajok kertekben.

I») E lcu th cro g y n a e!, sz a lu u lm a g lio n u a k .

Liliaceae, liliumfélék.

ASPARAGUS, SPÁRGA. A. officinalis L. (nyúlárnyók) ve
tések közt mindenütt vadon, kertekben művelve.

Conval la r ia  m a i a l i s  L. (gyöngyvirág) kertekben 
gyakori, C. Polygonatum L. A.-Ligetben.

L  i l i um  c a n d i d u m  L. T u l i p  a G e s n e r i a n a  L. 
F r i t i l l a r i a  i m p e r i a l i s  L. I l y  ac in thus  o r i e n t a l i s  
L. I Ienierocall is f u l v a  L. Tradescantia virginiana kertekben.



ALLIUM, HAGYMA. A. atropurpureum W. Kit. vetések közt.
A. Cep a L. A. A s c a l o n i c u m  L. A. S c h o e n o p r a -  

sum L. A. P o r  r u m  L. A. s a t i v u m  L. müv.
A. vineale L. Ó-Temetőben bőven, másutt szántóföldek 

szélén.
ORNITHOG ALUM, SÁRMA. 0. pyramidale L. var. brevi- 

stylum Wolfr. (0. pyrenaicum Dorn. Neilr., non L.) Decs, utak 
mellett, vetések szélén.

0. umbellatum L. Ó-Temetőben, száraz talajon bőven.
GAGE A, TYÚKTARÉJ. G. pusilla Schult, töltéseken, te

metőkben, száraz h. bőven.
G. pratensis Pers. az előbbivel.
Scilla amoena L. kertekben.
MUSCARI, GYÖNGYIKE. M. comosum L. vetések közt.
M. racemosum L. Ponyiczky-féle kertben, temetőkben, 

száraz h. bőven.

Typhaceae, gyékényfélék.

TYPHA, GYÉKÉNY. T. latifólia L. Halásztelek, Décs, 
Káka, állóvizekben, árkokban.

L. angustifólia L. az előbbivel, de ritkábban.
SPARGANIUM, BAKA. Sp. erectum L. Halásztelek, Vas

kapu táján, mocsaras helyeken, árkokban.

Aroideae, kontyavirágfélék.

Calla aethiopica L. (==  Richardtia aethiopica, tölcsérvirág) müv.

Butomaceae, elecsfélék.

BUTOMUS, ELECS. B. umbéllatus L. (virágos káka) álló
vizekben mindenütt.

Alismaceae, hidőrfélék.

ALISMA, HIDOR. A. Plantago L. árkokban, vizenyős 
helyeken bőven.
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SAGTTTARIA, NYILFŰ. S. sagittaefolia L. Halásztelek, 
Vaskapu felé állóvizekben.

Najadeae, hinárfélék

POTOMOUETON, USZÁNY. P. gramineus L. var. hete- 
rophjdlus (Sclireb) Borbás, Halásztelken és a körösparti szőllők 
alatt állóvizekben.

P. crispus L. a czigányóri mocsarakban.
LEM NA, LEPCSE. L. minor L. (békalencse) mocsarak, 

állóvizekben mindenütt.

Juncaceae. szittyófélék.

LUZULA, LUZULA. L. campestris L. Körös árterén ritka. 
Valószinü, hogy L. albida DC. is jön elő, mert 1870-ikben 
találtam, de azóta leginkább áradások miatt nem kereshettem.

.1 UNCUS, SZITTYÓ. J. compressus Jcq. Mangolzug, útfele
ken bőven.

J. bufonius L. Maczóér, iszapos helyeken, a szőllők és 
töltés közt.

J. lamprocarpus Ehrh. ( =  J. articulatus L.) iszapos h. 
mindenütt.

Cyperaceae, sásfélék.

CAREX, SAS. C. vulpina L. Városfüzesben, ritka.
C. muricata L. var. virens (Lám.) Borbás, Maczóér, ritka.
C. Schreberi Schrank, száraz gyepeken mindenütt.
C. hirta L. A.-Ligetben körösparton.
C. nutam Host, mindenütt, nedves h. uralkodó.
SCIRPUS, KÁKA. Sc. maritimus L. Halásztelek, Bikazug, 

árkokban.
Se. lacustris L. állóvizekben mindenütt.
Sc. supinus L. Káka, iszapos h. bőven.
HELEOCHARIS, TÓDISZ. 11. palustris L. (csetkáka) mo

csaras helyeken mindenütt.



R. acicularis L. Bika, Hegyes-zugban, a leapadt helyeken 
zöld pázsitot képez.

Gramineae, pázsitfélék

Zea, K u h o r i c z  a. Z. Mays  L. nagyban művelve, van 
fekete szemű is, mint ritkaság.

Sorghum,  Gziroh.  S. v u l g a r e  L. és s a c h a r a t u m  
Per s .  leginkább a kukoriczaföldek végén. S. tataricum (bu
zogány ez.)

PANICUM, MUHAR. P. sanguinale L. kertekben utak 
mellett.

P. Grus galli L. ( =  P. stagninum Host.) müveit és ki
szikkadt h. nagy bőségben. P. capillare, diszju, kertekben.

P. m i l i a c e u m L .  (köles) és P. g e r m a n i c u m  (muhar.)
SETARIA, SERTEPÁZSIT. S. verticillata L. müveit h. 

közönséges.
S. viridis L. az előbbivel.
Paspalum elegáns, kertekben diszfű.

ALOPECURUS, ECSETPÁZSIT. A. pratensis L. nedves he
lyeken, néhol uralkodó.

A. fulvus Sm. tarlókban gyakori, töltések oldalán.
CRYPSIS, BAJUSZPÁZSIT. Gr. alopecuroides Sehr ad. sze- 

kérutak, udvarok pocsolyáiban s esős időben.
BECKMANNIA. B. erucaeformis L. mocsaras helyeken.
PHALARIS, POLYVACSUK. Ph. arundinacea L. Körös 

mentén. Ph. picta Rb. (pántlikafű) és Ph. canariensis keitekben.
PHLEUM, KOMÓCSIN. Phl. pratense, magyar iskola ud

varában.
HOLCUS, CZIROK. H. lanatus L. a vasút hídja közelében.
AOROSTIS, TIPPAN. A. stolonifera L. Körös árterén bőven. 

A. nebulosa, Briza maior és media, Lagurus ovatus, Pennisatum-/«yo£,
kertekben dísznövények.

CYNODON, EBFOGr. C. Dactylon L. kertekben és szőllők- 
ben, hol begyökerezik, kiirthatlan gaz.



PHR AG MITES, TETŐNÁD. PJi. communis Trin. nedves 
talajon. Gynerium argenteum, gr. Bolza József diszkertjében.

A VENA, ZAP. A. fatua L. vetések közt, néha nagyon 
elszaporodik.

A. s a t i v a  L. művelve.
ARRHENATERUM, ÜRES-ZAB. A. clatius Presl. Décs, az 

egyházi földek táján út mellett, ritka.
ERAGROSTIS, TŐTIPPAN. E. pilosa Beauv. kertekben, 

utak mellett bőven.
F. poaeoides Beauv. (—  Boa Eragrostis L.) az előbbivel.
POA, PERJE. P. dura L. utak mellett gyakori.
P. annua L. mindenütt, különösen kertekben.
P. bulbosa A. vetések közt, gyepes helyeken mindenütt.
P. triviális L. kertekben, utak mellett, kaszálókon.
P. pratensis L. útfeleken, mezőkön közönséges; zöld és 

piros bugával, var. angustifolia.
P. fertilis Hast. (P. serotina) nedves h.
P. compressa L. száraz, füves helyeken.
(xLYCERIA, M ÉZ PÁZSIT. 67. spectabilis M. K. ( =  01 

aquatica L.) mocsaras, iszapos helyeken.
67. fluitans 11. vizenyős h.
DACTYLIS, EBIR. D. glomerata L. füves helyeken nem 

ritka.
FESTUCA, CSENKESZ. F. ovina L. Maczóér, útfeleken, 

temetőkben.
F. duriuscula Host, szikes helyeken.
F. glauca Lám. száraz, füves h.
F. elatior T j . utak mellett.
KOELERIA, KŐLFiRIA. K. cristata L. Ó-Temetőben, ud

varokban, száraz, h.
BROMUS, ROZSNOK. Br. inermis L. vizenyős helyeken; 

vetve takarmánynak.
Br. secalinus L. (—  Br. vulgáris Koch.) vetések közt.
Br. mollis Ij. Városfüzesben.
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Br. tectorum L. udvarkeritéseken, háztetőkön, mezs
gyéken.

Br. sterilis L. házak körül, utak mellett, Ó-Temetőben 
bőven.

TRITICUM, BÚZA. Tr. v u l g a r e  A. Br. nagyban müv.
Tr. repens L. (taraczkbúza) szántóföldeken, kertekben, 

utak és sövények mellett száraz helyeken közönséges fü.
Tr. cristatum Schrab. Szőrhalom, utak mellett bőven, 

itt-ott a gátak oldalában is.
Secale,  Rozs.  S. c e r e a l e  L. inkább szalmának, mint 

mag végett müv.
LOLIUM, VADOCZ. L. perenne L. mindenütt utak mellett, 

legelőkön, kertekben, var. ramigerum a vasút táján nem 
ritka.

AEGILOPS, KECSKESZEM. Ae. cylindrica Host, földek 
szélén, udvarkeritéseken, Kondoroson is.

LEPTURUS, TÖRPÁZSIT. L. pannonicus Host, az előbbi
vel, bővebben a túri mező iszapos szikes helyein Plantago 
tenuiflórával, néha csoportosan.

HORDEUM, ÁRPA. H. v u l g a r e  és h e x a s t y c h o n  L.
H. murinum L. kertekben, házak mellett, útfeleken.
H. maritimwn With, száraz, szikes helyeken, házak és 

utak mellett.

III. A c o t y l e d o n e s ,  s z í k t e l e n e k .

Musci frondosi, lombos mohok.

AMBLYSTEGTUM serpens Schp. füzeken.
AN0M0D0N longifolius Schp. fák kérgén.
A. attenuatus Hart, füzeken.
ATRICHUM undulatum nedves földön.
BARBULA ungviculata Hedw. nádas háztetőn Ó-Teme- 

tőben.
B. fallax Hedw. nedves földön.
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B. muralis Hedw. háztetőkön, házfalak alján.
B. subulata Brid. 0-Temetőben nedves földön.
B. ruralis Hedw. nádas háztetőkön sűrű gyepet képez- 
BERTRAMIA pomiformis Hedw. nedves falak alján. 
BRACHYTHECIUM velutinum Schp. ákáczfákon, közel a 

földhöz.
Br. rutabulum Schp. nedves földön.
Br. rivulare Br. Schp. nedves gyep közt közönséges.
Br. populeum Schpr.
Br. salebrosum Schp. gyakori.
BRYUM caespiticium L. vizenyős árkokban és gödrökben. 
Br. argenteum L. nedves földön, ócska deszkákon kö

zönséges.
CAMPTOTHECIUM lutescens Br. Schp. fii közt. 
CERATODON purpureus Schp. cserép zsindelyes háztetőkön. 
DICRANUM palustre lledw. fák tövében s nedves földön. 
EURRHYNCHIUM praelongum Br. Schp. nedves földön 

gyakori.
FUNARIA hygrometrica L. téglaégető táján gödrökben. 
GrRIMMIA pulvinata Sm. kőfalakon, sírköveken. 
HOMALOTHECIUN sericeum Br. et Schp. fákon és földön. 
HYPNUM chrysophyllum A.-Ligetben ákáczfán.
II. cupressiforme L. fákon bőven.
II. cuspidatum L. nedves földön.
II. Sommerféltii Myrin. fatörzsön.
II. spurium L. árkokban, állóvizekben bőven. 
LEPTOBRYUM pyriforme ritka.
LESKEA nervosa Myr. szilvafákon.
L. polycarpa Ehrh. füzek tövében s nedves földön 

gyakori.
MNIUM cuspidatum lledw. nedves földön fák alatt. 
NECKERA crispa Br. et Schp. fákon.
Orthotrichum leiocarpum Br. et Schp. fákon.
0. speciosum Nees. fákon gyakori.
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POLYTRICHUM iuniperinum W. Ó-Temetőben háztetőn. 
POTTIA cavifolia Ehrh. téglaégető táján nedves göd

rökben.
P. truncata Br. et Schimp, az előbbivel.
PYLARSIA polyantlia Br. Schp. fákon bőven.
THUIDIUM abietinum Br. Schp. Ó.-T. gyep közt.

Hepaticae, majmohok.

MARCHANTIA pólymorpha L. Ó.-T. földön.
MADOTHE’A platyphylla N. hársfán.
FRULLARIA dilatata Nees.

Characeae. csillárkafélék.

CHARA fragilis Besv. ? kétes vulgaris L. vagy fragilis-e ? 
árkok állóvizében bőven.

Lichenes, zuzmók.

CLADONIA pixidata L. Ó-Temetőben nádas háztetőn, 
másutt is nem ritka.

Cl. rangiferina Ilf. Ú-T. moh és fű között.
EVERNIA prunastri Ach. Gleditscliián.
HAGENIA ciliaris Escliw. L. sírkeritéseken, fákon. 
IMBRICARIA perlata Ach.
PARMELIA parietina L. fákon és kerítéseken mindenütt. 
USNEA barbata L. kis példányokban nem ritka.
RAMA LINA fraxinea Hffm.

Algae, moszatok.
CLADOPHORA glomerata Kg. lápokon, fürdő léczein, fe

nyőszálakon bőven.
CONFERVA bombycina Kg. pocsolyákon a maczóéri gyep

közt.
CYGOGONIUM ericetorum Kg. ( =  Cyg. virescens) mótyói 

szőllők melletti kubikokban.



HYDRO DICTION utriculatum Roth, a hálóhoz hasonló, 
Betlehem alatti álló vizekben.

MYCROCOLEUS leptodermus Kg. fekete bőrhöz hasonló, 
válu oldalain.

NOSTOC commune Kg. eső után nedves földön, rothadó 
levelek közt.

N. lacustre Kg. árkokban, állóvizekben közönséges.
OEDOGONIUM capillare Kg. állóvizekben bőségben.
OSCILLARIA chalybea Mertens aczól szinü, a kutak kö

rüli sáron.
Osc. limosa Mert. zöldes szinü, fürdőben a léczek iszap

ján Cladopliora glomeratával vegyest.
PHORMIDIUM leptodermum Kg. piszkos pocsolyákban.
PHYSAETIS LACUNOSA Rabenhorst, tiszta állóvizekben, 

Mángolzugban.
SPIROGYRA setiformis Kg. hosszú ritka szálakban ágakra 

terjedő, a fürdők gerendáin.
Sp. capillaris, Sp. guinina Kg. Sp. torulosa Kütz.
SYNEDRA atomus Nägel, Betlehem alatt, állóvizekben.
TETRASPORA lamnosa Chauv, takony alakú, tiszta álló

vizekben.
THOREA ramosissima Don. igen ágas, fekete szinü, szá

lacskái hamvas lilába játszók, fürdőkben jul.—szeptemberig.
ULOTRIX stagnorum Kg. haragos zöld szinü, czikkelyei 

szabad szemmel is láthatók, állóvizekben, pocsolyákban.
U. compacta Kg. az előbbivel.
YAUCHERIA caespitosa Kg. fürdőgerenda végén.
ZYGNEMA adnatum Kütz. haragos zöld szinü, hajszálak

ban ágak Délkiil terjedő, tiszta állóvizekben.

Fungi, gombák.

AGARICUS. A. butyraceus Bull. A. campestris L. A. co- 
prinarius Fr. A. corticola Fr. A. dryophilus, A. epixanthus Fr.
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A. Orendes Fr. A. Prunulus Scop. A. salignus Pers. A  spadi- 
ceo-griseus Schäff. A. squarrosus Müll. A. velutipes Curt.

BOLETUS sealer.
CLAVARIA flava Post, csak egyszer az ákáczfa törzsén, 

Cl. stricta nedves földön fák alatt bőven.
CYATUS Olla.
DAEDALEA quercina Fr. D. versicolor Fr.
EXIDIA Auricula Judae L. fákon, nedves időben igen 

szép példányokban.
HYPOXYLON vulgare és H. coccineum.
LENTINUS tigrinus Fr. LENZITES trabea Fr.
LYCOPERDON Bovista L. és L. gemmatum.
MORCHELLA esculenta és M. bohemica ?
OZONIUM auricomum Lk.
PEZIZA Acetabulum Bull. P. veviculosa Bull. P. verru

cosa Bull.
POLYPORUS frondosus Fr. P. fomentarius L. P. squamo

sus, P. sulphureus Bull. P. versicolor Fr. P. velutinus Fr.
SCHIZOPHYLLUM commune, TELEPHORA rubiginosa Fr.
TREMELLA mesenterica Retz és Tr. Nostoc L.
TUBULMA cylindrica Ag.

Koren István.
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i.

Tiszt i sze mcl ifizet
A) A f ő i s k o la i  ta n á c s ,  választva három-három évre a békési 

ág. h. evang. egyházmegyétől. Elnökség: nagvs. Osztroluczky Géza 
felügyelő és nt. Achim Adóm esperes. Tagok, — vidékről : Horváth 
Sámuel érd. esperes, Haan Lajos csabai, Masznyik dános t.-földvári, 
Csermák Kálmán t.-komlósi, ifj. Jeszenszky Károly m.-herényi lelké
szek, — Koller Gábor nyug. urad. számtartó, Kemény Mihály kir. tan
felügyelő, Székács István jószágigazgató, Zsilinszky Mihály orsz. képv., 
Tavaszy János, dr. Laurovits János orvos, Vilim János és Urszinyi 
János ügyvédek ; — helyben : Sárkány János érd. esperes, id. Mikolay 
Mihály birtokos, H adár Dániel egyh felügyelő, Sziráczky János tanító, 
Szlovák Soma pénztárnok, Pál Dániel főjegyző, Danes Béla városi jegyző, 
dr. Szlovák Pál orvos, — Benka Gyula, Chovari Károly, Delhányi Zsig
mondi Mihálü József és Tatay István a tanárkarból.

B) I g a z g a t ó : Tatay István. A tanítóképzőre nézve igazgató : 
Benka Gyula.

C) Pétim - és g a z d a s á g i ig  ifi v e ze tő k . A számvevő-szék elnöke 
Koller Gábor, tagjai : Sárkány János, Szlovák Soma, Danes Béla, Pól 
Dániel, Schulcz Jenő, Iíarsányi Sándor. Pénztárnok s ephorus : Del
hányi Zsigmond. Gazdatiszt : Mikolay János.

D) T a n e r ő k .
a) Rendes gymn. tanárok :
1. Benka Gyula a tanítóképző igazgatója s a Vll-ben osztályfő, 

előadta a YII- és VlII-ban a bölcs, előtant, a Vll-ben a magyart, a 
Vlll-ban a vallástant, I. és II-ban a sz. k. rajzot, - a tanítóképzőben 
a nevelés-tanitástant, zene-elméletet és gyakorlatot. Heti óraszáma 22, 
betudva nála, épugy mint alább Lányinál és Mihálfinál, a sz. k. rajz 
óráit is, de melyek a tanárra nézve önként vállalt órák.
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2. Chovan Károly a VIII-ban osztályfő, — előadott a VIII-ban 
physikát és magyart, Y-, IY- és Ilí-ban természetrajzot és tant, IY-ben 
mennyiségtant is. Heti óraszám: 18.

3. Delhányi Zsigmond az í-ben osztályfő, — tanított I-ben m a
gyart és latint, I- és Il-ban földrajzot és mennyiségtant. Heti óra
szám : 21.

4. Kicska Dániel tan. V—VIII-ban latin stílt, YI-b'an latint, a 
praparandiában több tárgyat. Heti óraszám : 19.

5. Koren István a IY-ben osztályfő, tanított a IY- és Ilí-ban val
lástant és németet, a IV-ben latint, a YI-ban természetrajzot. H eti 
óraszám : 19.

6. Lányi Gusztáv tanított görögöt és vallástant Y-, YI-, YII-ben, 
V-ben rajzot is, mellyel együtt óraszám a: 20.

7. Mihálfi József osztályfő az V-ben, tanított IY., Y. és VIII. osz
tályban történelmet (és földrajzot,) azonkívül Y-ben magyart és né
metet, III. számt., III- és IY-ben pedig rajzot. Ezzel számítva heti 
óraszám a: 22.

8 Moravesik Géza YI-ban osztályfő, előadott magyart II-, IV-, 
YI-ban, németet és történelmet YI-ban, németet a YII-ben is. H eti 
óraszáma : 18.

9. Szemián D ani osztályfő II-ban, tanított II-ban latint és né
metet. I- és II-ban vallástant és természetrajzot. Heti óraszám: 19.

10. Szendy György tanított V —VIII. mennyiségtant, YII-ben 
term, földrajzot, VIII-ban németet. Heti óraszáma: 16.

11. Tatay István igazgató VII- s VIII-ban latint, VIII-ban görö
göt is. Heti óraszám : 15.

12. Dr. Zsilinszky Endre Ilí-ban osztályfő, tanított Ilí-ban m a
gyart, latint és történelmet, Y-ben latint, Vll-ben történelmet. H eti 
óraszáma: 18.

b) V a l ln s ta n á r a l  a r. katb. ifjúságot tanította nt. Dinya János 
szarvasi plébános ur. — Izraeliták hitoktatója Schiff Adolf ur.

c) Tornatanár : Oláh Miklós.
d) Miiének- es zenetancirok: Benka Pál és Chovan Zsigmond.
e) Szépirástanitó: Garay Endre tanitójelelt.
A működött tanerők összege: 18, kik közül:
f) Gyiijteményörök: múzeumé Chovan K., könyv- és régiségtáré 

Mihálfi, zeneiskoláé Benka Gy., tornai szereleté Oláh, rajzgyüjteményé 
Lányi.
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II.

A bekéblezett tan  ulók névsora.
X .  O sztály.

(Osztályfő : D e lh tin y i.)

Balog Lajos, ref., Szarvas Békésm.
Balta Kálmán, r. kath., Batonya Csanádm.
Barbosz Artúr, g. kel., Gyirok Temesm.
Bodnár József, r. kath., Szarvas Békésm.
Benczúr Mihály, ág. ev., „ „
Brachna Pál, ág. ev., „ „
Bukovinszky István, ág. ev., T.-Komlós Békésm.
Butyan Lajos, r. kath., N.-Szénás Békésm.
Buzy János, ág. ev., Szarvas „
Csasztvan János, ág. ev., „ „
Csermák János, ág ev., Szeghalom „ Evk. kilépett. 
Csermák Sándor, ág. ev., „ „
Czibula Péter, ág. ev., Palánka Bácsm.
Dannenfelser Miklós, ág. ev., Ó-Kér Bácsm.
Demcsák József, ág. ev., Szarvas Béskésm.
Engel Béla, móz. v. „ „
Eördögh Ferencz, ág. ev., Csépa Jász-N.-Kún-Szolnokm.
Erdey József, ref., Túrkeve „ „ „
Forster Károly, ág. ev., Szarvas Békésm.
Frank Adolf, móz. v. „ „
Gál Lajos, ág. ev., T.-Komlós „
Gál Pál, ág. ev., Szarvas „
Garay János, ág ev., Petrovácz Bácsm.
Gaylhoffer István, ág. ev., Puszta-Kürt Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Gulyás Pál, ág. ev , Szarvas Békésm.
Guttmann Miksa, móz. v., Szarvas Békésm.
Ilalácsy Imre, r. kath., Nagylak Csanádm.
Iíellebranth István, ág. ev., Szarvas Békésm.
Huszthy Zoltán, ref., Kovácsháza Csanádm.
Hutiray Gyula, r. kath., Sz.-András Békésm.
Janurik György., ág. ev., Szarvas „



Józsa Márton, v. kath., Szarvas Békésm.
Katona Bála, ref., T.-Földvár Jász-N.-Kún-Szolnokm. 
Kilián Béla, r. kath., Orosháza Békésm. Magánt.
Kis György, ág. ev., Szarvas „
Kis Károly, r. kath., Verespuszta Csanádm.
Kiszol Pál, ág. ev., Szarvas Békésm.
Kölni Vilmos, móz. v., Ménes Aradm.
Kolényi Mladen, ág. ov„ Istvánfalva Torontálm.
Kratz Dániel, ág. ev., Pancsova „
Kruchio Gyula, ref., Gyoma Békésm.
Kudlák Pál, ág. ev., Szarvas
Kuntz Jakab, ág. ev., Liebling Temesm.
Ladaj Mózes, g. kel., Batonya Csanádm. Magánt. 
Litauszky Máté, ág. ev., Szarvas Békésm.
Lutz Henrik, ág. ev., Pancsova Torontálm.
Marcsek Lajos, ág. ev., Szarvas Békésm.
Medvegy István, ág. ev., „ n
Melis Pál, ág. ev., „ „
Micsátek Vladimir, ág. ev., Kiszács Báosm.
Mihajlovics Zoltán, g. kel., Sajtény Csanádm. Magánt. 
Mihálfi Emil, ág. ev., Szarvas Békésm.
Molnár Mihály, ref., Gyoma „
Monszpart István, r. kath., Csákó Békésm.
Vagy Géza, ág. ev., Liebling Torontálm.
Nagy József, ref., K.-Tarosa Békésm.
Opauszky Lajos, ág. ev., Szarvas Békésm.
Ott Béla, ág. ev., Makó Csanádm.
Papp Károly, r. kath., Szarvas Békésm.
Pecsenye Dezső, ág. ev., Nagylak Csanádm.
Petrás György, ág. ev., Szarvas Békésm.
Piacsek Pál, ág. ev., „ „
Povázsay Gábor, ág. ev., „ ,,
Prjevara Pál, ág. ev. „ „
Rossiu Gyula, g. kel., Yrány Krassóm.
Salacz Perencz, r. kath., Szarvas Békésm.
Schifií Jenő, móz. v., „ „
Schulcz Lajos, ág. ev. „ „
Strincz Sándor ág. ev. Orosháza „
Szász János, r. kath., Szarvas „
Szilágyi Endre, ref., Gyoma „
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Szilágyi Lajos, ref., Gyoma Békésm.
Szirau Mihály, g. kel., Jam Krassóm.
Szrnka Mihály, ág ev., Szarvas Békésm.
Todoreszku Traján, g. kel., Yinga Tomosm.
Tóth Elemér, r. kath., Kún-Szentmárton Jász-N.-Kún-Sz.-m. 
Yitális István, ág. ev., Szarvas Békésm.
Yukovics Lajos, r. kath., Ivánda Torontálm.
W allner János, ág. ev., M.-Berény Békésm.
W internitz Miksa, r. kath., Szarvas „

Összeg: 80.

II. Osztály.

( O s z t á l y f ő :  Szemián.)

Bácsy Dani, ref., Gyoma Békésm.
Bácsy Károly, ref., „ „
Bállá Károly, r. kath., Kún-Szt.-Márton Jász-N.-Kún-Szolnokm. 
Baross Dezső, ág. ev. Bánfalva Békésm.
Berger Frigyes, méz. v., Szarvas „
Bierbrunner Nándor, ág. ev., Ó-Kér Bácsm.
Boros Jenő, ág. ev., Szarvas Békésm.
Bozóky Almos, r. kath., Kún-Szt.-Márton Jász-N.-Kún-Szolnokm 
Brachna Soma, ág. ev., Nagy-Abony Pestm.
Brengl János, ág. ev., Gyoma Békésm.
Brózik Lajos, ág. ev., M.-Berény „
Csajka János, ág ev., Facset Krassóm.
Czinkoczki János, ág. ev., Szarvas Békésm.
Danes József, ág. ev., Török-Szentmiklós Jász-N.-Kún-Szolnokm. 
Debreczeni Károly, ref., Gyoma Békésm.
Demcsák János, ág. ev., Szarvas „
Duda József, r. kath., „ „
Gaál Károly, ág. ev., „ „
Galantha Ede, ág. ev., Bulkesz Bácsm.
Gerber Miklós, ág. ev., Szeghegy „
Glemboczky Dani, ág. ev., Szarvas Békésm.
Grosz Mátyás, móz. v., Szeghalom „
Haty Sándor, ref., M.-Berény „
Huszthy Kálmán, ref., Kovácsháza Csanádm.
Jancsovics Imre, ág. ev., Szarvas Békésm.
Kasik János ág. ev., „ „ Évk. kilépett.
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Köpenyes Mihály A., ág. ev. Szarvas Békésm.
Köpenyes Mihály J., ág. ev., „ „
Kolozsy András, ref. M.-Berény „
Komlosán Koriolán, g. kel., Mikalaka Aradm.
Kondacs Mihály, ág. e v , Szarvas Békésm. Evk. kilépett. 
Konyecsni István, ág. ev. M „
Kőszeghy Andor, r. k a th , Sámson „
Krämer Vilmos, ág. ev., Bulkesz Bácsin.
Kutassy Dani, ref., Nagykun-Madaras Jász-N.-Kún-Szolnokm. 
Liska György, ág. ev., Szarvas Békésm.
Liska Mihály, ág. e v , „ „
Melis Pál, ág. ev., „ „
Molnár Miklós, ref., Öcsöd „
Német János, r. kath., Szarvas „
Neu Sándor, móz. v., „ „
Nicsovics István, g. kel., Ambrózfalva Csanádm. Kibetegült. 
Nikolajevics Szilárd, g. kel., Dinnyés Torontálm.
Nyemecz Mihály, r. kath., Szénás Békésm. Meghalt.
Pecz Ferencz, ref., Öcsöd „
Petrilla Mihály, g. kel., Mácsa Aradm.
Popovics János, g. kel., Gyula-Varsánd Aradm.
Reguly György, ág. ev., Kondoros Békésm.
Reguly János, ág. ev., „ „
Kibárszky Pál, ág. ev., Szarvas „
Rohoslca Mátyás, ág. ev., „ „
Rosenberg Lipót, móz. v., „ „
Salacz Kálmán, r. kath., „ „
Simon András, r. kath., „ „
Siprák Ernő, r. kath., Nagylak Csanádm.
Soós Géza, ref , Öcsöd Békésm.
Starkenberg Béla, ág. ev., Mosnicza Temesm.
Staudt Gyula, ág. ev., Járek Bácsm.
Stolcz Péter, ág. ev., Cservenka „
Sváby Gyula, r. kath., Szarvas Békésm.
Szabados József, r. kath., Batonya Csanádm. Magánt.
Szánthó János, ref., Temesvár Temesm.
Szathmáry Béla, ref., Vinga Temesm.
Szebegyinszki János, ág. ev., Szarvas Békésm.
Szlovák Emil, ág. ev., „ ,,
Szrnka János, ág., ev., „ „



Szrnka Pál, ág. ev., Szarvas Békésm.
Sztojkovics Aurel, g. kel., Pécska Aradm.
Thomka Géza, ág. ev., Inoka Jász-N.-Kűn-Szolnokm.
Yalastyán Pál, ág. ev., Szarvas Békésm.
Weisz Soma, móz. v., „ „
Zűsz Gyula, móz. v., „ „
Zűsz József, móz. v., „ „

Ö sszeg: 73.

III. Osztály.

(Osztályfő: d r .  Z s i l in s z k y .)

Adám Jenő, r. kath., Uj-Kécske Jász-N.-Kún-Szolnokm. 
Albrochtovics Ede, r. kath., Kondoros Békésm.
Almásy Pál, r. kath., Tiribes Hevesm. Magánt.
Balog Károly, ref., Szarvas Békésm.
Banner Jenő, r. kath., Békés „
Barbosz Géza, g. kel., Gyirok Temesm.
Bobcsek Soma, ág. ev., Szarvas Békésm.
Czakó Zsigmond, r. kath., Török-Szt.-Miklós Jász-N.-Kún-Sz.-m 
Danczkay Antal, r. kath., Tót-Komlós Békésm.
Debreczeni Géza, ref., Gyoma „
Diamant Lajos, móz. v., Endrőd ,,
Dózsa Mór, móz. v., Szarvas
Ebner Béla, ág. ev., Puszta-Göbölyjárás Jász-N.-Kún-Sz.-m. 
Fazekas András, r. kath., Kún-Szt.-Márton „
Gál János, ág. ev., Szarvas Békésm.
Gaylhoffer János, ág. e v , Puszta-Kürt Jász-N.-Kún-Sz.-m.
Gróza Péter, g. kel., Féregyháza. Temesm.
Ilellebranth János, ág ev., Szeghalom Békésm.
Hoffcr János, r. kath., Szentes Csongrádm.
Ilotfiuann Endre, ág ev., Pancsova Torontálm.
Jancsovics Lajos, ág. ev., Szarvas Békésm.
Kádár Szilveszter, r. kath., K.-Szt.-Márton Jász-N-.Kún-Sz.-m. 
Kicsiny Gyula, g. kel., Nagylak Csanádm.
Kirilla Jusztin, g. kel., Székudvar Aradm.
Kiss Gusztáv, ág. ev., Szarvas Békésm.
Kortya Abrahám, g. kel., Kusztély Temesm.
Kramer Károly, ág. ev., M.-Berény Békésm.
Krizsán Miklós, g. kel., Nagylak Csanádm.
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Kun Vilmos, ág. ev., Libling Temesm. Meghalt.
Kunoss István, ág. ev., Orosháza Békésm.
Kutlik Cirill, ág. ev., Tót-Bánhegyes Csanádm.
Magda János, g. kel., Csorvás Békésm.
Marcsek István, ág. ev., Szarvas „
Marsall Pál, ág. ev., „ „
Medvegy Pál, ág. ev., „ „
Mercse János, g. kel., Sajtény Csanádm.
Mócz Pásku, g. kel., Nagy-Pél Aradm.
Molitoris Lajos, ág. ev., Rittberg Temesm.
Moncza János, g. kel., Mikalaka Aradm.
Monspart Dezső, r. kath., Csákó Békésm.
Mótyán Károly, ág. ev., Csabacsüd Békésm.
Ott Zsoltén, ág. ev , Makó Csanádm.
Österreicher Lipót, móz. v., Szarvas Békésm.
Palkovics Mihály, ág. ev., „ „
Petrilla László, g. kel., Mácsa Aradm.
Potoczky Antal, r. kath., Szarvas Békésm.
Rohoska Lajos, ág. e v , „ „
Salamon Gyula, r. kath., Kún-Szt.-Márton Jász-N.-Kún-Sz.-m. 
Sass István, ág. ev. Orosháza Békésm.
Schreiner István, r. kath., Orczyfalva Temesm.
Stark Dezső, r. kath., Makó Csanádm.
Such Béla, ág. ev., Csorvás Békésm.
Such József, ág. ev. „ „
Szemes István, r. kath., Sándorháza Torontóim.
Sztoján János, g. kel., Féregyháza Temesm.
Sztojkovics György, g kel., Pécska Aradm.
Szűcs Elemér, ref., Yésztő Békésm.
Tatay Imre, ág. ev., Tengőd Tolnám.
Taucsán Romulus, g. kel., Nagylak Csanádm.
Tolnay Gábor, ref., B.-Szt.-András Békésm.
Tóth Elek, ref., Vésztő „
Tóth Emil, r. kath., Túra Pest-Pilis-Solt-Kis-Kúnm.
Tötössy Nándor, r. kath., Szerb-Csanád Torontálm.
Túróczy Endre, ref., Szeghalom Békésm.
Yeber Károly, ág. ev., Hajdusicza Torontálm.
Vaitzner Gáspár, móz. v., Szarvas Békésm. Kilépett.
Verthán Jenő, r. kath., Békés „
Ylassits Nándor, r. kath., Szarvas „
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Yostinár Romulus, g. kel., Arad Aradm.
Vostyár Samu, ág. ev., Szarvas Békésm.
Wei dinger Gyula, ág. ev., Gyoma „ Magánt. 

Összeg: 71.

O sztály .

( O s z t á l y f ő  : K o r e n .)

Almásy István, r. kath, Tiribes ITovesm. Magánt. 
Bencsik Pál, r. kath., B.-Szt.-András Békésm. 
Benczúr Imre, ág. ev., Szarvas „
Bierbrunner Gusztáv, ág. ev., O-Kér Bácsin.
Bozóky Árpád, r. kath., Kún-Szt.-Márton Jász-Kúnm. 
Bozóky János, r. kath., „ „ „
Csopják Yilmos, r. kath., Szent-András Temesm. 
Debreczeni Endre, ref., Gyoma Békésm.
Franz Miklós, r. kath., Orczyfalva, Temesm.
Gőbölös Lázár, g. kel., Sajtény Csanádm.
Horváth László, ref., Makó „
Istvánfy Sándor, ág. ev., Szemlak Aradm.
Jedlicska Pál, ág. ev., Valkány Torontóim.
Köpenyes János, ág. ev., Szarvas Békésm. 
Klausnitzer Miksa, r. k a th , Szeghalom Békésm. 
Kóczy Mihály, ág. ev., Szarvas „
Kovács Géza, ág. ev., Csépa Jász-Kúnm.
Kubányi Emil, ág. ev., Glozsán Bácsm.
Kuczkay Emil, r. kath., Szarvas Békésm.
Lázár Lajos, r. kath., Gyula „
Mály Dezső, r. kath., Bánhegyes Csanádm. 
Medveczky Fercncz, r. kath., Szarvas Békésm. 
Mészáros Lajos, ref., Szeghalom „
Mihajlovics István, g. kel., Sajtény Csanádm. 
Ogerlács Sándor, g. kel., Zsidovin Krassóm.
Pántos János, g. kel., Nagy-Pél Aradm.
Petritz Zoltán, r. kath., Szarvas Békésm.
Petz József, ág. ev., M.-Bcrény „
Pól Gábor, ág. ev., Szarvas „
Pollák Rudolf, móz. v., Szarvas „
Richter Fercncz, r. kath., Bánfalva „
Román Kornél, g. kel., Sajtény Csanádm,



ßothfuksz János, ág. ev., Szeghegy Bácsm.
Salacz Lajos, r. kath., Szarvas Békésra.
Sárosy Gyula, ref., „ „
Schreiber Lipót, móz. v., Endrőd „
Steiner Armin, móz. v., Pilis Pest-Pilis-Solt-Kis-Kúnm. 
Steiner Ignácz, móz. v., Batonya Csanádm.
Szegedy László, ref., T.-Földvár Jász-Kúnm.
Szilvásy Balázs, ref., Madaras „ „
Szlávy Kálmán, r. kath., Budapest főv.
Teleszku György, g. kel., Sz. Csanád Torontóim.
Tóth Antal, r. kath., Túra Pestm.
Tóth Mihály, ref., K.-Tarcsa Békésm.
Trnovszky János, ág. ev., Szarvas Békésm.
Trnyik János, ág. ev , „ „
Yarságh Zoltán, ág. ev., Csaba „
Yinkler István, r. kath., Gyula „
Züsz Izidor, móz. v., Szarvas „

Összeg : 49.

"V. Osztály.

( O s z t á l y f ő :  M ih d lfi.)

Achim Mátyás, ág. ev., Csaba Békésm.
Arnold Fülöp, ág. ev., Uj-Yerbász Bácsm.
Art Yilmos, ág. ev., Cservenka Bácsm.
Bácskay Izidor, móz. v., Szarvas Békésm.
Benczúr Pál, ág. ev., „ „
Bordy Dezső, ref., Orosháza „
Chrenka Károly, ág. ev., Tót-Bánhegyes Csanádm. 
Csepcsányi Károly, ág. ev., Kis-Kér Bácsm.
Csörföly Endre, ág. ev., Tót-Komlós Békésm.
Danes Árpád, ág. ev., Szarvas „
Dani Mihály, g. katli., Makó Csanádm.
Deutsch Adolf, móz. v., Czegléd Pestm.
Elefánt Pál, ág. ev., Szarvas Békésm.
Fabriczi Pál, ág. ev., „ „
Groszeszku Gusztáv, g. kel., Batonya Csanádm.
Gúthy Alajos, r. kath., Mezőtúr Jász-Kúnm.
Hanacsek János, r. kath., Szarvas Békésm.
Herkély Sándor, r. kath., Nagy falu Árvám.
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]loffer József, móz. v., M.-Berény Békésm. 
Katzenbach Lajos, ág. e v , Szegszárd Tolnám. 
Kirner Gusztáv, ág. ev., M.-Berény Békésm.
Kiss Béla, ág. ev., Kis-Kőrös Pestm.
Knihár Károly, ág. ev., Csaba Békésm.
Kolozsy Géza, ref., M.-Berény „
Korossy Gyula, ág. ev., Járek Bácsm.
Korponay Mihály, ref., Gyula-Yári Békésm.
Králicz István, r. kath., Makó Csanádm. Kilépett. 
Kubek Szilárd, gör. kath., Csaba Békésm.
Kurcz Fülöp, ág. ev., Istvánfalva Torontálm. 
Likavecz Antal, ág., ev., Nagylak Csanádm.
Löffler Ferencz, móz. v., Csaba Békésm.
Madarász Károly, ref., Túrkevi Jász-Kúnm. 
Matheidesz György, ág. ev., Szarvas Békésm.
Mázor Elemér, ág. ev., „ B
Medvegy Mihály, ág. ev., „ „
Molitorisz Ákos, ág. ev., Rittberg Temesm.
Nesztor Romulusz, g. kel., Batta Krassóm. Magánt. 
Nicsovics Jenő, g. kel., Ambrózfalva Csanádm. 
Niedermayer Antal, r. kath., Gyula Békésm.
Ott Fülöp, ág. ev., Uj-Verbász Bácsm.
Pecsenye István, ág. ev., Nagylak Csanádm. 
Pongrácz István, ág. ev., Felső-Pribely Hontm. 
Ponyiczky János, ág. ev., Szarvas Békésm. 
l ’ovázsay György, ág. ev., „ „
Rácz Endre, ref., Túrkevi Jász-Kúnm.
Rehák Dezső, r. kath., Pancsova Torontálm.
Rumpf Frigyes, ref. Uj-Verbász Bácsm.
Sárközy Adorján, ref., Fegyvernek Jász-Kúnm. 
Schad Vilmos, ág. ev., Sár-Szentlőrincz Tolnám. 
Simkovicz Jenő, ág. ev., Szarvas Békésm.
Simkovicz Pál, ág. ev. „ „
Staudt Vilmos, ág. ev., Járek Bácsm.
Steiner Béla, móz. v., Battonya Csanádm.
Stimm József, móz. v., Szarvas Békésm.
Such Andor, ág. ev., Csaba B
Sziráczky János, ág. ev., Szarvas „
Takács Mihály, r. kath., „ „
Taubinger Béla, ág. ev.,. P. Szenttamás Jász-Kúnm.
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Télessy Kálmán, ág. ev., Szarvas Békésm.
Thuro Károly, ág. ev., Uj-Verbász Bácsm.
Torkos Imre, ág. ev., Szarvas Békésm.
Tormay Dezső, ág. ev., Sajtény Csanádm.
Wagner Adolf, ág. ev., Uj-Verbász Bácsm.
Wagner Dani, ág. ev., Pitvaros Csanádm.
W ack Péter, ág. ev., Kis-Kér Bácsm.
Weinrich Ödön, ág. ev., Szerb-Csanád Torontálm.
Zsilinszky Lajos, ág. ev., Csaba Békésm.

Összeg: 67.

V I. O sztály.

(Osztályfő : M o r a v c s ik .)

Asztalos Sándor, ág. ev., Nagy-Várad Bihann.
Beck Endre, ág. ev., Kis-Harta Pestm.
Benczúr István, ág. ev., Szarvas Békésm.
Bittlingmayer Endre, ág. ev„ Feketehegy Bácsm. Kilépett. 
Braun Mór, móz. v., Szarvas Békésm.
Brengl Lajos, ref., Gyoma Békésm.
Dankó Soma, ág. ev., Petrovácz Bácsm.
Frankó György, r. kath., Szarvas Békésm.
Gábel Jakab, ág. ev , Uj-Verbász Bácsm.
Gál Soma, ág. ev., Szarvas Békésm.
Glasner Adolf, móz. v., Szarvas Békésm.
Godán Sándor, ref., Szerep Bihann.
Greifel György, r. kath., Kun-Szent-Márton, J.-Kun-Szolnokm. 
Groszeszku Mózes, g. kel., Batonya Csanádm.
Hajdú Kálmán, ref., Turkevc J.-Kun-Szolnokm.
Hraniczky Vilmos, r. kath., Szarvas Békésm.
Istvánffy Béla, ág. ev., Szemlak Aradm.
Kemény Géza, ág. ev., Makó Csanádm.
Kemény Gyula, ág. ev., Maglód Pestm.
Kicsin Miklós, gör. kel., Nagylak Csanádm.
Kirila György, gör. kel., Székudvar Aradm.
Kojnok Tamás, ág. ev., Csaba Békésm.
Küzdényi Szilárd, gör. kok, Bugyi Pestm.
Kvasz Albert, ág. ev., Csaba Békésm.
Liska János, ág. ev., Szarvas Békésm.
Mály Lajos, r. kath., Magyar-Bánhegyes Csanádm.



Melis János, ág. ev., Szarvas Békési».
Mészáros Károly, ref., Mező-Túr Békésm.
Misley Endre, ref., Gyula Békésm.
Molnár Albert, ref, Makó Csanádm.
Monspart Andor, r. kath., Csákó Békésm.
Muntyán Aurél, gör. kel., Baracsház Temesm.
Pauker Miksa, móz. v., Fegyvernek J.-Kun-Szolnokm. 
Petrilla János, gör. kel., Mácsa Aradm. Magánt. 
Petrilla Imre, „ „ „ „
Piltz Endre, ág. ev., M.-Berény Békésm. Magánt. 
Pollák Béla, móz. v., Szarvas Békésm.
Raffay Sándor, ág. ev., Czegléd Pestm.
Raksányi Zoltán, ág. ev., Duna-Egyháza Pestm.
Rehák Béla, r. kath., Pancsova Torontálm.
Ruzsicska György, ág. ev., Szarvas Békésm.
Singer Miksa, móz. v., Csaba Békésm.
Soós István, ref, Öcsöd Békésm.
Starkenberg József, r. kath.. Mosnicza Temesm.
Stein Béla, mózesv., Szabadszállás Pestm.
Szabó János, ref., Szeghalom Békésm.
Szrnka István, ág. ev., Szarvas Békésm.
Todoreszku György, gör. kel., Yinga Temesm.
Torkos József, ág. ev., Szarvas Békésm.
Tűrik György, gör. kel., Otlaka Aradm.
Udvardy Károly, ág. ev., Czegléd Békésm.
Varga Gyula, r. kath., Uj-Kécske Pestm.
W einberger Dezső, móz. v., Szarvas Békésm.
Weisz Jakab, móz. v., Kunhegyes J.-Kun-Szolnokm. 
Zlinszky Béla, r. kath., Kondoros Békésm.
Zsiros Imre, ref, Lugos Krassó-Szörénym.

Ö sszeg: 56.

T7"XX. O sztály.

(Osztályfő : l i e n k a  G y u la .)

Albertényi Adolf, ág. ev., Szentes Csongrádm.
Albu Adám; g. kel., Szárcsa Torontálm.
Ammer Nándor, r. kath., Szarvas Békésm.
Benczúr Jenő, ág. ev., Szarvas Békésm.
Benedikty Kálmán, ág. ev., Békés „



Benjacs Simon, ág, ev., Palánka Bácsm.
Beöthy Pál, ref. Szarvas Békésm.
Berbekucz Péter, g. kel., Gyula Békésm.
Csiky Gyula, r. kath., Almás-Kamarás Áradni.
Daróczy Elek, ref., Karczag Jász-Kúnm.
Diamant Soma, móz. v., Endrőd Békésm.
Engländer Samu, móz. v., Öcsöd „
Esztergály Dezső, ág. ev., Isaszeg Pestm.
Fabriczy Samu, ág. ev., Szarvas Békésm.
Fail Zoltán, r. kath., Battonya Csanádm.
Félix Andor, ág. ev., B.-Csaba Békésm.
Frey Géza, móz. v., Békés „
Frnda Mihály, ág. ev., Csaba Békésm,
Gonda Antal, móz. v., Sz.-András „
Green Nándor, r. kath., M.-Kovácsháza Csanádm.
Grósz Kálmán, móz. v., Szeghalom Békésm.
Halász Gyula, ref., Makó Csanádm.
Hanacsek Béla, r. kath., Szarvas Békésm.
Hasenfeld Ábrahám. móz. v., Szirák Nógrádm.
Horváth Jenő, ref., Szentes Csongrádm.
Hungerleider József, móz. v., Csaba Békésm.
Jeszenszky Pál, ág. ev., Fibis Temesm.
Jilly Béla, r. kath., Makó Csanádm.
Krcsmárik Elek, ág. ev., Csaba Békésm.
Kubek Gábor, g. kath. „ „
Kán Árpád, ref., Mező-Túr Jász-Kúnm.
Lénárt István, ref. „ „
Marjalaky Jenő, ref., Békés Békésm.
Mihálfi József, ág. ev., Szarvas „
Mihálik János, r. kath., Gyula Békésm.
Miskolczy Péter, ref., Mező-Túr, Jász-N.-Kún-Sz. Kibetegült. 
Nánásy Géza, ref., Körös-Ladány Békésm.
Orbán Ferencz, ref. Szeghalom „ Magánt.
Peros Sándor, r. kath., Temesvár Temesm.
Rambovszky Jenő, r. kath., Szentes Csongrádm.
Ilapcsák József, r. kath., Orosháza Békésm.
Rácz Sándor, gör. kel., Csaba. „
Reichberger Sándor, móz. v., Szentes Csongrádm.
Róth Géza, ág. ev., O-Yerbász Bácsm.
Serbán Aurél, g. kel. Sz.-Csanád Torontálm.



Somogyi Ákos, ref., Sámson Békésm.
Steiner Soma, móz. v., Szeghalom Békésm.
Stock Jenő, r. kath., N.-Teremia Torontálm.
Schäfer Lajos, ág. ev., Cservenka Bácsm.
Szabó Sándor, r. kath., Dombiratos Csanádm.
Szerb Péter, g. kel., Fekete-Győrös Biharm. Magánt. 
Sziráczky Gyula. ág. ev., Szarvas Békésm.
Szűcs Sándor, ref., Mező-Túr Jász-Kúnm.
Tabajdi József, ref., Szarvas Békésm.
Tamasel József, g. kel., Yrány Krassóm.
Teister János, r. kath., Békés Békésm.
Tóth Imre, r. kath., Szcnt-András „
Tóth Imre, ref., Körös-Tarcsa „
TőtÖ8y Kálmán, r. kath., Sz.-Csanád Torontálm.
Yincze Endre, ref., Békés Békésm.
W ellner Ruben, móz. v., Mező-Túr Jász-Kúnm.
Zachariás Dezső, r. kath., Árpád Biharm. Magánt. 
Zitkovszky István, r. kath., Pancsova Torontálm.

Összeg: 63.

O sztály.

(Osztályfő : C h o r d a  K á r o ly .)

Bartóky József, ref., Csaba Békésm.
Bella Cziril, ág. ev., Csaba Békésm. Kilépett.
Brüll Lajos, móz. v., T.-Szent-Imre Jász-Kúnm.
Csiszár János. r. kath., Szarvas Békésm.
Dimitreszku Imre, g. kel., Keszincz Temesm.
Dubenetzky József, r. kath., Temesvár Temesm.
Egyed István r. kath., Szentes Csongrádm.
Erlich Béla, móz. v., Fegyvernek Jász-Kúnm.
Fejérváry Ferencz, ref., Szegvár Csongrádm.
Fernbach János, r. kath., Orczyfalva Temesm.
Frank Béla, móz v., T.-Földvár Jász-Kúnm.
Gajáry Ferencz, r. kath., Temesvár Temesm.
Garay Endre, ág. ev., Petrovácz Bácsm.
Glasner Jakab, móz. v., Szarvas Békésm.
Glük Jakab, inóz. v., T.-Roff Jász-Kúnm.
Gremsperger István, r. kath., Török-Sz.-Miklós Jász-Kúnm. 
Groszmann Sándor, móz. v., Losoncz Nógrádm.
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Hanák Lajos, nióz. v., Szarvas Békésm. Kilépett.
Hasitz József, r. kath., Szolnok Jász-Krinm.
Haty Károly, ref., M.-Berény Békésm.
Haubert Nándor, r. katli., Monostor Temesm.
Ilerrstein Gyula, ág. ev., Kiszács Bácsm.
Horváth Zoltán, ág. ev., N.-Tószeg Torontálm.
Jausz Sándor, ág. ev. Szeghegy Bácsm.
Jurenák Sándor, ág. ev., T.-Sz.-Miklós Jász-Kúnm. 
Kertész Sándor, r. kath., Mező-Túr Jász-Kúnm.
Kohn Sándor, móz. v., Öcsöd Békésm.
Kronstein Albert, móz. v., Mező-Túr Jász-Kúnm.
Kuczkay Zoltán, r. kath., Szarvas Békésm.
Lengyel Gyula, ág. ev., ., „
Melis István, ág. ev., „ „
Micsátek János. ág. ev., Kiszács Bácsm.
Molnár József, móz. v., Karczag Jász-Kúnm.
Návay Aladár, r. kath., Makó Csanádm.
Neufeld Ede, móz. v., Kisújszállás Jász-Kúnm.
Panajoth Miksa, r. kath., Lippa Temesm.
Pollák Zsiga, móz. v., M.-Berény Békésm.
Popovics Győző, g. kel., Békés Békésm.
Salacz Dezső, r. kath., Szarvas Békésm.
Sál Gyula, r. kath., Békés Békésm. Kilépett.
Schöffer József, r. kath., Fehértemplom Temesm. 
Schwarcz József, móz. v., Endrőd Békésm. Kilépett. 
Senkey Gyula, r. kath., Békés Békésm.
Serbán György, g. kel., Szerb-Csanád Csanádm. 
Sonkovics János, g. kath., Makó Csanádm.
Spét Henrik, móz. v., Szarvas Békésm.
Spitzer Sándor, móz. v., Mező-Túr Jász-Kúnm.
Staudt Péter, ág. ev., Járek Bácsm.
Such Kálmán, ág. ev., Bodzás Aradm.
Sváby Ödön, r. kath., Szarvas Békésm.
Székács Pál, ág. ev., Orosháza Békésm.
Szokolay Pál, ág. ev., T.-Komlós Békésm.
Sztaricskay Kálmán, ág. ev., Szarvas Békésm. Magántan. 
Szutter Vilmos, ág. ev., Bikács Tolnám. Kilépett.
Tesik János, r. kath., Abony Pestm.
Tóth Béla, ref., Makó Csanádm.
Tóth József, ref., Makó Csanádm.



Tóth Mátyás, r. kath., K.-Szent-Márton Jász-Kúnm.
Trebics Miksa, móz. v., Szarvas Békósm.
Ungár Manó, móz. v., Szarvas Békósm.
Varga Károly, rcf., Békés Békésm.
Vukuleszku Titus, gör. kel., Sólymos Aradm.
Wallfisch Ferencz, móz. v., Csaba Békésm.
W alter Mátyás, ref., Uj-Verbász Bácsm.
Weisz Áron, móz. v., Szolnok Jász-Kúnm.
Zvarinyi Lajos, ág. ev., Szarvas Békésm.

Összeg : 66.
Főösszeg: 525,

melyből magánlag tanulván 15, kilépvén 13, meghalván 2, nyilv. 
tanulóul végig bejárt 495.

Tó



I I I .

E lőadott ta n tá rg y a k  vázla ta .
Egészben véve a tanítás ezidén is az „ácsát“ tanterv alapján tö r 

tént, mint a mely 1869 óta az ágost. hitv. evang. gymnásiumokra á l
talán kötelező, — de nálunk is, miként a társintézeteknél, eltérések
kel több helyütt a mathesis, német nyelv, földrajz és történelem elő
adását illetőleg, — és kiegészítve már régebb óta a rajzolás és torna 
kötelező tanításával.

a) Vallástan.
X oszt. hetenként 2 ó ra : bibliai történet Pálfy József nyomán 

elbeszélve kér. hit- és erkölcstan alapjául Luther kiskátéja használa
tával. Szeineltebb egyházi dalok szövege emlékelve s éneklésre be
gyakorolva. T a n á r: Szemián.

II. oszt. hét. 2 óra : az I-ső osztályban elővett tárgyak és vezér
fonalak folytatva és végezve. Tanár : Szemián.

III. oszt. hot. 2 óra : a kér. egyház történelme Ilaan L. egyház
tört. könyvecskéje nyomán. Gyakorlás az éneklésben. Tanár : Koren.

IY. oszt. hét. 2 óra : kér. hit- és erkölcstan, Székács kátéja nyo
mán. Az egyházi éneklés gyakorolva. Tanár : Koren.

V. oszt. hét. 2 óra : ó-szövetséghez bevezetés Zsarnay nyomán. 
Az oktató könyvek szemelt szakaszainak olvasása, népszerű fejtege
tése, és emlókelése. Ének gyakori. Tanár : Lányi.

VI. oszt. hét. 2 óra : bevezetés az uj-szöv. könyvekbe Zsarnay 
szerint. Tanító könyvekből nehány szakasz olvasva, népszerüleg fejte
getve, ós emlékelve. Ének gyakori. Tanár : Lányi.

VII. oszt. hot. 2 óra : egyetemes és hazai prot. egyháztört. a Pálfy- 
féle tanfonal szerint. Egyh. ének. T a n á r: Lányi.

VIII. oszt. hét. 1 ó ra : Zsilinszky M. tanfonala szerint a kér. 
hit és erkölcstan. Egyházi énekek. Tanár : Benka.

Jegyzet. Más vallásuak illető hittanáraiktól nyertek oktatást m a
gában a tanodában.

b) Magyar nyelv, stíl, irodalom.
I. oszt. hét. 4 ó ra : a laktan; egyszerű és összetett mondatok 

Torkos L. nyelvtana nyomán, hetenkint két írásbeli feladvány ; Del-



liányi olvasókönyvéből 39 olvasmány fejtegetve és emlékelve, 26 ol
vasva és elmondva. T anár: Delhányi.

II. oszt. hét. 3 óra: k. k. Simonyi Zs. kis nyelvtanának II. része 
és Zsilinszky M. Életirati vázlatai: I. Rész, Ókor. Elővétetett a mon
dattan, leginkább gyakorlati alapon; a mondatrészek és mondatok 
használatának és szabályainak az olvasmányokból való elvonása s az 
igy nyert ismeretek rendszerbe való foglalása a tankönyv alapján. Stíl
gyakorlatul : a mondattan gyakorlására otthoni és iskolai dolgozatok, 
leírások a közvetlen tapasztalatból s elbeszélések leginkább a történe
lem tárgyalt köréből, költemények emlékelve és fejtegetve. Tanár : 
Moravcsik.

III. oszt. hét. 3 óra: Arany „Toldi“-ja olvasva tárgyi és mon
dattani magyarázattal, nagyrészt emlézve is. Zsilinszky M. „Eletir. 
vázl.u-ból prózai olvasmányok fejtegetése. Az olvasmányok alapján: a 
mondattan befejezése ; a szóképzés és szóösszetétel. A költői olvasmá
nyokon a verstan elemeinek ismertetése. írásbeli feladványok : mon
dattani gyakorlatok; stílgyakorlásul a magyar és latin olvasmányok 
(Kis Livius) reprodukálása; továbbá leírások, elbeszélések, értekezé
sek. Tanár : Zsilinszky.

IY. oszt. hot. 3 ó ra : k. k. Baráth olvasókönyve és Arany „ Toldi 
Estéjé.“ A körmondattan részletes tárgyalása: a fogalmazványok áta- 
lában ; az ügyiratok. A vers elem ei: ütem, láb, rím ; az ismertebb 
hangsúlyos és mórás verssorok. A stílgyakorlatok leginkább a Toldi 
trilógiára vonatkoztak : Toldi ifjúsága. A prágai kaland. A nápolyi 
hadjárat előkészületei. Az első győzelmek. Canóza ostroma. Bulmóna 
ostroma. Aversa bevétele. A nápolyi hadjárat vége. Toldi Nagyfaluban. 
A Gyulafi testvérek párbaja. Toldi párbaja az olasszal. Toldi halála. 
Tanár : Moravcsik.

Y. oszt. hét. 3 ó ra : k. k. Greguss Ágost költészettana és Torkos 
László költészettani olvasókönyve és prózai olvasmányai. Elbeszélő s 
leiró prózai s költői műfajok elméleti s gyakorlati ismertetése. Olvas
mányok Zrinyiász, Buda halála, Bachname, Nibelung és Kalevalából. 
Iskolai és otthoni dolgozatok. T a n á r: Mihálfi.

VI. oszt. hét. 3 ó ra : k. k. Greguss Ágost költészettana és Torkos 
László olvasókönyve. Az átalános stíltan ; a stíl kellékei; trópusok, 
figurák. A lyrai és elmélkedő költészet különösen; a műfajok jelleme 
és külömbsóge megfelelő olvasmányokon összehasonlitólag szemléltetve 
s ebből elmélete elvonva. A széptani alapfogalmak magyarázata ; a 
tárgy és tárgyalás szépsége ; a nyelvbeli előadás átalános formái. A 
lyrai és elmélkedő költők közül behatóbban olvastattak: Berzsenyi)



Petőfi, Tompa, Arany. A stílgyakorlatok a tárgyalt tanagyag gondo
lata köréből indultak ki. Tanár : Moravcsik.

YII. oszt. hét. 3 ó ra : az első félévben szépészeti tájékoztatás 
alapján főként a drámai költészet elmélete tárgyaltatott Greguss Ágost 
magyar költészettana szerint. E tárgy önálóbb földolgozása érdekében 
a hazai s világirodalmi jelesebb szinmüvek részben olvastattak s stíl
munkák alakjában feldolgoztattak. A második félévben Torkos L. irály- 
tani vázlata szerint a szónoklat elmélete vétetett elő, megfelelő iro
dalmi művek elolvasása s elemzése által támogattatván az elmélet. 
A jelzett tananyaggal párhuzamosan vezettetett a stíl, mint azt az 
irály-feladványok jegyzéke alább mutatja. Tanár : Benka.

VIII. oszt. hét. 2 ó ra : magyar nemzeti irodalom története Névy 
László tan- és olvasókönyve nyomán; otthoni dolgozatok: beszéd ér
tekezések, elmélkedések ; tárgy az osztály gondolat- és tananyagja kö
réből véve; czél: tárgylagosabb és önállóbb Ítélet s felfogás feltünte
tése. Előadó: Chován.

c) Latin.

I. oszt. hét. 6 óra : Scliultz-Kis Lajos-féle latin nyelvtan nyomán : 
rendes névszók ragozása; rendes cselekvő , szenvedő-, álszenvedő-igélc 
hajlitása ; elöljárók ; szavak emlékelése s azoknak mondatokba fűzése ; 
második félévben 27 fordítási gyakorlat Scliultz-Kis Lajos-féle latin 
gyakorlókönyvből. T anár: Delhányi.

II. oszt. hét. 6 óra : rendhagyó nevek és igék ragozása megfe
lelő magyar latin és latin magyar fordítási gyakorlatokkal száinszerint 
116; fejtegetve, fordítva s részint emlékelve 25 latin szövegű olvas
mány a Scliultz-Kis Lajos-féle latin nyelvtan és gyakorlókönyv nyo
mán. Tanár : Szemián.

III. oszt. hét. 6 óra: Polgár Gy. „Kis L ivius“-n fonalán a mon
dattani szabályok ismertetése és gyakorlása, főleg a szóegyeztetés, ese
tek használata, továbbá az idők és módok. A szövegből 19 szakasz 
olvastatott, fordíttatott s dolgoztatott át tárgyi, nyelv- és mondattani 
fejtegetésekkel; 11 szakasz emlózve is Latin-magyar fordítási gyakor
latokul a Schultz-K is-féle latin gyakorlókönyvből a mondattani sza
bályoknak megfelelő fordítások vétettek elő. Tanár : Zsilinszky.

IV. oszt. hét. 6 óra : a latin alak- és mondattan ismétlése, az 
gyakorlatilag, ez rendszerint könyvnélkülözve is, prosodia elemei 
Schultz-Kis nyomán ; a Polgár György-iéle Kis Liviusból a római köz
társaságnak kora a decemvirek elüzetéséig ; a költői függelékből : 
gnomák, Phaedrusból nehány mese, Ovidius búcsuzása Rómától és a
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Fabiusok ; Írásbeli gyakorlásul a mondattani szabályoknak megfelelő 
gyakorlókönyvi példák. T a n á r : Koren.

Y. oszt. hét. G óra. Még pedig 4 órában C. ,/. Caesar ,,De hello 
Galileo“ I. könyvéből 41 cap. olvasva, fordítva mondattani és tárgyi 
fejtegetésekkel; 20 cap. em lézve.— Ovidius „Meta.morphu-bó\ a „Négy 
korszak“ és az „Özönviz“ fordítása, fejtegetése, „Trist, lib. I-ból 3-ik 
elegia, a „Fast“-ból „Árion“ és „Gabii“ fordítása, fejtegetése; a „Négy 
korszak“ és „Gabii“ emlézve. — Két órában (ez Kicska vezetése mel
lett) a Kolmár-Sváby-féle gyakorlatokból fordítás. T a n á r: Zsilinszky.

YI. oszt. hét. 6 óra : még pedig 4 órában Cie. in Catil. I. és 
Yirg. Aon. I.; 2 órában a Kolmár-Sváby-féle gyakorlatokból fordí
tások. T anár: Kicska.

VII. oszt. hét. 6 óra : Bevezetések nyomán olvastattak : Sallus- 
tius Catilinája és Jugurthája (némely szakasznak csak tartalma lett 
ismertetve.) Virgilius Aeneiséből az Y. ének, — Cicero beszéde Ar- 
cliias költő mellett. Többször zártdolgozás. Fordítási gyakorlatok 
Kolmár-Sváby szerint.*) Előadó : Tatay István.

V ili. oszt. hét. 6 óra : Bevezetések nyomán olvastattak : Taciti 
Annales I-nek nagyobb része (más része vázolva), és Horatius, még 
pedig a satirák I. könyvéből a 6- és 9-ik sat., az epistolák I. köny
véből a 10-ik levél, az epódok könyvéből a 2-ik mű, a 4 óda könyv
ből összesen 22 szomeltebb mű, végre a liber de arte poetica. Több
ször zártdolgozás latinból magyarra és viszont. Azonkívül otthoni ford, 
gyakori. Előadó : Tatay.

d) Görög.

V. oszt. hét. 4 óra : Curtius-Haberern-féle nyelvtan első fele, 
u. m. hangtan, elemtan, névtan és igetan a „mi“ igék második osz
tályáig, 65 olvasási gyakorlattal, a Schenkl-Kis-féle elemi olvasókönyv 
szerint. Tanár : Lányi.

VI. oszt. hot. 4 óra : a Curtius-Haberern-téle nyelvtan nyomán 
végezve a „mi“ végzetű és rendhagyó igék megfelelő gyakorlatok kí
séretében. Curtius-II aber er a-féle mondattan, kapcsolatban példák kere
sésével és készítésével. Olvasmányok Xenophon Anabasisának máso
dik feléből a VlII-ik fejezetig, fordítva nyelv- és mondattanilag ele
mezve, — részben emlézve is. Olvasmányoknál a Horváth Zs.-í6\e 
tankönyv használtatott. Tanár : Lányi.

*) A fordítási gyakorlásokat itt is, mint V- és VIII-ban szíves volt Kicska ta
nár vezetni.



VII. oszt, hét. 4 óra : a hellen hősi versmérték ismertetése után 
Homer Iliasából a III-ik ének egészen,, az I. V. VI. és IX-dik ének
ből nagyobb szemelvények fordítva, elemezve, magyarázva, részben 
emlézve is a Hochegger-íé\e kiadás szerint. Továbbá Horváth Zs - féle 
Xenophon nyomán a Ivyropaediából 3, és Szókratész nevezetességei
ből 2 nagyobb szakasz fordítva, elemezve, magyarázva. Tanár : Lányi.

VIII. oszt. hét. 4 óra : Bevezetések nyomán Homér Iliasából 
három ének, Demosthenesből egy kisebb politikai beszéd. Többször 
zártdolgozás. Előadó : Tatay.

e) Német.
II. oszt. hét. 3 ó ra : Ballagi K. nyomán gyakorlás az olvasás, 

irás és ragozásban, szavak és mondatok emlékelése, fordítási kísér
letek, 3 fejtegetett leírás emlékelve. Tanár : Szemián.

III. oszt. hét. 3 óra : Ballagi K. nyelvtana és olvasókönyve sze
rint. A nyelvtan második folyamának 94—160. fordítási czikke nyo
mán a nevek gyenge és erős ejtegetése, a melléknevek fokozása, a 
számnevek és a gyenge és erős hajlitású igék használata gyakoida- 
tilag. Az olvasókönyv 20 olvasmánya fordítva, fejtegetve és könyv
nélkülözve. Tanár: Koren.

IV. oszt. hét, 3 óra : az alak- és mondattan Ballagi K. nyelv
tana és olvasókönyve nyomán; helyesírási szabályok; fordítási gya
korlatok magyarból németre s 18 olvasókönyvi czikk fejtegetve, for
dítva és emlézve. Tanár : Koren.

V. oszt. hét. 2 óra : k. k. Heinrich Gusztáv tan- és olvasókönyve. 
Fejtegetve és emlékelve Kleist egy idyllje, Wieland Oberonjának I-ső 
éneke, részletek a Xibelungból és Zrinyiasból. Fordítások költői és 
prózai leiró és elbészélő műfajok elmélete németből magyarra. Ford í
tások a 8váby-Kolmár-féíe gyakorlatokból magyarból németre. Önálló 
német stilgyakorlatok. Tanár : Mihálfi.

VI. oszt. hét 3 óra : k. k. Heinrich Gusztáv tan- és olvasókönyve.
I. Rész. A lyrai és oktató költészet különösen. Fejtegettetek és né
mely részben emlékeltetett Herder „Cid“-je, a megfelelő történeti és 
széptani előismeretek alapvetésével. A stílgyakorlatok az olvasmányok 
alapján, különösen a történeti Cidre, Herder forrására, a rímes k ró 
nikára, a poémára, a romanczokra vonatkozólag. Tanár : Moravcsik.

VII. oszt. hét. 3 óra : k. k. Heinrich Gusztáv tan- és olvasó
könyve, III. Rész. A német irodalom története a legrégibb időktől 
az első sziléziai iskoláig. A stilgyakorlatok leginkább a llildebrand- 
dalt, az állateposzt, az udvari költészet anyagát tárgyalták. Tanár ; 
Moravcsik.



YIII. oszt. hét. 2 óra : német irodalom a 17-ik századtól kezdve 
a romantikusokig. Olvasmány : Hermann és Dorothea. Göthe. T. k. 
Heinrich Gusztáv. 10 otthoni és 3 zártdolgozat. Előadó ; Szendy.

f) Földrajz és történelem.
I. oszt hét. 3 óra : mennyiség- és természettani földrajz elemei, 

az óczeánok s azok részei, a földközi tenger körül fekvő országok és 
Magyarország földrajza, Batizfalvi földrajza nyomán. Tanár : Delhányi.

II. oszt. hét. 2 óra : Európa minden államainak politikai föld
rajza, az Osztrák-Magyar birodalom kivételével, Batizfalvi földrajza 
nyomán, Tanár : Delhányi.

III. oszt. hot. 3 óra, még pedig földrajz egy órában : Ázsia, 
Afrika, Amerika, Ausztrália ismertetése; (tankönyv mint a Il-ik oszt.- 
ban), történet 2 órában. Zsilinszky M. „Eletír. Vázl.“-ból a közép- és 
újkor nevezetesebb történelmi alakjainak életrajza. Tanár : Zsilinszky.

IY. oszt. hét. 3 óra : Magyarország földrajza tekintettel az osz
trák-magyar monarchiára, k. k. Mihálfi József. Magyarország és Ausz
tria földrajza. — Magyarország történelme. Dierner-Mihálfi k. k. sze
rint. Megfelelő térképek rajzolása és kortáblák készítése. Tanár : 
Mihálfi.

Y. oszt. hét. 3 óra : k. k. Szilágyi Sándor világtörténelme első 
rész, egyiptomiak, phoeniciek, görögök és rómaiak a császárság ko
ráig. Megfelelő térképek rajzolása. Tanár : Mihálfi.

VI. oszt. bet. 3 óra : k k. Okányi Római Régiségei és Szilágyi S. 
középkora. A római régiségtan, a középkor története, különös tekin
tettel a középkori államalakulásokra s intézmények fejlődésére a re- 
naissanceig. Tanár : Moravcsik.

VII. oszt. hét. 3 óra : Szilágyi S. k. k. fonalán az újkor törté
nete, főtekintettel az államok kulturális és politikai fejlődésére. A 
politikai földrajzból Jablonszky János k. k. fonalán a nagyhatalmak 
szellemi és anyagi műveltségének s alkotmányának ismertetése. Ta
nár : Zsilinszky.

VIII. oszt. hét. 3 óra : Magyarország történelme főtekintettel az 
alkotmány fejlődésére, a kútfők és történelmi irodalomra. Tanár : 
Mihálfi.

g) Mennyiségtan.

I. oszt. hét. 2 ó ra : a négy alapművelet közönséges és tizedes 
törtekkel, méter-mérték ismertetése; vonalak, szögek, egyenközü vo
nalak, háromszögek, négyszögek. T anár: Delhányi.

II. oszt. bet. 3 ó ra : viszonyok, arányok, hármasszabály, kamat-
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számolás, olaszszabály, pénzism e; egyközények és háromszögek térszá- 
mitása, ábrák átalakítása, ábrák részekre osztása, arányos vonalok, 
háromszögek hasonlósága. T an á r: Delhányi.

III. oszt. hét. 3 óra : számtan Mo m ik-Schmidt tankönyve szerin t: 
összetett viszonyszámolások, összetett hármas szabály, társaságszabály, 
vegyitési szabály; határidő számolás, kamatos kamatok. Mértan Moc- 
nik-Szabóky szerin t: A kör és kiszámítása, a kerülék. Tanár: Mihálfi.

IY. oszt. hét. 3 ó ra : számtan Mocnik-Szász, k. k. (II) szerin t: 
ellentett algebrai mennyiségek, a mennyiségek összevonása, osztása, 
törtek, hatványozás, gyökvonás, elsőrendű egyenletek egy és több is
meretlennel. Mértan Mocnik-Szabóky k. k. (II) szerin t: vonalok, lapok 
a térben, testszögek testalakok, felület és térfogat-számítás. Előadó : 
Chován.

V. oszt. hét. 4 óra : Algebra. A négy alapműtétel egész és tört
számokkal, közös osztó és többszörös, a tizedes számok oszthatósága, 
törtszám, arány és arányiatok. Tankönyv M auritz Rezső. Mértan. A 
síkmértan. T. k. Abel Károly. Előadó : Szendy.

YI. oszt. hét. 3 ó r a : Algebra. Hatvány és gyökmennyiségek, 
végszerütlen és képzetes számok, logarithmusok, elsőfokú egyenletek 
egy és több ismeretlennel. T. k. Mauritz Rezső. Mértan. Síkhárom- 
szögtan. T. k. Abel Károly. Előadó : Szendy.

YII. oszt. hét. 3 ó ra : Másodfokú egyenletek egy és két isme
retlennel magosabb fokuak, melyek négyzetesekre visszavihetők, kitevős 
egyenletek, határozatlan egyenletek, számtani és mértani haladványok, 
kamatoskamat és járadék-számítás egybevetéstan, kéttagi tantét. K. k. 
Mauritz Rezső. Mértan. Tömörmértan és gömbháromszögtan. E lő

adó : Szendy.
VIII. oszt. hét. 2 óra : a felgymnasiumban végzettek ismétlése. 

T anár: Szendy.

h) Természettan.

III. oszt. II. félévben hét. 2 óra : kísérleti természettan Greguss 
Gyula tankönyve nyomán : a testek általános tulajdonai, a részecserők 
ha tása ; vegytan : hydrogen, oxygén, nitrogén, natrium, kén, aljak, sa
vak bemutatva tulajdonaik és hatásaik ism erte tve; hőtan. E lőadó : 
Chován.

IV. oszt. hét. 3 ó ra : kísérleti természettan Greguss Gyula tan 
könyve nyomán ; a szilárd, folyékony és légnemű testek egyensúlya, 
mozgása, a hang-, a fény-, a delej esség és villamosság tüneményei. 
Előadó : Chován.



VII. oszt. hét. 2 ó ra : mennyiségtani és természettani földrajz. 
T. k. Bertanlarffy J. és Roth Samu. Előadó : Szendy.

VIII. oszt. hét. 6 ó ra : természettan dr. Aht Antal tankönyve 
nyomán az előző osztályokban szerzett, szükség szerint ismételt tan
anyag alapján, főfigyelem az eredmények s tényezők viszonyainak 
mathematikai kifejezésére fordittatott. Előadó : Chován.

i) Természetrajz.
I. oszt. Ilet. 3 óra: Dorner szerint emlősök és rovarok. T a n á r. 

Szemián.
II. oszt. hét. 3 ó ra : Dorner szerint madarak, hüllők, halak, ké

sőbb növénytan. T anár: Szemián.
III. oszt. I. félévben hét. 2 óra ásványtan: Dorner .József kisebb 

tankönyve nyomán, a könyvben leirt ásványok bemutatva, lényeges 
tulajdonaik megfigyeltetve, ez alapon tárgyaltatott az alakokról és a 
physikai tulajdonokról szóló általános rész. Előadó : Chován.

V. oszt. hot. 2 ó ra : az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai 
dr. Roth Samu kézikönyve nyomán. Előadó : Chován.

VI. oszt. hét. 3 óra : I. félévben az állattan Tkomé-Paszlavszky 
szerint; II. félévben a növénytan Pokorny-Dékánig természetrajza nyo
mán. T an á r: Koren.

j) Bölcsészeti előtan.

VII. oszt. hét. 2 ó ra : gondolkodástan Beck-Greguss vezérfonala 
szerint elővétetvén, e tárgy gyakorlati átdolgozásánál példatárak szer
kesztettek a tanulók által s azok kölcsönösen biráltattak. Tanár : Benka.

V ili. oszt. hét. 2 ó ra : tapasztalati lélektan Beck-Greguss kézi 
könyve szerint részben bővitve, Rosenkranz, Lotze, Esser müveinek 
alapján. T an ár: Benka.

k) Mértani s szabadkézi i*ajz.

1. oszt. hét. 2 óra : Schroeder és Ziehrer rajzolási mintagyüjte- 
ményei vétetvén elő, bevezetőleg mind azon fogalmak fejtegetve let
tek, melyek a rajzolás értelmes gyakorlására nélkülözhetlenek a kez
dőknek Szemmérték, kézügyesség és Ízlés kölcsönös fejlesztése foko
zatosan vezettetett. Tanár : Benka.

II oszt. hét. 2 óra : Schroeder és Andel Antal vezérfonala s 
mintagyöjteménye vétetvén alapúi utóbb a tollrajz és színezés által a 
változatosság és különböző kiviteli módokban fejlő jó ízlés rnűvel- 
tetett. T anár: Benka.
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III. oszt. hét. 2 óra : egyszerű díszítmények fokról-fokra több 
kör és ív-vonalok alkalmazásával; színek vegyítése és kezelése. Ta
nár : Mihálfi.

IY. oszt. hét. 2 óra : a távolati rajzolás elemei : vonalak és 
testek a távolaiban; színek kezelése; a térkép-készítés elemei. T anár: 
Mihálfi.

Y. oszt. hét. 2 óra : Szemlén és Julién mintái szerint könnyebb 
arczok, azután mellképek rajzónnal, fekete krétával; Svffenhau.er és 
C. Mosen szerint nehány könnyebb építészeti rajz tollal és tu ss a l; 
végre a „Stuttgarter Ornamentenschatz^-bó1 12 római stylü ékítmény több 
színnel. Tanár : Lányi.

1) Szépírás.
I. oszt. hét. 2 ó ra : előadta egy tanítójelölt ifjú.
II. oszt hét. 2 óra : mint I-ben.

m) Testgyakorlás.
A testgyakorlásban mind a nyolcz osztályt, még pedig két né

pesebbnek ketté osztása mellett, összesén 10 csapatonként, kót-két 
heti órával, mi a tanárra 20 heti órát eredményez, kötelezően oktatta 
Oláh Mikiás tanár. Melegebb időben tornázás helyett úszás. Yan a 
testgyakorláshoz egy főgymnasiumi tornacsarnok és úszóiskola, m ind
kettő megfelelően felszerelve, a tornatanár ügyelete alatt.

n) Szakirányos előkészítés tanítóságra.
Az ide tartozó tárgyakat előadták : Benka Gyula igazgató heti 

10, Kicska D. tanár heti 8 órában. Ezekre vonatkozva lásd Benka 
igazgató önálló kimutatását V. alatt.

o) Egyleti s önkéntes gyakorlatok.
I. Dalegi/let. A műéneklést hetenkinti 5 órában dalkar czímen 

186 tanuló gyakorolta Benka Pál műénektanár szakszerű vezetése 
alatt, elsajátítva a következő műveknek 4 hangon való éneklését:

Yeni sancte.
Hymnus.
Szózat.
Honfi imája.
Honfidal, zenéjét írta Doppler K.
A bűnbánó. „Ilinaido“ dalműből Händel G. Er.
Ima „Nabuco“ dalműből Yerditől.
Párisi ifjúság.
Yadászkar. Weber Eüryanthe dalművéből.
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Lützow vadászdala Weber-től.
Czigánynök kardala „Traviáta“ ez. dalműből Verdi G.
Bár a bánat sötét . . . .  Bőgi magyar dal.
Amott egy agg cserfa zöldül . . . Népdal egyveleg.
Hervad a rét virága . . . Népdal egyveleg.
Jaj de nagyon gyászos az éj . . .
Csendes alkony . . .
Tarka madár . . . frissel.
Nem nézem én . . . frissel.
A virágnak megtiltani nem lehet . . . frissel.
Vándor dal. Abttól.
Járjatok be minden földet. Induló.
llcrtelendy ezredes indulója Kardalosítá Mosonyi M.
II. A z önkéjizöi gyakorlások szavalásban, műdolgozásban és bírá

lásban folytak hetenkint egyszer tartott ülésben, ez idén is még Tatay 
István igazgató elnöklete alatt. Havonkint egy „Zsenge“ füzet jelent 
meg. Nyilvános ülés két ízben tartatott érdeklődő művelt közönség 
bevonásával. Rendes tagok évzártig voltak a VII. és Vili. osztályok
ból 9()-cn, hallgató tagok az V. és VI. osztályokból 50-en. Összes 
tagszám: 140. Tisztek : titkár (alelnök) Szokolay Pál, jegyző Návay 
Aladár, r Zsenge“-szerkesztők Bartóki) .József és Székács Pál, könyvtár
őrök Srálnj Ödön és Jarénák Sándor, pénztárnok Nánásy Géza, ellenőr 
Grosz Kálmán , levéltárőr Daróczy Klek. (Az önképző működéséről lesz 
szó a zárközleményben is.)

III. A franczia nyelvet két vegyes osztályú csapatnak előadták 
Moravesik Géza és Szendy György tanárok.

IV. Zenetanításban, a zongoraiskolai 8 zongora használatával — 
az ingyenes praeparandisiákon (lásd alább) kívül — részesült, 20 
forintnyi évi díj fizetése mellett, hetenkinti 4 órán át, 8 itju Benka Pál 
tanár vezetése alatt.

V A rajzolást nehány, szakszerűbb ügyességre törekvő ifjúnak 
hetenkinti 3 magánórában, 20 forintnyi díj mellett, előadta Lányi 
Gusztáv tanár.

VI. A disztornász század vezetve Oláh Miklós tornatanártól, év
zártakor díszgyakorlat alakjában mutatá fel évi előmeneteleit.

VII A gyorsírást al- és középosztálya ifjak 2 vegyes csoportjá
nak előadta 2 nagyobb tanuló.
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IY.

M a g ya r  stílfe ladván yok .

V. oszt. Stíl vezető N i h á l f  i.

1. Szüretünk (Lévay J. költeményének fejtegetése.) — 2. Az 
aegyptomiak építészete. (Értekezés.) — 3. Lykurgos nevelési rend
szere. (Értekezés.) — 4. A persa mondakör (levélalakban.) — 5. Nagy 
Sándor jelleme. — 6. Alkibiades élete. — 7. Aquillea megvívása — 
és 8. Botond bajvivása (verskisérletek) — 9. Az emberi nem mivelő- 
désének útja. (Értekezés.) — 10. Cyrus és Romulus. (Összehasonlítás.)
— 11. Zrinyi Miklós szigeti hős jelleme. — 12. Kis Kunság. (Petőfi 
S. költeményének fejtegetése ) — 13. Irin (Kleist idylljének fordítása)
— 14. A halász. (Költői leirás.) — 15. Milyen barátokat kell szerez
nünk. (Sokrates nyomán értekezés.) — 18. Cornelia. Jellemrajz. —
17. Zrinyiász — és 18. Nibelungének. (Tartalom kimutatás.)

VI. osztály. Stílvezető M o r a v c s i k .

1. A nyárfák. (Leirás.) — 2. Alarich és Stilicho. (Jellemrajz a 
népvándorlás korából.) — 3. Diadalünnep. (Forditási verskisérlet Schil
ler nyomán.) — 4. Rodrigo és dón Gormaz párbaja. (Elbeszélés a Cid 
románczok nyomán.) — 5. Petőfi leiró költeményei. (Tekintettel a. 
költői leirás lényegére.) — 6. Sophokles egy karából. (Forditási kísér
let a sapphói vers gyakorlására) — 7. Baján Szirmúim alatt. (Elbe
szélés) — Ritornell (Forditási verskisérlet Rückert nyomán.) — 9. 
Arany János Vojtina Leveleinek“ és „Ars Poétikájának“ fejtegetése.
— 10. A badri ütközet. (Elbeszélés.) — 11. Berzsenyi Epistoláinak 
fejtegetése. (Különös tekintettel az elmélkedő költészet lényegére.) — 
12. Hazatérés. (Forditási verskisérlet az alkájoszi vers gyakorlására 
Hölderlin után.) — 13 Petőfi „Szerelem Gyöngyei"-nek fejtegetése. 
(Tekintettel a lyrai költészet lényegére) — 14. A párbaj után. (For
ditási verskisérlet Herder „Cid“-jéből.) —- 15. A Pazziak összeeskü
vése. (Történeti értekezés.) —■ 16. A Cid halála. (Forditási verskisér
let Herder „Cid“-jéből.) — 17. Tompa „Utolsó Y ersei“-nek fejtege
tése. — 18. Nén'a. (Forditási verskisérlet a distichon gyakorlására 
Schiller után.) — 19. Cid a történelemben és a mondában. (Értekezés.)
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Szorgalmasabban dolgoztak: Liska János, Melis János, Ilaffay 
Sándor, Kojnok Tamás, Istvánffy Béla, Greifol György, Küzdényi Szilárd.

VII. oszt. Stílvezető B e n k a.

1. A logika neve, tárgya, fogalma (Iskolai fejtegetés után.) — 
2. A fecske. (Leírás Brehm „A vándor madarak“ czirnii remeke nyo
mán.) — 3. Példákban legyen feltüntetve az, bogy mi értendő elvont 
és tárgyi művészet alatt. (Iskolai fejtegetés gyakorlati alkalmazásául.)
— 4. A kofa. (Humoros életkép Mikszáth, Teleki Sándor és Agai 
Adolf olvasott karczolatainak utánzataként.) — 5. Tisztázzuk és vilá
gosítsuk fel a fenséges fogalmát. (Iskolai magyarázatra épitve.) — 6. 
Ki napokat s heteket vészit, jobban búsulhat, mint ki forintokat s ara
nyakat vészit. — 7. Nyugtalanít a kincs, akár van, akár nincs. (Hu
moros párbeszéd alakjában.) — 8. Példákon magyaráztassék meg, mi 
értendő az alsó és felső komikum czimén. — 9. Nem az boldog, ki
nek mindene van, mit óhajt, hanem az, ki semmit sem óhajt o yast, 
a mije nincs. (Vitatkozás alakjában.) — 10. A logikai ítéletek szóbeli 
kifejezése s osztályozása. — 11. A ki hamarkodik, az hamar botlik.
— 12. Shakespeare Coriolanusa első felvonásának szépészeti elemzése.
— 13. A becsület a keresőt kerüli, keresi a kerülőt, — 14. Mi ér
tendő a szónoklattan alatt s hogyan osztható az föl ? (Iskolai fejtege
tésekre emlékeztetőül) — 15. A rövid élet is elég hosszú arra, hogy 
jól és dicséretesen éljünk. (Beszéd ifjú tanulótárs sírjánál.) — 16. 
Példákkal föltüntetendő az, mi értendő analytikás és synthetikás, ér
telmezés a la tt?  (Logikai fejtegetések alkalmazása) — 17. Moliere 
„Tudós nők“ czimü vigjátékából az anyának s két leányának jellem
zése. — 18. A takarékosság a legbiztosabb jövedelem (Szónoki be
széd.) — 19. Minő okok miatt tanuljuk a művészeteket ? — 20. So
kan bölcsekké lennének, ha eleve nem képzelődnek, hogy már bölcsek.
— 21. Logikai fölrészelés adandó e tárgyakról: ingaóra, zongora, he
gedű — 22. Kölcsey Berzsenyi D feletti emlékbeszédének szépészeti 
elemzése. — 23. Különböztessük meg e rokonértelmű szókat: barát 
(amicus et monachus) pajtás és czimbora. — 24. Lelkes tanuló miért 
örüljön a tanévet záró nyári szünnapoknak ? (Évzáró szónoklat.) — 
25. Ellentétesen bizonyítandó e tétel igazsága : érzéki élvezetek egy
oldalú és folytonos hajhászata nem vezet boldogságra. (Logikai k í
sérlet.)

Dolgozataikban k itűn tek : Reichenberg Sándor, Steiner Soma, 
Kubelc Gábor, Szűcs Sándor, Grósz Kálmán, Krcsmarik Elek, Daróczy



Elek, Nánásy Gáza, Marjalaky Jeno, Frey Géza, Somogyi Ákos, Schä
fer Lajos, Tabajdi József.

Vili. oszt. Stílvezetö C li o v á u.

1. Buzditó beszéd. (A tanulótársakhoz intézve az év kezdetén ) 
2. Az ó-magyar nyelv sajátságai. (A halotti beszéd és könyörgés alap
ján.) 3. Két jó van, mi fölött sorsnak nincs hatalma, szorgalom és az 
erény. Földön az, égben ez áld. — 4. A hollóktól kárhoztatni fény !
— 5. Apáti Ferencz feddő énekének széptani és történeti méltatása.
— 6. Tinódi költésének jellemzése. (Valamely költeménye alapján.) — 
7. A legújabb kor első időszaka irodalmi működésének átnézete, irá
nyok, nemek és fajok szerint. — 8. Miért kell érzékeink épségére nagy 
gondot fordítani ? — 9. Miért tekint vissza a magyar mindig büszkén 
és lelkesedéssel I-ső Mátyás korára ? — 10. Kölcsey lyrai költésének 
jellemzése. — 11. Mily hatásai vannak azon hőnek, melyet földünk a 
naptól nyer ? — 12. A magyar szinmü-irodalom fejlődésének neveze
tesebb mozzanatjai.

Dolgozataikban k itűn tek : Bartóky József, Garay Endre, Melis 
István, Návay Aladár, Szokolay Pál, Tóth József, Trebitsch Miksa.

V.

Tanítóképzés a  g ym n a siu m , körében az  
1882/3. tanévben .

A már több ízben ismertetett szervezet és tanítási terv alapján 
a tanítói pályára készülő ifjak az 1882/3 tanévben a következő tan
tárgyakat űzték. Ugyanis

a) Az V. és VI. osztályból jelentkezettek alkotván az előképzőt 
(praeparandia) heti 4 órában Kicska Dániel vezetése mellett tanultak 
zongorázni, hogy igy gyakorlatilag s elméletileg az orgonajátékra elő
készüljenek. Ugyancsak Kicska Dániel tanár vezetése mellett heti 4 
órában a biblia — káté — ismével, mint a protestáns vallástanitás 
alapjával foglalkoztak úgy, hogy a már családi körükben tótul is 
beszélők a bibliát magyarul és tótul olvasgatták, s e két nyelvben 
nyelvtani és mondattani alapon tájékozásukat s ügyességüket fokozták.

b) A VII. és VIII. osztálybeliek közül a tanítói pályára készülők 
alkotván a szorosabb értelmű tanítóképzőt (seminarium) e tanévben



hallgatták heti 4 órában az első félévben a neveléstant dr. Kis Áron 
és Öreg János hasonló czimű vezérfonala nyomán s a második fél
évben Környei Jánosnak tanitástanát, népiskolai módszertanát vették 
elő s a szomszédos népiskolákban szemlélkeztek s gyakorlatilag is 
alkalmaztattak, hogy egyes tantárgyak feldolgozásáról ne csak tudja
nak, de e foglalkozási körben jártasságot is szerezzenek. E mellett 
heti 4 órában foglalkoztak az egyházi és világi zenével s zeneszer- 
kesztéstannal, utóbb az orgonajátékban is próbálkozván..

c) Az összes tanitóképzőbeliek közösen vezettettek Benka Gyula 
által az éneklésben Till Nándor és Wedemami vezérfonalai nyomán 
főleg a protestáns templomi énekek biztos és tetszetes éneklésére 
fektettetvéu a fősúly.

Ezen szakszerű tantárgyak mellett az általános műveltségre tar
tozó tantárgyakat az összes képzőbeliek a gymnasialis tanulókkal 
megfelelő osztályaikban együtt tanulván, azokkal tanulási eredmény 
tekintetében egyformán mérlegeltettek, miről a szigorlatok s nyilvá
nos vizsgálatok alatt együttesen számolni köteleztettek.

Közli :
B e n k a  Gyu l a ,

igazgató-tanár.
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VI.

Taneszközök év i gyarapodása .
A) Könyvtári gyarapodás.

(Mikálfi József könyvtárőr közlése.)

1. Yásárlás utján : Du Prel, Entwickelung des Weltalls. — 
Czogler. A physika története. — Jókai M. Szeretve mind a vérpadig. — 
Egy játékos, a ki nyer. Bálványos vár. — Arago. Emlékbeszédei. — 
Duncker. Geschichte des Alterthums (Folytatás). — Egger. Die 
Tiroler und Vorarlberger. — Lehrpläne für die höheren Schulen. — 
Willmann. Didaktik. — Tlollwald. A föld és népe. — Brinckmeier. 
Handbuch der hist. Chronologie. — Wiedemann. Lehre von der Ele- 
ctricität. — Das Edison-Licht. — Flinzer. Lehrbuch für den Zeichen
unterricht. — Radich. Fiume közjogi helyzete. — Vámbéry. A ma
gyarok eredete. — Magyar népköltészi gyűjt. -  Gaál József. Törté
neti beszólyei. — Trcfort. Kisebb dolgozatok. — Szathmáry. A spectra- 
lanabysis. — Honegger. Allgemeine Kulturgeschichte. —  Schweiger.



Lerchenfeld. Die Adria. — Balogh Z. színművei. — Glaser du Ceu. 
Magnet- und dynamo-elect. Maschinen. ■— Moliere. Yigjátékai. (Folyt.) — 
Hoitsy, A mi az embert környékezi. — Finály. A latin nyelv szótára ; 
Das neue Universum. — Zelizy. Debreczen város leírása. — Smiles. 
A kötelesség. — Beöthy. A társadalmi fejlődés kezdete. — Pulszky. 
Életem és korom. — Mangold. Magyarország oknyomozó története. — 
Hunfalvy. Die Rumänen. — Staatengeschichte der neuesten Zeit. — 
Szathmáry. Az emberi mívelődés története. — A Kisfaludy-társaság 
évlapjai. — Friedensdorff. Livino. — Müller. Livius. — Wölffier. 
Livius. — Vlach-Hclfert. Die Cecho-Slaven. — H. Kolb. Der Orna- 
mentenschatz. — Higginson. Az egyesült államok története. — Cal
deron. A zalameai biró. — Nagy. Székelyföldön s az Al-Dunán. — 
Grassauer. Handbuch für Universitäts- und Studien-Bibliotheken. — 
Herbart. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. — Schwicker. 
Die Zigeuner. — Erosey. Arany J. életéből. — Beksics. Kemény 
Zsigmond. — Konkoly. Astronomische Beobachtungen. — Kempe. 
Handbuch der Elektricität. — Schwirella. Leitfaden der Vartogra- 
phie. — Brandes. Die Litteratur des 19. Jahrhundertes. — Melde. 
Akustik. — Nagyobb müvek folytatása : Oncken. Alig. Geschichte. — 
Kirchmann. Philosophische Bibliothek. — Gottschall. Der nene Plu
tarch. — Biedermann Statengeschichte. — Behm. Ecographische Jahr
bücher. — Magyar Lexicon. — Ribáry-féle Képes világtört. Jártak a 
következő folyóiratok: Alexander. Magyar tanügy. — Abafi. Figyelő. — 
Ballagi. Prot. egyh. és isk. lap. — Szana. Koszorú. — Szarvas. Ma
gyar Nyelvőr. — Gyulay. Budapesti szemle. — Berliner Gymnasial
wesen. — Petermann. Mittheilungen. — Kiepert. Globus. — Kánitz. 
Növénytani lapok. — Thewrewk. Philolog. Közlöny. — Yasárnapi 
Újság. Trsztenyszky. Ev. egyház és iskola. — Yásárlás utján össze
sen : 82 kötet.

2. Ajándék utján : A magy. tud. akadémiától : Almanach. — 
Értesítő. — Évkönyvek. — Közlemények. — Értekezések. — Monu- 
menta Hung. Hist. — Magy. orsz. gyűl. Emlék. — Erdélyi orsz. gyűl. 
Emlékek. — Archiv. Rakoczian. — Simonyi. Kötőszók. — Magyar köl
tők tára. — Yámbéry. Magy. ered. — Kőrösy. Budapest. — Ortvay. 
Magy. orsz. régi vízrajza. — Pesty. Yárispánságok. — Lenhossék. 
Ásatások. — Yécsey. Marcellus. — Marczali. Magyarország — Ná- 
dasdy levelei. —• Ugor füzetek. — Emlékbeszédek. Összesen : 33 kötet.

Franklin-társulattól. Lehr-Riedl. Magy. olvasókönyv. — Schwied- 
Jand. Franczia nyelvtan. — Csiky. Antigone. — Harrach. Német olvasó



könyv. — Hoffmann. Német tan- és olvasó könyv. —■ Scholz. Politikai 
földrajz. — Dr. Mangold. Yilágtörténelem. Összesen : 8 kötet.

Burger Gusztáv kiadó Szegeden : Kislaki Mór. A róm. irod. tör
ténete. — Tarnóczy Tiv. A magy. ir. tört. — Yass Józs. A lat. ékes- 
szókötés. — Cserkuti József. A latin hangmértan. Énekes könyv. — 
Löw Lip. Az áldozatlan zsidó kultusz. Összesen: 6 kötet.

Dobrovszky és Franke k iadók : Földrajz. 1 kötet.
Gross Gusztáv kiadó G yőrött: Dr. Németh. Történelmi zseb

szótár. 1 kötet.
Tettey és társa kiad. Magy. orsz. tört. Szathmárytól. Rendszeres 

magy. ny. 2 kötet.
Ngys. Zsilinszky M. követ u r: Katholikus iskolaügy. 1 köt.
Tek. dr. Zsilinszky Endre u r : Kalauz az orsz. iparmuzeum ré

széről rendezett könyvkiállitáshoz. — Kalewala. (Eredeti finn.) 2 köt.
Tek. Chovan Károly u r : Természettud. közlöny. 1 kötet.
Főtiszt. Göndöcs Benedek ur : Pusztaszer. — Elnöki megnyitó 

beszéd. 2 kötet.
Tek. Iiuszka József u r : Magyar díszítési motívumok 1 kötet.
Körmöczbányai tanács : Gyurgyik Gyula. Körmöczbánya. 1 köt.
Tek. Mészáros István u r : XYII. és XVIII. századbeli magyar és 

latin nyelvű könyvet, 33 kötet és Csendes napokból, 2 kötet. Össze
sen : 35 kötet.

Évi értesítőket m egküldték: Főiskolák: debreczeni, eperjesi, 
József műegyetem, kecskeméti, kolozsvári egyetem, hagyenyedi, pápai, 
pozsonyi, sárospataki, soproni, unitárius (erdélyi) ; főgymnasiumok: 
aradi, bajai, beszterczebányai, budapesti ág. ev.. budapesti kegyes r. 
budapesti kath., budapesti ref., debreczeni, egri, esztergomi, fehértem
plomi, győri, hódmezővásárhelyi, iglói, jászberényi, kassai, kecskeméti 
ref., kecskeméti kath., késmárki, halasi, kolozsvári, lőcsei, miskolczi, 
nagybányai, nagybecskereki, nagykőrösi, nagyváradi, pécsi, pozsonyi 
kath., rozsnyói ág. ev., rozsnyói kath., selmeczbányai, soproni, szabad
kai, szegedi, székelyudvarhelyi, székesfehérvári, szombathelyi, temes
vári, trencséni, újvidéki és zombori; nagy- és algymnasiumok : aszódi, 
békési, békés-csabai, beszterczebányai, bonyhádi, csurgói, debreczeni, 
gyöngyösi, györki, gyulafehérvári, karczagi, keszthelyi, félegyházai, 
kisújszállási, kőszegi, kunszentmiklósi, mezőtúri, miskolczi, munkácsi, 
nagykikindai, nyíregyházi, pápai, privigyei, rimaszombati, sajógömöri, 
selmeczbányai, szathmárnémeti, szolnoki, tatai, trsztenai, veszprémi, 
ujverbászi és zentai ; főreáltanodák: budapesti IV-, VI-, VIII-ik ke
rületi, kassai, körmöczbányai, nagykállói, nagyváradi, szegedi, székely-
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udvarhelyi, székesfehérvári, és temesvári ; szak- és polgári iskolák : 
aradi polg, békés csabai polg. leányisk., békés gyulai, budapesti keresk. 
akad., budapesti felsőbb leányisk., kassai po lg , kismartoni, kolosmo- 
nostori gazd., kolozsvári polg., makói polg., nagyszalontai polg., sop
roni tan. képző, soproni fels. leányisk. és szentesi polg. isk Összesen : 
120. Az ajándékok összege: 180 kötet.

Az 188'/a-ki tanév végén volt kimutatva 10,834 kötet.
Ez évi gyarapodás tett összesen 295 kötetet.

A főgymnasiumi könyvtár áll összesen 11,129 kötetből.

B) A régiségtár gyarapodása.
(Mihálfi József őr közlése.)

A régiségtár számára vétetett: 3 drb ezüst pénz.
Cserébe kaptunk tek. Kovács Albert úrtól egy drb Szent-lstván  

dénárját.
Ajándékban : t. Kovács Albert úrtól 1 e. 9 r . ; t. Hajas Lajos 

úrtól 1 d. e. Lipót-féle p én z t; t. Papp Antal úrtól 5 d. e. pénzt és 
egy bronzkarikát; t. Szendy György úrtól 1 drb egy dolláros ame
rikai Kossuth bankjegyet; t. Dobos Adolf ur 2 e. drbot.

Főgymnasiuinunk tanulói ajándéka: Spät Henrik 2 r. drb ; Fe- 
hérváry Ferencz VIII. 1 e. emlékpénz, 1 e. pdrb ; Sál Gyula V III. 2 
e. drb ; Frnda Mihály VII. 3 e. és 4 r. db ; Monszpart Andor VI. 6 
e. 9 r. ; Stein Béla VI. 1 régi bankjegy; Pongrácz István V. 1 e., 8 
r . ; Bácskay Izidor V. 1 e. 1 r . ; Kovács Géza IV. 5 e. 3 r . ; Richter 
Ferencz IV. 1 e. ; Marcsek István III. és Hellebranth János III. egy- 
egy Kossuth bankjegy.

C) A physikai tár gyarapodása.
(Közli Chován.)

Az 188%. évben vétel utján szereztetett:
Egy kézzel hajtható elektro-dynainicus gép. (Siemens-féle, elek- 

romotoricus erő 15 volt; ár 300 frt.) — Chován Károly tanár a ján 
dékozott egy Rheostatot (0 75 Ohmtól, 7‘5 Ohmig) és három darab 
Swan-féle izzó kisebb lámpát.

D) A természetrajzi tár gyarapodása.
(Közli Chován.)

T. dr. Zsilinszky Endre ur ajándékozott egy Buda vidékéről való 
kövületet.; t. Koren István ur nehány eddig e vidéken ismeretlen nö
vényfajjal gazdagitá a növény gyűjteményt.



V I I .

A h im n eu m .
DelhAnyi e p h o ru s  közlése.

A beirt 234 alumnus közül évzártáig maradt 223, kik közül
1) 50 írtjával teljes fizető volt 00.
2) Olcsón élelmeztetett, még pedig

30 forintjával 
15 „
10

3) Egészen ingyenes

119
9
1

34

Az esti convictusban, 34 forintnyi évi dij fizetése mellett részt 
vettek év végéig 82-en.

Supplicatio eredménye 1882-ben.

Pest-Pilis-Solt-K.-Kúnmegye és Nógrádból 184 í r t  20 kr., mely 
összeghez járultak nagyobb mérvben következő t. ez. aláírók : Ózv.
gr. Teleki Szidónia 3 frt, Fabiny Teofil 5 frt, Kilián Frigyes 5 frt, 
b. Prónay Dezső 10 frt, b. Podmaniczky Géza 4 frt, b. Podmaniczky 
Levente 3 frt, Dessewffy Otto 10 frt, Sztranyovszky Géza 3 frt.

Tiszamellékröl befolyt 104 frt 10 kr., nagyobb összeggel járult 
Nyíregyháza városa 5 frt.

Komárom-, Pozsony-, Nyitra-, Trencsén-, L iptó•, Turóczmegyékből 
befolyt 89 frt 40 kr., nagyobb össszeggel já ru ltak : gr. Zay Albertné 
3 frt, Osztroluczky Géza 5 frt.

Bács-Bodrog-, Torontói-, Tem esK rassó-Szörény megyékből befolyt 
151 frt 40 kr., nagyobb összeggel járultak: Csopják Yilmos 5 frt, 
Jeszenszky Ignácz 5 frt, Fernbacb József 3 frt, Diel Lajos 5 frt.

Dunántúlról befolyt 175 frt 98 k r , nagyobb összegei já ru lt: 
Ajkai Dániel 5 frt.

Gömór-, Szeges megyékből befolyt 145 frt 14 kr.
Ilont-. Zólyom-, Bars megyékből befolyt 114 frt 72 kr.



Erdélyből befolyt 98 frt 3 k.
Békési esperességböl Szarvas városával befolyt 329 frt 17 kr., na

gyobb összegei járultak : gr. Wenckheim Frigyes 5 frt, Ladies György 
5 frt, csabai egyház 5 frt, Belic/.ey Rezső 5 frt, csabai takarékpénztár 
5 frt, Népbank 5 frt, Csaba városa 5 frt, dr. Laurovics János 5 frt, 
nagylaki egyház 3 frt, aradi ev. egyház 5 frt, Szentes városa 5 frt, 
szentesi ref. egyház 5 frt, tót-komlósi ev. egyház 5 frt, Gajdács Pál 
lelkész 10 frt, Tót-Komlós községe 5 frt, Félix Ákos 4 frt, M erznyik 
János lelkész 8 frt, Áchim Ádám főesperes 5 frt, Szarvasi takarék- 
pénztár 5 frt, Tomcsányi Károly 10 frt, Sárkány János lelkész 5 frt, 
Haviár Dániel 3 frt. A jelzett összegeken kívül sokan adakoztak 3 
írton alóli összegeket. Főösszeg: 1392 frt 24 kr.

Külön gyűjtés eredménye : Mezőberényi tótajku ev. egyház 30 
f r t;  mezőberényi németajkú ev. egyház 21 frt 48 kr. A főösszeghez 
csatolván lesz 1443 frt 72 kr.



V I I I .

É vi esem ény eh s állapotok.

hogy közleményünket' a tanárkar keblében történt vagy történő 
változásokon kezdjük, szabad lesz először is röviden érinteni, hogy 
dr. Zsilinszky Endre urban, ki múlt nyáron lett Gajdács Pál ur 
helyébe megválasztva, egy uj tanerőt bírunk, ki is úgy a magyar 
nyelv, történelem és földrajz szakjában gyűjtött szép ismereteivel, 
mint ethikai komolyságával bennünket buzgón igyekszik a nagy fel
adatban támogatni. A tanítási gyakorlatban ő már más intézeteknél 
is próbálkozott. Azonfelül a Zsilinszky névnek rokonszenves jó hang- 
zata, melyet a nagy tudománya szellemes bátya országszerte, de kü
lönösen tanodánk terén kivívott volt, nem utolsó ajánlatul kisérte őt 
körünkbe.

Egy másik nevezetes változásul jegyezzük fel nagytudományu 
nesztorunk, Koren Istvánnak jelen tanév zártával ténynyé vált lelépé- 
sét, a szerint, a mint ő ezt már 1 év előtt határozottan jelentette. 0  
ugyan közel 80 éves létére (szül. 1805-ben), a tanításban folyvást 
szinte ifjúi hévvel járt el; de tekintettel arra, hogy jelen év az ő 
nyilvános tanárságának 50-ik éve, maga kérte és óhajtotta, hogy ez 
lenne tanári működésének bezáró éve. Ez 50 évből ő 23-at, sok elis
merés közt, Aszódon töltött, egymaga látván el több osztályt, — 27-et 
Szarvason, rendesen a III vagy IY-ik osztályban. Ezt a félsznzadot 
— a szó teljes értelmében — munkásság tölti be, még pedig feszült^ 
minden pihenet nélkül való, sokoldalúság mellett is szakszerű, a kor 
mögött nem maradozó didaktikai munkásság, — főtárgyakul ugyan a 
latin, magyar, német nyelvek, de kedvelt melléktárgyúl a természet
rajz, különösen a növénytan körében is. Hatása egyébiránt ma sokkal 
közvetlenebb érintkezésben van egy hullámzó jelennel, hogysem az 
érdemleges ítéletet, bár ez kétségtelenül ott zsong a tanítványok szá
zainak szivében, most e helyütt illenék előlegeznünk : kell hogy az 
egy későbbi kor tárgylagos higgadtságának legyen fennhagyva. Egy 
Ítélet minden esetre nyilatkozik a főiskolai tanácsunktól megszavazott 
bár szerény (300 frt) nyugdíjazásban, mely, nyugdíjalap hiányában, az



által van lehetővé téve, hogy a patronátus ezennel újra életbe lépteti 
azt a régebben követett rendszert, mely szerint bizonyos számig a 
rendes tanárok mellé helyettesek, utóbbiak kisebb díjazás mellett, 
állítandók be. E rendszer visszaállítása intézetünknek szellemi tekin
tetben is kedvezőbb alakulást igér, még pedig részben talán már a 
következő tanévre nézve is, — a mennyiben igy érdemes korosbjain- 
kat egymásután szakképzett fiatal erők válthatják fel. (Jelen sorok 
Írója ebbeli óhajtását saját csekély személyére nézve már a múlt évi 
Értesítő zársoraibau kifejezte,)

Népességünk ezidén igy a laku lt:
Bekebleztetett I. oszt.: 80 (4 magántanulóval), II. oszt. 73 (1 mt.) 

III. oszt. 71 (2 mt.), IY. oszt. 49 (1 mt.), Y. oszt. 67 (1 mt.), YI. oszt. 
56 (2 unt.), YII. oszt. 63 (3 mt.), VIII. oszt. 66 (1 mt.), — tehát 
összesen 510 nyilv. és 15 magánt., úgy hogy az egész létszám 525, s 
igy a tavalyinál nyilv. tanulóban 31-gyei, magántanulóban 13-mal, 
összesen 44-gyel kevesebb, mely apadás egyenest a felvétel körül 
apasztási czélzatból is alkalmazott szigorúságban, különösen pedig a 
szintén apasztási czélzatból bizonyos népességi járulékra vonatkozólag 
alkalmazott díjfelemelésben birja alapját.

A létszám eme szinte tervszerű csökkentésével szemben, méltán 
felvethető a kérdés, sőt ez sokak — jelesül olyanok részéről csak
ugyan fel is vettetik, kik az alföld ez egyetlen evang. magyar főgym- 
násiumától távol állanak, ne mondjam — idegenek, — vagy k>k inté
zetünket s ennek szigort, fegyelmet, munkásságot tükröző beléletét, 
mely pedig megtekintésre minden művelt látogatónak mindig tárva 
van, közvetlen megtekintésből nem ismerik, — felvettetik — mondám 
— a kérdés : mért hát igy is a 3 alsó osztály tanulószáma haladja 
azt a számot, mely az állami rendtartás szerint szabályos, — és ha
ladja az egész létszám már évek óta az 500-at? — kik eme tódulás 
okául készek felvenni kedvezmények vagy engedékenység általi tódit- 
tatást, azok megkaphatják a tagadó feleletet ama hozzánk bizalom
mal, nagyrészt jóhiszemüleg, kéredzett ifjaktól, kik vagy osztályaink 
tényleges zsúfoltsága, vagy megkésettség (szept. 6-ka utáni jelentke
zés) vagy különben törvényes bizonyítványuk nem egészen ajánló 
volta, vagy végre éppen törvényes előzvényeknek nem igazolása 
miatt még magántanulókul való bekebleztetéstől, vagy vizsgára bo- 
csáttatástól is kimélct nélkül elzáratnak, nem egy-ketten, nem is csak 
ez évben, hanem már évek óta s évenkint kerek számmal 100-an, — 
anélkül, hogy részünkről a másutt való felvétel ellenőriztetnék. Mihez 
hozzá tesszük, hogy saját növendékeink közül is (az emelt díj általi



apasztást már fönnebb említettük), főként felsőbb osztályokban olya
nokat, kik hivatlanságot, leendő proletárságot árulnak el, néha már 
évközben, gyakrabban zárértekezletből, el szoktunk jókor tanácsolni, 
nehogy Y lll-ik osztályunkba terhül jussanak fel, vagy ha a VlII-ba 
feltétesen mégis nehány hónapi próba végett feljutottak volna, mi
helyt kisül, hogy a feltétnek eleget tenni nem képesek, még innét is 
év derekán szép szerivel elhárítani igyekszünk, aminthogy pl. az idén 
ezt 5 VIII. osztálybeli növendékünkkel tettük, s ezenkívül kettőt az 
érettségitől előre visszalépettünk.

Ennyi lelkismeretes szigor mellett mi hát a titka a népesség 
nagy, magunktól leginkább nagyollott számának ? Van ennek egyhá
zunk hagyományos autonom szabályain kívül, melyek pedig nekünk 
idáig mérvadók, — nem egy de több oka, igen tisztes, humanitárius 
oka. Ilyen talán sok család részéről a kedvező vélemény, miszerint 
nálunk az ifjak nem kevésbé lelkismeretes gondozásban részesülnek, 
mint e vidék más jeles tanodáiban és legtöbbjük — főkint a felsőbb 
osztályokban — úgy képesség mint jellem dolgában elég sikeresen 
szokott alakulni. Ilyen ok az alumneum, mely, midőn egyházunknak 
elve : a maga felekezeti szegénységéből nemcsak gazdagoknak, hanem 
még inkább szegényeknek, ha különben tehetségesek, nyújtani esz
közt, módot a kiképeztetésre, évenkint több mint 200 ifjút lát el ré
szint ingyen, részint olcsó élelmezéssel. Ilyen a tény, hogy mig tano
dánk a messzeterjedő alföldnek egyetlen evang. főgymnásiuma, más
részt ebben egy nevezetes r. kath. alapítvány által a római kath. 
ifjúság javára (lásd alább a r. katholikus ifjak tetemes számát) egyen
jogúság van kikötve, s kikötve saját felekezetűnk minden sérelme 
nélkül.

Következik, hogy eme népesség némely érdekesebb statisztikai vi
szonyait ismertessük. Tesszük ezt itt csak azokra nézve, kik évzártig 
megmaradtak. *S miután évközben 13-an kiléptek, s 2-en meghaltak, 
azon tanulók száma, kik itt tekintetbe jönnek, 510-re rúg. Ezek közül:

Vallásra, nézve:
ág. hitv. evang. 209: helv. h. ev. 71, ró in. kath. 111, g. kath. 4, 

gór. kel. 54, mózesh. 61. Osztályok szerint az ág. h. evangélikusok 
száma túlnyomó az I. II. III. V. VI. osztályokban, mialatt a IV. VII. 
és VIII. osztályokban a rom. katholikusok mutatnak viszonylagos több
séget ; azonban összeadván a két. evang. felekezetet, utóbbi három osz
tályban is a protestánsok mutatnak viszonylagos többséget.

Anyanyelvre nézve :
az ifjak saját bevallása alapján van (az 510 közt) magyar anya-



nyelvű 444, német 14, román 17, tót 34, szerb 1, összesen tehát 444 
magyarral szemközt 66 nem magyar anyanyelvű.

Osztályok szerint nézve a nein-magyar 66-ból a 4 felgymn. osz
tályra csak 3 jut, (még pedig egy-egy román az V- és YI-ban s 1 tót 
a VIII-ban), a III- és IV-ik oszályokra együttvéve esik román 7, tót 
2. A 14 német mind a két legalsó osztályra es ik ; ugyanezen 2 osz
tályra esik a 34 tótból 31, (többnyire szarvasi fiú) — a 17 románból 
8 ; — az 1 szerb a II. osztályban van.

Anyanyelvet vallással hasonlítván, a 111 rom. kath. tanuló közül 
magyarnak vallotta magát 110 és csak egy II. osztályú fiú tótnak ; 
3 felekezet pedig, u. m. a helv. hitv. ev., a g. kath. és a mózeshitü 
merőben magyar anyanyelvűnek vallotta magát. Megoszlás csupán 2 
hitfelekezetnél, u. m. az ág. hitv. ev. és a g. keletinél mutatkozik, fe
lette kedvező arányban a magyar anyanyelvre nézve. Van ugyanis 209 
evangélikus közt német 14, (mind I. és II. osztálybeli) tót 34, (egy In
ján merőben kis tanuló) és igy 209-ből összesen 48 nem magyar ev. 
tanuló ; — továbbá az 54 görög keleti közt magyar 36, még pedig úgy 
bogy a 22 felgymnasiumi gör. kel. közül csak ketten vallották m agu
kat nem magyar anyanyelvüeknek (rom.) Általán 54 görög keleti ta 
nuló közt csak 18 vallotta magát nem magyarnak.

Nyelvismeretre nézve beszélnek :
I. osztályban magyarul németül 14-en, magyarul románul 5-en, 

magyarul tótul 32-en, kizárólag magyarul 28-an;
II. oszt. magy. ném. 11-en, magy. rom. 4, magy. tót 22, hazai 

más 2 nyelven 2, kizárólag magyarul 30.
III. oszt. magy. ném. 6, magy. rom. 15, magy. tót 10, kizár, 

magy. 38.
IV. oszt. magy. ném. 13, magy. rom. 4, magy. tót 9, hazai más 

2 ny. 2, hazai más 3 ny. 5, kizár. m. 16.
V. oszt. magy. ném. 23, magy. rom. 2, magy. tót 21, hazai más 

2 ny. 2, hazai más 3 ny. 2. kizár. m. 16.
VI. oszt. magy. ném. 17, magy. rom. 9, magy. tót 6, hazai más 

2 ny. 4, kizár. magy. 19.
VII. oszt. magy. ném. 24. magy. rom. 4, magy. tót 9, hazai más 

2 ny. 9, hazai más 3 ny. 4, kizár. m. 12.
VIII. oszt. magy. ném. 18, magy. rom. 4, magy. tót 5, hazai 

más 2 ny. 4, hazai más 3 ny. 2, kizár. magy. 28.
Összesen az 510 közül beszél magy. ném. 126, magy. rom. 47, 

magy. tótul 114, más 2 ny. 23, más 3 ny. 13, — kizárólag magya
rul 187.
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Szí/lék közt 'polgári állás :
Önálló értelmiség, 11-53, önálló őstermelő 116, önálló iparos 132, 

köztisztviselő 87, magántiszt. 32, munkás 10. (A többiek száma osz
tályok szerint nem mutat feltűnő apadást vagy emelkedést; de az 
önálló őstermelőkre nézve a 3 felső osztálynál szinte felényire száll 
le a szám.)

Honosságra nézve :
helybeli 146 (fogyással a felsőbb osztályokban), megyebeli 120, 

(aránylag legtöbb a VII-ben, hol 9 helybelire jut 24 megyebeli), — 
más magyar megyékből való 244, osztályok szerint szinte következetes 
emelkedést mutatva fölfelé, úgy bogy a VlII-ban már 22 hely- és 
megyebelire együtt — jutnak más megyéből valók 39-en (összesen 9 
más megyéből.)

Tandíjfizetésre nézve :
az 510 végig maradott, egyszersmind az 525 bekeblezett közt 

van nem fizető 17, a többi — különféle díjosztályok szerint — mind fizető.

Elő m enetelre nézve a rendes ta n tá r  g íjakból.
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Jó 20 15 21 24 26 16 15 19 156

Elégséges 24 24 21 8 8 8 16 25 134

Javító vizsg. 
utasítva — 8 9 8 10 10 3 — 48

Ismétlésre
utasítva 9 7 8 2 7 8 — 2 43

Vizsgázatlan 1 1 — 1 2 3 1 9*)

+ A nem vizsgázott 9 közt vau 8 magyar, 1 román anyanyelvű; 2 ev., 3 r. k., 
1 ref., 3 g. kel. vallásu.
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A vizsgázott 501 közül a rendes tárgyakból.
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Ismétlésre utasítva 31 2 6 — 4



Érettségi vizsgálatra V ill-ik  osztályunk növendékei közül, kiknek 
száma év elején 66-ra mgott volt, bocsátottunk 56-of. A 06-ból ugyanis 
2-en tanitóképesitőre jelentkeztek, — 5-en évközben tanácsolva távoz
tak, 3-at pcd'g szóbeli érettségire nem bocsátottunk. A szóbeli vizs
gára is bocsátott 56 közül immár

egész évre rissszavett ettek 2-en, — érettnek nyilváníttatott 51, kik 
közül :

kitűnő 11, névsz. Bartóky József, Horváth Zoltán, Jurenák Sán
dor, Melis István, Návay Aladár, Popovics Győző, Split Henrik, 
Tóth József, Tóth Mátyás, Trebics Miksa, Ungár Manó;

jeles 7, névsz Duboneczky József, Egyed István, ö lük Jakab, 
Gremsperger István, Panajóth Miksa, Spitzer Sándor, Wallfisch Ferenez; 

jó  jegyet nyert 20, elégségest 1(5.
Az érettségi vizsgálatra állottak készülnek : theologiai tanfolyamra 5, 

bölcsészetire 2, jogira 5, orvosira 8, mérnökire (5, gazdaságira 10, gépé
szetire 4, erdész-bányászatira 4, jegyzőire 7, katonaira 2, meg nem 
határozott pályára 3.

Az ifjúság egyleti tevékenysége ezidén is fő kint az önképző cs dal
egylet örvendésében tűnt. ki. Az önképző, vezetve T. I. igazgató mint 
elnök által, különösen a máj. 16-án tartott örömünnepen, melyre az 
ép akkor itt időző békési esp. konvent több tagja is megjelenni ke
gyes volt, elég szép, a multévieken túltevő sikereket tüntetett fel kö
vetkező műsorozat mellett : 1. Nemzeti múltúnk mint tragoediánk 
talaja, — irta s olv. Tóth József. 2) Vörösmarty Hontalanját szav. 
Schäfer L. 3) A holló (Poe) szav. Steiner S 4) Kölcsey F. költészete,
— irta s olv. Návay A. 5) Két sóhaj (P é t) szav. Beöthy Pál. 6) Ked
ves vendégek (Pét.) szav. Nánásy G. 7) Lilli néni, — irta s olv. Bartóky 
József. 8) A tudós macskája (Arany) szav Melis István. 9) Pál mester 
(Pét.) szav. Székács Pál. 10) Este, — irta s olv. Szokolay Pál. 11) 
Ráchel siralma (Arany) szav. Návay A. 12) Az örök zsidó (Arany) 
szav. Varga Károly. 13) Sári néni (Pét.) szav. Székács Pál. 14) Dal,
— irta s olv. Steiner Soma. 15) Búcsú (Eötv.) szav. Szokolay Pál — 
A fienka Pál által vezetett, számra elég hatalmas tanulói dalkar a 
nyilv. vizsgálat zárjelenetét képezett hangversenyben következő mű
sorozattal lépett fel, a szépszámú díszes közönség gyakori tapsai közt: 
1) Vándordal, — énekli a tan. dalkar. 2) Hat népdal, énekli ugyanaz. 
3) Szaval Beöthy Pál. 4) Ima a „Nabuco“ dalműből, énekli a tan. 
dalkar. 5) Szaval Nánásy Géza. 6) Vadászkar Eyrüanthe dalműből, 
énekli a tan. dalkar. 7) Elégia Ernst W. Il.-től hegedűn előadja 
Kuczkay Zoltán. 8) Népdalok, énekli a tan. dalkar. 9) Szaval Návay
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Aladár. 10) Czigány nők kardala a Traviata dalműből Verditől, — 
énekli a tan. dalkar. 11) Szaval Székács Pál. 12) Népdal egyveleg, 
énekli a tan. dalkar. 13) Párisi ifjúság, — énekli ugyanaz. 14) Az 
Osztroluczky-jutalmak kiosztása után zárinduló.

Történeti visszapillantásul a dalegyletre vonatkozólag említjük, 
hogy ez „dalkar“ czimen a mostani igazgató gondjai mellett 18ö6-ban 
nyert állandóbb szervezést, — akkor Mihálfi Jó zse f— 1858-tól 1805-ig 
Szendy György tanár vezetése alatt. Szendy után a főgymnásiumi 
dalkart úgy kül- mint belterjileg fejlesztették : Chovan Zsigmond 
egyh. karnagy (úgyis mint intézetünk egyik zenetanára), majd másod
ízben is Mihálfi tanár, végre több mint 1 évtized óta lelkes műének- 
tanárunk, Benka Pál, ki alatt a dalkar elérte azt a fejlettséget, mely 
kezdetben szemünk előtt lebegett volt. (Például ezidén több mint 180 
taggal folytak a gyakorlatok, még pedig mindvégig kellő fegyelemmel 
és szorgalommal.)

Abbeli gondolatunk, miszerint a tanulói dalkar egy-egy válto
zatos műsorozatú hangverseny alakjában mutassa fel évi előmenetelét, 
még az 1858/9 ki tanévben, tehát még a Bach-korszak alatt és ennek 
hangtalanságára ellenhatásul is nyert először testet. 1800 óta eme ta
nodái hangversenyt, mint hangászati vizsgát, jónak láttuk a főgymná
siumi közvizsgálattal úgy kötni össze, hogy ennek ünnepélyes bezáró, 
úgyszólván búcsú jelenetét képezze. Ma, úgy látszik, egyfelől a bú
csúzó ifjúság részéről kínálkozó, bár szerény, műélvezet; másfelől egy 
ifjuságbaráti nyájas közönség tetszésnyilvánításai teszik mindannyiszor 
kölcsönleg vonzóvá eme találkozást; azonban amint első létesítéskor, 
úgy ma is részünkről e hangversenyekre nézve van más, sokkal ha- 
tározóbb motívum : ifjúságunkat és benne a falak közti idealisabb 
irányt bizonyos, érzület- és izlés-emelő, kölcsönhatásba hozni külső 
közönségünkkel, — időszerű valami ma is, de bizonyára kétszeresen 
időszerű a kezdeményzés ama fojtott hangulatú napjaiban, midőn dal
ban és szavalatban megzendülő nemzeti gondolatnak kelle ébresztenie 
vagy ébren tartania a már-már szenderűlt hazafi lelkületet. — Eme 
visszapillantással, imhol számoltunk volna arról is, hogy létesített, in
tézményeink sorában még a legjátszibbnak látszó sem nélkülözi alap
jában akár a gymnásiumi padagógia, akár a hazafiság egy-egy maga
sabb érvényű gondolatát. *)

*) E visszapillantást kiegészitőleg, hálásan említjük, hogy a szarvasi főgym- 
nasiumot az ö hazafias irányzatának kifejtésében maga az akkori cs. k. szolgabiró- 
ság is födözte, igy még a pátens elleni küzdelemben is. Itt köszönettel említem,



Mellőzve itt az egyleti tevékenység egyéb ágait, áttérünk az év- 
zárti vizsgák sorrendjére, mely is szokottan a következő v o lt: I. Szi
gorlatok jun. 10— 18. II. Testgyakorlás a disztornász századdal. III. 
Tanítóképzői vizsga jun. 18. d. u. IV. Főgymnasiumi közvizsga jun. 
19-én d. e. és d. u. esti hangversenynyel zárva. V. Érettségi vizsgák 
máj. és jun. hó több napjain, befejezve jun. 20- és 21-kén.

Áttérve az osztott jótéteményekre és ösztöndíjakra, először is a fön- 
nebbi alumneumi kimutatás nyomán említjük, hogy: egészen ingyen 
élelmezt.ettok 34-en, majdnem ingyen, mindenesetre igen olcsó élelme
zésben 129-en, évi 50 frtosban, tellát még szintén jutányosban 60-an 
részesültek.

Az ösztöndíjasokat, illetőleg nem soroljuk fel azokat, kik külső ala
pítványokból nyertek ösztöndijakat, milyenek : n Balassa Zsuzsánna-, 
a Jettim József-, a Teleki Roth Johanna-féle stb. ösztöndíjak.

Tanodánk körébe tartozó alapokból kaptak : Bcyschlag Töltéssy 
Samu-féle ösztöndijt (40 frt) Szokolay Pál (VIII.), Németh József-félét 
(25 frt) Székács Pál (VIII.), Ursziny Andor-félét (25 frt) Marjalaky 
Jenő (VII.), az egyik Boczkó Dániel-féle dijt (24 frt) Garay Endre 
(VIII.), a másik Boezkó Dániel-dijt (24 frt) Nanásy Géza (VII.), Ha
viéi)' Dániel-dijt (14 frt) Benczúr Jenő (VII.)

Jutalmak :
Party Ferencz-féle jutalm at (10 frt) kapott Trnovszky János (IV.)
Vozárik Pál csabai jutalm át (8 frt) Knihár Károly Y.
Zsilinszky Mihály rajzjutalmát (8 frt) Zvarinyi Lajos "VIII.
A  szarvasi festők (szarvasi) jutalmát (8 frt) Liska János VI.
Gróf Bolza Antalné Brudkovszky Amália ogy-egy aranyát (össze

sen hatot) Trébics Miksa VIII., Kubek Gábor, Lénárt István, Somogyi 
Ákos, Szűcs Sándor és Tabajdy József VII. oszt. tan.

Bányakerületi dijakat (összeg 105 frt) 10 frtnyi s kisebb részletek
ben 21-en: Horváth Zoltán VIII., Esztergály Dezső VII., Istvánfy 
Béla, Gábel János, Kojnok Tamás, Melis János, Raffay Sándor VI. 
oszt., Arnold Fülöp, Likavecz Antal, Katzenbach Lajos, Kurz Fülöp, 
Sád Vilmos, W ágner Adolf, W agner Dani V. oszt., Kubányi Emil V. 
oszt., Baros Dezső, Ebner Béla, Hellebrant János, W eber Károly III. 
oszt., Szlovák Emil és Szrnka János II. oszt.

Debreczeni Endre stíljutalmát (5 frt) Küzdényi Szilárd VI. oszt.

hogy mostani kir fö;'árásbiránk, akkor cs. szolgabiró-segéd első hangvorsenyi prog- 
rammuukra, holott ez felette magyaros és hangos volt, tétova nélkül ráírta, hogy 
„helybenhagyatik.“



■

Székács püspök jutalmát (5 */2 frt) Yarságh Zoltán IV. oszt.
A szarvasi nőegylet két aranyát, : Elefánt Pál és Danes Árpád 

ÉP V. oszt
l)r. Buksz Ede, aranyát Reichberger Sándor YI1. oszt.
Bálthazár József 10 frt aranyát Ternyik János IV. oszt.
Szécsy Ede jutalmát (8 frt) Kádár Szilveszter III. oszt.
Mázor József szarvasi kereskedő ur (csak ez évre szóló) 3 ara 

nyából egyet Prey Géza VII. oszt, egyet Benjács Simon VII., egyet 
Szabó János VI. oszt.

Danes Béla ezüst tallérját Jilly Béla VII. oszt.
Osztroluczky Géza-féle dalkari jutalm akat 5 és kevesebb írtjával 

(összesen 62 frt) 19-en : Garay Endre, Melis István, Návay Aladár, 
Székács Pál, Szokolay Pál VIII. oszt., Kún Árpád, Nánásy Géza, So
mogyi Ákos VII. oszt., Benczúr István, Küzdényi Szilárd, Liska János? 
Udvardy Károly, VI. oszt, Danes Árpád, Sziráczky János, Povázsay 
György, Wagner Dani V. oszt., Tóth Mihály IV. oszt, Szlovák Emil, 
Rohoska Mátyás II. oszt. tan.

J e g y z e t .  Rendkívüli jutalm ak : K. N. egy III. osztálybeli magyar 
román ifjúnak, névsz. Kicsiny Gyulának adományozott 3 frtot, — 
Teleki János ó-zsákai főkertész ur egy a növénytanban szorgalmas II. 
évi tanulónak szintén 3 frtot, mely Ribárszky Pálnak adatott.
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Tanári n y u g d í j a l a p u n k  állományát tavalyi értesítőnk (lásd 
61. lapon) 2330 írtban mutatta ki. Ez állomány az 1882/3-iki tanév
ben törlesztett ház-ár részletek czimén 240 írttal, pótvizsgásainktól gyűj
tött apróbb önkéntes járulékok czimén 132 írttal, kamatokban 129 frt- 
tal, a tanoda jótékony barátaitól nyújtott adományok czimén 534 Jrttali 
és igy összesen 1035 fr tta l gyarapodott, mihez képest annak jelenlegi 
töke-állománya 3365 frtra rvg.

Adományoztak arra az év folyamában név és szám szerint : n. 
Torkos Sándor tiszttartó ur 25 frtot, Kilián Gyula orosházi számtartó ur 
ujfent 28 frtot, Tötössy Nándor sz.-Csanádi főjegyző ur 20 frtot, Kolozsi 
András birtokos ur Mezö-Berényben 10 frtot, dr. Krämer Károly ur 
orvos Mező-Borényben ujfent 10 frtot, Gajáry József főerdész ur Tem es
várit 20 frtot, dr. Télessy József orvos ur Szarvason 50 frtot, Thomka 
László birtokos ur Inokán 20 frtot, Tóth József ügyvéd ur Makón 25 
frtot, Harsányi Sándor lelkész ur Orosházán 50 frtot, Glük József ti- 
sza-roffi kereskedő ur 25 frtot, Molnár János ügyvéd ur Karczagon 15



frtot, Walter Adám  birtokos ur Ujverbászon 25 frtot, Dimitreszku Peter 
keszinczi lelkész ur30 frtot, lam asel József \rányi lelkész urKrassómegyé- 
ben 10 frtot, a szarvasi takarékpénztár ujfent 100 frtot, dr. Dubeneczky 
József orvos ur Temesvárt 50 frtot, Kőszegiig Gyula tiszttartó ur Sám
sonban 5 frtot, Rambovszky József vendéglős ur Szentesen 5 frtot, H a
senfeld Benjámin keresk. ur Szirákon 5 frtot, Albrechtovics Péter kasz- 
nár ur 3 frtot. Fogadják mindnyájan nyilvános köszönetünket, s abbeli 
biztosításunkat, miszerint adományaik a kitűzött czélra azonnal tőké
si ttettek.

Más czímeken adományoztak :
Nt. Harsányt Sándor orosházi lelkész ur még a főgymn. közpénz

tárát is gyarapította 50 frtnyi ajándékkal. Tek. Mázor József szarvasi 
kereskedő ur jutalmakra ajándékozott 3 drb 10 frankos aranyat. T. 
Benka Gyula igazgató ur mint a feloszlott tornaegylet pénztárnoka en
nek pénztári maradványát, számszerint 15 frtot, disztornászi jutalomra 
adta. Fogadják szintén köszönetünket !

Könyvtárunk s egyéb tanszeri gyűjteményeink évi gyarapodását 
illetőleg, utalunk a VI. alatt fönnebb olvasható kimutatásra.

*  *
*

Az lS83/4-iki ta n é v  m e g n y i tá s á r a  vonatkozólag ajánljuk 
szives megfigyelésbe a következőket:

A rendszerinti beiratkozások és felvétélek kezdődnek augusztus hó 
30-án és záródnak szeptember hó 4-én.

Kedden — szeptember hó 4-én reggeli 8 órakor a tanítás minden 
osztállyal megkezdendő.

Ezt előzőleg hétfőn sze.pt. 3-án reggel történnek a javító vizsgálatok
Tandijak s alumneumi pénzek fizetése továbbra is marad úgy, 

ahogy tavalyi értesítőnk 63- és 64-ik lapjain olvashatni.
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