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P. O v i d i u s  N a s o  é l e t e  é s  munkái .
(Főtekintettel Metamorphosisaira.)

Rómának eme nagy lyrikusa, ki verselési könnyed
sége, gazdag képzelme, s kiváló produktivitása tekintetében 
a »legnagyobb* melléknevet is méltán megérdemli, Sul- 
móban, a pelignek földén született 4-8 Kr. sz. e. Születése 
tehát éppen azon mozgalmas időkre esik, melyek Caesar 
halálát követték, melyekben azonban Ovidius családja, 
habár egyike volt Róma legősibb, legnemesibb lovagcsalá- 
dainak, részt nem vett.

Költőnk atyja nagyon gyakorlati érzékű ember volt, 
s mint ilyen kiváló gondot fordított fiai nevelésére. Pub- 
liuson kívül ugyanis még egy fia volt, ki éppen egy évvel 
volt idősebb öcscsénél, ki azonban korán temeté el aty
jának benne vetett, sokatigérő reményeit, amennyiben már 
húsz éves korában elhalt.

Mindkettőjüket kora gyermekségükben vitte atyjuk 
Rómába, hogy ott a jog- és államtudományban, s a szó
noklatban nyervén kiképeztetést, megállhassák és pedig 
becsülettel megállhassák helyüket egykor a fényes jövővel 
kecsegtető államszolgálat terén. Egyiküket, az idősebbet, a 
szónoklat felé, az ifjabbat pedig határozottan a költészet 
felé vonzották hajlamai, amiről költőnk maga is megem- 
lékszik Trist. IV, 10. 15. v.

Korán küldött gondos apánk leképezés végett 
A városba híres mesterekhez.
Szónok lenni bátyám mindjárt forró vágytól égett,
A fórumra szinte rátermett ez.
Ámde nékem gyermekkortól ég titka volt vágyam,
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És rákaptam titkon a múzsákra,
„Hagyj föl, — monda apám gyakran — hagyj e tudománynyal : 
Homéros sem hagyott vagyont hátra.*
Hatott a szó, s a Helikont egész’ odahagyva 
Megpróbáltam írni csupa prózát,
De magától dallamos lett s megvolt az öszhangja,
S bármit mondtam verssé változott át.

Amit ő e sorokban maga bevall, ugyanazt említi Se
neca is, ki azt mondja, hogy többször hallotta Publiust 
Arellius Fuscusnál declamálni, de beszédei már ekkor sem 
voltak egyebek prósában elmondott költeményeknél.-

A szónoklásban külömben kitűnő tanítói voltak : Arel
lius Fuscus és M. Porcius Latro.

A toga virilisnek fölvevése után ő is, mint minden 
előkelő római ifjú, tanulmányainak betetőzése végett Athént, 
a tudományok, művészetek székvárosát, kereste föl. Innen 
kiindulva aztán bejárta Macer költőbarátja kíséretében egész 
Kis-Ázsiát és Sicilia szigetét, ahol majv egy évet töltött.

Mindössze három évig volt távol és szinte lehetetlen 
is lett volna, hogy annyi hires vidéknek bejárása, annyi 
nevezetesség látása, s a görög irodalom és költészetben 
való olyfokú művelődés, (mint az övé volt), ne pattantot- 
ták volna fel azt a bimbót, melyben az ő költői szelleme, 
gazdag képzelnie eddig mintegy csak szendergett.

Húsz éves volt, hogy Rómába visszatért. Vérének 
minden tís'epjével a költészetért hevült, s mégis a száraz 
hivatalos éleihez kellett szegődnie apja kedvéért, hogy pó
tolja néki az egyik fiával elvesztett reményeket egyrészt, más
részt meg újaknak is  adjon tápot; hiszen az apa a jövőbe 
pillantva előre is már mint büszke aedilist, meg consult 
látta tehetséges fiát,

Költőnk is azon kezdte, amin minden más, állam
szolgálatra szánt római ifjú, hogy t. i. bejuttatta magát 
egy alsóbb hivatalba. Egyike lett ugyanis a »trinmviri ca-
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pitales*-eknek, kiknek liszté voll az idegenek és rab
szolgák által Rómában elkövetett btinök vizsgálata.

Lelt azután centumvir, majd decemvir lilibus indican- 
dis. Eme hivataloknak saját tanúsága szerint is teljes 
megelégedésre felelt meg, de mit ért, ha a minden izében 
költő ifjúban mind erősebben gyűlt ki a lappangó szikra, 
a költői bajiam, melynek a hivatalos élet gyötrelmes kin 
volt, s mely őt lopva visszavonta kedves múzsáihoz 
emettől meg elidegenítette.

Ezt az elidegenedést fokozta a költőnek azon képze
lődése, hogy az ő testi ereje nem elegendő a magasabb 
hivatalok elnyeréséhez szükséges küzdelmekhez.

Mi természetesebb, mint, hogy egészen megérlelődött 
benne a hivatalos élettel való szakítás gondolata. S 
csakugyan 1c is vetette a széles biborszegélyü tunikát, 
melyei a senatorságra aspiráló ifjak visellek, s fölvette a 
keskeny biborcsikosat, mely a lovagrendnek volt sajátja 
s ettől kezdve egészen a múzsáknak szentelte magát.

E lépésére nagy befolyással volt a kor iránya is. 
Augustus lassan-lassan megnyirbálván az állami hiva
talokat, s azok értékét is ; kezdett csökkenni az ezen 
hivatalok után való törekvés és kilűnés vágya is. E 
helyett egészen ellenkezőleg egy kevésbé szenvedélyes, 
csendes, — a tudománnyal, irodalommal, költészettel való 
— foglalkozás kezdett mind több és több tért hódítani. 
Ezt korán felismerte Augustus, s minthogy czéljának 
kiválóan megfelelt annak lehetősége, hogy Rómának minden 
rendű és rangú osztályát magának leköthesse, ezt az uj 
irányt is melegen felkarolta. Környezetének befolyásosabb 
alakjai: egy Maecenas, M. Vipsanius Agrippa, C. Asinius 
Rollio és M. Valerius Messala Corvinus követték példáját, 
úgy hogy rövid időn nem kisebb dicsőség volt kitűnő
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iró, avagy költő-, mint kitűnő szónok hírében állani, a 
mint ezt Vergilius és Horatius példája eléggé tanúsítja.

Az ifjú költőre gyújtó hatású volt az eme költőkkel 
való érintkezés varázsa. S ama vidámabb életnézet, mely 
költői kedélyeknek rendesen sajátja, a különben is könnyű 
vérű, könnyű életre hajló ifjút egészen elbűvölte.

S első költeményei megadták neki a lehetőséget, hogy 
ismeretségre léphetett Róma összes, akkor élő költőivel, 
kiket fel is sorol Trist 4. 10. 41. v.

Megadták a lehetőséget, mert első költeményeivel oly 
roppant tetszést aratott Róma nagy közönségénél, hogy 
mindenki, mint határozott tehetséget, sietett üdvözölni 
az ifjút.

Tudnunk kell, hogy ez időben úgy ismerkedtek meg 
a költők a nagy közönséggel, hogy nyilvánosan olvasták 
fel költeményeiket. Ovidius is igy tett s első fellépéseinek 
idejét igy határozza meg :

»Költeményem hogy először olvasóm a népnek,
A szakállam másod, s harmadizben nőtt meg/

A költőtársakkal való társalgás, a közönség kegye, a 
tekintélyes vagyoni állás, mely gondtalan életet biztositotl 
számára, mind közrehatottak arra, hogy oly rendkívül sok 
müvet alkotott, a mennyit nagyon kevés más iró.

Hogy azonban ez a rendkívüli termékenység őt nem 
indította könnyelmű munkára, hanem, hogy önmagával 
szemben szigorú kritikát gyakorolt, arra bizonyság a saját 
nyilatkozata Trist. IV. 10. 61. v :

, Sokat irtain, de a rosszra oly kritikát űztem :
Nem javítóm máskép, hanem csak a tűzben.

Családi viszonyait illetőleg meg kell említenünk, hogy 
háromszor nősült. Első nejével egészen fiatalon kell egybe ; 
ettől azonban csakhamar elvált. Elvált a másodiktól is. 
Már a harmadikkal egészen boldog életet élt.

Egy leányát is említi, ki két unokával áldotta meg.
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A harmadik házasságával beköszönt boldogságát te
tőzte a családon kívüli boldogsága is. Szabad bejárata 
volt Augustus udvaránál, s annak fénye, élvezetei kelle
messé varázsolták életét. S ez igy tartott zavartalanul 
egészen 51 éves koráig. Ekkor, mintegy felhőtlen égből 
csapott le a villám boldogságára, s végét szakitá az ő 
kényelmes, élvleljes életének éppen akkor, midőn két 
legfontosabb müvével a »Metamorphoses*-sel és a „Fasti*- 
val volt elfoglalva.

Egészen váratlanul érte őt a csapás, hogy Augustus 
kegyét elvesztve, az őt a fekete tenger partján levő Tomi 
városába száműzte. Kicsinyes lélek kifakadásaiként kellene 
feltűnniük a Keservek könyvében felhalmozott panaszoknak 
ha nem tudnék, hogy a finomabb miveltséghez, kénye
lemhez, szellemes emberek társaságához szokott udvaroncz 
egyszerre egy kietlen vidékre, miveletlen sőt söpredék nép 
közé jutva, ott egy csapásra minden szellemi, minden 
anyagi élvezettől meg lelt fosztva.

Mi volt, mi lehetett a vétke, mai napig sem lehet 
tudni. Hogy nem valami bűnt, hanem esak errort (hibát) 
követett el : kitűnik egyrészt abból, hogy száműzetése 
nem »exilium* volt, melyet a senatus szokott hozni, ha
nem csak »relegatio*, melyet a császár rendelt el s mely 
nem volt összekötve sem vagyona, sem polgárjogai el
vesztésével ; másrészt a saját nyilatkozataiból, melyek 
szerint vagy az »Ars amatoria* lett volna az ok, vagy 
olyasvalaminek a látása, a minek kiderülése Augusztus 
családjára vetett volna árnyat. Megnevezni ezt nem akarja, 
nehogy újból megharagitsa a hatalmas császárt. Trist. 
II. 207.

»Költeményem s önnön hibám veszejtett el engem,
De nem szabad erről emlilést sem tennem.
Világért sem újitnám tel sebeidet, császár, t
Haragod egyszer is nagyon nagyon fáj már.*
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Nem lehetetlen, hogy a császár unokájának, Júliának, 
Trimerus szigetére való ez időbeli számkivetése szorosan 
összefüggött ezzel. S az »Ars amatoria* műre való uta
lás inkább csak a nyilvánosság kedvéért történt, a mit 
bizonyít azon tény is, hogy költeményeit, bár már 10 év 
óta forogtak a közönség kezén, csak most tiltották el a 
nyilvános könyvtárakból.

Hü neje követni akarta a mostoha sorsban, de aztán 
mégis csak Rómában maradt azon reményben, hogy si
kerül kegyelmet eszközölnie férje számára. Mind ő, mind 
Ovidius barátai elkövettek mindent ; ő maga is a legalá
zatosabb kérésekkel, hízelgésekkel próbálja kivívni, ha 
nem is büntetése elengedését, de legalább egy közelebbi 
vidék kijelölését. í

Mindez hiába volt. Augustus kérlelhetlen maradt, s 
utódjának Tiberiusnak trónra jutása sem változtatott a 
költő helyzetén semmit. Csüggeteg lelke, mely egyedüli 
vigaszát a költészettel való foglalkozásban lelte, mind 
inkább megtörött, mig végre Kr sz. u. 17-ben 8 évi 
szenvedés után visszareppenhetelt vágya] székhelyére, 
Rómába. Testét Tomiban tették örök nyugalomra.

ő  ugyan egy nejéhez írott költeményében azt kéri, 
hogy hamvait Rómába szállítsák s ott ezt Írják sírkövére: 

»Ki itt szunnyad, szerelemről zengett annak ajka,
Naso költő, kit hajh! nagy esze vitt bajba.
Ámde, a ki hőn szeretett, jó lélekkel kérje:

Nasonak hamvain legyen örök béke.*
Vájjon csakugyan megtörtént-e ez, arról nincs tudo

másunk.
Nem szabad említés nélkül hagynom azt sem, hogy 

Tomi lakói őt kiváló tiszteletben részesít ék, sőt egy Ízben 
midőn Augustus halálára egy dicshymnust géta nyelven 
irt, meg is koszoruzták. Tomiban való tartózkodásáról 
számos monda maradt fül, de bizonyára egyel sem dől-
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gozlak fel oly szépen, mint a mit Carmen Sylva, a ro
mánok királynéja irt kígyók szigete* czirnen.

Ennyit életéről.
Írói működéséről már előzetesen is mondtam annyit, 

hogy nagyon korán, nagy sikerrel kezdte meg s hogy 
annyira termékeny volt, mint alig egy más iró is.

Ha keletkezésük s nyilvánosságra kerülésük szerint 
nézzük müveit : költői működésében húrom lényegesen 
elütő korszakot külömböztethetünk meg.

Az elsőbe tartoznak: l.)Az ,Amores libr. III.* melyben 
a szerelmesek ügyei, bajai, de főleg Corinna iránt való 
saját szerelme van megírva csapongó, gazdag képzetemmel, 
dévajul, pajzánul. Nagyrészt legelső költeményeinek gyűj
teménye ez, melyek egy bevezető epigramm szerint öt 
könyvre voltak szánva, de egyes költeményeket kihagyván, 
csak három könyv lett belőlük.

Különösen szép bennük a Tibullus halála felett való 
kesergés.

Ez első művében is tündököl már úgy a verselés 
könnyedségével, mint világos, vonzó stílusával.

2.) A »Heroides v. Epistulae Heroidum*. Összesen 
21 levél, melyeket bős-nők írnak távollevő kedveseikhez 
vagy hűtlen férjükhöz. Ezek közül azonban csak nyolezat 
tartanak eredetinek (1. 2. 4. 5. (>. 7. 10. 11.)

A tartalom ezekben általában egyhangú, a mit azon
ban feledtet az a lélektani tanulmány, mely az indulatok 
s érzelmek festésében s a jellemalakításban nyilatkozik.

Ugyancsak e kor termékei az ,A  r s  a m a t o r ia *  
és a , R e m e d i a  a m o r i s * .  Mindkettő gunyoros 
tanköltemény, mely vidám jókedvvel, gazdag képzelemmel 
állítja elénk Kómának gyönyörökre vágyó társadalmi életét.

Az első azon módokat és eszközöket tárgyalja, me
lyekkel viszonlszerelmet kelthetni ; a második azokat,
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melyekkel a méltatlan szerelem szenvedélyét mérsékelni 
és gyógyítani lehet. Élezésén, szelleindúsan van írva 
mindkettő s nemcsak korában, de a középkorban is ked- 
vencz olvasmányul szolgált.

Ezekhez járul még egy töredék is »Medicamina faciei* 
czimmel, mely 100 versben a kendőzés titkait tárja a 
nők elé, tanácsokat adva nékik miként őrizhetik meg 
szépségűket.

A mint költőnk az érettebb férfi korba lép át, vége 
szakad az ő szerelmi költeményeinek s megkezdődik a II. 
korszak, melyben két terjedelmes elbeszélő költemény 
kidolgozásának szenteli idejét, tehetségét.

Az egyik a »Metamorphoson 1. XV,* melyről alább 
fogok bővebben szólni.

A másik a »Fastorum libri VI. ünnepi naptár, mely
ben hónapok és napok szerint a római ünnepek, istenek, 
s vallásos szertartások eredete, valamint a csillagok fel
es letűnése van elegikus pár-versekben költőileg elbeszélve.

Különösen gazdag e mű a mythologiából és monda
költészetből vett elbeszélésekben.

Már tárgyánál fogva kevésbé változatos, sőt itt-ott 
száraz is e mű előadása, a mennyiben a phantasia szár
nyalásának gátat vet a történeti hűség.

Könnyű következtetnünk, hogy 12 könyvre volt ter
vezve a 12 hónap szerint, de a számkivetés megakadá
lyozta őt műve befejezésében. Ott ugyanis már nemcsak 
a források, hanem valószínűleg a kedv is hiányzott a 
munka folytatására.

Számkivetésével elérkeztünk költői működésének III. 
korszakához.

Ugyan mi másról zenghetett volna a költő lantja e 
gyászos napokban, mint szomorú helyzete, elvesztett sze
rencséje felett való kesergéseiről. S csakugyan ezek ké-
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pezik tárgyát az itt irt kél fóművének : a »Tristium libri 
V.* és az »Epistolae ex ponto* (l. IV.) cziműnek.

Lényeges különbség a kettő között, hogy az első — 
még a számkivetés első éveiben Íratván — nincs megne
vezett személyekhez intézve, nehogy Augustus haragja 
azok ellen irányuljon ; a második azonban már név sze
rint megjelölt egyénekhez szól, s a száműzetés utolsó 
éveiben kelt.

A jTristium* első könyve ragyogó nyelvezettel festi 
tengeri utazását; a másodikat Augustushoz intézte, hogy 
az más helyet jelelve ki számára helyzetén javítson. A 
többi háromban barátait keresi fel panaszaival, leírva vi
gasztalan életét, melyet elsorvaszt az epedő honvágy.

Az >EpisluIae*-ban befolyásos egyének elé tárja ke
serveit, melyeknek folytonossága unalmasan, nyomasztó
lag hat az olvasó kedélyére.

E két müt kiegészíti az ,]bis* ez. gunyköltemény, 
melynek tárgyát kifakadások és átkozódások képezik egy 
meg nem nevezett ellensége ellen, ki még a számüzöttnek 
is ártani óhajt.

E korszaknak terméke egy csak töredékeiben meg
maradt tanköltemény: a »Halieulica,4 mely a fekete 
tenger halairól szól. * * *

Ezek jellemzése után szóljunk kissé bővebben az ő 
főművéről, a »Metamorphoseon libri XV. *-ről. M áraczim  
elénk tárja a mű tárgyát. Ez ugyanis görög eredetű szó, 
melynek jelentése — ,  metamorphoo* görög igétől származ
ván — : »Átváltozások 15 könyve." Maga Ovidius a 
metamorphosis szót »mutatae formáéval * ad ja vissza több 
helyütt, minthogy a transformatio szó még nem volt 
használatban.

A czim onnan ered, hogy az egybcgyüjlölt mondák 
és hitregék mindenikében átváltozik a szereplő személy 
valamivé.



Magát a mondaanyagot a görög mythologiából, s az 
ö-ilal és római mondavilágból vette a költő kezdve a 
chaostól egészen Julius Caesarnak üstökössé változásáig. 
Mindegyik mondának, mint említem, tárgya egy-egy átváltozás.

És pedig mindenekelőtt a felsőbb isteneket látjuk 
azon hatalom birtokában, hogy az emberekkel társalogva. 
—  kiknek szeme az ő isteni fenségüket elviselni nem 
bírná, — majd ember, majd állatalakban lépnek fel.

Következik aztán több apróbb istenség, igy Proteus, 
Achelous, s az álornistenségek.

De még tovább menve azt is látjuk, hogy az istenek 
különös kegy gyanánt egyes halandónak is megadják az 
átváltozás lehetőségét, igy pl. Mestrának, Erysichton leá
nyának.

Még sokkal gyakoribb eset az említetteknél az, hogy 
az istenek maguk változtatnak át embert, állatot vagy 
valami tárgyat és pedig vagy jutalom vagy büntelés-képpen.

Az első esetet látjuk Philemon és Baucis történetében 
melyet ütemes fordítási kísérletben bátor leszek e dolgo
zathoz csatolni végül.

A második eset sokkal gyakoribb. Ez éri Lycaont, ki 
farkassá lesz, a tyrrheni hajósokat, kik delphinekké, s a 
lyciai parasztokat, kik békákká változnak.

Ezzel azonban még mindég nincs az átváltozások 
sora befejezve. Igen érdekes jelenség az úgynevezett apo
theosis vagyis embereknek istenekké való változása. így 
lesznek istenekké : Hercules, Aeneas, Romulus, Ganyme- 
des, Ino és Melicertes.

Meglepő, miként lesznek Prometheus kezén az agyag
alakok, s Deucalion és Pyrrha kezén a kövek emberekké; 
s miként támadnak sárkányfogakböl fegyveres hősök, s 
hangyákból a myrmidonok.

S hiányos lenne a részletezés, ha megfeledkezném
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ama varázslatokról, melyeket Circe és Medea bűvszerei, 
vagy a Medusafő látasa idéznek elő.

Mindeme mondák már Ovidius előtt fel voltak dol
gozva. Hogy mennyiben támaszkodott ezekre Ovidius, pon
tosan meghatározni nem lehet, mert e művek elvesztek. 
Tekintve azonban más művekben való önállóságát, kép- 
zelmének kimerilhetlen gazdagságát, s költői alakitó képes
ségét ; feltehetjük, hogy csak az anyagot vette át, s az 
egésznek összeállítása, s az egyeseknek megalakítása és 
kidolgozása teljesen az ő érdeme.

Czélja az volt, hogy az összes mondákat egy össze
függő egészszé alakítsa a chaoslól egészen koráig ; s ez 
— mondhatni — fényesen sikerült neki, mert az egyikről 
a másikra szinte észrevétlenül történ ik az átmenetet, úgy 
hogy az elbeszélés fonala nem szakad meg seholsem.

S bár nem egyszer kell a költőnek azonos vagy 
legalább hasonló helyzeteket festeni, bár könnyen egyhan
gúvá válhatnék az egész már csak azért is, hogy minden 
mondának átváltozás a befejezése ; mégis oly nagy a tar
talomban a változatosság, oly könnyed, élénk, vonzó az 
elbeszélés, hogy e művet olvashatjuk legalább is oly 
élvezettel, mint a. modern kor egyik másik regényét, S  
csakugyan szokás is ezt az ókor első regényének 
nevezni.

Ami különösen meglepő az előadásban, az a felette 
élénk színezés. Mennyire eltudja találni a költő, hol kell 
komoly, hol kedélyes, hol tréfás és pajzán hangon szólani, 
s hol kell csillogtatni a phantasiát és a költői nyelv szin- 
pompáját!

Meglepő, mennyi természetességgel tud minden 
helyzetet elénk tárni, s mennyire ismeri az emberi minden 
izében, s éppen ennek alapján mily erős a jellemfestésben!

Mit szóljak még nyelvezetéről ; arról a bámulatos
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könnyedségről, mellyel minden gondolatának megtudja adni 
iziben a kellő alakot ? Mit a verselés hangzatosságáról, 
midőn annak rhythmusával festeni képes a cselekvény 
gyorsabb és lassúbb menetét, s az érzelmek száz meg 
száz árnyalatát.

A verselési tökély tekinteiében csakis Horálius képes 
vele mérkőzni, mit bizonyít az, hogy éppen e két költő
nek versbe foglalt mondásai váltak leginkább közmondássá.

Fénnyel azonban árny is jár mindég. Ovidiusnak is 
vannak fogyatkozásai. Ilyen az a szándékos jellemzetesség 
hiány, hogy őskori hitregebeli alakjait korabeli viszonyok
kal szerepelteti. Könnyüvérüségénél fogva könnyen hajlik 
frivolitásra, s nem egy helyt keresett és tudoskodó.

Szereti a tréfás fordulatokat, ami nem egyszer zavarja 
az egésznek egyöntetűségét.

Ami végül e Metamorphoseon-nak iskolai olvasását 
illeti, arra csak azt jegyzem meg, hogy érdekesebb olvas
mányt az ifjúságnak csakis az »Odyssea* csodás kaland
jai nyújthatnak.

Alig van classicus mű. melynek előadásánál a Hora- 
tius-féle »miscere utile dulci* elvet jobban lehetne alkal
mazni, mint éppen ennél.

A íő csak az, hogy az illető tanár a költő amaz 
említett előnyeire lépten-nyomon figyelmeztesse a tanulót, 
hogy ez önkéntelen érezze a képzelem szárnyalását, s 
együtt keseregjen, együtt mosolyogjon és nevessen a 
költővel.*)

Mint iskolai olvasásra különösen alkalmasat, ide csa
tolom fordításban a következőt:

*) Kútfőül szolgált : Dr. Joannes Siebelis *P. Ovidii Nasonis* ez 
szemelvényeihez irt bevezető rész, és magának a költőnek művei.



P h i l e m o n  é s  B a u c i s .
Metamorph. VIII. 618—720.

Az ég hatalmának nincs határa, vége;
Istenek szándéka hogy ne ménné végbe 1 
Nem hiszed ? Halljad csak : dombos Phrygiában 
Kőfallal kerítve egy tölgy meg egy hárs van. 
Közelükben posvány, lakható föld hajdan,
Most mocsári szárcsa, s búvár lakik abban.
Ide jött Jupiter halandó képébe,
S vele hírnök Merkur szárnyait letéve. 
Pihenőhelyt kérni beszóllak sok házba ; 
Mindannyi kilincsét úgy lelték bezárva.
Csak egy bogárhátú viskó nyilt meg nékik.
Hol Philemon s Baucis agg napjukat élik.
Viruló ifjakként abban keltek egybe,
S ott érte a vénség szegénységben egyre. 
Csakhogy ők azt vigan megadással nézték,
Pedig a viskóban nem volt úr, s cselédség : 
Kettecskén voltak csak urak is, meg szolgák.

Ide a két Isten csakugyan beszólt hát.
Az alacsony ajtón meggörnyedve ment be, 
Széket téve Baucis ülni tessékelte.
Ám elébb terített pokrőczot a szekre ;
Ugv ment csak a hamut elkotorni félre.
Levéllel kéreggel szitja a parazsat.
Ami a tűzhelyen tegnapról megmaradt.
Lángra is lobbantja, de elfullad tőle,
Mig a kis üst alatt pattog a jó rözse.
Nosza a zöldséget hámozza meg erre,
Amit férje-szedett a gondozott kertbe’,
Füstös gerendáról lekerül a sonka,



16

Darab borda is, bár ünnepre lett volna.
A felforrott vízben jó puhára fölnek.

Bent beszéddel adnak szárnyat az időnek. 
Felrázzák a párnát, — benne puha káka, —
Biz annak pamlagja fűzfából van vágva.
Tesznek rá térítőt ünnepnapra szántat,
Méltó párja szegény a fűzfa divánnak :
Ócska is, hitvány is ; mégis a két Isten,
Mig Baucis asztalt tesz végigfekszik itten,
Mozog ám az aszial, kurta egyik lába,
Cseréppel hozza azt egyenes állásba.
Dörzsöl rá zöld mentát, ügy kerül föl sorra 
Jó Baucis anyónak befőtt őszi somja ;
Hajadon Minerva kétszínű bogyója,
Endivia, retek, sajt is egy csomóba ;
Langy hamun lágyra főtt tojás is egy-kettő ; 
Mindez nagy öszhangban cserépedénybe jő. 
Tesznek föl krátert is effajta ezüstből,
Bikkpohárt bevonva viasszal belülről.

Hogy aztán bekerült tűzhelyről az étel 
A tavalyi csingért más helyre tették el.
Kell a hely : csemege kerül az asztalra,
Dió, meg datolya, füge is aszalva.
Egy-egy nagy kosárban szilva, szagos alma,
S pirosló szöllő-fürt frissen leszakajtva.
Középütt lépes méz, s tetőzi be mindet 
Az a szives készség, jóságos tekintet.
— De ime ! mit látnak : a kráter magától 
Csak telik, csak telik ; bor is a javából.
E csuda látványtól szepegnek a vének ;
Buzgó fohász száll feli ajkukról az égnek. 
Bocsánatért esdnek, hogy illőn nem várták.
S nyomban űzni kezdik lúdjukat, a» árvát. 
Viskójuk őre volt, s lesz istenek étke :
Tipeg a két öreg, hogy csak utolérje.
De kisiklik folyton, végre is egyedül 
Isteneknél lát rést, hozzájuk menekül ;
S könyörülnek ők a szegény fáradt hídon. 
„Istenek vagyunk mi. ne bántsátok, — úgymond
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Lakói a szomszédság, lakói a rossz fajta,
Csak ti menekültök házatok elhagyva.
A hegynek ormára nosza hamar jertek*.
Veszi hát a botját a két öreg gyermek,
S a hosszá hajlaton feljebb feljebb kúszik.

Csak egy nyillövésre voltak már a csúcsig,
Amint hátra néztek, — jaj ! minek is néztek ! — 
Nem látszik a vizből csak az ősi fészek.
Mig ezen ámulnak, s társaikért sírnak.
Templommá változik az a régi kis lak.
Ágas helyén oszlop, sárgállik a szalma.
Mintha vön’ a tető aranyba foglalva.
A talaj márványból, az ajtók kivésve ;
S nyájasan igy hangzik Juppiter beszéde :
„Mondjátok jámbor agg és te méltó párja !
Mi a kivánságtok ?* S megveti ■— meghányja 
Óhaját a két agg és megszólal igyen :
„Lehessünk papokká, s őrizhessük híven 
A ti kápolnátok, s minthogy együtt éltünk,
Egyszerre is érjen véget a mi éltünk.
Feleségem testét megégni ne lássam,
Se ö az enyimet* — ezt kérjük alássan.

Csakugyan a templom őreivé lőnek.
S meglátszott már rajtuk nyoma az időnek,
Hogy egyszer szóba jött köztük e történet,
Miközben a múltról édesen beszélnek.
Hát uram' mit látnak : lábuk gyökérré lelt,
S egész az arczukig hatol a lomb, s kéreg,
„Isten veled* — rebeg mindkettőjük ajka —
S már a másik perczben sürő lomb van rajta.
Tvana lakói máig is mutatják 
A két testből eredt szomszédos sudarfát.

Igaz szavú vének (mit is füllentnének)
Azt mondták, igy hangzik ez a kis történet.
De magam is éppen e vidéken járva 
E szavakkal tettem koszorút egy ágra :
„Kegyes embert kedve' valamennyi égi,
S becsben áll előttük, a ki őket leli.*

MOCSKÓNYI JÓZSEF.

2
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ÉVI JELENTÉS.

i.

Tiszti személyzet.

A) A f ő is k o la i  ta n á c s ,  mely a gymnasium patronatusa 
által választva az iskolai életet ellenőrzi s az Esperesség jóváha
gyásának reményében anyagi és szellemi érdekek felett a tanárkar 
tájékoztató felvilágosításainak tekintetbe vétele mellett intézkedik. 
Elnöke a főiskolai tanácsnak nt. A c h i m  A d á m  esperes. 
Annak elnöktársa nt. Z s i l i n s z k y  M i h á l y  orsz. képviselő, 
mint a békési ág. h, ev. Esperességnek felügyelője, Tagjai a fő
iskolai tanácsnak : 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.-he
rényi és P e t r o v i c s  Soma szentesi lelkészek. K o l l e r  
Gábor uradalmi nyug. számtartó, K e m é n y  Mihály kir. tan- 
felügyelő, S z é k á c s  István jószágigazgató, T av a s z y János, 
dr. L a u r o v i s 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) helybeliek : S á r k á n y  János érd, 
esperes, id M i k o 1 a y Mihály birtokos, H a v i á r  Dani egy
házi felügyelő és orsz. képviselő, S z i r á c z k y  János tanító, 
P ó 1 Dániel főjegyző, D a n c.s Béla jegyző, dr. S z l o v á k  
Pál orvos, P o n y i c z k y  Sámuel birtokos. Továbbá a tanár, 
karból a nyugalmazott s főgymnasiumunk körül szerzett érdemei
nek némi méltánylásául élete fogytáig tanácsosnak választott 
T a t a y István volt igazgató s a tettleg működők közül C h o_ 
v a n  Károly, D e 1 h á n y i Zsigmond, M i h á 1 f i József, 
M o r a v c s i k  Géza és B e n k a Gyula,

B) Igazgató : B e n k a Gyula, ki egyúttal régebbi e ne-
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mű alkalmazását tekintve a főgymnasium felső osztályaival kap
csolt tanítóképző intézetnek is igazgató-tanára.

C) Péii*-, és gazdaságügyi vezetőit. A számvevőség 
elnöke K o l l e r  Gábor, tagjai : S á r k á n y  János, D a n e s  
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 i Sándor, dr. S z l o v á k  Pál, S z i r á c z k y  
János és felügyeleti jogánál fogva a nt. E s p e r e s  ur. Főiskolai 
pénztáros és ephorus: D e l h á n y i  Zsigmond, Ifjúság orvosa 
dr. S z l o v á k  Pál. Gazdatiszt : M i k o l a y  János.

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

a bölcsészetieket s a VIII-ban a vallástant. Külön a tanítóképző 
két felső osztályában tanitá a nevelés- és tanitástani tantárgyakat 
s az összes képzőbelieknek az éneklést. Heti óraszáma: 6 s a 
képzőben 6.

2) C h o v a n  Károly osztályfő a VIIJ-ban, — tanitott a VII 
és VIII-ban physikát, Ill-ban latint és földrajzot, Heti óraszáma : 17

3) D e l h á n y i  Zsigmond osztályfő az I-ben, — tanitott 
latint, magyart, németet az I ben és mennyiségtant az I és II. 
osztályban. Heti óraszáma : 19.

4) K i e s  k a  Dániel, — tanitott V-ben latint és vallástant 
s a tanítóképző négy osztályában egyházi zenét, biblia- és káté
ismét s tót nyelvet. Heti óraszáma a gymnasiumban 8, a kép
zőben 12.

5) K u 1 1 i k Endre, — tanitott az V-ben németet, a VI-ban 
latint s a VIII-ban latint és görögöt s végre az I-ben mértani 
rajzot. Heti óraszáma 21, — betudván nála, úgyszintén alább 
Lányi és Mihálű óramennyiségénél is az önként vállalt rajzórákat, 
melyekért azonban a vállalkozók külön dijaztatnak.

6) L á n y i  Gusztáv, — tanitott a Ill-ban történelmet, az 
V. és VI-ban görögöt, a III. és VI-ban vallást s a II-ban az 
önként vállalt mértani rajzot. Heti óraszáma 20.

7) M i h á l f i József, osztályfő az V-ben, — tanitott a 
IV-ben földrajzot és történelmet, a III. és IV-ben az önként vál
lalt mértani rajzot, továbbá az V-ben magyart és történelmet s 
a VIII-ban a történelmet. Heti óraszáma 22.

8) M o c s k ó n y i  József, osztályfő a IV-ben, — tanitott
2*



IV-ben latint és németet és a VII-ben latint és görögöt. Heti 
óraszáma 19.

9) M o r a v c s i k  Géza, osztályfő a VI-ban, — tanított
II. VI és VlII-ban magyart. VI. és VIII-ban németet és a VI-ban 
történelmet. Heti óraszáma 18.

10) N e u m a n n  Jenő helyettes tanár, — tanított a IV. 
V. és VI-ban természetrajzot s a IH-ban számtant, A képző kü- 
lömböző osztályaiban a németet, gazdaságtant és számtant. Heti 
óraszáma: 9 a gymnasiumban és 9 a képzőben.

xi) S z e m i á n  Dániel, osztályfő a Il-ban, — tanított a 
11-ban latint, németet, továbbá az I. és II ban vallást és föld
rajzot s a 111-ban németet. Heti óraszáma 20.

12) S z e n d i  György, osztályfő a VII-ben, — tanított 
IV. V. VI. VII. és VIII ban mennyiségtant s a VII-ben németet. 
Heti óraszáma 17.

13J Dr, Z s i l i n s z k y  Endre, osztályfő a III ban, —■ 
tanított a III. IV és VII-ben magyart, a VII-ben történelmet és 
vallást. Heti óraszáma 16.

b) V a l l á s t a n á r o k u l  a róm, kath. ifjúságot tanitota 
a VII. és VIII. osztálybelieket főtiszt, Szirmay L. Árpád helybeli 
lelkipásztor s az I, II. III. IV, V, VI osztálybelieket tiszt. Erdélyi 
Lajos s, lelkész. A  görög keletieket tanitá tiszt. Ardeleán József 
kétegyházi lelkész, Az izraelitákat Schiff Adolf helybeli tanító 
részesítő korukhoz mért vallás-erkölcsi tanításban,

c) Torna-tanár O l á h  Miklós, ki minden gymn, osztályt 
külön heti két órában gyakorolván, válogatott jobb tornázókból 
diszcsapatot szervezett s az önként vállalkozókat külön díjazás 
mellett a vívásra is tanította. Ugyancsak ő vezette az I. és II-ban 
a szépirási gyakorlatokat valamint a fürdésre alkalmas időszak
ban ellenőrizte a fürdő csapatokat s úszási gyakorlatokat a fő- 
gymn. tulajdonát képező fürdő helyiségben, Heti óraszáma 20.

d) M ű é n e  k és z e n e t a n á r o k k é n t  közreműköd
tek a tanuló ifjúság körében alakult dalkar vezetésénél B e n k a  
Pál és C h o v a n Zsigmond.

A működő tanárok száma 20.
e) G y ű j t ő m é n  y-ő r ö k : a múzeumé C h o v a n  Károly, 

a 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.
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II.

A bekeblezett tanulók névsora,
I. osztály.

(Osztályfő : Delhányi.)

Ábrahám Dávid ev. ref. Turkeve Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye. 
liaán Gyula róm. kalh. Öcsöd Békésm.
Bányász János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Bartl István ág. h. ev. Puszta-Csákó Békésm.
Bauer Márton ág. h. ev. Mező-Bcrény Békésm,
Becker Jakab ág. h. ev. Szeghegy Bács-Bodrogm.
Berger Ede rnóz. v. Szarvas Békésm.
Boros Pál ág. h. ev. , »
Brachna Lajos ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Breuer Jakab móz. v. » *
Csermák Jenő ág. h. ev. Tót-Komlós Békésm.
Csermák Kálmán ág. h, ev. Déva-Ványa Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 
Danes Szilárd ág. hitv. ev. Szarvas Békésm.
Dérczy Ferenez róm. kath. Kondoros Békésm.
Dóka Elemér róm. katli. Kun-Szent-Márlon Jász-N Kun-Szolnokm. 
Filyó György ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Fülöp Lajos róm. kalh. Kurtics Aradm.
Gácsi Rudolf róm. kath. Endrőd Békésm.
Gaylholfer László ág. hitv. Puszta-Kürt Jász-N.-Kun Szolnokul.
Gráf József róm. kalh. Orosháza Békésm.
Györy Vilmos ev. ref. Öcsöd ,
Holmik Czelesztin rom. kalh. Szarvas Békésm.
Horeezky Kálmán ág. hitv. ev. Monor Pest Pilis-Solt-Kis Kunm. 
Jandó Pál róm. kath. Butyin Aradm.
Janovics Kálmán ág. hitv. ev. Szarvas Békésm.
Józsa József róm. kalh. , s
Kiss Albert ev. ref. Vésztő *
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Kis Mihály ág. hitv. ev. Szarvas Békésmegye.
Klenk István ág- h. ev. Szarvas Békésm 
Kollár János ág. h. ev. Mező-Berény. »
Konstantinovics István ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Kovács Pál ág. h. ev. ,  ,
Kozsuch János ág. h. ev. , ,
Kralovanszky János ág. h. ev, Szolnok Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 
Kudlák Endre ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Laász Sándor ág. h. ev. Mezö-Berény Békésm.
Lautner Mátyás ág. h. ev. Gyoma ,
Liska György ág. h. ev. Szarvas ,
Liszka Nándor ág. h ev. , t
Lustyik György ág. h. ev. s 9
Mácsai János rom. kath. Tót-Komlós ,
Marsai Gyula ág. h. ev, Szarvas »
Matusik János ág. h. ev. 2 ,
Mecséry József ág. h. ev. ,  9
Medvegy Pál ág. h. ev. » 9
Meitner József móz. v. , ,
Melis István ág. h. ev. , ,
Mihálfi Géza ág. h. ev. „ %
Misik Samu ág. h. ev. „ ^
Olenyik Sándor ág. h. ev. Gyoma Békésm.
Paraszka Lőrincz ág. h, ev. Anlajfaiva Torontáhn.
Pécsi Zoltán móz. v. Szarvas Békésm.
Piltz Dezső ág. h ev. Mező-Berény Békésm.
Piltz Gyula ág. h ev. , ,
Itibianszky József róm. kath. Puszta-Pálmatér Békésm.
Rothfuchs Jakab ág. h. ev. Szeghegy Bács Bodrogm.
Schiff Izidor mőz. v. Szarvas Békésm.
Simkovitz Pál ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Simon György róm. kath. , ,
Szász József ág. h. ev. Orosháza Békésm.
Szathmáry János róm. kath. Puszta-Földvár Békésm.
Szemián Dénes ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Szrnka Máté ág. h. ev. , 9
Szuliman István róm. kath Déva-Ványa Jász-N.-Kun-Szolnokra. 
Tolnay Sándor ev. ref. Í^zent-András Békésm.
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Zajler Ferencz ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Züsz Emil móz. v. „ ,

Magántanulók :
Babies Rudolf róm. kath. Batonya Csanádm.
Bukovinszky Mihály ág. h. ev. Kondoros Békésm.
Elaszánszky Zsigmond róm. kath. Balonya Csanádm.

Összeg : 70
II. osztály.

(Osztályfő '• Szemián)
Andrejczo Jenő g. kath. Kuria-puszta Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Ardeleán György g, kel. Kurta-Kér Aradm.
Argalás Lajos ág. h. ev, Nagy-Palánka Bácsin.
Bakos Gyula „ » Orosháza Békésm.
Benka Pál , » Szarvas ,
Bobvos Soma » » » »
Bozóky György r. kath. Kun-Szt.-Márton Jász-N-K.-Szolnokul. 
Brusznyiczky Pál ág. h. ev. Szarvas Békésm. Ismétlő.
Danes Szilveszter » » Török-Szt-Miklós Jász-N-Kun-Szolnokm.
Dantzky Sándor r. kath. Gyula Békésm.
Deheleán Adrián g. kel. Balucza Aradm.
Diamant Henrik m. v. Endröd Békésm.
Exterde Vilmos br. r. kath. líis-Jenő Aradm.
Fericsán György g. kel. Agris „
Grósz Náthán m, v. Szarvas Békésm.
Gyurik Mihály ág h. ev. „ »
Gyurik Ödön » , Nagylak Csanádm.-
Horeezky László ág. h. ev. Péteri Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegye.
Jurenák Lajos ág. h. ev. Ujkut Jász-N.-Kun-Szolnokm.
Komáromy Géza ev. ref. Gyoma Békésm.
Komloszky Pál ág. h. ev. Szarvas. »
Kondacs Soma » » » Békésm.
Koren Pál , » Pitvaros Csanádm.
Lengyel Sándor * s Szarvas Békésm.
Lustyik János , » > »
Luszlig Sándor m. v. » »
Mészáros József ev. ref. Uj-Kécske Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmcgye. 
Mihálfy Károly ág. h. ev. Fülöp-Szállás Pest Pilis-Solt-Kis-Kunm.
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Misik János ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Oszterland Gyula r. kath. , ,
Paal Zoltán r. kath. , „
Paska Demeter g. kel. Gyula-Varsánd Békésm.
Pelrásovics Béla r. kalh. Gyalu-puszta Jász-N.-Kun Szolnokm.
Pikó Béla ev. ref. Gyoma Békésm.
Ponyiczkv Kálmán ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Povázsay János ág. h. ev. , ,  kilépett.
Práznovszky Ferencz r. kath. „ ,
Rakovicz Dezső ág. h. ev. Janka-Hid Torontálm.
Revuczky János „ , Alberti Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunm.
Rohoska Lehel » , Majsa , > ,  ,
Schlesinger Ede m. v. Szarvas Békésm.
Such István ág. h. ev. , „
Sulez István » » » ,
Sziráczkv Kálmán ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Szlovák Pál » » > ,
Tamás Fulvio g. kath. , ,
Tőry Dezső r. kalh. Puszfa-Tenke Jász-Nagv-Kun-Szolnokm.
Török András ág. h. ev. Makó Csanádm.
Trnovszky Márton ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Veres Sándor » , Rékás Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.

Magántanulók :
Hunvady István r. kath. Mágocs Csongrádm.
Vidovich István r. kalh. Orosháza Békésm.

Összeg: 52

III, osztály,
(Osztályfő dr. Z s i l i n s z k y )

Bábeszku Mózes gör. kel. Mikalaka Temesm.
Bácsy Gyula ev. ref. Szarvas Békésm.
Belopotoczky György ág h. ev. Szarvas Békésm.
Blatlnyák György ág h. ev. Temesbullyin. Temesm.
Blázy Lajos ág. h. ev. Kis-Kőrós Pest Pilis-Solt-Kis-Kunm.
Bosnyák Lajos r. kalh. Halásztelek p. Békésm.
Csapó Sámuel ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Danes Béla ág. h. ev: Török Szent-Miklós Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Diamant Jakab móz. v. F.ndröd Békésm.



Fiidán Emil gör. kel. Gurahoncz Aradm.
Frankó Aurél gör. kel. Ollaka ,
Fuchs Béla móz. vall. Szarvas Békésm.
Horváth Gyula r. kath Czibakháza Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Hrdlicska Lajos ág. h. ev. Nagylak Csanádin.
Huszerl Jenő möz. v. Szarvas Békésm.
Kövesdi Károly r. kaili. Kun-Szent-Nárton Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 
Králik Pál ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Králik Dániel ág. h. ev. Szarvas Békésm.
KraíTi Dániel ág. h. ev. Parikola Áradni.
Krsnyak Mihály ág h. ev. Szarvas Békésm.
Lichlenslein Zoltán ág. h. ev. Orosháza Békésm.
Lózsa Kálmán ág. h. ev. P.-Porgány Toromálm. •
Lózsa Zoltán „ » » »
Micsátek Lajos ág. h. ev. Kiszács Bácsm.
Molilorisz Lajos ág. h, ev. Szarvas Békésm.
Nika .Jusztin gör. kel. Darvas Biharra.
Oszlár Károly r. kath. Battonya Oanádm.
Pessina Ede ág. h. ev. Derekegyháza Csongrádm,
Pelricz József r. kath Szarvas Békésm.
Popovics Lörincz gör. kel. Ágris Aradm.
Bobicsek Sándor móz. vall. Szarvas Békésm.
Rupcsó Károly r. kath. Körös-Ladánv Békésm.
Salacz Aladár r, kath. Szarvas Békésm.
Schwieger Sándor ri kath. Szarvas Békésm.
Slajcho Mihály ág h. ev. , » .
Színak Samu ág. h ev. Nagylak Csanádm.
Tóth Károly ev. ref. Riltberg Temesm.
Valentinyi Sándor ág. h. ev. Mező-Berény Békésm.
Vitális János ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Zomor Jenő r. kath. Nagy Köveres Temesm.

Magántanuló .
ltaksányi Elemér ág. h. ev. Duna-Egyháza Pestm.

Összeg : 41
IV. osztály.

(Osztályfő : M o c s k ó n y i.)
András Pál ág. ev. Szarvas Békésm.
Argalás Samu ág. ev. Palánka Bácsmegye.



Ausländer Vilmos móz v. P.-Peres u. p. Mezőtúr Békésm.
Bán Miklós ev. ref. Tisza-Bura Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.
Barbosz Arthur gór. kel. Gyirok u. p. Temesvár Temesm.
Baszliis György gór. kel. Lippa.
Bonomi Győző rom. kath. Csanád-Apácza Csanádm.
Breuer Mór móz. v. Dévaványa u. p. Gyoma Békésm.
Csernák Soma ág. ev. Szarvas Békésm.
Baud a Pál ág. ev. , ,
Diószeghy Sándor ág. ev. Alberti-Irsa Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunm. 
Ébner Jenő ág. ev. Tisza-Kürt.
Fisbein Soma móz. v. Szarvas Békésmegye.
Forsner Mór , ,  , B
Gaál Pál ág. ev. , B
Gohér Mihály ág ev. Kis-Kőrös Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunm.
Greksza János ág. ev. Szarvas Békésm.
Grün F.ndre móz. v. H.-Mező-Vásárhely Csongrádm,
Huszerl Samu móz. v. Szarvas Békésm.
Hutiray Gyula r. kath. B -Szent-András Békésm.
Laukó Dezső ág. ev. Szarvas Békésmegye.
Ledniczky Miklós róm. kath. K.-Szt-Márton Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Liszka Gyula ág. ev. Szarvás Békésm.
Lustyik János ág ev. Kondoros Békésmegye.
Makula Károly ág. ev. Orosháza s 
Marcsek György ág. ev. Szarvas „
Malheidesz Géza ág. ev. Vukova u. p. Nagy-Kövéres Temesm. 
Medvegy György ág. ev. Szarvas Békésm.
Melich János ág. ev. » »
Mocskónyi Zsigmond ág. ev.Szarvas Békésm,
Oláh Antal ev. ref. Öcsöd. „
Piltz Mihály ág. ev. Mező-Berény „
Podsztrelen Eridre ág. ev. Csaba Békésm,
Hidegh János ág. ev. Szarvas Békésm.
Robitsek Soma móz. v. Szarvas Békésm.
Rottmann Sándor móz. v. Szarvas Békésm.
Scheiner Albert móz. v. Török-Szt Miklós Jász-N-Kun-Szolnokm. 
Szemethy Elemér róm. kath. Körös-Ladánv Békésm.
Szőgyi István ev. ref. Tisza-Süly Jász-N.-Kun-Szolnokm.
Szűcs Dezső ev. ref. Török-Szent-Miklós ,
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Tischu János rótn. kalh. Cs.-Apácza Csanádm.
Tóth Lajos ág. ev. Tót-Komlós Békésm.
Wieland Arthur rótn. kath Békés-Tanya u. p. Mező-Berény Békésm.

Magántanulók: _
Siprák Ernő rom. kath. Zichyfalva Torontáhn. ismétlő.
Tóth Elemér rom. kath. Kun-Szt-Márton. Jász-Nagy-Kun Szolnokrn.

Összeg : 45
V. o K í l á l y .

(Osztályfő : M i h á 1 f y.)
Achim András ág ev. Csaba Békésm.
Beles Livius g k. Odvos Aradm.
Benczúr Mihály ág. ev. Szarvas Békésm.
Bukovinszky István ág. ev. T.-Komlós Békésm.
Buzy János ág. ev. Szarvas Békésm. Évközben kilépett.
Deheleán Gyula g. k. Batlonya Aradm,
Dér István ág. ev. Apostag Pestm.
Erdélyi Sándor g. k, Gyula Békésm.
GaylhofTer István ág ev. P.-Kürlh Jász-Kunm.
Gerber Miklós ág. ev. Szeghegy Bácsin.
Gubás Jusztin g. k. Gyula Békésm 
Guttmann Miksa m. v. Szarvas Békésm.
Halász Lajos ev. ref. Makó Csanádm.
Harsányi Sándor ev. ref. Turkeve Jász-Kunm.
Hoffmann Béla r. kath Gyula Békésm,
Kiss László ev. ref. N.-Szalonta Biharm.
Kubek György g. kath. Csaba Békésm.
Marcsek Lajos ág. ev. Szarvas Békésm.
Micsinay Aladár ág. ev. Ácsa Pestm.
Mihálfi Emil ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Mihálfi Gyula ág. ev. Kis Kőrös Pestm.
Milován Valér g, k. Mondorlak Aradm.
Molnár Miklós ev. ref. Öcsöd Békésm.
Motorga Bomulus g. k. Dund Aradm.
Mudrony Jenő ág. ev. Csaba Békésm.
Németh Elek r. kalh. Butlyin Aradm.
Neu Sándor m. v. Makó Csanádmegye.
Ollahal Jenő r. kath, Szolnok Jász-Kunm,
Papp Károly r. kath. Nagy-Baród Biharm.
Petrás György ág ev. Szarvas Békésm.
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Pivár Rezső r. kath. Gyula Békésm.
Pócsi János g. kath. Makó Csanádm.
Popovics Kornél g. k. Nikolincze Torontóim.
Povázsay Gábor ág. ev. Szarvas. Békésm.
Raffay Ferencz ág. ev. Czegléd Pestm.
Rakoviez Ágoston ág. ev Jankahid Torontóim.
Salacz Ferencz r. kath. Szarvas Békésm.
Saskó Sámuel ág. ev. Csaba Békésm.
Schaad Gyula ág. ev. Sár-Szent-Lőrincz Tolnám.
Schiff Jenő m, v. Szarvas Békésm.
Spitzer József m. v. Szeghalom Békésm.
Stark Fülöp r. kath. Makó Csanádm.
Starkenberg Béla ág. ev. Mosnicza Temesm.
Such Béla ág- ev. Csorvás Békésm.
Such János ág. ev. Csaba. Békésm.
Szathmáry Béla ev, ref. Vinga Temesm.
Veisz Frigyes m. v. Csaba Békésm.
Vitalisz István ág. ev. Szarvas Békésm.
Viliin István ág. ev. Csaba Békésm.
Winternitz Miksa r. kath. Szarvas Békésm.

Összeg : 52
VI. osztály.

(Osztályfő : Moravcsik.)
Bácsy Dani ev. ref. Gyom a Békésm.
Balassovich Sándor ág. h. ev. Hódos Temesm.
Bállá Károly r. kath. Kunszentmárton Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Baros Dezső ág. h. ev. Bánfalva Békésm.
Berthóty István r. kath. Mezőberény »
Brengl János ág. h. ev. Gyoma s 
Buday István g. kath. Kurlics Aradm.
Danes József ág. h. ev. Török-Szentmiklós Jász-N Kun-Szolnokm. 
Demcsák János » , Szarvas Békésm. Tank,
Faur János g. kel. Pankota Aradm.
Fiidán Aurél » » Gurahoncz .
Frankó György g. kel. Otlaka ,
Grósz Mátyás m. v. Szeghalom Békésm.
Gyáni Gyula ev. ref. Vésztő „
Halmay József ág. h. ev. Makó Csanádm.



Harsányi István ág. h. ev. Orosháza Békésm.
Ilaty Sándor ev. ref. Mezőberény ,
Horváth Sándor r. kath. Makó Csanádm.
Istvaneszku Eftim g. kel. Batta Krassóm.
Jáhn Bobért ág. h. ev. Verbász Bácsm.
Junga Béla » » Arad Aradm.
.lurenák Emil , , Budapest Pestm.
Kliment András ág. h. ev. Csaba Békésm.
Kolozsi András ev. reí. Mezö-Berény »
Litavszky Pál ág. h. ev. T.-Aradácz Torontálm. 
Markovics Béla r. kath. Zubnaticza Bácsm.
Moczkovcsák György ág. h. ev. Csaba Békésm.
Neu Sándor m. v. Szarvas „
Nikolajevics Szilárd g. kel. Dinyás Torontálm.
Petrilla Miklós , , Mácsa Aradm.
Popovics János » » Gyula-'Varsánd Aradm.
Ribárszky Pál ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Rohoska Mátyás » » » » Tank.
Schwarcz Frigyes m. v. Csaba Békésm.
Staeho Géza r. kath. Gyula Békésm.
Szlovák Emil ág. h. ev. Szarvas ,
Szrnka János ág. h. ev. Szarvas Békésm. Tank.
Szucsu János gör. kel. Kétegyháza Békésm.
Tesszáry László ág. h. ev. Nagy-Abony Pestm.
Udvardy Sándor , , Czegléd Pestm.
Vonyiga Dávid gör. kel. Gyula Békésm.
Weisz Soma m. v. Körös-Tarcsa Békésm.

Összeg: 42
VII. oszhily.

(Osztályfő : S z e n d i,)
Andrássy Dániel ág h ev Apostag Pestm.
Bácsy Béla ev ref Török-SzenPMiklós Jász Nagy-Kunm. 
Banner Jenő r. kath. Békés Békésm.
Barbosz Géza gör. kel. Gyirok Temesm.
Bella Mátyás ág. h. ev. B.-Csaba Békésmegye 
Boros János ev. ref. Mező-Tur Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 
Boros Károly ,, „ Körös-Tarcsa Békésm.
Debreczeni Géza ev. ref. Gyoma Békésm.

- -  29 —
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Diamant Lajos m. v, Endröd Bekésm.
Diener Lajos ág. h. ev. Uj-Verbász Bács-Bodrogm.
Gaál János „ „ Szarvas Békésmegye Tank.
Gaylhoffer János ág. h. ev. P. Kürt Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 
Göbölös Lázár gör. kel. Sajfény Csanádm.
Gyalay Dezső ev. ref. Gyula Békésm.
Hajnal Béla ev. ref. Békés
Hellebranth János ág. h. ev. Szeghalom Békésm.
Heynke Oszkár róm. kath Szolnok Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 
Kemény Szilárd ág. h. ev. Makó Csanádm.
Kiss István ev. ref. Mezőtúr Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.
Kiss Károly ev. ref. Vésztő Békésm.
Koezy Mihály ág. h. ev. Szarvas Békésm. Tank.
Korosy Dezső ág. h. ev. Békés-Csaba Békésm.
Kunoss István ág. h. ev. Orosháza Békésm.
Marcsek István ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Marsai Pál „ „ ,. ,,
Mayer Vilmos m. v. M.-Tur Jász-N.-Kun-Szolnokm.
Molitorisz Lajos ág. h. ev. Rittberg Temesm.
Monspart Dezső róm. kath. Puszta-Csákó Békésm.
Oberlénder Jakab ág. h. ev. Uj-Verbász Bácsm.
Ollik Pál „ „ Szeged Csongrádm.
Gtrok Lajos róm. kath. Sarkad Biharm. év. k. kilépett. 
Palkovits Mihály ág. h. ev. Szarvas Békésm. Tank.
Petrilla László g. k. Mácsa Aradm.
Rimler Pál ág, h. ev. Nagyvárad Biharm.
Roth Aladár ág. h. ev. Uj-Verbász Bácsm.
Schäfer Soma m. v. Mezőberény Békésm,
Schreiber Lipót m. v. Kondoros Békésm.
Szlávy Pál r. kath. Budapest.
Sztovicsek Antal r. kath. Zsombolya Torontálm,
Szűcs Elemér ev. ref. Vésztő Békésm.
Thaisz Géza ág. h. ev- Csorvás „
Tóth Emil r. kath. Túra Pestm.
Thuróczy Endre ev. ref. Szeghalom Békésm.
Valentinyi János ág. h. ev. Mezőberény Békésm.
Weidinger Gyula ág. h. ev. Gyoma Békésm.
Züsz Izidor m. v, Szarvas ,,
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Magántanulók :
Desseanu Popovics Adrian görög keleti Arad.
Hunyady Lajos rom. kalh. Puszta-Lajos-Szénás Békésm. 
Kollár Vilmos ág. h. ev. Czegléd Pestm.
Lukács Sándor róm. kath, Gyula Békésm. Kimaradt. 

Összeg : 50

VIII. osztály.
(Osztályfő : C h o v a n.)

Balogh János róm, kath. Arad Aradm,
Belohorszky János ág. ev. Újvidék Bácsrn.
Berthóty Károly róm. kath. Mezőberény Békésm.
Bloch Vilmos m. v. Mező-Túr Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 
Bossányi Elemér ág. ev. Bánhegyes Csanádm.
Csillag Abris m. v. Mező-Túr Jász-Nagy-Kun-Szolnokm, 
Déri Henrik m. v. Szarvas Békésm.
Durkó Imre ev. ref. Békés „
Erdős Dezső ev, ref. Mező-Tur Jász-N. -Kun-Szolnok m. 
Fejér Imre róm. kath. Mezőberény Békésm.
Godán Ferencz ev. ref, Szerep Biharúi.
Hankó Márton ág. ev. Csaba Békésm.
Herkély Sándor róm. kath. Kiin Árvám.
Hoffmann Imre róm. kath. Bélmegyer Békésm.
Illés Alajos ev. ref. Gyoma Békésm.
Kéri Zoltán ev. ref. Doboz Békésm.
Korbuly Mihály róm. kath. M.-Bánhegyes Csanádm. 
Korosy Gyula ág. ev. Járek Bácsin.
Kovács Géza ág. ev. Csépa Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 
Kovács Imre ág. ev. Nagy-Kikinda Torontálm.
Kubányi Emil ág. ev. Glozsán Bácsrn.
Löffler Ferencz m. v. Csaba Békésm,
Mogyoróssy Elek róm. kath. Battonya Csanádm. 
Pecsenye István ág, ev. Nagylak Csanádmegye.
Polcz József r. kath. Békés Békésm. Tank. 
Ponyiczky János ág. ev. Szarvas Békésm.
Rumpf Frigyes ev. ref. Uj-Verbász Bácsin.
Sass László ág. ev. Szegszárd Tolnám.
Sárossy Gyula ev. ref. Szarvas Békésm.
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Schreiber Vilmos m. v. Mezőtúr Jäsz-N.-Kun-Szolnokm.
Szegedy László ev. ref. Tisza-Földvár Jász-Nagy-Kun Szolnokm. 
Szlávy Kálmán róm. kalb. Budapest Pestm.
Teleszku György gör. kel. Sz.-Csanád Csanádm.
Tóth Antal róm. kalh. Túra Pestm.
Tóth Mihály ev. ref. Köröstarcsa Békésm.
Trnyik János ág. ev. Szarvas Békésm.
Uhrin Károly ág. ev. Csaba Békésm.
Varságh Zoltán ág. ev, Csaba Békésm.
Wigner Géza m. v. Mezö-Tur Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.

Magántanuló:
Bella Cyrill ág. h. ev. B.-Csaba. Békésm. Tank, kibelegült. 
Schwarez Adolf m. v, Körös-Ladány Békésm.

Összeg : 41.
Végösszeg : 391.
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III.

Az előadott tan tárgyak vázlata.

Az 1886/,. tanévben ág. h. ev. gymnasiumaink országszerte 
az egyetemes gyülésilcg elfogadott s irányadónak vett tanítási ter
vezet alapján indítván meg és intézvén el a köztanitás munkáját, 
azon itt ott helyiérdekek és személyi nehézségek idéztek elő némi 
eltérést.

Ilyen jelentéktelenebb eltérés volt az egyetemes tanítási tervezettől 
a szarvasi főgymnasium tanítási munkájában az, hogy az előirt éneklés 
helyet, melynek tanítására úgy is a rendszeresen fölkarolt míiéneklés és a 
vallástanitás alatt óránként elővett egyházi énekek gyakorlása alkal
mat hőven szolgáltat, a szépirás vétetett elő az I és II. osztályban

A tanítás fokozatos beosztása, minősége és mennyisége tan
tárgyak és osztályonként kimutatva az alábbiban részletezve található

a.) V a llástan .

I. oszt, hét, 2 óra. Dr. Luther Márton kis-kátéjának 1. része 
a ‘ tiz-parancsolat* és a Il-ik része a »közönséges vagy apostoli 
hitvallásról' szemeltebb egyházi énekek szövege emlékelve s ének 
lésre begyakorolva, Győry Vilmos Dr. Luther Márton kis-kátéja 
nyomán. Tanár : Szemián.

II. oszt, hét. 2 óra. Dr. Luther Márton kis-kátéjának Ill-ik 
része »Urunk imádsága' vagy a »Mi atyánk' IV-ik rész a „Ke- 
resztség szentsége' és az V-ik rész »az oltári szentség vagy az 
Urnák szent vacsorájáról. Szemeltebb egyházi énekek szövege em
lékelve s éneklésre begyakorolva. Vezérfonal Győry Vilmos Dr. 
Luther Márton kis-kátéja. T anár: Szemian.

III. oszt. hét. 2 óra. A kér. egyház történelme Haan Lajos tk. 
szerint. Az egyház alakulása, fejlődése, küzdelme, erősödése, elter
jedése és szervezete. A reformatio keletkezése, küzdelme, diadala.

3



34 —

A magyarhoni prof. egyház megalapítása, viszontagságai, fejlődése 
napjainkig. Tanár : Lányi.

IV. oszt, hét,. 2 óra. Keresztyén bit- és erkölcstan dr. Ziegen
bein Székács nyomán. Erkölcsi példák olvasása és fejtegetése a 
szentirásból. Szent énekek gyakorlása. Tanár : Lányi.

V. oszt. hét. 2 óra. Bevezetés az ó- és uj-szövetség könyveibe 
Zsarnay Lajos tk. szerint. Biblia szemelvényesen olvasva. Tanár : 
Kicska.

VI. oszt. hét. 2 óra. Keresztyén egyház-történet az ó-, közép- 
és uj-korban a magyar prot. egyház keletkezéséig. Tanár : Lányi.

VII. oszt. hét. 2 óra. A magyarhoni prot. egyház történelme. 
Nevezetesen a magy. prot. egyház alakulása, küzdelme a létért, a 
fundamentális törvények keletkezése ; a törvények szövegének is-* 
mertetése. Pálfi J. tk. szerint s a törvények eredeti szövege. Tanár: 
dr. Zsilinszky.

VIII. oszt. hét. 2 óra, A kér. hit- és erkölcstan vázlata Zsi
linszky M. tk. szerint. Tanár : Benka,

J e g y z e t .  Más vallásuak illető hittanáraiktól nyertek taní
tást az iskola helyiségekben. Az összes gyinn. tanulóság saját hit
életének megfelelő istentisztelet látogatására köteleztetett s az egy
ház által megkövetelt szent cselekmények gyakorlásában úgy az 
egyházi, mint az iskolai hatóság által ellenőriztetett. A görög kele
tieknek helyben nem lévén templomuk, egyéni belátásukra háritta- 
fott, hogy vagy a protestáns, vagy a római kath. istentiszteletben 
részt vegyenek.

b.) M agyar nyelv , s t í l,  irodalom .

I. oszt. heti 5 óra. Egyszerű mondat Szinnyei József nyelvtana
nyomán ; beszédrészek felismerése, szóragozás, szóképzés ; hetenkint 
írásbeli házi feladvány. Delhányi olvasókönyvéből : 50 olvasmány
fejtegetve és emlékelve, 67 olvasva. Tanár : Delhányi.

II. oszt. heti 4 óra : k. k. Szinnyei kis nyelvtana és olvasó
könyve. Elővételeit a mondattan gyakorlati alapon ; a mondatrészek 
és mondatok használatának és szabályainak az olvasmányokból való 
elvonása s az igy nyert ismeretek rendszerbe foglalása. írásbeli 
dolgozatok : a mondattan gyakorlására iskolában és otthon, feladatok 
az interpunctio gyakorlására, leírások a közvetetlen tapasztalatból
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s elbeszélések : leginkább a tárgyalt költemények tartalmának Írás
beli elmondásai Költemények emlékelve, fejtegetve és hangsúlyozva 
Tanár : Moravcsik.

III. oszt. heti 4 óra. Kk. Sxinnyey : Rendszeres magyar nyelv
tan. Lehr-lliedl : Magyar olvasókönyv. 111. köt. Prózai olvasmányo
kul szolgáltak : A vihar, A fejedelem buzogánya, Az utazók, A
gondviselés útja, A magyar nép rokonai, Hunyadi János, Föltalálás 
és felfedezés, A lőpor, A lövő fegyver, Kolumbus, költői olvasmá
nyok : Both bajnok Özvegye, Szibinyam Jánk, Tamás vitéz, A ha
mis tanú. Pipás kántor, Hymnus, Szülőföldemen. Az olvasmányok 
nyelvi és tárgyi fejtegetéssel, magyarázattal; az olvasottak szabad 
elmondása, s a költői olvasmányok emlékelése, Az olvasmányok 
alapján a nyelvtan teljes ismertetése, végül rendszeres egybefogla
lása a hangtannak, szótannak és mondattannak. — Az ügyirálytan 
főbb fajainak ismertetése és gyakorlása. írásbeli feladatok : elbe
szélések, leírások, ügyiratok. Tanár : Dr. Zsilinszky.

IV. oszt. heti 3 óra. Kk. Góbi J. Magyar irálytan s Lehr- 
Riedl : Olvasókönyv III. k. Arany J. »Toldi* A stilus álta'áms tör
vényéi, A prózai és költői stilus külömbségei. A nyelvről általában 
a képes beszéd : hasonlat, metaphora, metonymia. synecdoche, per- 
sonificatio, allegória, az alakzatok külümbözö nemei; ezeknek fel
ismerése az olvasmányokban. Az irály általános tulajdonságai : 
tiszta magyarság, világosság, szabatosság, energia, csin. — Verstan 
ó-classicai, nyugateurópai és magyar nemzeti verselés — Megfelelő 
olvasmányok, prózaiak és költőiek. Stilfeladalok : elbeszélések, leí
rások, jellemzések, kivonatok. Tanár : dr. Zsilinszky.

V. oszt, heti 3 óra. írásművek szerkesztésének általános sza
bályai. Románczák, balladák és lyrai költemények. Megfelelő olvas
mányok és stilgyakorlatok. Kk, Névy László. Stilisztika. II, r, Szer
kezettan. Dr. Dengi János. Költői olvasmányok. Románozok, balla
dák és alanyi költemények. Tanár : Mihálfi.

VI. oszt, heti 3 óra : Kk. Torkos L. Prózai olvasmányok és 
Sheksper Julius Caesaija magy. Névy L. — Az általános stiltan 
tárgyalása után elő vél etett a prózai műfajok elmélete ; a leiró, el
beszélő próza átismételve ; az elmélkedő és szónoki próza sajátsá
gai műpéldányokon szemléltetve és megvilágositva s ebből elmélete 
elvonva. Költői olvasmányul szolgállak : Shaksper J. Caesarja, a 
dráma, Petőfi dalai, a dal, Berzsenyi ódái az óda és Arany elégiái,

3*
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az elégia elméletével szemléltetöleg egybekötve. A stilgyakorlatok 
a végzett, tananyag köréből vétettek. Tanár : Moravcsik.

VII. oszt. heti 3 óra. Poétika, a költői műfajok elmélete, te
kintettel történelmi fejlődésükre, a szükséges széplani fogalmak elő
zetes fejtegetésével. Kk. Greguss A. Költészettana és Névy L. „Ol
vasmányok a poetikákoz«, Prózai olvasmányul szolgáltak : Greguss: 
A mesterség és művészet; Arany: A magyar nemzeti versidom; 
Greguss : A rútról. Költői olvasmányok : Horatius Ars poétikája. 
Levél egy kibujdosott barátom után, István öcsémhez, Berzsenyihez 
gnómák ; A boldog pestiek, Pató Pál űr. A népszerűség, Uj biblia 
epigrammok : dalok, Apotheosis. Szózat, A bölcsről, A magyarok
hoz, Erdélyben, Osztályrészem, Búcsú, Hymnus, Fóti dal, Mohács 
Vajda Péter halálára; Az élet korai, A puszta télen, Családi kör, 
Kleiszt : Tavasza ; Zalán futása, Rege a csoda szarvasról, Császárka 
Mátyás király, Szép Ilonka, Fülemüle. A szentháromság titka, 
Szt. László Cid boszút áll atyjáért, Cid elfog öt mór királyt, A há
rom árva, Megöltek egy huszárt. Edvard, Kádár Kata, Agnes asszony
V. László, A falu jegyzőjének ismertetése • Calderon : Állhatatos 
fejedelem, Shakespeare : III. Rikard és Lear király (részben); Mo- 
liere : A tudós nők, Madách : Az ember tragédiája (részben, Vörös
marty: A bujdosók s egyéb drámák ismertetése. Tanár- dr. Zsilinszky.

Vili. oszt. heti 3 óra, Kk. Névy L. irodalomtörténete : A ma
gyar irodalom története a legrégibb időktől 1848-ig. A stilgyakor
latok a tananyag gondolatköréből vétettek s az otthoni tanulmá
nyozás, önállóbb ízlés és ítélet feltűntetését czélozták. T anár: 
Moravcsik.

c) Latin.

I. oszt. heti 6 óra. A Schultz-Dávid István féle latin nyelvtan 
nyomán a rendes névszók, cselekvő és szenvedő igék ragozása, 
szavak emlézése, 49 fordítási gyakorlat a Schultz-Dávid István féle 
latin olvasó- és gyakorló könyvből. Tanár : Delhányi.

II. oszt. heti 6 óra. Az egész alaktan megfelelő fordítási gya
korlatokkal, összesen 64, 24 kisebb latin mese és leírás fejtegetve 
fordítva és emlékelve. Kk. Sehulcz Kiss Lajos latinnyelvtana és 
gyakorló könyve. Tanár ; Szemian.

III. oszt, heti 7 óra. Mondattan Schultz Kiss Lajos latin nyelv
tana nyomán; a grammatikai alakok folytonos ismétlése mellett a



mondatrészek egyezése, az esetek — az infinitivus — és az acc.
c. infmitivo használata ; kötőszók és mondatfajok átnézete. Iletveu 
magyar s ugyanannyi latin gyakorlat részint otthon, részint az 
iskolában fordítva s közösen javítva. Olvasmány Elischer J. olva« 
sókönyvóhől a királyok kora, az olvasott szöveg nagyobb része 
emlékelve. Tanár : Chovan.

IV. oszt. heti 6 óra. A mondattan — az esetek használatának
ismétlése, s az idők, módok, acc. c. inf. imperativus, participiumok, 
gerundium és gerundivurn használatának betanítása -  s a prosódia 
szabályainak ismertetése a Schult/.-Kiss Lajos-féle latin nyelvtan 
alapján történt, úgy azonban, hogy a szabályok Elischer J. latin 
olv. könyvéből vett szakaszok alapján vonattak el. Olvasmányul 
szolgáltak : Liviusből a „Köztársaság kora* 8 cap. (emlézve is) ; 
Phaedrus meséi közül 15 (könyvnélkül is) ; Ovidiusból , Gabii el
foglalása*, „Róma alapítása és Rémus halála*, „Fabiusok veszte*, 
.Daedalus és Icarus*, .Philemon és Baucis*, (mindezek könyv 
nélkül is.) Bevezetésül szó volt az illető irók életrajzáról és főbb 
müveiről. Magyarról latinra a Schultz-Kiss-féle olvasókönyvből a 
mondattani szabályoknak megfelelő összes példák forditlattak. He
tenként egy óra exlemporale. Tanár : Mocskőnyi.

V. oszt. heti 6 óra. C. Julii Caesaris Commentarii de hello 
Gallieo II. és lit A II bői 24 caput emlékeltetett. P. Ovidius Naso 
Métám I. 83-162, XV. 745—870 Fasti IV. 800—862. Epistolae 
ex ponto I. 1—94. Magyarból latinra fordítások hetenkint kétszer 
a Kolmár-Sváby-féle gyakorlatokból. Tanár : Kicska.

VI. oszt. heti 6 óra. Olvastatott Salluslius Jugnrthaja egészen. 
Emlékeiletlek az 1. 2. 3. 4, 10. 14. 31. capulok. Verg. Aen. VI. 
egészen könyvnélkül is. Magánolvasmányul szolgált Verg. Aen. II. 
éneke. Olvastatott továbbá Cic. Cat. I. Ilavonkint két otthoni írás
beli dolgozat a Kolmár-Sváby-féle fordítási gyakorlatokból. A syn- 
taxisból a quum fajai a feltételes, az óhajtó mondatok, az oratio 
obliqua, a gerundium, a gerundivurn és a supinum vétettek elő. 
Tanár : Kút ük.

VII. oszt. heti 5 óra. Életrajzi, irodalomtörténeti és tárgyi 
bevezetések alapján olvastatott : Horatiusból Garm. 1 I. 1, 4, 7, 
17. 20, 2'j, 38 ; carm. 1. II. 6 . 7, 17 ; 1. III. 1, 9. 13, 30 ; 1. IV. 
3. 5. 7. 12 (mindezek egynek kivételével könyvnélkül is) ; M. T. 
Ciceronis „Pro Seclo Roscio Amerino oratio ad iudices* egészen :
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T, Livius XXI. 9 cap. kivételével egészen (Scipio beszéde emlézve 
is). Hetenként egy otthoni Írásbeli dolgozat a Kolmár-Sváby-féle 
ford, gyakorlatokból ; hónaponként egy záródolgozap Tanár : Mocs- 
kónyi.

VIII. oszt. heti 5 óra. Hor. ód. I. 2. 4, 6 , 7. 11. 12. 14 18- 
22 31. 32. 35. 37. II. 2, 6 , 13 16, 17. 18. 20, III. 1. 2. 3. 9. 
13, 30. IV. 5. iő. Epodon 2. Sat. I. 7, 9, II, 8 és az „Ars poetica*. 
Endékeltetelt Hor. ód. I. 4. 7 14. 22. 37. II. 13. 18. 111. 1 3. 9. 
30 és Epodon 2. Olvastatott továbbá Cic. off. II egészen és Tac. 
Ann. VI, 24 caput (az 1 és 5 kivételével). A róm, irod. története 
az ezüstkor végéig Kéthetenkint. forditás magyarról latinra a Kol- 
már Sváby-féle gyakorlatokból Számos iskolai zárthelyi dolgozat. 
Tanár : Kutlik.

d.) Görög.

V. oszt. heti 5 óra. Curtirs Haberern féle nyelvtan első fele, 
nevezetesen hangtan, elemlan, névtan és igetan a „mi* igékig. 
Schenkl-Kis-féle olvasókönyvből 65 gyakorlat görögről magyarra. 
Tanár : Lányi.

VI. oszt. heti 5 óra. Curlius Haberern-féle nyelvtan második 
fele a „mi“ és a rendhagyó igék. Schenkl-Kis-féle olvasókönyvből 
50 gyakorlat gö ögröl magyarra : Aesopból mesék ; nehány adoma, 
elbeszélés és jellemrajz ugyancsak a Schenkl-Kis-féle olvasóból. 
Curlius Haberern mondattana a módokról szóló tanig példakeresés
sel. Xenophon Anabasisából III és VII szakasz. Lukianból 6 dialog. 
Tanár : Lányi.'

VII. oszt. heti 6 óra. Olvastatott, életrajzi, irodalomtörténeti 
és tárgyi bevezetés alapján: Homéros Odyss. VI. IX. X. XII (ne
hány sor elhagyásával egészen) és a XI énekből Odysseus beszél
getése anyjával az alvilágban ; Herodotosből a Dávid Istyán-féle 
szemelvényekből 3 szakasz. Át ismét el t et et t az egész nyelvtan fo te
kintettel az igetanra. Több zárthelyi és egy otthoni dolgozat. Tanár: 
Moeskónyi.

VIII. oszt. heti 6 óra. Homéros Iliásából XVIII. XXI. XXII és 
XXIV. A hoinerosi kérdés. Az Ilias költ. és tart. magyarázata. 
Szerkezete. Platón Apológiája egészen és Thucydes de hello Pelo- 
ponnesiaco I. 1—23, 139 — 146. 111. 3 3 —46. Tanár: Kutlik.



e.) Német.

I. oszt. heti 2 óra : elögyakorlat olvasás, írásban, szavak 
emlézése s azoknak mpndatba fűzése. Ballagi Mór német nyelvtana 
nyomón. Tanár : Delhányi.

II. oszt., heti 2 óra : Ballagi K. nyomán gyakorlás az olvasás, 
dictando írás ragozás és fordításban, szavak és mondatok emléke
lése, 64 gyakorlat, fordítva. Tanár : Szemian.

Ili oszt. heti 2 óra. Második évi folyam : melléknevek foko
zása, cselekvő és szenvedő igehajlitás begyakorlása. A számnevek 
s ezekhez tartozó 64 gyakorlat. Hosszabb 16 mese fejtegetve, for 
ditva részint emlékelve Ballagi K. nyomán, Tanár : Szemián.

IV. oszt. heti 2 óra. Az alak- és mondattan Ballagi K. nyelv
tana és olvasókönve nyomán. Az alaktanból az öt ejtegetés, mel
léknevek, névmások, számnevek haszálata és főleg az erős és 
gyenge igehajiitás közli külömbség, azemélytelen igék, s erős igék 
nyolc osztálya ; a mondattanból az elöljárók használata, s a fő- és 
mellékmondatokban való szórend ; mindez folyton gyakorolva 
a feldolgozott szakaszokon. Magyarról németre fordí11atott 14 gya
korlat ; németből magyarra 11 költemény (könyv nélkül is) 
és 11 prósai olvasmány (inondattanilag fejtegetve). Tanár : Mocskónyi.

V. oszt. heti 2 óra. Költői olvasmányul balladák és román- 
ezok. Prósai olvasmányul történelmi elbeszélések, szónoklatok és 
értekezések. Havonkint. egy Írásbeli otthoni dolgozat. Tanár :*Kutlik.

VI. oszt. heti 3 óra. K. k. Heinrich (1. Lehr und Lesebuch I ’ 
rész és Schiller : W Teli magy. Heirich. A stiltan és prósai müfe- 
jok elmélete müolvasmányokból elvonva ; leiró, elbeszélő és elmél
kedő prósai olvasmányok. Költői olvasmányul : Schiller Teli je a 
dráma elméletével. A stil gyakorlatok Teli-mondára, ennek mythi- 
kus elemeire, a dráma történeti előzményeire, szerkezetére, szemé
lyeinek jellemzésére vonatkoztak. Tanár : Moravcsik.

VII. oszt, heti 2 óra. Magyarból németre való fordítás, kap
csolatosan az egész nyelvtan ismétlése és begyakorlása. Költői 
olvasmány Schiler die Jungfrau Orleans ; prósai olvasmány: der 
dreisig jährige Krieg Schillertől. Minden hónapban egy otthoni dol
gozat, zárthelyi dolgozat. 3. Tanár : Szendi.

VIII. oszt. heti 2 óra k. k. Schiller Wallensteins Tod. magy. 
Alexander B. A dráma olva va, fejtegetve, magyarázva a dráma
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alapvető elméletével. A stíl gyakorlatok a Wallenslein-trilogia két 
első részének tartalmát, a történeti Wallensteint s Wallenstein 
vétkességének kérdését tárgyalták. Tanár : Moravcsik.

f.) F ö ld ra jz  és tö rtén e lem .

I. oszt. heti 3 óra. Előbb Magyarország földrajza utóbb a 
földközi tenger melléke. Dr. Brozik Károly és Paszlavszky József 
tank. nyomán, Tanár ; Szemian.

II. oszt. heti 3 óra. Europa begy- és folyamrendszere, növény
állat- és emberi élet, dr. Brozik Károly és Paszlavszky József föld
rajza nyomán Tanár : Szemian.

III. oszt. heti 2 óra. Scholtz Albert tankönyve nyomán. Afri
ka, Amerika s Ausztrália földrajza ; physikai előismeretek, beveze
tésül a physikai és mathematikai földrajz elemeibe. Tanár : Chován-

Történelem heti 2 óra. Dierner-Mihálfi tk. fonalán Magyaror
szág történelme tekintettel az alkotmány fejlődésére, a művelődési 
viszonyokra 1848-ig. Tanár: Lányi.

IV. oszt. heti 7 óra. A keleti népek és görögök történelme. 
Görög régiségek. K. k. Szilágyi Sándor. Egyet. tört. I. Ókor. Régi
ségtannál az előadó tanár jegyzetei. Magyarország és Ausztria 
földrajza megfelelő térképrajzokkal. K. K Mihálfi József. Magyar- 
ország és Ausztria földrajza fő tekintettel természeti viszonyainkra. 
Tanár : Mihálfi József.

V. oszt. beli 4 óra. Aromái birodalom történelme a nyug. római 
császárság bukásáig és római régiségek. K. k. Szilágyi Sándor. 
Egyetemes történet I. Ó-kor. Régiségtannál az előadó tanár jegyze
tei. Tanár : Mihálfi.

VI. oszt. heti 3 óra. K. k. Szilágyi S. világtörténete II. rész. 
A római császárság története, a népvándorlás, az ó-világ összeom
lása, a középkor története Konstantinápoly bukásáig. Tanár : Mo
ravcsik.

VII. oszt. heti 4 óra. Szilágyi S. ^Egyetemes történelme* 
fonalán az újabb és legújabb kor története részletesen, különös 
tekintettel az államok kulturális, politikai és közgazdasági fejlődé
sére III. Napoleon bukásáig ; az európai nagyhatalmak s az ame
rikai egyesült államok szellemi és anyagi műveltségének, s alkot
mányának ismertetése. Tanár : dr. Zsilinszky.

Vili. oszt. heti 4 óra. Magyarország történelme tekintve al-
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kotmányunk fejlődésére s folytonos utalással a forrásmüvekre. 
Történelmi olvasmányok. K. k. Dr. Ribáry-Mangold. Magyarország 

■oknyomozó történelme. Tanár : Mihúlli.

g.) M ennyiségtan.

I. oszt. heti 3 óra. A négy alapművelet közönséges és tizedes 
törtekkel, méter-mérték. Tanár : Delhányi.

II. oszt. heti 3 óra. Arányok, arányiatok, kamatszámolás, 
olasz gyakorlatok, középszám, arányos osztás, burkolalsúly számítás, 
pénzisme. Tanár : Delhányi.

III. oszt. heti 3 óra. Az összetett, hármasszabály. Kamalszá- 
molás. Határidő számolás. Lánc/ szabály. Az arányos osztás. Ele- 
gyilési feladatok. K. le. Maurilz Rezső »Elemi számtan'-a. Tanár : 
Neumann.

IV. oszt heti 3 óra Bevezetés a betűszámtanba. Összeadás, 
kivonás szorzás egész számokkal. Többtagúnk négyzete és köbe, 
osztás egész számokkal. A mértani haladványok mint az oszlás 
eredménye. A négy alnpmivelet tört. számokkal. Első fokú egyenle
tek egy ismeretlennel. K. k. Maurilz Rezső. Tanár : Szendi.

V. oszt. heti 3 óra. Első fokú egyenletek ismétlése, arányok, 
arányiatok. Első fokú egyenletek kél és három ismeretlennel. Hal
vány mennyiségek szorzása, oszlása, hatványozása. Kéttagúnk ma
gasabb, positiv, egész hatványai. Pascal féle háromszög. Négyzet 
gyökök és négyzet gyök mennyisegekkel való "számolás. Tiszta és 
vegyes másodfokú egyenletekből az ismeretlen kiszámolása. A 
számiam haladványok. Köb gyök. K. k. Maurilz Rezső. M é r t a n ,  
A sik mértan. Lutter Nándor mártanának első lüzete. T anár: 
Szendi.

VI. oszt. heti 3 óra. (lyökmennyiségekkel való számolás, Vég- 
szerüllen és képzetes számok. Negaliv és tört kitevőjű hatványok. 
Tizedes rendszer. Brigg-féle logarilhmusok, a logaritmusok kiszá
molása. Számolás logaritmusokkal. K. k, Mauritz Rezső. Mértan. 
Trigonometria. Függvénytan a háromszögök és szabályos sokszögök 
megfejtése. Stereometrie« Vonalok Vonalok vonalokkal-, vonalok 
síkokkal-, sikok síkokkal a térben. Toslszöglelek, szegletes testek. 
A szabályos leslek prisma és pyramis felületei és köbtartalma. K, 
k. Luller Nándor mártana 2-ik füzet. Tanár : Szendi.
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VII, oszt, heti 3 óra. A másodfoka egyenletek elmélete.
Könnyebb esetei a másodfokú egyenleteknek két és három isme
retlennel. Felsőbb fokú egyenletek, melyek másodfokú egyenletekre 
visszavihetők. Számtani és mértani haladványok. Az utóbbiak al
kalmazása a kamat kamatjának kiszámítására. A végtelen mértani 
haladványok es azok alkalmazása a szakaszos lizedestörtekre. K. 
k. Mauritz Rezső M é r t a n .  A stereometria befejezése. Szegletes 
és gömbölyű testek. Az algebrának alkalmazása a mérlanra. Ide 
vágó feladványok megfejtése. Elemző mértan. A pont eoordinátái. 
Két pont távolsága az egyenes és körvonal egyenlete Az orthogo
nal eoordinata rendszer alkalmazása a tudományban. K. k. Abel 
Károly mértana. Tanár : Szendi.

Vili. oszt., heti 2 óra. Kapcsolástan. Permnlatio. Variatio, 
combinalio. A binomiális tétel egész, negativ és törtkilevökkel. K. 
Mauritz Rezső. Tanár : Szendi.

h. ) T erm észe ttan .

Vlí. oszt. heti 3 óra. Kísérleti természettanból Ráth Arnold 
kézi könyve nyomán, az erőműtan. a rezgés és hangról szóló sza
kaszokkal. Tanár: Chován.

Vili. osztály, heti 4 óra. Kísérleti természettanból Feliéi1 Ipoly 
kézi könyve nyomán, a fénytan s a delejességről és az elektro
mosságról szóló szakaszok. Tanár : Chován.

i. ) T erm észe tra jz .

IV. oszt. heti 2 óra. Ásvány-, közét-, és földtan dr. Roth 
Samu k, k. nyomán. Tanár : Neumann.

V. oszt. heti 2 óra. A növénytanból di\ Rólh Samu le. k. 
nyomán az egyes növények megismertetése, csoportosítása, a szö
vettan, alaktan és élettan végeztetett, Tanár : Neumann.

VI. oszt. heti 2 óra- Az állattanból dr. Róth Samu k. k. 
nyomán bevezetésül az állatok szervei, szervrendszerei azután a 
hét állatkor rendszeresen tárgyaltatott, Tanár : Neumann

j ) Bölcsészeti élő tan

VII. oszt. heti 2 óm. Tapasztalati lélektan Beck-Greguss tk. nyo
mán neinely részleteiben szabad fejtegetések alakjában bővítve
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Lotze, Roserkranz, Rsszer műveinek alapján. Önlevő átdolgozását 
a tanultaknak megfelelő írásbeli feleletekben gyakran próbálgatták 
az osztálybeliek. Tanár : Benka.

VIII oszt. heti 2 óra. Logika Beck (!regös tk. nyomán, né
mely részleteiben bővítve Mill Sluart logikája felhasználásával. 
Bevégzelt szakaszok után a tudottak önálló felhasználása és belátó 
alkalmazása Írásbeli feleletek alakjában megkivánlatolt. Tanár : 
Benka.

k.) M értan i és szabadkézi ra jzo lás.

I. oszt. heti 2 óra. A geometria elemei, síkidomok és síkdi- 
sziiménvek szabadkézzel való rajzolása Tanár: Katiik.

II. oszt. heti 2 óra. A geometria elemeinek befejezése. Sza
bályos testek (koczka, henger, gúla, gömb stb) ismertetése, alakítása 
és felmérése. Szabadkézi rajzból : különféle diszletlevelek, mértani 
testek, geometriai combináliök. Tanár : Lányi.

111 aoszt heti óra. Construcliv planimetriából az egyenes vonalú 
idomok. A geometria alkalmazása a térképek készítésénél. Különféle 
stilu díszítmények. Szinkezeiés. k. k. Landau Wohlrab. Rajzoló 
geometria III füzet. Szerkesztő planimelria. Tanár: Mihálfi,

IV. oszt. heti 2 óra. Construcliv planimetriából : a görbe 
vonalú idomok A körtan kibővítése s az idevágó construcliv fela
datok A legfontosabb görbe vonalak, különösen a kúpszeletek. 
Épülettervek. Különféle slilú disziiményrnjzok. K. k. Landau-Wohl- 
rab. Rajzoló geometria III. füzet. Szerkesztő planimelria. Tanár : 
Mihálfi.

1.) Szép írás.

I. oszt. heti 1 óra. Lövényi tanmódszere nyomán gyakorol
tatott. az ütemirás, kiváló tekintettel az egyszerű, biztos, csinos 
betű alakítására. Tanár : Oláh.

II oszt. heti 1 óra. Az első félévben magyar-latin, a II ik 
félévben a német ütemirás is gyakoroltatott szinte Lövényi tan- 
módszere szerint. R mellett mindkét osztály többször másolt fali 
tábláról, a tanár által előirt verseket. Tanította : Oláh.

m.) T estgyakorlás

A Jahn és Spicsz rendszere szerinti lomázást minden gyúrna.
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siumi osztályban külön holi 2 órán át vezette Oláh Miklós torna- 
janitó. Az úszási gyakorlatok, kedvezőtlen időjárás miatt csak 
június 10-től vehették kezdetüket, mi annál lehangolóbb volt., mint
hogy a fögymn. ép ez évben is tetemes összeget fordított a Körös 
folyón épült, tágas uszodájának kijavítására s melyet a tanulók 2 
hétig sem használhatlak. A fürdési idény alatt a tornaórák meg
szűntek s csakis a jeles tornászok vetlek részt nehány órán, hogy 
magukat a lornavizsgálatra előkészítsék.

Disztornászok százada nem alakult ez évben, hanem minden 
osztályból a jelesek kiválasztattak s ezek mutatlak a tornavizsgán 
az év közben gyakorolt tornaíigurákból csakis a miniszteri utasí
tásban középiskolák számára kijelölt tornagyakorlalokat, melyek az 
ifjúság testi épségét kevésbé veszélyeztetik. Dijakat elötornászok 
kaptak tekintettel évi szorgalmukra s tornászati ügyességükre. En
nek kapcsában említendő azon kedves emlékű tornaverseny is, 
mely a fögymn. tanulok május 4-én rendezett majálisán tartatott. 
Ez füzérrel vette kezdetét, melyet 140 tanuló lejlett a Klapka-induló 
dallamára, czigányzene kísérete mellett. Aztán következett súlyemelés, 
magas ugrás és síkverseny. Emelésben győztes Teleszku György ; 
magas ugrásban Hellebrant János ; gyors futásban ugyanaz, de a 
dij, mint jó másodiknak, Balassovics Sándornak adatott. A verseny 
díj egy-egy borostyán koszorú, a tornatanártól felajánlva. A két 
utóbbi verseny győztese még egy-egy irtot is nyert, Chovan Károly 
tanár önkéntes adományát. A nagy és díszes közönség által szem
lélt mutatványokat kötélhúzás és katonai műrendgyakorlatok zár
ták be.

n ) Szakirányos előkészítés a tanítóságra.

Az V. VI. VII. Vili. osztálynak azon ág. h. ev. tanulói, kik 
néptanítóságra elökészülni óhajtván, szüleik vagy gyámjaik bele
egyezésével a tanítóképzőbe léptek, felmentetvén a latin, görög, 
német és részben a mennyiségtan gymnasiumi mérték szerint való 
tanulása alól az ily módon nyert tanórák idejében a békési espe- 
resség tanítási tervezetének alapján taníttattak Bankától heti 4 órában 
a neveléslaniakra, nevezetesen a tanitáslanra s népiskolai módszer
tanra s heti ii órában az éneklésre; Kieska Dánieltől heti 12 órá
ban az egyházi zenére, biblia- és káté ismeretére és tótnyelvre ;



Neumann Jenőtől heti 9 órában a népiskolai tanítás feladatait s 
módszerét szem előtt tarló számtanra, gazdaságtanra s gyakorlatilag 
a német nyelvre ; Oláh Miklóstól heti 6 órában a tornázásra 3 
annak módszeres kezelésére. Ezen szakképzést czelzó tanulmányok 
mellett a fentebb is említett latin, görög, mennyiségtan és német 
kivételével a többi tantárgyakat megfelelő gytnn. osztálytársaikkal 
a gymnasiumban együtt tanulgatták s küteleztettek a meggazdálko
dott üres időben az ág. ev. egyház közel fekvő népiskoláinak kü
lönböző osztályaiban a tanítói teendők felelt szemlélkezni s tapasz
talataikról a tanító urak állal ellenjegyzett látogatási naplókban 
számolni. A fejlettebb növendékek a tanító urak szívességéből a 
népiskolai tanítással is próbálkoztak s rövidebb időre a tanítói mun
kát is — kellő ellenőrzés mellett — magukra vállalták, kezdőktől 
várható több kevesebb sikerrel.

o.) E g y le ti s önkéntes g y a k o rla to k .

I. D a l e g y l e t .  A műéneklést heti 4 órában 116 tanuló 
gyakorolta Benka Pál vezetése alatt, következő négyszőllamu mű
veket sajátítva el : Veni sancte. Szózat. Honfidal. Jslenhozzád. Vízi 
rózsa. Párisi ifjúság. Előre. Induló, Beckertöl. Hunnia mért mozog. 
Király dal. Bár borult egünk. Nincs csak egy szív . Tradada. Népdal 
egyveleg. Jaj de nagyon gyászos az ég. Árva vagyok, A virágnak 
megtiltani nem lehet. Ereszkedik le a felhő.

II. Ö n k é p  z ő k ö  r. Moravcsik Géza tanár vezelése mellett 
a VIII. és VII. osztálybeliek szavalatokban, munkálatokban s azok 
kölcsönös birálgatásában gyakorolták magukat hetenkint egy-egy 
ülésben. Az önképzőkör »Zsengék“ czimű folyóiratának kétheti 
időközben kell vala megjelennie, de néhány szám forgalomba bo
csátása után — inkább technikai, mint szellemi akadályok miatt 
— a vállalat megszűnt.. Jelen tanévben volt két nyilvános ülés : 
márcz. 15-én és május 19-én ; ez ultóbbi örömünnep czimén záró 
ünnepély. A működő tagok száma : 71, a hallgatva résztvevőké 
65. Beérkezett e szorgalmi időszakban 29 munkálat : költemény, 
tanulmány, elbeszélés; ezekre ugyanannyi bírálat készült. Az öröm
ünnepre két pályázat volt ; az első ns. Haviár Dani orsz. képviselő 
ur által kitűzött egy db. 10 frankos arany, melyet Uhrin Károly
VIII. oszt. tan. nyert el ; a másik az önképzőkör által kitűzött két 
db, öt—öt frankos arany, mely Varságh Zoltán VIII. évesnek Ítél-
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letelt. A kör tisztviselői a következők voltak : Uhrin Károly titkár, 
Varságh Zoltán jegyző, Szegedy László és Kovách Géza szerkesztők, 
Godán Ferencz és Kubányi Emil könyvtárosok. Thurőczy Endre 
pénztáros, Diamant Lajos levéltár őr, Andrássi Dániel ellenőr. A 
tagok rendelkezésére állott a kör 7G8 kötetnyi könyvtára s több 
szépirodalmi lap és folyóirat.

III. Franczia nyelv. Kezdők és haladók csapatjára osztva 
különböző gvmn. osztályból 15 ifjú tanulta heti 2 órában ezen 
nyelvet megfelelő olvasmányok fejtegetésével és forditgatásával is 
gyakorolván a nyelv- és mondattani tanulmányokat. Tanár : Szendi.

IV. Gyorsirászat. A levelezési gyorsirászatot a Gabelsberger- 
Markovics rendszer szerint tanulták heti 2 órában a VlII-ből : 
Bossányi Eiemér. Herkély Sándor, Korbuly Mihály. Fehér Imre. 
Hankó Márton. Durkó Imre Polcz József. Löffler Ferencz. Kéri 
Zoltán. Rumpf Frigyes. Mogyorósi Elek. Schreiber Vilmos. Sárosy 
Gyula és Csillag Abris. A Vl-ból Schvartz Frigyes. Brengl Lajos. 
Bertóti Károly. Kolozsi András. Grósz Mátyás. Fiidán Aurél. Neu 
Sándor. Ribárszky Pál. Vonyiga Dávid. Az V-böl Gubás Jusztin és 
Guttmann Antal Tanár : Kutlik.

V. Szabadkézi művészi rajzolás. Önként vállalkozó különböző 
osztályokba tartozó 28 tanuló heti 3 órában Lányi vezetése mellett 
tanult krétával, színes krétával, tussal, szépiával, színekkel növény
virág- gyümölcs csoportokat, csendéleti tárgyakat, állati idomokat, 
emberi alakokat, mintafőket rajzolni, színezni, előkészületül szaba
dabb irányú művészi foglalkozáshoz. Minták választásában és ki
dolgozásában a fokozatosság elve mellett a választékosság s jó 
Ízlés volt irányadó.

VI. Zene tanítás A tanítóképző nyolcz szárnyzongorával fel
szerelve alkalmat szolgáltatna ugyan a zene iránt érdeklődő tanu
lóságnak szaktanár vezetése mellett a zongorajátszás elemeit olcsó 
pénzéri megtanulni ; de e tanév elején is oly különböző képzettsé
gűek mutattak vállalkozási kedvet, hogy belőlük együtt vezethető 
zenecsapatokat alkotni nem lehetett s igy a művészi képzés ez 
irányban iskolailag nem müveltetett.

VI. Az ősszel mutatkozó himlő-járvány, mely télen át gyen
gült, de tavasszal újra fellépett, nem engedé, hogy a tanulóság a 
disztornázást a múlt évekhez hasonló arányban és mérték szerint 
űzze. Ugyan ezen körülmény s kivált a tartós kedvezőtlen idő volt



oka annak is, hogy a korcsolyázás és fürdés e tanévben óvatos
ságból inkább késleltettek, semmint felkarolta!lak. Labdázás és 
csolnakázás szintén erősen korlátolténak s ezen óvatosság julalma 
lett az, hogy aránylag a tanuló ifjúság a járvány állal jelentékeny 
számban nem lelt sújtva. Kedvezőbb közegészségi viszonyok mellett 
a sport ezen ágai újra felkarolva s rendszeresen gyakorolva lesznek.
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Az ág. h. ev. egyetem által kötelezőnek mondott eme tanítási 
tervezet gyakorlati keresztül vitele az alkalmazott tanárok szemé
lyes képzettségének és munkássági erejének megfelelő arányban az 
alább következő kimutatás szerint volt felosztva :
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a tanárok heti elfoglaltságáról és az osztályokban s tantárgyakban való alkal
maztatásáról 1886/7-ben.
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TV.

M a g y a r  s t i l f e l a d v á n y o k .
V. osztály. S tilvezető  : Miliálli.

1. Hunyady botja. Vers kísérlet. 2. Római hősök. Értekezés. 3. 
Kölcsey ,Rozau ez. költ fejtegetése. 4. Mikor kötöttek a rómaiak 
békét ? Értekezés. 5. Cyrus eredete és Róma alapítása Összeha
sonlítás. 6 . Az első triumvirátus. Jellemzés. 7. A  barátok megvá
lasztásáról. Értekezés Socrates nyomán. 8 . Petőfi .Boldogtalan 
voltam* ez. költ. fejtegetése. 9. Tavaszi dal. Vers kísérlet. 10. A 
germánok erkölcsei Értekezés Tacitus alapján. 11. A testvéri sze- 
retetröl, Értekezés Socrates nyomán, 12. Melyek az ifjú legneme
sebb örömei ? Értekezés. 13. Fogalom meghatározások •, a gyökér, 
szár, levél ; levegő, viz, só ; vonal, derékszögű háromszög, ötszög ; 
család, község, nemzet. 14. Fogalom meghatározások : a gát, töltés, 
hid ; kanál, kés villa ; méter, liter, óra ; álom, álmodás, szendergés;
15. A halálbüntetés fentartásának vagy eltörlésének megokolása.
16. Fogalom felosztása : tudomány, érzék, út, gabona, hid, hajó, 
szekér, fejedelem, fürdő, pénz, vagyon. 17. Fogalom részelése : fa, 
kocsi, lámpa, mező, nép ország. 18. Hannibál jellemzése. 19. A 
mértéklellenség káros következményei. 20. A szelek káros és hasz
nos volta. (Értekezés.)

Szorgalmasabban dolgoztak : Bukovinszky, Dér, Gaylhofifer, 
Halász, Kiss, Neu, Pivár, RafTay, Salacz, Saskó, Shaad, Schiff, 
Stark, Such János és Winternilz.

VI. oszt. S tilv eze tő  : M oravcsik.

1. A hittagadó Julián uralma és jelleme. — 2. Tájkép (Lenau 
költeményének mütordiló kísérlete.) — 3, A történeti Brutus. — 4 . 
Gertrud jelleme Schiller Tell-jében. — 5. Scipio és Hannibal (mű
fordítási kísérlet a jambus gyakorlására). — 6 . Az avar birodalom 
bukása. — 7. Baján Szirmium alatt (elbeszélés). — 8 . Brutus és
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Cassius jelleme (Sbakspere J. Caesarjában.) — 9. Kardal (műfor
dítási kísérlet a sapphói vers gyakorlására. — 10. A badri ütközet, 
■— 11. A keresztes háborúk okai és következményei. — 12. Haza
térés (műfordítási kísérlet az alkajoszi vers gyakorlására), — 13. 
Petőfi , Szerelem Gyöngyei* czimű lyrai cyklusának fejtegetése te
kintettel a dal elméletére. — 14. Berzsenyi ódáinak fejtegetése, 
tekintettel az óda elméletére, — 15. Antonius (jellemrajz Shakspere 
J. Caesarjából, összehasonlítva a történeti Antoniussal. — 16. Arany 
elégiái, tekintettel az elégia elméletére.

Szorgalmasabban dolgoztak : Neu Sándor, Baros Dezső, Ud- 
vardy Sándor, Berthóty István, Halmay József, Harsányi István, 
Litauszky Pál, Moczkovcsák György, Weisz Soma.

V II. oszt. S tilv ezető  : Dr. Z silinszky .

1. A könyvnyomtatás feltalálásának hatása az uj korra. 2. 
Minden órádnak leszakaszd virágát s élj az idővel, 3. A költők az 
emberiség jóltevői. 4 A tehetség magában nem üdvözít. 5. Egy 
eposnak (leginkább Buda halála, Zrinyiász, a Niebelung évek) is
mertetése. 6. A jó könyvek a legjobb társalkodók. 7. Legféltöbb 
kincs a becsület. 8 . Stuart Mária. 9. XIV, Lajos uralkodása. 10. 
A gőzgépekről.

Szorgalmasabban dolgoztak : Andrásy D., Bácsi, Göbölyös L. 
Gyalay D. Diamant L. Hellebranth J. Heynke 0. Kemény Sz. Ko- 
rosy D. Mayer V. Rimler I. Turóczy E.

V III. osz t. S tilvezető  : M oravcsik.

1. Wallenstein vétkességének kérdése. 2. „Emlékdal Mátyás 
király halálára* czimű középkori költői maradvány fejtegetése. 3. 
Pannónia megvétele (a középkori ének fejtegetése.) 4. Deli Vid és 
Demirhám (Jellemrajz a Zrinyiászból. 5. Losonczy István (Tinódy és 
Arany költeményeinek tárgyalása és összehasoniitása. 6 . Balassa 
Bálint „Julia* cyklusának fejtegetése. 7. Szondi alakja a magyar 
történelemben és költészetben. 8 . A bécsi magyar testőrség politikai 
és irodalmi jelentősége. 9. Pontyi és utódai (Bessenyei Pontyijá- 
nak jellemzése és összehasoniitása Kisfaludy K. Mokányával és 
Perföldi-jével). 10. Kazinczy „Berzsenyihez* czimű epistolájának 
fejtegetése, tekintettel a műfaj sajátságaira s a mű irodalmi vonat-



kopásaira. 11. Gertrud jelleme katona ,Bánk-bán*-jában. 12, Vö
rösmarty »Csongor és Tünde* jenek fejtegetése a műfaj ismerteté
sével és összehasonlítva Shakspere „Szentivánéji álmával*.

Szorgalmasabban dolgozlak : Kovách Imre, Uhrin Károly Var- 
ságh Zoltán, Szegedy László, LöfTIer Ferencz, Kubányi Emil, Bankó 
Márton, Belohorszky János, Berlhóty Károly, Herkély Sándor, Illyés 
Alajos.
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V.

Tanitóképzés a fögymnasium körében az 1888/7 tanévben.

A gymnasium négy felső osztályával kapcsolatban álló s prot. 
elemi népiskolák számára íitanitokat képző intézet jelen tanév fo
lyamán a következő szaktantárgyakat tanitá :

a ) Az V. és VI. gymn. osztályokból szüleik, vagy gyámjaik 
beleegyezésével tanítói pályára előkészülni óhajtók némely tantár
gyakban egy csapattá alakítva, némelyek tanításánál elkülönítve 
tanulták a zene gyakorlatát, a zene elméletét, főleg — az orgona 
játékra előkészületül — a zongorázást heti 6 órában.. Ugyanezen 
osztálybeliek tanulták dr. Luther Márton kis-kátéját magyarázatok
kal és katechetikai próbákkal bővítve, előkészületül a prot. népis
kolai vallástanilás módszeres feldolgozásához. Válogatott részeiben 
olvasva lett a szentirás, úgy tárgy-, mint nyelv-ismereti érdekből, 
mi alatt a tótul értőkkel a tót nyelv mondattana és nyelvtana is 
átvétetett oly czéllal, hogy e tanítás menetéből, módjából a nyelv
tanításnál követendő népiskolai eljárásról is tudatot szerezzenek az 
ifjak. Ugyanezen csapattal gyakorlatilag, inkább a beszéd ügyesités 
semmint a nyelv- és mondattani fogalmak és ismeretek rendszere
sítésének ezéljából, elövétetett a német nyelv heti 3 órában. Ve
zették a tanítóképző ezen két tanfolyamát (a voltaképi praeparan- 
diát) Benka, Kicska és Neumann tanárok.

b) A VII és VIII. osztálybeliek közül a néptanítói pályára 
készülők alkotván a szorosabb értelmű tanítóképző két felső tan
folyamát (Seminarium) szakirányos képzésük érdekében tanulták a 
tanitástant Dr. Kis Áron tk. szerint és a népiskolai tanítás részletes
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módszertanát dr. Emericzy Géza t. k. szerint heli 4 órában ; to
vábbá a gazdaságtant és számtant, tekintettel a népiskolai tanítás 
ismeret-körére heti 6  órában és folytatólag a zene elméletét és 
gyakorlatát heti 3 órában. Vezették e tanfolyambelieket Benka, 
Kicska és Neumann tanárok.

c) Az összes képzősök kezdők és haladók csoportjára osztva, 
tanulták az éneklést Thill Nándor, Wedemann és Marx vezérfonala 
nyomán. Hangképzés, hangjegy ismeret, rhytmikai érzék, harmoni
kus fogékonyság, ízlés, választ ékosság és tudatos biztosság szem 
előtt tartásával kellő gond forditlalott arra, hogy mennél több 
egyházi ének legyen átdolgozva és betanulva. Hogy pedig a műé
neklés iránti érzék is fejlesztve legyen, kötelezve voltak a képzősök 
a tanulói dalkar egyes szóllamáiban. mint betanításnál segédkező 
vezetők részt venni, ezzel is távolabbról elökészülvén a népiskolai 
énektanítás vezetésére. Vezette a gyakorló énekórákat Benka Gyula 
heti 3 órában s a müéneklést Benka Fái heti 2 órában.

d.) Hasonló módon kötelessége volt a képzősöknek a gymn. 
tornatanitásban részt venni, s kivált ezek a tornacsapatoknál veze
tőkul alkalmaztatván, a rend- és szer-gyakorlatok minőségébe, meny- 
nyiségébe. valamint az ezen tanításnál is annyira jelentékeny tan
menetbe magukat beleképzelni, sőt beleélni alkalmat nyerének. 
Vezette a tornázókat módszeres utasításokat adogatva a csapatok 
élén állóknak Oláh Miklós osztályonként heti 2 órában.

Ezen szakképzés mellett az általános műveltségre tartozó 
tantárgyakat a latin és görög nyelv és irodalom s az V. és VI. 
osztálybelieknél a német s a VII és VIII. osztálybelieknél a ma- 
thematika elhagyásával a képzősök megfelelő gymn. osztálytársaikkal 
együtt hallgatták a vallást, magyart, földrajzot és történelmet, a 
természetrajziakat, a természetlant és bölcsészetet mindenben a 
gymn. növendékekkel egyformán mérlegeltetvén.

Azon képzősök, kik a négy tanfolyamot végezve elméletileg 
és gyakorlatilag kellő képzellségüeknek bizonyulnak, a helybeli ág. 
h. ev. egyháznak iskolánkhoz közel eső népiskoláiban előbb szem- 
lélkezésre. a szemlélt és tapasztalt népiskolai dolgok naplózására, 
utóbb írásban kidolgozott mintaleczkék alapján próba-tanításokra 
bocsáttatnak s ha aztán koruk, tanulmányuk, jellemük alapján 
eléggé éretteknek bizonyulnak képesítő vizsgálathoz járulnak, me-



lyet a békési ág. h, ev. Esperesség által kinevezett szakbizottság 
intéz a népiskolai törvény szelleme és mértéke szerint.

Részt vett ezen szakirányos előképzésben 1886/, ben 
az V. osztálybeliek közül 6 
a VI. , , 3
a VII. , , 3

s a VIII. ,_________ . 2
s igy öszesen 14 tanuló.

VI.

T a n e s z k ö z ö k  évi  g y a r a p o d á s a ,
A) K önyv tári g y a rap o d ás.

(Mihálfi József künyvtárőr közlése.
1. V á s á r I á s u t j á n  és pedig a.) Könyvárusi utón 

szereztetlek : Fodor és W. Conslructiv planimetria. — Dr. Fésűs. 
Felfedezések és Tanálmányok könyve. Erdélyi .1. Pályák és pálmák
— Mitelz. Katona József élete — Jókai M. Életemből. — Päda 
gogiai Plutarch. — Ferenczi. Homeros philosophiája — Láng L- 
Magyaiország statistikája. — KirchhofT. Unser Wissen von der Erde.
— Sterne és Enders. Frühlingsblumen. Herbst und Winterblumen,
— Riedl Fr. Arany János. Eötvös. Beszédek, — Szinnyei. Komá
rom. — Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára-
— Csánki Rajzok Mátyás király korából. — Vass Gereben. Összes 
munkái. — Podmaniczky. Naplótöredékek. —1 Bibliotheca scripto- 
rnm classicoriim. Továbbá a nagyobb munkák folytatása : A magy. 
tud. ak. kiadványai. Goedecke. Grundrisz der deutschen Dichtung.— 
Ornamenten schätz (befejezve). — Philosophische Bibliothek. Oncken. 
Allgemeine Geschichte. — Duruv. Geschichte des römischen Kaiser
reichs. — Globus. — Miltheilungen. — Kisfaludy társaság évlapjai. 
Történed Kézikönyvek. — Jártak a következő folyóiratok és újsá
gok • Az Osztrák magyar Mona ehia Írásban és képben. Magyar
tanügy Figyelő. Prot egyh. es isk. lap. Ev. egyh. és isk, lap. Ma
gyar Nyelvőr. Növénytani lapok, l’hilologiai közi, Philosophiai közi. 
Vasárnapi Újság füzetekben. Zeitschrift für Gymnasien. Budapesti 
szemle, b.) a k o l o z s v á r i  u n i t á r i u s  f ő i s k o l a  k ö n y v 
t á r á b ó l  lettek beszerezve: Aranka Gy. apró müvei. — Bőd
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P. Magyar Athenas. — Corpus juris Hungarici. — Dugonics. Etelka 
és Aranypereczek. — Gvadányi. A falusi nótár. — Heltai. Krónika. 
— Magyar Kurir. — Mészáros. Kartigam. — Molnár. Magyar 
Könyvesház és Régi jeles épületek. — Montesquieu. A törv. leiké
ről. — Pray 6 . História. Reg. H. — Rajnis. Magyar Helikon. — 
Salzmann. Rák könyv. — Salzmann Ameisenbüchlein. Schwandtne- 
ri Script. — Wesselényi P. olasz h. utaz. — Uj Magyar mn- 
zeum 1854. és 1857. évi folyamai. Tehát vásárlás utján szerezte
tett összesen ; 85 kötet.

2. A j á n d é k u l :  A magy. tud. akadémia kiadványai.
Összesen 32 kötet.

Tek. Neumann Jenő ur intézetünknek ügybuzgó tanára könyv
tárunkat 69 becses művel ajándókozá meg, fogadja e helyütt is 
köszönet linket. A könyvek jegyzéke, a mint azokat az adományozó 
szakszerint rendezte a következő :

I. Név. tud. irányregények, bölcsészet. Bartalus István : »Éneklő 
ABC.* (1 k.) Niemeyer D. August Hermann : »Grundsätze der Er
ziehung und des Unterrichts* (3 k), Guts-Muths J . E. F. : »Gym-
nostik für die Jugend* (1 k.) Rousseau J, J. „Emile* (1 k.) Rousseau 
J. J. »Julie* (1 k). Bousseau J. J, »Les confessions* (1 k.) Fenélon 
Schulze »Télémaque* (1 k.) Bretschneider D. Karl Gottlieb »Cle
mentine* (1 k.), (Szerző ismeretlen) »Kinder spiele und Gespräche* 
(1 k). »Dinlers Leben* von ihm selbst beschrieben (1 k). Hoffbauer 
Johann Christoph »Logik* (1 k.) II. Erkölcstan, theologia, egyház- 
történet. Zsoldos Ignácz »Népszerű erkölcstudomány* (1 k,) Zsi
linszky Mihály »Keresztyén hit- és erkölcstan* (1 k.) »Novum 
testamentum*. Hase Dr. Karl : »Ilutterus Redivivus* (1 k.) J, M. 
»Augsburgische confession* (1 k ) Szeberinyi Joannes : »Corpus 
Synodorum* (1 k.) Szeberinyi Joannes : ,l)e praecipuis ideis theo- 
logiae* (1 k.) Baló Benjamin : »Keresztyéntan* (1 k.) Gellérl C, F. 
»Geistliche Oden nnd Lieder (1 k.) »A kér. anyaszentegyház rövid 
története*. (Soproni tanítóképző) (1 k ) Hase J). Karl »Kirchenge
schichte* (1 k.) »Lutherische Kirchenverbesserung (1 k.) Linberger 
Stephan : »Geschichte des Evangeliums in Ungarn* (1 k.) d' Aubig- 
né Merle »Geschichte der ev. Kirche in Ungarn (1 k.) Breznyik 
János »Selmeczi ev. egyh. és lyceum tört* (l k.) Renau Enst »Das 
Leben Jesu*. (1 k.) »Luthers [»eben* (1 k) Boross Mihály »Me- 
lanchton FüLöp élete®. (1 k.) Irinyi József ,179°/i-iki 26-ik vallás-
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ügyi lörv. keletkezése*. (I k) Székács József t,Ev. vallásgyakorl. 
biztosító törv.* (1 k). III. Nyelv tud. szótárak, lexiconok. Ileyse
I)r. J. C. A : »Deutsche Sprachlere*. (I k.) Machat J. B. »Frazö- 
sische Sprachlere* (1 k.) De la Fruston Fr. ,Échó Francais.* (I k) 
V. Fornasari-Verce, A. J. »Italienische Sprachlehre (I k.) »Itali
enisches Wörterbuch* (I k,) Clemens Andreas: »Walachische 
Sprachlehre*. (I k.) Funke E. P. »Ueal-Schullexicon* (5 k.) IV. 
Irodalom, irod. történet. Csákó Zsigmond »Végrendelet*. (I k.) Szász 
Károly »Álmos*. (1 k.) Hugó Viktor : ,Egy halálra itéltnek utolsó 
napja* (l k.) »Atheneum“ (1843) (1—2 k.) »Budapesti Szemle* 
(1858—59 ; XI—XX fűz. és 1879 ; 37—38 sz.) (9 k.) Toldy Franz 
»Handbuch der ung. Poesie* (2 k.) Zilahy Károly : »Petőfi S. élete*. 
(1 k.) V. Ó-kori irodalom. P. Ovidius Naso. (1 k) Petyscus A. H* 
»Mythologie*. (I k.) VI. Történelem Szilágyi Sándor : »Magyar
vértanúk * (1 k.) »II. Rákóczy Ferencz emlékirata*. (1 k.) »Fran
zösische Revolution*. (1 k,) Hugo A. »Geschichte des Kaisers Na
poleon*. (5 k ) VII. Földrajz. Kulscheit Johannes Valerius. »Haud- 
atlas der allen Geschichte und Geographie*. (1 k.) VIII. Jog. Oláh 
László : »Magyar önügyvéd.* (1 k.) Klein Hermann : »Ung. Wech
sel-Codex * (1 k) ,1847/8-iki lörvényczikkek*. (1 k.) IX. Orvostu
domány. Munde Karl. »Hydrotherpie* (1 k.) Hufeland D. Christoph 
Wilhelm »Di Kunst das menschliche Leben zu verlängern*. (1 k.) 
Mühlibach Nikolaus Theodor. »Wasserheilung*. (1 k.) Hering Kons
tantin »Hotneopaihischer Hausarzt“ (l k.) Johuson Jacob M. D. 
, Verdau ungsbeschwerdeo* (I k.) X. Gazdaság, ipar, társadalom- 
Schmidlin Eduard »Gartenkunst* (1 k.) Christ J. L. »Bienenzucht* 
(1 k) Thon Christian Friedrich Gott lieb: »Die Kunst Bücher zu 
binden* (l k) Fáy András: »Óramutató*. (I k.) „Nógrádi ev. esp. 
könyvt. és műnk. társ ünnepély* (2 k.) »Theorie des Whist spiels'*- 
(I k.) »Komplimentirbuch* (1 k.) Bolle Heinr. Joh. »Deutscher
Briefsteller* (1 k,) Tobiescu L. H. »Hamburger Briefsteller für 
Kaufleute* (2 k.) Tek. Vozáry Gyula tanár urlól : Szerzőnek gyöngy 
füzére 1 kötet. Nagyt. Kernuch Adolf lelkész úrtól. Szerzőnek Bá
náti esperesség tört 1 kötet. Tek. Benka Gyula igazgató urlól. A 
történeti kiállítás kalauza. 1 köt, Tek. Chovan Károly tanár úrtól. 
Vegytani lapok és Természellani közlöny 1886-ik évi folyamai. 2 
köt. T. Roltmann Farkas űrtől. Egy német, krónika 1664. évről- 
Tek. Ráth. Károly iparügy. min. biztos úrtól : Oroszország közgaz-
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dasági fejlődése. 1 kötet. Luther Társaság : A hit oltára. 1 köt. 
Nagylis/.t. Stiegler Gusztáv. Einveihung des neuen Fnedh. in Oeden- 
burg 1 köt.

Évi értesítőiket megküldték : aradi főgymn., keresk. középisk. 
és polg. isk.. aszódi, bajai, békési, békés- gyulai, békés csabai, besz- 
terczebányai ev. és kath. bonyhádi, brossai főgymn. és főisk. bu
dapesti Józsefműegyet. kalh. ev. és ref. főgymn., állami, IV. kér. és 
II. kér. förealisk., áll. felsőbb leányisk., csiksomlyóii ezeglédi, dévai, 
debreczeni kath., ref. főgymn., förealisk., esztergomi főgymn, és 
förealisk., egri, eperjesi ev. coll. és kalh. főgymn , fehér-templomi, 
felső lövői, fiumei, gyöngyösi, gyönki, gyulafehérvári, hódmezővá
sárhelyi, iglói polg. és főgymn., kalocsai, kaposvári, karczagi, kassai 
főgymn. förealisk. polg. és elemi, kecskeméti ref és kath., késmár
ki, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kisújszállási, körmöczbányai, ko- 
lozsmonostori, kolozsvári Ferencz József egy. keresk. ak., ref., kath. 
főgymn., kőszegi, losonczi, lőcsei főgymn. és förealisk., lugosi, magy. 
óvári gazd. ak., makói, marosvásárhelyi, mezőtúri, miskolczi ev. és 
ref., munkácsi, nagybányai, nagybecskereki, nagy enyedi, nagykani
zsai. nagykállói, nagykőrösi, nagyszalontai, nagy szebeni, nagyszom
bati, nagyváradi főgymn. és förealisk., naszódi nyíregyházi, komá
romi, pécsi, pozsonyi theol. akad. ev. és kalh. főgymn , rimaszom
bati, rozsnyöi ev. és kath., sárospataki, selmeczbányai ev. és kalh., 
soproni ev. és kath. főgymn. keresk. akad. és felsőbb leány:sk. 
sümeghi, szászsebesi, szombathelyi, szolnoki, sz.ilágysomlyói, szé
kelyudvarhelyi kath. és ref., szentesi, szegedi főgymn. és föreálisk., 
szamosujvári, temesvári főgymn. és förealisk, trencséni trsztenai, 
újvidéki, ujverbászi, veszprémi, zentai, zilahi, zombori és zsolnai 
középiskolák. Összesen 129 füzet. Az ajándékok összege : 239 kötet, 
illetőleg füzet.

Ki vo't mutatva az 188ß/e-ik tanév végén 11322 kötet,
Ez évi gyarapodás tesz összesen 324 kötetet.
A főgymn. könyvtár áll összesen 1214(1 kötet,

illetőleg füzetből.
B) A ré g is é g tá r  g y arap o d ása .

1. Vásárlás utján megszereztetett egy szép példány I. Ferdi- 
nánd-tallér.

2. Ajándékul kaptunk Mélt. Gróf Bolza József úrtól T. Kürtről
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8  ezüst régi pénzt. Tek Székács István úrtól egy ezüst kelyhet és 
ezüst ostya csészét, melyet ásás közben Szent-tornya pusztán egy 
templom romjaiban lanáltok. T. Barancsik János úrtól Romlásról l 
ezüst pénzt, Tek. Kácser Zsigmond űrtől 2 romai réz pénzt, Uhljar 
Pál úrtól 1 ezüst római pénzt Tek. Kovách Albert űrtől Csépárcl 
6 db praehistorikus korbeli kő- és csont-eszközt, T. Szidek Frigyes 
űrtől 6  ezüst, T Meitner Salamon úrtól 1 ezüst. Tiszt. Ardeleáu 
József úrtól Kétegyházárol l db ezüst pénzt.

A tanuló ifjak közül : Déry Henrik 3 ezüst, Göbölyös Lázár 1 
ezüst és l réz, Harsányi Sándor 1 ezüst és 2 réz, Bosnyák Lajos 
2  ezüst régi pénzeket adlak.

C.' A te rm észe tra jz i t á r  g y arap o d ása .

Vétel utján szereztetett : a növanytan tanításánál sikeresen 
használható színes képekkel díszített Sterne féle mii. (Lásd a könyv
tári jegyzéket).

Ajándékok : Godán Ferencz Vili. oszt. tan. által valódi szak- 
avatottsággal kitömött madarak : szajkó, (Garrulus gl.) seregély,
(Sturnus v.) czinke, (Parus c ) harkály, (Picus vir) kócsag (Ardea 
fi.) halászka. (Slerna h.) ; Sziráczky Gyula volt szarvasi növendék
től búvár (Mergus s.) ; Marcsek György IV. oszt. tanulótól egy db. 
markasit és egy db. cementréz ; T. Sarlagy Jánostól két db. Calcit. 
Fogadják mindannyian köszönet ünket.

Ez idén a természettani tár újabb eszközök által nem gyara
podott csak a kísérletekhez szükséges anyagok vásároltattak meg.

viT-
A I u m n e u m.
Uelliányi ep lio rns közlése.

A beirt 172 alumnus közül évzártán volt 169, kik közül :
1) 50 írtjával teljes fizető volt 47.
2) Olcsón élelmezett, még pedig

30 frtot fizető 101 
15 , 6

3) Egészen ingyenes 18
Az esti convictusban részt vetlek az év végén 56 an.
A nemeslelkü adományozok közölt megemlilendök : ni. Török 

József, czeglédi ev. lelkész, intézetünk egykori növendéke ajándé-
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kozott 50 frt.ot. T. ez. Hajnal István békésvárosi orvos ur 10 frtot. 
Szentesi ref. egyház 5 frtot. Szarvasi takarékpénztár 20 frtot.

Sfipplicátio eredménye, 1880 ban.

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, 263 frt. 74 kr, mely összeghez nagyobb mérvben járullak 
következő t. ez. aláírók : b. Podmaniczky Géza 3 frt. gr. Degenfeld
3 frt. Dessewffy Ottó 3 frt. b. Prónay Dezső 10 frt. Kilián Frigyes 
5 frt. Budapest tanácsa 5 frt. Szilassy István 5 frt. b Prónay 
Gábor 3 frt.

T i s z a  m e l l é k  r ő> 138 frt 30 kr, nagyobb összeggel 
járult Nyíregyháza városa 5 frt,

G ö m ö r - S z e p e s  m e g y é b ő l  108 frt 63 kr.
H o n t ,  Z ó l y o m - .  B a r s  m e g y é b ő l  87 írt 65 kr, 

ehhez járult Gregessen 3 írttal.
B á c s - B o d  r og- ,  T o r o n t á l - ,  T e m e s-, K r a s s ó 

m e g y  é b ö 1 105 frt 50 kr.
D u n á n t ú l r ó l  99 frt 25 kr, nagyobb összeggel járultak: 

t. ez. Sólymosy László 5 frt. Káldy Gyula 5 frt.
K o m á r o m-, P o z s o n y - ,  N y i t  ra-, T r e n c s é n - ,  

T ú r ó c z-. L i p t ó  m e g y é b ő l  109 frt 56 kr.
B é k é s ,  G s o n g r á d-. C s a n á d-, A r a d  m e g y  é-

b ö 1 282 írt 85 kr. két köböl búza, nagyobb összeggel járultak :
Békés Csabai ev. egyház 5 frt. Urszinyi János 3 frt. Csaba városa
4 frt. Csabai népbank 5 frt. Csabai takarékpénztár 5 frt. Tótkom
lós községe 3 frt. Tótkomlósi takarékpénztár 5 frt. Gajdács Pál 
lelkész 5 frt. Gyula városa 5 frt. Szentes városa 5 frt. Nagylak 
városa 3 fit dr Laurovics János 5 frt. Nagylaki takarékpénztár 3 
frt. Istvánfy Béla 3 frt. Aradi ev. egyház 5 frt. dr. Papp József 3 
frt. Ladies György 6 frt. Sztachó Géza 5 frt.

S z a r v a s  v á r o s á b ó 1 86  frt 70  kr 5 ‘5 véka és 65 
liier búza ; nagyobb összeggel járultak : t. ez Toincsányi Károly 
10 frt Sárkány János 5 frt. Áchim Ádám 5 frt. Haviár Dániel 5
frt. gr. Bolza Antal 5 frt. Összesen 1282 frt 18 kr.



Évi események és állapotok.

Az 188e/7 tanév lefolyását tekintve s esemenyeire gondolva 
a rendes, háborillan, szakadatlan munkásságra alkalmat adó isko
lai évek közé sorolható.

A beiratások megkezdődlek 1 886 , auguszt. 29-én
Javító vizsgálatokat tartottunk august. 30- és 3l-én.
A nyilvános tanítást megkezdtük szept. 2-án 370 tanulóval, 

mely létszám egy heti hullámzás után 391-re emelkedett s igy 39-el 
alatta maradt, a tavali létszámnak, finnek oka egyrészt az osztá
lyok létszámának törvény általi korlátozása, másrészt a vidékünkön 
keletkező polgári és egyéb szakiskolák szaporodása, mely a szülői 
körök válogatását megkönnyíti s megosztja, midőn arról van szó, 
hogy középiskolába járatandó gyermekeit hova vigyék.

Osztályonként beirőlt tanulóságunk év elején s tanév zártakor 
következő statislikai alakulást mutat.

A tanulók száma osztályonként volt Minőségre jj1 aa,'cJI,ézvelC'

és pedig
N3
V.)©

4-a"
Na
V3©

NJ
CZJ
o

> V.
 o

sz
t 

VI
. 

os
zt

VI
I. 

os
zt

V
ili

. 
os

zt

b e írva l8Sn/T 70 52 41 45 50 42 50 41
év végén 

m arad t 70 51 40 45 49 42 47 40

Ö
cö

391 879  12 

384- 373  11

368

361

11 12

11 12

Nyilvánosan felolvastuk az iskolai törvényekét szept. 7-én 
A szept. 12 éré tervézett tanévet nyitó istentisztelet egyházi köz
gyűlés miatt szept. 19-én lett megtartva.

Szept.. 20 án átnézetesen összeállították az osztály tanárok a 
tanulóság lakásbeli eloszlódását s megkapták a lakástadók az 
igazgatóságtól a nyomatott utasítást, mely a tanulótartás jogkörét 
és kötelességeit vázolja. Ezen lakás-összeírás az intézet orvosának
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I

is kézbesittetett, hogy netalán az egészségi érdekből kifogás alá 
eső tanulói lakásokra nézve irányzó véleményt nyerjünk, mely a 
további intézkedésekhez jokor alapot szolgáltasson. Ezen intézke
dések arra czéloztak, hogy egészségi, tanulmányi vagy erkölcsi te
kintetben c/.élszerüen helyezkedjenek el. a nálunk tanulók s év köz
ben zavartalanul élhessenek tanu'ói feladatuknak.

Tanulóságunk eredetiségében magán viselé az alföldi magyar 
ifjúság jellemét. Ép, egészséges, erős könnyen lelkesedő, de követ
kezetes kitartás, magasabb művelődési czélok következetes szolgá
lata, jókor fejlő erkölcsi jellemerő, mely józan önfékezésben, nyu
galmas lemondásban nyilvánulna, koránál és társadalmi helyzeténél 
fogva aránylag csak kevésnek tartozék jellemző tulajdonai közé.

Különben a szabott iskolai tanulmányokban a gymnasiumunk 
gondozására bízott tanulóság kedvező alakulást mutat, mit az év 
derekán és zártán megejtett osztályozási eredmény — elhagyván 
a szokásos névszerinti felsorolást, mely sok igazságtalan megítélésre 
és keserűségre ad okot szerintünk — számadataiban is eléggé bi
zonyít, Kérem erre nézve a következő táblás kimutatás megtekintését:

A rendes tantárgyakból nyert osztályzás átnézetben :

és pedig

I oszt ii III 0 IV. V. I VI. I VII. I VIII | Ö eszesen
5Ö-ZC
<P
D
•5

<Vzí
•<d

>
-<d

73
CD
s -D
>

j o > ._

<DÖt
•<D>
>•<D

7Í<P
55-C5>

<D

•<D>■
>

•<D

C3

<PQJ~o>
CD

év
 v

ég
e

év
de

re
ka <V
•<D

>•<D év
de

re
ka

év
 v

ég
e

év
de

re
ka

év
 v

ég
e

év
de

re
ka <Dt>í

•CD

>
•CD év

de
re

ka
I j 
év

 v
ég

e
2 4-3 6 4 4 4 5 4 5 1 1 1 2 2 3 21 30

26 26 II 11 7 12 5 10 6 6 4 9 5 10 2 5 66 89

232S 27 30 19 17 15 19 20 25 19 25 19 28 27 32 169 204

8 9 5 3 5 3 10 5 4 7 10 6 12 3 6 - 60 36

7 2 31 2 3 4 3 7 4 4 1 4 2 1 — 32 16

1 1 — -- 31 5 3 8 2 3 — 5 2 1 — 26 9

67 70 49 51 40 40 43 45
; 49 49 41 42 46 47 39 40 374 384

íui Hiten tan- t
tá rg y b ó l jele:
mi mién ta n 
tárgybó l jó  

m inden tan tá r  
gyliól elégség
egy  lió I e lég 

telen 
ke ttőből 

e lég telen  
többől elég

telen

összesen



-  61 —

Az egyes osztályok évközi és évzárti létszámának ingadozása 
abból magyarázható, hogy magántanulóink év derekán rendszerint 
nem vizsgáltatnak, de az év zártakor az ö tanulási eredményük is 
megbiráltalik.

Láthatni a fentebbi kimutatásból, hogy mig a jeles tanulók 
száma a tanév végeztével 21-ről 30 ra, a jóké 66-ról 89-re szök
kent, addig az elégtelenek száma 118-ról 61 re apadt. S ha nem 
is szabad tán kizárólag a működő tanárok értelmi s erkölcsi ha
tását egyedüli oknak gondolnunk akkor, midőn tiz hónapi idősza
kon át az együtt élő ifjúság kedvező fejlődésének képe előtt meg
állunk, mert hiszen a hosszabb időre terjedő munka magában véve 
is fokozhatja az erőt s annak ügyesedését ; — mégis távolabbról e 
tények arra vallanak, hogy sok elvetett mag nem veszett kárba s 
idő múltán megtenné fáradságot jutalmazó gyümölcsét.

Az érettségi vizsgálatok eredménye, ha nem is minden zavaró 
körülménytől menten, — mert hiszen évente többen-kevesebben 
keresik föl gymnasiumunkat azok közül, kik a legtöbb tanfolyamot 
nem gymnasiumunk körében végezték, — szintén feltünteti a gym- 
nasiumból kiváló ifjúság fejlettségi fokozatát. Ennek átnézetét adja 
a következő kimutatás :
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Még pedig jelesen éretteknek találtattak : Kovách Imre, Sze
gedi László, Uhrin Károly.

Jól megfelelvén érettnek mondattak : Belohorszky János. Ber- 
thóty Károly. Csillag Ábrahám. Déri Henrik. Hankó Márton. Her- 
kélyi Sándor. Illyés Alajos. Kubányi Emil. Schwarcz Adolf. Trnyik 
János és Varságh Zoltán.

Elégségesen megfelelvén éretteknek ítéltettek : Balogh János, 
Bossányi Elemér, Erdős Dezső, Fejér Imre. Godán Ferencz, Hoff-
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mann Imre, Kéri Zoltán, Korbuly Mihály, Korossy Gyula, Kovács 
Géza, Löffler Ferencz, Mogyoróssy Elek, Fonyiczky János, Rumpf 
Frigyes, Sass László, Sárosi Gyula, Schreiber Vilmos, Stein Bernát, 
Szlávy Kálmán, Teleszku György, Tóth Antal, Tóth Mihály és Wig- 
ner Géza.

Tanulóink egészségi állapota e tanévben nem épen volt ked
vező. Zavarólag hatott már azon körülmény is, hogy ősszel kitört 
községünkben a himlő-járvány s csaknem a tanév végéig kisértett 
és fenyegetett, szövetségesül fogadván a szeszélyes hideg időjárást, 
mely erős meghűlésekre bő alkalmat adott. Védekeztünk ugyan e 
járvány ellen tőlünk telhelöleg s az intézeti orvos dr. Szlovák Pál 
ur fáradságot nem ismerő buzgölkodással megtette a kellő óvó-in
tézkedéseket. így két Ízben is végig vizsgálta az ifjúság őszinte ba
rátjával, az általunk is gyászolt néhai dr. Télessy Józseffel a tan
termekbe rendelt tanulóságot, midőn azok némelyikén a máshonnan 
behozott trachoma mutatkozott, alkalmazta a védhimlő oltást s 
elkülönítette a megbelegűiteket, utalván a bérelt tanulói betegszoba 
használatba vételére, bár ez ügyben még sok előítélettel kellett 
küzdenünk úgy a lakást adók büszkeségét, mint a fiatalság félénk- 
ségéL tekintve. A kisebb tanulókon koruk és hajlamuknál fogva erőt 
vett nagyobb számú járványos betegeskedés okozta aztán azt is, 
hogy a tavalyihoz képest a mulasztások végösszege csaknem 3000 
óramulasztással magasabbra emelkedett, nem csekély hátrányára a 
sikeres tanulásnak. És mégis hálát kel! adnunk Istennek, hogy sem 
a tanulóságra annyira végzetes egvptomi szembaj, sem a járványos 
himlőzés nem akasztá meg a köztanitás menetét, sem a veszélye
sebb betegségi esetek nem végződtek halállal, miben nagy része 
van a gondos orvoslás mellett az ifjú orgamismus életképességének.

A tanulóság önmunkásságának, társas művelődésének, jő Íz
lésének serkentésére e tanévben is szép eredménynyel működött a 
a tanulói dalkar, mely több kiváló műkedvelő közreműködésével a 
karácsom szünnapokat előzőleg, továbbá márcz. 15-ének hazafias 
ünneplésekor, azonkívül az önképző-kör örömünnepén s az évet 
záró tanulói hangverseny alkalmával hallatá műéneklését, minden
kor a csekélyszámu közönség érdeklődését, méltánylását, sőt kedves 
meglepetését, kiérdemelvén. Az önképző-kör Moravcsik Géza szak
avatott vezérlete mellett a lefolyt tanévben is űzte izlés-fejlesztő 
slil- és szavallati gyakorlatait s életrevalóságát két nyilvános ülésen



a méltányló közönség elölt is kedvezöleg bemutalá. Megtartottuk e 
tanévben május hó 4-én dr. Zsilinszky Endre tanár rendezése mel
lett a 10 év óta szünetelő majálest, melyben a helybeli s vidéki 
közönség együl lmulatott a tanulósággal s kedvteléssel szemlélte 
annak vidám játszadozását, ügyes tornázását, fesztelen tánczolását 
éskedéljes társalgását. Bárha nem minden aggódás nélkül nézte 
tanárkarnnk és a patronatus a tanuló ifjúságnak szabad ég alatti 
mulatozását e járványos időben ; bárha most sem volt könnyű az 
ifjúság és közönség csapongó jókedvének az iskola nevelő érdekeit 
tekintetbe véve irányt adni és határt szabni : mégis feltűnő baj és 
hátrány nélkül estünk ál e kedves tavaszünnepen, mely ellobbant 
mint. az égi fény, füstöt s kormot nem, csak kedves emléket hagy
ván maga után.

Tanulóságunk vallás- erkölcsi művelődését nemcsak a szoro
sabb értelmű vallástanitás, hanem a nagykorúakkal s műveltekkel 
való együtt élés s a vallásos cselekményekben való részvétel is 
előmozdítván, é tanévben is kellő gond fordittatolt arra, hogy a 
felekezetünkhez tartozók ép igy, mint a más felekezetbeliek megfe
lelő istentiszteletben s annak cselekményeiben áhítattal részt vegye
nek. Az ág. h. ev. ifjúság szokoitan, e tanévben is két Ízben, de- 
czember és május végén élt az úrvacsorával, melyet hagyományo
san a depraecatio ünnepélye elöze meg, alkalmat adván ez arra, 
hogy a tanulóság szószólója által ekkor erkölcsi önvizsgálódást űz
zön tanárai jelenlétében s ezzel méltólag előkészüljön az úrvacsora 
élvezetéhez. Bizonyosan a vallás-erkölcsi eszmék lelket szabályozó 
befolyása s az azok vezérlete alatt álló emberséges figyelem együt
tesen okozták azt, hogy e tanévben is az ifjúság erkölcsi állapota 
kifogástalan volt s tanárkarunk személyes tapasztalatokra épített 
Ítélete szerint 391 tanulóból 343-at jónak jellemzett s csak hetet 
talált kevésbé szabályszerűnek, kik közül kettőt az intézettől 
eltávolítótt, mint olyanokat, kik inkább könnyelmű vétkes megszo
kásaikkal, semmint megálalkodásaikkal árthattak volna tán az 
ifjúság erkölcsi közérzésének.

Szorgalmat, jó viseletét s mellékesen anyagi szegénységet is 
tekintetbe véve tanárkarunk ajánlatára a következőket méltatták 
különböző dijosztó bizottságok s a főiskolai nt. iskolatanács kitün
tető jutalmazásra :

a) Kemény Szilárd VII. a Navay-féle ösztöndíjban, Szlávy Bál
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VII. a Mária Terézia alapítvány jutalomdijában, Buday István VI. 
a Bibits alapítvány ösztöndíjában s Markovils Béla VI. a Vojnits- 
féle jutalom-díjban részesültek.

b) A Ráth-Teleki Johanna grófnő-féle ösztöndíjat a mélts. 
egyetemes dijosztó bizottság kegyes intézkedése folytán tanulóink 
közül kitüntetésképen megkapták : Hanko Márton, Kovách Imre, 
Uhrin Károly és Varságh Zoltán VIII. továbbá Hellebranth János 
és Rimler Pal VII. oszt. tanulók.

c) A főgvmnasium rendelkezése alatt álló ösztöndíj alapokból: 
Beyschlág-Töltési-félét (40 frl) Belohorszky János VIII. a Németh 
István-félét (25 írt) Róth Aladár VII. a Boczkó Dániel-féle dijakat 
(26—26 frl) Szegedy László és Tniyik János VIII. az Urszinyi An- 
dor-félél (25 frt) Gyulay Dezső VII. a Haviár Dániel-féle jutalmat 
Ribárszky Pál VI. oszt. tanulók.

d) A kisebb jutalmak közül: a Party Feiencz-íéle dijat (10 
frt) Melich János IV. Zsilinszky Mihály féle rajz jutalmat (8 frt) 
Makula Károly IV, a szarvasi festők jutalmát (8 frt) Mocskónyi 
Zsiga IV. a Debreczeni Endre-félét (5 frl) Halmay József VI. a 
Székács József-félét (5-5 frt) Lichtenstein Zoltán III. a szarvasi 
nöegylet egy-egy aranyát Neu Sándor és Demcsák János VI. a 
Balthazár József-féle aranyai Vitalis István V. Szécsi Ede-féle ju
talmat (8 frt) András Pál IV. Névtelen egy aranyát Kis László V. 
Ponyiczky Máté-féle egy aranyat Illyés Alajos Vili. és a Danes Béla- 
féle ezüst tallért Salacz Ferencz V. oszt. tanulók.

e) A bányakerületi ösztöndíj alapból, melyből évente 105 frt 
van a gymn. rendelkezése alá bocsájtva, 8 frtnyi és kisebb rész
letekben jutalmaztattak : Kubányi Emil és Pecsenye István VIII. 
Korossy Dezső, Molitórisz Lajos és Bella Mátyás VII. Harsányi Ist
ván. Baross Dezső. Udvardy Sándor. Litauszky Pál és Jáhn Róbert 
VI. Mihálfi Emil. Benczúr Mihály, Dér István, Raffay Ferencz, Sas- 
ko Samu és Schád Gyula V. Pilcz Mihály, Liszka Gyula és Argalás 
Samu IV. végre Molitorisz Lajos, Králik Pál és Slajcho Mihály III. 
oszt. tanulóink.

f) Végre a szarvasi nőegylet által ez évben is kegyesen fel
ajánlott 6 frt, a tanulóságtól birságkép befolyt 2 frt, a t. Ponyicz
ky Máté ur állal adott 8 frt és Oláh Miklós által emlékül nyújtott 
borostyán-koszorú a szorgalmasabb, ügyesebb s a tornázás iránt 
tanúsított komoly érdeklődésben kiválóbb elötornázó ifjak között
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következőleg lett elosztva : Tóth Mihály VIII. 2 frttal és borostyán- 
koszorúval, Teleszku György VIII. 2 írttal; Marsai Pál VII. 2 frttal, 
Faur János VI. Stark Dezső V. Makula Károly ÍV. Iírálik Pál III. 
és Szlovák Pál II. egy-egy frttal lettek kitüntetve.

A főiskolánk és ifjúságunk iránt való komoly érdeklődés e 
tanévben is — bennünket örök hálára kötelező módon — sok ne
mes tanügybarátot áldozatkészségre buzditolt. Mutatja azt az alum- 
neumról s könyvtárról adott, s értesítőnk VI. és VII. czime alatt 
található részletes kimutatás. Hálásan említem elsősorban azt, hogy 
iskolánkat ns. Salacz Ferenczné urhölgy kezdeményezésére a szarvasi 
hölgyek ékes gyászlobogóval ajándékozók meg. Égető szükség lévén 
tanintézetünk körében a tanárnyugalmazó szervezése s főleg alaptőké
jének gyarapítása, hálás örömmel jelenthetem, hogy ez irányban a ne
mes közönség s jótékony egyesületek és pénzintézetek hathatós támoga
tásával dicsekedni van szerencsénk. Bár a nyilvános elszámolás 
kötelezettségéből kifolyólag az összes e czélra adakozók ma-holnap 
hirlapilag is megfognak nyugtattalni arról, hogy adományaik beér
kezve rendeltetési czéljukra fordittattak, annyit tán előzetesen is 
szabad közölnöm, hogy az intézet volt hálás tanítványai tói s párt
fogóitól 2000 frtot meghaladó összeg jutott alólirott kezeihez e 
tanév folyamán, s azt a tanárnyugalmazó alaptőkéjének növelésére 
a főiskolai pénztárba hasznositás végett azonnal beszolgáltattam. 
Isten segítsége s kedvező évek reménye mellett e czél szolgálatában 
még sokat tehetni s bár a tőkegyűjtés szegényes iskolai viszonyaink 
mellett nem éppen könnyű feladat, mégis azon bizalommal nézhe
tünk a jövőbe, hogy kivált a fiatalabb tanárnemzedék nem lesz 
kénytelen oly aggódással nézni munkában kimerült élelalkonyára, 
mint néz tisztes öregeink mostani csoportja. Ez alkalommal is ked
ves kötelességemnek tekintem az intézet érdekében áldozatot hozó 
nemes ügybarátoknak őszinte hálát és köszönetét mondani.

Gymnasiumunkat felső megbízásból folyó jogánál fogva e tanév 
folyamában is szerencséltette becses látogatásával ns. Békési Gyula 
kir. tanácsos és tankerületi főigazgató ur, ki 1887. febr. 2. 8. 4. 5. 
napjain minden osztályban minden tanár tanítását egyenként figyel
mére méltatta s intézetünk beléletéröl, felszereléséről, szelleméről 
teljes és élethű képet alkothatott magának. Szintúgy megtisztelt 
látogatásával ns. Ráth Károly orsz. iparkamarai elnök ur, ki mű
veltsége s világismerete mellett örvendve beismerte, hogy ha nem
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is a futtában megnézett ifjúság szellemi fejlődése, de élelvidorsága, 
épsége, munkára kész erőteljessége őt kedvesen meglepte. Mind
ezeknél hosszabb ideig voltak nagyrabeesült látogató vendégeink 
mélts. püspökünk, dr. Szeberényi Gusztáv kir, tanácsos és dr, Scholtz 
Ágoston magy. kir. tudományegyetemi nyilv. rendes tanár urak, kik 
ugyan főként az érettséginél elnöki és kormányképviselői magas 
tisztükben működtek, de e mellett lekötelező jóakarattal s ügysze
retettel tudomást vettek ifjúságunk, tanárkarunk s tanintézetünk 
minden nevezetesebb életjelenségéről s bölcs tanácsukkal, bátorító 
lelkesítésükkel s lekötelező gyöngédségükkel ünneppé avatták reánk 
nézve nálunk időzésük napjait, éreztetve mindnyájunkkal, hogy a 
keresztyéni s magyar nemzeti közművelődés ügye oly közérdekű 
szent ügy, melynek szolgái szerény elszigetelt helyzetükben s alá
rendelt állásukban is, hasznos munkájuk eredménye szerint elisme
résben s méltánylásban részesülnek mindazoktól, kik a magasabb 
emberi, keresztyéni vagy hazafiasán nemzeti nevelői feladatok je
lentősége iránt fenkölt lelkületűknél fogva melegen érdeklődnek.

Végre időközben s kivált a vizsgálatok alkalmából meglátoga
tott bennünket a helybeli s vidéki müveit közönség, mely bejáró 
gyermekeiben birja a folytonos összeköttetés és ellenőrzés biztosíté
kait nyilvános intézetünk felett. És mi ezen eleven kölcsönhatást az 
iskola és családok között nagyra becsüljük, mert megvagyunk győ
ződve, hogy eme életteljes összeköttetés a művelt közönséggel adja 
meg autonom intézetünknek a korral lépést tartó élet fejlődést s 
teszi azt a közművelődés korszerű szolgálatára fokról fokra alkal
masabbá. Ennek megnyugtató tudatában zárjuk be a jelen tanévet 
is s vonjuk le annak tapasztalataiból következtetéseinket jövő ma
gatartásunkra nézve ajánlva egyúttal ügyünket, intézetünket czél- 
jánál s e czélra törő szolgálatainál fogva a vidék s az egész áldott 
alföld közönségének érdeklődésébe s bennünket hálára kötelező 
figyelmébe.

Az 1887/s tanév megnyitására tartozólag van szerencsém az 
érdeklődők figyelmébe a következőket ajánlani :

Azon nyilvános és magános tanulóink, kik évzáró vizsgálata
inkról elfogadható okok miatt elmaradtak s pótló vagy utólagos 
vizsgálathoz engedélyt kaptak 1887. szept. 1-én tartoznak vizsgá
latra állani.

A javító vizsgálatokra tanári határozattal kötelezetiekj úgy
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Szintén azok is, kik két tantárgyból bukván, főhatóságunktól — mélt. 
dr. Szeberényi Gusztáv, magy. kir. tanácsos és bányakerületi püspök 
űrtől — javító vizsgálathoz engedélyt nyertek, vizsgálatra jelent
kezzenek szept. 2. és 3 án.

A pótló vagy javító érettségire nálunk jogosult ifjak írásbeli 
érettségit tesznek szept. 6. 7. 8. 9. 10 napjain s szóbelit szept, 12-én.

A beiratások 1887/8-ra szept. 1-én kezdődnek.
A nyilvános tanítás megindul 1887, szept. 5-én.
A behatásoktól és vizsgálatoktól netán megkésők maguknak 

tulajdonítsák, ha az év elején felhalmozódó elfoglaltatás miatt aka
dályokat találnak késedelmezésük következtében,

Az első osztályba az 1883. XXX. törvénycz. értelmében nem 
vehető fel több 60 nyilvános tanulónál. Miután parallel-osztályok 
felállítására egyhamar alig lehet kilátásunk, tehát kérem az I. osz
tályba netán iratkozni óhajtók t. szülőit, hogy késlekedés nélkül 
már szept. 2-án jelentkezni szíveskedjenek, mert a törvényes lét
szám béleltével senki többé fel nem vétethetik.

Magán tanulók felvétele elfogadható okok feltétele mellett 
szept. 20—25-ig nyitva tarlatik.

Beíráskor a t. szülék vagy gyámok jelenléte, a felveendő ke
resztlevele s ki az elsőbe felvétetni óhajt, legalább a népiskola IV. 
osztályáról szóló bizonyítvány felmutatása szükséges. Gyengén osz
tályozottak felvételi vizsgálatnak lesznek alávetve.

Az első osztályba csak olyan vehető fel, ki keresztlevelileg 
igazolja, hogy felvételkor 9-ik életévét már betöllé s 12 évesnél 
még nem idősebb.

Felsőbb osztályba lépni óhajtók rendes bizonyítvánnyal iga
zolják végzett tanfolyamukat. Értesítők jogérvényes bizonyítványok
nak nem tekinthetők s felvételhez alapot nem adnak.

Az intézetbe lépők fizetni tartoznak :
a) A nálunk először beirottak felvételi dij czimén 1 frtot.
b) Minden beirolt tanuló egyaránt felvételkor fizeti az orvos

lási dijat (1 írt, a tanárnyugdijra eső illetéket (50 kr.) a tanszer 
pénzt (120 frt) a torna . rajz- és fürdő dijat (I—IV. oszt. 5 írt, 
V—Vili. oszt, 3 frt) s a tanítási dijat, vagy legalább ez utóbbinak 
félévi részletét. A tanítási dij helybeliekre 6 frt, esperességbeliekre 
10 frt, esperességünk kötelékébe nem tartozókra t i  frt. Izraeliták
a beiratás, orvoslás, tanárnyugdij illeték kivételével, melyek
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minden tanulóra egyformán vannak megszabva, a többi dijak két
szeresét fizetik, vagyis tanszerpénz 2 40, torna-, rajz- fürdési dij 
10 irt illetve 6 írt s tanítási dij 28 írt. Szegényebb sorsuak a ta 
nítási dijat félévi részletekben is törleszthetik, de egyébb dijakra 
nézve eme kedvezmény senkinek meg nem adható.

c) Az alumneumba felvétetni óhajtók, ha nem az esperesség 
kötelékébe tartozók, fizetnek 10 hóra 50 frtot, mely összeg félévi 
részletekben is törleszthető. Esperességünk kötelékébe tartozók és 
szegénységüket okirattal bizonyítók fizetnek 10 hóra 30 frtot. Ugyan' 
ezen csoportba felvétetnek más esperességbeliek szegénysorsu nö
vendékei is, kivéve a görög keletieket, kik egyházi viszonyaiknál 
fogva iskolánk fentartásának terheiben úgy sem osztoztak s isko
láikban hozzánk tartozóinknak viszont szolgálatot nem tesznek.

d) A konvictusra (esteli étkezés) járni óhajtók fizetnek 10 hó
ra 34 frtot, mit félévi í’észletekben is tőrleszthetni. Elszámolási 
nehézségek, nyilvántartási pontosság s előleges gondoskodás terhe 
nem engedik, hogy helyt adjunk e tekintetben a némelyek által 
igényelt havonkénti részlet-fizetés kedvezményének.

Általában önkéntes teherviselésre, pontosságra, kötelesség tel- 
jésitésére az által is hatni óhajt intézetünk, hogy az ifjúságot összes 
tartozásainak lerovására szorítja.

e) Végül a gyermekeik iránt komolyan érdeklődőket teljes tisz
telettel fölkérem, hogy nálunk megtelepitendő kedveseik elhelyezésénél 
óvatosak legyenek. Egészség, jóllét, nyugalom, serkentő jó példa, a 
környezetnek értelmileg s erkölcsileg kifogástalan jelleme és művelt
sége nem minden tanulói lakáson egyaránt található előnyök. Az sem 
lehet a fejlő ifjúra közönyös, hogy kikkel, minő korú, műveltségű, kép
zettségű tanulótársakkal kerül egy lakásra Bizonyosan előnyösebb a 
lakások megválogatásánál a tartózkodó aggályoskodás vagy legalább 
józan óvatosság, mint a könnyelmű megbízás és gondatlan elhamarko- 
dás. Hogy a tanuló ifjúnak s az iskola érdekeinek minő szolgálatot te
hetnek a jó szülők, ha ez irányban kellő vigyázattal járnak el, azt fe
lesleges részleteznem. Hogy ezt tehessék, tanárkarunk mindegyike s 
alólirott is kész levelileg tájékoztatni mindazokat, kik tudakozódásaik
kal felkeresni nem késnek. Különben leveli tájékoztatásnál is többet ér 
a személyes tapasztalás s végre is a legtanácsosabb érintkezni minda
zokkal, kiknek gondozására gyermekünket bízni hajlandók vagyunk. A 
fentebb elsoroltak figyelembe vételét tisztelettel kéri

Szarvason, julius 3. 1887.
B E N K A  G Y U L A ,

ig a z g a tó - ta n á r .






