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A példa növelő befolyása a gymnasiumban.
A gymnasium napjainkban főként tanintézet.
Legközelebbi czélja tehát a tanítás.
E z sem könnyen elérhető czél. Terjedelm es körül
írás se adhat kimerítő képet a tanítás sokszerű feladatai
ról. M égis megkísértem e körülírást.
Ö ntudatos szemlélkezés által alapos megfigyelésre
szoktatni az érzékeket s főleg a gondolkodót legtöbb ta r
talm as ismeretre segítő látás és hallás érzékét; az értel
mes vizsgálódás szolgálatában álló érzékek tárgyakra irá 
nyuló működése által tárgyim képzeteket alkotni a dol
gokról, a mennyiben azok érzéki hatásaikban föltárják
előttünk term észetüket; a tárgy hű képzeteket — m int
szellemi m űködésünk alkotásait — örökíteni az em léke
zetben ; az emlékezés adatait egybevetve kivált a különböztetés útján felfogni a dolgok jelentőségét, okszerűsé
gét és czélszerüségét; haladni az összefüggésben álló rokon
tünem ények m agyarázó okaihoz ; egybetartozó események
megítéléséből emelkedni az azokban érvényre jutó elvek
hez : ebben áll a tan ítás feladatainak egymásból fejlő
sokszerűsége. íg y fogva fel, az igazi tanítás az öntudatra
és szabadságra fejlő gazdag szellemi élet oly megbecsülhetlen m unkásitása, mely tárgyi tartalm assága s alaki
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eröfejtése által m inden irányban fokozza az embernek úgy
belértékét, m int gyakorlati hasznavehetőségét.
Azonban mindezen tárgyi feladatok felett — habár
épen azoknak alapján — az önleges képzés s belterjes
egyéni kialakulás teszi aztán a tanítás m unkájára a ko
ronát. Mert a tanítás sokoldalúsága végeredm ényében kell,
hogy abban összpontosuljon, hogy okos felfogásra, önálló
értelmes gondolkodásra, tartalm ilag igaz s alakilag helyes
itélgetésre, okoskodásra fejlesszük tanítványainkat s igy
táplálván az értelem és öntudat ösztönét, m indeneket vizsgálgató gondolkodása által kell a fejlő embert önérzetessé,
szabaddá s az általa legigazabb meggyőződése szerint
helyeselt erkölcsi jó szolgálatában szeretetből m unkássá
tennünk.
V égeredm ényeit tekintve te h á t a tanítás a nevelés
nek, ha nem is kizárólagos, de bizonyosan leghatalm asabb
eszközévé válik. Voltakép a valódi tanításnak kritérium a
épen az a nevelői befolyás, m ely a tanítvány egyénisé
gének világos ön tudatosságában, nem es önérzetében kö
telességek iránti hűségében, felelőssége érzetében s er
kölcsös önfegyelmezésében nyilvánul.
Ezredéves fejlődés után ma az igazi tanitás m űvé
szettel határos öntudatos és tervszerű ügyeskedés. Ebben
mesterré erősödni nem könnyű feladat, Kioktat erről az
elmélet s m éginkább meggyőz a gyakorlat. A tanitás
tárgyainak czélszerü feldolgozását világosítják m eg előt
tünk a mai k o r didaktikája által előszeretettel tá rg y a lt
módszerek. G yakorlati tanférfiú sohsem kicsinyli a nö
vendék fejlettségéhez s a tan tárg y természetéhez tapinta
tosan alkalm azott módszer értékét semmi tanításnál. Más
részt azonban bizonyos az is, hogy a jól megválasztott
módszernek s általában minden gondolható tanításnak

súlyt és velőkig ható éltető erőt ad a tan férfiú önálló,
eredeti, fejlett s beveszett ‘s zemélyisége. E zért aztán egy
és ugyanazon tanm ódszer használata inellett mégis: „qvum
duó faciunt idein, non est idem.“ M indenescttre niiiulenkof és mindenben annak lesz nagyobb sikere tanítói vál
lalkozásaiban s azzal kapcsolt intézkedéseiben, ki a he
lyesen megválasztott és következetesen keresztül vitt mód
szer mellett egyéni kedves tulajdonainak, művelt bánás
módjának, tetszetős modorának, erkölcsi jellem ének s eb
ből fejlő példaadásának erejével ad irán y t tanítványainak.
Végeredményében főként a példaadás kötelezi a tanít
ványt oly tervszerű együttm űködésre, önfegyelmczö alk al
m azkodásra, m inőt maga a tanár szem élyes m agatartá
sában, cselekvőségében, intézkedéseiben s m unkásságában
kifejt s felmutat, mert ezzel — akarva, nem akarva —
követésre fölajánlott .m intát állít reá figyelő tanítványai
elé. Meglepő, sokszor bámulatos a tan ár által adott példa
vonzó s utánzásra kötelező nevelő ereje.
Ezeket tudva és megfigyelve, a zt a betetőző végczélt,
hogy tanításunk által neveljünk is, főleg úgy fogjuk te
hát m egközelíthetni, ha nemcsak tanításunk tartalm assága,
alapossága, m ódszeressége, eredetisége teszi vonzóvá na
ponkénti iskolai működésünket, hanem példaadásunkkal
is megmutatjuk tanítványaink előtt, hogy m it és hogyan
kell tenniük s minő tervszerű, józan és jellem es m agatar
tásban kell önm aguk szellemi tartalm asodásáról és neme
se dóséról m indenek előtt tanúbizonyságot szolgáltatniuk.
A s zí v teljességéből szól a száj. De szintúgy beszédünk
s tanításunk életrevaló igazságáról tanúskodik nemes cse
lekvőségünk, m ely ha nem kiséri s nem erősíti meg az
általunk hirdetett igazságokat, akkor olyan ékes, de meddő
virággá válik az, m ely gyümölcsre nem fejlik soha,
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A nnyi bizonyos, hogy emberséges emberek, fejlett
jellem ek, következetes, erélyes, munkagyőző s ügyszerető
tanférfiak egyforma tanulm ány és szakképzettség mellett
sokkal többre vezetik tanítványaik at mindig, m int azok,
kik a gym nasium ot csak tanintézetnek tekintvén, azzal
ám ítják m agukat, bogy m inden kötelességeiknek eleget
tesznek, ha a reájok eső tan tárg y ak at kellő időben s he
lyes módszerben feldolgozzák s feldolgoztatják.
llo g y állításom czélzatát felfoghatóvá tegyem , gon
doljunk csak először is az iskolai élet alárendeltnek lá t
szó külsőségeire.
V áljon a tanitás által fejük e tanítványunk rendszeretetre, ha magunk tan áro k u l nem vagyunk mindenben
rendszeretők és re n d ta rtó k ? Nem sokszor halljuk-e a p a 
naszt, hogy Írásaikban rendetlenek, tankönyveik tisztán
s épen tartásában hanyagok, segédeszközeik pontos elöhozásában könnyelm űek, feledékenyek, közönyösek a leg 
több tanítványok. Egyform án rendszeretö a tanítványok
egész csapatja nem lesz s az átöröklés törvényénél s szok
tatás erejénél fogva nem is lehet soha. Ha azonban a fel
tűnően megnövekvő rendetlenségnek okát kutatni nem v o 
nakodunk az iskolában, nem ritkán tapasztalni fogjuk,
hogy maga a példája által irá n y t adni hivatott tan ár ta 
nítványai előtt lefolyó m unkásságában, vagy azokra vo
natkozó intézkedéseiben nem bizonyul eléggé rendszeretönek. Ki tanár létére bárm iféle Ízléstelen irka-firkát k i
bocsát kezeiből, a taneszközök használatában, történeti
nevek, kortáblák, számok, műveletek felírásában, lerajzo 
lásában rendetlen s viszont a tanítványai által benyújtott
dolgozatokat is csak hanyagul, felületesen nézi át s leg 
többször tudomást se vesz a szeszélyeskedés, ízetlenség,
hanyagság s rendetlenség oly tényeiről, m elyekről a ké-
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nyelemszerető, szeles v ag y épen
munkája vádlókig tanúskodik, —
tanítványai őt a rendszerctetben
lenség, m int a penészgom ba, ott
nem takarítanak.

rendetlenkedő tanítvány
az aztán ne várja, hogy
túlszárnyalják. A rendet
tenyészik leginkább, hol

Bizonyos az is, hogy aki a szabott tanórákat ponto
san m egtartja, tanterm ébe óraütéskor belép s perczet se
mulaszt azon időből, m elynek okos értékesítése az isko
lában lelkiesmeretére bizott dolog, annak tanítványai is
pontosan jelennek m eg a tanórákon, szabott időre n y ú jt
já k be dolgozataikat s ebben az okos m egszokott egy
m ásutánjában a tervszerű m unkának oly előnyöket bizto
sítanak m aguk szám ára, melyek úgy iskolai, m int otthoni
foglalkozásaikat n ag y b an megkönnyítik. Sokan ezen kül
sőségekre irányuló követeléseket nagyképüsködő pedansságnak bélyegezni hajlandók. Ezek azonban legtöbbször
kérkedve fittogtatott rendetlenségük és pontatlanságuk ál
tal éjien nem elm élyedő szellemük genialitását, — m int
hiúságukban hinni hajlandók, — hanem inkább nevelői
kötelességeik felöli tájékozatlanságukat, vagy — a mi
még rosszabb — épen vétkes m ulasztgatásaik csalfa inentegetését árulják el abban, hogy játszák a könnyűvérű
pontatlanokat.
Nem kevesebb nevelő hatás rejlik azon példaadásban
sem, melynél fogva a tan ár m agatartásában ad kifejezést
annak, hogy a szabott iskolai végzendőkre nézve nem
ismer alkut s úgy m agával, mint tanítványaival szemben
pontosan megkívánja, hogy minden iskolai feladat, m in
den dolgozat és előkészülés a maga idején és helyén vé
gezve legyen. — K i ta n ár létére maga is csak féligmeddig végzi a reá bizott tanítási feladatokat, az ne várja
tanítványaitól azt. hogy mindegyike eleget tegyen a reá-
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bizottaknak. — G yenge jellemek ham ar engednek a kérő
szónak s belenyugszanak az alig elfogadható mentegetődzésbe. B ár tudják, hogy fejlett ereje és ügyessége szerint
többet végezni képes lenne tanítványuk, de lágy szivük
indításából megelégesznek féleredménynyel. Az ilyenek
legalaposabb tanítás, teljes tárgyism eret s alkalmas m ód
szeres eljárás daczára m aguk rontják meg a tanítás si
kerét. Ki valaha kiskorúak tanításával foglalkozott, az
tapasztalhatta, hogy Írásos feladatok, számtani példák,
stildolgozatok készítésében minő ham ar áll be szeszélyes
szétesés, a m int a tanár tágit a m egszabott határokon s
gyengíti vagy végkép elejti követeléseit. Most közönyö
sen nézi a dolgozatok alaki kellékeit, nem ügyeli meg
értelmi szabatosságát s h ib á tla n sá g á t; majd utóbb elnézi
ha különböző időben és egym ásutánban adogatjuk be
dolgozataikat tanítványai. Az ilyen aztán ne csodálkoz
zék, hogy tanulósága, mint fegyelm etlen sereg, együtt
mozogni alig képes. — H átha m ég aztán személyes m eg
bízatások teljesítésében, felügyelet s fegyelem alkalm a
zásában nem m u tat a tanár kívánatos következetességet,
pontosságot és rendszeretetet! Annyi zavart, félreértést,
balm agyarázatot okoz ezzel tanítványainak m egszokásai
ban, gondolkodásm ódjában és közérzetében, hogy épen
nem lehetünk meglepve, ha gondatlansága által az iskola
sikeres vezetése van mindinkább koczkára téve.
Szintén igen zavarólag hat személyes példaadásával
a tanár, ha pillanatnyi keserűség, felfoityanó harag, erős
indulat következtében elvéti az illő bánásm ódot s d u rv a
kifakadásaival, csipkedő gúnyolódásaival, sértő élczeivel,
tréfálkozó ötleteivel, vagy épen idétlen s kellőkép meg
sem okolható s azért önkénykedö büntetéseivel csipdesi,
sőt vérig sebzi azokat, kiket épen m egnyernie s Jeköte-

9

leznie volna kötelessége, hogy igazán vezethető tanítva
nyaivá alakuljanak ! Ellenben a tanár m indenekre kiter
jedő méltányos jó akarata, türelme, kitartó gondossága,
személyválogatást nem ismerő igazságossága bátorítólag
fölemeli, lekötelezőig felfokozza még azon tanítványoknak
a munkakedvét, m aguk iránti bizalm át s önérzetét is, kik
kevésbé lehetségesek, gyengék, zárkózottak s ép azért tö
meges tanításnál m áskülönben nehezen kezelhetőknek bi
zonyulnának.
Már ezen külsőségekben is nagy nevelő befolyása
van tehát a példaadásnak, de még inkább kiérezhetó a n 
nak cthice nemesi tő ereje a bensőségekben. Így mindenek
felett, joggal tán senkitől se kívánhatni olyan és annyi ala
pos megítélését önmagának és másoknak, mint az igazsá
gok hirdetésére h iv a to tt tanártól. Mindenesettre elfogulatlan
igazságszeretetre, ámítástól ment őszinteségre van utalva a
hivatását szerető lelkes tanár. — sőt mondhatni senki sem
annyira, mint foglalkozásának természeténél fogva épen ö.
Minő ellentéte ennek aztán az a tetszelgő hiúság, az a sok
szor nem is egészen tudatos önámitás, nagvokoskodás, gő
gös önérvény keresés, melylycl sokan eltelve, a maguk tö 
kéletességét, gondolkodásbeli ügyességét, előkelőségét íittogtatni hajlandók még a tanszéken is. M intha bizony, vele
ad ott megfigyelő ösztönénél fogva a legkissebb tanítvány is
ki nem erezné a valódi em bert s meg nem tudná különböz
tetni azt a képzelt nagyságával hinskodó és dicsekvő
elhízottól.
De nemcsak egyéniségünk értékének megítélésében,
hanem az általunk iskolaikig végzett tanítási feladatok be
csülésében is szoktassuk magunkat — mi tanárok — elfo
gulatlan józan önbirálatra. Minő ferde helyzetet terem t pél
dául az, ki több tartalm asságot s alaposságot kíván felelő,
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dől'íozó, elemző s fejtegető tanítványaitól, mint m ennyit ő
maga gondos otthoni előkészület m ellett egy-egy tanításában
nyújthatott. Az ilyen m éltányosságét nem ismerő tanár
igazságtalanságával sért, túlságos követeléseivel bőszit, kedvetlenit s m aga ellen ingerli olykor még azokat is, kik
rokonszenvüknél fogva mások b aját eleven képzelődésükkel
magukban felidézvén, szívesen szövetkeznek minden mél
tatlanság megtorlására,
Semmi sem emeli a tanárt an n y ira tanítványai előtt
a m egérdem lett tisztelet m agaslatára, .mintha különösen
erkölcsi jellem vonásaiban tüntet föl oly követésre m éltó pél
dákat. melyek egész tanításának igazolását és az általa
hirdetett életelvek perspectivszerü mélységét tá rjá k föl az
életideálokat kereső ifjú tudata előtt.
Alig ébreszt valam i egyéb által a tanár kötelességlhíségro, ügybuzgóságra annyira, m intha főleg maga köteles
ségeihez hű s őszintén tiszteli és szereti azon léleknemesitő
foglalkozást, m elyet állásánál fogva űz és gyakorol. Ellenben
szánalom ra m éltó bérenczek azok, kik nem lelkesednek az
általuk űzött tanítás és nevelés irá n t s keresve keresik az
alkalm at és módot, bogy lehet cselesen kibúvni a hivatalos
állásukból folyó teendők terhe alól, kik immel-ámmal
végzett kötelességeiket annyiszor elejtik és elhanyagolják,
a hányszor ezt laza ellenőrzés mellett észrevétlenül m egte
hetni remélik. Ilyenféle példaadásukkal többet ártanak ezek,
m int legavatottabb m esteri tanításukkal használnak. Mert
innen származik aztán tanítványaikban is a tanulásnak azon
minden léleknem ességet gúnyoló álsága, ámitó ravaszko
dása, mely hova tovább fejük, annál inkább teszi a ta n ít
ványt önmagával s kötelességszerű naponkénti foglalkozá
sával meghasonló szerencsétlenné.
Hogy ha m ár aztán a nevelés — mint lényegénél fogva
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lenni tartozik, — az em berszerctet tervszerű és önfeláldozó
m unkája: akkor nagy ellem nondást rejt magában azon ta 
nai’, ki növendékében a szárm azás, társas előkelőség, fele
kezeti és nyelvi különbségek alapján o'y osztályozást, olv
bántó megkülönböztetést csinál, mely egyeseket ok nélkül
kitüntet, m ásokat m éltatlanul megaláz. A dölyfös lenézés,
kicsinyít) megalázás, gőgös fenhéjázás nem müveit em ber
hez, de különösen nem tanárhoz illő erkölcsi fogyatkozás.
Épen ezek ellentétei által kell példába" tündökölnie annak,
ki a tanterem falain belül azon testvéri szeretetnek, héktilékeny türelm ességnek hirdetője óhajt és akar lenni, mely
nélkül az em ber nevelése elérhetlen agyrém .
Hazaszeretetben gazdag, férfias, őszinte, jellem es taná
rok személyes példájukkal nevelnek igazi hazaliságra. E r
ről sem szabadna megfeledkeznie annak, ki a példa nevelő
befolyása felett eszmél. H azai történet, irodalom, anyanyelv,
nemzeti költészet, hazai művészet és dal, mint tantárgyak
gyakorlatilag ügvesitö foglalkozási körei a gym nasiuiiiban
működő tanárnak, melyek bőséges alkalm at szolgáltatnak
neki arra, hogy tanítványai előtt hazája sorsát, jobb jövőjét,
felvirágzását szivén hordozván, éreztesse mindenkivel azt,
hogy miben áll és mire kötelez a hazaszeretet léleknemesitö
erénye. Á brándos kosmopolitizmus, vagy a napi politika
keserűsége s izgalmas elfogultsága nem tünteti föl a tanárt
példaadó gyanánt tanítványai előtt sem oly vonzó közelség
ben, sem oly kedvező világításban, hogy akár benne a jó 
zan hazaszeretet nemes lelkesedését felismerjék, akár annak
hevétől m aguk is hevületre gerjedhessenek. Mit szóljak ezek
mellett azon számitó önzésről, mely a hazaszeretet leple alatt
személyes érdekeket hajh ász! ? Szeretem hinni, hogy ideá
lis irányi! tanári körben a legszentebb érzelemnek ily el faj zására keresve se találhatni
kivált hazánkban.

Nem kisebb nevelő erő rejlik az igazi vallásosságban
sem, ha az a tanár szavaiban, tetteiben, m agatartásában al
kalom adtán utánzásra buzdító példákban kifejezésre jő.
Eleven érzete annak, hogy Istentől függünk, örvendő beval
lása azon életünket szabályozó elvnek, hogy a mi Istenünk
ak arata m ásithatlan törvény reánk nézve, mely kötelezi Is 
ten félelmében és szereteteken égő lelkünket arra, hogy ö n 
kényt feláldozzuk személyes ak aratu n k at a legfőbb jóval
szemben ; azon benső igaz és szent törekvés, szabadulni
minden bennünk felismert megahízó emberi gyarlóságoktól
s meghozni az Istennek tetsző áldozatot szivünk s jellemünk
folytonos nemesedésében és ja v u lá sá b a n : olyan term éke
nyítő harm at ez, mely az ifjú lélek fejlődését a legszeren
csésebben elősegíti. A m int a tűz melegít, úgy a vallásos
kedély a maga őszinteségében vallásosságra serkent. De ép
úgy ellenkezőleg szánó fájdalom m al gondolunk azokra, kik
egyéniségük istenes átalakítását, folytonos javítását v allás
talan kedélyük folytán m agukra kötelezőnek nem ismerik.
Csodálatos, hogy az ilyenek is sokszor rajonganak a k ö lté 
szet szépsége és kedélynem esitő befolyása iránt, de nem is
merik meg Isten tiszteletében, parancsainak teljesítésében s
a tökéletesség felé törekvő lélek folytonos jav u lásáb an azt
a legm agasztosabb költészetet, m elynek feladata a törékeny
sáralakot átterem teni, szellemesiteni s olyanná fejleszteni,
melyen az isteni hasonlóság visszfénye felragyogva megdicsöitse úgy a munkást, m int azt, ki a m unkásnak időt, erőt
s alkalm at ad ez önalaki tó m unkához.
Mit szóljak aztán azokról, kik azzal mérgezik meg a
reájok bízott ártatlanok lelkeit, hogy vagy közönyt f i 
togtatnak a vallás iránt, vagy épen démoni öröm et keres
nek abban, hogy ép oly illetéktelenül, m int alaptalanéi
birálgassák s gúnyolják m indazt, mi a vallásra tar-
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tozik. J a j azoknak, kik nevelő létükre ily botránykozás
o kozói!
/

Epen a vallásosság vezérlete m ellett lesz a tanár az
erkölcsi jelle mesedós pél da adójává is. Ú rrá válni önm agunk
felett, ez a legnagyobb uralom. Szépen fejezte ki e gondola
to t Szeberényi János püspök, m ondván: „maxima libertás
est sibi leges dare eisque obscqui.“ A mindenoldalú tökéle
tesedést életeivel elfogadva, m agunkat az erkölcsi jó való
sításában munkássá terem teni oly dicső feladat, m elyért ma
gában véve élni érdem es, m ert legigazabb boldogság kútforrása azon tudat, hogy teljesen szabadon cselekvöleg csat
lakozunk ahhoz, mi legjobb meggyőződésünk szerint e r
kölcsi kötelességünk. Ki ezen életelv alapján magát átte
rem ti s teszi erkölcsi jellemmé, abban a nevelői befolyás
oly erőkészletére találunk, hogy másokkal való érintkezése
m ár irányzó, figyelemkeltő, lekötelező, jellemesitő és mcgncmesitő egyetemben. N agy áldás, végtelen dicséret erkölcsi
jellem ekké kialakulnunk. Azonban az általános emberi é r
dek mellett a tanár nevelői hatásának legigazabb biztosítéka
az, ha ő valódi erkölcsi jellem s ezen személyes előnyében
s kiválóságában is utánzásra édesgető mintakép g y an án t
m űködhetik a világ és tanítványai előtt.
Mindezek oly önleges, a tanár személyét érintő e ré 
nyek, melyekhez öntudatos és tervszerű önképzés, benső á t
alakulás, újjászülemlés nélkül senki se jutott el soha. Bizo
nyosan ezen önm agunkra irányuló belterjes munka teszi ta 
nári állásunkat jelentékenynyé, előkelővé — s legalább az
alaposan s helyesen is gondolkodók előtt — tiszteletre m él
tóvá. De ha m ár a gymnasiumi tanítás sikerének érdekében
kívánatos, sőt szükséges a hivatását szerető tanár folytonos
és fokozatos tudom ányos önképzése, mely m agában soha
m eg nem szűnő feladat e szakadatlanul művelődő társas
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világban : a k k o r még nagyobb, m ég nehezebb, még dicsőbb
és a nevelés érdekeire gondolva m ég sürgősebb feladat,
hogy beléletünk fentebb vázolt tökéletesítésében meg ne
restüljünk, m e rt a példaadás nevelő befolyásának g y ak o rlá
sára épen csak ez által válh atu n k képesekké. — Igaz,
hogy ez irá n y ú jeleskedéseiért a ta n á r a legtöbb em bertől
épen nem, csak lelkiismeretétől s Istenétől kapja meg a ju 
talmat. 1)e ezek daczára mégis a szellem i élet ezen előkelő
sége s példaadásban nyilvánuló ereje ad jo g o t és lehetősé
get igazi nevelői befolyás gyakorlására, mert valóban n e
velni csak az képes, ki a maga nevelésében soha meg nem
restül, soha nem csügged és soha ki nem fárad.
Ez volt a történeti fejlődésben is a régibb gymnasiumoknak s azok körében a prot. gym nasium oknak is nagyereje és dicsekvése, hogy tanáraik elvonulva a világ hiúsá
gaitól, nem csak a tanítás, hanem főleg a személyes befolyás
és példaadás hatásával is kívánták szolgálni azon nevelői
érdekeket, m elyek nélkül összes tanításunk fejleszti ugyan
tanítványainkban a kigyói okosságot, de nem az ártatlan
galamb szelídségét is egyúttal. Ki ne tudná azonban, hogy
nagy értelm esség szivnemesség nélkül veszélyes kétélű
fegyver, m elylyel az ember m ásokat s magát halálra se
bezheti !
Bizonyosan azok, kik a nevelés ügyének lelkes szol
gái, óvást látnak soraim ban korunk azon egyoldalúsága
ellen, mely m egnyugvást talál m ár ab b an is, ha a gymnasiumban kötelességszerüen űzzük a tan ítás soha nem kicsinyelhetö m unkáját, de e mellett kevés gondot vetünk azon
nevelői feladatokra, melyekben az igazi tanítás éltető erővé
fejlik s megdicsőíil. Szerintem a gym nasium nemcsak tan
intézet. V oltakép tanítói fáradozásunk jutalm a azon neve
lői eredm ényekben áll, melyekre léleknemesitő tanítás által

is a fejlődő embert, hogy valóban em berré váljék, elvezetni
tartozunk. H a tanítójában nem csak szellem deritő igazságok
ügyes közlőjét látja a tanítvány, de egyszersmind benne
tanulja tisztelni, becsülni, szeretni am a ideális szép életet,
melyre m int boldogulásának s üdvösségének föltételeire
törekednie k e ll: akkor rem élhető, hogy az iskolázás által
terjedni fog az erkölcsi élet s beteljesül a m élyelnni bölcse
lők azon követelménye, hogy a nevelés az erkölcsiség esz
méjének valósításán fáradozó tervszerű m unkásság legyen.
V ajha épen ezen nevelő czélt is m indenkor szemei
előtt tartaná az, ki a gym nasium ban ta n ít!
Ki ezen nevelői feladatokat tanitása közben is lelkesen
űzi, az válik be a mai gym nasium ban valódi tanáról, s m i
dőn m agát nevelői szolgálatai által az isteni gondviselés
öntevö eszközévé avatja, még ha a m úlandóság éjszakája
árnyékolná is be őt, vigasztalást találh at azon rem ényben,
h o g y : „non omnis m o ria r!“ É lni fog ö, — a jeles, jeles
tanítványaiban,
D arvas, 1892. ju n iu s 1.

BENKA GYULA,

Évi jelentés.
I.

Tiszti

személyzet

A .)
f 0 g-3r m . r L a s i - 0.rc1i t s u n á i c s 1888. augusz
tus 23. hat évre lett az esperességi közgyűlésen megválasztva.
Tiszte a főgymnasiuinnak s az ezzel kapcsolatban álló mellékintézelekne.k kiil- és belűgyeit az esperesség jóváhagyásának föl
tétele mellett s a tanárkar fölvilágosító előterjesztéseinek tekin
tetbe vételével intézni. E kormányzó testület ma következőleg
van szervezve : Elnök nt. -Achim Ádám esperes, kinek elnöktársa
mélts. Zsilinszky Mihály, Csongrádniegye főispánja, mint a békési
ág. hitv. ev. esperességnek felügyelője. A tanács tagjai: a.) vidé
kiek : Csermák Kálmán, Harsányi Sándor, Hrdlicska Károly,
Korén Pál, Petrovics Soma, lelkészek, Glatz Antal, Hász Sándor,
Kemény Mihály, dr. Laurovics János, Mojzsik Lajos, Székács Ist
ván, Urszinyi János, Vidovszky János, dr. Zsilinszky Endre vilá
giak ; b.) helybeliek: Sárkány János, érd. esperes, Danes Béla,
Haviár Dániel, l'ásztory Gábor, Pói Dániel, Ponyiczky Máté,
Szili'iczky János és dr. Szlovák Pál; <•..) a tanári karból: Benka
Gyula, Cliovan Károly, Delhányi Zsigmond, Mocskónyi József és
Moravcsik Géza.
II.) I g a z g a t ó : Benka Gyula, ki egyúttal a felső osz
tályokkal kapcsolt ágost, hi tv. ev. elemi fitanitó-képzőnek is
igazgatója.
C.) i P é n . z - é s g - a .z d .a .s á g - 'ü .g - y 'i v e z e t ő k .
Pénztáros: Delhányi Zsigmond. A számvevőség elnöke: Sárkány
János. Tagjai: Cliovan Károly, Danes Béla, Harsányi Sándor, Ha
viár Dániel, dr Haviár Gyula, l'ásztory Gábor, Petrovics Soma,
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Pól Dániel, Sulc/ Jenő, Sziráczky János és Vsres József. A gaz
dasági ügyek vezetésénél elnök: nt. Áchim Ádáin; tagjai: Mikolay János, ki egyúttal gazdatiszt is, JY>i Dániel, Ponyiczky Máté,
Sziráczky János és dr. Szlovák Pál.
II)
t a n u l ó s á g ' o r v o s a : dr. Szlovák l’ál, bár
e czim mellett a helybeli orvos urak kivétel nélkül mindnyájan
ifjúságbaráti szeretettel és áldozatkészséggel ellátják a bizalom
mal hozzájok forduló tanulókat, mit. hálás köszönettel fölemlíteni,
kivált e járványos tanév fokozott munkaterhét tekintve e helyütt
el nem mulaszthatom.
:í • ' ■
E.) T a n á r i s z e m é l y z e t .

a. ) Rendes r/ymnasiumi tanárok :
1. Ilonka Gyula, igazgató. Alkalmazva a gymnasium) tan
pályán 30 éve.
2. Chován Károly. Működik 30 éve.
3. Delhányí Zsigmond, osztályfő a 11-ban. Működik 39 éve,
4. Kajcsovics Soma, osztályfő a VI-ban. M. 7 éve.
5. Kút ük Endre, osztályfő a VII-ben. M. 8 éve.
6. Mocskónyi József, osztályfő a Vlll-ban. M. 9 éve.
7. Moravcsik Géza, osztályfő az V-ben. M. 15 éve.
8. Neumann Jenő. M. 7 éve.
9. Szemian Dániel, osztályfő az I-ben. M. 38 éve.
10. Valentínyi Jenő, osztályfő a IV-ben. M. 9 éve.

b. j Helyettes tanárok:
11. Grosv. Albert. Nálunk alkalmazva ez évben. M. 5 éve.
12. Liska János, osztályfő a Ill-ban. Nálunk alkalmazva
2 éve. M. 3 éve.
13. Sziráczky Gyula. M. ez évben.
14. Varga József, képző- és zene-ének-tanár. M. 8 éve.
c. ) Torna-tanár:
lő. Oláh Miklós, alkalmazva 15 éve.
cl.) Vallás-tanárokul működtek:
16. Szirmay L. Árpád, helybeli rom. hath, lelkész.
17. Szemethy Géza, helybeli róni. katli. segédlelkész
18. Ardeleáu József, kétegyházi gör. keleti lelkész.
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19. Reichardt Márk, helybeli rabbinus és
20. Schilf Adolf, helybeli izraelita fötanitö.
J e g y z e t : A/, intézet hangszereit gondozta, javította és
hangolta Korik Sándor szolnoki zongorakészitő. A melléktantárgyalc ugyancsak a lentebb felsorolt tanári személyzet által lettek
részint külön díjazás mellett, részint szívességből ellátva. Neve
zetesen a.) a tanulók dalkarát vezette Varga József; b.) a gyors
írást tanilá Katiik Endre; e.) a művészeti szabad rajzolást és
festészetet tiszt. Lányi Gusztáv, nyugalmazott tanár; cl.) a fiait czia nyelvet Moravcsik (íéza. A gymnasium tulajdonát képező
gyűjtemények őrei voltak: 1.) a tizikai múzeumé Chován Károly;
2J a természetrajzi és ehemiai szerelvényeké Neumann J e n ő ;
:i.) a zeneintézeté Benka Gyula; 4.) a rajzgyűjteményé tiszt. Lá
nyi Gusztáv és a kötelező rajzhoz tartozóké SzKáczky Gyula;
5.) a hönytar-, érem-, régiség- s esperességi levéltáré Mocskónyi
József; 6.) a tornaszerelvényeké és tanulói fürdő helyiségéé Oláh
Miklós; 7.) a tanépület, tantermek, azok fölszerelése és iskolai
kerté Székely János, iskola-szolga.

II.

A bek ebelezett tanulók névsora,
I-sö o sz tá ly .

(Osztályfő: Szemián.)
Baan Béla rém. kath. Szarvas, Békésm.
Baginyi Pál ág. ev.
„
„
Bajcsi Elemér ág. ev. Kunágota, Csanádm.
Bitskei Géza lóm. katli. T.-Bitske, Pest-Pilis-Solt-Iviskunni.
Bobor Károly ág. ev. Csépa, Jász-Nkun-Szolnokm.
Borgulya Mállón ág. ev. Szarvas, Békésm.
Boros Béla ág. ev.
„
„
Braun Aladár izr.
„
„
Buczurká József gör. kel. N.-Kamarás, Áradni.
Czira Sándor ev. ref. Szarvas, Békésm.
Csermák Elemér ág. ev. T.-Komlós Békésm.
Darida Mihály
„ Szarvas
„
Deutsch Jenő izr.
„
„
Exterde Sándor rom. kath. Kis-Jenő, Áradni.
Fekete Miklós ág. ev. Szarvas, Békésm.
Gajevszky Géza rém. kath. Szarvas Békésm.
Geiringer Salamon izr. Pitvaros, Csanádm.
Goldberger Miksa „ Szarvas, Békésm.
Golián János ág. ev.
„
„
Gyuris Mátyás „
„
„
Hajas Imre rém. kath. Szentandrás, Békésm.
Hatvani Jenő ev. ref. Gyoma, Békésm.
Härter Ádám ág. ev. M.-Berény,
Hi ez Pál
„
Szarvas
„
Hranyiczky Lajos róni. katk. Szarvas Békésm.

\
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Jamirik János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kállay Géza ev. ref. Pécska, Áradni.
Kálmán Lajos „
Gyoma, Békésm.
Kepcnyes György ág. ev. Szarvas, Békésül.
Kolm Arnold izr.
Öcsöd,
„
Kornidesz Soma ág. ev. Szarvas,
,.
Kovács Zoltán ev. ref.
„
„
Kőszegi Gyuta ág. ev.
„
„
Knncz Konrád ág. ev. Liebling, Temesm.
Lehoczky Károly „ Lalily, Rács Budrogni.
Lövy Sándor i/.r. Szarvas, Békésm.
Merez Konrád ág. ev Liebling, Temesm.
•Mocsuba Miksa róni. katli. M.-Be lény, Békésm.
Modes Ottó
„
Zombor, Bács-Bodrogm.
Molitorisz Soma ág. ev. Déva-Ványa, Jász-Nkun-Szolnokm.
Nyemcsok Lajos
„ Szarvas, Békésm.
Nyemcsok Sándor ,.
„
„
Oravecz János
„ T.-Komlós, „
Orosz Pál
„ Csorvás,
„
Pecz Lajos ev. ref. Öcsöd,
„
Petrasovits Jenő rém. kath. Szarvas, Békésm.
Pintér György
„
Szentandrás „
Pintér János ág. ev. Szenttornya,
,.
Pribelszky István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Ravasz István ág. ev. Szenttornya, Békésm. Meghalt.
Reismann Miksa izr.
tozarvas, „
Sárkány Miklós ág. ev.
„
„
Schäfer Aladár rém. katli- Gattaja, Temesm.
Schmidt Péter ág. ev. Torzsa, Bács-Bodrodm.
Srötter Soma izr. Szarvas, Békésm.
Stein Ernő
„
„
„
Steiner Jenő izr. Földeák, Csanádm.
Szabados Aiajos róm. kath. Ozibakháza, Jász-Nkun-Szolnokm.
Cs. Szabó Gyula ev. ref. Gyoma, Békésm.
Szebegyinszky János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Szlovák Jenó
„
„
„
Szluika Ervin ág. ev. Bér, Nográdm.
Thalheimer Lajos ág. ev. Torzsa, Bács-Bodrogm. Kibetegidttt.
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Ungár Aladár izr. Tisza-Várkony, Jász-Nkun-Szolnokm.
Wéber Frigyes lóin. kath. Szarvas. Békéim.

M agántanuló:
Benczúr Béla ág. ev. Szarvas, Békésm.
Ifjú Haraszti Tivadar ev. ref. Istvánháza, Jász-Nkun-Szolnokm.
Összeg: 67.
I l - i k o s z tá ly .

(Osztályfő: Delhányi.)
Baginyi Endre ág. ev. Szarvas, Békésm.
Bencsik Pál r. katli. Szentandrás ,,
Blázy Ernő ág. ev. Kis-Kőrös I’est-Pilis-Solt-Kiskunm.
Brózik Károly „
Szarvas, Békésm.
Bukovinszky János ág. ev. Nagy-Kondoros, Békésm.
Chrenka Emil ág. ev. Bánhegyes Csanádm. Ismétlő.
Chrenka Mihály „
„
„
Dohozy János
„
Mező-Bérény, Békésm.
Frenyó Sándor ág. cv. Déva Ványa, Jász-Nkun-Szolnokm,
Gedinger Géza izr. Szarvas, Bekésni.
Grün féld Oszkár izr. „
„
Hanke Emil r. kath. Tót-Koiulós, Békésm.
Hrivnák János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Huba János
„
„
„
Klénk Samos
„
„
„
Komlószky János „
„
. „
Koncz Jenő ev. ref.
„
„
Kovács Géza ág. ev. Pilis, Pest-Pilis-Solt-Kiskunm.
Kozonich Aladár r. kath. Bukovecz, Temesm.
Krausz Jenő izr. Tápió-Bicske, Pest-Pilis-Solt-Kiskunm.
Krcsmarik Endre ág. ev. Szarvas, Békésm.
Lózsa László ág. ev, Puszta-Porgáuy, Torontálm.
Muzsay Sándor r. kath. Taucz, Aradin,
Nagy Károly ág. ev. Puszta-Földvár, Békésm.
Pásztory Jenő ág. ev. Szarvas, Békésm. Meghalt.
Plavecz Mihály „
Petrovácz Bács-Bodrogm.
Prazuovszky Géza r kath. Szarvas, Békésm.
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Rohoska Béla ág. ev. Szarvas, Békésm.
Rohoska Géza
„
„
„
Salacz Elemér r. kath. „
„
Sonkoly Márton ág', ev. „
„
Szabados István r. kath. Czibakháza, Jász-Nkun-Szolnokm.
C. Szabó Bálint ev. rcf. Gyom a., Békésm.
Szenes Béla ág. ev. Szarvas,
„
Székely János „
„
„
Szilágyi Bálint ev ref. Gyoma,
„
Szrnka Soma ág. ev. Szarvas,
„
Teplány Lajos „
Tót-Komlós, „
Vitéz Lajos ág. ev. Orosháza,
„
Weinberger Béla izr. Szarvas,
„
Weisz Mór izr.
„
„
Wolfmann Nándor izr.
„
„

M aagántanuló:
b. Ditfurth Henning Hans Hoiinár ág. ev. Zaránd, Aradm.
Összeg : 43.
III-ik o s z tá ly .

(Osztályfő: Liska.)
Albusz Frigyes ág. ev. Torzsa, Bács-Bodrogm.
Baán Zoltán r. kath. Szarvas, Békésm.
Blaskó Lajos ág. ev. Öcsöd,
„
Böhm Béla izr. J.-Nk.'-Szolnokin. Kilépett.
Christoph Frigye-, r. kath. Szarvas, Békésm.
Csermák Lajos ág. ev. Déva-Ványa, J.-Nk.-Szolnokin.
Czinkoczki János „ Szarvas, Békésm.
Dén Bálint ág. ev. Puszta-Vizes, Csanádm, Kilépett
íJérczy Antal r. kafh. Szarvas, Békésm.
Uérczy József
„
„
„
Félix László ág. ev.
„
„
Forsner Miksa izr.
„
„
Görbe Gyula ág. ev. Tót-Komlós, „
Grexa Mihály „
Szarvas,
„
Gucsa György „
Petrovácz, Bács-Bodrogm.

I
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Harsányi József ág. ev. Csorvás, Bekésm.
Horváth Béla
„ Tót-Komlós, „
Hraskó Kálmán
„ I’iIis, Pest-Pilis-Solt-Kiskunm.
Jantsovils Emil
,, Gyula, Békésm.
Jan úrik Pál
„
Szarvas, „
Keller József
„ P.-Földvár, Békésm. Meghalt.
Kernucli Emil
Sándorfalva, Tórontálm.
Kiss Mihály
„ Szarvas, Békésm.
Kohn András izr. Szentandrás, Békésm.
Lászlúffy Lajos r. kath. Szarvas, „
Lévay Béla
„
Csanád-Apácza, .Csanádm.
Lux Endre ág. ev. Mező-Berény, Békésm.
Markovils Pál gör. kék Sajtény, Csanádm.
Magda Livius
„
Eeska, Torontálm.
Mecséry Gyula ág. ev. Orosháza, Békésm.
Megele László r. katli. Gyula-Vári, „
Menczer Aladár izr. Szarvas, Békésm.
Neu Béla
„
„
„
lYtrovits Aurél gör. kel. Nagy Pél, Áradni.
Ritter Sándor ág. ev. Orosháza, Békésm. Kilépett.
Selineer Zollán izr. Szentandrás,
„
Stéger Hugo
„ Oszkár-Major, Jász-Nkun-Szolnokm.
Siimeghy Ferencz r. kath. Apátfalva, Csanádm.
Szabó Pál ág. ev. Orosháza, Békésm. Kilépett.
Szenes Jenő ág. ev. Szarvas, Békésm.
Szó)lóri Sándor izr. Tisza-Sz.alók, Jász-Nkun-Szolnokm.
Trokan Sándor ág. ev. Kosztolna, Nyitram.
Wallncr György „
Merő-Bcrény, Békésm.
Zábőji Gusztáv „
Kis-Kőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskunm
Összeg: 44.

IV -ik o s z tá ly ,
(O sztályfő: V a le n tin y i .)
\
Balogh János r. kath. Budapest, Kitépett.
Benczúr Lajos ág. ev Szarvas, Békésm.
Beujáqs Gusztáv ág. ev. N-Palánka, Bács-Bodn gm.
Boros Kálmán ág. ev. Szarvas, Békésm,
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Csepely József r. kath. Nagy-Várad, Biharm.
Dérczy István
„
Szarvas, Békésm.
Droppa Samu ág. ev. Tót-Komlós, „
Eördögh Béla ág. ev. Csépa, Jász-Nagykun-Szolnok.
Exterde Andor br. r. kath. Kis-Jenő, Aradm.
Goldberger Ödön izr. Szarvas, Békésm.
Grósz Nándor izr. Vésztő,
,,
Gutmann Jenő „ Szarvas,
„
Kicska Gusztáv ág. ev. Nagy Bodok, Nyitram.
Kincses Elemér ev. ref. Gyula, Békésm.
Kocsiss Dezső r. kath. Elesd, Biharm.
Kralovánszky Imié ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kuczián Géza ág. ev. Mezö-Berénv,
„
Kutni András r. kath. Szarvas,
„
Elküldetett.
Lacliata Mátyás ág. ev. Tót-Komlós,
„
Ludig György r. kath. Arad, Aradm.
Majercsik János ág, ev. Szarvas, Békésm.
Marcsek Ferenez „
„
„
Muzsay Kálmán r. kath. Taucz, Aradm.
Nyácsik Béla ág. ev. Kis-Szemlak, Temesm.
Pálka Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Pe|yoyics György gör. kel. Battonya, Csanádm.
Plank Ferenez r. kath. Vácz, Pestm.
Ponyiczky Lajos ág. ev. Szarvas, Békésm.
Povázsay Endre ág. ev. Csaba, Békésm.
Prokopp Endre r. kath. Kevermes, Csanádm. Kibet,egűit.
Robitsek Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Rostás János r. kath. Pécska, Aradm. Kilépett.
Sárkány János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Sárközy Imre ev. ref. Kúnhegyes, Jász -Nagy kun-Szolnokm
Schäfer Jenő r. kath. Gattája, Temesm,
Schlesinger Ármin izr. Szarvas, Békésm.
Szalay András r. kath. P.-Báboczka, Békésm.
Szalay Sándor ág. ev. Bánfáivá,
„
Szeleesényi Benő ág. ev. Alberti, Pestm.
Szrnka György ág. ev. Szarvas, Békésm.
Thaly István ev. ref. Lippa, Aradm.
D. Tóth Ferenez ev. ref. Dévaványa, Jász-Nkíui-Szolnokm.
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Vitályos Béla ev. ref. Öcsöd, Békésm.
Weigert Mihály ág. ev. Mezö-Berény, Békésm.
Weinberger Márton izr. Szarvas,
„
Záboji Béla ág. ev. Kis-Körös, Pestm.

Magántanuló :
Bozóky Álmos r. kath. Szarvas, Békésm.
Összeg: 47.
V -ik o sztá ly .

(Osztályfő: Moravcsik.)
Balogh Alajos r. kath. Budapest. Évközben kimaradt.
Becker Jakab ág. ev. Új-Verbász, Bácsm.
Biró Barnabás r. kath. Szarvas, Békésm.
Bonomi Géza
„
Apácza, Csanádm.
Bozóky Gyula
„
Kunszentmárton, J.-Nkun-Szolnokm.
Chován Károly ág. ev. Amhrózfalva, Csanádm.
Clementis Jenő ág. ev. Ipoly-Szécsénykc Hontm.
Csermák Sándor ág. ev. Tóth-Komlós, Békésm.
Dobay Károly r. kath. Csaba, Békésm.
IJrázsity Vazul gór. kel. Szerb-Keresztúr-Torontálm.
Ehrmann Ferencz r. kath. Szarvas, Békésm.
Eichardth Károly ág. ev. Petravácz, Bácsin.
Exterde Kálmán br. r. kath. Kis-Jenő, Aradm.
Fehér Géza ág. ev. Tápiő-Szele, Pestm.
Félix Antal ág. ev. Csaba, Békésm. Meghalt.
Filyó György ág. ev. Szarvas, Békésm.
Fisbein Aladár izr.
„
„
Göttche Frigyes ág. ev. Cservenka, Bácsin.
Gulyás Péter r. kath. Szarvas, Békésm.
Haty Ödön ev. ref. Mezőberény, „
Hipszky Endre ág. ev. Szarvas, „
Jandó Pál r. kath. Kondoros, Békésm.
Janovics Kálmán ág. ev. Szarvas, Békésm.
Jeszenszky Elek
„
„
„
Judt Károly ág. ev. Cservenka, Bácsm.
Kocsondy Gyula ág. ev. Orosháza, Békésm.
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Kovács Kálmán r. kath. Czibakháza. Jász-Nkún-Szolnokm.
Kölbl József r. kath. Szarvas, Hékésni.
Laurovics Zoltán ág. ev. Nagylak, Csanádm.
Lehoczky János
„ Petravácz, Bácsm.
Lózsa Jenő ág. ev. P.-Porgány, Torontálm.
Magda Gyula gör. kel. Ecska, Torontálm.
Margócsy Gyula ág. ev. Aszód, Pestm.
Medveczky Géza r. kath. Tiszafüred, Hevesni.
Mihálfi Géza ág. ev. Szarvas, Békési».
Molitórisz József ág. ev. Pitvaros, Csanádm.
Molnár Mihály
„
Tóth-Bánhegyes
Neu Ferencz izr. Szarvas Békésm.
Ösapai Lajos ág. ev. Gyónna, v
Pavlcnda János ág. ev. Besztorczebánya, Zólyomul.
Pásztori Gyula
„
Szarvas, Bekésm.
Petro vies Mihály gör. kel. Battonya, Csanádm.
Pollacsek József izr. Déva-Vénya, JászNkún-Szolnokm.
Popovics Döme gör. kel. Petrovácz, Bácsm.
Popavics József
„
Bnlza, Krassó-Szörénym.
Szalay Kálmán ág. ev. Bánfalva, Békésm.
Szatmáry János r. hath. P.-Földvár, „
Szolimán István r. kath. Déva-Ványa, Jász-Nkún-Szolnokm.
Tessényi Károly ág. ev. Apatin, Bácsm.
Unger Tibor r. kath. Csaba, Békésm.
Wagner Vilmos ág. ev. Uj-Verbász, Bácsm.

Magántanuló:
Török Jenő róni. kath. Szolnok, Jász Nkún-Szolnokm.
Összeg: 52.
V l-ik o s z tá ly .

(Osztályfő: Kmjcsovics.)
Bartl István ág. ev. P.-Csákó, Béhéstn.
Bródy Kálmán izr. Gyula,
„
Bukovinszky Mihály ág. ev. Kondoros, Békésm.
Csermák Jenő ág. ev. Tót-Komlós,
„
Danes Szilárd ág- ev. Szarvas, Békésm.
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Dérczy Ferenc,z r. kath. Szarvas Békésm.
Elcsánszky Zsigmond r. katli. Battonya, Csanádira
Lülóp 1jajos r. kath. Kurtics, Áradni.
Götz István
„
Katiin, Teinesm.
Győrffy Mátyás ev. ref. Turkeve, Jász-Nkun-Szolnokm.
Győry Vilmos
„
Öcsöd, Békésm.
Gyurik Mihály ág. ev. Szarvas, „
Holmik Celesztin r. kath. „
„
Horeczky Kálmán ág. ev. Péteri, Pest Pilis-Solt Kiskunul.
Horeczky László
„
„
„
Kis Albert ev. ref. Vésztó, Békésm.
Kleindl József r. kath. Boros-Jenő Áradni.
Kollár János ág. ev. Mező-lterény, Békésm.
Kondacs Soma „
Szarvas,
„
Koren Pál ág. ev. Pitvaron, Csanádi»Kovács János ev. ref. Tisza-Bura, Jász-Nkun-Szolnokm.
Kristoffy Árpád r. kath. Gsaha, Békésm.
Liszka Nándor ág. ev. Szarvas,
„
Lusztig Sándor izr. Budapest.
Lusztig Sándor izr. Szarvas, Békésm.
Markus Mihály gör. kel. Gyula, Békésm.
Mátyás Szevér
„
Ö-Pécska, Áradni.
Mecséry József ág. ev. Orosháza, Békés n.
Meitner József izr. Szarvas,
„
Melis István ág. ev.
„
„
Mihályházi László r. katli. Elesd, Biharra.
Miklian Ödön ág. ev. Aszód, Pestm.
Molitor János r. kath. Zsolna, Trcneséinn.
Ortniann Albert „
P.-Csengod, Pestm.
Paal Zoltán
„
Kőbánya, Pestm.
Picha József
„
Csaba, Békésm.
Raksányi Elemér ág. ev. Dumegyház, Pest.
Schäfer Lajos r. kath. Gattaja, Temesm.
Schiff Izidor izr. Szarvas, Békéim.
Such Soma ág. ev. Csaba,
„
Szemian Dénes ág. ev. Szarvas, Békésm.
Szerem ley Tihamér ev. ref. Turkeve, Jász-Nkun-Szolnokm.
Sztojkovits Viktor gör. kel, R.-Pécskc, Aradra.
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Tory Dezső
Czeglécl, Pestm.
Trokán Milán ág. er. Kosztolna, Nyit ra m.
Varga János
„ Csaba, Bekésm.
Wagner Károly „
Uj-Verbász, Bácsin.
Ziisz Emil izr. Szarvas, Békésm.

Magántanulók:
Graf József r. kath. Orosháza, Békésm.
Petrovits György gör. kel. Pécska Aradm.
Sepeczán Péter gör. kel. Temesvár, Tetnesm.
Such István ág. ev. Csaba, Békésm.

Tanitókópzöbeliek:
Kürtössy József ág. ev. Nyíregyháza, Szabolcsin.
Összeg: 53.
V II-ik o s z tá ly .
(Osztályfő:

Katiik.')

Balás József r. kath Teruova, Aradm.
Bányai Kálmán ev. rét. Békés, Békésm. Évk. kilepett.
Benba Pál ág. ev. Szarvas,
„
Beyer Fülöp „
Kiskér, Bácsin.
Beide István unitárius Szolnok, J.-Nk.-Szotnokm. Evk. kilépett
Bobvos Soma ág. ev. Szarvas, Békésm,
Bozóky Mátyás r. kath. Kun-Szt.-Márton, J.-Nk.-Szolnokm.
Danes Szilveszter ág. ev. Török-Szt.-Miklós,
„
Deheleán Adorján gör. kel. Battucza, Aradm.
Geiringer Károly izr. Pitvaros, Csanádm.
Horváth Taksony ág. ev. Nagy-Tószeg, Torontóim. Évk. kilépett.
Hunyady István r. kath. Bajos-Szénás,
Kié Sándor r. kath. Makó, Csanádm.
Kováts Sándor r. kath. Vácz, Pestm.
Lábos János gör. kath. Bács-Keresztur, Bacsm.
Lengyel Sándor ág. ev. Szarvas, Békésm.
Lózsa Kálmán
„
P.-Porgány, Torontálm.
Lustyik Jáuos
„
Szarvas, Békésm.

28

Margócsy Aladár „
I)una-Fgyháza, Pestni.
Mibálfl Károly
„
Csengőd,
„
Petrovits György gör. kel. X.-Pél. Áradni.
Ponyiczky Kálmán ág. ev. Szarvas, Békésm.
Povázsay Máté
„
Csaba,
„
Praznovszky Ferencz r. kath. Szarvas, „
Rázsö Zoltán év. ref. P.-Kakat, Jász-N.-K.-Szolnokul.
Rell Lajos ág. ev. Szarvas, Békésm.
Szász József „
Orosháza, „
Sziráczky Kálmán ág. ev. Szarvas, Békésm.
Vidovies István r. katli. Orosháza Békésm.

Miaydntanulók:
Bonoini Győző r. kath. Csanád-Apácza, Csauádm.
Guttinann lnne izr. N.-Pél, Aradai.
Klug Gyula, ág. ev. Kula, Bácsin.
Szilágyi Pál gör. kel, N.-Pél, Áradni.

Tanitókepzőbeliek:
Raksányi Árpád ág. ev. Budapest.
Szlovák Pál
„
Szarvas, Békésm.
Trnovszky Márton „
„
„
Összeg : 3(>.
V lI I-ik o sz tá ly .

(Osztályfő : Mócskonyi.)
Ácliiin Károly ág. ev. B.-Csaba, Békésm.
Balázs Ádám
„
„
„
Bácsy Gyula ev. ref. Gyoma,
„
Básthy Attila r. katli. Szolnok, Jász-Nkun-Szolnok.
Belopotoczky György ág. ev. Szarvas, Békésm.
Blattnyák György ág. ev. Temes-Butyín, Temesin.
Blázy Lajos ág. ev. Kis-Kőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskuirn.
Fuksz Béla izr. Szarvas, Békésm.
Gálik János ág. ev Czibakháza, Jász-Nkun-Sszolnokm
Gosztonyi Fereucz r. katli. Fekete-Bátor, Biharúi.
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Grün Eudre izr. Szarvas, Békésül.
Halászy Lajos r. kath. Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kiskunm.
Hoffer Dezső izr. Gyula, Békésm.
Holdi Jenő r. kath. Békés. Békésm.
Hrdlicska Lajos ág. ov. Nagylak, Csanádm.
Huszerl Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Jancsók Endre ág. ev. Csaba, „
Klein Lajos izr. Makó, Csenádm.
Kovács Károly r. katli. Czibakháza, Jász-Nkuu-Szolnokm.
Králik Dániel ág ev. Szarvas, Békésm.
Králik Pál
Ivrámer Gásztáv ág. ev. Mező-Berény, Békésm.
Kiinsztler János
„
Bonyhád, Tolnám.
Lichtenstein Zoltán ág. ev. Orosháza, Békésm.
Ludig István r. katli. Arad, Aradin.
Aíisley Kálmán ev. ref. Gyula, Békésm.
Molitorisz Lajos ág. ev. Szarvas, Békésm.
Oláh Mihály r. kath. Battonya, Csanádm.
Petritz József „
Szarvas, Békésm.
Petrovics Iván gör. kel. Battonya, Csanádm.
Ritzel Ádám ág. ev. Bonyhád, Tolnám.
Salacz Aladár r. kath. Szarvas, Békésm.
Sáfár Sándor ev. ref. Mező-Túr, Jász-N.-K.-Szolnokm.
Sándor Viktor gör. kel. Birkis, Krassó-Szörénym.
Schwieger Sándor r. kath. Mező-Túr Jász-N -K.-Szolnokui.
Szász István ev. ref.
„
„
Szilágyi Jenó gör. kath. Kövesliget Mármarosm Évk. kilépett.
Szilvásy Sándor r. kath. Mező-Túr, Jász-N.-K.-Szolnokm.
Sztraka Ernő ág. ev. Csaba, Békésm.
Tóth Károly ev. ref. Rittberg Teinesm.
Trokan János ág. ev. Kosztolna, Nyitram.
Ungár Sámuel izr. Török-Szt.-Miklös, Jász-N.-K.-Szolnokm.
Varga Lajos ev. ref. Gyula, Békésm.
Zitkovszky Béla r. katli. Pancsova, Torontálm.

Magántanulók :
Micsátek Vladimir ág. ev. Kiszács, Bácsin.
Szerb Péter gör. kel. Fekete-Győrüs, Biharm.
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Tn nitókepzöbeliok:
Krsnyák Mihály ág. t;v. Szarvas, Békésni.
Marcsek György
„
,,
Rideg János .
„
„
„
Slajchó Mihály
„
„
„
Összeg: 50.
V é g ö s s z e g : 392.

III.

Az előadott tantárgyak vázlata.
Az ág. hitv. ev. egyetemes gyűlés által 1884-ben megálla
pított s az egyházi főhatósága alatt álló hazai prot. autonom tan
intézetekre kötelezőnek kimondott tanítási tervezet lehető meg
tartása mellett végezte főgymnasiumunk didaktikai feladatait ez
évben is. Csekélyebb eltérések e tanítási tervezettől részint helyi
viszonyok kényszerűségéből, részint időként keletkezett országos
intézkedések ünkénytes tekintetbe vételéből származtak s min
denkor a főgymnas. iskolatanács tudtával és helyeslő beleegye
zésével lettek életbe léptetve.
E csekélyebb eltérések á következők :
Az I. osztályban a német nyelv tanításával felhagytunk e
tanévben. Ennek oka abban leli magyarázatát, hogy vidékünk
több nyelvű lévén, kezdőkkel szemben nem lehet elég gondot
fordítanunk a magyar nyelvnek, mint tannyelvnek, mennél gyor
sabb és alaposabb megtanulására, melyben a belépők nem mind
egyike mutat elég biztosságot akár családi körülményei, akár
előző iskolázottsága miatt. Átmenetesen még a II. osztály foglal
kozott a nénid tel ez évben ; de már a reánk következő tanévben
az I. és 11-ból a német nyelv kimarad, hogy annál több tanórát
fordíthassunk a magyarra és latinra, mint a gymn. nyelvoktatás
alapvető tantárgyaira.
Az Y. és VI. osztályban a görög nyelv tanulása alól a szü
lők — illetve gyámok — beleegyezésével fölmentett tanulók meg
felelő heti óraszámban tanulták a görögöt pótló tantárgyakat.
Ezen újítást — sajnos, hogy nagyon megkésve — holytelenité
az. egyetemes tanügyi bizottság véleményes jelentése alapján az
1891-ben tartott prot. egyetemes közgyűlés; de beismerd e mel
lett azt is, bog}’ a hol a helyzet, azt sürgeti s az intézet évi
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költségvetése oz újabb terhet elviselhetővé teszi, ideiglenesen kisérletkép a görög nyelv alóli fölmenfés megengedhető. Főgymnasiumunk azon kötelezettséggel állván szemben, hogy immár két
tanéven át a görög tanulása alól fölmentett tanulóit átvezesse a
gymnasiumon, a görögpótló tanításról jövőben is gondoskodni tar
tozik. Négy év tapasztalata jobban kioktat bennünket e reform
értékéről, mint a puszta elmélet.
Csekélyebb eltérés volt e tanévben az is, hogy az V., VI
VII., Vili. osztályok görög óráit — már csak azért is, hogy a
görögöt pótló órákkal szemben az órabeosztás arányossá váljék,
— üt helyett négyre korlátoztuk. Különben az V. és VI. osztá
lyok görögöt önkényt tanulni kívánó ifjai számban kissé megíogyva, megkönnyítették azt a feladatot, hogy velük rüvidebb idő
alatt is végezhető legyen mind az, mit a tanterv e tantárgybői előír.
Jelentéktelenebb eltérés az egyetemes tan tervtől az is, hogy
az I. és II. osztály előirott énektanítása helyett a szépírást vet
tük elő, miután évek óta azt tapasztaltuk, hogy vidékünk nép
iskoláiból sorakozó tanulóink ügyesebbek az éneklésben, mint az
írásban s különben is a valhístanitással kapcsolatban gyakoroljuk
a szokottabb egyházi énekeket s a tanulói dalkar gyakorlataiban
mind azt részvételre utasítjuk, ki hasznavehető hangjával Ízlésé
vel s ügyességével az ifjú kedélyt nemesitö e közös vállalatba
beillik.
Különben e tanítás menetét, beosztását, osztályok szerinti
terjedelmét részletesen a következőkben vázoljuk:
A.) E g y e t e m e s e n

k ö t e l e z ő ta n tá - r g '3 7 - s ik :.

I. o s z tá ly .
1. Valldstan, heti 2 óra. Ószövetségi történetek, mint a kér.
hit- és erkölcstan alapját képező ismeretkör, elbeszélve és beta
nítva. Válogatott egyházi énekek betanítva. Kkünyv Pálfi. Tanár :
S

zem iá n

.

2. Magyarnyelv, heti 5 óra. Egyszerű mondat Szinnyei Jó
zsef nyelvtana nyomán; beszédrészek felismerése, szóragozás, szó
képzés ; hetenkint írásbeli házi feladvány. Delháuyi olvasóküny3
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véből

48

m ondva.

o lv a s m á n y

Tanár

: D

fe jte g e tv e

és

e m lé k e lv e ,

51

o lv a sv a

és

e l

e l h á n y í.

3. Latin, heti 6 óra. Scliultz—Dávid-féle latin nyelvtan és
gyakorlókönyv vezérfonala mellett haladva elővéve volt a rendes
névszókról, elöljárókról és igékről szóló rész megfelelő fordítási
gyakorlatokkal Átdolgozva 60 gyakorlat. Tanár : S z e m i a n .
4. Földrajz, heti 3 óra. Az I-sö félévben Magyarország föld
rajza s a 11-ik félévben Európa egyes országainak leírása. Kkönyv
Hunfalvi János. Tanár : S z e m i a n .
5. Mennyiségtan, h e ti 3 ó ra . S z á m ir á s, t iz e s r e n d s z e r , n e v e z e t t
é s n c v e z e t le n e g é s z s z á m o k k a li

s z á m v e té s ; k ö z ö n s é g e s - é s t i z e 

d e s t ö r t e k ; m é te r -m é r té k . T a n á r : D e l h á n y í .

6. Mértani rajz , heti 2 óra. A geometria elemei, pont, v o n a t,
szög keletkezése és mérése. A háromszög keletkezése, oldalai,
szögei, csúcsai, magassága; a háromszögek osztályozása. A négy
szögek keletkezése és osztályozása. A sokszögek. Ezzel Kapcso
latban a diszitményi rajz elemei vétetek elő. K. k. LandauWuhlrab Geometriája. Tanár: S z i e á c z i c y .
7. Szépírás, heti 1 óra. Lövényi iitemirása nyomán tekintet
tel a szabályos é s könnyed betűalakitásra. Tanár: S z i e á c z k y .
II. o s z tá ly .
1. Valldstan, heti 2 óra. Új-szövetségi történetek, mint a kér.
hit- és erkölcstan elemi ismeretköre, elbeszélve és tanítva. Válo
gatott egyházi énekek begyakorolva. Kkönyv Pálíi. Tanár: S z e m i a n .
2. Magyarnyelv, heti 4 .óra. Kézi könyv: Szinnyei József dr.
Iskolai magyar nyelvtana II. rész és Olvasókönyve (II). Az előző
évi tananyag átismétlése után a határozók tana tüzetesen, u. m
rágós és névutós határozók. Összetett mondatok és pedig: a mellé
és alárendelt mondatok. Idézet: az egyenes és függő beszéd.
Összevont s többszörösen összetett mondatok. írásbeli dolgozatok.
T anár: Gnoss.
3. Latin , heti 6 óra. Égész alaktan. Fordítási gyakorlatok:
latinból magyarra 42 darab elemezve és fordítva; magyalból la
tinra 33. Kk. Sehulcz Dávid latin nyelvtana és olvasókönyve.
Tanár: D e l h á n y í .

4. Német, heti 2 óra. K. k. Ballagi Károly német nyelvtan.
Olvasás, irás, szavak emlékelése. A segédigék főbb igealakjai.
A declinátiók begyakorlása a magyarból németre és viszont való
fordítási gyakorlatok felhasználása mellett. Mondatok átalakítása.
Tanár : G r o s s .
5. Földrajz , heti 3 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrá
lia földrajza. Az egyes földrészek természeti viszonyai, tagoltsága,
éghajlati viszonyai, lakosai. K. k. Dr. Hunfalvy János földrajza.
Tanár: S z i r á c z i í y .
6. Mennyiségtan, heti 4 óra. Közönséges és tizedes törtek is
métlése ; arányok, arányiatok, kamatszámolás, olasz gyakorlat,
középszám, arányos osztás, burkolatsúly számítás, mérték átszá
mítások, fontosabb idegen pénzek. Kk. Békési Gyula közönséges
számtana Il-dik osztály számára. Tanár: D e l h á n y i .
7. Mértani rajz, heti 2 óra. A szerkesztő sikmértan alapele
mei. A háromszögek szerkesztése, egybevágósága. A parallelogram
szerkesztése, tulajdonságai. A hasonlóság mibenléte. Ezzel párliuzamban sikdiszitmények és térkép rajzolás. K. k. Landau-Wohlrab
Geometriája. Tanár: S z i r á c z k y .
8. Szépírás, heti 1 óra. Lövényi ütemirása szerint az első
félévben magyar, a második félévben a német lett gyakorolva.
Tanár: S z i r á c z k y .
III. o sz tá ly .
1.

Vallás, heti 2 óra. Á keresztény egyház története Haan

Lajos Kkönyve szerint. A kér. egyház keletkezése, fejlődése, el
terjedése s a reformatio története. Egyházi énekek gyakorolva.
T anár: L i s k a .
2. Magyar, heti 4 óra. K. k. Szinnyei József dr. Rendszeres
magyar nyelvtana és Lehr—Riedl Olvasókönyve (lit. r.) Hang
tan. I. Szótan: 1. Névszók : főnév, melléknév, számnév, névmás,
névelő, határozószó, kötőszó. 2. Igék. II. Mondattan: az egyszerű
mondat és nemei. Mondatrészek: alany, állítmány, kiegészítő,
tárgy, határozó, jelző. Összetett mondat: 1. Mellérendelt monda
tok: kapcsolt, elválasztó, ellentétes, magyarázó és következtető
mondatok és kötőszavaik. 2. Alárendelt mondatok: alanyi, tárgyi,
3*
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határozó, kiegészítői és jelzői mellékmondatok és kötőszavaik.
Körmond: t írásbeli dolgozatok. Tanár : G r o s s .
3. Latin , heti 6 óra. Mondattan Schnitz Dávid latin nyelv
tana nyomán. Az alaktan ismétlése, az egyes esetalakok mondat
beli functiója, az infinitivus a mondat kapcsolatában, acc. c. intinitivo. Olvasmány: Elischer József könyvéből Livius I. rész 1 8.
és 25- 28. fejezet, könyvnélkül is. A Dávid-féle gyakorló könyv
ből 26 darab részint otthon, részint az iskolában fordítva. Ta
nár : L i s k a .
4. 1Német nyelv , heti 3 óra. K. k. Hoffmann Mór Német nyelvés gyakorlókönyve I. r. Olvasás, irás. Főnevek ejtegetése határo
zott és határozatban névelővel. A melléknév főnévvel ejtegetésé
nek három esete. A melléknév fokozása. A viszonyszók. A név
mások. Számnevek. Sein haben és werden segédigék liajlitása.
Az igeragozás a cselekvő formában. Olvasmányul s fordításul
szolgáltak: Geschichten von Heracles czimű olvasmánysorozat,
valamint a tankönyben előforduló magyar-német fordítási gyakor
latok. írásbeli dolgozatok. Tanár : G r o s s .
5 Földrajz, heti 2 óra. Fontosabb phvsikai tünemények, a
mathematikai és physik ii földrajz. Tankönyv: Dr. Schmidt. Ta
n á r : Ch q v á n .

6. Történelem , heti 2 óra. K. k. Dierner—Miliálíi Magyaror
szág története. A magyarok bejövetele előtt Magvarorszság terü
letén lakó népek. A honfoglalás és liarczi vállalatok ideje. Ma
gyarország az Árpád-házból származott kiiályok al att. Az Anjouk
korszaka s örökösei. A Hunyadiak és Jagellók kora. Magyaror
szág a Habsburgok alatt. Tanár : G r o s s .
7. Mennyiségtan, heti 3 óra. A törtek és egyszerű hármas
szabály ismétlése után : Összetett hármasszabály. Kamatszámítás.
Lánczszabály. Arányos osztás. Elegyítést feladatok, K. k. BékésiIllés: közönséges számtan 1 1 1 . Tanár: Y a l e n t i n y i .
8. Mértani rajz, heti 2 óra. A körre vonatkozó tételek, küllő,
átmérő, metsző, húr, iv. Elypsis, parabola, hyperbola, szerkesztése
és érintője. A kerekény és csigavonal szerkesztése. Ezzel párhu
zamban a diszitményi rajz vétetett elő Audé! mintái nyomén
E. k . Landan-Wohlrab Geometriája. Tanár: S z i r á c z k y .
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IV. o sztá ly .
1. Vallás, heti 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan. K. k. Német
Károly: Keresztény hit- é s erkölcstan. T m á r : V a l e n t i n y i .
2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Pengi Stilisztikája és Olvasókönyvi:; Lehr „Arany Toldija.“ Arany Toldija tartalmilag, szer
kezetileg és stilisztikáikig fejtegetve. Nyolcz ének emlékeivé. A
magyar hangsnlyos és részben időmértékes verselés gyakorlati
ismertetése. Havonként 2 stildolgozat: elbeszélés, értekezés, le
írás és fontosabb közéleti fogalmazványok. Tanár: K u t l i k .
3. Lalin, heti (5 óra. Idők-, módok-, az ige főnévi és mellék
névi alakjainak mondatbeli fnnctiöja, a kötőszók lnnctiója. Tan
könyv: Schnitz Dávid latin nyelvtana. Olvadtak Liviimből If. cap.
22 III. cap 31; a prosodia begyakorlására Oviditisból Met. Vili.
018—7I<); Fast. II. 087 710. Phaedrusból az 1., ti., 11. mesét.
Olvasókönyv: Elischer Józsét. Fordítottak latinra a gyakorló
könyvből 35- 50 és 67 70-ig, 34 gyakorlatot. Zárthelyi dolgo
zatot készítettek 0-ot, diétáit magyar szöveg titán. Tanár : C i i o v a x .
4. Kémet, heti 2 óra. K. k. Hoffor K. Német nyelvtana és
Olvasókönyve. Prózai olvasmányok alapján a nyelvtani ismeretek
bővítése különös tekintettel a szófíízés és mondatszerkesztésbeli
sajátságokra, minden leczkéhez t zótár, előkészülés és mondatátalakitásik Havonkint 2 stildolgozat. Tanár: K u t l i k .
5. Fölárai», heti 3 óra. K. k. Mihálfi József Magyarország
is Ausztria földrajza. Az osztrák-magyar monarchia természeti
viszonyainak, politikai és társadalmi állapotának ismertetése.
Tanál-: Gauss.
6. Történelem, heti 4 óra. Az ókori keleti népek s a görögök
történelme. Megfelelő olvasmányok főleg Plutarchból. K. k. Szi
lágyi Sándor: egyetemes történet I. Tanár: V a l e n t i n y i .
7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Levezetés az algebrába. A négy
alapművelet algebrai egész és törtszámokkal. A mértani halad
ván}-. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel. Arányok. K. k.
Mocnik-Areiiitein-Schmidt „Algebra.“ Tanár: N e u m a n n .
8. Ásványtan, heti 2 óra. Cliemiai előismeretek, ásványtár,
kőzettan, földtan. Tankönyv: Dr. Rőtli S. Tanár: C i i o v a n .
s
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9.
Mértani rajz , heti 2 óra. Mértani elemek a térben. Stereometria. A síkokról általában ; a koczka, egyenes és ferde ha
sáb, gúla, henger, kúp és gömb ismertetése. Testek perspektívád
rajzolása és árnyékolása tussal. K. k. Landau-Wohlrab Geomet
riája. Tanár: S ziráozky.
V. o s z tá ly .
1. Vallás, heti 2. K. k. Batizfalvy „Biblia Ismertetése.“ Az
ó- és újszövetségi könyvek irodalmi ismertetése, alkalmatos rész
letek olvastatása. Tanár: Krajcsovics.
2. Magyar heti 3 óra. Szerkesztés tan. A szerkesztés szabá
lyai műpéldákat szemlélve s végül rendszerbe foglalva a tankönyv
nyomán. Rendszeres verstan. ítornánczok, balladák, lyrai költe
mények. Havonkint egy stildolgozat. K. k. Dengi J. szerkesztéstan és költői olvasmányok. Greguss Á. költészettan. T an ár: MoBAVCSIK.

3. Latiti, heti 6 óra. C. Julius Caesar Comm. de hello Gallico (ed. Teubneri) I. k. egészen, a 111-ik könyvből 1 —16 fejezet.
Könyvnélkiil: I. k. 30, 32, 35, 36. lej. Ovidius (ed. Veres) Trist.
IV. 10. Ep. ex Pouto I. 9. Fast. I. 543—586. III. 263—392.
Met. I. 163—415. V III 184 - 235. XI. 1—84. XIII. 1— 122.
Könyvnélkiil Trist. IV. 10. Idők használata, Conseeutio temporum. Infinitivus használata, or. recta, or. obliqua. Ind. használata
ut és qnum fajai. Hetenként egy óra részint iskolai dolgozatok
készítésére, otthoni dolgozatok együttes megbeszélésére és javítá
sára, részint a nyelvtaniak ismétlésére fordittatott, Havonként
egy iskolai, egy otthoni dolgozat. Kézik. a stílusgyakorlatokhoz:
Cserny Dávid I. Tanár : L iska.
4. Görögr, heti 4 óra. K. k. Görög nyelvtan és elemi olvasó
könyv Curtius-Abel. Hangtan, névszótan, az igetan a „mi“ végzetű igékig. A nyelvtani szabályok gyakorlati elsajátítására az
elméletet megelőzőleg a megfelelő gyakorlatok fordittattak. Ha
vonként egy dolgozat. Tanár: Liska.
5. Német, heti 2 óra. K. k. Schiller Balladái és Rornánczai.
Költői és prózai olvasmányok fordítása és fejtegetése íötekintettel a szófűzés é3 mondatszerkesztésbeli sajátságra. Tanár; K u a j c s q v ic s ,
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6. Történelem, heti 4. óra. A római birodalom története a
népvándorlásig. Római régiségtan. K. k. Szilágyi S. Egyetemes
történet I . Ókor. Okányi Római régiségtan. Tanár: M o b a v c s i k .
7. Mennyiségtan, heti 4 óra. Algebra. Első fokú egyenletek
több ismeretlennel, Kéttagúak magasabb positiv egész hatványai
Számtani lniladvány. Négyzetgyök. A másodfokú egyenlelek is
meretlenéinek kiszámítása. Köbgyök. K. k. Mocn'k-Arensteiu „Al
gebra.“ Mértan. Sík mértan. K. k. Lutter Nándor „Mértan“ Ta
nár : N e u m a n n .
8 . Növénytan, heti 2 óra. Dr. Rótli Samu K. k.-e nyomán az
egyes növények megismertetése, csoportosítása, a szövettan, alak
tan és élettan végeztetett. Tanár: N e u m a n n .
9. Görögpótló magyar, heti 2 óra. K. k. Endrödi Sándor:
magyar olvasmányok. S ilasi Móricz : Szemelvények. Thukydide bél. Schill Salamon : Görög régiségek. Az újkori magyar classikusok költői és prózai termékeinek tárgyi, tartalmi, alaki és
nyelvi sajátságai. A pelloponesusi háború történetének vázlata s
egyes mozzanatainak részletesebb olvastatása. A görög állami in
tézmények történeti fejlődése. Tanár: M o r a v c s i k .
10. Görögöt helyettesítő rajz, heti 2 óra. Stylizalt levelek és
virágok; egyptomi, görög, arab és román sikdiszitményi elemek
egyszerii színezéssel Alidéi és Dolmetsh Ornamentikája nyomán.
T an ár: S z i e á c z k y .
V I. o s z tá ly .
1. Vallás, heti 2 óra. K. k. Batizfalvy J. egyháztörténet.
A keresztyén egyház történelme kiváló tekintettel a protestanismus elterjedésére. Tanár : K u t l i i c .
2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Riedl „Rhetorika“ és Shaspeare
„Ooriolanus.“ A prózai nnitajok elmélete és tört. fejlődése, meg
felelő irod. mutatványok olvasása. A költői olvasmányban külö
nösen a drámai szerkezet és jellemzés ismertetése, llavonkiut egy
sfildolgozat. Tanár: K r a j c s o v i c s .
3. Lalin, heti 6 óra. K. k. Cserny-Dávid. Latin stílusgyakor
latok 11. r. C. Sallusti Crispi De hello Jugurthino. Bartal-Malmosi. P. Véig. Maró Aeneise Veress Ignácz. Ciceronis De imp.
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On. Pomp, oratio ad Quirites. Dr. Korit Iguácz. Olvastuk: Sail.
De bell. Jug. (Több részletet csak tartalmilag ism., könyvnélkiil
Adhérbal beszéde.) Cic. De imp. On. Pomp. 2. 3. 5. 7. 9. 10. 12.
13. 17. 20. faj. (A többi szorgalmi olvasmány. Verg. Aeneis I.
1—222. 305—440. 494 —642. 544. végig rögtönözve. TI. 1 250.
(Könyvnélkiil 100 sor.) Mondattanból : A conj. vonzó kötőszók, s
általában a már tanult szabályok ismétlése. Havonként kétszer
otthoni vagy zárthelyi dolgozat a Cserny-Dávid-féle gyakorlatok
ból. Tanár: M o c s k o n y i .
4. Görög, heti 4 óra. K. k. Curtius-Ábel. Görög Nyelv- és
Mondattan, Elemi Olvasókönyv Luciáni Samosatensis opera. Jacobitz. A „mi“ végű s a rendhagyó igék. Mondattani szabályok
gyakorlati elsajátítása. Az olvasőkönyből 46 gyakorlat részint
magyarból-görögre, részint görögből-magyarra. Lucianusból 9 dia
lógus. Tanár : M o c s k ó n y i .
5. Német, heti 3 óra. K. k. Heinrich „Deutsches Lebr-und
Lesebuch ID r. és Schiller „Wilhelm Teil.“ ügy a prózai, mint
a költői, olvasmányban s főgond a német mondattani sajátságokra
irányult s parafrázisokon, mint Írásbeli leczkéken gyakoroltatott.
Tanár; K k a j c s o v i c s .
6. Történelem, heti 3 óra. A középkor története a népvándorlástól Amerika felfedezéséig. K. k. Szilágyi Sándor: egyete
mes történet II. Tanár : V a l e n t i n y i .
7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Algebra. A hatványozás általá
nosítása. Brigg féle logarithmusok és számolás logarithinasokkal
K. k. Mocnik-Arenstein „Betűszámtan.“ Mértan. Trigonometria.
Stereometriából azon bevezető fogalmak és tételek sora, melyek
felszín és köbtartalom kiszámítására szükségesek. Hasáb, gúla.
K. k. Lutter Nándor „Mértan.“ Tanár : N e u m a n n .
8. Állattan, heti 2 óra. Dr. Róth Samu K. k.-e nyomán be
vezetésül az állatok szervei, szervrendszerei azután a hét állat
kör rendszeresen tárgyaltatott. Tanári N e u m a n n .
9. Görögpótló m agyar , heti 2 óra. K. k. Endrődy „Magyar
Olvasmányok“, Schill „Görög régiségek“ és Kempf „Homéros
Iliása.“ A magyar irók élet« és munkáik ismertetése és méltatása
egy-egy Írod. mutatvány olvastatásával; a görög vallás és ma
gánéleti régiségek és a görög művészetek történetének mégismc-

)
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résére szolgáltak; Homér élete, Iliási egészen olvasva s főbb epi
kai sajátságok ismertetve.
10. Görögöt helyettesítő rajz, heti 2 őrá. Különböző stylfl ékít
mények ; renaissancze diszitmények, szőnyeg minták. Műszaki és
és építészeti jellegű rajzók: vázák, oszloprendek, pillérek, eonsolok, kariatidák rajzolása és árnyékolása Vignola és Alidéi nyo
mán. Tanár: Sziráczky.
V II. o sz tá ly .
1. Vallás, h e t i 2 ó ra . K . k . P á lf y J .
tá n s

egyh áz tö rtén ete. T a n á r: K

u t l ik

A

m a g y a r h o n i p r o te s 

.

2. Magyar, héti 3 óra. K. k. Greguss „Költészettana“ es Névy
„Poétikai Olvasókönyve.“ A költői műfajok elmélete és tört. fej
lődése; poétikai elemzések. A szép fogalma és alapformái; a szép
tárgyalás kellékei. A művészetek rendszere és tört. fejlődése váz
latosan ismertetve. Havonkint egy stildolgozat. Tanár: K k a j c s o v i c s .
3. Latin, heti 5 óra. Liv. XXII. Oic. Cat. II. Hor. Ódáiból 30.
emlékelve is. Epod. 2 emlékeivé is. Havonkint 2 stildolgozat a
Cserny-Dávid-féle gyakorlatokból. Tanár: Kutijk .
4. Görög, heti 4 óra. Honi. Od. X I11., XIV., XV. Herod. I.
8 4 — 1 4 5 . Tanár: K u t l i k .
5. Kémet, heti 2 óra. K. k. Heinrik „Deutshes Leln-und Le
sebuch“ III. köt. és Goethe „Hermann und Dorothea.“ A német
irodalom a pogány és ó felnémet korszakban, a lovagi és polgári
költészet meg a reformatio korabeli irodalom ismertetése és meg
felelő Írod. mutatványok olvastatása. Herrn, és Dór. tartalmilag
egészben ismertetve, szebb részeiben olvasva. Minden leczkéliez
parafrázis. Tanár : K kajcsovics.
6. Történelem és politikai földrajz, heti 4 óra. K. k. Szilágyi
S. Világtörténetének 11.1. Része: Újkor és Varga Otto: Politi.
kai földrajza. Elövétetett az újkor története a renaissance-tól a
júliusi forradalomig. Európa és az amerikai egyesült államok po
litikai földrajza. T anár: M o r a v c s i k .
7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Algebra. A másodfokú egyenle
tek elmélete. Mértani haladványok. Kamatos-kamat számítás.
K. k. Mocuik-Arenstein „Betűszámtan.“ Mértan. Henger, kúp,
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gömb. Az algebra alkalmazya a mértanra. K. k. Lüfter Nándor
„Mértan.“ Tanár: N e u m a n n .
8. Természettan, heti 3 óra. Bevezetés a physikába, erőmű^an, rezgő mozgás, hangtan. Tankönyv: Rátli Arnold. Tanár:
C

hovan

.

9. Bölcsészeti előtan, heti 2 óra. Tapasztalati lélektan Bőhm
K. kkönyve nyomán, némely részeiben Lotzo és Esser szerint bő
vítve. Magában érthető részeket Írásos feleletek alakjában ellen
őrzés mellett átdolgoztak a tanulók s munkálataik tárgyismeret
s gondolkozási önmunkásság érdekéből nyilvánosan megbeszélve
s bírálva lettek. Tanár: B e n k a .
V i n . o sztá ly .
1. Vattás, heti 2 óra. Bancsó Antal hit- és erkülcstani ve
zérfonala alapján. Egyes részeiben a mű Írásos feleletek alakjá
ban átdolgozva lett, hogy a tanultak felett öntevő elmélkedésre
szokjék a tanulóság. T an ár: B e n i c a .
2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Névy L. Irodalomtörténete.
A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1848-ig. A stilgyakorlatok leginkább a tananyag gondolatköréből vétettek s az
otthoni tanulmányok, önállóbb Ítélet és ízlés feltüntetését czélozt á k . Tanár: M o r a v c s i k .
3. Latin , heti 5 óra. K. k. Cserny-Dávid Stílusgyakorlatok
III r, Cornelii Taciti Libri, qui supersunt. Carolus Halm. Cicero
De otfici s 1. III. C. F. W. Müller. 0. Horatii Flacci Opera om
nia Bartal-Malmosi. A római irodalom tört. Szerelemhegyi T.
Olvastuk : Hor. Epist. 1. I. 6., 10. és az „Ars poeticá-t.“ Sat. 1.
II. 1. 6. 9. és 1. II. 8. Cic. Off, 1. II. Tao. Ann. 1. II. 1—82. fej.
(Nemely részlet csak rögtönözve ford, A Cserny-Dávid-féle stílusgyakorlatokból havonként kétszer dolgozat. A római irodalomból
főleg az iskolában olvasott írók. Tanár : M o c s k ó n y i .
4. Görög, heti 4 óra. K. k. Homeros Iliása. Szemelvények.
Dr. Csengeri János. Thucydidis De bello Peloponnesiaco libri octo.
Godofredus Boelime. Plátó Socrates Védelme és Critója. V. Hor
váth Zsigmond. Az Írókra s műveikre vonatkozó előismeretek
után olvastuk: Plátó Krit. egészen. Thuc. 1. II. 1—41. Hóm.
Ilias. I. 1—538. II. 165- 284. III. 312—382. VI. 97—450. (Több
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részletet rögtönözve ford.) A mondattan s nyelvtan ismétlése.
Tanár: M o c s k o n rí.
5. Nemet, heti 2 óra. K. k. Heinrich G. Deutsches Lehr-und
Lesebuch-jának III. része. A német irodalom története Wielandtól a romantikusokig. Költői olvasmányul elővételeit: Goethe
„Egmont“-ja. A stilgyakorlatok a tárgyalt dráma forrásaira és
történeti előzményeire vonatkoztak. T anár: M o u a v c s i k .
6. Történelem , heli 4 óra. Magyarország történelme tekintet
tel alkotmányunk fejlődésére s utalással a forrásúi (ivekre. Törté
nelmi olvasmányok. K. k. Ribáry-Mangold : Magyarország oknyo
mozó történelme. Tanár: V a l e n t i n y i .
7. Mennyiségtan, heti 2 óra. Algebra. Permutatiok Variatiok.
Combinatiok. A 1<éttagi tantétel. Az algebra főbb tételeinek is
métlése Ív. k. Mocnik-Arenstein „Betűszámtan.“ Mértan. A mér
tan főbb tételeinek ismétlése. K. k. Lutter Nándor „Mértan.“
Tanár: N e u m a n n .
8. Természettan, heti 4 óra. Fénytan, hőtan, az elektromos
ság és a magnesség, kosmographia. Tankönyv: Ráth Arnold. Ta
nár : C h o v á n .
9. Bölcsészeti etötan, heti 2 óra. Logika dr. Linder-Klamárik
Kkönyve nyomán. A tanultak értelmes fölhasználására czélzólag
a legtöbb tanóra vége felé s ismétlések idején írásos feleletek
ben is bemutatni tartoztak a* tanulók a gondolkodás törvényszerű
fényeiben s műveleteiben való jártasságukat. T an ár: B e n k a .
J e g y z e t . A fentebbiekben vázolt tanulmányok mellett min
den osztálybeliekre kötelező volt a testgyakorlás heti 2 órában.
Biztosra fagyott Körösünk tisztán tartott jegén versenyezve korcsolyázgattak tanulóink úgy szintén alkalmasra vált időben fürodtek s úszkáltak a főgymnasiuin tágas közfürdőjében. Különben
ezekről részletesebben tájékoztat értesítőnk B.) alatti 7. pontja.

B.) Eg-ö^leti é s ö n k é n y t e s g-yaákrorla/tok:.
1. Tanulói daloskör. Az öszhangzatos ének művelését a múlt
tanévben is két csapatban gyakorolta tanulóifjúságunk. A felsőbb
osztályok tanulói közül önként vállalkozók — számszerint 36-an,
— férfidalkarrá alakulva, heti két órában, a szükséghez képest
gyakrabban is, — templomi énekeket, hazafias és műdalokat,
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népdalegyvelegeket tanultak be négyszólamúig. Elővétettek s a
közönségnek nyilvánosan bem utatottak a következő férfikarok:
Iniakar a „Semiramis“ c. dalműből, „Szentelt hantok“ Mosonyi
Mihályiéi, „Mért oly borús?“ Egressy Bénitől, „Hősi gyászdal“
Silclier Frigyestől, „Dalárinduló“ Huber Károlyiéi, „Banditák
bordala“ az Ernani c. dalműből, Kossútli-nóta“ Lányi Ernőtől,
Pepi tante (fenétől, „Veni sancte“, Részlet (Szóló és kar) Haydn
„Teremtés“ c. oratóriumából. E két utóbbi vegyeskar, — a gyer
mekkarral együttesen előadva. A tanulói dalkar a múlt tanév
folyamán következő nyilvános alkalmakon működött közre: a
társ. leányiskola hangversenyén, (1891. dec. 19.), a „Vajda-kör“
diszülésén (1892. márcz. 15.), az Annaligetben rendezett ifj. ma
jálison (1892. máj. 4), a „Vajda-kör“ által rendezett örömünne
pen (áldozócsütörtökön) a Vajda Péter sírjánál tartott emlékünne
pélyen (máj. 28.) az ág. ev. egyház koronázási emlékünnepélyén
(jun. 8.), a közvizsgálaton (jun. 21.\ az évzáró hangversenyen
(jun. 20.) s ezeken kivid kél temetési gyászszertartáson. - Az
algymnasiumnak ugyancsak önként vállalkozott növendékei, mint
egy 40-en, — mint gyermekkar, — heti 1 órában az énekelmé
letre tartozó ismeretek mellett kétszólamú énekek betanulásával
foglalkoztak, ügy a férfi, valamint a gyermekkart vezette: V arga
J

ó zsef

.

2.
Önkcpző Vajda-kör. A tanév kezdetén megalakult az ön
képzőkör Moravcsik tféza elnöklete mellett. A VII. és V ili. oszt,
tanulói, mint működők, az V. és VI. osztálybeliek, mint pártolók
képezték a Vajdakor tagjait. A tisztújító gyűlés Lichtenstein
Zoltánt titkárrá, Balázs Ádámot jegyzővé, Králik Pált és Oláh
Mihályt könyvtárosokká, Schwieger Sándor és Sztraka Ernő VIII.
osztálybeli tanulókat, a „Zsengék“ czimíi lap szerkesztőivé, Szász
Józsefet pénztárossá, Benka Pált levéltárossá, Ponyiczky Kálmánt,
VII. éveseket ellenőrré megválasztván, ezzel megindult a kör mű
ködése. Ez évben 18 ülést tartott a kör, melyek közül 16 zárt
s 2 nyilvános volt. Ez ülésekre beérkezett 16 prózai s 3 költői
mű s 10 bírálat. A művek részint kijelölt irodalmi kitűnőségek
(Virág, Kölcsey, Kazinczy, Ányos, Tompa) működésének és mű
veinek ismertetései, részint szabadon választott szépirodalmi dol
gozatok voltak. A márczius 15. és május 26. tartott diszülésekre
Nagys. Haviár Dani országgyűlési képviselő úr 3 drb 10 írankos
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aranyat ajánlott fel jutalmazó kitüntetésül. Azok közül 1 db iro
dalmi mű pályadjjaként s 2 db a műszavalás serkentésére fordittatott, Fölvette a' kör ez évben a „Vajda-kör“ nevet s tekintve
azt, bogy a szarvasi önképző létesítésében Vajda Péter volt a
kezdeményező s. különben is a jeles tanférfiú és iró irányában
háláját vélvén gyakorolni az által, ha sírkövét fólékesiti, a tag
jaitól önkénytes adakozáskép befolyt összegből a szarvasi teme
tőben levő síremléket kijavíttató s költi! korit tóté s május 31. a
íőgymnasium a lelkes közönség részvéte mellett emlékére ünne
pélyt rendezett. — Volt a Vajda-körnek ez évben 77 működő s
83 pártoló tagja. Tagsági díjban fizettek a működök 1 frtot s a
pártolók (iO kre árt s az Emke javára a működők fejenként 20,
s a pártolók fejenként 10 krezárt. Az önképző könyvtára állott
5fi0 műből 8f>0 kötetben. Évi gyarapodás volt 20 mű. A nyilvá
nos üléseken Szarvas választékos közönsége szép érdeklődéssel
vett részt s a jobb felolvasókat és szavainkat bátorító elismerés
sel jutalmazta. Általában e tanévben is a Vajdakor úgy az iro
dalom iránti lelkes érdeklődés ébrentartása, mint az irodalmi mű
vek készítésénél, felolvasásánál s szavalásánál a szépészeti érzék
művelése által törekedett irányzólag befolyni a tanulóság műve
lődé ;ére.
3. Francain nyelv önkényt vállalkozókkal heti 4 órában kez
dők és haladók csapatjára osztva ’ett elővéve. A kezdők megfe
lelő olvasmányom alapján a nyelv elemeivel s a nyelvtani igazsá
gok megismerésével foglalkoztak. A haladók a nyelvtani ismere
tek átismétlése s kibővítése után nagyobb költői olvasmányként
forgatták: Seribe Le dipiomatc“ czimű drámáját. Mindkét cso
portban a tanítás föczélja a nyelv gyakorlati elsajátítása és ke
zelése volt. A tanulók száma : 18. Tandíj egy tanévre: 10 forint.
Tanár : M o k a v c s i k .
4. Gyorsírás, heti 2 2 órában haladóknak és kezdőknek a
GabeEbcrger-Markovics-félo elvek szerint. Tanulta 4 frt évi dij
mellett 7 haladó és 14 kezdő. Tanár: Kittuk .
5. Szabadkézi művészeti irányú rajzolás és festésben, mint
önkéntes vállalkozásban tizenegy tanuló boti 2 órában. Tandíj
félévenként 3 frt. A résztvevők tömegéhez mérve évente sok az
ingyenes. Tanár: L ányi .
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6. Zenelanitds leginkább csak a tanítóképzősökre szorítkozott.
Bár ez évben is nyitva állott zeneintézetünk s tanácsliatározat
szerint 10 hóra 30 forintot fizető kezdők és haladók oktatást
nyerhettek volna szakemberektől a hat szárnyzongorán; de mi
után elégtelen számban jelenkeztek az érdeklődök, zenecsapatok
nem voltak szervezhetők.
7. Disztorndgá* cs vívás. A május 4-én tartott majális alkaln állói az 54 tagú egyenruhás disztornász csapat mű-szabadgya
korlatot mutatott be zene mellett a szép szánni s díszes közön
ség előtt. Majd versenyfutás következett minden osztályból kü
lön győztessel, a négy alsó osztálybeliek 100 lépés, a négy fel
sőbb osztályúak pedig 200 lépés távolra futván. Győztes lett az
I-böl Kornidesz József; a II-böl Kozonich Aladár; a Ill-ból
Albusz Frigyes ; a IV-ből Sárközy Imre ; kik egy-egy ezüst fo
rintot; az Y-ből Drázsit Vazul, a Vl-ból Kleindl József, a VII-böl
Danes Szilveszter, a VlII-ból Grün Endre, kik két-két ezüst fo
rintot kaptak. A kötélhuzási veisenyben pedig a lY-ik osztály a
IH-ikkal szemben, az I-ső a Il-ikkal szemben győzött. A tiz tagú
győztes csapatok közt fejenként tiz kr, összesen 2 forint oszta
tott ki. A versenydijakhoz szívesek voltak hozzájárulni: Ponyiczky Máté 2 forinttal, Dérczy Péter 2 frt és Stein Béla urak
1 forintttl. Az említett disztornász csapaton kiviil 15 tagú vívó
club is alakult, mely február 1-től heti 3 órában 3 hónapig gya
korolta a kardvívást, külön díjazás mellett. Tanár: O l á h M.
8. A tanulái zenekar. Tanárkari engedély és felügyelet mel
leit ez évben is fenállott különböző hangszerekhez értő nagyobb
tanulókból alakuló zenekar, mely a főgymnasium épületében űzte
gyakorlatait. Tiz működő tag gyakorlá az összhangzatos játékot
s betanulták : „ Amour et Printemps“, „Kaposvári induló“, „Chan
son du Pere la Victoire“, Hahn’s a Idee“ tánezdarabokat s ezek
mellett számos magyar zeneművet. A gymnasium, díszteremben
tartott hangversenyeken a vállalkozókat ezúttal is többször meg
jutalmazta a közönség elismerésével, mi ugyan inkább a szorgalom
és dicsvágyó törekvés méltatása, mint a művészi tökély koszo
rúzása volt.
Különben nem tekintve a B.) alatt fölsorolt őnkényte« gya
korlatok és művészi kísérletezések óramennyiségét a gymnas.
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Uöztanítás munkájában kötelességszeruen résztvevő tanárok szakképzettségük és munkaerejük arányábában akként osztoztak,
mint a hogy arról a következő t á b l á s k i m u t a t á s ad tá
jékozást :
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ti
Cc

N e v e k

Osztályok, tan tá rg y ak
i.

1
2

Benka. Gyula,
igazgató-tanár.
Cllo vá n K á r o ly ,
renden tanár.

II.

—

—

—

—

3 B elli á ny i Z z iym óiul, szállít. 3 latin 6
r. tan. osztályfő a 11-hen. magyar 5 szánit. 4
4

Grózz Albert,
helyettes

tamír.

—

|

III.
__

| IV.
1 __

földrajz latin 6
2
ásványt. 2
—

—

4 földrajz
magyar 4 magyar
német, 3
3
német 2 történet 2

5 K i■a j cső vies S o m a ,

—

—

Katiik Entire,
6 r.t. osztályfő a VU-hrn.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

szállít. 3

torna 2

torna 2

torna 2

torna 2

r. t osztályfő a Ví-han.

7

laska János,
li. t. osztályfő a III hen.

Mocskónyi 1özsef
8 r. t. oszt. f ő a V ili ban.
9
10
11

Motavcsik Géza,
r. 1. osztály fő az V ben.

Neumann Jenő,
rendes tanár.

Oláh Miklós,
torna-tanár.

—

—

—

magyar 3
német 2

vallás 2
latin 0

—

vallás 2
Szemtan .Dániel,
—
12 r. t. osztályfő az I-ben. latin ß vallás 2
földrajz 3
rajz 2
rajz 2
rajz 2
13 Sziráczlcy Gyula, szépírás 1 szépírás 1 rajz 2
helyettes tanár.
földrajz 3
számtan vallás 2
—
14 V alen t i n y i Jen ő,
történet 4
3
r. t. osztályfő a IV-bm.
—

15
~L

Varga József,
helyettes tanár,

osztályolt heti órái:

ü n k é n y t e s v á l l a l le o z ó k k a 1
24

20

26

29
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s e z e k r e eső heti ó r á k :

y.

VI.

—

—

—

—

—

■
—

—

—

vallás 2 magyar 3
német 3
német 2 görögp.
2
—

vallás 2

latin 6
görög 4

—

—

latin fi
görög 4

magyar 3
történet 4
görögj). 2
Szállít. 4 szállít. 3
növényt. 2 állattan 2
—

torna 2

torna 2

—

—

pót ló
rajz 2

pótlórajz 2

—

történet
3

esszh an g o s ének
33*)

32*)

n rm .
VII.
lélektan vallást. 2
logika 2
2

-O
£
S3 .

J e gy z e t

G

Az 1., 12., 14., 15.
szám alatti tanárok
termész. termé 17
heti órái az által foszettan 4
3
kozódtak a rendtar
—
—
18. tásban szabott heti
óramennyiséggé,
18
-hogy a képzőben
voltak egyes tár
magyar 3
—
17
német 2
gyakban alkalmazvallás 2
va.
(Lásd V. czikk.)
latin 5
—
18
görög 4
*) *) Az V. és VI.
—
18 osztálynak látszó
—
lag felfokozott óralatin 5
—'
görög 4 19 mennyisége az öszszes tanulókat nem
történet magyar 3 18
kötelezi, a mennyinémet 2
4
ben a görögre nézve
számtan számtan
19
2
megoszlik minden
3
osztály két csapatra
torna 2 torna 2 1G
s a görögöt nem tauniók a pótló-tan
—
—
13
tárgyakat hallgat17 ják, melyektől a gö
rögül tanulók feltörténet
1G mentvék. így volta4
kép az osztály heti
h e ti 3 ó rában.
— óramennyisége 29.
—

30

30

230

—
4

j
IV .

Magyar

stilfeladványok,
V. osztály.

Vezető: Mokavcsik.
1. Czinis- és Romujusról széló mondák összehasonlilása.
2. Ivont (Garay és Petőfi költeményeinek fejtegetése s egybeve
tése). — 3. Az ö/.önviz mondája a különféle népeknél. — 4. V.
László (Arany balladájának fejtegetése, tekintettel a ballada sajátsgáaira). — 5. IWucius Scaovoln (vcrskisérlet az alexandriu
gyakorlására).
S. Szibinyányi Jánk (Arany költeményén-k fej
tegetése, tekintettel arománcz sajátságaira). — 7. Pompeius jelleme
(történeti tanulmány). — 8 A gombák (értekezés a növénytani
anyag gondolatköréből). — 9. Regulus (verskiséilet a jambus
gyakorlására. — 10. Az iskolai szünetidő felhasználásáról. — 11.
Álmos Ungban (verskiséi let a hexameter gyakorlására). — 12. Egy
athéni ifjú levelei Romából Caesar uiolsó éveiben.
Szorgalmasabban dolgoztak: Becker Jakab, Biró Barnabás,
Uobay Károly, Fehér Géza, Göttchc Frigyes, Kovács Kálin in, Margócsy Gyula, Neu Fcrencz, Csapni Lajos, Pásztori Gyula, Paulenda János és Pollacsek József.
.

VI. osztály.
Vezető: K eajcsovics.
1.
Próza és költészet (iskolai fejtegetés alapján). — 2. Menenius Agrippa (jellcmrajz). — 3. Ősszel (elmélkedés, kísérlet a
stilij. előadásra). — 4. Iskolában (Életkép, kíséri, a suhj. előadásra).
5. Kereszténység és mohamedanisiiius (összehasonlító tölti' ne ti ta
nulmány). — ö. A gerincesek kül takarója (terniészetrajzi tan.).
7. Coriolauus védelme (szónoki kísérlet). — 8. Jelenet „Teli Yil-
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mos“-ból (kíséri, műfordításra). — 9. C. Március Coriolánban (a dráma
expositiója). — 10. Munka és szórakozás (szónoki kísérlet alkalmi
beszédre).
Szorgalmasabban dolgoztak: Bartl István, Miklián Ödön,.
Picha József, Schiff Izidor, Szemian Dénes, Varga János.

V II. osztály.
Vezető :

K r a j c s o v ic s .

1. Horatius a jellemzésről. — 2. V. Károly jellemzése. —
3. A „Szózat“ (poétikai fejtegetés). — 4. Minden ország táma
sza, talpköve a tiszta erkölcs. — 5 Vegyes epikai költemény
politikai fejtegetése. — fi. A csodaszarvas regéje. — 7. Qu. Fabius Maximus. — 8. A tartalmi szép alapformáinak hatása. — 9.
Hermann és Dorothea (novella-kisérletj. — 10. Két király gyer
mek (ballada, műfordítási kísérlet).
Szorgalmasabban dolgoztak: Beyer Fülöp, Kié Sándor, Lá
bos János, Rell Lajos, Szász József, Sziráczky Kálmán.

V III. osztály.
Vezető:

M o h a v c s ik .

1. Keveháza (kézai krónikájának Arany költeményével való
ósszehasoulitása). — 2. Emlékdal Mátyás király halálára (közép
kori költői maradványunk fejtegetése.) — 3. Szondi alakja a ma
gyar történelemben és költészetben. — 4. A mohácsi vész politi
kai és irodalmi következményei. — 5. Zrínyi és Gyöngyösi (iro-.
dalmi tanulmány). — fi. A magyar testőrség irodalmi föllépése.
7. Egmont és Oráni jelleme Goethe tragédiájában. — 8. Az ezópi
mese az egyetemes emelkedés korában. - 9. Kazinczy „Vitkovicsház“ czímzett epistolájának fejtegetése, különös tekintettel a
nyelujitási harczra. — 10. A mezei és városi élet (Horácz. Vitkovics és Berzsenyi hasonló tárgyai epistoláinak összehasonlítása).
Szorgalmasabban dolgoztak : Balázs Ádám, Klein Lajos, Králik Pál, Lichtenstein Zoltán, Misley Kálmán, Schwieger Lajos,
Slajchö Mihály, Sztraka Ernő, Ungár Samu, Zitkovszky Béla.
4*

V.

T anítóképzés a fó'gymnasium körében az 1391 - 92-ik
iskolai évben.
A felső osztályokkal kapcsolatban, mint a szarvasi főgymnasium mellékintézete, az esperességi közgyűlés által megállapí
tott tanítási tervezet alapján mükö'lött ez évben is a kizárólag
ágost. liitv. elemi néptanítóságra Utalótokat nevelő képzőintézet.
Nevezetesen az V., TI., VII., VIII. osztálybeliek közül a néptaní
tókká lenni óhajtók — az általános képződésre tartozó tantár
gyakat megfelelő osztályaikban a gymnasiumbeliekkel együtt ta
nulván, — egymásutáni évek során mindazon tantárgyak tanulá
sára alkalmat nyertek, melyeket reájok nézve az országos köz
oktatási törvény s maga a népiskolai élet szükségeseknek jelölnek.
Egymást követő két-két év munkaköre kiegészítő egészet alkot
ván, e tanévben a képzőbeliek következő szaktantárgyakkal vol
tak elfoglalva :
.4.) Az V. és VI. gymn. osztályokból szüleik vagy gyámjaik
beleegyezésével tanítói pályára előkőszülők (praeparandisták) né
mely tantárgyakat együtt, másokat külön válva tanulták a gya
korlati zenét, az éneklést, a tót nyelvet, olvasgatták a szentirás
kiszemelt részeit s emlékelték a dr. Luther Márton kis-kátéját
előkészületül e tantárgyak módszeres kezeléséhez a népiskolában.
Részletesebben:
1. Az V., VI. osztálybeli képzősök heti 3 órában űzték a
zongora-játékot. Ujjak ügyesitésére ezélzó gyakorlatok, hangjegyismeret, ütemérzék fejlesztése, a dur és moll hangsorok s ezen
előismeretek alapján álló könnyebb két- és négykezes zongora
gyakorlatok lettek átdolgozva. Vezérfonalok: Bartalus István „60
előkészítő gyakorlat“, Cserny „Wiener Lehrmeister“ I. és II. fü
zete és Diabelli „Melodische Übüngstücke.“ Tanár: Varga,

53

2. Az V. osztálybeliek dr. Luther Márton kátéjából tanulták
a dekalogust és az apostoli hitvallást, a VI. osztálybeli Urunk
imádságát és a szentségekről szólókat. Mindkét osztály együtte
sen olvasott s részben betanult 20 perikopát, Mózes I. könyvét
és János evangéliuma szerint a Krisztus kínszenvedéséről szóló
részleteket. Az önkényt vállalkozók nyelv- és mondattani alapon
tanulták a bibliai tót nyelvet. E nyelvtanulásánál kizárólag a
biblia választékos részeinek olvasása szolgált alapúi. E tárgyat
tani'á heti 3 órában Szennán.
3. Csapatvezetökül alkalmazva tornáztak a képzőbeliek a
gymnasium növendékeivel együtt azon kiilömbséggel, hogy náluk
a testi erő és ügyesség fejleeztéso mellett a tornázás módszeres
kezelésére is gond lett fordítva. Ezzel a tornatanitásra nézve
utasítást és tapasztalást nyertek. A tornázásra fordított heti óra
osztályonként 2, a diszcsapatokban önkényt résztvevő kiválób
bakra nézve 4. Tanár : Oláh.
4. Az V. és VI. osztálybeli képzősök csatlakozván a görög
tanulása alól fölmentett gymn osztályokhoz, heti 2 órában ta
nulták a magyart és a rajzot. E két különleges tantárgyban ta
nítottak : Móra vésik, Krajasovics és Sziráczky.
B.) A VII. és VIII. osztálybeli képzősök az előző tanévek
ben szerzett képzettségük éa ügyes-égiik tovafejlesztése és befe
jezése czéljából, mint haladók (Seminaristák) az alább vázolt szak
oktatást nyerték:
5. A VII. és VIII. osztálybeli képzősök egy csapatban ta
nulták heti 2 órában a zeneelméletet a Heinze-Egncr-féle össz
hangzattan alapján. A hármas, négyes és ötös hangzatok ismerete
után főleg a négyszóllamú orgonatétel s ennek alkalmazásául
könnyebb szent énekek összhangositása volt azon ismeretkör s
gyakoilati ezé!, melyre a tanulók vezetve lettek. Tanár: Varga.
6. A VII. osztálybeli képzősök heti 3 órában a tavaly szer
zett ügyesség alapján folytatták a zongorajátékot előkészületül
az orgonához. Czerny, Bertiai és Haydn könnyebb gyakorlatain
kívül hangjegyolvasásra ezélzólag vegyes szerzők válogatott zon
goraátirataival foglalkoztak. Tanár: Varga.
7. A VIII. osztálybeli képzősök heti 3 órában három és
négyszólamú orgona-előjátékokat s szokottabb egyházi énekeinket
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gyakorolhatták előbb zongorán s utóbb a nyári időszakban az
ev. egyház orgonáján Benka Gyula és Cliovan Zsigmond gyűj
teményeiből játszott énekek forma és harmóniai szerkezet érde
kéből folyton elemezve s részben emlékelve is lettek. Tanár:
Varga.
8. A VII. és V ili. osztálybeli képzősük egy csapatba vonva
tanulták beli 2 órában gyakorlati módon a német nyelvet. Ve
zérfonalul Sándor Domokos „Paedagogiai olvasmányok“ ez. müve
szolgált s főleg a német nevelésügyi irodalom válogatott darabjai
lettek tárgyi és nyelvi érdekből feldolgozva. A klassikus nén et
irodalom egyes költői termékei könyv nélkül is tanulva lettek.
Tanár: Varga.
9. A VII. és VIII. o s z tá ly b e li képzősök heti 4 órában elő
vették a népiskolai vallástanitás módszertanát (katechetika) és a
népiskola szervezettanát Hőik József és Pált! József müveinek
szabad átdolgozása mellett s ugyancsak dr. Kiss Áron ívkönyve
szerint tanulta e csapat a tanítás és nevelés történetét. .Gyakor
lati képzés czéljából olykor a fejlettebb kilépendő növendékek a
közeli népiskolákba lettek szeinlélkezésre utasítva, sőt maguk is
próbálkoztak egyes tantárgyak tanításában. T an ár: Benka.
10. A VII. és VIII. osztálybeli képzősök heti 2 órában ta
nulták a számtant különös tekintettel a népiskolai számolás —
tanítás módszerére. Elővétetett: számolás egész számokkal és ti- '
zedes törtekkel. Közönséges törtek. Egyszerű viszonyok és ará
nyok. Összetett viszonyszámolások. Kkönyv Mocnik-Schmidt szám
tana. Tanár: Valentinyi.
C.) Az összes képzősök (V., VL, VII., VIII.) együttesen; tanulták :
•
11. Az egészségtant heti 2 órában. Kkönyv Szél Lajos
Egészségtana, a magyarázatoknál bővítve Erismann műve alap
ján. Tanár: Varga.
12. Az éneklést heti 2 órában. Az I. félévben a hangkép
zés, hangjegy-olvasás, hangközök találása s kétszúllamú ének
gyakorlatokkal való próbálkozás Thill Nándor karénektanának
1. és II. füzetei szerint, a II. félévben a leginkább használatban
levő templomi énekek lettek hangjegyek alapján begyakorolva s
emlékeivé. Tanár: Varga.
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Megjegyzendő, hogy e magában töredékesnek látszható kép
zés az állal nyer teljességet, hogy a kilépők már tavaly hallgat
ták a neveléstant, az általános lanitástant és népiskolai inödi-zár
tant, úgyszintén a gazdaságtant és alkotmánytant s űzték a on
gyakorlati ügyesedésre ezélzó foglalkozásokat, ('zene, rajz, ének,
torna) melyek több egymásra következő évekre elosztva vezetnek
kívánt eredményre. Úgyszintén megfelelő gunnasiumi osztályaik
ban hallgatták a vallástant, magyar nve'vet s irodalomtörténetet,
az egyetemes és hazai úgy világi, mint egyházi történetet, föld
rajzot, természetrajzot, természettant és bölcsészetet, mint oly
általános értékű tantárgyakat, melyeket szakképzettsége mellett
a leendő tanító se nélkülözhet.
Mint a gyakorlati gazdaságtan egyik kiegészítő ágazatát, a
méhészetet ez évben is elméletileg s gyakorlatilag előadta Nagy
Zsigmond úr, mint az országos V. méhészeti kerület vándortanára,
ki a Nagyin, közoktatási ministerium kegyes intézkedése folytán
két Ízben meglátogatta intézetünket s fölkereste a képzősökkel a
szarvasi méhészeti társulat telepét, hol a 130 méhcsalád kezelé
sének előnyt s és hiányos oldalait szemmel láthatólag megmagya
rázta. Az ifjúbaráti jóakarattal körünkben fáradozó úgy, mint
magas küldője is fogadják a tanügy érdekében tett áldozatkészségiiitért ezúttal hálás küszönetünlset.
Általában a tanulmányaik sikeres végezte után intézetünk
ből kilépők, ha képzettség megfelelő életkorral s je'lcmfejlettséggel áll náluk kapcsolatban: akkor részint a negyedik tanfolyam
végeztével, részint egy-két évi tanítói gyakorlat után, képesítési
vizsgálatra bocsáttatnak, melyet a N.igyt. Espcresség választott
szakbizottsága a közoktatási törvény és esperességi utasítás ér
telmében intéz s eljárásáról a Mélts. bányakerületi püspökséget
időnként értesíti.
Különben a lefolyt 1891—92-ik tanévben a fentebb vázolt
irányú szakképzésben részesültek :
Az V- b ő i ...................................................................... 5.
A Vl-ból.....................................................
1.
A V ll-b ő l..................................................................... 4.
A V lll-ból..................................................................... 5.
S igy ösezesen

. 14.
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A képzőbeliek ezen csekély száma sehogy sem elégíti ki
még csak esperességünk évi keresletét sem, holott más espere>ségek is sokszor várakozással tekintenek képzöintézetiinkre, mi
dőn a népiskolai munkások hiányát tapasztalják. Bizonyosan oly
közérdekű kérdés a protestáns néptanítók képzésének ügye, hogy
annak szerencsés megoldását nem kizárólag az ág. ev. békési esperességtöl, mint lelkes kezdeményezőtől várnék, hanem inkább
a most ülésező zsinattól, melynek tanügyi bizottsága
helyesen
— a kerületek gondjai és feladatai közé óhajtja sorozni a pro
testáns néptanítók képzésének ügyét. A népoktatás érdekében
őszintén óhajtjuk, hogy ez ügyben mielőbb életre való intézke
dések történjenek. Mig a magyarhoni protestánsok egyeteme s
autonom kerületei áldozatkészséggel nem rendezik ez ügyet,
addig — sajnos — meg kell elégednünk az adott viszonyok kö
zött tőlünk telhető hézagpótló intézetekkel is, minőnek eddig a
szarvasi tanítóképző bizonyult.

V I.

Taneszközök

ez évi s z a p o r o d á s a ,

A) A föyymnasiuni könyvtár gyarapodása.
( K ö z l i : M o c s k ó n y i J ózsef k ö n y v - é s l e v é l t á r ő r . )

a) A fo lyó tanévben vásárlás útján a következő műveket szerez
tük meg-. Fröhlich. Elméleti physika, 1 k. — Heller. A physika
tört. a X I X . században, 1 k. — Stauber. A földrajz a z iskolá
ban és iskolán ki vili, 1 k. — Kant. A tiszta ész kritikája. 1 k.
Zsilinszky M. A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a
reí. kezdve, 1 k.
Werner I. Schüller. Arithmetik u. Algebra,
1 k. — Wundt. Grundzüge der physiologischen Psychologie, 2. k.
Wundt. Grundzüge der Logik, 2 k. — Ufer. Vorschule der Paedagogik Herbarts, 1. k. — Fináczy. Franczia középiskolák, 1 k.
Középiskolai tantervek, 1 k. — Négyesy. A mértékes magyar
verselés tört., 1 k. — Dr. Bozóky. A művészetek a római csá
szárság fénykorában, 1 k. — Marczali. A legújabb kor története,
1 k. — Acsády. Az Athenaeum kézi lexikona, 15 fűz. — Woditska. Az elektrotechnika alapvonalai, 9 fűz. — Jókai. Gróf
Benyovszky Móricz életrajza, 1 k. — Jókai. A fekete vér, 2 k.
Jókai. Rákóczy fia, 3 k. — Ábrányi. Don Juan, 2 k. — N a g y o b b
m ű v e k f o l y t a t á s a : Kirchholf. Unser Wissen von der Erde,
1 k. — Oncken. Allgemeine Geschichte, 185—191 fűz. — Szi
lágyi. Magyar történeti életrajzok, VII. 2 —5, VIII. 2—3 fűz.
Goedecke. Geschichte der deutschen Dichtung, 10., 11. fűz. —
Szinnyei. Magyar irók élete és munkái, 4 fűz. — Szarvas és Simonyi. Magyar nyelvtörténeti szótár. 8 fűz. — J á r a t o t t f o
l y ó i r a t o k és ú j s á g o k : Petermanus Mittheilungen, 2. k.
Globus, l k. — Geographisches Jahrbuch, l k . — Budapesti
szemle, 4 k. — Zeitschrift für das Gymnasialwesen, 1 k. — Kis-
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fiiludi társaság évlapjai, 1 k.
Képes folyóirat, 2 k. — Pror.
egyh. és iskolai lap, 1 k. — Evang. egyház é: isk. 1 k. — Ma
gyar nyelvőr, 1 k.
Philologiai közlöny, 1 k. — Irodalomtört.
közlemények, 5 fűz. — Athenaeum, 1 fűz. - Magyar pacdagógia, 3 fiiz. — Összesen: 41 kötet, és 45 füzet.
b.) Ajándékul kaptuk a következő műveket: A magyar tud. aka
démia kiadványai, 32 fűz. — Chován K áeoly értől: Salomon.
Eulers vollständige Anleitung zur Integralrechnung, 4 k. — Eytclwein. Theorie der krummen Linien, 3 k. — M rtin Ohm: Die
reine Elementar-Mathematik, 2 k. — Lehrbuch der gesummten
hölieen Mathemitik, 2 k. — Lehrbuch für den gesammteu ma
thematischen Elementar-Unterricht, 1 k. — Der Geist der mathe
matischen Analysis, 2 k. — Uebungen in der Anwendung der
Integralrechnung, 1 k. — Die Auswerthungs Methodon bestimmter
Integrale, 1 k. — ISohncke. Differential u. Integralrechnung, 1 k.
Biot. Analytische Geometrie, j. k. — Plücker. Analytische Geo
metrie, 1 k. - Schrön. Interpolationstafel l k. -— Gauss. Disquitiones generales, 1 k. — Leroy. Die darstellende Geometrie,
2 k. — Schwarz. Philosop ie der Mathematik, 1 k. — Eytefwein
Grundlehren der höheren Analysis, 2 k. — S zendy G yöbgy úrtól:
Länemann. Schellers lat.-deutsches u. deutsch-lat. Handlexicon, 2
k. —: Der Schullehrer des 19. Jahrhunderts, 3 k. — Kühner.
Elementargi am malik der griecli. Sprache 1 k. — Gyurits. Latin
nyelvtan. 1 k. — Kulcs a Traut-Gyurits lat. nyelvtanhoz, 1 k.
Grangier. Histoire de la Littéraiure Frangaise, 1 k. — OhmDie Lehre von Grössten u. Kleinsten, 1 k. — Ilazslinszky. Ejszaki Magyarhou viránya, 1 k. — Gitfhorn. Mathematische Auf
gaben, 1 k. — Emsmann. Physikalische Aufgaben 1 k. — Doederlein. Summa instutionis theologi Christian!, 1 k. — Beleuch
tung der Vorurtheile wider die katholische Kirche, 1 k. — N eu 
mann J enő ú rtól: Dr. Mocuik-Wagner. Geometria a középiskolák
felsőbb osztályai számára, 1 k. — Algebra. A középisk. felsőbb
osztályai számára, 1 k. — Báthory. Állattan. 1 k. — M ocskónyi
J ózsef úrtól: Hármas kis tükör, 1 k. — Hübners Allgemeine Geo
graphie. 1 k. — Leusden. Novum Testamentum, 1 k. — P. Vergilii Maronis opera, 1 k. — Halászy Lajos VIII. oszt. tanulótól:
Opera Q. Iloratii Flacci. Lipsiae 1568, 1 k. — Balázs József
Vll. oszt. tanulótól: Bunker. Az ókor története, 4 köt. — Gibbon.

59

A római birodalom hanyatlásának és bukásának tört. 2 köt.
Dr. Cserép. Római régiségek, 1 k. • Szlovák Pál VII. oszt. ta
nulótól : Fényes Elek. A török birodalom leírása, 1 k. — Horeczky László VI. oszt. tanulótól: Zsutai költeményei, 1 k.
Kecskemétig. Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála, 1 k.
Jókai. Török mozgalmak 1730-ban, 1 k. — Eichardt Károly V.
oszt. tanulótól: Stieber. Mecklenburgische Kirchen-Historie 1 k.
Politico. Gründliche Vorstellung der rom. katli. Kircue, 1 k
Richtige Harmonia von Bibliandcrn, 1 1 — Összesen: 63 kötet
és 32 füzet.
Megkaptuk minden közép- és szakiskola értesítőjét, melyek
nek száma: 180.
Összes szaporulat: 104 kötet és 255 füzet.
Az 1891. deczember havában történt könyvtárátadáskor ta
lált a bizottság 8285 művet 13,463 kötetben, illetőleg füzetben.
A könyvtár rendezése tervezve van, s ha a terv elfogadása
s helyben hagyása a fen tartó testületnél kieszközölhető lenne,
még ez év folyamán valósulna.

B) A régiségtár gyarapodása.
(K özli :

M o c s k ó n y i .)

A lefolyt tanévben ajándékoztak : K u t h y B é l a , m. kir. mér
nök úr f drb csonti üt, 1 drb csontárat, 1 drb csont-sipot, 1 drb
csontkaparó eszközt, 1 drb kagylóból készült idomító eszközt, 1
drb kőbaltaélt, 1 drb kőbaltafokot, 1 drb parittyai golyót, szá
mos tört edénydarabot, 1 drb csészét. 15 drb hálóra való súlyt,
köszörűkő és fenkő darabokat, 1 drb agyagszobrocskát, kecske
és őz szarvának darabjait, 2 drb tengeri kagylórészt, nyilvégeket, kantár- és zaboladarabokat. Ezen őskori maradványok a kis
újszállási és kúnhegyesi ásatások alkalmával kerültek felszínre.
B e n k a P á l , tanító úr 1 kőbaltát és 2 drb ezüstpénzt, - Such
István VI. o. b. tanuló egy múlt századbeli festményt. — Győry
Vilmos VI. 1 ezüstp. — Eichardt Károly V. 1 rézp. és Kis-Kőrős
prot. egyházának 1815-ből való pecsétnyomóját, — Sárközy Imre
IV. o. t. 1 lőportartót és 1 kulcsot Rákóczy korából, s egy 5
frtos Kossuth bankjegyet.
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C) A termedet rajzi, D) Természettani gyűjtemények,
továbbá :

E) A tornaszerelvények,
F) Rajzm inták és G) Zenetár
a lefolyt tanévben nagyobb gyarapodást nein mutattak.
Különben ennek magyarázata abban keresendő, hogy az
alumnenin költséges kitelepítése a tanépületnek is kisebb-n: g/obb
átalakítását tette szükségessé, Cs hogy e miatt a fentebb felso
rolt gyűjtemények is helyűt cserélvén, egyelőre erőnkhöz képest
nem e gyűjtemények gyarapítására, hanem inkább alkalmasabb
elhelyezésére kellett gondolnunk s az évi költséget szekrények,
állványok s e fajta bútorok szerzésére fordítottuk. Az újabb he
lyiségekhez szabott bútorzat részben elkészült, részben javában
készül s a szünnapokra van fentartva az iskolai fölszerelések
czélszerű beosztása és rendezése.

H) A földrajz tanításához
azonban az eddig könyvtárilag kezelt Kartographíát, a szaktaná
rok kezelésére hárítván, megszereztük Európa, Ázsia, Afrika,
Amerika és Ausztrália fali térképeit a Gönczy-Berghaus-fé!e ki
adásban s ezek azonnal iskolai használatba vétettek.

V II.

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

A beirt 179 alumnus közül évzártán volt 163, kik közül:
1.

50

ír tjá v a l

te lje s

fiz e tő

v o l t .............................................................2 5 .

2. Olcsón éle'mezett, mé»' pedig:
30 frtot fizető . . . .
129.
15 irtot fizető........................................................... 11.
3. Egészen ingyenes .
.
14.
Az esti convictusban részt vett év végéig . .
. . 62.
A nemes lelkű adományozók közt volt a nt. ía/.ekas-varsándi
egyház 2 ittál.

Sítpplicatio t rcdmmye:
P e s t - P i l i s - S o l t - K - K ó n m e g y e é s N ó g r á d b ó l : 2 0 0 í t 3 0 kr,
mely összeghez nagyobb mérvben járultak következő t. ez. alá
írók : Kilián Fr'gyes 5 ft, Prónay Dezső 10 ft, Dessewífy Ottó
8 forinttal.
Gömör-, S z e p e s m e g y é b ő l : 127 ft 69 kr, nagyobb összeggel
járult Stosz fürdői társaság 7 ft 34 kr.
B

á c s-

B

odrog

-, T

orontál

, T

em es-,

K

rassó

-S

zörénm egyéből

:

160 ft, nagyobb ös zeggel járultak: Szabadka sz. k. város 5 ft,
Horváth Károly 5 ft, dr. Diel Ivárolyr 3 ft.
H o n t - , Z ó l y o m - , B a u s m e g y é b ő l : 8 2 ft 4 0 k r .
S z a r v a s v á r o s á b ó l : 107 ft, 2 véka búza; nagyobb adomá
nyok : Áchim Ádám 5 ft, Sárkány János 5 ft, Tomcsányi Károly
20 ft. özv. Kvaesala Jánosné 5 ft. gr. Bolza Géza 5 ft, gr. Bolza
Pál 5 ft, Haviár Dániel 5 ft, Mikid >y Mihály 3 ft, Szarvasi ta
karékpénztár 5 ft, dr. Fuehsz Ede 3 ft, szarvasi ev. egyház 5 ft.
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T iszam ellékről : 167 ft 60 kr, nagyobb adományok : Puky
Miklós 3 ft, Debreczen városa 3 ft, Babies Zs. püspök 5 ft.
K omárom-, P ozsony-, N yitra -, T rencsén -, T úrócz-. L iptó megy' éből

: 137 ft 45 kr, ebhez járult: özv. Oszfroluczky Gé-

záné 3 ff.
D unántúlról : 223 ft 20 k r ; ehhez járultak: Hoffmann N.
3 ft. Sólymosy 5 ft, gr. Erdődy Gyula 3 ft, Lehne Sándor 3 ft,
Kund Béla 3 ft.
B ékés -, C songrád -, Csanád-, A radmegyéből : 435 ft 30 kr;
ebhez járultak : b.-csabai ev. egyház 5 ft, B.-Csabai takarékpénz
tár 5 ft, Urszinyi János 5 ft, B.-Csaba városa 3 ft. Ladies György
6 ft, Gyula városa 5 ft, Székács István 5 ft, orosházi ev. ág.
egyház 5 ff, Mikolay István 5 ff, tót-komlósi ág. ev. egyház 3 ft,
Csermák Kálmán 3 ft, Tút-Komlúsi takarékpénztár 3 ff, TótKomlós községe 5 ff, Gajdács Pál 5 ft, Pitvarosi ág. ev. e g y h á z
3 ft, dr Laurovic; János 5 ft, Nagylak váró a 5 ff, Dérczy Fe
renc/. 5 ft, Kondoros községe 5 ft, Geist, Gyula 5 ft, Szent-András köz-égé 3 ft, Öcsöd községe 5 ff, Kárász Imre 5 ft, Aradi
ev. ág. egyház 5 ft, Sólymossy Lajos 10 ft, Abonyí Károly 5 ft.
Búza befolyt Tót-Komlóson 374 liter; Békés-Csabán 130 liter.
Összesen befolyt: 1641 ft 4 k r; 2 véka és 504 liter búza.

Vili.

Évi esem én yek és állapotokAz 1891—92. tanévet, mint főgjunnasiumunk fennállásának
kilenczvenedik évét, kedvezőtlen kilátások mellett kezdtük meg.
Harminczkét éven át hűségesen közreműködő Mihálti József
tanártársunk, kinek ismétlődő s előttünk veszélytelennek látszó
ketegeskedése nem . sejteté a közeli szerencsétlenséget, augusztus
27-kén az iskolai pihenőt az öröklét nyugalmával váltotta fel.
Megrendítő csapás a fogy mnasi umra, midőn köréből kipró
bált tanférfiak kiválnak, — főleg, ha c kiválást a kiengesztelhellen halál idézi elő. Mihálfi Józsefben sokoldalú tanárt s oly
jókedvű vállalkozót veszhettünk el, ki többször megkönnyité az
alakuló tanév gondjait azzal, lágy nehézségek esetén nem vona
kodott oly foglalkozás; körbe belépni, melyet már hosszá tanári
pályáján egykor betöltött. Alig száradtak föl ez érzékeny veszte
ség feletti könnyeink, midőn az év küszöbén sürgősen új tanerők
ről kelle gondoskodnunk kínos aggódásban tépelődvén, hogy a
már másfelé alkalmazottak idevonásával csaknem a mienkhez ha
sonló zavart okozhatunk más intézeteknek s az újonnan gymnasiumi tanpályára lépő tanférfiak a tanév elején már úgy is a
legutolsóig lekötelezvék. Sürgősen kiirott pályázati hirdetéseink
sejtelmünket csak megerősítették.
Nehéz munkára kevésbé hangolt állapotban kezdő meg ta
nárkarunk auguszt. 28. az utólagos vizsgálatra jogosított magán
tanulókkal a munkát, hogy azt auguszt. 29. és 30. a javító vizs
gálatok kai folytassa.
A beiratkozás augusztus dl. szeptember 1. 2. történt s mint
egy 360 tanulóval megnyitottuk a szorgalmi időszakot szeptem
ber 3-kán, melyhez Isten segítségét, a szeptemb. 6 tartott évnyitó
isteutiszteletben kértük ki.

Szeptember 7. fölolvastuk s magyaráztuk tanulóságunk előtt
a f gymnasium fegyelmi szabályzatát, hogy igy az intézetünk
körében követendő életrendről kivált az újonnan belépők tájé kezva legyenek.
A nyolcz osztályba beirott tanulóság év elején és annak
zártakor következő létszámot tüntetett föl:
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A bt írottak aztán következőleg oszlottak meg:
a.
) Nyelvre nézve a tanulóság önvallomása szerint volt 389
magyar, 3 tót.
b.
) Vallásra nézve volt ágost. evang.: 200; ev. reform. : 27;
róni. káth.; 93; görög katli.: 5; görög keleti: 18; unitárius: 1;
izraelita: 48.
e.) Honosság szerint volt 127 helybeli, 93 megyebeli és
172 más megyebeli.
d.
) A szil'ők polgári állására gondolva volt: őstermelő 79;
iparos, kereskedő s yállalkozó 118; állami s községi tisztviselő
62 ; magántisztviselő 29 ; értelmiségi 98 ; cseléd-szolga 6.
e.
) Ivóira nézve: 9 éves volt 7; 10 éves 22; 11 éves 40;
12 éves 52; 13 éves 51 ; 14 éves 34; 15 éves 50; 16 éves 46;
17 éves 24; 18 éves 34; 19 éves 20; 20 éves 4; 20-nál is több
éves 8.
A folyó 1891 —92. tanévben beirottak között volt 118 jöve
vény", ebbből az I. osztályra esik, mint újonnan belépő, 66. A lét
szám a tavakhoz képest 14 főnyi emelkedést mutat. Leginkább
fogytak a görög keletiek, kik előbbi években szívesen ellátogat-
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tak Szarvasra, most azonban tán inkább saját anyanyelvű isko
láikat keresik föl. Ha ez csak a fajkiválás érdeke ■úgy nem te
hetnénk ellene kifogást - ha ellenben fajgyűlöletre volna vissza
vihető : akkor megnyugtat lelkiesnieretünk, hogy erre soha okot
intézetünk nem szolgáltatott, sőt inkább abban látta hivatását,
hogy „per diversitatem 1ing varum cunctarum .gcntes in imitate
congregavissent“, mint azt a régi egyházi ének zengi.
A nálunk elhelyezkedő vidéki tanulóság lakásbeli viszo
nyaira ez évben is orvosi, erkölcsi s tanulmányi érdekből, mint
az ifjúság igaz barátai, kellő felügyeletet gyakoroltunk részint
közvetlenül, részint az által, hogy a lakásadókat bevontuk az if
júság emberbaráti ellenőrzésébe. Volt elhelyezve 27o tanulónk,
mintegy !)0 család körében. A. tauulótartás sok gond és telolősséggel járó vállalatával ebből láthatólag Szarvason sokan foglal
koznak s a szülők anyagi helyzetük, műveltségük és társadalmi
igényük különbözősége szerint válogathatnak a különböző elhe
lyezési módok között. Vajha mindenkor a legjobbat, legczélszerűbbet választanák ki annak tudatában, hogy a tanuló kellő társas
összeköttetése nagyban elősegíti szerencsés alakulását. Tanulósá
gunk e szerint nincs elszigetelve a társadalomtól, sőt épen annak
irányzó befolyása alatt áll, fejük s növekszik.
Tanulóságunk nagvobbára az Altöld gyermeke. Kp egészséges
test, érzékek hibátlansága, egyszerűség, nyíltság, de bizonyos
nehézkesség is jellemzi legtöbbjét. Ez évben egészségi tekintet
ben szokatlanul erős megpróbáltatásnak volt tanulóságunk kitéve.
Előbb az influenza, utóbb a difteritisz lépett föl városunkban jár
ványként. Az influenzát többen átszenvedték tanulóink közül s a
gyengébb tüdejűek kínos utóbajokban, légzési nehézség és vérhányásban kénytelenek voltak orvosi rendeletre a tanulással föl
hagyni. Áldozatot, is kívánt a halál tanulóságunk erőteljes sorai,
bői. Elhaltak: Ravasz István I., Pásztori Jenő II., Keller József
111. és Félix Antal V. osztálybeli tanulók. Kedvesek voltak e
reményteljes tanulók nekünk tanároknak s tanulótársaik mik; még
kedvesebbek a vigasztalhatlan és mélyen naegszomorodott szülők
nek ; de bizonyosan legkedvesebbek a jó Istennek, ki őket az
élet tavaszkorában, mint feselő szép virágokat a kertész, magá
hoz vette. A betegségek által, megzavart iskolai élet bús képét
mutatja az igazolt mulasztások feltűnő nagy száma is, mely so5

kakra nézve az eredményes tanulást kétségessé tette. Ennek tu
datában többen a vizsgálat halasztását kérték, mi tőlük méltá
nyosan ez idő szerint nem is volt megtagadható.
A tanulás eredményének ingadozása az első félévben s év
zártakor a személyes akarat erkölcsi indító okán kivid a betegcskedési esete'; nagy számára is hárul. Ezen köridményt az
alábbi táblázat figyelmes átnézésekor tekinteten kívül hagynunk
nem szabad.
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A megosztályo/ottak s a létsnám főösszegében feltüntetett
beiről iák közötti különbözet részint az év derekán leginkább
uralkodó influenzára, részint azon kötülményre viendő vissza,
bogy magántanulóink rendesen csak év zártakor jönnek a vizs
gálatokhoz s év derekán nem osztályozhatók. Az évzáró osztály
zat jóval kedvezőbb, mint az év derekán töl vett kimutatás. E n
nek oka leltet, egyrészt a több időre terjedő együtt működé-, másrészi úgy az egészségi állapotok javulása, mint magának az aka
rati erőnek fokozódása, mire -ismét majd a tanév elveszthetésé-
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nek félelme és szégyene, majd a kötelességek teljesebb tudatá
hoz vezető fejlődés természete juttathatta az egyeseket egyénisé
gük egymástól eltérő természete szerint.
A tárgy rokonságánál fogva közöljük alább az ez idei érett
ségi eredményét:
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Ezek közül jelesen érettek: Balázs Ádám, Klein Lajos, Kiü
lik Pál, Lichienstein Zoltán, Misley Kálmán és Sztraka Ernő.
Jól érettek: Fuksz Béla, Hotter Dezső, Húszért Jenő. Krámer Gusztáv, Molitorisz Lajos, Oláh Mihály, Schwieger Sándor,
Trokan János, Ungár Samu és Varga Lajos.
Egyszerűen érettek : Bácsi Gyula, Básti Attila, Belopotoczky
György, Gálik János, Gosztonyi Ferencz, Grűn Endre, Holdi
Jenő. Huszerl Samu, Kovács Károly, Králik Dani, Kiinsztler Já 
nos, Ludwig István, Salacz Aladár, Sáfár Sándor, Szász Isván,
Szilvásy Sándor és Zitkovszky Béla.
A tanulóság czéltudatos önmunkásságát, ízlését, gyakorlati
ügyeselését,, társadalmi művelődését, hazafias érzületét s vallás
erkölcsi jellemesedését serkentve irányozni czélozták az önképző
Vajda-kör, a férfi és vegyes dalkarok, a korcsolyázók, vivők s
versenyuszók szövetkezete, továbbá az önkénytes művészi rajzo
lást és festést, a franczia nyelvet, a gyorsírást és hangszerzenét
művelők kisebb-nagyobb létszámú csapata. (Lásd ide vonatkozó
lag az értesítő 111. ez. B. alatti jelentéseket). Nem csökkent te-

«8

hát ez ni tál sem a tanuló ifjúság lelkesedése az önműveiődí S
iránt, sőt a mennyiben a fejlődő kor ingere is befoly bizonyos
együttes vállalatok sikeres kezdeményezésére vagy megerősödé
sére, örömest említhetni föl, hogy a mint az önképző a „V ajda kök “
nevet vette löl, maga indításából gyűjtést rendezett a tanulóság
Vajda Péter síremlékének tatarozására s iölékesitésére. Ugyan
igy a kedélyes összeköttetés fenntartása czé.ljából emlékül átad
ták a VIII-búi kilépők fényképeiket egy most szerzett iőgymnasiumi album számira, mely évtizedekig örökítheti azok arc/.képeit, kik valaha intézetünk növendékei voltak Vajba a szeren
csés tovafejlődés évente kedvezőbb tényei tennék ez arczképek
becsét intézetünkre nézve mind kedvesebbé!
Tanulóságunk c tanévben részint kozdeményezőleg, részint
kisegitőleg következő társadalmi mozealmauban vett részt. Ezen
tanév elején is Dobos Adolf veterán tánezmester tanitá a szoká
sos társas táuczoknt s megtartat október utóján a vizsgálathoz
has mló gyermekbált a jelenlevő családok megelégedésére. Októ
ber 31-kén a reformatio ünnepét úgy ünnepeltük meg, bogy bele
olvadtunk a protestáns közönség templomi ünneplésébe. Deczember 4. és később 1802. június 3-án a protestáns ifjúság az alumneumi seniorok engesztelő beszédje mellett elókészűlve járult az
úrvacsorához. Deczomber 12-kén a helybeli polgári leányiskola
javára tartott hangversenyen a tanulók ének- és zene-kara kiscgitókép dicsérettel közreműködött. Márc/.ius 15-kénék hazafias
emlékünnepét szavallással, összhangos énekléssel, pályamunkák
felolvasásával ülte meg a Moravcsik Géza tanártár link elnöklése
mellett működő önképzö Vajda-kör, mely utóbb május 26-kán
tartá meg évzáró nyilvános disziilését. Már ekkor lett fölhiva az
érdeklődő közönség figyelme május 31-kén az ó-temetőben meg
ülendő Vajda-ünnepre, melyen a tanulóság a maga ünkénytes
adakozásaiból kitatarozott és fölékesitett síremléket, mint a ki
váló jeles tan férfiú iránti hálájának kifejezését, bemutatni óhajtá
a közönségnek. Ezen lélekemelő ünnep a fögymnasium tmárkarának. ifjúságának s Szarvas közönségének élénk érdeklődése
mellett folyván le, kedvessé tette előttünk a temetőt, melyben
annyi jelesünk nyugossza örök álmát. Kár, hogy az ünnepély
tervezete nyomatott meghívókban körözve nem volt s igy sokan
elmaradtak azok közül is, kik a Vajda Péterrel való személyes
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érintkezés kedves emléke által indítva, szívesen emelték volna
ez összejövetel díszét jelenlétükkel. Május 4-kén megtűrtéi tanu
lóságunk a vidékszerte ismeretes majálesét Nagyin. Csáky Albin
grófnő lekötelező szívességéből az annak birtokát képező Annaligetben Kutiik Endre tanártársunk gondos és tegyelmcs reude-zése mellett, melyen ágy a dalkari előállások, mint a tornamu
tatványok, sót az ifjúság közös étkezése és tánczu is magán vi
selte a kedélyes iskolai ünnepély minden Velleniét. anélkül, hegy
legyei illetlenül szétbomló népünneppé vált volna. Művelt közönsé
günk érdeklődésévé', részvételével és irányzó befolyásával meg
adta e mulatozásnak díszét és közérdekű társas jelentőségét.
A királykoronázás 25 évi jubileumát fogy inna-ininuiik junius 8-kán
ágy ünnepelte, liogy kellő iskolai előkészület után a harangok
zúgása mellett föl vonult a közeli templomba, s ott az ünnepély
díszét üsszhangos éneklésével fokozván, a tanárkar és kozönséggel egybeolvadt azon fohászban, hogy legalkotmányosabb kirá
lyunk Isten kiváló kegyelméből sokáig viselhesse még S/enl-István koronáját kedves hazánk dicsőségére s boldogságára ! Ugyan
o napnak délutánjára uszőversenyt terveztünk, bogy az iskolai
szünet melleit is valami őt érdeklő dologgal foglalkozzék ifjú
ságunk. A rossz idő miatt azonban e verseny a koronázás jubilá
ns napján nem volt megtartható, de annál inkább sikerült az
június 12-én, midőn szép közönség előtt bebizonyitá tanulóságunk,
bogy a férli sport ez ágát kedvteléssel gyakorolja. Ugyancsak a
lanulóság közreműködése mellett folyt le junius 11-én egy na
gyobb szabású művészi estélyünk, melyen az országos hírnevű
zongoraművész, Szendy Árpád zeneakadémiai tanár, továbbá Danes
Ferenc/ aradi polgári iskolai tanár s kiváló hegedűművész és a
kora daczára is még örömest müvészkedö Szendy György urak
szives támogatása mellett a tanulói dalkar és szavalló ifjak sze
reztek a közönségnek igazán élvezetes estét oly czélból, hogy a
vállalat tiszta jövedelme a VIII. osztályból távozó ifjak fogyinnasiumunk által megőrzendő albumára s régebben alkalmazott
elhalt egykori tanárok arczképcsarnokának létesité éré ford it ás
sák. Végűi junius 20-kán tartotta meg fögymnasiuniunk a torna
vizsgát 4o főnyi diszcsapattal, melynek füzérei, szergyakorlatai
s általában hosszas tanulmányra valló fegyelmes együttműködése
nemcsak tanulóságunknak, de vezetőjének, Oláh Miklósnak is di-

70

cséretét hirdeté. Ugyanekkor este 8 órától lett a főgymnasium
művészeti és szavallati záró ünnepélye is megtartva, melynek
kedves benyomása kedélyes végbucsú vonatkozásával bírt az
1891—92 tanévtől, Szarvastól s a íögnmnasitim iránt jó akarat
tal viseltető közönségtől. A reá következő nap délelőttjén tartot
tuk meg aztán a nyilvános közvízsgát a díszteremben, fölhagy- «
ván a délutáni közvizsgával, mely eddig a közelben lakó tanulók
haza vágyó bontakozása és ezzel kapcsolatos nyugtalansága miatt
rendesen sok zavarra s kellemetlenségre adott okot.
Azonban iskolai életünk ezen örvendeztető fényoldalai mel
lett voltak ez évnek árnyoldalai is. Ilyenek az év nyitásakor be
állott tanárválasztás szüksége, mely csaknem hat hétig tartott
kínos függésben oly kérdéseket, melyek megoldatlansága az egyes
osztályoknak egyes tantárgyakban való haladását nehezité Za
varták e tanév nyugalmas munkáját a háromizben betelepülő
színészek szórakoztató előadásai, s habár tanári engedélytől füg
gővé tettük azoknak látogatását, mégis a gyengébbek következe
tes tanulását megingatta a szórakozás gyakori alkalma. Megboly
gatta a mánkásságot a sokszoros betegség, kivált a tanulók kö
zött is föl-fölmerülő difterítis s az óvó intézkedésként alkalma
zott elszigetelés szüksége, mely nagyon elömozditá a kényszer
mulasztások számát. Már a családban is kényezteti, rontja, meg
szokásaiból kiveti a gyereket a gyakori betegeskedés. Még na
gyobb arányokban fokozódva mutatkozik ez a baj a nyilvános
iskoláknál ragályos betegségek esetén, melyeknél az óvatosság
indító oka hamar üriigygyé válik, a betegség jele veszélyes bajjá
fajúi s környelműeknél igen előmozdítja a tanulói álnokságot és
ámítást, melyek aztán megingatják a fegyelmet és rendérzéket.
Szerencsétlenségünkre a nálunk két Ízben is kiújuló követvá'.asztás izgalma, a farsangi időszak tánczestélyei s az egyes tanári
családokban is mutatkozó ragályozás miatt a tanárok egyikének
másikának vesztegzár alá jutása s az ebből folyó helyettesítés
szokatlansága mind befolytak arra, hogy e tanévünk szabott
munkakörét zavarják. Hogy ilyen akadályok küzdelmessé tették
ez év A az bizonyos; de hogy sem el nem csiiggesztettek, sem
meg nem törtek, arról az ifjúság tanulási eredménye s fegyelmi
esetekről fölvett jegyzőkönyveink tanúskodnak. És mégis
hála
Istennek — feltűnő erősebb fegyelmezésre nem vojt szükségünk,
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két. esetet kivéve, melyben egy álnok és csenés miatt büntetésre
inéi ló és egy szokatlanul nyűgös kezeletű il'jat csendes eltávolilásra Belliink inkább kivételes különlegessége, mint ezégéres er
kölcstelensége miatt. Ez évi tapaszt illatai alapján tauáikarunk a
vizsgát állottak közűi jónak talált 2!t8, szabályszerűnek 55, ke
vésbé szabályszerűnek 6. rossznak 2 tanulót.
Tanulóságunk szorgalmát, tisztességes jellomalakulás.it, mel
lesleg szegénységét is tekintetbe véve a tanárkar ajánlatára a
következőket tüntették ki jutalomdijakkal és szegélyezéssel a kü
lönböző dijosztó bizottságok s a fögyinnasimu iskolatanácsa :
a.
) Misley Kálmán V ili. oszt. a gróf Wenckheim Krisztinaféle alapból 250 frt évi dijat kapott Gyula váró< tanácsának s
tanárkarunknak együttes ajánlatára.
b.
) A Teleki-Rótli Johanna-félc dijat nyerték az ág. cvang.
egyetemes dijosztó bizottság intézkedése folytán: Lichtenstein
Zoltán, Balázs Ádám, Králik Pál, Sztraka Ernő, Molitorisz Lajos
VIII. és Szász József VII. o. tanulók.
c.
) A íőgymnasium rendelkezésére álló ösztön- és segélydij alapokból: Beyschlag-félc (40 lrl) Slajclió Mihály V ili. Ibiczkó
Dániel-félő (á 32 frt) Ti okán János és Klein Lajos Vili. Tatayféle (á 30 frt) Oláh Mihály Vili. és Ponyiczky Kálmán VII. Urszinyi Andor-féle (32 frt) Sziráczky Kálmán VII. Nemeth Istvánfélo (23 frt) Mikiién Oden VI. tanulóink lettek kitüntetve.
d.
) A kisebb jutalom- és segélydijak közül : a Ratinszky.
féle (10 fit) Rell Lajos V11., a kamatcsökkenés folytán összevont
Haviár-Zsilinszky-Debreczeni-féltí rajzjutalom Benka Pál Vll. Partyíéle (8 frt) Szíinian Dénes VI. Szarvasi festők dija (8 frt) Melis
István VI. Székács-féle (8 frt) Kuczian Géza IV. Vozűrik-féle
(8 frl) Varga K. János VI. Ponyiczky Máté féle (10 frt) Varga
Lajos VIII. A szarvasi jótékony nöegylct két aranya Buksz Béla
VIII. és Neu Ferencz V. A clr. SzlovTák Pál-féle egy aranya Szalay Kálmán V. a tavaly póstazavarok miatt megkésve Liska
Náud> r V. évesnek kiadott. Ballhazár József-félő egy arany ez
idén Petrovics György IV. s a Danes Béla jutalma (2 fit.) Aibusz
Frigyes III. o. tanulóinknak lettek oda ítélve.
e.
) A bányákéiiileti ösztöndíj alapból a fögymiiasiuiiiunk ré
szére cső 105 frt apróbb íészlctekie bontva következőleg lett
kiosztva: Blazy Lajos, Maicvek György, Králik Dani VIII. Bayer
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Fiilöp, Margócsy A ladár YII. Wagner Károly. Bartl István. Liska
Nándor YI. fejenként 7— 7 irtot, Margócsy Gyula, Paulenda J á 
nos V. fejenként 6—G irtot, Nyáesik Béla és Ponyiczky Lajos
IV. fejenként 4 —4 frtot s végre W eigert Mihály IV. Hrasko
Kálmán, Janesovics Emil, Havsányi József, Czinkoczky János III.
o. fejenként 2 —3 forintot kaptak.
f.
) A magyar tudományos akadémia könyvkiadó vállalatából
Horny ánszky Viktor úr által jutalom-könyvül felajánlott „Magyar
művészek“ czímű ékes kiadású mű Wagner Károly YI. cszt. ta
nulónak lett- ajándékozva.
g.
) A királykoronázás napjára tervezett, de rossz idő miatt
június 12-kére halasztott uszóversenyben kiosztatott a-szarvasi kö
zönség szives adományából in fit és 1 frt 85 kr értékű emlék
tárgy, melyből Szlovák Pál VII. gyors tis/ás és műugrásért 2 frtot
és borostyán koszorút; Szem ián Dénes Yí. gyors úszásért és ta
posó verseny győzteseként 2 frtot; továbbá Petriez József Vili.
M ihálfi Géza V. 1— 1 frtot, mint osztálygyeztesek a gyorsuszási
versenyben. Kaptak ezeken kivit] Blasko Lajos III. torna in g e t;
Szabó Bálint I I é s Káday Géza 1. 1—1 úszónadrágot; Králik
Dani Vili. és Albusz Frigyes 111. műugrásaikért 1—1 forintot.
Ii ) Az önképző Vajda-kör pályadiját szépészeti történeti fej
tegetéséért Balázs Adóm Vili., műszavallásért Zitkovszky Béla
\ 111. s Kovács Sándor All. évesek nyerték el. Az ezek között fe
jenként kiosztott 1 1 tíz frankos aranyat ez évben is ns. Haviár
Dani országgy. képviselő úr szíves figyelme juttatá a versenyzőknek.
i.) Tornajutalmat kaptak az évzáró torna versenyen: Szertornázásért 1-ső díjban koszorút és 3 forintot Misley Kálmán 'Vili.
e. Ugyanazért 2-ik díjban koszorút Ácliim Károly Vili. o. Rud
inaga s ugrásért az l-sö dijat 10 frankos aranyat Kleindl József
.263 étin. magas ugrásért; 2-ik díjban 2 forintot Bobvos Samu;
továbbá Szlovák Pál VS1. o. 3 frtot; Picim József Yl. o., Báró
Exterde Kálmán V. o. 2- 2 frtot mint elötornászi dijat; Králik Pál
ló- és távugrásért 2 frtot.
Versenyeredmények : M a g a s u g r á s b a, n V-ből Exterde
Kálmán 127 d in t; Yl-ból Kleindl József 137 ctmt; Vll-ből Szlo
vák Pál 127 ctmt. ugrott; Ylll-ból nem versenyzett senki.
T áv ol u g r á s b a n V-ből Hipszky Endre 456 ctm. Vi-ból Kleindl
József 550 ctm. Vll-ből Szlovák Pál 460 ctm. Vlll-ból Králik P á l
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480 cmt. ugrással. — K ő d o b á s b a n V-ből Exterde Kálmán
báró 550 ctni. Vl-ból Kleindl .József 032 ctm. Vll-ből Szlovák
Pál 604 ctm. Vili-bői Kiülik Pál 606 ctm. távolra dobással lett
győztes.
Megjegyzés : A magas és 1ávolugrá3 puszta földről ugró
deszka használata nélkül történt; a rudinagasiigrás 10 ctm. ma
gas deszkáról. A sulydobásnál az V. es VI. osztálybeliek lo kilós,
a VII. és Vili. o. 11 kilós súlyú gránitkövet használt s a deszka
magassága szinte 10 ctm. volt.

Főgymnasiumunk érdekeit nemes áldozatkészséggel támo
gatni kegyesek voltak ez évben következő jótevőink: A szarvasi •
jótékony r.öegylet buzgó rendezése mellett adott művészi estély
tiszta jövedelmét a tanárnyugdij alapjára átszolgáltatta ns. Salacz Ferenczné úrhölgy 125 frt 31 krnyi összegben. Ugyan e
czé'ra fölajánlott az igen tisztelt Haraszti család néhai Haraszti
Ernesztina úrnő halálának alkalmából 50 irtot, úgy szintén gróf
Bolza Géza váratlauúl elhalt s Szarvas művelt közönsége által
részvéttel gyászolt ifjú neje gyászesete alkalmából 50 irtot-, to
vábbá egy evang. lelkész 15 irtot, I)r Mandel Jakab ezredorvos
10 frt, lluszerl Lipót úr 10 frt, az újévi gratulatiók megváltásá
ból befolyólag a „S zarvas és V id é k e “ szerkesztősége 20 frt, to
vábbá a szarvasi iparos ifjúság műkedvelő előadása után Golián
Sámuel jegyző úr 5 frt, Lózsa János uradalmi tiszttartó 5 frt,
Braun József mberényi jegyző 5 frt, Mészáros László 5 frt, Do
bos Adolf 5 fit, Ardeleán József katecheta 2 frt, s MedvcczJy
József gyógyszerész úr, mint az előző években, úgy ez idén is a
beteg alumnusok számára adott gyógyszereknek a nyugdíj alap
jára átengedett árában 217 frt 00 kr s végre a szarvasi taka
rékpénztár az 1861. évre jótékonyczé'.okra kiosztatni szokott évi
átalányból 50 irtot. A tanulók szorgalmának ösztönzésére végrendeletileg hagyott néhai Tavaszi János ügyvéd s a főgymnasiumnak hosszú időn át érdemes tanácsosa 200 irtot, oly kikötéssel,
hogy ez összeg majdan özvegyének halálával váljék esedékessé.
Utoljára hagyám jelentőségénél fogva a főgymnasiumunk
fejlődésén nagyot lendítő azon kegyes intézkedését a Nagyin,
vallás- és közoktatásügyi magy. kir. Ministeriunmak, hogy 1802.
febr. 1-én 28,71!». sz. a. kelt leiratában „addig is, inig a majdan
megejtendő tárgyalások eredményéhez képest megállapítható nagyobb és
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állandó összeget kiutalványozhaln<i'x 2UÜ0 írt beruházási államsegélyt
részünkre juttatni méltóztatott. Ezen össze«' elszámolás kötelezett
sége mellett a physikai kísérleti terem, a rajzterein, a természetrajzi tár, a görögpótló előadásokra szükséges helyiség s a tanári
szakkönyvtár berendezésére, fölszerelésére s fejlesztésére lévén
fordítandó, annak előnyei a szünnapokra cső építkezési átalakítá
sok után s igy már csők az 1892- 93. tanévben válnak feltűnőkké.
Intézetünk él dókéit szeretettel fölkaroló minden rendű és
rangú jóltevöink áldozatkészségét hálás örömmel fölsorolván, alá
zattal megköszönjük azt, íelfohászkodván: vajha tanulóságunk
Szerencsés alakulásában, tanárkarunk térbelien, buzgólkodásában
s főgymnasiumunk életre kiható eredményes működésében sike
rülne méltó hálánkat kifejezni mindazokkal szemben, kik bizal
mukkal s támogatásukkal intézetünket kitüntetni kegyesek valának.
A tanév folyamában főgymnasiumunkat becses látogatásuk
kal megtisztelték : Mélts. Berzeviczy Albert közoktatásügyi állam
titkár a januárban lezajlott követválasztás alkalmával s az érett
ségiegnél, mint a magas közoktatási kormány megbízottja Nagys.
Kcnessey Béla ev. ref. tbeolcgiai tanár, Méltóságos Sárkány Sá
muel bányakerületi ág. ev. Püspök úr, ki kora és megingott egész
ségi állapota daczára elnökként vezette ; z érettségieket s azon
bennünket lekötelező érdekből érkezett közénk, hogy mint főhaliatóságunk a főgymnasiuru életműködéséről hivatalos tudomást
vegyen és Xagys. Bánhegyi Isván Békésvármegye kir. tanfel
ügyelője, ki főleg a tanképesitési vizsgálatok iránt érdeklődött.
Fájdalmasan megemlékezem ezúttal azon veszteségeinkről
is, melyeket a halál mért reánk e tanévben. Az egyetemes tan
ügyi bizottság elnökét vesztettük el hírneves tudósunkban, Ilunfal vy Pálban, ki régebbi látogatásával s tanügyi fölterjesztéseink
iránt mindig jóakaró figyelmével mutatta meg, hogy a magyar
alföld ezen egyetlen ágost. evang. fögyinnasiuna iránt, mely
Vajda Péterrel egyidőben őt is tanárául jelölé, érdeklődik. Az is
kolatanács nagytudományú tagját temettük el Haan Lajosban, a
b.-csabai egyház lelkészében és a m. tudományos akadémia tagjá
ban, úgy szintén Tavaszi Jánosban, ki fentebb említett végrende
letében is kimutatá főgymnasiumunk iránti kegyességét, mint an
nak egykori tanítványa. Nagy vesztesége volt e tanévnek Mi hál fi
József tanártársunknak clhúnytában, ki 32 évre terjedő hivatalos
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működése után, mint buzgó szakember, mint zenetanár, dalkarvező, rajztanár és több éven át, önképz ’köri elnök, tanszék ala
pítványi pénztáros, fögymnasiumi könyvtáros és tanácstag min
denkor hűségesen helyt állott kötelességeinek teljesítésében. Szin
tén érzékeny csapásként nehezült a tanulóságra anyai jólelkű
barátjának Delhányi Zsigmondnénak váratlan lmtál;', ki mint,
alumneumi epliorusunk neje, s a tanulóság gondozásában is jobb
keze s mint a tanulók kedélyes vállalatainak vidor lelkű rende
zője annyira lekötelezte évente az ifjúságot maga iránt. Bizonyo
san sokáig feledbetlen marad ez elköltözőitek áldott emléke s
betöltetlen a hézag, melyet ritkuló sorainkban távozásukkal hátra
hagytak.
Végre, bogy — a szerénység sérelme nélkül — magunkról
is szóljak, tanárkarunk felelősségének érzetében lelkesen teljesité
reá bizolt kötelességét. Tudott mindenkor örülni az ifjúság min
dennemű tökéletesedésében s főleg vallás-erkölcsi jelleme kiala
kulásában s dolgozott azon, kogy az általa elvetett mag Isten
kedvezése mellett el ne ve szén, hanem tenne talajra leljen a
fogékonyak telkeiben. A szorosabb értelmű iskolai feladatok mel
lett mindenkor a nevelést tekintvén fáradozása végczéljának, nem
tudott s nem is akart soha megelégedni azzal, hogy ifjúságunk
ban csiiptn értelmes nemzedéket nyerjünk szivjóság s jellemesség
nélkül; sőt ellenkezőleg az igazi tanulmány és ismcretbeli gya
rapodás koronáját az ember azon» benső művellségében kereste,
mely az önludó lélek folytonos nemesedésében s jobbításában
nyer kifejezést. Különben a tanszemélyzet megújhodását és eiősüdését két körülmény kedvezőiig előmezditá. Az egyik Mihálti
tanártársunk letiinte, a másik az önkénytes tantárgygyá telt gö
rögnyelvi óráknak alkalmas pótlásáról való gondoskodás szüksége.
Mihálfi helyét a b.-csabai ág. ev. algymnasiumból áthivott Yulentinyi Jenő foglalta el, kit tekintve kilencz évre terjedő tanár
kodását, a nagyt. esperesség a mberényi gyűlésen rendes tanári
minőségben alkalma/olt s ki szeptembír tí-kától csaknem ugyan
azon foglalkozási kört tölté be, melyet, az elköltözött szorgalma
zott. Az évről évre óraszámban növekvő rajzoktatás ellátására
Sziráczky Gyiila s a magyar és német nyelv s földrajz tanítására
Gross Albert lettek helyettes tanárokul megválasztva, Gróss
szeptember utolján, Sziráczky csak október 12-kén állhatott be a
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munkába, mert mint katonaköteles a tiszti vizsga által volt is
kolai munkájában aka lályoztalva. így aztán az év k. ■ de éu mutat
kozó erős ingadozás és sokféle helyettesítés elmúltával megindult
a zavartalan munka, melyet utóbb az influenza s tavasz felé a
difteritisz ragálya háborított meg. Különben az iskolai munkán
kivűl ré'Zt vett tanárkarunk a közművelődés, emberszeretet, liazaílság mindazon törekvéseiben, melyek ez évben vidék, vagy
országszerte foglalkoztatták a művelt középosztályt. Részleteseb
ben két helyi lap szerkesztése s munkatársi támogatása, külön
böző egyletek körében tartott felolvasások, a magánosok által
fentartott helybeli polgári leányiskola, a kereskedelmi és iparis
kola, a községi iskolaszék s a városi és megyei képviselet ügy
menete s gyűléseinek jegyzőkönyvei tanúskodnak arréi, hogy ta
nárkarunk ez évben sem ejtette ki kezeiből azon befolyást, melyre
öt társadalmi állása és műveltsége kötelezte, a közönség bizalma
jogosította s képzettsége képes;é tette. Különben ezen teljesített
szolgálatok értékének megítélését művelt közönségünkre hárítom.
Láthatni e felsorolásból, hogy ez a tanév, mint főgymnasiunmnk működésének kilenczvenedik éve, haladt az előbbiek nyo
mán s építette magyar alföldünk magyar nemzeti közművelődé
sének csarnokát azon eszközök és hatáskör arányában lelkiesmerctesen, melyek rendelkezésére állottak.
Vajha a kegyelem Istene megvigasztalna s a további mun
kára bátorítva édesgetne bennünket azzal, hogy a mi szükebb
körre szorítkozó munkánk által is terjed Istennek országa, mely
nek eljöveteléért naponta imádkozunk, s fokozódik és valósul
szeretett magyar hazánk jobb jövőjének s boldogulásának remé
nye, melyet ezredéves fenállásunk és fejlődésünk történetéből
örökségül elődeinktől hagyománykép átvettünk és híven meg
őriztünk !

IX .

Értesítés az 1 8 9 2 - 9 3 , tanévre tartozókról-’
A szarvasi főgymnasiumba 1892—93-ra belépők iratkoznak
szeptember 1., 2., 3., 4. napjain.
A tanítást szeptember 5. kezdjük.
Ezt előzőleg a múlt tanévről elmaradni kényszerűit nyilvá
nos és magános tanulók utólagos vizsgálatra állanak auguszt. 29.
reggel 8 órakor.
Engedélyezett javító vizsgálatok T—TV. osztálybeliekre
auguszt. 30. V—VIII, osztálybeliekre augusztus 31. reggel 8-tól
a megfelelő osztálytermekben. E szabott időről elmaradók az év
nyiltán előálló munkalialmaz miatt alig lesznek utóbb megvizs
gálhatok s magukat okolhatják, ha osztályismétlőkűl visszamaradni
köteleztetnek.
A gymnasium egyes osztályaiba 60 tanulónál tőrvényszerűleg több föl nem vehető. Ezen kikötés okúi szolgálhat arra, hogy
az iratkozók ne késlekedjenek a fölvétellel, nehogy vagy elma
radjanak, vagy csak magántanulói minőségben legyenek fölvehetők.
Magántanulók beiratkozása rendtartásunk értelmében szep
tember 20-ig nyitva vau. Inneniül a fölvétel nehézségekbe ütkö
zik s legtöbbször csak a főhatóság engedélye alapján eszkö
zölhető
Beiratkozáskor főleg az először jelentkezőknél a t. szülök,
vagy gyámok jelenléte kívánatos. Fölvételkor előmutatja a belépő
keresztlevelét, himlóoliásí, esetleg újra-oltási bizonyítványát. Ki
az I. belép, az ezen okiratok mellett a népiskola IV. osztályáról
elfogadható törvényes bizonyítványt is magával hoz. A gyenge
jegyű vagy kétes kiállítású bizonyítványt felmutatók díjtalan föl
vételi vizsgát tesznek s hiányos előképzés esetén vagy épen nem,
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vágj7 csak föltételesen velietők föl az I. osztályba. A fölvétel
korbeli kelléke az I-be lépni óhajtóknál a betöltött 9-ik és a
sokkal meg nem haladott 12-ik életév.
Felső osztályba lépők rendes évzáró bizonyitványnyal —
tehát nem időszaki értesítővel
tartoznak végzett tanulmányai
kat s tanfolyamaikat igazolni. A nálunk végzettek is egyszerűsí
tik a fölvételt, ha előző évről bizonyítványukat fölmutatják. Az
újonnan belépők bizonyítványai s egy óbb iratai a főgymnasium
irattárába lezáratnak. Ezek képezik a fölvétel jogalapját s bár
mikor kívánható igazolásának föltételét. Különben a letéti bizo
nyít ványok utóbb léritvény mellett kiadhatók.
A szarvasi fögymnasiumba belépők fölvételkor fizetni tar
toznak :
a. ) Az először iiatkozók lölvételi díj czimén 1 irtot.
b.
) Kivétel nélkül minden tanuló év kezdetén lefizeti az
orvoslási dijat (1 frt), a tanát nyugdíjra eső illetéket (50 kr), a
tanszerpénzt (l frt 50 kr), a torna-, rajz- és fürdő-díjat (I—IV.
5 fit.; V V ili. 3 frt) s atanitási díjat, vagy legalább ez utóbbi
tételnek félévi részletét. A tanítási díj pedig helyben lakó ke
resztényekre 10 frt, esperességbeli ág. evangélikusokra 14 frt,
az espercsség kötelékén kivid álló keresztényekre 18 frt Az iz
raeliták a beírás, orvoslás és nyugdíj illeték kivételével a többi
dijak kétszeresét űzetik, vagyis torna-, rajz-, fürdö-dijban 10,
illetne fi irtot, Uuszorpénz czimén 2 frt 50 krt s tanítási díjban
3fi frtot.
c.
) Az alumncumban (déli étkezés) fölvétetni óhajtók, ha
nem esperességiink köie'ékébe tartozó adózó családok gyermekei,
fizetnek tiz bóra 50 irtot, mely összeg félévi részletben is törlesztliető. Esperességbeliek, kik szegénységüket közokirattal bi
zonyítják (községi elöljáróság kiállítja s a lelkész ellenjegyzi) fi
zetnek 10 hóra 30 forintot. Ugyanezen csoportba más esperességek s kerületek szegénysorsú családjainak tanuló gyermekei is
íölvelietők hasonló föltételek mellett. Sajnálattal említem, hogy
a gür. keletiek és izraeliták hasonló kedvezményre nem bírnak
kilátással azon oknál fogva, hogy ők föeymnasin inunk fen tar fásá
nak évi tértiében részt nem vettek s vesznek soha. Az ösztöndí
jak és jótétemények kiosztásában is nem felekezeti vagy7 faji
szűkkeblűség, de a történeti fejlődés természete kényszerít arra,
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hogy kizárólag magunk erejére lévén utalva, csekélyke jótéte
ményeink is leginkább a mieinkre szánjanak vissza.
(1.) A kouviktusra (esti étkező) járók 10 hóra 34 forintot
fizetnek. Ez összeg is törleszthető félévi részletekben. Az előleges gondoskodás, befektetés és elszámolás gondja nem engedi,
hogy havi részletekben teljesíthető befizetéseket elfogadhassuk.
Ilyen kivételességeket, tehát a fögymnasium sokfelé igénybe vett
pénztárával szemben senki se igényeljen.
Onkénytes teherviselésre, de pontosságra egyaránt épülő is
kolai költségvetésünk szükségessé teszi, hogy tanulóságunk az
egyesekre úgy sem szerfelett terhelő illetékeket kellő időben
tisztázza. Kik a dijakat nem fizetik, vagy fel sem vehetők fögymnasiumunk kötelékébe, vagy időközben is kizárathatván, könynyen a tanév elvesztését koczkáztatnák pontatlanságukért.
e.) Az V., VI., YII-ben a görög nyelv tanulása az 1892 93.
tanévben önkénytes tárgy nálunk. Az V-be lépő határoz maga
felelt, váljon tanulja-e, vagy nem a görögöt. Nehogy könnyelmű
intézkedés által utóbb megbánásra okot adó lépést tehessen az
életet alig ismerő ifjú, kötelezzük, arra, hogy a szülök vagy gyá
mok írásos nyilatkozatát mutassa be, melyből világosan kiérthető
legyen, hogy az illető fiát a görögre kötelezettnek vagy attól
fulmentendőnek kell-e tekintenünk ? E nyilatkozat nélkül nem
tarthatjuk az V-be lépőt jogosultnak arra, hogy maga felett in
tézkedjék. Felsőbb osztályba menőkre a további válogatás lehető
sége elesik.
1.) A zenetunitást nyitva tartani óhajtván az iskolatanács,
a zongorajátékban magukat képezni akaró kezdők és haladók
számára 10 hónapi tanfolyamat nyit. Tiz hói a, fizetni tartozik cgyegy tanuló heti 3 óráért 30 forintot. E dij felévi részletekben is
lefizethető az igazgatóságnál. Hat-hat tanuló képez egy zenecsapa
tot. Kisebb számban jelentkező csapatok csak azon esetben alakít
hat ók, ha a zciictanitással foglalkozó évi dijának fizetésén; a jelentközök a 30 irtot, túlhaladólag is vállalkoznának. Különben igy sem
szabadna a befizetendő összegnek a 30 irtot sokkal meghaladnia
s legfeljebb akkor ejtenők el a zenetanitást, ha nagyon csekély
érdeklődést mutatna e vállalat iránt tanulóságunk.
g.) Végűi a kedveseiket nálunk iskoláztatni óhajtó s nem
helyben lakó szülőket tisztelettel fölkérem, legyenek saját érdé
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kükben körültekintők gyermekeik elhelyezésekor. Lényeges és
sokszor egész életre határozó a fejlő ifjúra az, hogy kinél, kik
kel s minő körülményei között éli át a tanévet. Egészség, jól
lét, nyugalom, önzetlen gondosság, serkentő példa, következetes
ellenőrzés és emberséges fegyelem nem mindenütt található eré
nyek. Ezek pedig mégis oly házi feltételek, melyek mellett könynyebben végzi összes feladatait a tanuló ifjú. Tanácsos ez érdek
ből személyes tapasztalat alapján intézkedni a nem helyben lakó
szülőnek. Ha azonban ez Irányban akár magam, akár tanártár
saim fidhivatnánk előleges tájékoztatásra, a postai vitelbér be
küldése nif llett válasz adására készek vagyunk. Tisztelettel ké
rem a fentebb elmondottak figyelembe vételét.
S zakvason, 1892. június 21.

B E N K Ä GYULA
igazgató-tanár.

TARTALOM
Programjai értekezés.
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Évi jelentések a tanárkar és igazgatótól, még pedig:
I. Tiszti személyzet.
II. Bekeblezett tanulók névsora,
ü l. Előadott tantárgyak vázlata.
IV. Magyar stilfeladványok.
V. Jelentés a tanítóképzőről.
VI. Taneszközök évi gyarapodása.
VII. Jelentés az alumneumról.
V ili. Évi események és állapotok.
IX. Figyelmeztetés az 1892—1893-ra vonatkozólag.

