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Fegyelem a gymnasiumban.
Tudom, hogy e tárgyról újat nem mondhatok. A 

gymnasiumi nevelés és tanítás régóta taposott foglalkozási 
kör, melyben annyi jeles tanító gyüjlé tapasztalatait s 
azokból levoná azon elveket, melyek vezérlete mellett ma 
szakilag képzett tanár — hacsak különczködni nem akar 
— működni köteles. Mégis biztat a remény, bogy midőn 
több mint két évtized tapasztalatain átszűrődő elvekkel s 
ezekkel kapcsolatos fegyelmi követelésekkel beszámolok, 
melyek a gymnasiumi paedagogika czéljából okszerűen 
leszármaztathatók, legalább azoknak nyerem meg a sok 
felelősséggel járó tanári foglalkozás iránt méltányló elisme
rését, kik főgymnasiumunk lelkes pártfogói s ügybarátai.

Ha a gymnas. fegyelem alatt azon iskolai intézkedések 
összegét érijük, melyek az együtt élő s mintegy tágabb 
családi kört alkotó tanuló ifjúságban a törvénytiszteletet, 
rendszeretetet, a vallásos eszmék által irányzott lelkiesme- 
retességet s ezen fejlődő erkölcsös jellemet ébreszteni és 
folytonosan okos tevékenységre serkenteni czélozzák : akkor 
abban igen különbözik a keresztyén eszmék hatása alatt 
nemesedő jelen korunk humanismusa az előbbi korokétól, 
hogy mig az előtt a fegyelmezés neve alatt több külső
leges és lényegük szerint zordon hatások és intézkedések 
értettek, ma legtöbb fegyelmi hatásunk emberséges és szelíd 
természetű s leginkább a nevelő személyiségében összpon
tosul. A hivatását tudó s teendőiben lelkiismeretesen ügy
buzgó tanár a gymnasiumi fegyelmezés középpontja, napja, 
és mint a naptól ered fény, meleg, szabályzó vonzás és
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ezerféle élei tevékenység ■ úgy a tanár tudománya szép- jő 
és igaz iránti lelkesedése, tevékeny emberszoretete, hazafias 
szelleme, műveltsége, alkalmazkodási ügyessége, tapinlata 
és mindenre kiterjedő szabályzó őrködése, szóval úgy 
intellectualis mint morális fejlettségének teljessége az alap, 
melyből minden az ifjúság életére kiható fegyelmezés szár
mazik. Ezért oly nehéz a fegyelmezés a gymnasiumban, 
mert legegyenesebben összefügg a tanár egyéniségével s 
bizony nem csak az alapos tudomány, nemcsak a mód
szer, remeklés a lanilás egyes ágazataiban, de a közmű
velődés ügyéért lángoló igaz és nemes lelkesedés, a tanári 
foglalkozásnak szeretete, az ifjúság iránti őszinte és kere
setlen vonzódás és a jellemtökélyen alapuló személyes 
példaadásnak minden előnye együtt véve adja azon szel
lemi erőt és ügyességet, melynél fogva a tanár a gymna- 
siumi nevelés czélja szerint bölcsen fegyelmezni sok türel
mes gyakorlás feltétele mellett képessé válik.

Mindenek előtt a józan törvénytisztelet s a gymnasi- 
umi élet természetéhez szabott szolgálatkész engedelmesség 
a törvények iránt az az első és sarkalatos feladat, melyet 
összes fegyelmezésével a tanár elérni köteles. A gymn. 
élet irányadó közszüksége talán legtalálóbban igy tenné 
eme törvényesség fogalmát kifejezhetővé : nem egyesek 
érdeke és tetszése, de az együtt élők s egy közös czélra 
törekvők általános szüksége az, mi a tanárnak s a tanu
lónak teendőit és magatartását nyilvános tanintézeten elő
írja s ha a tanár a maga követeléseivel ezen közösen 
szabályzó gondolatnak ad kifejezést s épen ez által kö
zösen átérzett szükségességnek, józanságnak és erkölcsös
ségnek képviselője tud és bir lenni, akkor, ha kér, ha 
int, ha kárhoztat, ha követel : úgy számíthat az ő sze
mélyes akaratában nyilatkozó törvény előtt készséggel 
meghajló engedelmes tanulóságra.



Nem a kifüggesztett írott törvények, nem ezek ünnepi 
meghirdetése s alkalomszerű idézgetése magában véve, 
hanem a tanárnak czéltudatra valló következetes erkölcsös 
akarata ad fejlődési irányt a tanulóságnak és ez idézi föl 
azon tisztességes magatartásra, önmunkásságra, értelme- 
sedésre, tudományos képződésre és jellemesedésre serkentő 
mozgató erőket, melyek az ifjúság szerencsés kifej lését 
megindítják s alakulását szabályozzák. A tapasztalat meg
győz arról, hogy fegyelmezni annál nehezebb, mennél 
nagyobb tömeggel állunk szemben. Ezen körülmény ma
gában véve annak belátásához segíthet minden iskolai 
dolgokkal kevésbé foglalkozót is, hogy mennyivel erősebb 
munka vár a tanárra protestáns gymnasiumaink sok helyütt 
túlnépes osztályaiban, mint oly intézetekben, hol kevés s 
azon felül szigorúan megválogatott és még időnként is 
kíméletlenül meg- és ki-rostált ifjúság képezi egy egy 
osztály népességét.

Iskolai életünk ezerféle bajait megelőzni és csökken
teni czélozván összes fegyelmi intézkedéseinkkel, voltakép 
minden fegyelmezés alapgondolata a r end ,  s így czélja 
tárgyikig a rend fenntartása s alanyilag a rend megszo
kása és megszerelése. Főként a t é r ,  az idő s a t e e n d ő k  
nem másítható egymásutánja, a b e s z é d ,  a g o n d o l k o 
d á s  és a v i s e l e t  tisztesség tudata által szabályzóit ren
dezettsége az, mire jelen korunkban fegyelmező gondos
kodásunk irányulni tartozik.

Miután már a térben létesített rend fentarlása és 
következetes megőrzése is egyik eleme a gymn. fegyelme
zésnek, ebből érthető, hogy minő előnye van az átnéz- 
hetően beosztott tágas és czélszerü iskolai helyiségeknek, 
kényelmes, a tanuló test fejlettségének megfelelő padrend- 
szer, abban a tanulónak minden pillanatban biztosan át
nézhető elhelyezése, nemcsak tanárnak s tanulónak teszi
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a munkás együttélést kényelmessé, de oly feltételek is, 
melyek hiányában sokkal nehezebben hathat keresztül 
tanítványain a tanár úgy gondolataival, mint akaratával.

Elképzelhető, minő előnyei lehetnek e tekintetben a 
kényelmesen berendezett fővárosi iskoláknak, hol a föl
szerelés mintaszerű és a tanulók fölvételénél gond fordit- 
tatik arra, hogy egy helyiség se legyen túltömve. Elkép
zelhetni, mennyivel könnyebben kezelhető Éjszak-Amerika 
népiskoláinak növendék-serege, hol legtöbbször 16—20 
tanuló van egy egy tanitó vezetése mellett egy tanterem
ben. De ép úgy elképzelhető mennyivel kínosabb a mi 
munkánk, hol még a VIII. osztály elég tágas termében is 
60 — 62 tanítvány űl 3—4 tanórán át zsúfolva egymás 
mellett s e helyzeti kényelmetlenség és akadály az alsóbb 
osztályokban még fokozódik.

De épen az iskolai rend fentartása teszi a tanár kö
telességévé, hogy ha átható, vagyis a tanulóságot önmun
kásságra serkentő tanítást végezni óhajt : úgy az iskolai 
helyek elfoglalását s időnkénti változtatását ne bízza a 
tanulók tetszésére s ne engedje, hogy keletkező rokon
vagy ellenszenvnek befolyása alatt egyesek most eme, majd 
ama társaik szomszédságába telepedjenek. Szokjék minden 
tanuló adott helyét következetesen megtartani. Ha az is
kola a közélet előképe s előkészítője : úgy nem szabad 
arról megfeledkeznünk, hogy az életben sem könnyen lehet 
helyzetünket s társadalmi összeköttetéseinket tetszés sze
rint bármikor cserélgetnünk. Legyen tehát az iskolában is 
szabott helye kinek kinek, melyért felelős, melyhez hozzá 
szokva zavartalanabból végezheti majdan azon szellemi 
munkát, melyet tőle iskolai kötelezettségei megkövetelnek. 
Még csak az iránt sem lehet a tanár közönyös, hogy ki
vált túlnépes tantermekből az ifjak kivonulása mindenkor 
szabott rendben történjék. Mellékesnek látszó körülmény



ez, de tudjuk, hogy épen a kisebbeknél a kisietés verse
nye, az ajtóközökben való torlódás, a lépcsőzeten való 
szeles lerohanás mennyi zajt, kellemetlenséget sőt sokszor 
kínos felelősséggel járó bajt rejteget magában. Könyv, Író
szerek, ruha s minden az iskolai életben szükséges esz
közök elhelyezésére kényelmes s lehetőleg a tanulók köz
tudata állal ellenőrizhető fölszerelésről gondoskodva legyen, 
mert ezzel sokféle izetlenkedésnek, gyanúsításnak, szemé
lyes izgalomnak elejét vesszük az iskolai életben s annál 
inkább fentarthatő az»n kedélynyugalom és zavartalan 
közhangulat, mely a szellem gondolat-, érzés- és akaratban 
való termékenyülésének sarkalatos föltétele.

Még a térre vonatkozó ezen rendnél is sokkalta fon
tosabb az iskolai életben az id ő  r e n d j e ,  melynek fen- 
tartása szintén fegyelmi gondoskodásunk szakadatlan fel
adata.

Már a szabott órarend, az annak körébe tartozó 
feladatok egymásutánja oly tárgyi kényszer természetével 
bir, mely mint a meder a folyó vizet, úgy szabályozza a 
tanár és tanuló együttes működését. Az a perezre ügyelő 
— nem bánom, mondjuk pedáns — pontosság, mellyel tanár 
és tanítvány megjelenik a tanteremben, kezdi szabott mun
káját s az ezzel adott folytonos szoktatás az idő czéllu- 
datos kihasználására, mind oly megbecsülhetetlen előnyök, 
melyek mig egyrészt a tanítás és tanulás életrevaló sike
rét nagyban előmozdítják, fokozzák is egyúttal a tanítvány 
kötelesség-érzetét. Jellemzetes ismertetője a fegyelmileg 
hibás iskolának azon pontatlanság, feledékeny könnyel
műség, léha késlekedés, mellyel tanárok és tanulók egy
aránt megrövidítik a munkásságra kiszabott időt akár későn 
jövetel, akár az előirt feladatok s végzendők halogatása 
által. Hol az idő pontos megtartásának szükségessége iránti 
érzék lazúl, olt aztán olyan zavarok állanak be szükség
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kép melyeket, mint az Organismus minden mértékletlen- 
séget, iskola, tanár és tanuló később a következmények
nél fogva keservesen megbánni kénytelenek. De hogy is 
lehetne ott egységes munkaterv alapján álló s szabott 
tanmenetet követő tanárkarnak boldogulnia, hol sem tanár, 
sem tanuló nem végzi kellő időben azon feladatokat, 
melyek évfolyamonkint, osztályonkint s óránkint végzendők? 
Ezért feladatok kiszabásánál s bekövetelésénéi minden 
határidő változtatás, minden kényeztető könnyítés s az 
egyesekkel vagy csoportokkal való _kirnéletesség és alku
dozás csak gyengíti azon lelkiesmeretességet, aláássa azon 
pontosságot, kölelességszerü szigort és komolyságot, mely 
lassú, de következetes szoktatás mellett a szellemi tevé
kenység oly másithallan irányává, sőt oly életszükséggé 
válik, melynek minden igaz tanuló készségesen hódol.

A fentebb mondottakból következtethetni azt is, hogy 
az időrend szigorú megtartása tárgytalanná válnék azon 
esetben, ha oda nem gondoljuk a tanár és tanuló úgy 
iskolai, mint azzal kapcsolatos otthoni teendőit. A teendők 
sor- és idő-rendjére vonatkozó naponkénti követeléseivel s 
első helyen a magával szemben fentartott személyes szigor 
mértéke szerint fogja kifejteni a tanár a tanulóság k ö z 
é r z é s é t ,  mely mint az élővíznek rythmikus mozgású 
habtömege nem is engedi meg egyesek kivételeskedését 
és különczködését. Megbecsiilhetlen előny az, ha a tanár 
ezen az idő felhasználásában és a lényeges iskolai teendők 
végzésében nyilvánuló rendérzetet odáig fokozta, hogy az 
elsőtől az utolsóig csaknem szemérmeskedő félelemmel 
idegenkedik elmaradni, késni s a tömeg együtthaladásából 
akadékoskodva kiszakadni mindenki. Színtőly megbecsül
hetetlen előny az is, ha példás nagyobb tanulók rendsze
reidben és pontosságban a kissebbeknek elővilágitanak, 
meri igy hosszas magyarázgalás és nógatás nélkül is ha
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marabb belezökkennek az iskolai élet ama helyes kerék
vágásába, melyből kiemelkedni — mondhatni — a tömeg
vonzás törvényénél fogva se könnyű többé.

Igv válnak aztán az okosan fegyelmező tanár folyto
nos személyes hatása alatt az aprólékosnak látszó dolgok 
is nagy következmények okaivá az ifjúság életében s a 
rendes ülés, együttes irás, közös dolgozás, együttes mozgás 
és tisztes kivonulás ingere és megszokása oly eleven erőkké 
fokozódnak a legtöbb tanulónál, melyek ellen további 
tanulásánál, sőt otthoni munkájánál is véteni alig képes. 
— Kivált nagyobb tanulóknál ezen az iskolai élet érde
kében fenálló okos megszokásnak semmi megháboritása, 
semmi feledékcnységgel való mcntegetődzés közönyösen 
nem vétetik nevelői belátással biró tanár részéről, mert 
minden erélytclenség könnyelmű közönyösség, czimborás- 
kodó elnézés és kímélet meglazítja azt ífz alapot, melyre 
a tanárnak építenie kell, t. i. a tanuló kötelességérzetét. 
Még csak hallgatag elnézésével és kímélni akaró szemhu- 
nyásával se éljen vissza a tanár, mert ezzel is csakhamar 
azon feltevésnek enged helyet, mintha kivételesen tán a 
nagyobb tanulósággal szemben nem merné, vagy nem 
akarná egyenlő következetességgel megkövetelni a törvények 
tiszteletét s a szabott rend és idő pontos megtartását s 
az előirt iskolai teendők kötelességszerü végzését. Igaz 
ugyan, hogy az ésszerű törvényeknek ép úgy, mint az 
ezekre épített minden tanári követeléseknek az adott élet
viszonyokhoz s az ifjúság korához és szükségeihez mér
teknek kell lenniük. Bizonyosan sok bajnak és kellemetlen
ségnek nyakára hághatnánk, ha a megszokás kényelme és 
sokszor komoly ok nélkül is féltékenyen őrzött traditiók 
nem köteleznének iskolai életünkben olykor olyas követe
lésekhez is ragaszkodni, melyek az adott viszonyok és haladó 
kor igényeivel szemben tán nem is egészen kifogástalanok
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többé, meri már már elévültek. Csakhogy nehéz sok eset
ben dönteni a felett, hogy ilyen követelésekhez való ra
gaszkodás, vagy kicsinylő hirálgatás alkalmával kinek van 
igaza, a jelen társadalomnak-e, vagy a nemesebb életirány 
magasztos czéljait megközeliteni törekvő iskolának? Hogy 
egyebet ne említsek, minő nehéz napjainkban a dohányzás 
korcsmalátogatás, könnyelmű kölcsönözgetés és zálogosítás 
elleni tilalommal s ezekhez hasonló követeléseinkkel áthatni, 
midőn a világ példájával, sőt felbátorító nógatásaival, vagy 
legalább közönyös elnézésével ellensúlyozza s erőtleniti az 
iskola akadályozó intézkedéseit. Épen nem csodálhatni, ha 
sok tanuló ezen ellenmondásos behatások alatt zavarba jő 
s ily tilalmakat áthágni s kijátszani hajlandó, okoskodván 
— hibásan ugyan — akként, hogy a mi legtöbbeknél 
előforduló hiba, azt voltakép lényeges dolognak nem is 
vehetni. Ezért az' érzéki élvezetekben való túlhajtás, fen- 
héjázás, hiuskodás, uraskodó semmittevés, pompázás és 
játékdüh s egyéb ezekhez hasonló gyarlóságok iskolailag 
is nehezen leküzdhető erkölcsi fogyatkozások lesznek mind
addig, mig a nagykorúak világa minden tartózkodás nélküi 
csábiló példát mutat az ifjúság előtt az emberi hitvány
ságok önfeledt gyakorlására. Bizonyosan épen itt nyílik a 
legkényesebb alkalom arra, hogy a tanár intézkedéseiben 
tapintatosságot és bölcsességet egyesítsen és kifejtsen. Nem 
merev kaszárnyái szigor, de türelmes józanság, mely nem 
késik a jóról, az illőről a szükségképeniről s megenged- 
hetőről felvilágosítani, kioktatni szülői kört, iskolán kívül 
állókat és tanulót egyaránt, továbbá azon erkölcsi bátorság 
és komolyság, mely személyes fölhevülés izgalma nélkül 
visszautasítja az illetéktelen birálgatást és beavatkozást a 
fegyelmi dolgokba s legalább kíméletes hallgatásra hangolja 
az iskolai intézkedésekkel szemben a környezetet, ezek 
azon módok és ezközök, melyeket hivatott tanárnak ilyen-
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kor iskolában s társadalomban használnia kell, ha javítani 
építeni s ifjúságunkat a csábitó érzéki szórakozás és élv- 
hajhászás ellenére ideális irányba terelni s vezetni óhajtja. 
— Ez ugyan sisiphusi munka marad mind addig, mig az 
iskola a közélettel ellentétesnek tekintetik és legalább a 
műveltebbek társadalma nyíltan és őszintén be nem ismeri 
azt, hogy az iskola jelentősége épen abban áll, mikép az 
a józan erkölcsös élet előkészítője s ápolója s épen ezen 
missióból kifolyó kötelessége : szoktatni az ifjú nemzedéket 
egy nemesebb életre, mint minőre önereje s környezete 
irányzó befolyása folytán jutni képes lenne.

Bizonyosan nem kevésbé fontos teendői az iskolai 
fegyelmezésnek az ifjúság b e s z é d j é n e k  ebben nyilvánuló 
g o n d o l k o d á s á n a k  s ezekkel együtt járó tisztes maga
viseletének folytonos czélirányos szabályozása. Köztudo
mású, hogy a hol sokan egyszerre beszélnek, ott voltakép 
senki sem teheti magát érthetővé. Minő ellenmondásosságot 
magában rejtő kificzamodása az tehát az iskolai életnek, 
ha megtűri a tanár több tanítványának egyidejű versengő 
beszédjét, egymást kergető felelgetését s a tömegtanitásnál 
ebből keletkező hang-, és gondolat-zavart! Beszéljen egy 
időben csak egy, ez is nyugodtan, gondolkozva, hogy min
den szó magában s minden szóban közlött gondolat a 
fejlő gondolkodás fokmutalója legyen, ha azt akarjuk, hogy 
az iskola az ifjúságot tárgyismeretre s erre irányuló öntevő 
gondolkodásra valaha fölsegitse. — Azon szeles tolakvás, 
azon értelmetlen sietés, rendetlen kapkodás, kérkedés és 
dicsőségvágy, mely a sokat és sokszorosan beszélő tanulónál 
szóban és magatartásban feltűnő — s némely iskolákban 
észlelhető, — nem csak a laza fegyelmezés következménye, 
de egyszersmind oly végzetes hiba, melyből utóbb kínos 
leszoktatás és sokszoros megszégyenidés árán sem könnyen 
szabadulhatni. Elég komoly intést foglal magában mind
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eme érintett körülmény arra nézve, hogy a fegyelmezést 
gymnas. élelünkben el ne hanyagoljuk, mert oly mulasz
tás lenne az, melynek következményei első sorban a ta
nítás s ennek alapján az embernevelés sikerét is kocz- 
kára vetik.

Ezek a fegyelmezésnek ama enyhébb, emberségesebb 
feladatai melyekre a gymnas. tanár korunkban a legna
gyobb gondot fektetni köteles, mert ha a lélekmüvelés 
ezen finomabb feladataival meg nem küzdött, az élesebb 
és durvább természetű s bizony legtöbbször kétes hatású 
fegyelmi eszközök, minők netán a jutalmak s büntetések 
s ezek képzelhető gazdag elágazásai, nem fogják őt sem 
tanitói, sem nevelői czéJjaiban óhajtott sikerhez vezérleni.

Ha többre terjeszkednem az ide vágó észlelelek fel
sorolásában, tekintve évi értesítőnk szűk keretét, nem volna 
is tanácsos, azt hiszem mégsem szabadna berekesztenem 
fejtegetésemet azon gyakorlati következtetés levonása nél
kül, hogy a józan és lapintatos fegyelmezés minden eré
nye s minden értéke az öntudatos és hivatásának tuda
tában önérzetes tanár egyéniségétől függ. Igaz, a természet 
is megajándékoz egyiket több, másikat kevesebb előnnyel 
s a rokonszenves külső, az átható és kifejezésteljes hang, 
a költői képzelem teremtő gazdagsága, az értelem dolgok 
lényegére irányuló átható erélye, az akarat szívóssága és 
törhetlen tevékenysége mind oly kedvező alkotó elemei a 
tanári temperamentumnak, melyeknek ha valaki nagyobb 
mértékben birtokosa, hamarabb válik be kedves és köz
hasznú tanárnak. De a természet leggazdagabb kegyaján
dékai sem oldanak föl senkit szakszerű tanulmány köte
lezettsége alól, ki napjainkban gymnas. tanárként működni 
óhajt. És itt aztán, ha vaskos kötetben rendezve terjesz
tené is elő a tanári képződés minden sarkalatos teendőit 
a gondolkodó szakember, ha meggyőzőleg felsorolná a



tudományos készültség sokoldalúságát és alaposságát, a 
tantárgyak módszeres kezelésének minden mesterfogásait 
s feltárná előttünk a sok felelőséggel járó szakképződés 
minden nehézségeit, még mindég nem mondana sem ele
gei, sem igazat, ha kihagyná a számításból ajellem önzet
lenségét, a személyes hiuskodástól s feltűnési és letszési 
vágytól ment ügybuzgóságot és áldozatkészséget, mellyel 
az igazi tanárnak munkakörét néznie, feladatait végeznie 
a közművelődés ügyét szolgálnia, a józan keresztyén szel
lemet és tettre menő hazafiságot terjeszteni kötelessége 
olt, azon munkakörben, hová őt saját hivatása érzetében 
az isteni gondviselés helyezte. Csak ki eme belső tűz, 
eme isteni lelkesedés melege által szabályoztatik s ennek 
vezetése mellett igazságosan, lelkiesmeretesen és követke
zetesen végzi a hivatalos állásából kifolyó teendőket, s 
csak a ki a nevelés és tanítás végczéljára, vagyis az em
beri tökéletesség eszméjére töltekintve nem feledkezik ineg 
a látszólag alárendeltről s igy tanítása közben is követke
zetesen és tapintatosan gyakorolja a fegyelmet, az közelíti 
meg önérzetében a mai kor követelése szerinti valódi ta
nár ideálját.

Ezeket meggondolva beláthatni, hogy könnyebb tán 
tanítani, mint sikeresen fegyelmezni. Ha azonban tanitá- 
sunkat életrevalóvá s maradandó eredményűvé lenni óhajt
juk : akkor soha sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
minden tanintézetben, s tehát a gymnasiumban is, a fe
gyelem ama hatalmas egybeolvasztó s összekötő hatás, 
mely által az ügyes tanár tanítványainak értelmesedését, 
józan belátását, szépről, jóról igazról folyton gyarapodó 
tudását az akaratba átplántálja, vagyis teltekre serkentővé 
s életszabályozóvá teszi. Vajha azért az emberséges fegyel
mezést család iskola és közélet soha se kicsinylenék, s 
annak becsét félreértve el ne hanyagolnák, mert mint a



gyümölcsöt a nap melege érleli : úgy a fejlő embert előbb 
okosak igazak és jók fegyelmezése s ujóbb az ezek be
folyása és vezetése mellett könnyebben és biztosabban 
megközelíthető s elérhető erkölcsös önfegyelmezés emeli 
valódi jellemes és telterős emberré, kire Isten és ember 
egyház és haza bizton számíthatnak s építhetnek. Az ember- 
nevelés ezen fenséges végczélja azonban alkalmas eszközök 
nélkül el nem érhető s ily eszköziség a gymnasinmban a 
józan, emberséges fegyelmezés. Azért annak, ki gymnas. 
tanárként a személyes felelősség teljes tudatában működni 
akar, türelmes kitartással kell a fegyelmezés használatába 
magát czél tudatosan beleképeznie s abban folytonosan 
ügyesitenie.

Miután a fegyelmet a gymnas. életben ily jelentékeny 
nevelői tényezőnek kell tekintenünk, tehát azért kívántam 
soraimmal e tárgyra türelmes olvasóim becses figyelmét 
fölhívni és kikérni. Zárom soraimat annak őszinte kijelen
tésével, hogy jelen fáradozásom nemes jutalmát abban 
keresem és találom, ha sikerűit t. olvasóim figyelmét és 
birálatos gondolkodását a fegyelmezés fontosságára irányí
tanom, mert ezzel szolgálatot teltem családnak, iskolának 
s közéletnek egyaránt.

BENKA GYULA.



É V I  J E L E N T É S .

i.

Tiszti személyzet.

A) A  f ő is k o la i  t a n á c s ,  ennek elnöke nt. Á c h i m 
Á d á m esperes, kinek elnöktársa az 1884. szeptemb. 23. espe- 
rességi közgyűlésen felügyelőnek közlelkesedéssel megválasztott 
ns. Z s i l i n s z k y  M i h á l y  orsz. képviselő. Tagjai a f ő i s 
k o l a i  t a n á c s n a k :  a) vidékiek : H o r v á t h  Sámuel 
érd. esperes, H a a n Lajos csabai, M a s z n y i k János t. földvári, 
C s e r m á k  Kálmán t. komlósi, ifj. J e s z e n s z k y  Károly m. 
herényi és P e t r o v i c s  Soma szentesi lelkészek. — K o l l e r  
Gábor nyugalmazott uradalmi számtartó, K e m é n y  Mihály kir. 
tanfelügyelő, S z é k á c s  István jószágigazgató, T a v a s z y János 
dr. L a u r o v i c s  János orvos, U r s z i n y i János ügyvéd és 
V i d o v s z k y  János ; b) helyben : S á r k á n y  János érd. es
peres, id. M i k o 1 a y Mihály birtokos, H a v i á r Dani egyházi 
felügyelő és orsz. képviselő, S z i r á c z k y  János tanító, P ó 1 
Dániel főjegyző, D a n e s  Béla városi jegyző, P o n y i c z k y  
Soma birtokos. Továbbá a tanárkarból C h o v a n  Károly, D e l 
b á n  y i Zsigmond, M i h á 1 f i József és B e n k a Gyula.

B) Ig a z g a tó . B e n k a Gyula, kit a gyüngélkedése folytán 
közsajnálatra önként nyugalomba lépett T a t a y  István helyére 
az 1884. juh 8. tartott esperességi közgyűlés megválasztott, meg
hagyván egyúttal őt továbbra is a gymnasiummal kapcsolatos tanító 
képző intézet igazgatói tisztében.

C) P é n z -  és g a z d a sá g iig } '!  v e z e tő k .  A számvevőség 
elnöke K o l l e r  Gábor, tagjai : S á r k á n y  János, D a n e s
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Béla, P ó 1 Dániel, S c h u l z  Jenő, P e t r o v i c s  Soma, H a r 
s á n y !  Sándor. Főiskolai pénztárnok és ephorus : D e 1 h á n y i 
Zsigmond. Gazdatiszt : M i k o 1 a y János.

D) Tanorők.
a) R e n d e s g y m n a s. t a n á r o k .
1. B e nk  a Gyula igazgató, • — előadta a VII. és VIII-ban 

a bölcsészetieket, a Vll-ben a magyart, a VIII-ban a vallástant 
és a tanitóképző két felső osztályában a nevelés-tanítás- és mód
szer tant s az összes képzőbeli osztályokban az éneklést. Heti óra
száma 14.

2. C h o v á n Károly a VIII-ban osztályfő, — előadott a 
VII. és VIII-ban physikát, a VI-ban állat- és növénytant, IV és 
V-ben ásvány- közét- és föld-tant és a 111-ban az ásványtanhoz 
bevezető előismereteket. Heti óraszáma 18.

3. D e 1 h á n y i Zsigmond az I-ben osztályfő, — tanított 
az I-ben magyart, latint és számtant, a II-ben számtant és föld- 
rajzott. Heti óraszáma 20.

4. K i c s k a Dániel, — tanított a VI-ban latint és vallás
tant s a tanitóképző valamennyi osztályaiban zenét.

5. K u t 1 i k Endre, tanított a VIII-ban latint és görögöt, az 
V-ben latint és németet s II-ben a mértani rajzot. Heti óraszáma 
20. — betudván nála valamint alább Lányinál és Mihálíinál is az 
önként vállalt rajzórákat, melyekért azonban a vállalkozók külön 
dijaztatnak.

6. L á n y i  Gusztáv, tanított. V. VI. és Vll-ben görögötf 
V-ben vallást, Ill-ban magyart és I ben mértani rajzot. Heti óra
száma 19.

7. M i h á l f i József osztályfő az V-ben, — tanított VIII-ban 
V és IV-ben történelmet és számtant, V-ben magyart, III. és IV- 
ben mértani szabadkézi rajzot. Heti óraszáma 22.

8. M o c s k ó n y i  József osztályfő a IV-ben, — tanított a 
Vll-ben latint s a IV-ben latint, németet és vallástant. Heti óra 
száma 17.

9. M o r a v c s i k  Géza osztályfő a VI-ban előadott a VIII- 
ban magyart és németet, a VI-ban magyart, németet és történe
tet s a II-ben magyart. Heti óraszáma 17. Vezette e mellett az 
önképző kört, mint annak választott elnöke.

10. S z e m i  a n  Dániel osztályfő a II-ben, — tanított az
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I ben vallást és földrajzot, a II-ban vallást és latint, a II. és Ill- 
ban németet. Heti óraszáma 20.

11. S z é n  di  György osztályfő a VII-ben, — tanított a 
IV. V. VI. VII és VlII ban mennyiségtant s a VII-ben németet. 
Heti óraszáma 18.

12. Dr. Z s i l i n s z k y  Endre osztályfő a III-ban, — tani- 
tott a Ill-ban latint, földrajzot és történelmet, a IV-ben magyart 
s a VII-ben egyháztörténetet s az újkor és legújabb kor történetét 
Heti óraszáma 18.

b. V a l l á s t a n á r o k u l  a r. kath. ifjúságot tanította 
főtiszt. D i n y a János a VII. és V ili. osztálybelieket, átadván az 
1. II. III. IV. V. és VI. oszlálybeliekből alkotott csapatokat tiszt. 
E r d e y  Lajos segédlelkész urnák. A görög keletieket tanitá nt. 
D a v i d o v i c s  István szentesi 'lelkész, bevonva a segédkezésbe 
Kirila György és Küzdényi Szilárd VIII. éves tanulókat. Az izra
elitákat S c h i f f  Adolf tanító úr részesítette a vallástanitásban.

c. T o r n a t a n á r :  O l á h  Miklós, ki minden osztályt 
külön heti 2 órában oktatván, válogatott jobb tornázókból disz- 
csapatott is szervezett s külön vezetett. Ugyancsak ő vezette e 
tanévben az I. II. osztályban az ütem- és szép-irási gyakorlatokat 
heti két-két órában s a fürdésre alkalmas időszakban ellenőrizte 
a tanulóságnak úgy közös fürdését, mint úszási gyakorlatait a fő- 
gymn. tulajdonát képező fürdő helyiségben.

d. M ű é n e k - é s  z e n e - t a n á r o k : B e n k a  Pál és C h o- 
v a n Zsigmond.

e. K i s e g í t ő k  a tanítóképzőben dr. S z l o v á k  Pál 
orvos ur, ki az egészségtant és P 1 a c s k o Zsigmond okleveles 
gazdász és segédgyám ur, ki a gazdaságtant heti két-két órában 
az ügy- és ifjúság iránti szívességből tanitá.

A működő tanerők összege 21.
f. G y ü j t e m é n  y-ő r ö k : múzeumé C h o v a n  Károly, 

könyv- és régiségtáré M i h á 1 f i József, zeneintézeté B e n k a 
Gyula, tornaszerelvényé O l á h  Miklós, rajzgyüjteményé L á n y i  
Gusztáv.

2
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A bekeblezett tanulók névsora.
I. osztály.

(Osztályfő : D e 1 h á n y i.)

Anhauer János, r. kaih. Uj-Pées Torontálmegye.
Bácsy Gyula, ref. Szarvas Békésm.
Baltazár Gyula; ág. h. ev. Nagy-Bocskó Marmarosm. 
Baltazár János, ág. h. ev. , ,
Belopotoczky György, ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Blatnyák György, ág. h. ev. Butyin Temesm.
Blázy Lajos ág. h. ev. Kis-Kőrős Pest-Pilis Solt-K. Kúnm. 
Borgulya Ferenc/, ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Borgulya Pál, ág h. ev. » ,,
Bosnyák Lajos, r. kath. „ „
Bottá Pál, gör. kel. Mácsa Aracfm.
Brusznyiczky Pál, ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Csapó Samu, ág. h. ev. , „
Fölíöldi Ottmár, ág. h. ev. Szelevény Jász-N -Kun-Szolnokm. 
Frecska János, ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Fuksz Béla, móz. v. „ ,
Grosz Arnold, móz. v. Szeghalom » Magánt.
Gyebnár, Pál, ág. h. ev. Nagylak Csanádrn.
Manó István, ág, h. ev. Szarvas Békésm.
Harsányi Béla, ág. h. ev. Orosháza „ Magánt.
Harsányi István, ref. Túr-Keve Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Harsányi László, ág. h. ev. Orosháza Békésm. Magánt. 
Heincz Gyula, ág. h. ev. Cservenka Bács-Bodrogm.
Hering János, r. kath. Orosháza Békésm.
Hrdlicska Lajos, ág h. ev. Nagylak Csanádrn.
Hunyadi István, r. kath. Mágocs Csongrádm. Magánt. 
Hunyadi Vilmos, ref. Orosháza Békésm.
Huszerl János mózv. Szarvas ,
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Judt Pál, ág. h. ev. Cservenka Bács-Bodrogm.
Kardos Zsigmond, ref. Tisza-Nagyrév Jász-N.-Kun-Szolnokrrl. 
Kovács István, r. kath. Orosháza Békésm. Magánt.
Kövesdy Károly, r. kalh. Kán-Szentmárton Jász-N. Kún Szolnokm. 
Kraft Dani, ág. h. ev. Pankota Aradm.
Králik Dani, ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Králik Pál, » » »
Krnuch Zoltán, , Sándorfalva Torontálirt.
Krsnyák Mihály, » Szarvas Békésm.
Lichtenstein Zoltán ág. h. ev. Orosháza Békésm.
Medvegy János, „ Szarvas „
Melis Mihály, „ „ „
Micsátek Lajos. „ Kiszács Bács-Bodrogm.
Mihalik Mihály, , Szarvas Békésm.
Mocsáry Dénesj ref. Puszta Kákát Jász-N.-Kun Szolnokul. 
Molitorisz Lajos, ág, h. ev. Szarvas Békésm.
Opauszky Lajos idősb ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Opauszky Lajos ifjabb » , „
Oszlár Károly r. kath. Battonya Csanádm. Magánt.
Pál József, „ Szarvas Békésén.
Pesina Ede, ág. h. ev. Derekegyházapuszta Csongrádm.
Petricz József, r. kalh. Szarvas Békésm.
Petrovics Iván, gór. kel. Battonya Csanádin.
Podani Pál, ág. h. ev. Szarvas Békésm. 
llobicsek Sándor, móz. v. » »
Bosenberg Gusztán, , » »
Rupcsó Károly, r. kalh. Körös^Ladáhy Békésm.
Saja Sándor, ref. Öcsöd Békésm.
Salacz Aladár, r. kath. Szarvas Békésm.
Sápszky János, ág. h. ev. „ ,
Schäfer János, , Liebling Temesm.
Schwieger Sándor, r. kath, Szarvas Békésm.
Simonyi Sándor, r. kath. , ,
Sinkovicz Pál, ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Slajcho Mihály, , „ ,
Stein Zsigmond, móz. v. Szlatina Aradm.
Szepessy János, r. kalh. Soborsin ,
Színák Soma, ág. h. ev. Nagylak Csanádm.

2*
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Szrnka György, ág. ev. Szarvas Békésm.
Szrnka István, » » »
Takács László, r. kát. Pitvaros Csanádm.
Tóth Károly, ref. Rittberg Temesm.
Tóth Mihály, ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Törőcsik János, r. kath. „ ,
Túri Gábor, ág. h. ev. , „
Varga Alajos, r. kalh. „ „
Vitális János, ág. h. ev. Sz.-Tamáspuszta Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Wéber Ignácz, r. kath. Kis-Bér Györm.

Összeg : 76.

II. osztály.
(Osztályfő : S z e m i á n.)

Albrechlovics Gusztáv r. kath Kis-Kondoros Békésm.
András Pál ág. ev. Szarvas Békésm.
Bán Miklós ,  Tisza-Bura Jász-N.-Kún-Szolnokm.
Csernák Soma , Szarvas Békésm.
Dauda Pál » » »
Debreczeni János helv. ev. Tur-Keve Jász-N.-Kun-Szolnokm.
Ebner Jenő ág. ev. Göböljárás »
Fischbein Soma móz. v. Szarvas Békésm.
Forschner Mór , , »
Gottschall Jakab ág. ev. Liebling Temesm.
Graudencz Károly » Alibunár Torontóim.
Grexa János » Szarvas Békésm.
Grűn Endre móz. v. Szarvas Békésm.
Gyebnár István ág. ev. , „
Hnpka Mihály » Monor Pest-Pilis-Zsoltm.
Huszerl Soma móz. v. Szarvas Békésm.
Kádár Géza helv. v. Rittberg Temesm. Meghalt.
Kajsler Ödön r. kath. Egres Torontóim.
Klein Béla ág. ev. Hegyes-Királyság Csongrádm.
Krajsz Sándor r. kath. Csabacsüd Békésm.
Krepsz Gyula „ Szentandrás Békésm.
Lauko Dezső ág. ev. Szarvas ,
Lednyiezky Miklós r. kath. Kun Szentmárton Jász-N.-K.-Szolnokm. 
Lestyan Pál ág. ev. Szarvas Békésm. Kilépett.



Liszka (iyula ág. ev. Szarvas Békésm.
Ludvigh Béla r. kalh. Hajdusicza Toronlálm.
Lustyik János ág ev. Kondoros Békésm.
Makula Károly » Orosháza 
Marcsek György „ Szarvas „
Matheidesz Géza » Kukova Temesin.
Medvegy György ág. ev. Szarvas Békésm.
Melich János , « »
Mihajlovics tollán gör. kel. Sajtin Csanádi».
Mocskónyi Zsiga ág. ev. Szarvas Békésm.
Molnár Sándor helv. ev. T.-Földvár Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Nechula Gusztáv ág. ev. Lajostalva Toron tál m.
Nechuta József » » n
l’ilcz Mihály , M.-Berény Békésm.
Bidegli János » Szarvas ,
Bobicsek Soma móz. v, , »
Römer János ág. ev. „ »
Rotlmann Sándor móz. v. , »
Rózsa Béla r. kath. Szentes Csongrádi».
Saja Imre helv. ev. Öcsöd Békésm.
Scheiner Albert, móz. v. Török-Szentmiklós Jász-N.-M.-Szolnok 
Schmiedbauer Tibor r. kalh Nagy-Szénás Békésm.
Schröder Vilmos móz. v. Szarvas ,
Somogyi Béla helv. v. „ „
Szirbik Lajos ág. ev. Alberti Csanádi».
Szügyi István » T.-Süly Jász-N.-K.-Szolnokm.
Tanay Gusztáv r. kath. Szarvas Békésm. Kilépett.
Tischu János , Csanád-Apáeza Csanádm.
Tolnay Ferencz helv. ev. Szentandrás Békésm.
Tóth Lajos ág. ev. T.-Komlös .. »
Valenlinyi Sándor ág. ev. M.-Berény Békésm.
Várady Ferencz helv. ev. Öcsöd »
Zuberecz János ág. ev. Szarvas »

Összeg : 57.
III. oMztály.

(Osztályfő : dr. Z s i 1 i n s z k y.)
Bagliy Bál r. kath. Fábián |). Csongrádi».
Balta Kálmán „ Battonya Csanádm.
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Barbosz Arthur g. kel. Gyirok Temesm.
Belies Gyula r. kath. Uj-Bécs Torontálm.
Benczúr Mihály ág. ev. Szarvas Békésm.
Bukovinszky Mihály , Tót Komlós »
Buttyán Lajos r. kalh. Szénás „
Buzy János ág ev. Szarvas ,
Cruchío Gyula ref. Gyomá „
Csasztvan János ág. ev. Szarvas » Kilépett.
Császy Gyula ref. Tisza-Nagyrév Jász-N -Kíin-Szolnokm. 
Csermák Sándor ág. ev. Szeghalom Békésm.
Dehelleán Gyula g. kel. Batucza Aradm.
Demcsák József ág. ev. Szarvas Békésm,
Eördögh Ferencz ág. ev. Csépa Jász-N.-Kún-Szolnokm. 
Erdey József ref Túr-Ke ve „
Gaal Lajos ág. ev. Tót Komlós Békésm. Kilépett 
Garay János „ Petrovácz Bácsin. Meghalt.
Gaylhoffer István ág. ev. Puszta-Kürt Jász N.-K.-Szolnokm. 
Götz György r. kalh. Pancsova Torontálm.
Guttmann Miksa, móz. v. Szarvas, Békésm.
Harsányi Sándor ref. Túr-Keve Jász-N.-K.-Szolnokm. 
Hellebrant István ág. ev. Szarvas Békésm.
Huszthy Zoltán ref. Reform.-Kovácsháza Csanádm.
Hutiray Gyula, r. kath. Szentandrás Békésm.
Józsa Márton r. kath. Szarvas »
Katona Béla ref. Tisza-Földvár Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Kilényi Mladon ág. ev. Petrovácz Bácsm.
Kimoss József ág. ev. Orosháza Békésm.
Kuncz Jakab „ Liebling Temesm.
Marcsek Lajos „ Szarvas Békésm.
Micsátek Vladimir „ Kiszács Bécsm.
Mihálfi Emil „ Fülöpszállás Pest-Pilis-Solt-K.-Kúnm.
Miklóssy Ferencz „ Csővár „ ,
Milován Valér, gör kel. Mondorlak, Aradm.
Molnár Mihály, ref. Gyoma, Békésm.
Monsparl István, r. kalh. Puszta-Csákó 
Nagy Géza, ág. ev. Liebling, Temesm.
Németh Elek, r. kalh. Buttyin, Aradm. Magántanuló. 
Qttahal Jenő, r. kath. Szolnok, Jász-N -KűnSzolnokm.
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Papp Károly, r. kalh.
Pecsenye Dezső, ág. ev. Nagylak, Csanádm.
Pelrás (íyörgy , „ Szarvas, Békésm.
Povázsay (iábor, » » »
Hakovitz Ágoston, „ Jankahid, Torontálm.
Reguly János, , Kondoros, Békésm.
Salacz Ferenc/, r. kalh. Szarvas »
Schiff Jenő, móz. v. „ »
Siprák Ernő, r. kath. Zichyfalva. Torontálm.
Sváby Gyula , Szarvas, Békésm.
Tóth Elemér, » Kun-Szt.-Márton, Jász-N.-K. Szm. 
Vitálisz István, ág ev. Szarvas, Békésm.
Wallner János, ág ev M.-Berény ,
Wilim István, „ , B-Csaba, ,
Winternitz Miksa. r. kath. Szarvas, ,

Összeg: 55.
IV. osztiily.

(Osztályfő : M o c s k ó n y i).

Bácsi Dániel, ref. Gyoma. Békésm.
Balassovits Sándor, ág. ev. Hódos, Temesm.
Bállá Károly, r. kath. Kun-Szt.-Márlón, Jász-N.-K.-Szolnokm. 
Baross Dezső, ág. ev. Bánfalva, Békésm.
Bicskev Gergely, r. kalh. Nagy-Abony, Pesl P-S K Km. 
Bierbrunner Nándor, ág. ev. O-Kér, Bácsin.
Boróczy Dezső, r. kath. Dragsina, Temesm.
Bozóky Álmos, r. kath. K.-Szt.-Márton, J.-N.-K.-Szolnokul. 
Brengl János, ág. ev. Gyoma, Békésm.
Breuer Mór, móz v. Nagy-Körű, J.-N.-K/-Szolnokul.
Brózik Lajos, ág. ev. M.-Berény, Békésm.
Czinköezki János, ág, ev. Szarvas, »
Danes József, ág. ev. Török-Szt.-Miklós, „ „
Demcsák János, ág. ev. Szarvas, Békésm.
Faur János, g. k. Pankota Aradra.
Frankó György, g. k. Otlaka, »
Gerber Miklós, ág. ev. Szegliegy, Bácsin.
Grósz Mátyás, m. v. Szeghalom, Békésm.
Gyáni Gyula, ref. Vésztő, „
Harsányi István, ág ev. Orosháza, Békésm.
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Haty Sándor, ref. M. Berény, Békésm 
llavas Mór, m. v. Szt. András ,
Huszty Kálmán, ref. Kovácsháza, Csanádin.
Istvaneszku Eftimiu, g. k. Batta, Krassóm.
.Ián Róbert, ág. ev. Verbász, Bácsm.
Junga Béla, ág. ev. Arad, Aradm.
Jurenák Emil, , , Budapest.
Kenyó Ernő, r. katlv Tápió-Bicske, Pestm.
Kepenyes Mihály, ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kolozsy András ref. M. Berény, ,
Krizsán Miklós, g. k. Nagylak. Gsanádm.
Mészáros Károly, ref. Uj-Kécske, Pest-P.-S.-K.-Km.
Micsinay Aladár, ág. ev. Ácsa, „
Miucz Valér, g. k. Fibis, Temesm.
Molnár Miklós, ref. Öcsöd, Békésm.
Neu Sándor, m. v. Szarvas, „
Nikolajevics Szilárd, g. k. Dinyés, Toronlálm.
Petrilla Miklós, g. k. Mácsa, Aradm.
Popovics János, „ Gyula-Varsánd. ,
Regulv György, ág. ev. Kondoros, Békésm.
Ribárszky Pál, , , Szarvas, ,
Rohoska Mátyás,, ,, „ ,
Salacz Kálmán, rom. kath. Szarvas, Békésm.
Starkenberg Béla, ág. ev. Mosnicza, Temesm,
Such Béla, „ „ Csorvás, Békésm.
Szabados József, r. kalb. Batonya, Csanádin. Magántanuló.
Szánthó János ref. Temesvár, Temesm.
Szlovák Emil, ág. ev. Szarvas Békésm.
Szrnka János, „ „ ,
Sztacho Géza, r, kath Gyula, ,
Szucsu János, g. k. Kétegyháza, ,
Vlasits Nándor, r. kath. Szarvas, „
\ \ reisz Soma in. v. ,

Összeg : 54.
V. osztály.

(Osztályfő : M i h á 1 f i.)
Ádám Jenő, r. kath. P.-Kerekdomb. Pestm.
Ancs Fileinon, g. k. Pécska, Aradm. Magánt.
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Andrási Dániel, ág. ev. Apostag, Pestm.
Bácsy Béla, rét'. T.-Szenliniklós, Jász Kunm.
Baghy Mihály, r. kath. P.Fabián Gsongrádm.
Banner Jenő, r. kalli, Békés, Békésm.
Barbosz Géza, g. k. Gyirok Temesin.
Bella Method, ág. ev. Csaba, Békésm.
Boros Károly, ref. Körös-Tarcsa, »
Diamant Lajos. in. v, Endröd, „
Ebner Béla, ág. ev. 1’. Göböljárás, Jász-Kiinm.
Dierner Lajos,„ „ Uj-Verbász, Bácsin.
Dörgő Dániel, ref. M.-Túr, Jász-Kunm 
Gaal János, ág. ev. Szarvas, Békésm.
Gáylhoffer János, » P. Kürth, Jász Kunm.
Göbölös Lázár, g. k. Sajlény, Csanádm.
Gyalay Dezső, ref. Gyula, Békésm. 
llellebranth János, ág. ev Szeghalom Békésm.
Járosy János, „ » Aradácz, Torontálit).
Kádár Szilveszter, r. kath Kún-Sztmárlon, Jász-Kunm 
Kemény Szilárd, ág. ev. Makó, Csanádm.
Kóczy Mihály, „ , Szarvas, Békésm.
Kollár Vilmos. ,, „ Czegléd, Pestm.
Korbuly Béla, r. kalb. P. Meggyes, Áradni. Magánt.
Korossy Dezső, ág. ev. Csaba, Békésm. 
lvunoss István, ,, » Orosháza, „
Lukács Sándor, r. kath Gyula, „
Marcsek István, ág. ev. Szarvas, Békésm.
Marsai I ál, ,, n » „
Mázán János, » „ Csaba ,
Mészáros Jenő, r. kath. Kőrös-Ladány, Békésm.
Molitorisz Lajos, ág. ev. Rittberg, Temesrn.
Monspárt Dezső, r. kath. P -Csákó, Békésm.
Németh Ödön, r. kath. Buttyin, Aradm.
Oberländer Jakab ág. ev. Uj-Verbász, Bácsin.
Orrok Lajos, r. kath. Sarkad, Biharm.
Ott Zoltán, ág. ev. Makó, Csanádm.
Palkovics Mihály, ág. ev. Szarvas, Békésm.
Petrilla László, g. k. Mácsa, Aradm.
Petrovics György, g k. Szabadhely, Aradm,



Póhl (iábor, ág. ev. Szarvas, Békésm.
Popovics Adrián, g. k. Arad, Áradni.
Román Kornél, g. k. Sajlény, Gsanádrn.
Roth Aladár, ág. ev O-Verbász, Bácsin.
Salamon Gyula r. kath, Kún-Szenfmárlon, Jász-Kunm. 
Sárkány Béla ág. ev. Pilis, Peslm.
•Schäfer Soma m. v. M.-Berény, Békésm.
Schreiber Lipót m. v. P.-Kondoros,
Sztovicsek Antal r. kath. Zsombolya, Torontálm.
Szűcs Elemér ref. Vésztő, Békésm.
Tatay Imre ág. ev. Tengőd, Tolnáin.
Thaisz Géza ág ev. Csorvás, Békésm.
Tóth Elek ref. Vésztő, ,
Tóth Emil r. kath. Túra, Peslm.
Tóth László, ref. Gyula, Békésm.
Tötössy Nándor r. kath, Német-Csanád, Torontálm.
Turóczy Endre ref. Szeghalom, Békésm,
Waidinger Gyula ág. ev. Gyoma, s Magántanuló.
Zösz Izidor m. v. Szarvas, ,

Összeg : 60.

VI. osztály.
(Osztályfő: M o r  a v c s i k . )

Balogh János r. kalh. Csaba Békésm.
Bierbrunner Gusztáv ág. ev. Ókér Bácsin.
Bloch Vilmos m. v. M. Túr J. Kun Szolnokul.
Elzsánszky Iván r. kalh. Batonya Csanádin.
Fejér Imre r. kath. Körös-Ladány Békésm.
Hankó Márton ág ev. Csaba ,
Horváth László ref. Makó Csanádm.
Hunyady Lajos r. kath. Mágocs Csongrádm.
Istvánffy Sándor ág. ev. Szemlak Aradtn.
Jedlicska Pál „ Szerb-Csanád Torontálm.
Ivamenszky István r. kalh. Torontál Szécsány Torontálm. 
Klausnitzer Miksa r. kath Szeghalom Békésm.
Korbuly Mihály r. kath. Bánhegyes Csanádm. Magánt. 
Korponay Mihály ref. Gyulavári Békésm.
Kovách Géza ág. ev. Csépa ,
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Kubányi Emil ág ev. Petrovácz Bácsin.
Kubek Sándor g kath. Csaba Békésm.
Kuczkay Emil r. kalb. Szarvas , Évk. clk.
Lázár Lajos » Gyula ,
Luchiciu György g. k. Ualisova Temesm. Magánt.
Mály Dezső r. kath. Mugyar-Bánhegyes Csanádm. 
Medveczky Ferencz r. kath. Szarvas Békésm.
Micsinay Hugó ág. ev. Ácsa Pestin. Magánt,
Omazla Sándor „ Csaba Békésm.
Rimler Szilárd » » »
Salacz Lajos r kath. Szarvas „
Sárossy Gyula ref. * >
Szelecsényi Ernő ág. ev. Alberti-lrsa Pestm.
Szlávy Kálmán r. kath. Budapest 
Sztán Tódor g kel. Kereki Aradm.
Takács Ákos r. kath. Gyűl vész Torontóim.
Teleszku György g. k. Szerb-Csanád »
Torkos Imre ág. ev. Szarvas Békésm.
Tóth Antal r. kath. Túra Pest m 
Tóth Mihály ref. Körös-Tarcsa Békésm,
Trnovszky János ág. ev. Szarvas „
Trnyik János „ » »
Uhr in Károly » Csaba „
Varságh Zoltán » > »

Összeg : 39.
V I I . O Nztäly.

(Osztályfő : S z e n d i . )
Bojda János r. kath. Szentes Csongrádm.
Bozsó Ede , Szigetség Pestm.
Csatári András ref. M. Túr N. K. Szolnokm.
Csörföly Endre ág. ev. Tót Komlós Békésm.
Danes Árpád » Szarvas »
Dani Mihály g. kath. Makó Csanádm.
Ehrlich János ni. v. P. Poo N. K. Szolnokm.
Elefánt Pál ág. ev. Szarvas Békésm.
Fabriczy Pál » „ >
Farkas Sándor ref. Békés „
Gonda István » M.-Túr Jász-N-Kún Szolnokul,
Groszeszku Gusztáv g. k. Balonya Csanádm. Magánt.
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Hanacsek János r. kalh. Szarvas Békésm.
Herkélyi Sándor » Körös-Ládány »
Koffer József in. v. Mezö-Berény „
Hoffmann Imre r. kath. Bél-Megver *
Jeszenszky Frigyes ág. ev. Fibis Temesm.
Klapka István r. kalh. N. Kikinda Toronláhn. Magánt.
Knyihár Károly ág. ev. Csaba Békésm.
Kovács Imre „ N Kikinda Torontálm.
Köhler Ferencz r. kath. Szolnok J. N. K. Szolnokm.
Kubek Szilárd g, kath. Csaba Békésm.
Likavecz Antal ág. ev. Nagy-Csanád Csanádm.
Löffler Ferencz m. v. Csaba Békésm.
Löwinger Ede m. v. M.-Túr J. K. Szolnokm.
Matheidész György ág. ev. Szarvas Békésm.
Mázor Elemér „ , ,
D. Mészáros Ferencz r. kath. Szentes Csongrádm.
Miklós Lajos r. kath. Gárdánfalva Közép-Szolnokm. Magánt. 
Nicsovics Jenő g. k. Ambrózfalva Csanádm.
Ott Fülöp ág. ev. Verbász Bácsin.
Oltahal Antal r. kath. Szolnok J. K. Szolnokm.
Pecsenye István ág. ev. Nagylak Csanádm.
Petrilla Imre g. kel. Mácsa Aradm.
Pelry Béla ref. Maros-Vásárhely Maros Tordam.
Pongrácz István ág. ev. Felső-Pribely Honim.
Ponyiczky János ág. ev. Szarvas Békésm.
Povázsay György „ „
líácz Endre ref. Túrkeve J. N. K. Szolnokm.
Schád Vilmos ág. ev Sár-Szentlörincz Tolnám.
Schreiber Vilmos rn. v. M.-Túr J. K. Szolnokm.
Sinkovics Pál ág. ev. Szarvas Békésm
Spitzer Zsigmond m. v. M.-Túr Jász-Kán Szolnokm.
Stein Béla , Szlatina Aradm,
Stimm József , Szarvas Békésm.
Székács Pál ág ev. Szent-Tornya „
Sziiáczky János » Szarvas „
Szrnka István „ » »
Szűcs Lajos ref. M.-Túr. J. K. Szolnokm.
Takács Mihály r. kath, Szarvas Békésm.
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Thúró Károly ág. ev. Uj-Verbász bácsin.
Tormay Dezső » Sejlény Gsanádm.
'I’óth Imre ref. M. Túr J. K- S/.olnokm.
Unger Emil ág. ev. Cservenka Bácsm.
Wack Péter , Kis-Kér „
Wágner Adolf » Uj-Verbász »
Wágner Dani „ Pitvaros Aradm.
Weinrich Ödön ág. ev. P. Kanak Torontálm. 

Összeg : 58.
VIII. osztály.

(Osztályfő : C h o v á n.)
Andrássv Zsiga r. kath, N. Becskerek Torontálm. 
Asztalos Sándor ref. N. Várad Biharm.
Beck Endre ág. ev. Kisílarla Pesiin.
Benczúr István » Szarvas Békésm.
Benedikty Kálmán ág. ev. Békés Békésm.
Bozóky Ede r. kath. Kun-Szent marton .hisz N. K. 
Braun Miksa m. v. Déva-Ványa 
Braun Mór , Szarvas Békésm.
Brengl Lajos ág. ev. Gyoma »
Erlich Géza in. v. Szentes Csongrádm.
Frankó György r kath. Szarvas Békésm.
Frankó László g k. Gyula „
Gál Soma ág. ev. Szarvas *
Glasner Adolf m. v. „ »
Godán Sándor ref. Szerep Biharm.
Greifel György r. kath. Kun-Szentmárton .1. N. K. 
Hegedűs Kálmán ref. M. Túr ,
llercz László m. v. Aszód Pestm. 
llerglócz Géza r. kath. Fehértemplom Temesm. 
Hunyady Kálmán , Mágocs Csongrádm. 
Jeszenszky Pál ág, ev. Fibis Temesm,
Istvánfy Béla , Szemlak Aradm.
Kemény Géza „ Makó Csanádm.
Kemény Gyula , Maglós Pestm.
Kicsin Miklós g. kel. Nagylak Csanádm.
Kirila György * Székudvar Aradm.
Klein József m. v. Bultyin »

Szín.n

Sz.m.
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Klime.s Zsiga r. kall). N, Kikinda Toronlálm 
Kojnok Tamás ág. ev. Csaba Békésm.
Kun Árpád ref. Mezőtúr J. N. K. Sz.in. Év. k. k.
Küzdényi Szilárd g. k. Csaba Békésm.
Liska János ág. ev. Szarvas - „
Mágory János ref. Körös Taresa »
Mály Lajos r. kath. M. Bánhegyes Csanádm.
Melis János ág. ev. Szarvas Békésm.
Mészáros János ref Uj-Kécske J. N. K. Szín.
Mészáros Károly ref Mezői úr , ,
Mihályi Zoltán r. kath. Bánfalva Békésm.
Misley Endre re f  Gyula „
Pauker Miksa m. v. Fegyvernek „
Pollák Béla iri. v. Szarvas Békésm.
Raifay Sándor ág. ev. Czegléd Pestm.
Rehák Béla r. kath. Pánesova Toronlálm.
Ruzsieska György ág. ev. Szarvas Békésm.
Sauer Károly ág. ev. Cservenka Bácsm.
Sehall Kálmán , Váralja Tolnám.
Sinkovics Jenő ,  Szarvas Békésm.
Skuts Béla in. v. Szolnok J. N. K. Szm.
Starkenberg József r. kath. Mosnicza Temesm.
Stovicsek Béla r. kalh Zsombolya Torontálm.
Szabó Géza ref. Török Szenlmiklós Jász-Kúnm.
Szabó József » Szeghalom Békésm,
Ónodi Szabó Károly r. kalh. Szentes Csongrádm.
Sziráczkv Gyula ág. ev. Szarvas Békésm.
Török István ág. ev. Czegléd Pestm.
Tötössy Kálmán r. kalh. Sz.-Csanád Torontálm.
Tűrik György g. k. Oltlaka Aradm.
Udvardy Károly ág. ev. Czegléd Pestm.
Weinherger Dezső m. v. Szarvas Békésm.
Weisz Jakab m. v. Kunhegyes J. N. K. Sz.m.
Zlinszky Béla r. kath, Kondoros Békésm.

Összeg : 62.
Főösszeg : 460.

mely a névsorban is feltüntetett különböző okok folytán 
évzártakor lett 452.

■
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III.

Az előadott tantárgyak vázlata.

A tanítás az elmúlt tanévben is az 18(59 óta protestáns gym- 
nasiumainkat szabályzó „a c s a i t a n t e r v“ alapján intéztetett. 
Megjegyzendő azonban, hogy a gymnas. tanítás tervezetének orszá
gos átalakulása, kivált az 1883. XXX. lörvényczikkely 3. §-ának 
figyelembe vétele s a protestáns egyetemes tanügyi bizottság által 
kidolgozott s a jövő tanévben már irányadóul veendő tanítási 
tervezet életbe léptetése, több oly átmenetes intézkedéseket lett 
szükségessé, melyek az „acsai lanlerv“ mértekét túlhaladták. így 
főként a mathesis, németnyelv, földrajz, természetrajz, történelem 
és természettan osztályonkénti beosztásban több változtatás történt 
s évekkel ezelőtt kötelezővé tétetett a rajzolás és tornatanitás a 
megfelelő osztályokban. A tanítás tárgyainak osztályonkénti részle
tezésénél ez alább eléggé kiviláglik.

a) Vallástan.

I. oszt helenkint: 2 óra bibliai történet Pálfy József nyomán 
elbeszélve kér. hit- és erkölcstan alapjául Luther kiskátéja hasz
nálatával. Szemeltebb egyházi énekek szövege emlékelve s éneklésre 
begyakorolva, Tanár : Szemián.

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

III. oszt. hét. 2 óra. A keresztény egyház története Haan 
Lajos tk. szerint. Nevezetesen : a kér. egyház keletkezése, küzdelme 
megerősödése és elterjedése; a magyar prot. egyház keletkezése és 
viszontagságai. Tanár : Mihálfi.

IV. oszt. heti 2 óra : kér. hit- és erkölcstan Székács kátéja 
nyomán, Gyakorlás az éneklésben. Tanár : Mocskónyi.

V. oszt. bet. 2 óra : bevezetés az ó-szövelségi könyvekbe 
Zsarnay kézikönyve nyomán, olvastatott, emlézletett népszerüleg 
magyarázhatott az ó-szövetség könyveiből hat szakasz : 2 moz, 2 0 . 
1 — 30. 1. zsoll.. 15. zsolt., 125. zsolt., 112. zsolt., 19. zsolt. Gya
korlás az egyházi énekben. Tanár : Lányi.
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VI. oszt. heti 2 óra : bevezetés az újszövetség könyveibe 
Zsarnay Lajos szerint. A mellett, künyvnélkül tanulták a begvi 
beszédet, 1 kor. 13. és más kisebb szakaszokat. Énekek gyakorlása 
folytatva. Tanár : Kicska.

VII. oszt. heti 2 óra • Pálfv J. kk. szerint a kér. egyház fej
lődésének í’ajzn keletkezésétől a legújabb időig, kiváló tekintettel a 
korok különböző arányaira. A protestáns egyház története s a 
magyarhoni reformatio. A prot. egyház megszilárdulása s szervezete 
kiváló tekintettel az alaptörvényekre. Tanár : dr. Zsilinszky Endre.

VIII. oszt. heti 2 óra ; Zsilinszky M. tanfonala szerint a kér. 
hit- és erkölcstan vázlatban. Tanár : Benka.

J e g y z e t .  Más vallásunk illető hittanóráiktól nyerlek okta
tást. a tanoda helyiségeiben. Az ifjúság istentiszteletben való rész
vétele szaktanárok által ellenőriztetett.

b) Magyar nyelv, stil, irodalom.

I. oszt. heti 5 óra: az egész alaktan ; egyszerű és összetett 
mondatok Torkos L. nyelvtana nyomán, helenkint egy írásbeli házi 
feladvány; Delhányi olvasókönyvéből 48 olvasmány fejtegetve és 
emlékelve, 45 olvasva és elmondva. Tanár : Delhányi.

II. oszt. heti 4 óra : k. k. Simonyi Zs. kis nyelvtana és 
Zsilinszky M Életirati Vázlatai I. rész- Élővel etet t a mondattan 
gyakorlati alapon ; a mondatrészek és mondatok használatának és 
szabályainak az olvasmányokból való elvonása s az igy nyert 
ismeretek rendszerbe foglalása, Siílgyakorlatokúl : a mondattan 
gyakorlására otthoni és iskolai dolgozatok, leírások a közvetlen 
tapasztalatból s elbeszélések leginkább a történelem tárgyalt, köré
ből, Költemények emlékelve és fejtegetve; tartalmuk prózában 
leírva -Tanár : Moravcsik,

III. oszt. heti 3 óra : Arany János ,,Toldi'*-ja olvasva nyelvi 
és tárgyi fejtegetéssel, nagyrészt, emlézve is. Zsilinszky Mihály 
, Életirati Vázlat.ai*-ból hat prózai olvasmány mondattani fejtegetése 
Az olvasmányok alapján a mondattan befejezése, — kapcsolatban 
szóképzéssel és szóöszetélellel, írásbeli feladványok : mondattani 
gyakorlatok és könnyű irálygyakorlatok. A költői olvasmányokon 
ismertetlek a költői stil főbb sajátságai. Tanár : Lányi.

IV. oszt. heti 4 óra. Közi könyvek : Toinor-Váradi : Magy. olv. 
könyv a lV-ik oszt. számára és Arany J. „Toldi estéje.“ A mon-



daliáit befejezéseiül elővételeit rt körmondatok tana részletesen né
hány Eötvös József-féle beszéd alapján a körmondatok ismertetése, 
s, gyakorlása, valamint ismétlőleg általában az összetett mondat. — 
Prózai és költői olvasmányok alapján a sülről általában : a szép 
sül kellékei, főleg a figurák és trópusok a verstan elemei : láb, ütem 
rím ; mórás és ütemes verselés szokottabb fajai, A köznapi fogal
mazványokról részletesen. — Stilgyakorlatul : körmondatok, ügyira
tok, levelek, elbeszélések, leírások. Tanár: dr. Zsilinszky.

V. oszt. hét 3 őRi : Leiró és elbeszélő prózai s költői műfa
jok elméleti s gyakorlati ismertetése. Olvasmányok : Buda halála, 
Sachname, Nibelung és Kalevalából; Arany J. kiválóbb e nembeli 
müvei. Iskolai és otthoni dolgozatok. K K. Greguss A. költészettana 
és Torkos L. olvasókönyvei Tanár : Mihálfi.

VI. oszt. hét. 3 óra. K K. Greguss A. költészettana, Torkos 
L. költészettani és prózai olvasókönyve. A stil általában ; a stil kel
lékei ; trópusok, és figurák. Az elmélkedő és lyrai költészet tárgyalása 
Berzsenyi, Vörösmarty és Petőfi idevágó költeményeinek részletes 
ismertetése alapján. A költemények elemei : a tartalmi és formai 
szépségek magyarázata. A stilgyakorlatok mindig a tananyag gon
dolatköréből vétettek. Tanár : Móra vésik.

VII. oszt. hét. 3 óra : előbb szépészeti alapfogalmak bevezető 
fejtegetése mellett a drámai költészet elmélete vétetett elő Greguss 
A. költészettani K. K. szerint Olvastattak ezen elmélettel kapcso
latban Shakespeare Coriolánja, Moliére Tudós női, Katona Bánk- 
bánja és Kisfaludy K. Csalódások egészben. Utóbb a szónoklás el
mélete vétetett elő Torkos L. K. K. szerint s megfelelői eg olvastatott 
Kölesei, Kossuth, Eötvös, Gyulai, Tompa, Győry Vilmos több szó
noki müve. Öszhangzatban e tárgyalt tananyaggal vezettetett a stil, 
mint azt a feladványok jegyzéke alább mutatja. Tanár Benka.

VIII. oszt. bet. 2 óra. K. K. Névy L. irodalom története, A 
magyar irodalom története a legrégibb időktől 1848-ig. A siilgya- 
korlatok a tananyag gondolatköréből vétettek s az otthoni tanulmá
nyozás, önállóbb ítélet és ízlés feltüntetését czélozták. Tanár : 
Moravcsik.

* s) Latin.

I. oszt. heti P> óra Schulz Kiss Lajos-féle latin nyelvtan nyo
mán : rendes névszók ragozása ; rendes, cselekvő, szenvedő és ál
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szenvedő igék hajlitása ; elöljárók ; szavak emlékelése s azoknak 
mondatokba fűzése ; 40 fordítási gyakorlat. Tanár : Delhányi.

TI. oszt. hét. 6 óra: az egész alaktan, legkivált a rendhagyó 
hevek és igék ragozása megfelelő fordítási gyakorlatokkal számsze
rűit 144. fejtegetve fordítva 18 mese és hosszabb leírás fejtegetve 
fordítva s részint emlékelve Schulz Kis Lajos-féle latin nyelvtan és 
gyakorlókönyv nyomán. Tanár : Szemián.

III. oszt. hét. 6  óra. Elischer »Lat. olv. könyve* alapján a 
mondattan ismertetése, betanítása, főleg a szóegyezés, az esetek 
használata részletesen, az idők és módok használatának egyes ál
talánosabb szabályai, Magyarból latinra fordítási gyakorlatúi a Schulz 
Kiss-féle latin gyakorlókönyv mondattani szabályoknak megfelelő 
fordítási példái vétettek elő. Alapolvasmányul s lat. magy. fordítási 
gyakorlatul »Hóma története* szolgált és pedig az „Élőkor“ s a 
„Királyok kora“ (Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, An- 
cus Martins. L. Tarquinius Priscus) Servius Tulliusig, 4 szakasz 
kihagyásával, összesen tehát 1(5 szakasz. Phaedrus meséiből : Lupus 
et agnus, Canis per fluvium carnem ferens, Vulpes et corvns, Ca
ms íidelis, Rana rúpia et bős, Vulpes et cieonia, Muli duó vectó- 
res, Musca et mula, Pullus ad margaritam, De vulpe et uva, Vul- 
pes et caper, Viatores et latró : összesen t2. Az olvasmányok 
mind emléztettek, illetőleg magyarról latinra forditattak. T an ár: 
dr. Zsilinszky.

IV. oszt. hét. 6 . óra : a mondattan és prosódia Schultz Kis 
féle vezérfonal alapján vétetett elő elméletileg, gyakorlatilag pedig 
mind az alak , mind a mondattan ismertetése Elischer „Latin olv. 
könyve ‘ fonalán történt. Olvastatott pedig Liviusból „Róma törté
nete" és pedig a „Királyok- és Köztársaság kora“ (összeses It cap. 
emlézve is), Phaedrus meséi közül 5 (könyvnélkül is), Ovidiusból 
Philemon és Baucis, Gabii capti, és a Tabiusok veszte (minhárom 
könyvnélkül is) ; mindezen részletek olvasását életrajzi- és tárgyi 
bevezetés előzte meg. Magyar-latin fordítási gyakorlatokul a Schulz 
Kiss féle olvasókönyvből a mondattani szabályoknak megfelelő ősz* 
szes példák forditattak. Tanár Mocskónyi.

V. oszt. hét. 6  óra. C. J, Caesaris comra. de bello Gallico há
rom könyv egészen, kiegészítve mondattani és tárgyi fejtegetésekkel 
Ovidiusból szemelvények, a nagyobbrész emlékei tetett. Hetenként



ford, magyarból latinra a Kolmár-Sváby-féle gyakorlatokból. Iskolai 
zárthelyi dolgozatok Tanár : Katiik,

VI. oszt. bet. 4 óra : Virgil Aeneis I. könyve fordítva, ele
mezve, emlézve. Cicero Catilina elleni második beszéde egészben s 
az elsőből szemelvények fordítva, elemezve emlézteítek. E mellett 
a Sváby-KoImár-féle gyakorlatokból hetenkint 2 órában fordítások 
készítetlek s átnézve javilaltak. Tanár : Kieska.

VII. oszt, hét. 6  óra : Életrajzi, irodalomtörténeti,és tárgyi
bevezetések alapján olvastatott Cicero „Pro lege Manila“ cinéi be
széde és Sallustius Bellum Jugurthinumjából 25 capu't ; Vergilius 
Aeneiséböl a II. ének egészen s a VI. énekből 627 sor. Két órá
ban a Kolmár-Sváby-féle gyakorlatokból fordítás, minden negyedik 
órán zárdolgozat. Tanár : Mocskónyi.

Vili. oszt, heti 5 óra : olvastatott : Horatiusból Carm, I. 1 ,
7, 8 , 22, 24, 37, 11. 3, 10, 14, 18, 20, 111. 2, 3, 8 , 9, 30, IV. 7, 
Epod. 2, 7, Sat. I. 1, 7,  9, II. 2, 8 , Epist. I. 1, Részletek Tac. 
Agr. és Cic. Off, ból Hetenkint ford, magyarból latinra a Kolmár- 
Sváby-féle gyakorlatokból, Számos iskolai zárhelyi dolgozat. Tanár: 
Kuliik.

<t) Görög.

V. oszt. heti 4 óra : Curtius-Haberem-féíe nyelvtan első fele, 
u. m. hangtan, elemtan, névtan és igetan a »Mi“ igékig, 72 olva
sási gyakorlással a Schenkt-Kis-féle olvasókönyv szerint. Tanár : 
Lányi.

VI. oszt. heti 4 óra : a Curtius-ííaberern-féle nyelvtan máso
dik felének nyomán végezve a „Mi® és rendhagyó igék megfelelő 
gyakorlatok kíséretében. Cnrlius-Haberern-féle mondattan kapcso
latban mondattani példák keresésével és készítésével. Olvasmányok 
Sehenkl-Kis féle olvasókönyvből több mese és rövrdebb elbeszélés ; 
Xenophon Anabasisának VI. VII. és VIII. szakasza, fordítva, nyelv- 
és mondattaniig elemezve, részben emlézve' is. Xenophon Anaba- 
sisánál a Horváth Zs-féie tankönyv használtatott. Tanár : Lányi.

VII. oszt. heti 4 óra : a hellén hősi versmérték és ión tájbe
széd ismertetése után Homér Iliasából a Ill ik, VH-ik és VIII ik 
ének egészen fordítva, elemezve, magyarázva a Hochegger-féle ki
adás szerint. Továbbá Horváth Zs.-féle Xenophon nyomán a Cyro- 
paediából 5 szakasz, Sokrates Nevezetességeiből a védbeszéd és egy 
dialog egészen, — fordítva elemezve, magyarázva. Tanár : Lányi.
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Vili. oszt. heii 4 óra : olvastatott Ilomér lírásából a XII. XVI. 
és XVIII. ének egészen és Plátó Apológiájából 10 fejezet. Zárthelyi 
dolgozatok. Tanár : Kutlik.

e) Német.

II. oszt. heti 3 óra Ballagj K. nyomán gyakorlás az olvasás, 
írás, ragozás és fordításban ; szavak és mondatok emlékelése 64 
gyakorlat fordítva, 3 leírás fordítva s részint emlékelve. Tanár : 
Szem ián.

III. oszt. heti 3 óra. Második évi folyam melléknevek fokozása 
cselekvő és szenvedő igehaj lit ás begyakorlása és a számnevek ezek
hez tartozó gyakorlatok fordításával szánrszerint 64 hosszabb leí
rás és mese 9 fejtegetve fordítva s részint emlékelve is Ballagi K. 
nyomán. Tanár : Szemian.

IV. heti 3 óra : az alak- és mondattan Ballagi K. nyelvtana 
és olvasókönyve nyomán; számos fordítási gyakorlat magyarból né
metre. Az olvasókönyv 17. cikke (11 költemény és 6 prózai olvas
mány) fejt eget! etelt, fordiltalolt és a költemények emléztettek. Ta
nár : Mocskónyi.

V. oszt. heti 3 óra k. k. Heinrich (1. Az epikai költészet. Fej- 
tegetleltek és emlékelteltek költői elbeszélések, balladák, románcok 
s ezzel kapcsolatban elővételiek a német vers elemei. A nyelvtan 
átismételtetett az olvasmányok alapján. A slilgyak. nagyobb elb. 
müvek vázlatának magyarból németre való fordításai voltak. Tanár 
Kutlik.

VI. oszt. heti 3 ó ra : K. K. Heinrich G. Tan-és olvasókönyve
I. Rész. Olvasmány : Herder Cid-je magyarázata Heinrich G. A 
lyrai és oktató költészet tárgyalása, költemények magyarázatával 
és emlékelésével. Olvastatott és fejtegettetett Heder Cid-je. A stíl- 
gyakorlatok Cid történetének előzményeit a történeti Cidet, a Kró
nikák és románcok Cidjét tárgyalták. Tanár : Moravcsík.

VII. oszt. heti 3 óra : Német irodalom Klopstocldg, magyar
ból németre fordítás hét. egyszer. Olvasmányok Schiller das Lied 
v. der Glocke című költemény, Wallensteins Tód és részletek az 
Oberonbó! Weilandtól. Havonként egy otthoni és egy zárdlogozat. K. 
K. I leinrich G. deutsches Lehr und Lesebuch dritter Band, Tanár : 
Szendi.

Vili. oszt. het. 2 óra : K. K. Heinrich G, Tan- és olvasóköny-



vc 111. rész, Olvasmány: Schiller: Tell Vilmosa, magyarázta Hein
rich (*. A német irodalom második virágzása kora. Olvastatott és 
felégettetett Schiller Tell-je. A stilgyakorlatok leginkább a Teli-mon
dára, a svájci szövetség keletkezésére s a dráma jellemeire vonat
koztak. Tanár : Moravcsik.

f) Folilrajz és történelem.

I. oszt. hét. 4 óra : előbb Magyarország földrajza, utóbb a 
földközi-tenger környéke dr. Brózik Károly és Paszlavszky József 
tank. nyomán. Tanár : Szemián.

II. őszt. heti 3 óra : Európa hegy- és folyamrendszere, nö
vény-, állat- és emberi élet. Ázsia hegy- és folyamrendszere, nö
vény és álhatóiét,“emberi élet Dr. Brózik Károly és Paszlavszky Jó
zsef földrajza nyomán. Tanár : Delhányi.

III. oszt. heti 3 óra. k. k. Brózik- Paszlavszky : Földrajz, és 
Zsilinszky Mihály : Egyet. tört. élelirati vázlatokban. — A föld
rajzból Afrika. Amerika és Ausztrália ismertetése. A történelemből 
közép- és újkori nevezetesb történelmi alakok életrajza. Tanár : 
dr. ZsilÍLSzky.

IV. oszt. heti 3 óra. Földrajz : Magyarország földrajza Auszt
ria földrajzi áttekintése, k. k Mihálfi J. Magyarország és Ausztria 
földrajza. — Történelem : Magyarország történelme k, k. Dierner 
E. Mihálíi J. Magyarorsz. tört. Tanár : Miháti.

V. oszt. heti 3 óra. O-kor történelme; aegyptomiak, poeniciek 
görögök és rómaiak a polgárháborúkig, k. k. Szilágyi S. Világtörté
nelem. I. Rész. Tanár : Mihálíi.

VI. oszt. heti 3 óra : k. k. Szilágyi Sándor világtörténete IF. 
rész. Középkor és Okányi Római régiségtan. A római régiségek 
részletes tárgyalása után az óvilág rombadőlése s a középkor tör
ténete Konstantinápoly elfoglalásáig. Tanár : Moravcsik.

VII. oszt. heti 3 óra. Szilágyi S. Egyetemes történelme fona
lán az újkor és legújabb kor története részletesen, kiváló tekintet
tel az államok kulturális, politikai és közgazdasági fejlődésére ; az 
európai nagyhatalmak s az amerikai egyessült államok szellemi és 
anyagi műveltségének s alkotmányának ismertetése. Tanár : dr.
Zsilinszky.

Vili. oszt. heti 3 óra .’ Magyarország történelme l'ö tekintettel
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alkotmányunk fejlődésére s folytonos tekintettel a forús-müvek re k. 
k Horváth M. A magyarok története rövid előadásban. Tanár : 
Mihálfi.

g) Mennyiségtan.
I. oszt. heti 3 óra. Közönséges és tizedes törtek, métermérté

kek. Tanár : Delhányi.
II. oszt. heti 3 óra. Viszonyok, arányok, kamatszámolás, olasz

szabály, pénzisme s ezek alkalmazása. Tanár : Delhányi.
III. oszt. heti 4 óra. Mocnik-Schmidt tankönyve nyomán : Négy

zethatvány és négyzetgyök. Összetett viszonyszámolás, és össelett 
hármasszabály; egyszerű kamatszámolás, társaságszabály, vegyités- 
és láncszabály, kamatos kamatszámolás. Mocnik-Szabóky szerint : a 
kör és az arra vonatkozó számítások. Kerülék stb. Tanár : Mihálfi.

IV. oszt. heti 3 óta. Algebra Mauritz Rezső k. k. szerint. A 
négy alapművelet egész számokkal és törtekkel, löbbtaguak és tize
des számok négyzete és köbe, geometriai haladványok, a legn. k. 
osztó és legk. k. többszörös a tizedes számok oszthatóságuknak jelei, 
elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Tanár : Szendi.

V. oszt, heti 4 óra : Algebra. A négy alapmivelet egész és 
tört számokkal többtaguak és tiszedes számok négyzete és köbe, a 
legnagyobb k. osztó és legk. k. többszörös, a tizedesszámok oszt
hatóságának, jelei arányok és arányiatok. Tank. Mauritz Re
zső. — Mértan : Az egész sikmértan. Tank. Abel Károly. Tanár : 
Szendi.

VI. oszt. heti 3 óra : Algebra : Hatványok és gyökmenyiségek 
egész és törtszám, valamint igenleges és nemleges számú kitevők
kel, többtaguak négyzete és köbe valamint négyzet és köhgyökve- 
vés, végszerütlen és képzetes menyiségek, logarilhmusok, első fokú 
egyenletek több ismeretlennel. Tank. Mauritz Rezső. — Mértan : 
háromszögtan, tömörmórtan a szegletes testekig. Tank. Abel Károly 
Tanár : Szendi

VII. oszt heti 3 óra : Algebra : Négyzetes egyenletek
egy és a könnyebb esetek két ismeretlennel, hatvány mula
tós egyenletek számtani és mértani haladványok és ezek alkal
mazása a tizedes törtekre. Kamatos kamat és járadék számítás. 
Tank.j-Mauritz Rezső. — Mértan, tömörmértan az algebra alkal
mazása a mérlanra, elemzési mértan, a síkban az orthogonal rend
szer alkalmazás a tudományban. Tank. Abel Károly. T anár: Szendi.



vili 0?zt. beli 2 óra : Algebra Az egybevetések, a kéltagi 
tantét. Tank. Mamit/. Rezső. — Mértan : algebra alkalmazása u 
mértanra; elemzési mértan a síkban, orthogonal rendszer alkalma
zása a tudományban. Tank. Abel Károly. Tanár : Szendi.

h Természettan.

III oszt. II. félévben heti 2 óra : kisérleli természettan (Jreguss 
Gyula tankönyve nyomán : a testek általános tulajdonságai, részecs- 
erők hatása, vegytan : hydrogen, oxygén, nitrogén, nátrium, kén, 
aljak, savak és sók ismertetve; hőtan. Tanár : Ghován.

VII. oszt. heti 3 óra : kísérleti természettan Fehér Ipoly k-
könyve nyomán : Erőmülan és hőtan. Tanár : Chován.

VIII. oszt. heti 6  óra : természettan dr. Abt Antal tankönyve 
nyomán, az előző osztályokban szerzett, szükség szerint ismételt 
tananyag alapján főfigyelem a hatások és tényezők viszonyának 
mathematikai kifejezésére fordiltatott. Tanár: Chován.

í) Természetrajz.

III. oszt. I. félévben heti 2 óra ; Pokorny-Rékány k. könyve 
nyomán ; ásványok bemutatva, lúlajdonságaik megíigyelletve, ez 
alapon tárgyaltalott az alakokról s a physikai tulajdonokról szóló 
általános rész. Tanár : Chován.

IV. őszi heti 3 óra : ásvány- kőzet- és földtan Dr. Rólh 
Samu k. könyve nyomán. Tanár : Chován.

V. oszt. heti 2 óra ; ásvány- kőzet- és földtan Dr. Rólh. 
Samu k. könyve nyomán. Tanár : Chován.

VI. oszt. heti 2 óra; I félévben állattan Thomé-Paszlovszky 
nyomán; II. félévban növénytan Pokorny-Dékánv k.könyve nyomán. 
Tanár : Chován.

J e g y z e t :  Az újabb tantervhez való alkalmazkodás szol
gáljon magyarázatául annak, hogy némely tantárgy két osztályban 
is az átmeneti év természete szerint egy és ugyanaz.

j) Bölcsészeti elűtiin

VII. oszt. heti 2 óra : gondolkodástan Beck Greguss k. k. sze
rint. A tantárgy gyakorlati átdolgozására czélzólag példák gyűjtenek 
s kölcsönösen biráltattak. Egyúttal egy-egy logikai cselekmény tu
datos alkalmazására a stil-gyakorlatoknál a tanulók utasítva lettek. 
Tanár : lJenka.



-  40

VIII. oszt. heti 2 óra : tapasztalati lélektan Beck-Greguss 
tank. nyomán némely részeiben szabad lejtegelések alakjában bő
vítve Rosenkranez, Lotze, Esser műveinek alapján. Tanár : Benka.

V) Mértani és szabadkézi rajzok.

I. oszt., heti 2 óra ; Schroeder K. rajzolási vezérfonala és 
mintagyüjteményei szerint bevezelőleg azon fogalmak fejtegetettek, 
melyek a mértani rajzolásnál megkivántattak, továbbá ismertettek 
a szögek, háromszögek, négyszögek, dülények, ferdénvek, körök stb. 
Szemmérték, kézügyesség és ízlés fokozatosan fejleszlelett. 
Több könnyebb mértani rajz készíttetett rajzónnal és rajztollal. 
Tanár : Lányi.

II. oszt. heti 2 óra szabadkézi mértani és ékitési rajz, a má
sodik félévben körző és vonalzó segítségével Andel Antal vezérfo
nala és mintagyüjteménye alapján. Tanár : Kutlik.

III. oszt. heti 2 óra ; stilizált levelek és virágok Aegyptomi, 
assyriai és görög ékítmények. K. k. Landau Alajos és H. Dolmetsch 
Der Ornamentenschatz. Tanár Mihálfi.

IV. oszt. heti 2 óra : a távlati rajzolás elemei. Római, mór 
és renaisance ékítmények. A helyszinrajzolás elemei. Tanár : Mihálfi,

1) Szépírás,

I. oszt. heti 2 óra. Lövényi módszere nyomán gyakoroltatott az 
iitemirás kivált) tekintettel az egyszerű, biztos, csinos, betűalaki- 
tásra. Tanár : Oláh.

II. oszt. heti 1 óra : az első félévben magyar-latin, a második 
félévben a német ütemirás gyakoroltatott. Néhány mintalap máso
lása. Tanár Oláh.

m) Testgyakorlás.

A Jahn és Spiesz rendszere szerinti tornagyakorlatokat min
den gymn. osztályban külön heti két órán át vezette Oláh Miklós 
tornatanitő. Melegebb időben a tornázást úszási gyakorlatok váltak 
lel a íögymnasiúmnak a Körös folyón épült tágas fürdőjében, hol 
minden tanulónak naponként egyszer van alkalma fürödhelni.

n) Szakirányos előkészítés a tanítóságra.

Az V. VI. Vll. és Vili. osztálynak protestáns tanítókul elöké- 
szülni óhajtó tanulóságát négy tanfolyamon át az e czélbúl fölka-
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volt tantárgyakban tanították ; Benka Gyula lieli fi órában, Kicska 
Dániel heti 10 órában Oláh Miklós heti 8 órában leginkább csapat- 
vezetők gyanánt alkalmazva a tanilóképzöbelieket a gymrntsiutn- 
beliek tornázásánál és kisegítőkként dr. Szlovák Dal orvos és 
Placsko Zsigmond okleveles gazdász heti 2 - 2  órában.

o) Egyleti s önkéntes gyakorlatok.

I. Dalegylet. A mfténeklést heti 4 órában 115 tanuló gyako
rolta Ilonka Pál vezetése alatt, kővetkező négy szóllamú müveket 
sajátítva el; Veni sancte, Szózat, Honfidal, Csak gyönyörű nemzet 
ez a magyar. Nem nézem én . . ., Petőfi jelszava, Dalárok érkezése 
F ránézi a nóta. Tavaszi-dal, Beleg leány, Népdal egyveleg, Járjatok 
be minden földel, Vándor dal, Hertelendy indulója, Párisi ifjúság, 
Király dal.

II. Ö n k é p z ö k ö r. Moravcsik (i. vezetése mellett a fel
sőbb osztálybeliek szavalatokban, munkálatokban s azok kölcsönös 
birálgatásában gyakoriak magukat, hetenkint egy-egy ülés ideje 
alatt. Havonkénti folyóirata az önképző-körnek „Zsengék" czimmel 
hektographikus sokszorosításban tanulók s tanárok közölt köröz
tetett. Év folytán volt két nyilvános ülés marc. 15 es máj. 14, ez 
utóbbi örömünnep czimen záróünnepély. A működő tagok száma 
105, a hallgató tagoké 75. E tanévbén 40 munkálat érkezett be : 
költemény, tanulmány, értekezés, elbeszélés, s ugyanannyi bírálat 
készült. Volt kétszeri pályázat. Az elsőre ; marc. 15-én 8 pályamű, 
a másodikra máj. 14-én 6 pályamű érkezett be. Amott pályadijat 
nyertek : Haviar aranyat, Uafay Sándor Vili. s az önképzőköri 
dijat, Liska János Vili. az utóbbin költői pályadijat Melis János 
Vili, prózai pályadijat Rafay Sándor Vili. A kör tisztviselői ; titkár 
Rafay Sándor, jegyző Kojnok Tamás, szerkesztők Mehs János és 
Török István, könyvtáros Istvánfy Béla és Szabó Géza, pénztáros 
Wagner Dani, ellenőr Schád Vilmos s Ievéllárőr Torinay Dezső.

III. A franczia nyelvet különböző osztályok önként jelentkező 
növendékei két csapatra osztva, mint kezdők és haladók tanulták 
27-en. Tanár: Szendi.

IV. Zenelanilásban a zongora iskola 8 szárnyzongorájának 
használatával e tanévben főként csak a tanítóságra készülök három 
csapatja részesült. — Engedély mellett önképzést űztek a zongora
játékban az iskolahelyiségében kelten.



V. A rajzolást s kivált a művészibb kivitelű kréta, szines- 
kréla rajzot és vizfestést gyakorolták 15-en hetenkinti 3 órában 
vezetve Lányi ü. által.

VI. A disztornász-csapatot nehezebb katonai rendgyakori alokra 
s füzérekre (zeneszó rhylmussával egy üt tjáró mozgásokra) tanította 
Oláh Miklós, az eredményt a tanév végén nyilvánosan tartott tor
navizsgán mutatván be az érdeklődő közönségnek. Ugyancsak a 
tartalmi rokonság révén megemlítendő az is, hogy a korcsolyázást 
290 tanuló gyakorolta a Maczó-lapos jegén, melyet a tornatanitó 
gondozott. Két Ízben korcsolyaverseny is tartatott melynek ered
ménye a „Herkules* cz.imű szaklapban meg lön hirdetve. A kor
csolyázók jégfenlartás és gondozás czimén 10 — 30 krczárt fizetlek 
s ez alapon a városi közönséggel együtt, mely egyletileg szintén 
hozzá járult a jégfentartási költségekhez, biztos helyen és jó jégen 
űzhették eme téli sportot. A lapdázást e tanévben a tanulók feltűnő 
kedvvel gyakorolták, részint a tornaórák egy-egy részében a csarnok 
előtti téren, részint a kis erdőben legtöbbször a tornatanitó rész
véte s olykor városunk intelligens ifjúságának csatlakozása mellett. 
Divatosabb játéknemek voltak : a kampn, vagy felütő ; a nagy méta 
vagy kifulós; a róla vagy bennforgó és a sapka-róta vagy susogós 
stb. Velocipédje ez évben először a tanulók közül Székács István 
Vili. oszt. tanulónak lévén, ö mutatta be annak használatát., má
soknak is alkalmat nyújtván a gyakorlatra. A csolnakázást bérelt 
csolnakokon a nagyobb tanulók ellenőrzés mellett szintén kedvvel 
űzték, úszni nem tudó kisebbek e könnyen veszélyessé válható 
sportban köztilalom által is folyton akadályoztatván.

IV.
M a g y a r  s t i l f e l a d v á n y o k .

V. oszt. Stilvezető Mihálfi.
1. Kis Kunság. Petőfi S. költeményének ismertetése. — 2. 

Achilles pajzsa. Leírás Hmnér nyomán. — 3. Szüret. Leírás. — 
4. Aquileia bevétele. Verskisérlet. 5. Buda halálának tartalma. 
— 6 . Buda jelleme. Buda halálából elvonva. — 7 Etele jelleme. 
8 . A tengerszorosok vízfolyásának oka. Fejtegetés. — 9. Szabadon 
választott kisebb epikus inü tartalma. — 10. Bolond bajvivása. 
Verskisérlet. — 1 1 . Miben rejlik oka annak, hogy a csekély görög



nép a nagy persa erő ellenében szabadságát megvédte? — 12 . Ha
lottak feletti ítélet az aegyptomiaknál. — 13 A halász adománya. 
Elbeszélés. — 14. Gondolatok egy májusi nap reggelén. — 15. Az 
aga réme. Verskisérlet.

VI. oszt. Stil vezető 31 o r  a v c s i k.

1. Rodrigó első párbaja (a Cid-románcok alapján). — 2 . A 
vásár (Leírás). — 3. Petőfi' »Honfida1á‘-nak fejtegetése — 4. Ur-
raca Zamorában (vers fordítási kísérlet). — 5. Vörösmarty »Volt 
tanítványaimhoz* ciinü tankölteményének fejtegetése. — 6 . Petőfi 
„Kis Kunság* ának fejtegetése, különös tekintettel a költői leírásra. 
— 7. Velencei sonetlek (vers-fordítási kísérlet.) — 8 . Petőfi egy 
lyrai cyklusa. — 9. A keresztes háborúk következményei (történeti 
értekezés). — 10. Berzsenyi ódáinak fejtegetése.— 11. Nénin (vers- 
fordítási kísérlet). — 12. Arany elégiáinak fejtegetése. — 13. A 
mongol világbirodalom alakulásának okai (történeti értekezés). — 
14, Arias Gonzalo és fia párbaja (versfordilási kisérlel) — 15. A
Két szomszédvár (Vörösmarty eposának fejtegetése). — 16. Tárgyi 
szépségek a természetben.

Szorgalmasabban dolgozlak : Varságh Zoltánj Uhrim Károly, 
Hankó Márton.

VII. oszt. Stilvezető l! coki i

1. A művészet és a mesterség közölt mi a különbség ? Építve 
bevezető fejtegetésekre, melyekben művészet költészet s ezek tech
nikája s a mesterségről történt említés. 2. A magyar alföld. Előzőleg 
olvastatott Brehm Alfréd leírása Szibéria hómezöiről. 3 Paraszt la- 
kadalom az alföldön Mikszáth K. és Turgenjev jellemző elbeszélé
seinek olvasása után 4. „A minister előszobájában* ciinü dramolet 
szépségei s hiányai. — A drámai költészetről adott általános tájé- 

■ koztatás hatása alatt. 5 Minő okok miatt mondható Vörösmaty M. 
»Szép Ilonkája“ tragikai alaknak ? A tragikumról adott magyará
zatok alkalmazásaként. 6 . Olvasmányokból idézett esetekkel tegyük 
érthetővé azt. mi értendő a komikum és annak fajai alatt. 7. Ka
tona .1. Bánkbánjának tragikai szépségei. Iskolai előolvasás és olvas
tatásra építve. 8 . Shakespere »Goriolánusának* expositiója szép- 
tanilag elemzendő. 9. A történelem a világ iíélö törvényszéke, (uta
lás a francia forradalom bűneire). 10. Kölcsey F. férfigyilkossággal
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vádolt nő felelt tarlóit törvényszéki beszédjének gondolatmenete, 
különösen bizonyításainak osztályzása. Előzménykép fejtegetve vol
tak a szónoki bizonyítás módjai. 11 . Moliere „tudós nők* cimii 
vígjátékénak női jellemei. 12. A könyvek néma mesterek. (Olvasó 
egyleti beszéd.) 13. Feneketlen kineses bánya a takarékosság. (Szó
noki kísérlet). 14. Logikai fölrőszelés adandó a lakóház —, irotoll. 
—, és a kard ról. 15. Logikai különbözlelés készítendő e három 
szó több érlelmüségéről : töke, vér és forrás. 16. A tanév zártakor. 
(Szónoki kisérlel.)

Szorgalmasabban és ügyesebben dolgoztak : Unger Emil, Wag
ner Dani, Kovács Imre, Wagner Adolf, Fabricy Pál, Mázor Elemér, 
Likavecz Antal, Ott Fülöp és Ottahal Antal.

VIII. oszt Stilvezető Mo r a v c s i k .

1. A hunnok honfoglalása (Kézai előadásának összehasonlítása 
Arany „Keveházá'jával) 2. Tinódi : ,1'rini Péter, Mailáth György és 
Terek Bálint fogságokról' cimü költeményének fejtegetése. 3. Halul 
és Demirhám követsége Zrínyinél. 4. A Zrinyiász epizódjai. 5. Az 
Alexandriai Katalin legendájának fejtegetése. 6 Szent István és a 
kereszténység befolyása a magyar irodalom fejlődésére. 7. Ponty 
jelleme Bessenyei „Philosophtis“ában. 8 , Kölcsey és Berzsenyi (iro
dalomtörténeti tanulmány). 9. A mohácsi vész politikai és irodalmi 
következményei hazánkra. 10. Befolyik-e a cselekvény tovább fejlődé
sére Izidora alakja Katona »Bánkban'jában ? 11. Petőfi költészeté
nek jellemvonásai. 12. A magyar regény fejlődése és kiválóbb kép
viselőinek jellemzése.

Szorgalmasabban dolgoztak : Baffay Sándor, Melis János, Llska 
János, Istvánfy Béla, Hercz László, Skuts Béla, Sauer Károly, Küz- 
dényi Szilárd, Brengl Lajos, Török István.

V.

Taniióképzés a gymnasium körében az l884/5 tanévben.

A fögymnásium négy felső osztályára támaszkodó tanítóképző 
intézet az elemi tanítóságra képződni óhajtó ág. hitv. evang. ifjak
nak az 1884/6 tanévben a következő szaktantárgyakat adta elő : 

a. Az V. és VI. osztályból jelentkezők előképzésben részesitet-



tek, alkotván a praeperandia két tanfolyamát. Ezen előképzés kö
rére tartozólag tanullak heti 4 órában a zongorajátékot, az össz- 
liangzallant, s heti 1 órában az éneklés elemeit. Tanullak továbbá 
ez osztálybeliek a dr. Luther M.-féle kátét magyarázataival, olvas
ták a szentirás választékosabb helyeit úgy tárgy — mint nyelv — 
ismeret céljából, a mennyiben a tótul értőkkel a tót. nyelv nyelv
tani és mondattani feldolgozása szintén folytonosan szem előtt tar
tatott az ezen tanulmányszerii olvasást vezető tanár részéről. Taní
tottak ez osztályokban : líicska, Benka.

b. A VII. és VIII. osztálybeliek közül a tanítóságra készülök 
alkotván együlesen a szorosabb értelemben vett tanítóképzőt (semi- 
náriutn) e tanévben hallgatták dr. Emericzy Géza tank. szerint heti 
4  órában előbb a neveléstant, utóbb a népiskolai tanítás- vagy 
módszertant és általános tanitástant. E mellett minta tanításokat 
dolgozgatván és birálgatván a fejlettebbek a közeli népiskolákban 
olykor próba-tanilásokat tartottak. Folytatólag tanulták az egyházi 
zenét és éneklést heti 5 órában s az egészségtant és gazdaságtant 
heti 2 - 2 órában. Tanítottak ez osztályokban : Bonka, Kicska és 
szívességből dr. Szlovák Pál orvos és Placsko Zsigmond gazdász és 
segédgyám urak.

c) Az összes képzőbeliek kötelezve voltak egyúttal a tanulói 
dalkarban részt venni, hol mint képzettebbek az egyes szóllamok 
betanulása körül segédkezni tartoztak, ezzel is magukat képezvén.

d) Szintén kötelezve lettek a tornagyakorlatokban mint csa
patvezetők és disztornászok közreműködni, hogy Így magában a 
tornázás tanításban is szakszerüleg képezve legyenek.

Ezen szakirányos képzés mellett az általános műveltségre 
tartozó tantárgyakat a lát in és görög kivételével a tanítóképzőbe 
bejegyzettek megfelelő osztályokban lévő gymnas. tanulótársaikkal 
együtt hallgatták s tanulási eredmény tekintetében a gymnasium 
növendékeivel egyenlően mérlegeltellek, sőt minden a gymnasiumban 
szokásos szigorlatokra, osztályvizsgákra s irás és szóbeli vizsgála
tokra kötelezve voltak.

Azon képzöbeli tanulók, kik az összes tanfolyamokat végezve 
elméletileg és gyakorlatilag kellőleg kiképzetteknek bizonyulnak 9 
egyébként úgy koruk, mint jellemüknél lógva is az elbocsátó vizs
gára jogosullak, a békési ág. hitv. ev. Esperesség által kinevezett



szakbizofIság előtt InniI«'»képesitésí vizsgálathoz bocsáftafnak, mely
nek eredményétől telelik függővé a tanítói oklevél.

VI.

T a n e s z k ö z ö k  é v i  g y a r a p o d á s a .
A) Könyvtári gyarapodás.

(Mihálfi József könyvtárőr közlése.)

1 V á s á r l á s  u t j á n :  Otto. Wunderglaube und Wirklich
keit. — Wertheimer. Ausztria és Magyarország. — Márki. Magyar 
Pantheon. — Mihők. Magyarország megyékben. — Csiky. Plautus 
vijrjátékai. — Tinin. A nihilisták. — Láng. Magyarország statisz
tikája. — Goedeke. Geschichte der deutschen Dichlunk. — Müller 
Indien. — Ujfalvy, Utazása Paristól Samarkandig. — Závodszky. 
Bessenyei György. — Fraknói. Magyarorsz. a mohácsi vész előtt.
— Molnár A hazai középiskolák reformja. — Jókai A lőcsei fehér 
asszony. A ma. A czigánybáró. — ByrOn. Don Juan. — Benedek. 
Székely tündérország. — Hunfalvy. Nyelvtudomány és nyelvtanitás. 
Thaly. Tanúim, a Rákoczy korból. — Görgey 1848 és 1849 bői.
— Doleschal. Scbulwandkarte Östereich-Ungarn. — Zoltai. Iroda
lomtörténeti tanulni. Czuezor György élete. — Friedrich Geschichte 
des Räthsels. — Erisman. Népszerű egészségtan. — Pasteiner. A 
művészet története. — Ladányi. A magy. kir. alkotmánytana. — 
Dorny. Geschichte des rom. Kaiserreiches. — Kiss Mezei gazda
ságtan és kertészettan. — Renaud-Grubiczy. A földmivelés alapelvei
— Drobiseh Logik. -  Matzat. Methodik des geogr. Unterichtes. —
— Pelz. A magyar hunmonda. — Földes. Magy. orsz. statiszti
kája. — Pesty. 100 levél Horvátországról. — Schweiger. Lerchen
feld. Afrika. — Droysen. Historischer Atlas. — N a g y o b b  m ű 
ve k  f o l y t a t á s a :  Gottschall der neue Plutarch. — Magyar 
Lexikon (befejezve.) — Oncken. Allgemeine Geschichte. — Ribáry. 
Világtörténet. — Der Ornómentensehatz. — Duncker-Gesehichte des 
Alterthums. — Nemzeti könyvtár. — Filosofiai irók tára. — Ecog
raphisches Jahrbuch, —• Die Völker Oestereich-Ungarns. VVjedemann 
Lehre von der Electricilät. — Kisfaludy társaság évlapjai. — 
J á r t a k  a k ö v e t k e z ő  f o l y ó i r a t  ok : Budapesti Szemle. 
Magyar tanügy. -— Figyelő. — Protestáns lapok. — Nyelv őr. —
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Növénytani Inpolc. Philologiai Közlöny. — Vasárnapi Újság. —* 
Globus, - - Zeitschrift für Gymnasialwesen. — Petermann. Mi It Hei
lung. — összesen : 75 kötet.

2 A j ád  é k u t j á n .  A magy. tud. akadémiától : Almanach 
Emlékbeszédeit. Értesítők. Közlemények. Értekezések. Okmánytárak. 
Károlyi, lllésházy. — Finaly-Ókori súlyok — Földes. Évkönyv. —• 
Reissenberger és H. Templomok. — Ipolyi. Károlyi J — Kállay 
Magyarország. — Wenczel. A Fuggerek. — Deák. A bujdosók. — 
Ugor füzetek. — Kun. Addilamenta. — Szilágyi, levelek. Pulszky 
Rézkor. — Szinnyey. Finn szótár. — Simonyi. Kötőszók. — Ösz- 
szesen : 20  kötet

Tisztelendő Czinkotszky Márton albertii lelkész úrtól : Dejepis 
osady Csanád-Alberti. 1 kötet.

Tele. Chován Károly tanár úrtól : Fabinyi Rudolf. Vegytani 
lapok 2 évfolyam. Természettud. Közlöny 1 évfolyam. 3 kötet.

Tisztelendő Stiegler Gusztáv. Rövid vezérfonal az ev. hitok
tatáshoz. 1 kötet.

A Franklin-társulatlól : Lehr A. és Riedl Fr. Magy. olv. III.
— Dr. Rolh. A növényt, alapvonalai. — Scholz A. Földrajz 1 . —■ 
Varga Otto. A magy. oknyom. tőrt. — Manyold K. Világ tört. III.
— Harrach József Ném. olv. — Mangold L. A magy. tört. — 
Rr. Versényi György. Berzsenyi Ódái. — Heinrich Gusztáv, Ném. 
bölcs, és rom Greguss. — Beöthy. Magyar balladá — Alexander B. 
Wallenstein Tod. 11 kötet.

Tanulóktól : Hellebranl.h J. V. oszt. S. llaberkorn v. Habers- 
feld. Die Landwirt hschaft. Tolnay Sándor. A marhadögröl. — 
Molnár Miklós IV. oszt. M. d. Faucheur. Sermons. 3 kötet.

Évi értesítőiket megküldték : aradi ev. fi iskola, kir. tanítóképző 
és kir. fögymn , aszódi, bajai, békési, békés-csabai, gymn., békés* 
csabai, békés-gyulai polg. isk. beszterczebányai ev. és lcath. bony
hádi, budapesti kir., kegy. tani tőr., ref. ev. fögymn. budapesti IV. 
kér. VI. kér. és VIII. kr. főreálisk., kereslc akad. és felsőbb leány 
iskola, József tnüegy. tanárképző gyakorló isk. czeglédi polg. isk., 
csiksomlyói, csöndesféle soproni, csurgói, debreezeni r. kath. és 
ref. gymn. és fögytn. debreezeni keresk. int. egri, érsekujvári, esz
tergomi, fehértemplomi, fiumei, gyöngyösi, gyulafehérvári, hajdú
böszörményi, hód-mező vásárhelyi, iglói, jászberényi, karezagi, kas
sai, gym. és fögymn. kassai főreálisk. és leányisk. keszthelyi gaz-
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dasägt, kis-kún félegyházi, halasi, kis-szebeni gymn. kolozsvári egye
lem, körmöczhányai, kőszegi, losonczi, lőcsei, marosvásárhelyi, mező
túri, miskolczi, modori, munkácsi, nagy-bányai, n.-becskereki, nagy- 
kálloi, n.-körösi, n.-szalonlai, n.-szcbeni, n.-váradi, nyíregyházi, 
nyitrai, győri, pápai, pécsi, pozsonyi, rimaszombati, rozsnyói, sajó- 
gümöri, selmeczbányai, soproni, szamosujvári, szegedi, székely
udvarhelyi, szentesi, temesvári, trencséni, trsztenai, újvidéki, ung
vári, veszprémi, zentai, zombori gymn. fögymn. illetőleg reáliskolák. 
Összesen : 112. Az ajándékok összege ; lö l kötet illetőleg füzet.

Az 1888/4-ik tanév végén volt H352
Ez évi gyarapodás tesz összesen 22f>

A főgymnasiumi könyvtár áll összesen ; 11578 kötet,
illetőleg füzetből.

B) A régiségtár gyarapodása,
iMihálfi József őr közlése.)

Ajándékok : Tek. Junga György földbirtokos ur 30 réz, lek. 
Dérczy Antal ur 1 ezüst, Benczúr Sándor ur 1 ezüst, Laukó Mátyás 
ur 2 ezüst, 1 réz, Rotlmann Farkas ur 1 ezüst, Sváby Ödön ur 
1 ezüst, Liptay András ur 3 ezüst pénzdarabot szíveskedtek aján
dékozni, köszönet érte.

Tanuló ifjaink közül : Szűcs Lajos VII. oszt. 1 nikel, Kiss 
Gusztáv 1 nikel, Marcsek István V. oszt. 6 réz, Szrnka János IV. 
1 Kossuth-bankjegy, Grosz Mátyás 2 ezüst, Riborszky Pál 3 ezüst, 
Harsányi István 1 ezüst, Haty Károly 6 ezüst, 5 réz, Siprák Ernő 
lit. oszt. 1 ezüst, 1 réz, Gullmann Mór 2 réz, Józsa Márton 7 réz. 
Wallner János 3 réz, Sebifi' Jenő 1 ezüst, Relics Gyula 1 ezüst- 
pénzt adlak.

C) A pkysikai tá r gyarapodása.
(Közli : Chován.]

Vásárlás utján szereztetett : 2 db. bűretta tartóval, 4 db. 
pipetta, 3 db. literlombik, forrászeső-fuvó készülék, 1 db. edény 
vasból élenyfejlesztésére. 6  db, üveg göreb, magnésium szalag.

V,  A tcmiészelrajzi táv gyarapodása.
Közli : Chován.

Ajándékok által, melyekért az iskolai hatóság e helyen is 
köszönetét nyilvánítja, névszerint a következők növelték gyűjtemé



nyeinket : Sziráczky Gyula Vili oszt. t. tömeteivel, a hozzá való 
anyagot különösen T. Iloíhnann János erdész ur volt szives szol
gáltatni (egy rókát egy sast), mélts. gróf Csáky Albin különösen 
4 db. ép kitömött madárral, (fáczán, szélkiáltó 2 db. kacsa) Raffai 
Sándor Vili. oszt. t. egy Gzegléd vidékén gyűjtött, növény csopor- 
tozattal, (170 példány), Barbosz Arthur egy kókusz dióval. — (A 
tavali értesítőből kimaradt, hogy egy cypselus apus-t Kramer K. 
csabai polg. iskolai tanító ur ingyen tömött ki, csupán önköltségeit 
számítván föl.

VII.

A I u m n e u m.
D elhányi Zsigmoml közlése.

A beirt 205 tanuló közül maradt évzártáig 200 és pedig
1) 50 írtjával teljes fizető 33
2) olcsón élelmeztetétt, még pedig

30 frtjával 124
15 » 17

3) Egészen ingyenes 31

Az esti convictusban 34 forintnyi évi dij fizetése mellett részt 
vetlek év végéig 56-an.

Snpplicatió eredménye 1884-hen.
P e s t-P i 1 i s-S o 1 t-K.-K u n m e g y e - é s  N ó g r á d b ó l  

befolyt 281 ft. 30 kr, mely összeghez járultak nagyobb mérvben 
következő t. ez. aláírók : b. Podmanyiczky Frigyes 3 írt., Fabinyi 
Teofil 5 írt. Kilián Frigyes 5 írt. b. Prónay Dezső 10 írt. Szontagh 
Pál 3 frt. Sztranyovszky Géza 3 ft. Pulszky F. 3 ft. Plachy Tamás 
5 ft, b. Prónay Gábor 3 ft.

Ho n t - ,  B a r s - ,  Z ó 1 y o m m e g y é b ü l  befolyt 67 ft 45 kr.
P o z s o n y - ,  N y i t r a - ,  T r e n c s é n - ,  L i p t  ó-, T ú- 

r ó c z megyéből befolyt 88  ft, mely összeghez járult Osztroluczky 
'Gézámé 5 írttal.

F e j é r ,  V e s z p r  ém-, S o p r o n - ,  M o s o n-, G y ő r 
m e g y  é b ő 1 befolyt 40 frt 40 kr.

T o 1 n a-, B a r a n y a - ,  S o m o g y - ,  Z a l  a-, V a s m e- 
g y é b ő l  befolyt 111 frt 50 kr. ehhez járult a kőszegi takarék- 
pénztár 3 írttal.

4



G ö m ö r - ,  S z e p e s  megyéből befolyt 150 frt. mihez járult 
a feketehegyi fürdő közönség 6  írttal.

T i s z a m e l l é k r ő l  befolyt 111 frt 20 kr. mihez adott 
Nyíregyháza városa 5 irtot.

T o r o n t  á l-, T e m e s-, K r a s s  ó-S z ö r é n y megye- 
és B á c s-B o d r o g megyéből befolyt 187 frt. mely összeghez 
járultak nagyobb mérvben : Simon József 5 tri, Diel Nándor 5 ft, 
Nyácsik Endre 8  frt. Görgey Gyula 5 frt. Jeszenszky Ignácz 4 frt.

B é k é s - ,  A r a d ,  C s a n á d - ,  C s o n g r á  d m e g y e  és 
Szarvas városából befolyt 352 frt 7 kr. mely összeghez nagyobb 
mérvben járultak következő t. ez. aláírók: Csaba városa 5 frt, 
csabai népbank 5 Irt, csabai takarékpénztár 5 frt, csabai ev. egy
ház 5 frt, Urszinyi János 3 frt, Mikolai István 5 frt, Tót-Komlós 
községe 5 frt, Laurovics János 5 frt, Nagylak városa 5 frt, Szentes 
városa 5 frt, Hunyady János 3 frt, Ladies György 5 frt, Istvánfy 
Béla 5 frt, aradi ev. egyház 5 frt, mezőberényi takarékpénztár 3 
frt, Ächim Ádám 5 frt, Sárkány János 5 frt, Tomesányi Károly 
10 frt, gr. Bolza Antal 10 frt, gr. Bolza József 5 frt, Haviár Dani 
5 frt, Szentandrás községe 5 frt, szentesi ref. egyház 5 frt, Lauko 
Mátyás 2 véka búza. Főösszeg 1393 frt 92 kr. és két véka búza.

VIII.

Évi események és állapotok.

Az 188*/'b tanévet, mely főgymnasiumunk Szarvason léteiének 
és működésének 51. éve, megkezdettük 1884. sept. 4-én. Megelőzte 
ezt a beiralás és egyes gyenge tanulóink jogszerű javító vizsgálata.

Beiratkozott a tanév elején 457 tanuló ebből 437 nyilvános, 
20  magános. Év közben részint betegség miatti megkésés, részint a 
családok lakóhelyének cseréje folytán emelkedett a létszám 460-ra.

Osztályok szerint volt e tanév alatt I-ben 76, U-ban 57, Ill- 
ban 55, IV-ben 53, V-ben 60, VI-ban 39, a VII-ben 58, s a VIII- 
ban 62. Ezekből évközben kilépett 6 . meghalt 2 s igy évzártakor 
volt 452.

Vallás szerint volt a 452 között 208 ág. ev. 57 ev. reform. 106 
rom. kath. 3 görög. kath. 33 gör. keleti és 45 mózes-vallású.

Anyanyelv szerint 415 magyar, 7 német, 6  román és 24 tót.



Honosságra nézve volt 120 helybeli, 97 megyebeli és 235
más megyébőli.

A szülők polgári állása szerint volt : önálló értelmiségi csa
ládokból 95, önálló őstermelőkéből 91, önálló iparos, kereskedő s 
vállalkozókéiból 137, köztisztviselőkéiből 75, magántisztviselőkéiből 
42 s munkásokéiból 12.

A tanulók életkorát tekintve volt kilcncz éves 1, tiz éves 15, 
tizenegy éves 20, tizenkét éves 6 8 , tizenhárom éves 45, tizennégy 
éves 49, tizenöt éves 51, tizenhat éves 6 8 , tizenhét éves 51. tizen- 
nyolcz éves 43, tizenkilencz éves 30 és ennél is több éves 11.

A tanítás e tanévben is az 1869 ótá fenálló s autonom pro
testáns intézeteinkre nézve irányadó , a c s  a i  t a n t e r v “ alapján 
intéztelett, pótolva oly átmeneti intézkedésekkel, melyeknek az ág. 
ev. egyetemes tanügyi bizottság jövő tanévben — sejthetőleg — 
életbe léptetendő tanítási tervéhez tanuló ifjúságunkat és tanitás- 
ügyünket előkészíteni volt czélja. Ezen átmeneti intézkedésből szár
mazott az, hogy a tantárgyaknak osztályonkénti beosztásától némileg 
eltérve, elhagytuk a VII-ben a természettani földrajzot s helyette a 
természéttant vettük elő, úgy szintén az V. IV. és IH-ban a föld- 
közet- és ásványtan és chómia különböző terjedelemben elöadattak 
ellenben a II. és I. osztályokból kihagyattak a természettrajziak, 
bele olvasztatván az ezelőtt külön cim alatt szereplő ezen tantárgy 
a geographiába, mely az I. és 11-ban az ezelőttinél nagyobb óra
mennyiségben lelt feldolgozva. Szintén ily átmentés intézkedés az is 
hogy a rajztanitás az V-ben elhagyatott s a négy alsó osztályra 
korláloltalott s az I. és II-ban szakszerüleg elövétetett az ütemezve 
iratás és a szépírás.

Tanuló ifjúságunk iskolai teendőkre irányult tevékenysége a 
tanév hónapjaival fokozódott, mit részint a megszokott munkásság 
természetéből, részint a paedagógikus hatások alapján álló s növekvő 
komolyabb önfegyelmezésből magyarázhatni.Kivált a VIII. osztálybe
liek tevékenysége fokozódott ez évben következetesen, mi a gym- 
nasiumból távozóknak szakpályájukra tekintve — úgy hisszük —■ 
a legkívánatosabb utravaló. Az érettségi vizsgálatok közelségének 
tudata, vagy az élet komoly feladatainak mind biztosabb kiérzése 
okozta-e ezen kedvező alakulást az egyeseknél, azt az ifjak külön
böző erkölcsi fejlettsége szerint kellene s lehetne megítélni.

Tanulóink a szorosabb értelmében vett iskolai tanulmányok
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mellett az önképzésben szintén eröemelkeclést mutattak. Erre vall 
az e tanévben is fenálló Önképző-kör 105 működő és 75 hallgató 
taggal, a tanulói dalkar 115 taggal. Ezen társulatok nyilvános föl
lépései és örömünnepe a müveit közönség részvéte s méltánylást 
kifejező tetszése és élvezete mellett folytak le. Nagy kedvteléssel fel- 
karolá e tanévben ifjúságunk az önkéntes korcsolyázást a veszély
telen s kellőleg gondozott kiöntéseken s nyáron a lapdázást, sőt a 
nagyobbak a tornatanár vezetése s ellenőrzése melleit az úszó- és 
csolnakázó- versenyeket Bizonyosan a testi nevelés érdeke aján
latossá teszi, hogy iskolánk pártfogólag felkarolja, vagy legalább fel- 
tünőleg ne akadályozza ez ügyet., bár a kisebbek fejletlenebb ön- 
fegyelmező ereje s belátás nélküli vállalkozási viszketege mellett 
könnyen tulbillen e sportkedvelés érzéki szórakozások és élvezőiek 
szilaj keresésévé, mi ellen azonban úgy a szabott, időrend szigorú 
megtartása, mint a komolyabb természetű iskolai feladatok követ
kezetes megkövetelése által eléggé szerencsésen hatott fögymnasiu- 
munk.

Tanulóságunk szellemi gyarapodásának megilélésére a tanév 
derekán osztálvonkint megtartottuk minden tantárgyból az első fél
évet berekesztő osztályzó ismétléseket, a tanév zártakor pedig az 
osztályvizsgálatokat, melyeket tekintettel a VIII. oszt. érettségihez 
leendő járulására a nevezett osztályban kivételesen már május 18—■ 
23. kellett elővennünk, migatöbbi osztályokban jun. 11 — 18 ig vol
tak folyamatban. Mivel pedig különösen a vidéki szülék több napra 
terjedő őszi ályvizsgálataikon részt nem vehettek, sőt a helybeli kö
zönség köréből is csak igen kevesen bírnak annyi szabad idővel, 
hogy egy egy osztály tanulási eredményét több napon át meghallgat
hatnák és mégis úgy az iskola mint a családok érdekében álló do
log az, hogy a szülök gyermekeik szellemi fejlődéséről személyes 
tudatot szerezzenek : azért a főiskolai tanács e tárgyban hozott 
határozatának értelmében fentartá tanárkarunk a sokfelől kifogásolt 
nyilvános vagy közvizsgálat intézményét, szorítkozván azonban ré
szint a gymnasium czélja szerint leglényegesebb, részint a közön
ségre né/.e magasabb szakképzettség nélkül is könnyen élvezhető 
tantárgyak egynémelyükére, A nyilvános vizsgálatok sorrendje vidék- 
szerle szétküldetvén, arról közönségünk eleve kellő tájékozást s 
utóbb megnyugtató tapasztalatot szerezhetett.

Főgymnásiumunk autonom szervezete mellett a patronatus



minden tagja s az érdeklődő közönség egyeteme elölt, nyitva lévén 
úgy helyeiében, mini kiható működésében folytonosan müveit kö
zönségünk ellenőrzése alatt állott. Ez ellenőrzést legközvetlenebbül 
az Esperesség állal választott főiskolai tanács gyakorolta s gyako
rolja, mely a tanárkarnak s tanulóságnak minden tényéröl tud s az 
egész iskolai életre határozataival iránvadólag befolyik. Újabban az 
állam hivatalos közegeivel az ellenőrzésnek általunk soha kétségbe 
nem vont s vonni nem is szándékolt jogát mind határozottabb alak
ban és módon érvényesíteni óhajtván, felállttá az országosan szer
vezett királyi főigazgatóság intézményét, a szarvasi fögymnasiumot 
a debreceni tankerülethez osztván be. Hivatalos állásából kifolyólag 
azért e tanévben először meglátogatott benőnket ns. Békési Gyula 
tankerületi főigazgató ur s október 29— novemb. 3-káig tanterme
ikben fülkeresé az egyes osztályokat, meghallgalá az ifjúság felele
teit, inegismerkedek az alkalmazott tanárok működésével, tanítási 
eljárásával, betekintést szerezvén fögyimnásiumunknak úgy fölszere
lésébe, mint berendezésébe, süt anyagi helyzetébe is. Hogy aztán 
a nagymüvellségü szakember minő személyes benyomások hatása 
alatt állott itteni látogatása alatt s minő véleményt alkotott felölünk, 
azt helyzetünk és önérzetes szerénységünk korlátái közölt nem sejtjük. 
Azonban bizalommal nézzük az állami ellenőrzés ezen újszerű gya
korlatát, mert ha vannak s lehelnek hiányaink, úgy hisszük, hogy 
azokat iskolánk történeti fejlődéséből s minden áldozatkészség da
cára issokszor kiérezhelö anyagi szegénységből lehet jogosan mentve 
kimagyaráznunk; ha pedig vannak bizonyos paedegogikai vagy didakti
kai előnyeink, legyenek annak tanúi s hirdetői ama igaszságszeretö 
állami közegek, kiket úgy is a középiskolák ügyének fejlesztésére s 
tökéletesítésére czélozva ruházott fel a magyar állam az ellenőrzés 
jogával. A czéltudalos tökéletesedés és haladás elve különben is 
összeesik a Protestantismus életelvével és történeti szükségességével 
ép úgy mint jogosultságával s azért az állami ellenőrzés ezen új
szerű intézményeit, — mig az országos áramlat magyar nemzetünk 
jellemével egyedül összeillöleg lényegében szabadelvű lesz és marad 
— mi főiskolánk részéről őszintén üdvözöljük.

Tanuló ifjúságunk egészségi állapota egészben véve e tanév
ben eléggé kedvező volt. Távol tartotta tőlünk Isten más vidékek 
rémeit, a cholerát, difteritist, trachomát, sarlachot s egyéb veszélyes 
ragályokat. Egyrészt tán vidékünk eléggé kedvező klimatikus viszo



nyainak másrészt a tanulóság nagyobbára kifogástalan lakás-, ellá
tás-, főleg életrendi módozatainak, nemkülönben buzgó orvosaink 
óvatosságának és gondozásának köszönhető mindez. Két halál eset 
azonban mégis gyászba boritá a nagy családot, főiskolánkat, s elő
ször Garay János III. oszt. jeles tanulónkat, utóbb a II. oszt. Kádár 
Gézát kisértük az örök nyugalom helyére, felettük Liska János és 
Kojnok Tamás Vili. évesek mondván el az ifjúság nevében búcsú
szavaikat. Önmagát dicsérő szép tette helybeli nőegyletünknek, hogy 
mindkét esetben az anyai szív  rokonszenves indítására anyagi áldo
zattal is enyhíteni sietett a távollakó szomorodott szülök gondját s fáj
dalmait — a temetési költségeket naggyából magára vállalván. A ke
gyelet indításából csatlakozott fögymnásiumunk azon gyászmenethez 
is, melyet Bolza Antal gróf áldott emlékű nejének ifjúságunk s tan
intézetünk egyik lelkes jótevőjének váratlan halála alkalmából ren
dezett városunk s vidékünk résztvevő közönsége E mellett az elé
giái fájdalom léleknemesitő hatása alatt az önképzö-körnek kezde
ményezésére kivonult tanuló ifjúságunk a tanárkarral egyetemben 
Vajda Péter sírjához annak halála évfordulóján s lelkes beszéd, 
szavallat és ének kíséretében megkoszorúzta a költőnek s egykori 
szarvasi kedves tanárnak elmohosodó sírkövét.

Legnemesebb és legtörhetlenebb önnevelési erő rejlvén a val
lásban, kellő gondot fordítottunk e tanévben is nemcsak a val
lástanra, mint tantárgyra, de a nyilvános istentisztelet látogatására 
s vallásos cselekmények gyakolatára is, a különböző felekezetekhez 
tartozó tanulóságnál kellőleg ellenőrizve és ellenőriztetve a templomlá
togatást. Protestáns ifjúságunk — szokottan — kétszer lett az úr
vacsorához fölvezetve. Bizonyosan ezen vallásos irányú nevelésnek 
is van része abban, hogy e tanév lefolyása alatt erősebb fegyelme
zésre nem volt szükség s hála Istennek a ritkább esetek közé tar
toznak ifjaink olyan ballépései, melyeket szigorúbb büntetések
kel kellene megtorlanunk. Eme vezethető fegyelmes jó szellem ter
jesztése — minden önámitás nélkül szólva — nem főiskolánk ki
zárólagos érdeme, de azon müveit családoké s közönségé is, melyek 
kisvárosi életkörülményeink között ifjúságunkat szives emberbaráti 
szeretettel ellenőrzik s irányzó érintkezéseik és befolyásaik által 
önérzetre s kötelességtudásra segítik. Bizonyosan ez irányban is 
van ha talán nem is mindenben kielégítő, de örvendetes előhalad ás, 
Erről főként akkor győződnénk meg, ha nem csak egy tanév szűk
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körű tapasztalatait tartanok szemelő!t, de végig futnék fögymnasi- 
umunk Szarvason átélt működésének s igy ötven évi esemé
nyeinek tanárértekezleti jegyzőkönyveinkben s évi értesítőinkben 
leirt egész fejlődési sorát. Most azonban, midőn csak egy tanév 
eseményeit s állapotait vázolni czélom, elállók a bizonyító tények 
felsorolásától, bízván azt azon történetíróra ki tán idővel gymna- 
siumunk életfejlődésének bit elmondására majdan vállalkozik.

Főiskolánk iránt a müveit közönség figyelme s érdeklődése e 
tanévben sem csökkent. Erre vall azon körülmény, hogy közelebb s 
távolabb állók önkéntes áldozataikkal támogatták főgymnasiumunk 
élet fejlődését.. Nem említve most a könyvtár, régiségtár, phisikaitár 
s alumneum gyarapítására ezélzó s más czim alatt ugyancsak ez 
értesítőben már úgy is felsorolt ez évi ajándékokat, jutalomdijakat 
s jótéteményeket, tartozó kötelességem hálásan kiemelni azt, hogy 
a még mindég lassú menetben fejlő tanári nyugalomdij- és gyámolö- 
ínlézet javára ez évben is többen adakoztak. így a helybeli ifjúság 
állal rendezett, egy lánczmulalság jövedelmi többletéből befolyt e czélra 
10 frt. Ugyancsak ezen czélra fölajánlott a helybeli takarékpénztár 
100 frtot, nt Áchim Ádám előbb 9 frtot, utóbb újra 25 frtot. 
Chovan Károly 24 frtot, ns. Breznyik János selmeczi igazgató 1 frt 
15 kit, Jureriák kapitány ur 5 frt s a javító és pótló vizsgálatokat 
tevő tanulóság összesen 65 forintot, úgyszintén a tanárkar csaknem 
100 irtot, önként lemondván a bizonyitványdijak bizonyos hánya
dáról, mely előbb a tanárok s igazgató közölt kiosztatott. Ezzel is 
fejlődése felé segittetelt az emberbaráti szeretet és előrelátás oly 
intézménye, melynek hiányát az összes hazai protestáns gymnasi- 
umok között főleg a szarvasi ez idöszerint tán a legégetőbben fájlalja.

A tanárkar körében lényeges változásként megemlítendő, hogy 
az érdnmekben gazdag s önként nyogalomba lépő Tatay István 
igazgató tanár helyébe az ó-klassikai philologia tanszékére megvá- 
lasztatott Kiülik Endre helyettes tanári minőségben, ki szép képzett
ségével, lelkesedésével s felelősségének teljes tudatával működött 
azon, hogy tanártársaival együtt osztozzék azon munka terhében, 
mely ily népes gimnasiumban kivált kezdő emberre oly erőt s hiva
tást mérlegelöleg sulyosodik. — Tanárvizsgálatok katonaszolgálat 
az ifjabb tanárokat e tanévben ismételve is kivonták az iskolai 
kimért munkakörből, de úgy Kiülik, mint Mocskónyi az ifjúkor tér
belien erejével pótolták mind azt, mit egyéni kötelezettségeik miatt

-  55 —



—  56 —

mulasztani voltak kénytelenek. — Ezen ifjabb tanár-nemzedék taní
tási eredményéről Ítéletet alkothatott magának a palronatus az 
osztályvizsgálatok, közvizsgák és érettségiek folyamában s tán nem 
tévedek, midőn ezen ítélet egyik mozzanataként megemlítem azt, 
hogy őket fizetésemeléssel helyettes tanárságukból rendes tanárokká 
előmozdittatni javasolja az Esperességnek a főiskolai tanács. — így 
most csaknem egyharmadában fiatal erőkből állván lassacskán meg- 
ifjodó tanárkarunk, magán viseli az erős átalakulás jellegét, mely
ből azonban meggyőződésünk szerint minden didaktika és módsze
res újítások mellett sem szabad soha eltűnnie azon eollegialis egyet
értő jó szellemnek, mely az igaz és őszinte vallásosságban s ezzel 
a tudás, érzés és akarás Istenre irányúit öntudatos tökéletesedésé
ben keresi és találja az embernevelés czélját s az egyén szerencsés 
kifejlésének s boldogságának úgy feltételét mint alapját.

Ezen vallás- erkölcsi alapon állott és fejlett főgymnasiumunk 
körében a köztanitás és az attól elválaszthatlan nevelés. Ennek 
inkább formai mint belterji eredményét mutatja azon átnézet, 
melyet osztályzó jegyekben alább felsorolok. Volt 452 tanulónk 
között a tanév zártakor: jeles 42 ; jó 96 ; elégséges 222 ; egy 
tárgyból elégtelen 35. kiknek még javító vizsgálatért folyamodniok 
szabadságukban áll s annak eredménye szerint vagy felsőbb osz
tályba léphetnek, vagy ismétlők maradnak ; két és több tárgyból 
elégtelen 139, kik az 1883. XXX. törvényczikk 11. §. szerint csak 
osztályismétlőkként vétethetnek fe l; végre vizsgálatién maradt 18, 
nagyobbára elbetegesedett s azért megkéselt magántanulók, kiknek 
azonban junius végéig nyitva áll a vizsgálathoz jelentkezni.

Magaviselet, szorgalom, eredményes tanulás és feltűnőbb jellem- 
alakulás tekintetéből e tanévben is többen nyertek jutalomdijakat 
és kitüntetéseket. így a tanárkar által ajánlott ifjak közül egyete
mes dijosztó bizottságunk Kojnok Tamás, Melis János, Liska János, 
Rafay Sándor és Török István VIII. továbbá Wágner Dani és Unger 
Emil VII. oszt. tanulóinknak adományozta a Roth Teleki-féle ösz
töndíjat. Az Eötvös-alapból jutalmat kaptak, mint szegénysorsú tanító 
családok szorgalmas gyermekei Schád Vilmos VII. és Uhrin Károly 
VI. osztálybeliek.

A fögymnasium rendelkezése alatt álló ösztöndíj-alapokból ez 
idén jutalmakat kaptak: Beyschlug-Töltéssy Samu féle ösztöndijt 
(40 frt) Istvánü Béla, Németh József-félét (25 írt) Kováeh Imre VIT
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Urszinyi Andor-félét (25 frt) Gyalay Dezső V. Boczko Dániel félét 
(24 írt) Wagner Adolf VII. a második ugyanilyen dijat Likavecz 
Antal VII. Haviár Dániel-félét Fabriczy Pál VII.

Jutalmakat kaptak : a Party Ferencz-félét (10 frt) Kibárszky 
Pál IV. Vozárik Pál-félét (8  frt) Varságh Zoltán VI. Zsilinszky 
Mihály-féle rajzjutalmat (8 frt) Danes Árpád VII. A szarvasi festők 
jutalmat (8 frt) Trnyik János VI. A néhai Bolza Antal grófné szül. 
Brudkovszky Amália aranyait: Brengl Lajos, Skucs Béla Vili. Csa
tári András, Mázor Elemér, Spitzer Zzigmond VII. és Thuróezy 
Endre V. évesek. Debreezeni Endre jutalmat Tóth Mihály VI. Szé
kács-jutalmat Vitális István III. A szarvasi nöegylet aranyait : Ta
kács Mihály VII. és Salacz Kálmán IV. Dr. Fuksz Ede aranyát 
Neu Sándor IV. Balthazar József aranyat (10 frank) Petrás György 
III, Szécsi Ede-jutalmat (8 frt) Kádár Szilveszter V. Danes Béla 
ezüst tallérját Salacz Feri III. %

A bányakerületi dijakat (összeg 105 frt) 8 frlnyi és kisebb 
részletekben: Udvardy Károly, Sauer Károly, Schall Kálmán és 
Benczúr István Vili. Tormay Dezső, Thurő Károly és Ott Fülöp VII. 
Hanko Márton VI. Andrási Dani, Ébner Béla, Hellebranlh János és 
Jlótli Aladár V. Baross Dezső, Harsányi István, és Jahn Bobért IV. 
Bukovinszky István. Eördögh Ferencz, Benczúr Mihály, Marcsek 
Lajos és Pecsenye Dezső III. végre Makula Károly II. osztálybeliek

Tornadijat, kaptak tekintettel az évi szorgalomra és általános 
testi ügyességre: Liska János, Jeszenszky Frigyes, Wagner Dani, 
Pongrácz István, Malheidesz György, Pecsenye István. Teleszku 
György, Ádám Jenő, Tötössy Nándor, Sárkány Béla, Marsai Pál, 
Bozsó Ede, Kádár Szilveszter, Makula Károly, Ebner Jenő, Med- 
vegy Ggyörgy és Hrdlicska Lajos.

Az érettségi vizsgálatokat nt. Áohim Ádám esperes úrnak, mint 
főtiszt, dr. Szeberényi Gusztáv bányakerüleli püspök úr által fölkért 
helyettes elnöknek kitartó türelmes vezetése mellett s ns. dr. Med- 
veczky Frigyez egyetemi r. tanár kormányképviselő és ns. Zzilinszky 
Mihály országgyűlési képviselő s esperességi felügyelő jelenlétében 
— utóbbi azonban sajnálatunkra csakhamar távozott körünkből — 
tartottuk meg junius 20. 21. 22. 28 és 24 én. Előbb az érettségi
hez járulni jogosított. 57 tanuló írásbeli munkálatai felett tartatván 
értekezlet s ennek határzala szerint 9 ifjú a szóbelitől elutasittalott. 
Szóbeli vizsgálatra bocsátott tanulóink közűi az érettségit megállót-
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ták, mégpedig a követelményeknek jelesen megfelelvén, heten, név- 
szerint.: Hercz László, Istvánfi Béla, Küzdényi Szilárd, Liska János, 
Melis János, Sauer Károly és Skucs Béla; jó eredménnyel szintén 
heten, u. m: Brengl Lajos, Herglocz Géza, Jeszenszky Pál, Klein 
József, Kojnok Tamás, Rafay Sándor és Török István ; elégséges 
eredménynyel 29-en, u. m : Andrássi Zsigmond, Asztalos Sándor, 
Benedikty Kálmán, Braun Miksa. Franko László, Glásner Adolf, 
Kemény Géza, Kemény Gyula, Kicsin Miklós, Kirila György, Kliines 
Zsigmond, Mágori János, Mészáros János, Misley Endre, Molnár 
Albert, Rehák Béla, Schall Kálmán, Onody-Szabó Károly, Sziráczky 
Gyula, Tötössy Kálmán, Udvardy Károly. Weinberger Dezső, Weisz 
Géza, Weisz Jakab és Zlinszky Béla ; egy-egy tantárgyból elégtelen 
eredinénynyel öten, kik két hónap múlva javító vizsgálatra utasitattak.

Az érettségihez járult tanulóink tanulási végeredményét fel
tüntető ezen számarány, ha nem is szerfelett kedvező, legalább 
megnyugtató most midőn az 1883. XXX. törvény és ebből eredő 
miniszteri utasítások az érettségieket bár nem lényegük, de meg
tartási módozatuk szerint komolyabbá s igy látszatra szigorúbbá 
változtatták, mint minők azok hajdanta valának. Végig küzdve azon
ban népes gymnasiumaink ezen érettségi vizsgálatait, nem tartózkod- 
hatom azon mindinkább érzett közkívánat kifejezésétől, vajha találna 
és alkalmazna a közoktatási magas kormány oly egyszerűbb, idő
ben gazdaságosabb vizsgálati módot, mely felmentené a lanárkart 
azon kínos felelősséggel járó szolgálat alól hogy épen a tanév végén 
csaknem két hónapon át erőt, figyelmet megosztani, sőt elvonni 
legyen kénytelen a tanulóság 7/s-ától, hogy a távozandó 1/e nak 
előzetes osztályvizsgálatainál, továbbá az írásbelieknél, munkálatok 
átnézésénél, a szóbelieknél s az összes hivatalos tények körülmé
nyes jegyzőkönyveléseinél az egész tanárkar s a tanulóság a vég
kimerülésig elgyötrődjék. Érdeklődéssel várjuk ez irányban a szak
körök javaslatait s tájékoztató vitáit. Lehetetlen, hogy ez irányban 
is humánusabb, gyakorlatibb s e mellett magának a vizsgálat czél- 
jának megfelelőbb eljárási módokra a tapasztalat ne vezessen s 
ezen tapasztalati okulásra bizonyosan épen népes prot. gymnasiu- 
muink szolgáltatják ma is a figyelemre legméltóbb adatokat.
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Az 188b/6, tanév megnyitására vonalkozúlag tájékozásul a 
főiskolánk iránt érdeklődök becses figyelmébe még a következőket 
ajánlani tartom kötelességemnek.

Évzáró vizsgálatainktól nem önkénkedésből, de az iskolai 
hatóság részéről is elfogadható okok miatt elmaradt magántanuló
inknak f évi auguszt. 2 0 -én alkalmat adunk a pólló-vizsgálatra. 
Kik elmaradásukat kellőleg megokolni nem képesek, azok tanévet 
vesztenek.

Javitóvizsgálatra kötelezetieink megfelelő osztályaikban f. évi 
aug. 30 és 31. próbálkozhatnak, figyelembevételével annak, hogy a 
javító vizsgálat nem üres formaság.

A behatásokat az 1885/« tanévre megkezdjük aug. 30-án s 
tartanak azok September 2-áig. Szeptember 3-án osztályonkint meg
indítjuk a köztanitást s a megkésök, — ha ugyan az osztályok lét
száma s a tantermek térfogata még megengedi, — fölvételüket ön
maguk nehezítik, sőt lehetetlenné teszik. Magán-tanulók jelentkezése 
September 15—20-ig nyitva tartatik. Fölvételeknél a szülők vagy 
gyámok jelenléte kívántatik s legföljebb több év óta nálunk tanuló 
ifjakra tehetünk elnéző kivételt.

A fölvételkor lefizetendő dijak pedig a következők :
a) Beiratás alkalmával beszolgáltatni köteles a tanuló a bei- 

ratási dijat (1 frt) — de csak az újonnan jö t t .— továbbá mindenki 
egyaránt a tanszerpénzt (l frt 20 kr), a torna- és fürdő dijat (3 fr) 
és a rajzdijjal (2 frt). Ezenkívül lefizetendő belépéskor a tanítási dij 
mely helybeliekre 6 frt esperességiinkbőli protestánsokra 10  frt, 
esperességen kívüliekre 14 frt s izraelitákra 28 frt. — A fizetés 
ezen határidejét az érdeklettek annál inkább kéretnek megtartani, 
mert e föltétel teljesítése nélkül tanulókul be nem irathatók. Szegé
nyebbekre nézve az utóbb felsorolt tanítási dijak félévenkénti rész
letekben való lefizetése is megengedett dolog ugyan, de a megkésök, 
vagy fizetni vonakodók azon kellemetlenségnek néznek eléje, hogy 
ha február elsején túl adósságaikat nem tisztáznák, a tanintézetből 
kizáratnának.

b) Az izraeliták a mellékdíjaknak kétszeresét (beiratás-, tan
szer-, torna-, fürdő- és rajz-díj) az év elején csak úgy egyszerre 
lefizetni kötelesek, mint a nem izraeliták s e dijakra nézve részlet
fizetésnek nincsen helye.

c) Az alumneumba fölvétetni óhajtók, ha nem esperességünk
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körébe tartozó adózó egyházlagok gyermekei s szegénységüket köz
ségi bizonyitványnval nem igazolják, fizetnek egy tanévre 50 frtot, 
mely összeg félévi részletekben is töri észt bető. Esperességiink köte
lékébe tartozó és szegénységüket okirattal bizonyító tanulók fölvé
telnek az olcsóbban élelmezettek közé s fizetnek egy tanévre 30 
frtot. Ugyanezen csoportba fölvétetnek más esperességbeli szegény- 
sorsú tanuló ifjak is, kivéve a görög keletieket, mint kik egyházi 
viszonyaiknál fogva az iskolánkat fentartó patronátus terhében nem 
osztoznak.

Jóiéteményesek csak eredményes tanulás és jó magaviselet ál
tal kiváló szegénysorsuak lehetnek, kik a fentebb felsorolt dijak 
felélői, vagy kivételesen egészétől is fölmenlelnek, az iskolai tanács 
reájok vonatkozó határozata alapján. Újonnan beiratkozok s teljesen 
ismeretlenek ajánló bizonyítvány mellett sem nyerhetnek kedvezmé
nyeket az első itt töltött tanév zárta elölt reájok vonatkozó elő
nyös tapasztalatok hiányában

d. A konviktusra (esti étkezés) járni óhajtók fizetni tartoznak 
szintén előlegesen féléveként 17 frtot. Elszámolási nehézségek és 
előző gondoskodás miatt itt sem lehet értelme a némelyek által 
olykor igényelt havonkinli részletfizetés kedvezményének.

Általában az összes fizetendő dijak pontos beszolgáltatását il
letőleg ragaszkodni kénytelen az igazgatóság a főiskolai tanácsnak 
azon régebbi, de ma is érvényben álló határozatához, hogy a nem 
fizetőkkel szemben a kíméletet félre tegye. Szigorú intézkdés ez, de 
szűkén kimért jövedelmi forrásaink s pontosan fedezendő kiadásaink 
természete eléggé megmagyarázza annak szükségét. Különben úgy is 
minden jog kötelességei járván, ki főiskolánk kötelékébe fölvéve an
nak előnyeiben részesül, legyen a különben is méltányos tehervise
lésében pontos és lelkiismeretes.

Ezzel a lefolyt tanévnek kepét vázlatosan egybefoglalván azon 
alázatos óhajjal zárom soraimat, vajha alföldünk müveit s 
foként protestáns közönségének méltányló elismerése és áldozatkész 
pártfogása kisérné főgymnasiumunkat Szarvason átélt és megküzdölt 
félszázados múltja után az előtte újra feltáruló és belterjesek!» mun
kásságára kínálkozó jövő félszázadban oly fokozódó arányban, mely
nek alapján kellőleg betölthetné a mai kor igényei szerint mind 
több oldalúvá és nehezebbé váló kívánalmakat, melyeket a protes
táns gymnasiumtól, mint a hazafias és keresztyén szellemű közmű



velődés egyik életrevaló tényezőjétől mindenki joggal sürget és bíz
vást megvár! Különben is a prof. közönségnek tényekben nyilatkozó 
lelkes érdeklődése a prot. autunom iskola iránt tán sohasem volt 
sem oly okszerű, sem oly kívánatos, mint épen napjainkban, midőn 
a közoktatási ügyek különben kifogás alá nem eshető országos köz
pontosítása s az államsegély kérdése oly sok elvi különbségei fel
idéző eszmecserére és keserű vitára ad alkalmat, s midőn alkotmá
nyos életünk iránt táplált jogos tiszteletűnk és bizalmunk oly köny- 
nyen összeütközésbe hozhat bennünket féltékenyen őrzött önkormány
zati kötelességeinkkel. E válságos helyzet kényszerit bennünket óvatos
ságra tapintatos mérsékletre és bölcseségre, melyek nélkül a tör
téneti ki fej lés időszakain át életrevalónak s úgy a hazafias közmű
velődés, mint a protestáns közszellem érdekéhen nélkülözhetlennek 
bizonyult iskoláink jobb jövőjét s teljesebb életképességét biztosítani 
s ha kell kiküzdeni, képesek nem lehelünk.

Szarvason, junius 26. 1885.

(Benka @yula,
igazgató-tanár.

J e g y z e t .  A névsorból a Vili. osztálybeliek közül Molnár 
Albert ev. reform. Makó Csanádmegye és az V-höl Kis Gusztáv 
ág ev. Kiskörös Pestm. kimaradt, a 111. oszt. Kilényi — Kólényi 
Mladonnak olvasandó.












