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Tanintézetek történetében közművelődésünk
fejlődése tá ru l föl előttünk. A harm atcsepp is a
m indenséget tükrözi vissza.
Hazai középiskoláink története ezen felül a
m agyar nemzeti közművelődés történetének kiegé
szítője.
Ezen meggyőződés m agában is serkentő körül
mény, mely középiskoláink történetének m egírására
hívogatja a tollal foglalkozót.
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A szarvasi ágost. hitv. ev. főgymnasium csak
nem száz évre terjedő történetének m egírására ezen
általános okok m ellett közelebbi okot adott még
azon körülm ény is, hogy autonom alapon való fejlő
dését a kilátásban levő állami segély elérése esetén,
ha nem kell is végkép elveszítenie, de bizonyosan
lényegileg meg kell változtatnia ez intézetnek. A
későbbi nemzedék aztán vagy meg sem érti, vagy
félreértheti a protestáns áldozatkészség és ü gy
szeretet azon sokak előtt talán kisszerűnek látszó
törekvéseit, melyeknek alapján a szarvasi főgym 
nasium mind e napig fejlett.
Közelebbi okul szolgál az intézet történetének
m egírásánál azon körülm ény is, hogy a szarvasi
főgymnasiumot létesítő és íentartó békési ágost.
hitv. evang. egyházm egye újabb szervezkedő át
alakulásnak küszöbén áll. Méltó dolog tehát emléket
emelni ez átalakulás küszöbén, mely hirdesse az
utódoknak, mikép a lélekszám ban s anyagi jólétben
lassan, de jelentékenyen megnövekvő békési ág.
hitv. ev. egyházmegye, m int egységes erkölcsi tes
tület, minő áldozatokban s alkotásokban fejezte ki
a m agyar nemzeti közművelődés iránti szeretetét,
a m ikor m egpróbáltatások között önerejéből léte
sítette, tartotta fen és fejlesztette ki előbb MezőB erényben s most Szarvason fenálló főgymnasiumát.
H ogy aztán a szarvasi főgymnasium 93 évre
terjedő történetét jelen alakjában miért irta meg
épen végül alólirott, annak oka a fentartó testület
ama kitüntető megbízása, mely elől kitérni kötelességm ulasztás lenne olyantól, ki életének javarészét az
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intézetnél élte át. De különben is a m egbízott a
most alkalm azásban levő tanárok között legtöbb
hálára lehet kötelezve azon intézettel szemben, mely
szüleinek kora halálától őt, mint tanári család g y er
mekét, árvájának fogadá s életsorsára úgy nevelő
irányításával, mint jótéteményeivel befolyást gya
korolt. Ezen felül B enka Ádám 1815—1829-ig, Bonka
György 1828 —1848-ig s alólirott, m int a tan ári
foglalkozás családi hagyom ány szerinti örököse,
1862-től mai napig ugyancsak a szarvasi főgymnasiumban tanári, s 1884-től igazgatói állást viselvén,
az írott hagyom ányok mellett a 93 év óta fenálló
tanintézet életfejlődésének csaknem 67 évre terjedő
oly családi ereklyéit is őrzi iratai között s emléke
zetében, melyeknél fogva személyes tapasztalatok
s hallomásból tudott élmények és események b irto 
kában leginkább lehet tán a ma élő tanárnem zedék
között azon helyzetben, hogy a főgymnasium életére
vonatkozó sok esemény, m egpróbáltatás, intézkedés
és korszerű újítás pusztán időrendi felsorolásával
meg ne elégedjék, hanem azok indító okaira s
tényezőire belátó Ítélettel és felvilágosító m ag y ará
zattal visszatekintsen.
Ezen benső okok mellett a szarvasi főgym na
sium történetének m egírására külső serkentő körül
mény gyanánt hatott az is, hogy nemzeti alkotm á
nyos életünk ezer évi emlékünnepe alkalm ából a
m agyar kir. vallás- és közoktatásügyi m inister űr
felszólítást intézett a középiskolák fentartóihoz,
mikép a nagy nemzeti ünnepet az által tegyék
emlékezetesebbé, hogy írják meg általuk létesített
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s fentartott iskoláik történetét s legyenek a nemzet
köztudatába átm enő e művelődéstörténeti emlék
iratok ezredéves létét ünneplő nem zetünk önérzeté
nek tettre intő em léktárgyai.
Hogy aztán a szarvasi főgymnasium története
iskolai értesítő keretébe illesztve jelenik meg, ennek
oka abban keresendő, hogy értesítőink legalkal
m asabban terjeszthetők el épen azok között, kik
fejlődésében s jelen állapotában érdeklődéssel nézik
ez intézetet s kiknek legtöbbje anyagi áldozattal
befolyást gyakorolt a m agyar Alföld ezen még eddig
egyetlen ágost. hitv. ev. főgym nasium ára, melynek
története az Alföldön elterjedő protestánsok élet
sorsával sokszoros összefüggésben állott a m últban
s áll a jelenben is.

I.

főgymnasium keletkezése.
Az Alföldön lélekszámban szaporodó s jólétben
erősödő protestánsok 1720-1745-ben történt megtelepedésök óta érezték jobb szabású protestáns
iskolák szükségét.
Iskolákat szervező s fentartó felekezet volt a
protestáns felekezet történeti m últjánál s életösztö
nénél fogva, m ert érezte és tu d ta, hogy lényegileg
protestánssá lenni tanulm ányokon fejlő önálló gon
dolkodás és birálatos önfegyelmezés nélkül kép
telenség.
Voltakép azonban csak az 179"/i. XXVI. törvényczikkely adta meg a protestánsoknak a törvé
nyes jogalapot arra, hogy fölism ert életszükségeik
arányában tanintézetek létesítésével az Alföldön is
foglalkozhassanak.
Tessedik Sámuel hallei és dessaui szemléletek
által indítva m ár 1779-ben gyakorlati irányú felsőbb
népiskolát szervezett Szarvason (institution practico.
oeconomicum), melyben a lélekművelő általános
ismeretek mellett a házi ip ar és kézművesség egyes
ágazatai oktatva és gyakorolva legyenek, hogy igy
az alföldi nép a m ezőgazdaság mellett más állandó
jövedelmi forrásokból is m eríthesse anyagi jólétét.
A kényelmét, vagyonát kedvelt intézete érdekében
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föláldozó zseniális lelkész a népiskolai tan tárg y ak
körén kívül az okszerű föklmivelést, kertészkedést,
pokrócz- és posztőkészitést, selyemtenyésztést és
szövést is fölkarolta e tanintézetében s ha kortársai
czélzatait oly lelkesen felkarolják vala, mint a hogy
a tervező azt meginditá, úgy ma Szarvas és vidéke
lenne az Alföldön hazánk legiparűzőbb városainak
s környékeinek egyike.
Kiváló újítók közös sorsa azonban a félreértetés. E zért reform törekvéseikkel szemben rende
sen gyanúsításra s ellenszenvre találnak. Tessediknek is ez volt sorsa. H atalm as ellenlábosa Boczko
Dániel, szarvasi lelkész volt, ki minden alkalmat
felhasznált, hogy Tessedik reális irányával szemben
a köztanitás és nevelés hum ánus iránya mellett szót
emeljen. Az ellentétek harczában m ár ekkor is
öröm et lelő szarvasiak a nemes önérzetében hatal
m askodásra hajló Tessedik ellenében szívesen csat
lakoztak annak ellenfeléhez. Boczkó Dániel aztán
a m egkezdett harczot nem csak a szarvasi egyház
kebelében, de a békés-bánáti esperesség közgyűlésén
is folytatta s a klassikai irán y ú köznevelés érde
kében szóllalván fel, egy közakarattal s közáldozattal
létesítendő esperességi latin iskola mellett foglalt
állást. Az 1802. május 19. Szarvason tartott egyházmegyei közgyűlés Boczko Dániel indítványára Klaniczay János felügyelő hozzájárulása mellett bele
bocsátkozott az esperesség tulajdonát' képezendő
latin iskola létesítésének s tervezetének tárg y a
lásába. Ki lett mondva a közgyűlésen, hogy az
esperesség, szakítva a Tessedik által kezdett reális
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népnevelési iránynyal, olyan latin iskolát nyisson,
mely fölöslegessé tegye, hogy az alföldi protestáns
családok gyerm ekeiket már zsenge korukban a távol
fekvő Selmeczre, Pozsonyba, E perjesre, Sopronba
küldeni kényszerüljenek, hol a nagyobb városok
szokatlan légkörében
szülői befolyás hiányában
- legtöbben testileg elbetegesednek s erkölcsileg
elsatnyulnak.
Boczkó Dániel föllépése előtt ugyan ezen gon
dolat valósítására törekedett Pongrácz B altazár,
nagyszentmiklósi birtokos és Pest-Pilis-Solt, Békés,
Csongrád, Csanád és B ánságbeli osztatlan nagy
alföldi egyházmegyének azonkori felügyelője, ki
azonban az alföldi szétszórt egyházaknak újabb
eredetű esperességekre való szervezkedése m iatt,
m ár ez ügyben keveset tehetett.
Az újonnan szervezett békés-bánáti egyház
megye első felügyelője, K laniczay János, m agáévá
tette aztán a Pongrátz által m egindított s Boczko
Dániel által szabatosabban fogalm azott czélgondolatot. Fölkereste az Alföld jo b b módú birtokosait,
lelkészeit és sűrű levelezést folytatott ez ügyben a
vidék befolyásos férfiaival. Klaniczay János, ki
előbb Temes várm egye főjegyzője s utóbb alispánja
volt előkelő állásánál és kedvező összeköttetéseinél
fogva mindent elkövetett a rra nézve, hogy az ige
testté váljék s az Alföld egy életképes ágost. hitv.
evang. főgymnasiumot k apjon. A Szarvason tarto tt
egyházmegyei közgyűlés a helyre nézve MezőBerényt találta olyannak, hol az országban legin
kább elterjedt m agyar, ném et és tőt nyelvet a ta-
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nulőság iskolában s életben legkönnyebben elsajá
títhatná. Nemcsak a szép fejlődésit m.-herényi egy
házak anyagi áldozatai, de főleg özvegy. Wenckheim László bárónő született Rosenfeld Karolina
úrnő ígéretei s pártfogása bátoritá a tervezőket
arra, hogy a báró Podm aniczky, W enckheim, Prónay, F ö ld v áry családok tám ogatására s a lelkőszi
és tanítói k a r önkéntes évi adakozására számítva
a gym nasium i tanítást 1802. novem ber 1-jén meg
nyitották. H am aliar Márton a m .-herényi főgymnasium m egnyitásakor s azntán is, m int a bányai
egyházkerület superintendense, több nyelven írott
klasszikái szépségű körleveleiben mindenfelé ajánlja
e tanintézetet, sőt fölhívja az alföldi ev. reformált
testvőrfelekezetet s a szerb egyházak lelkészeit s
püspökét, Sztratimirovics p á triá rk á t is, hogy a
protestáns buzgóságból emelt m .-herényi főgymnasinmot el ne kerüljék, mert az felekezeti különbség
nélkül kívánja szolgálni az Alföld lakosságának
közm űvelődési érdekeit.
Az esperesség az általa életre hívott főgymnasium élére állitá a bazini szárm azású, de a po
zsonyi lyceum ban s a lipcsei, hallei egyetemeken
klaszszikai és theologiai tanulm ányait bevégzett
Skolka A ndrást igazgatónak, ki Dobrowodszky
János és Procopius Pál segédtanárokat Pozsonyból
s M odorból m aga mellé szerezvén, a m.-herényi
Oertl Z achariás és Zacharidesz Ján o s lelkészek
segítsége m ellett megkezdi a tanítást. A minden
felől, kivált Késmárkról, Rozsnyóról, Pozsonyból
özönlő nagyobb s az alvidékről jelentkező kisebb
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tanulók iratkoztak a megnyíló fögym nasium anya
könyvébe. Ez első évben a beiro ttak száma volt
51. Az alkalm azott tanférfiak, kikhez csakham ar
Krizs György és Delhy Márton is csatlakoztak több
lelkesedéssel, m int tervszerűséggel indítják meg a
tanítást. A m ár előbb Tessedik oldala mellett is
tanító Skolka A ndrás, bár klaszszikai és theologiai
képzettségű tanférfiu volt, átadja m egszokott foglal
kozási körét lelkész és tanártársainak s maga a term é
szetrajziakat, szám tant, szónoklástanitást és a ra jz 
oktatást vállalja m agára. K irándulásokat rendez, botanizál az ifjúsággal s ezzel tudatos szemlélkezésre s
reális tanulm ányra szoktatja a re á bízottakat.
így indul neki a m.-herényi fögymnasium a
protestáns lelkesedés által életre keltve a küzdel
mes, de szép jövővel biztató életfejlődésnek. És a
Pesttől Ú jvidékig s a Dunától a királyhágóig szét
szórtan élő s jobbágyi helyzetében anyagilag sze
gény és szabad rendelkezésében korlátolt ág. ev.
nép, mely egészen 60 ezer lelket alig számlált e
békés-bánáti egyházm egyében, leginkább lelkes
papjainak s tanítóinak példájára s buzdító szavára
évről évre adakozik az iskola czéljaira. És e sze
rény, de kiapadhatlan adakozásokból, a tanulók
befizetett tandíjaiból, a W enckheim, Podmaniczky,
Prónay, F öldváry családok áldozatkészségéből élet
erőt m erít a fögymnasium, fejük, erősödik, m egpró
báltatásokat ki áll, nehézségeket leküzd s m indinkább
életképessé válik, hogy áldásos m unkájával befolyást
gyakoroljon Alföldünk értelmi s erkölcsi közműve
lődésére. V alóban: magnarum rerum initia parva.
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II.

(3 főgymnasium feníaríása s l^or-mányzása.
A M ező-Berényben megnyitott főgymnasium
életképességét a fentartó békés-bánáti esperességnek áldozatkészsége mellett, főleg autonom k o r
m ányzatának tapintatos vezetése biztositá keletke
zésétől mind e mai napig. Ez volt az éltető talaj,
melyen a gyenge csemete megfogant, növekedett s
terebélyes termő fává erősödött.
A békés-bánáti ev. egyházmegye évente ren
desen kétszer m egtartott közgyűlésein — mint azt
a fölvett jegyzőkönyvek igazolják, — a m.-herényi
főgymnasium ügye m indenkor közfigyelem és szere
tet tárgya volt. Főgym nashim ának nemcsak tanítási
s nevelési működéséről vett tudom ást az esperesség,
de sorsa felett tanácskozott, életbe vágó ügyei felett
jő akarólag határozott. Hogy pedig a folyam atban
levő ügyek gyors elintézést nyerjenek a fentartó
esperesség maga köréből «iskola-tanács czimén
oly szűkebb körű bizottságot küldött ki, mely a
főgymnasium felett folytonos felügyeletet gyakorol
ván, a tanulóság m inden mozgalmát s a tanári k ar
m űködését és intézkedéseit ellenőrizve irányítani,
jó akarattal könynyiteni s tekintélyével előmozditani volt hivatva. É let és iskola, igy jutottak egy
m ással eleven és folytonos érintkezésbe s a nyilvá
nosság ezen éltető verőfénye és melege sok szemé
lyes önkénynek, szeszélynek s ezekből keletkezhető
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elkedvetlenedésnek vette elejét protestáns főgymnasiumainkon.
Ezen iskola-tanács, m int kormányzó testület
mellett a tanári testület is autonom alapon jókor
szervezkedett. Tanügyi kérdésekben, fegyelmi ügyek
ben gyakran tartott tan ári tanácskozm ányokat, fej
lesztvén egyesek gyakran tévedhető felfogásának
és intézkedésének szeliditésére az egészséges tiszt
társi közszellemet. Sőt a tan ári testület ennél is
többre érezte magát kötelezve. Mert Skolka A ndrás
igazgató hírneve, tudom ányos tekintélye vagy még
leginkább személyének kedvessége az esperesség
területén alkalmazott néptanítói karnak is annyira
irányt adott, hogy m ár 1804-ben az esperesség tu d 
tával és jóváhagyása m ellett a néptanítók «testvéri
szövetkezete keletkezett, melynek czélja volt, az
önképzésre alkalmas könyvek megszerzése által oly
közkönyvtár létesítése és fentartása, melyből a mű
vek a vidéki tanítók között köröztessenek. Az egye
sület összejövetelein, m elyek rendesen az esperességi közgyűlések alkalm ával tartattak, értekezések,
tankönyvi bírálatok s a tanítók érdekeit érintő napi
kérdések voltak tárgyalva. Ez által kívánta a taní
tók ezen testvéri szövetkezete — ma tanítóegyesület
nek m ondanék - a tanítók összetartozandóságának
érzetét s társadalm i tekintélyét biztosítani s fokozni.
Midőn aztán Skolka A ndrás igazgató Uj-Verbászra
papnak hivatott s 1808-ban tanszékét elhagyá, a
tanítók ezen szövetkezete is felbomlott, mert későbbi
hiányos vezetése s laza szervezete mellett illetékte
lenül oly aprólékos és finyás természetű ügyek
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feszegetésébe mélyedt, melyek a népiskolákat fenta rtó egyházak autonom jogkörét sértették. Láza
sabb í'elfogásuak kezdem ényezésére a tanítói fize
tések arányosítása, hiványok rendezése, egyes taní
tók képzelt, vagy valódi sérelm es ügyeinek tárgya
lása vétettek elő. Ezen túlzások az egyházaknak s
az esperességnek ellenszenvét s rosszalását ébreszt
vén föl, a tanító egyesület feloszlott. Figyelemre
méltó mégis e mozgalomban az, hogy a korunkat
évtizedekkel megelőzött tanítókban is élt a társulás
vág y a s a mintegy kilencz évig fennálló testvéri
szövetkezet jegyzőkönyvei m utatják, hogy tapinta
tos vezetés mellett az önkénytes vállalkozás nagy
ban előmozdította az egyform a foglalkozásban élők
önképzését.
Az esperesség főgym nasium ának anyagi érde
keit az esperesség közgyűlésein választott s az
iskolai tanácsnak alárendelt gazdasági ügyelők
(curátorok) intézték. Első volt ezek között Dobrow odszky János, ki gymn. helyettes tanárból nép
tanító lett, miután fájlalta azt, hogy helyettes tanári
m inőségében semmi szabott és biztos évi fizetéssel
nem b irt s csak a tanulók ingadozó létszámától
függő tandíj bizonyos hányadában részesült, holott
m int m .-herényi néptanító hiványilag biztosított évi
fizetést élvezhetett. U tána a gazdasági gondozó
tisztét M ajor Pálra ruházták, ki m int a br. Wenckheim család kedvelt szám tartója kezdettől fogva a
legválságosabb pénzviszonyok között is (1811—1813
évi pénzdevalvatio) a pártfogó földesuraság áldozat
készségének megnyerésével annyira tudta a pénz-
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ügyi és gazdasági dolgokat rendezni, hogy a főgymnasium életében — múló zavarok daczára
fennakadás elő nem állott. Major Pál k o rára s el
foglaltságára hivatkozva 1820-ban letette m egbíza
tását. Ekkor Tessedik Sámuel uradalm i hites m ér
nök utóbb Pap Ján o s m.-herényi hites jegyző vették
át a gondozó tisztét. A fentebbiekkel egyform án
buzgó és hűséges gondozója volt ezután a főgymnasium nak H robony János m.-herényi ném et tanító,
kinek önfeláldozó m unkáját azzal kívánta az esperesség méltányolni, hogy midőn az 1831-ben choleráb an elhalt, á rv á it az iskola felkarolta s ingyen
iskolázásban s élelmezésben részesité. E zután a
gondozó tisztje a b.-csabai főjegyzőre, Koricsánszky
Jánosra bízatott, kinek oldala mellé segédül Benka
György tanár lett alkalmazva. E tisztet m egosztva
ketten 1834-ig viselték, a mikor aztán a főgymnasium Mező-Berényből Szarvasra lett áttelepítve.
E kkor a gazdasági gondozó teendői is nagy válto
zásnak lettek kitéve, mert mig M .-Berényben az
alumneumra évente befolyó adakozások, az iskola
czéljaira felajánlott adományok, az u raság által
ajándékozott malom jövedelme s az igazgató által
szedett s a p én ztárb a átszolgáltatott tandijak keze
lése s ezen bevételekből a kiadások fedezése képezte
a gondozó teendőit, Szarvason az alapítványi föld
felesek általi m űvelése, javítása, az épületek átala
kítása, gondozása s a tanári fizetések eszközlése
lett a már felsorolt teendők felett a gondozóra
hárítva.
Ekkép megnövekedvén a gondozó teendői,
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mind nehezebbé lett e tiszteletbeli állásra alkalmas
vállalkozót találni. Annál nagyobb h álára kötelezte
aztán a fentartő esperességet Mojzsisovich Sámuel
szarvasi kereskedő, s utóbb a város népszerű bírája,
ki egymás után nyolcz éven át volt e m egszaporodott
teendők mellett a főgymnasium gondozója. (1834—
1842.) E zután Melián G yörgy viselte e tisztet
(1842 - 1849) mig utána gyors egym ásutánban Thury
János, B akay Dániel s idősb Mikolay Mihály követ
keztek. Ez utóbb nevezett hűsége s pontossága s
tiz évre terjedő szolgálata által nagyban előmozditá
a főgymnasium pénzügyeinek m egszilárdulását. íg y
ju to tt át a gondozó tisztje Mikolay Ján o sra, ki több
mint 25 éve áll a gazdaság élén. Az alapítványi
földek évi bevételének fokozására czélzó intézkedés
volt aztán az is, hogy az előbb bérbe adott, majd
felesek által művelt, de term őképességében ezzel
megcsökkent terület legutóbb házi kezelés alá véte
tett. Hogy aztán a gondozó személyes felelőssége
enyhítve legyen, a gazdasági ügyek élére gazdasági
bizottság lett állítva s mai napig ezen kezelés alatt
áll a főgymnasium alapítványi földje. Ú jabban a
hosszabb időre terveit bérbeadás gondolata hódit
tért, csakhogy ennek kivitelét is függőben tartja a
nyom ott gabna ár, a legutóbbi szűk termés s ebből
folyólag a bérlőknek a vállalkozástól való tartóz
kodása.
Láthatni e vázlatos felsorolásból, hogy a fő
gym nasium gondozója e névvel együtt valóban sok
gonddal lett m egterhelve a m últban s még többel
a jelenben. És ennek daczára a kezelők hűsége,
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pontossága, óvatossága és tisztakezüsége mellett az
iskola anyagi érdekei nem szenvedtek feltűnő káro
sodást, sőt ellenkezőleg ism eretes protestáns sze
génységünk daczára is apró befektetések s az ala
pítványi földnek javítgatása által némi anyagi gya
rapodáshoz jutottunk. Hogy aztán az iskolai köz
pénzek egy állandókig a városban lakó ember által
kezeltessenek, mintegy 27 28 éve a főgymnasium
pénztárosává tette a fentartó egyházm egye Delhányi Zsigmond tanárt, kinek kezeihez szolgáltatják
az iskolát illető minden évi bevételeiket úgy a
gazdasági gondozó, mint a tanulóságtól tandijak
s egyéb iskolai illetékek beszedésével megbízott
igazgató.
A főgymnasium úgy anyagi, m int szellemi ér
dekeit egyaránt intézni hivatott korm ányzó testület
az iskolatanács, ha nem is keletkezésétől a mai
napig, de legtöbbször a békési ág. hitv. ev. egy
házmegye időnként választott esperesének elnöklete
mellett tartotta tanácskozásait. Az esperesek rende
sen csak olyankor gondoskodtak a m aguk helyet
tesítéséről, mikor nem a fennálló főgymnasium he
lyén alkalm azott lelkészekből választotta meg az
egyházm egye a maga esperesét. Az esperesek aztán
vagy személyük szerint, vagy velük összeköttetés
ben álló helyetteseik által s az egyházm egye világi
felügyelőinek hozzájárulásával m egosztván a m un
k át és felelősséget, buzgólkodtak azon, hogy az
esperesség főgymnasiuma tanítás és nevelés tekin
tetében az előhaladó kor észszerű követelményeinek
megfelelhessen.
Szarvasi Gyran. Története.
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íg y a békés-bánáti egyházm egye első espe
rese, Szimonidesz János volt a keletkező m.-herényi
főgymnasium legelső s hivatalos állásánál fogva
leghathatósabb pártfogója. E nnek az esperesi tiszt
ségről való önkénti lelépése után (1822) Machula
G ábor (1830-ig) Simon Sámuel (1838) szarvasi lel
készek lettek esperesekül m egválasztva. Ezután
K atzián György (1841-ig) K ristóífy Sámuel (1848-ig)
B rozm ann Dániel (1849-ben) Placsko István (1855-ig)
H orv áth Sámuel, Toi’kos Károly, H aviár Dániel
(1867-ig) Szeberényi G usztáv (1870) Sárkány János
ős Áchim Ádám váltakozván az esperesi székben,
az iskolatanács élőn buzgőlkodásuk és korszerű
intézkedéseik által szolgálták a főgymnasium érde
keit. Időközökben, m int az esperesek helyettesei
v a g y általuk felkérve, — olykor az esperességi
közgyűléseken m egválasztva, — az iskolatanácsban
elnököltek H ellebrant János, Szarvas városának
főjegyzője, Bállá Károly, a szarvasi földes uraság
bites mérnöke, Jancsovics István szarvasi lelkész,
Tessedik Károly szarvasi szolgabiró. Mint a főgymnasium of fentartó esperesség világi felügyelői be
folytak a főgymnasium életsorsára ős fejlődésére a
buzgó Klanitzay János, ( f 1813) H orváth József
C songrád vármegye főszolgabirája, kinek távollé
téb en kisegítője volt Csepcsányi Tamás, Békés
várm egye alispánja. 1820-tól báró Podm anyitzky
Já n o s volt a felügyelő, ki főleg a m agyar nyelv
sikeres tanításáért lelkesedvén, évi jutalm akkal ser
k entette a tanulóságot ős segélyezte a tanárokat,
kik e tárgyban kiváló eredm ényt m utattak. Ezután
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báró Prónay A lbert, báró Podm anyitzky László,
Boczkó Dániel, Boczkó Károly váltakoztak a fel
ügyelői székben, mig végre hosszabb időközökben
Urszinyi Andor, báró Podm anyitzky Frigyes, Ke
mény Mihály, Osztroluczky Géza és Zsilinszky Mi
hály töltötték be a felügyelői tisztet. Mindezek lel
kes közreműködésükkel, irányadó tanácsukkal s
anyagi áldozataikkal örökítették neveiket a főgymnasium történetében azzal, hogy az időnként feníorgó nehézségek, küzdelmek, fogyatkozások s ellen
tétes törekvések elhárítására, m egoldására, orvos
lására s kiegyenlítésére legjobb belátásuk és befo
lyásuk szerint közreműködtek. É s a mint a forrásból
erősödik a i>atak s cseppekből áll maga a nagy
tenger i s : úgy itt is a kezdetben alig 3000 váltó
forintnyi évi bevétellel rendelkező intézet, alapít
ványok szerzése, tőkék fejlesztése, adományok s
évi bevételek takarékos m egőrzése által anyagilag
s okos intézmények tovafejlesztóse s a rendelke
zésre álló erők czélszerü alkalm azása és felhaszná
lása által szellemileg oda em elkedett, hogy ma az
Alföld egyetlen ág. hitv. evang. főgymnasiuma
gyanánt nagy vidék lakosságának köznevelési érde
keit híven szolgálni képes. V a ló b a n : concordia rés
parve crescunt.
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III.

(3 főg^mnasiumnal^ JKezö^ßören^böl
S zarvasra való áttelepítése.
A kezdet nehézségei mellett az anyagiakban
való fogyatékosság sokáig — csaknem napjainkig legérezhetőbb hiánya volt a főgym nasium nak főleg
mig az Mező-Berényben állott fen.
M indjárt a tanítás m egnyitása után 1802. nov.
1-én m egzavarta a tanulóságot Skolka A ndrásnak
hosszas betegeskedése, ki midőn tanárokat és tan u 
lókat toborzani Pozsonyba s Modorba utazott, h alá
losan beteg lett s csak karácson után vehette át az
iskola vezetését. Oertl Zachariás m.-herényi német
lelkész, Dobrowodszky Ján o s s ennek kiléptével
B akó Sámuel, Fazekas István, Krizs György, P ro 
copius Pál és Delhy M árton tanították az ifjúságot.
Zavarólag hatott azonban a tanulóság létszám ának
emelkedésére a tanári személyzet gyakori változása,
mit leginkább az idézett elő, hogy az igazgatón
kívül alig volt egynek is kellőkép biztosított fizetése
s részint a földes uraság kegyétől, részint a jobb
módú szülők gyermekeivel űzött m agántanitásból
nyertek különböző évi díjazást az alkalmazott tan 
férfiak. Ez kedvetlenítette el a csakham ar néptaní
tóvá lett Dobrowodszky Jánost, sőt Skolkát is, ki
1808-ban tanszékét elhagyta, hogy a verbásziak
által részére felajánlott egyházi szószéket foglalja el.
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A verbászi latin iskola azonban tanúskodik
arról, hogy Skolka az ifjúság alapos iskolázása
iránt ezután is m indenkor komolyan érdeklődött.
Skolka távoztával m eghívta ugyan az esperesség
Kovács-Martinyit Pozsonyból, de miután e jeles
tanférfiu némi habozás u tán ez állást elfoglalni vo
nakodott, ideiglenesen K utzián György m .-herényi
tót lelkész igazgatása alatt ingadozásnak s h a n y a t
lásnak indult a gym nasium , mit váratlanul előmoz
dított azon körülm ény, hogy sok keresés után igaz
gató-tanárul m eghivatott az irsai szárm azású F a rk a s
Mátyás, ki gondatlan pénzkezelése s nem épen
példás erkölcsi élete által úgy tanártársainak ellen
szenvét, mint a tanítványok nyerseségét, daczosságát s fegyelmetlenségét sokszor tapasztalni lévén
kénytelen, a miatta csaknem néptelenné lett gym 
nasium igazgatásáról 1815-ben lemondani kénysze
rült. Ez időben a tanulóság nagy része az intézetet
elhagyá, a fentartő egyházak és pártfogók elked
vetlenedtek s ezzel a jövedelm i források is an n y ira
m egapadtak, hogy m ár m ár a végképi feloszlásról
kezdett a vidék beszélni. A lét és nem lét közötti
ezen ingadozást még válságosabbá tette a pénz
szűke, mit a devalvatio (1811—13) még fenyege
tőbbé tett, úgy, hogy a br. Wenckheim család
és a fentartó esperesség mind nagyobb áldozatok
hozatalára látták m ag u k at utasítva.
Szerencsésebb fordulat állott be azzal, hogy
1815-ben meghívták E perjesről Benka Á dámot, a
klaszszikai képzettségénél, tanári hivatásánál, ön
zetlen áldozatkészségénél és törhetlen m unkássá
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gánál fogva kiváló tanférfiut, ki a tanulók létszá
m át 42-ről csakham ar 200-ra felfokozta s ezzel a
m .-herényi főgym nasium ot ismét vidékszerte jó hírne
vűvé tette. Mindezek daczára B enka Ádám halálá
val (fl8 2 9 ) s a helyét elfoglaló Jankovich János
lajosfalvi pappá történt m egválasztatásával mind
érezhetőbbé vált az intézetnek bizonytalan jövedelmi
források mellett fel-fel tünedező életkőptelensége.
Tom ásek Pál igazgatása alatt a tanárok a cse
kély fizetés m iatt panaszkodnak, az intézők tehe
tetlenségük érzetében kétségeskednek s mindinkább
föltolakodik annak gondolata, hogy az esperesség főgym nasium án kivált a jövedelm i források
fokozása és biztosítása által sürgősen segíteni élet
szükség.
E kkor a szarvasi előkelők, Simon Sámuel
esperes, H ollebranth János városi főjegyző, Boczkó
K ároly járási szolgabiró tanakodni kezdtek a jó
lelkű szarvasi földbirtokosság képviselőjével, gróf
Bolza Józseffel. Feltárták előtte a helyzetet s meg
győzték azon sokszoros előnyről, m elylyel az esperességi főgym nasium nak M ező-Berényből Szarvasra
leendő áttelepítése járna. A nem eslelkű gróf hall
gatott a lelkes rábeszélőkre, de még inkább ember
szerető jó szive indítására s érdektársaival egyet
értve meghozta a kellő áldozatot. 1834. ja n u ár 7-ről
kelt adom ánylevelet állíttatott ki gróf Bolza József,
gr. B atthány István hitvese, született gr. Bolza
A ntónia és gr. M ittrovszky Vilmos hitvese, szüle
tett br. Schröffl M ansberg Josefa, m int szarvasi
nagybirtokosok nevében, melynek értelm ében a
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Mező-Berényben levő esperességi főgym nasium nak
S zarvasra való áthelyezése czéljából annak jav ára
305 holdnyi szántóföldet, két száraz malmot s tanári
lakások építéséhez nyolcz házhelyet közös ak arat
tal alapítványul fölajánlanak. E lekötelező ajánlat
annál inkább elfogadhatónak m utatkozott, mert a
róm. kath. földesnraság ezen áldozatáért az esperességnek a főgym nasium ra vonatkozó autonom
jogkörét semmi kikötéseivel, vagy beavatkozásaival
megháboritani nem kívánta, sőt az áttelepítendő
intézet protestáns jellegét tiszteletben tartan i s ta r
tatni ígérte, — egyedül csak azt kötvén ki, — mit
az országos és hazafias áram latot lelkesen felkaroló
protestánsok m aguk is szívből üdvözöltek, — hogy
inneniül a tan ítás nyelve a főgym nasium ban és
annak minden ügykezelésében a m agyar legyen és
maradjon.
A minő lélekemelő és h á lára kötelező volt a
szarvasi nagybirtokosságnak ezen nagylelkű és
szabadelvű felfogásra valló áldozata, olyan nagy
felháborodást keltett az a m .-herényiekben, kik
csak most ébredtek arra a szomorú lehetőségre,
hogy szeretett főgym nasium ukat örökre elveszít
hetik. A m ezőberényi egyházak, a község, a földes
nraság m indent elkövettek, hogy az áttelepítést
késleltessék, s ha lehet, m egakadályozzák. A báró
Wenckheim család a grófi aján lat ellensúlyozására
szintén 150 hold alapítványi földet, egy száraz mal
mot s házhelyeket ajánlott fel azon esetre, ha a
fentartó esperesség a főgym nasium ot továbbra is
M ező-Berényben hagyja. Mind hiába! A tevékeny
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H ellebranth, a befolyásos Boczkó Károly és az
erélyes Simon levelezés, utánjárás, rábeszélés által
megcsinálták a kellő hangulatot s m egterem tették
az esperessőgben a kellő többséget. E rre a TótKomlőson tarto tt esperességi közgyűlés elvetette a
m.-herényiek óvását s köszönetének kifejezése mel
lett elhárította a br. W enckheim család megkésve
érkezett újabb áldozatát s lehetetlenné tette e ter
vezettel szemben az ellenvélemény nyilvánulását.
Pedig nem volt épen indokolatlan azon ellenkező
nézet, mely a mellett foglalt állást, hogy továbbra
is Mező-Berényben m aradjon az esperesség főgymnasium a, de újabb alapítványok ős évi adom ányok
gyűjtésével anyagilag biztosíttassák annak jobb
jövője.
E tusakodás zavarta meg az iskolai közpénzek
kezelésével megbízott segédgondozót, B enka György
tan árt, ki midőn a szünetek alatt beteg szüleinek
látogatására haza utazni óhajtott, hiába sürgető a
főgondozót, Koricsánszky János b.-csabai főjegyzőt,
hogy a főgymnasium érdekében vezetett szám adá
sait s a csekélyke pénzkészletet vegye át. Az ellen
tétes felfogások harczában elkedvetlenedve, sürgős
ú tjá ra való hivatkozással Benka György szám adá
sait s a pénzbeli m aradványt letétbe helyezte a
mezőberőnyi községi elöljáróságnál. Azonban később
keserűen kellett meglakolnia ezért a malomkövek
közé eső buzaszemnek. Mert mikor a m.-herényi
földesuraság értesült arról, hogy az egyházmegye
nemcsak tervezget ős tanácskozik, de a főgymnasiumot végleg S zarvasra áttelepíteni elhatározá,
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tiltakozott az intéző körök ezen tervezése ellen.
E rre a m.-herényi elöljáróság m egszeppent a főgym nasium ra folyton áldozó földesuraság nehezte
lésétől, Benka G yörgy távoztával épen nem volt
hajlandó a szám adásokat és pénzkészletet Koricsánszky Ján o sn ak átszolgáltatni. E váratlan, de
könnyen érthető fordulat miatt az elutazott Benka
G yörgy intézkedését a terveikben m agukat feltar
tóztatni nem szerető intézők az esperesség elleni
árulásnak, a b r. Wenckheim család érdekeivel való
gonosz és tervszerű összejátszásnak minősítették s
azért a távollétében védelmétől is megfosztott tan ár
nak megbélyegző elmozdítását indítványozták. A
pártatlanul itélők észrevették, hogy e küzdelem
irányzásában több a szenvedély, mint az igazság.
Észrevették, hogy a Szarvas érdekei mellett küzdők
nem tartották méltányosnak és illőnek nyíltan a
tervezgetéseik ellen tiltakozó b r. Wenckheim csalá
dot m egtám adni, mely a M ező-Berényben eddig
fenálló esperességi főgymnasium sorsára áldozatai
val hálára kötelező módon an n y i éveken át befolyt
s mely újabb ajánlataival is bebizonyitá az espe
resség köznevelési érdekei irá n t nyilvánuló jóaka
ratát, igy legalább azokat b o ro g a ttá k le, felemlítet
ték és alázták meg, kik a főgym nasium életsorsá
nak roham osan erőszakolt V áltozásába előzékenyen
belenyugodni nem tudtak. A pártatlanok jóakarata
s főleg a m.-herényi főjegyzőnek, Bonyhay B enjá
minnak védelm e menté meg aztán Benka Györgyöt
a megalázó büntetéstől, kitől ugyan a segéd-gon
dozó tisztet eljárása feletti rosszalással elvette ez
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esperességi közgyűlés, de őt tanári minőségében
továbbra is m eghagyá.
Miután a szarvasi földesuraság nagylelkű pél
dája által lelkesítve a szarvasi ev. egyház is átad ta
a Tessedik Sámuel által annyira kedvelt institutum
practio-oeconomicum szám ára nagy költséggel épí
tett emeletes iskolai helyiséget a főgymnasiumnak
tanépületül 5000 váltó forintnyi csekély áron és
kedvező fizetési feltételek mellett, semmi sem állott
ú tjáb an annak, hogy 1834 őszén a főgymnashun
keletkezése helyéről Mező-Berényből Szarvasra át
telepedjék. És mint a fa, czélszerü átültetés mellett
erősödik, s nemesebb gyümölcs termésére alkal
m assá válik; úgy a S zarvasra áthozott esperességi
főgymnasium is — leszám ítva itteni életének első
tiz évét, — ham arosan fölszedte m agát s minden
irányban kifejlett és m egerősödött.
IV.

(3 főgymnasium anyagi Ijelyzeíénel^
fejlődése.
Szegényes jövedelmi forrásokból táplálkozott
s erősödött a békés-bánáti ág. hitv. evang. esperesség Mező-Berényben életbeléptetett főgymnasiuma.
Legősibb, legállandóbb, b á r legszerényebb jöve
delmi forrását képezték az esperességi egyházak
nak, azok lelkészeinek, tanítóinak s a világi p ro
testáns főuraknak évenkénti önkénytes adományai.
Első adakozók voltak: a b.-csabai egyház évi
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30, a szarvasi 30, az orosházi 17, a tótkomlósi 17,
a m.-herényi tőt 17, a m .-herényi német 11 írttal.
A lelkészek közül a szarvasi Boczkó Dániel évi
100, a m.-herényi Zaeharidesz Ján o s 100 és Oertl
Zachariás 100, az orosházi lelkész és azonkori es
peres Szimonidesz János 50, a h.-csabai Miletz
A ndrás 40, a szentesi Ágoston István 30, s a
szarvasi néptanító Kristoffy G yörgy 20 váltó írttal
járu ltak a főgymnasium fentartásához. Még nagyobb
áldozatkészséget fejtett ki Szimonidesz János lelépése után az esperessé m egválasztott Machula Gá
bor, ki mint családtalan agglegény évente 500 irto t
adott a főgymnasium czéljaira s azonkívül serkentő
példaadásul összes könyvtárát a főgymnasiumnak
hagyom ányozá. Érdekes adat az is, hogy a kárlóczai szerb patriarcha, tekintettel a m.-herényi
főgymnasiumot látogató délvidéki szerb tanulóságra,
szintén évi 20 írttal járult az iskolai jövedelemhez.
Megindult a főgymnasium irá n t az érdeklődés
s végrendelkezők is kisebb nagyobb hagyom ány
nyal tám ogatták az intézetet. íg y a tótkomlósi lel
kész özvegye, Sextyné, végrendeletileg 1000 irto t
hagyott a főgymnasiumra s b r. Podmanyiczky J á 
nos felügyelő évente 50 körm öczi arany jutalm at
ajánlott fel azon tanárnak, ki legtöbb eredménnyel
tan ítja a m agyar nyelvet. A környékbeli ág. ev.
egyházak s a gazdálkodással foglalkozó világiak
ezek mellett, hogy a szegényebb sorsi! tanulók
iskolázásán könnyítsenek, évente kisebb-nagyobb
mennyiségű élelmi czikkeket adogattak az alumneum ra gyűjtő tanulóknak. A b r. Wenckheim család
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egy száraz malmot s annak tekintélyes évi bevételét,
a tanárok némelyikének lakást, tűzifát, s a h áztar
táshoz gabnailletéket s a tan ításra alkalmas term et
bocsátott a főgymnasinm rendelkezésére addig is,
mig a bevételek erejéhez m érten alkalmas iskolai
épület lenne szerezhető, vagy emelhető.
Figyelemre méltó jövedelmi forrása volt a
m .-herényi gym nasinm nak az is ez időben, hogy
az összes népiskolai, templomi és gymnasiumi tan 
könyveket, ének és im akönyveket szerződésileg a
n ag y v árad i könyvkereskedőtől, G utm an Páltól ren 
delte meg, ki ezen üzlet tiszta jövedelmét évente
a gym nasium pénztárába juttatá. Ez összeg a tan u 
lóság létszáma szerint emelkedett, vagy csökkent,
de rendesen 100—120 váltó forint körül járt.
E rős m egpróbáltatásnak lett aztán a gymnanasium kitéve a pénz-devalvatio idejében (1811—
1813), a midőn a pénz értéke annyira csökkent,
hogy még a vagyonosok is szegényeknek érezvén
m agukat, minden elhárítható kiadástól s kivált az
önkénytes adakozástól a legszigorúbban tartózkod
tak. Ez években a m .-herényi gymnasium m ond
hatni a jobb évek szerény m egtakarításán élőskö
dőit s a br. Wenckheim-család anyagi tám ogatása
nélkül bizonyosan meg kellett volna szűnnie. Amint
azonban ezen borús napok elm últak s kivált amikor
B enka Ádám törhetlen buzgősága a tanulók létszá
m át 42-ről 200 főre fölemelni szerencsés volt (1816tól) az intézet jövedelmi forrásai a tandíj-bevéte
lekből szépen megerősödtek.
N agy csapás volt azonban nemcsak egész ha-
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zánkra, de m agára az Alföldre s abban a m.-herényi
gym nasium ra is az 1831-ben dühöngő cholera, mely
sok lelkes pártfogójától fosztotta meg az intézetet,
m egapasztá a tanulók létszám át, kim erítette a jöve
delmi forrásokat s lehetetlenné tette a tanítás ren 
des időben való megkezdését. Ennek hatása alatt
a panaszos felszólamlások, kifakadások a tanárok
és szülők részéről mind sürgősebbekké lettek s a
rákövetkező esperességi közgyűlés nagyon szüksé
gesnek találja, hogy tervezgetések készüljenek el
a rra nézve, mikép lehetne a főgymnasium anyagi
érdekein korszerű újítások, s bővebb jövedelmi
források fölkeresése s biztosítása által segíteni.
E tervezgetésnek váratlanul más irányt adott
aztán a szarvasi földesuraságnak ajánlata, melyről
a főgymnasiumnak M.-Berényből Szarvasra lett
áttelepítését ismertető fejezete e műnek (1. III. rész)
m ár előzőleg megemlékezett. H álás emlékezet okáért
nem lesz tán fölösleges a főgymnasium g yarapodá
sát nagyban felfokozó ezen alapítványi oklevelet,
mint a kor gondolkodásának s érzületének hű ra j
zát, ide m ellékelnünk:
A méltóságos szarvasi földesurak adománylevele.
Mi Gr. Bolza József, Gr. Batthyány István hitvese szül. Gr. Bolza
Antónia, Gr. Mittrowszky Vilmos hitvese, szül. Báró Schröffl Mansperg Jozefa m indnyájan szarvasi birtokosok, ezen adományos alapító
levelünkkel adjuk tu d tára mindenkinek, a kiknek illik: miután mi
föntebb nevezett s alább is m egirt az ágostai evangelika vallást kö
vető nagyt. Békés-Bánátusi Senioratussal folytatott értekezések és
a közbirtokosok nemzetségi gyülekezetein e tárgyban hozott összeliangzó határozásaik következtében a m.-herényi seniorale gymnasiumnak, jelesen ezen nt. Békés vármegyében fekvő Szarvas mező
városába kölcsönös viszonti áldozattal leendő átaltételére s alapítására
nézve nyilvános szándékunkat kijelentettük volna ; h o g y ezen m a 
g u n k ö r ö k ö s e in k s j o b b á g y a i n k , de k ü l ö n ö s e n a k ö z jó e lő m o z d ítá s á r a
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czélzó szándékunk az által teendő s alapítandó oskolai intézet tökélletes biztosítása m ellett, óhajtásunkhoz képest hova hamarább sikereltethessen ezen kötelező erővel biró s ennélfogva mind minket Birtoko
sokat s Örököseinket, mind a nagyt. Senioratust egyaránt érdeklő
kölcsönös viszonyunkon alapuló kötésre léptünk, mint következik:
1. Minthogy a kérdéses intézetnek kebelünkbe leendő általvételével nemcsak egyes személyekre, hanem az egész hazára boldogító
következések háram olni fognak, — fontolóra véve továbbá azt, hogy
egy jól elren d elt s különösen a nem zetiség kifejlődését előmozdító
főiskolának alapítása s örökre leendő biztosítása által a tudományok,
ezen a közboldogságnak kútfeje gyarapittatván és terjesztetvén, a
nem zet ereje nevekedik, mind ezeken felül pedig az ily közhasznú
intézetek által valam int a gyenge, úgy, a serdültebb ifjúság a jó
erkölcs ösvényére vezéreltetik,
úgy nem különben jobbágyaink
akár erkölcsi művelődésünket, akár az előmozdított pénzkerengés
által mind azokra, mind magunkra s örököseinkre ható jövedelmeket
szembetűnő képen nevelvén, ez által nékünk és örököseinknek méltó
elégtételt szerezhetnek, ellenben kétséget nem szenvedne, hogy a
többször em lített oskolai intézetnek Szarvasra leendő átszállításával
az említett oskolai intézet Mező-Berényben levő mostani javai kétes
bizonytalanságnak tétetvén ki, ez által magára az intézetre elkerül
hetetlen fogyatkozás és kár háramolhatna : mind ezen fontos s mind
két részről felállított okokra nézve, mi alól is m egirt szarvasi birto
kosok az érdeklett seniorale gymnasiumnak Szarvas mezővárosába
leendő általszállitása feltétele alatt annak némi-nemü kármentésül s
alapításul, a szarvasi jó minemüségü legelőből kivágandó öt sessio
földet, sessióját 56 holdakban, holdját pedig 1100 négyszög ölekben
számítván, ezen kívül egy 25 holdakból álló kertnek, két száraz ma
lom és a m egnevezett oskolai intézethez tartozó individiumok laká
sául szolgáló nyolcz belső üres helyeket (intravillanis fundusokat)
nemcsak ígérünk, hanem mindezeknek jelen alapitó oklevél aláírásától
s fölcserélésétől számítandó 30 napok alatt leendő forma szerinti
által adására m agunkat s örököseinket lekötelezzük.
2. Az ekkép történő általadás s birtokba lépés idejétől kezdve,
az említett oskolai intézet a fent érintett ingatlan javakat s benefidiumokat ö n b elá tá sa s m in d e n k ü ls ő beavatkozás n é lk ü l teljes jo g g a l
h a szn á lh a tja , s az azokból bejövő jövedelmeket, akár a tanítók, akár
— de m in d en v a llá s különbség n é lk ü li ta n u ló k, egyszóval az intézet
legczélirányosabb érdekei javára szabadon fordíthatja, nem tartván
fel a jövedelm ekre nézve az alapitó birtokosok egyebet annál, hogy
az azokról szólló számadások vizsgálatakor, a vizsgáló küldöttséghez
hozzájárulhatván, a jövedelmeknek a kívánt czélra leendő fordítá
sáról eképen biztosítva lehessenek.
3. A közjó előmozdítása s a nemzeti nyelv kifejlése lévén legfőbb
rugója ezen alapítványnak, miután az előhaladó k o r m é ltá n rem ény
leni engedné azt, h o g y idővel hozandó törvény szerin t a katholiJcus

31
ifjú sá g is ré szesü lh etn e az intézetben , annálfogva ezek is a fent (írin

tett intézetben való tudományok gyakorlásában rőszesittessenek.
4. Az első pontban érdeklett 5 sessióból álló ingatlan birtok nem
urbariális, hanem egyenesen allodialis birtoka lévén az intézetnek,
annálfogva ahhoz, a netalán bekövetkező legelőszabályozás (reculatio
pascui) alkalmával semmi legelő sem kivántathatik, az alapítvány
csupán a m egem lített javakra lévén kiterjesztve, valam int
5. Jóllehet az általengedett javakat szabadon használhatja az
intézet, minden a királyi használatokból eredő uradalm i jussok gya
korlásával (jura curialia) nem élhet, mire nézve
G. Leköti m agát a senioratus, hogy ezen esperességi gyinnasiumot az I-ső pontban kijelentett adományos feltételek mellett Szarvasra
által szállitván, az alapitó birtokosok által magok bátorságára a fen
tebbi pontokban érdeklett óvásokat m egtartja s az illetők által pon
tosan m egtartatja. Mely eként mindkét részről tett,kölcsönös értelem és
szabad akarat által felállított kötelezés pontos m egtartására magunkat
s örököseinket lekötvén, ünnepélyesen kijelentjük, hogy egyrészt mi
alólirt szarvasi birtokosok, örököseink nevekben, az első pontban érdeklett javakat és beneficiumokat minden teher nélkül a többször em lített
seniorale gym nasium nak netalántán történhető megszűnése s végkénti
clenyészése esetében minket s örököseinket illető örökösödésbeli jus
sunkat, ide nem értvén az investitiókat, superaedificatum okat és
jav ításo k at;
mi pedig, mint a békés-bánátusi ágost. vallást követő
senioratus minden alólirt tagjai és képviselői a fentebb em lített ala
pító adományt hálás köszönettel vévén a jelenlevő oklevél több pont
jaiban érdeklett kötelezéseket is egész értelm ekben elfogadván, ezen
adományos alapitó s mindkét részről kötelező erővel biró kötésünk
nagyobb erejére nézve kiadtuk három eredeti párban, ezen ugyan
csak nevünk aláírásával s élő pecsétjeinkkel gyámolított oklevelet.
Költ Szarvason Januárius 7-ik napján 1834-ik esztendőben.
Gróf Bolza József m. k. (p. h.) Gróf Batthyány István hitvese
szül. Gróf Bolza Antónia m. k. (p. h.) Gróf Mittrovszky Vilmos hitvese
szül. Báró Schröffl Mansperg Josefa m. k. (p. h.) Gróf Eszterházy
Antónia szül. Báró Schröffl Mansperg m. k. (p. h.)
Báró Prónay Albert m. k. úgy mint senioralis inspector. Simon
Sámuel m. k. esperes és táblabiró, Boczkó Dániel m. k. táblabiró,
Dedinszky István m. k. táblabiró, Haán János m. k. csabai prdtor.
Hodosi Bende Károly m. k. dekánus, táblabiró, Kristóffy Sámuel m.
k. nagylaki 1. pásztor és dekanus, Molitorisz Lajos m. k. szentesi 1.
pásztor, Bodroghy Papp István m. k. hites ügyvéd, Gaál József m.
k. szarvasi ev. prdtor, Fejér János m. k. t.-földvári ev. prdtor, Májor
József m. k. li.-m.-vásárhelyi prdtor, Csermák János m. k. t.-kom
lóéi ev. pap, Molitorisz Adolf m. k. mint rectora és professora a sen.
gymnasiumnak. Mikolay István m. k. orosházi ev. lelkipásztor, espe
rességi hites egyházi jegyző. Hellebranth János m. k. az esperesség
világi jegyzője, (p. li.)
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A nemeslelkü és szabadelvű felfogású szarvasi
földesuraság áldozata felbuzditotta a protestáns
vagyonos osztályt a rra , hogy hasonló áldozattal
segítse elő a fejlődésnek indult főgymnasium érde
keit. íg y némi viszonzásul br. Prónay A lbert esperességi felügyelő 1000 forintot ajánlott fel oly őzéi
ből, hogy a szarvasi főgym nasium ba járó róm ai
kath. ifjúság vallás-erkölcsi tanítása s lelki gondo
zása olyan katekára bizassék, ki a gym nasium i
tanárokkal egyrangu s más tantárgyak tan ítására
is jogosított legyen. Fölszőlitandóknak vélte az iskola
pártfogóit, hogy az ezen czélnak szolgáló alaptőke
gyarapításához hozzá járuljanak s ezzel kifejezést
adjanak azon felfogásnak, hogy minden vallást
megbecsül a protestáns ember a mellett, hogy a
m agáét a legjobban szereti; hogy elmúlt annak
ideje, mikép a vallásfelekezetek a vallásos eszmék
m agyarázata körüli eltérések miatt egym ásra g yű
lölettel tekintsenek. K ár, hogy ezen türelm ességre
s felebaráti szeretetre valló mozgalom a róm ai kath.
főpapok részéről épen nem lett m éltányolva, sőt a
róm ai kath. tanulóságnak protestáns tanintézetek
látogatásától való eltiltása folytán, teljesen meddő
m aradt.
Az evang. egyház által kedvezményes áron
felajánlott iskolai épületben a Mező-Berényből átho
zott gymnasium 1834—1843-ig tengődött inkább,
m int élt, mint a hogy az átültetett fa olykor sok
időre megérzi a leggondosabb átültetést. E nnek a
protestáns szegénység m ellett az alkalm azott ta n á 
rok dicsőségvágyból, személyes ellenszenveskedés-

bői származó viszálkodása is volt egyik oka, me
lyet az esperességi közgyűlésekből több ízben kikül
dött vizsgáló és tervező bizottságok nem voltak
képesek sem elfojtani, sem m eggyógyítani. E kkor
szélesebb jogkörrel szervezve lett oly iskolatanács,
mely majd a főgymnasium anyagi érdekeinek gon
dozása mellett a tanítás sikerének ellenőrzését s a
tanárok közötti egyenetlenkedés eloszlatását is esz
közölje. E tanács elnöke volt Boezkó Károly, tagjai
pedig Simon Sámuel, Jancsovics István, H ellebranth
János, Konrád K ároly és K uthy Lajos. Voltakép e
tanács sem igen tudott az iskola viszszás belügyein
segíteni. A különben hírneves és irodalm ilag is
eléggé ismeretes M agda Pál igazgatónak távoztával
aztán mennyire annyira szelídültek a belállapotok
s javult az alkalm azott tanárok egymáshoz való
viszonya az által, hogy szabatosabban m eghatároztatott mindenkinek m unkaköre. Különösen a zseni
ális, lelkes és tapintatos V ajda Péter példás m un
kásságára (1843) következett be a szarvasi főgymnasium nak szerencsésebb fejlődése beléletének min
den irányú ú jra szervezése által. Innen túl a fentartó esperesség is fokozódó gonddal s áldozatkész
séggel szolgálja főgym nasium ának érdekeit s az
intézet könyvtára, fizikai gyűjtem énye, fölszerelése
tekintélyesebb évi összegek befektetésével mind
választékosabb, tervszerűbb gyarapodást m utatnak.
Á ltalában az 1848-dik évi mozgalm ak előtti idő
szaknak jellemzéséi-e megemlithető, hogy Vajda
Péter, Bloch (Ballagi) Mór, Pecz Gyula, Gregus
(Gerő) Ákos jeles tanárok m űködésére büszke örömS z a rv a ai G y m n . T ö r té n e te .
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meí tekint az esperesség s nemcsak a tanulóság
láto g a tja nagyobb szám ban a m úzsák e csarnokát,
mi által a tandíj-bevétel tetemesen emelkedett, de
a fen tartő testület is jeles tanárainak eredménye
sebb m unkájában látja feltüntetve a íőgymnasium
em elkedő belértékét s szívesebben hozza meg a
k ív án t pénzáldozatot annak időnként felmerülő
szükségeire. De aztán a fejlődés ez időszakára kö
vetkezett az özönvíz. A m indent végveszélylyel
fenyegető szabadságharcz a tanáro k at s nagyobb
tanulókat a zászló alá, a harcztérre szólitá. Inter
a n n a silent musae!
E válságos időszak után a szarvasi főgymnasium életében is bebizonyult, h o g y : palm a sub
onere ereseit. Mert a nem zeti önállóságunk s sza
b ad ság u n k megsemmisítésével fenyegető Bach kor
szak költötte föl az életérdekeikben sértett protes
tánsoknak egyházi és hazafias jellemű iskoláik iránt
a legm elegebb érdeklődését. Midőn aztán a törté
neti fejlődésen alapuló törvényesség helyébe a nem
zetellenes hatalom önkénye lépett; midőn a Thunféle O rganisations-E ntw urf alapján protestáns tan 
intézeteinket a hatalom procrustes ágyához kellett
szabni; midőn 12 rendes tanár alkalm azása s a
germ anisatio föltételévé lett annak, hogy valamely
főgym nasium a nyilvánossági jogot m egnyerhesse:
akkor a szarvasi főgymnasium felett is megkondult
a h alálharang. Azonban épen e kínos m egpróbál
tatás terem té meg a lelkes vezéreket s b á r az espe
resség papságának csiiggedező nagy része m ár a
főgym nasium m egszüntetésének gondolatával is ki-
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békülni hajlandó volt, az önérzetesebbek és b át
rabbak hálásan gondolva az elődök lelkesítő pél
dájára, újabb áldozatok hozatalára serkentették az
egyházakat s a protestáns közönséget. E kkor nyílt
alkalma a protestáns iskolák ügye mellett oly ne
mesen érdeklődő Placskő István, H orváth Sámuel,
és Torkos K ároly espereseknek, Jancsovics István
szarvasi lelkésznek s Domanovszky E ndre főgymnasiumi igazgatónak körlevelekben, fölhívásokban,
előterjesztésekben, hazafias szellemű fölszóllamlásaik s indítványaik által annak tu d a tá ra ébreszteni
a lélekszámban és anyagi jólétben megerősödő, s
m ár 1836-ban a B ánáttól különvált békési esperességet arról, hogy a hazafias jó szellemet és protes
táns érdekeket eg y arán t híven szolgáló főgymnasiumot el ne ejtsék, mert ez által éltető gyökérze
tétől fosztanák m eg magát a p rotestáns egyházat.
Hogy aztán kivált a protestáns iskolákkal mos
tohán elbánni hajlandó helytartó tanácsnak az iskola
anyagi helyzetéről és szellemi m unkaképességéről
kellő kim utatást adhasson a fen tartó testület, több
esperességi közgyűlés határozatilag fölhívta önkénytes adakozásra s alapitványozásra az egyházm egye
kötelékébe tartozó egyházakat. E felszólításoknak
eredménye az lett, hogy az egyházak saját köz
gyűléseik határo zata alapján m eghozták a tőlük
telhető anyagi áldozatot. így a b.-csabai ág. ev.
egyház 15.750 pengőfrtról, O rosháza 10,297 írtról,
Tót-Komlós 6520 írtról, a két m.-herényi egyház
4756 írtról, N agylak 4150 írtról, P itvaro s 1700 írtról
s a kisebb gyülekezetek lélekszám úk és vagyoni
3*
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helyzetük arán y áb an kevesebb összegekről alapít
ványi oklevelet állítottak ki, kötelezvén m agukat
arra, hogy ezen általuk fölajánlott összegek évi
kam atait a főgym nasium czéljaira annak pénztárába
beszolgáltatják. E zen mintegy 50.000 írtró l szóló
s kötelezvényiley biztosított alaptőkét a szarvasi ág.
ev. egyház 25000 frt alapitványnyal, a szarvasi
egy tanszéket fentartó magánosok társu lata 12.754
írttal, Szarvas v áro sa 10.000 írttal szaporítván, elég
rövid idő alatt m integy 100.000 frtnyi alapítványi
tőke lett biztosítva, melynek 6000 frtnyi évi kam ata
s az alapítványi földek tiszta jövedelme, továbbá
a tanulóktól évente befizetett tan- és m ellékdíjak
az évi bevételt 15—16 ezerre felfokozták.
Az esperesség által elfogadott a la p ítvá n yi oklevél szövege kö
vetkező :
A la p ítv á n y i o klevél , m elynek erejénél fogva a ............i ág. hitv.
ev. egyház presbyterium a s közgyülekezete vallásosan ihletve egy
részt a nevelés ügyének szükségétől, másrészt a magas kormánynak
a nevelés tárgyában atyai gondoskodásából folyó kívánalmainak is
eleget tenni óhajtván, m iután a békési ág. ev. egyházmegye közaka
rattal elhatározta volna azt, miszerint kebelében és pedig a helyiség
tekintetében Szarvason egy főiskolát állítson, eme esperességi főis
kola alaptőkéjének növelésére ezennel . . . . frt . . . kr. p. p. szóval
............pfrtot ezüst érczpénzben, három ezüst húszast egy írtra s
húsz ily frtot egy finom kolóniái márkra számítva jelen oklevele
rendjével felajánl, illetőleg alapitványoz következő feltételek m ellett:
1. A felajánlott . . . . p írt tőke felm o n d h a tla n u l az alapitványozó
egyháznál marad s annak csupán évenkénti 6 pfrtos kam atja folyó
pénzben fog a nevezett főiskola pénztárába pontosan beszolgáltatni,
oly nyilvános kikötéssel, m iszerint ha minden félév végeztével eme
6 pfrtos kamat fejében járó . . . . frt kr. a főiskolai pénztárba be
nem szolgáltatnék, a főiskola felügyelő testületé által bármely sza
badon választható bíróság előtt rövid szóbeli per u tján eme összeget
az alapitványozó egyház testületén megvehesse, ez esetben lemond
ván a per újításról és a föllebbezhetési jogról.
2. A főiskola eredeti alapítványai tartalmához képest megvárja
az alapitó egyház, m iszerint a tanulmányok evangyelm i szellem ben s
m a g ya r nyelven adassanak elő.
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3. Azon esetben pedig, mitől a nagy Isten óvja, hogy ha emez
intézet most keletkezésében, avagy a jövendőben bármikor elenyész
nek, vagy pedig az esperesség kebelén lcivül m ás helyre v ite tn i szán
d é k o lta to k s illetőleg a békési evang. esperesség ápolása, fen ta rtá sa
és felügyelése a ló l elvétetnék, a felajánlott alapítványi összeg az ala
pitó egyház tulajdonába feltétlenül rögtön visszahelyeztetik s eme
o kirat kötelező ereje m egszűnik.

4. Az egyházi patronatusi jogot az alapitványozó egyház ezentúl
továbbra is m agának fentartja.
Ekként az intézetre a mindenható Istentől áldást kívánom, a jelen
oklevelet egyházunk élő pecsétjével m egerősítve kiadjuk.
Kelt az . . . . i ág. hitv. ev. egyháznak 1856-ik észt..................hó
. . . . napján ta rto tt egyházi közgyűlésből. N. N. felügyelő, N. N.
lelkész, vagy lelkészek. N. N. segédlelkész. N. N. egyházi gondnok.
. . . . presbyterek. (p. h.)

Ezen eléggé biztosítottnak tekinthető évi be
vétel arányában lehetett aztán a fentartő esperességnek az alkalm azott tanárok szám át szerény fize
tés mellett 12-re emelni, s ez alapon a m agas köz
oktatási korm ánytól az intézet részére a nyilvánossági jogot kérni. És habár az évi csekély fizetés a
tanári személyzet gyakori változását vonta m aga
után; habár épen a javabeli tanárok részint a szabadságharczban való részvételük m iatt elfogva,
bebörtönözve, zaklatva lettek, mások ismét g y akor
lat által fejlesztett tanári hasznavehetőségök önér
zetében nyilvánossági joggal biró iskolákhoz távoz
tak; mégis m egerősödött a szarvasi főgymnasium
anynyira, hogy a múltban m egtűrt osztályok k ap 
csolatát s az osztályrendszer szerinti tanítást végkép elejté s a szakrendszert m ind teljesebben behozá.
A múlthoz viszonyított ezen kedvező változás
és szervezeti fejlődés sem volt azonban elegendő
arra, hogy a közoktatási korm ány az évente ismét
lődő kérelmek s beterjesztett kim utatások daczára
a szarvasi íőgym nasium nak a nyilvánossági jogot
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m egadni hajlandóvá hangoltassék. E zért kivált a
felső osztályok tanulói érettségi vizsgálat jogosult
ságának hiányát fájdalm asan nélkülözve, elhagyog atták a főgymnasiumot s a hetedik, s főleg a nyolczadik osztály néptelenné, csaknem üressé vált. Az
érettségire utalt ifjak, kik világi pályára lépni óhaj
tottak, A radra, N agyváradra, Szegedre stb. távoz
tak, hogy tovább haladásuk föltételét, az érettségit
letehessék. Jóval később, mondhatni, csak az alkot
m ányos élet föllendülése után kaph atta meg a lénye_ ges életérdekeiben még mindig elnyom atás alatt
álló főgymnasium teljes autonom szabadságát s
nyilvánossági jogát. Voltakép azonban csak 1860tól, a nem zeti újra éledés idejétől emelkedett a
szarvasi főgymnasium anyagi helyzete és didaktikai
paedagogikai életképessége s működése a fejlődés
m agasabb fokára.
H ogy aztán a mai kor fokozódó igényeinek,
kivált az 1883. XXX. trvczikkben körülirott orszá
gos középiskolai törvény minden követelményeinek
még ma sem tudunk mindenben m egfelelni; hogy
a jelentkező tanulóság egy részét parallel osztályok
h ián y áb an évente vissza kell utasítanunk; hogy
ném ely tanterm eink s m aga a tanépület jelenlegi
berendezése nem épen mindenben képesek a mai
kor hygieniai s aesthetikai kívánalm ainak eleget
tenni; az napjainknak bántó tapasztalata. Ez már
évek óta a rra kényszeritette a fentartó esperességet, hogy az újabb m egterheltetésekkel szemben
anyagi erőtlenségét beism erve, kérelmezze az állam
állandó évi segítségét. Sajnálatos, hogy 1889-től
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folytonosan a türelm es várakozásra vag y u n k u ta 
sítva. Igaz, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi Ministerium fölszerelési, építkezési s fentartási
czélokra ideiglenes segélyezés czimén évente külön
böző összegekkel (2000 3000 frt) eddig is befolyt
az intézet életfejlődésére; igaz, hogy 1893. deczemb.
19-én az állammal évi segélyezés czéljából kötendő
szerződés tervezetét s életbeléptetését a Nagym.
Ministerium m egbízottjával, dr. Csiky Kálmán mű
egyetemi ta n ár ú rra l egyetértve körvonalazta s föl
terjesztette a főgymnasium; de a közbe jött poli
tikai változások m iatt e szerződés felülvizsgálata,
megerősítése s életbeléptetése m ég eddig elérhető
nem volt. Ezek daczára bizalommal gondolunk a
jövőre, mely a csaknem százados s a nagy A lföld
eddig egyedül létező dg. hitv. evang. főgym nasium a
részére az állami segélyezés tényében m egadja a
tova fejlődéshez az erőt, az ingert s a megérdemlett elismerést.
Az anyagiakban való szerény, de következe
tesen fokozódó gyarapodásnak, m int a korallszigetek láthatatlan csendes építkezésének végeredm énye
ma ekkép vázolható:

I. Vagyon.
1. A Kondorosi és Haleszi alapítványi
föld 311.1100 Q öles hold becsértéke
300 írtjával ATé v e ............................... 93.300 frt.
2. Tanári nyugdij-alap tőkéje*) . . . 25.000 frt.
Á tvitel: 118.300 frt.
*) A tanári nyugdíj intézet 1882-ben vette eredetét a főgymnasiumnál. E czélra a fentartó esperesség egy előbb tan ári lakásul használt s eladott
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Á thozat: 118.300
Az iskolai főépület és telek becsértéke 40.000
Az alumneumi épület és telek ,,
6.000
A tornacsarnoknak, melléképület
nek s teleknek becsértéke . . . .
15.500
A Tomcsányi dr. Lengyel-féle meg
vett ház b e c s é r t é k e .........................
5.000
Ösztöndíj-alapok tőkéje**)
. . . 4.000
Gymnasiumi k ö n y v tár értéke (10.200
mű 50 k r já v a l) .......................................... 5.100
Iskolai s egyéb term ek fölszerelése
3.000
Rajzeszközök, m inták, fizikai, ter
mészetrajzi, torna, fürdő szerelv.
4.500
M. kir. vereskereszt-egylet 30 db. és
helybeli takarékpénzt. 12 drb. részv.
1.410
Gazdasági épületek, ezek fölszere
lése, gépek, m arhaállom ány . . . 10.000
Végösszegben: 212.810

frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.

liűz árát rendelte fordítani. E lfogadta a tanári karnak azon indítványát, hogy
a tanulók évente 50 krczárt fizessenek egyenként a tanár-nyugdij alapjára
s fölhivassanak a volt tanítványok az önkénj'tes adományozásra. Ez után
a tanárok évi befizetései, a tanulók hozzájárulásai, egyesek adományai, kivált
a szarvasi takarékpénztárnak és ifj. Medveczky József urnák évi segélyei s
az alaptőkék gyümölcsöző kihelyezései lassan annyira növelték a nyugdij-alapot, hogy az ma 25.000 írtra em elkedett. Ma három nyugalm azott érdemes
tan á r egyenkint évi 800 frt n y u g d ija t élvez, részint ez alapból, részint
átm enetesen - az iskolai közpénztárból. A nagyobb szabású országos tanári
nyugdij-alap létesítése küszöbön áll. Evvel szemben is abban nyeri meg
jelentőségét ezen alaptőke, hogy lehetővé teszi a fentartó testületnek a tan 
székek utáni évi járulékok gondnélküli beszolgáltatását az országos intézet
pénztárába.
**) Boczkó Dániel 1840-ben 800 frtot, Töltéssy 1856-ban 500 frtot,
Urszinyi Andor 1856-ban 500 frto t, Tatay István örökösei 1888-ban 1000
frtot, Mikolay Mihály kir. közjegyző 1893-ban 1000 frtot tettek le a főgymnasiuin pénztáránál ösztöndij-alapul. Ez öszszegeknek évi kamatai s számos
kisebb alapítványok után járó évi bevételek képezik azon különböző arány
ban kiosztott ösztöndíjak és jutalm ak kűtforrását, melyet a főgymnasium

41

II. Teher.
1. Régebbi adósságok convertálása foly
tán a m agyar kereskedelmi bankkal
50 évi törlesztésre kötött kölcsön
28.000 frt.

Összehasonlítás.
1. A vagyon összes értéke
212.810 frt.
2. Ezen fekvő teher . . . 28.000 frt.
Tényleges vagyon : 184.810 frt.
Ezen alapból nyer ellátást a főgymnasium és
annak négy felső osztályával kapcsolatban álló négy
tanfolyamu ág. hitv. ev. fitanitó-képző intézet.

111. Abiztosan remélhető állandó évi bevételek.
1 . T a n d ija k b ó l..............................................
2 . Beirási d i j a k b ó l ....................................
3. Kondoros! és Haleszi alapítványi föld
évi bevétele (10 évi á t l . ) .....................
4. Főgymn. alumneum, tornacsarnok stb.
épületek b é r e g y e n é r té k e .....................
5. 12 db takarékp. részv. után évi osztalék
6 . Szarvas városától egy tanszék ellátá
sára évi j á r u l é k ....................................
7. Szarvasi m agánosok egy tanszék ellá
tására évi j á r u l é k ...............................
8 . A fentartó esperességi egyházak kötv.
biztosított évi j á r u l é k ..........................
Összesen :

6.500 frt.
100 „
4.000 frt.
2.600 frt.
96 frt.
1.400 frt.
1.400 frt.
4.600 frt.
20.696 frt.

kiválóbb tanulóinak serkentéséül felhasznál. Ezek mellett az ág. hitv. egy
ház egyetemes pénztára és a Bányakerület is kezelnek oly alapítványokat,
melyek évi kamataiból részben a főgymnasium is nyer összegeket, m elyeket
szorgalmasabb tanulói között ösztöndíjul évente kioszt.
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E zen évi bevételek összegét ma a 400 főnyi
tanulóságtól befolyó tandijak 2—3 ezerrel, az állami
ideiglenes segély, — mely hihetőleg nem lesz többé
a főgymnasiumtól m egvonva, sőt inkább felfokozva
lehet a jövőben, — szintén 2—3 ezerrel emeli, bár
az alapítványi föld évi termésének s a gabnaárak
ingadozásának esélyei az évi bevételt olykor meghábori thatják.

IV. Atanári nyugdíj-alap.
1. A 25.000 frt alaptőke évi bevétele k a 
m atokból .................................................... 1800 frt.
2. H árom nyugalm azott tanár évi n y u g 
d ijára k i a d á s ......................................... 2400 frt.
H iá n y :
600 frt.
Ez összeg azonban a fentartó esperesség h a
táro zata szerint addig a meddig, a főgymnasium
közpénztárából nyer fedezetet.

V. Ösztöndíj-alapok.
1. R észint a főgymnasium által kezelt, ré 
szint a Bányai egyházkerülettől áttett
ösztöndíjak évi b e v é te le .......................... 700 frt.
2. Ebből ösztöndíj czimén évente k iadva 700 frt.
VI.
Az élelmező (alumneum és convictus).
E nnek évi bevétele 8000 frt, mely a benne
részesülő tanulóságra csaknem az utolsó fillérig ki
is adatik.
Szerencsésebb anyagi helyzeti! főgymnasiumok
évi költségvetése bizonyosan jóval m eghaladja a
szarvasi főgymnasiumét. Az összehasonlítás szembe-
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tűnővé tenné tán ez utóbbi intézetnek jogos igé
nyét az állami segélyezésre. Mi azonban az adott
körülm ények által szerénységre s önm egtagadó szá
m ításra utasítva, eddig ez alapon is lelkiismeretes
lníséggel szolgálni s előmozdítani törekedtünk ez
intézet összes életérdekeit, E z é rt a teljesített köte
lesség önérzetével reménykedve v á rju k a jobb jövőt.
V.

Gt szarvasi főg^mnasium tanépületei
s azol^ fölszerelése.
Keletkezésekor a békés-bánáti esperesség főgymnasiuma Mező-Berényben külön iskolai épület
tel nem rendelkezett. Oertl Z acharias, az áldozatra
kész német lelkész, saját parochiájának egy tág a
sabb szobáját ajánlotta fel a köréje gyülekező tan u 
lóságnak. Zacharidesz Dániel, a tőt egyház lelkésze,
Oertl paptársának példáját követve, megengedte,
hogy a szegényebb tanulóságnak az ő konyháján
főzzenek s az általa felajánlott egyik szobában
étkezzenek az alumnisták, kikre B akó Sándor segédtanár felügyelt. Utóbb K rízs G yörgy és B akó
felváltva gyakorolták a felügyeletet s mellesleg a
velők együtt lakókkal m agántanitást is űztek. Skolka
A ndrás a br. Wenckheim család kastélyában kapott
két szobából álló lakást s ab b an végezte hozzá
sereglő tanítványaival a tanítást. A tanulók szaporodtával azonban, hogy ne kelljen a tan ó rák ra a
község különböző helyeire lótni-futni se tanároknak
se tanulóknak, kibérelték Schäfer Jak ab házát,
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melyben tanítási czélra egyszerűen berendezett h á 
rom tanterem állott rendelkezésre.
A kezdet ezen nyom asztó hatása aztán meg
érlelte a gondolatot, hogy a főgymnasium külön a
tanítás czéljainak megfelelő épületbe helyeztessék.
N agy fáradsággal összegyűjtött pénzen m egvették
végre 1805-ben O ertl Zacharias lelkésztől ennek
m agánházát 4500 váltó forinton. Ebben folyt a taní
tás éveken át, b ár úgy az alumnisták, m int a MezőB erényben letelepedő tanulóknak m agánházakba
való elhelyezése még éveken át nagy nehézségek
kel járt, mert a lakosság lassan élte m agát bele a
tanuló-tartás legtöbbször sok kényelm etlenséggel s
nem csekély felelősséggel járó vállalatába. Legtöbb
család tartózkodással s ellenszenvvel gondolt a
házi körében olykor pajzán, kevés fegyelmet s még
kevesebb hálás elism erést mutató tanulóságra.
Hosszas vajúdás u tán végre 1826-ban legin
kább a br. W enckheim család bőkezű tám ogatása
mellett fölépült az iskolai czélra berendezett épület,
m elyet folyosó osztott két felé s utczára néző hom
lokzatát 11 ablak ékesítő. Eredetileg emeletre te r
vezték ez épületet s az emeleten laktak volna az
alkalm azott tanárok. É pítés közben azonban az
anyag oly hitványnak bizonyult s a pénz oly ro h a
m osan megapadt, hogy a terv kivitelét jónak lá t
ták elejteni. így m arad t aztán az iskolai épület
tan ári lakások nélküli földszintes helyiség. A bejá
rattó l jobbra volt az igazgató négy szobából álló
lakása, konyhája s kam arája, az utczára néző épü
letrészben pedig voltak a tantermek, a könyvtár és
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a közös étkező. A félemeletet m utató pinczehelyiségre volt tervezve az alumnuem tágas konyhája,
faraktár és a Meiszner-fűtésre berendezni szándé
kolt közös fűtő-helyiség. Ezen fűtési rendszer azon
ban anynyira ismeretlen volt még a vállalkozó mes
terek előtt, hogy sehogyan sem akart sikerülni s
végre is boglya-kemenczéket kellett a term ekbe be
állítani. A sürgős kiépítés m iatt sok kifogásra okot
adó épület aztán szolgálta a főgymnasium czéljait
Mező-Berényben fennállása ideje alatt végiglen s
utóbb a br. Wenckheim család birtokába m ent át
s erős átalakításokat szenvedve máig fenn áll. Ma
Fehér Im re u r lakóháza.
Midőn a főgymnasium a békés-bánáti esperesség határozatából 1834-ben S zarvasra áttelepittetett,
a szarvasi ev. egyház a jeles Tessedik Sámuel által
egyházi közköltségen 1791-ben kiépített központi
népiskolai helyiséget 5000 váltó forintért s kedvező
lefizetési föltételek mellett átadta a főgymnasiumnak azon kikötéssel, hogy a szarvasi ág. ev. tan u 
lók tandíj fizetés tekintetében lehetőleg kiméivé
legyenek s az esperesség a tartozó 5000 forintnyi
összeget azon arányban fizesse le az egyháznak, a
mint az a fokozódó közszükségnek megfelelő mó
don a város különböző pontjain népiskolákat emelni
kényszerítve lesz.
Utóbb ezen 5000 váltó forint törlése úgy lett
közös m egállapodás értelm ében kimódolva, hogy a
szarvasi ev. egyház a földes uraság által a főgymnasium nak alapítványul adott földterületet négy
éven át használta. A főgym nasium ma is a Tesse-
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dik Sám uel által kiépített ezen épületben van elhe
lyezkedve, melynek jellemző felirata ma is magán
hordja rendeltetésének vonatkozását. A fő bejárat
vörös m árvány kövén ez olvasható :
HOC INSTITUTO
PELLITUR E SCHOLIS PATBIAE
IGNAVIA,
QUOD INDUSTRIAE MONUMENTUM,
UT CONSULERET POSTERITATI,
POSUIT
POPULUS SZARVASIENSIS.
A. 1791.

A tágas-térés iskolai épületben, melynek eme
letén 12 term e s földszint szintén 12 helyisége volt,
lettek aztán elhelyezve a benlakő tanárok, kijelölve
s használatba véve a tanterm ek, az étkező, a könyv
tá r s egyéb mellékhelyiségek. Szépen megfért a
főgym nasium e helyen mindaddig, mig csekély szá
mú tanulóság látogatta s az osztályok kapcsolato
san voltak taníthatók. A mint azonban a jeles
V ajda P étert 1843-ban tanárul m egválasztotta az
esperesség s hírneve és kedves egyénisége a tanu
lók szám át 95-ről 207-re fokozta ; a m int aztán sür
getésére a tanári személyzetet is m egszaporitá a
íentartó testület, hogy az irányadónak vett zayugróczi tanítási tervezet szerint külön-külön szak
tanárok által legyenek tanítva és v e z e tv e : akkor
ez a helyiség is szűknek bizonyult. Segíteni csak
úgy tudott az esperesség m agán, hogy az eddig
benlakó tanároknak lassanként felmondá a lakást
és kárpótolta a kivonulókat csekélyke évi lakás-
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pénzzel. E zen intézkedés is csak átm enetesen segí
tett a fenforgő bajon, mert midőn 1860 -70-es évek
ben a tanulóság létszáma örvendetesen emelkedni
kezdett, nem csak a még benlakő tan ári családok
kitelepítéséről, de az egész emelet lebontásáról s
alkalmas átalakításáról kellett gondoskodni. A nagy
költekezéssel já ró átalakítás m unkája, melynél azon
ban leginkább csak az emelet s a lépcsőház lett
végkép lebontva s ú jra fölemelve, a földszinti rósz
pedig teljesen érintetlenül m aradt, 1872. n y arán
történt meg. Igazolja ezt az emelet hom lokzatának
fe lira ta :
FŐ GYMNASIUM
EMELTE A B É K É SI ÁG. HITV. EV. ESPKRESSÉG. 1872.

1872-ik év szeptember 16-án tiz tágas tante
remben s az épület homlokzatát elfoglaló díszterem 
ben lett aztán a tanítás ünnepélyesen m egnyitva.
Az eredetileg 26 28 ezer forintra tervezett átala
kítás közel 36 ezer forintot, sőt a tanterm ek s dísz
terem fölszerelési költségeit is bele tudva mintegy
40.000 forintot vett igénybe. Ez összeget az esperesség részint közadakozás, részint m egtakarított
tartaléktőkéinek fölhasználása, részint kölcsön utján
szerezte meg s fizette ki, b á r a hosszú időre föl
vett kölcsön törlesztésének gondja s kötelezettsége
még az utónem zedéket is terheli s csekély évi be
vételek felett a szabad rendelkezését ma is kor
látozza.
N apjainkban aztán, h a b ár a túl népes alsó
osztályokat parallel osztályokra bontani a hely
szűke és az alkalm azott tanerők erre nézve elégte-
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len száma mellett meg se kisérlette a főgymnasium,
mégis a tanító képző osztályainak elhelyezése, a
görög pótló behozatala, a minden osztályra köte
lező szakszerű rajzo k tatás felkarolása elodázhatlanná tette, hogy a közös étkezőt és konyhát az
ezen mellékintézetekre gondot viselő ephorus-tanárral az iskola főépületéből kihelyezzük. N agyban
megkönynyité az iskola érdekében tett ezen tervezgetéseket az intézeti igazgatónak sok u tá n já rá 
sára s kérelmére a szarvasi takarékpénztári tá rsu 
latnak áldozatkészsége, m ert midőn a főgymnasium
főépületéhez közel fekvő bérházat a fentartó testü
let m ár pénzül m egvenni is ajánlkozott volna, a
kért épületre betáblázott 800 frtnyi vitás teher át
vállalásának föltétele mellett a íőgym nasium nak
alapítványul odaajándékozá. E rre ez ajándékozott
épületek czélszerü átalakítása s egy térés (mintegy
100 O méternyi) alum neum i közétkezőnek s alkal
mas konyhának kiépítése megindult s 1891 őszén
a főgymnasium közelében, de külön telken, oly
alkalmas helyre települt az alumneum, hol az isko
lai munkálkodás semmi érdekét nem érintve többé,
teljesen szabadon terjeszkedik, gazdálkodik és ren 
delkezik. Nem kisebb jelentőségű terjeszkedése a
szarvasi főgym nasium nak napjainkban az is, hogy
az iskolai főépülettel délről szomszédos telket ős
épületet, mely a nemes Tomcsányiak tulajdonát
képezte s utóbb hagyom ány gyanánt dr. Lengyel
Sándor ügyvéd u r birto k áb a ment át, — ha nem
is épen jutányos áron, — a főgymnasium m egvá
sárolta. Ezzel dőli és őjszaki irányban a további
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terjeszkedésre, vagy az iskolai épületnek ültetvé
nyekkel való köriilvételére a mód meg van sze
rezve. Még tán ennél is nagyobb jelentőségű Szarvas
városának azon nemes áldozata, hogy a főgymnasium igazgatójának rábeszélő kérésére s u tán járá
sára, az iskolai telekkel keletről szomszédos jegy
zői lakot a térés-tágas beltelekkel együtt tornacsar
nok épitése s belső játszótér létesítése czéljából
minden ellenőriek szolgáltatása nélkül a főgymnasiumnak ajándékozni kegyeskedett. 1894. október
elsejéig föl is épült e telken az ékes, czőlszerü,
tágas tornacsarnok, mely századon át hirdeti majd
Szarvas városának a közművelődés érdekei iránt
tanúsított áldozatkészségét. E kkép a kezdetben
szűk helyiségekben zsellőreskedő főgymnasium ma
oly tágas-teres területen áll s ha kelleni fog, tova
épülhet, hogy vele — legalább alkalm as telek te
kintetőben — hazánk nem sok hasonló czőlu inté
zete állja ki kedvezően az összehasonlítást. Ne
dicsekedősünk hangozzék fel ezek elm ondásában,
hanem inkább hálánk s a m agyar nemzeti közmű
velődést híven szolgáló protestáns szellemnek azon
m éltatása, mely akadályoktól vissza nem retten,
küzd és halad a kitűzött czél felé s kezdetben tán
vele ellentétes s bizalm atlankodő tényezők rokonszenvőt és jóakaró pártfogását is m egnyeri s kiér
demli az által, hogy személyes önzés kizárásával
híven szolgálja a közművelődés ügyét.
Csaknem a fejlődés ugyanezen útját futotta
meg keletkezése óta mai napig a szarvasi főgym
nasium fölszerelése is, melyet helyiségeinek kedS z a rv a si G y m n . T ö rté n e te .
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vező átalakításában s újabbak megszerzésében fen
tebb vázoltam. A M ező-Berényben megnyíló latin
gram m atikai, syntaktikai és rhetorikai tanfolyamu
iskolának m ár az első években voltak levándorolt
nagyobb tanulói, kiknek sikeres tanítása az inté
zetnek taneszközökkel való fölszerelését sürgőssé
tette. E rrő l meggyőződvén a br. Wenckheim csa
lád, a levéltárában s gyűjtem ényei között található
minden tanítási eszközt ajándékul átadott az általa
kedvelt főgym nasium nak. íg y azon kor legszebb
térképei, egész kartographiai gyűjtem ény, föld
gömb, távcsövek, légsulym érő, légszivattyú, a dör
zsölés általi villamosság előállításához alkalmas
üvegkorong, leideni palaczkok, m agdeburgi tekék,
dom ború és homorú tükrök s gépminták, m int a
fizikai m agyarázatokhoz szükséges segédeszközök
a főgym nasium használatába s utóbb tulajdonába
m entek át. Skolka, m int az intézetnek első igazga
tója, mineralogiai gyüjtem énynyel, önmaga által
összeszerzett herbárium m al s külföldről m agával
hozott rajzm intákkal ajándékozá meg intézetét.
B uzgólkodását k artársai s m aga br. Wenckheim
László anyai jó szivü özvegye oly nagyra becsül
ték, hogy midőn 1806-ban, az ország korm ánya is
elismerte a m.-herényi főgym nasium törvényes léte
iét, ezen kegyelmet az 1807. junius 11-én MezőB erényen Luiza leányával, később I. Napoleon
nejével, átutazó király, I. Ferencz Ő felsége előtt
a báróné hálálkodva megköszönte, egyúttal ajánlólag bem utatta Skolkát, m int a főgymnasium első
igazgatóját, ki gyakorlati ügyességével, sok oldalú
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képzettségével s önfeláldozó m unkásságával nem 
csak szervezte ez intézetet, de annak életrevalósá
gát mindenkép fokozni van hivatva. A király le
ereszkedő kegyes jó akarattal fogadta a báróné hó
dolatát, Skolkától az iskola helyzete felől felvilá
gosítást kórt és vett s magas kegyei felöl biztosította
ngy őt, mint a vezetése alatt megindult alföldi p ro 
testáns intézetet. Méltán m egsiratta igazi jótevő
szellemének br. W enckheim László özvegyének
halálát 1827-ben a főgymnasium, ki női gyöngéd
ségével s m indenre kiterjedő előzékeny figyelmével
m indenütt ott volt, hol a fejlődő gym nasium föl
merülő szükségén segíteni kellett. Örökölte jó szel
lemét fia, a későbbi aradm egyei főispán, br. W enck
heim József, b ár politikai elfoglaltságával járó
gondjai között kevesebbet érintkezett az őt g y er
mekkora óta szerető herényiekkel, mint a falusi
m agánosságban ezerféle jótékonyságot gyakorló
édes anya.
A mikor aztán Szarvasra áttelepült a főgym
nasium, kivált V ajda Péter kérelmére és sürgeté
sére elhatározza az esperességi közgyűlés, hogy a
főgymnasiumi könyvtárt tervszerűen fejleszteni fogja
s a fizikai tá r g yarapítására s fentartására évente
100 irtot fordít. Bloch (Ballagi) Móricz 1845-ben
optikai fölszerelés, földméréshez szükséges mérnöki
szerelvények m egvásárlását kéri, tömörmórtani faragványok és kémiai szerelvények beszerzését sü r
geti. Az iskolai fölszerelés fokozatos fejlesztéséhez
szívesen hozzájárul az esperesség közgyűlése s e
czélra 200 irto t utalványoz azon kikötéssel, hogy
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az igazgató és szaktanárok m aguk között állapít
sák meg a kellő arányt, hogy ez évi összegből a
legszükségesebb taneszközök beszerzésére időnként
menynyi fordittassék. Nagyobb m ozgalm at indít
utóbb a könyvtár gyarapítása érdekében G reguss
Ákos és Dom anovszky E ndre s mind nagyobb öszszegek vannak e czőlra az iskola évi költségébe
fölvéve. Slajfer (ma Sarlay) János, D orner József,
mindenki saját tan ári foglalkozásának érdekében
gyarapítja az évi bérösszeg arán y áb an a fizikai
tárt, az ásványtani s növénytani gyűjtem ényeket.
Ugyancsak igy já r el a főgymnasiumi könyvtár
gyarapításában Lukesch Flóris (1864) Zsilinszky
Mihály (1874) és Mihálfi József (1890-ig) Mocskőnyi
József (1892) Liska Ján o s; a torna szerelvények
beszerzése körül Mocskőnyi Ágoston, Gottescha
Lajos és 1876-tól Oláh Miklós; a zenetanitás föl
szerelése körül Chovan Zsigmond, D elhányi Zsigmond, B enka Gyula, V arga József és Adámi R ezső;
a rajzolás tanítása érdekében*Pecz Gyula, Lukesch
Flóris, Lányi G usztáv, Mihálfi József, B enka Gyula,
Katiik E ndre, P e try Gyula és Sziráczky Gyula,
ü g y , hogy ma mind ez irányra nézve meg van
vetve a kellő alap s a jövő ezen tervszerűen tovább
épitkezhetik. Á tnézetben ide iktatom a főgymnasiurn fölszerelésére vonatkozó adatokat, úgy a mint
azokat az 1894. tanév zártakor az országos közok
tatási korm ányhoz felterjesztett rovatos iveken föl
jegyezve találtam .
A ránylag leggazdagabb, b ár rendszeres fej
lesztésre szoruló, a főgymnasium könyvtára, mely
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részint ajándékmüvekből, részin t évi bevásárlások
ból növekedett eddig úgy, hogy a könyvtáros az
évi költségvetés arányában a já n la tb a hozza a könyvpiaczon megvételre kínálkozó újabb müveket a
a tanári értekezletnek, s ez a szaktanárok hozzá
járulása mellett m eghatározza a bevásárlás arányát.
1894. június végén volt a k ö n y v tárb an 8852 szak
m unka 10.793 darabban; 173 tudom ányos folyóirat
1228 d a ra b b a n ; 1279 vegyes mii, leginkább Pro
gramm félék s értekezések, 3499 d a ra b b a n ; 205
tankönyv 282 d arab b an ; 1204 mű — ifjúsági olvas
mány czimén külön kezelve — 1756 d a ra b b a n ; s a
harm adik és negyedik osztályok külön kezelt kis
könyvtáraiban 400 mű, 600 d arabban. Különben a
tanári önképzésre tartozó m űvek a nagy könyvtár
kiegészítő része gyanánt m a külön kezeltetnek. A
nagy könyvtár cződula-katalogus szerint rendezve,
ma minden szakjában s egészében is könynyen
átnézhető. Egészben tehát 12.113 mű 18.158 d a ra b 
ban áll a főgymnasium rendelkezésére könyvtá
raiban.
A fizikai tárban található 160 taneszköz, me
lyek a szemléltető s bizonyító tanításnál használ
tatnak. A vegytani m agyarázatoknál rendelkezésére
áll a szaktanárnak 37 vegyitési szer és 178 vegyitési eszköz.
A term észetrajzi tanításnál, nevezetesen á lla t
tani előadásoknál 24 d a ra b fali tábla, 1171 tömet,
készítmény, megőrzött állatpéldány s papir-maschee
jellemzetes alkotás tám ogatja a szaktanitást. Nö
vénytani m agyarázatokhoz 6899 szárított növény
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(nagyobbára Koren Istv án ta n ár sajátkezű gyűjte
m énye és ajándéka) tudom ányosan m eghatározva
s átnézetesen csoportosítva áll rendelkezésűnkre.
A Kálózdy testvérek és a prágai m űintézet művi
rág aib ó l mintegy 60 példányt m utathatni fel, me
lyek m int jellegzetes növényalakok minden alkotó
részeikben külön-külön feltüntethetők. Á sványtani
gyűjtem ényeink között van 155 jegöczminta és 1040
d a ra b ásvány, kőzet- ős kövület példány.
A földrajz tanítását tám ogatja 77 térkép, 4
földgöm b, 26 olajnyom atu festmény.
A rajzgyüjtem ény áll 432 m intából a szabad
kézi rajzoláshoz, 155 m inta a m értani rajzoláshoz,
53 sodrony alak a távlati rajzhoz.
A zenetanár fölszerelése áll 8 db. szárnyzon
gorából, egy hangverseny-zongorából, egy öt vál
tozatú pedálos gyakorló orgonából és egy harmoniumból. A tanulóság fokozatos tanítását több egyenlő
kiadású füzet, zenegyakorlat s m integy 400 drb kü
lönböző hangszerekre Írott zenemű segíti elő.
Érem gyüjtem ényünk áll 3311 görög, római,
germ án, b a rb á r stb. s különböző kori m agyar pén
zekből s em léktárgyakból, melyek azonban szak
em ber rendezését várják.
A művészi, nyelvészeti s néprajzi gyűjtemény
áll 37 d arab szobor, faragvány és olajnyomatu
festm ényből.
A régiségtár 74 d arab részint a történelem
előtti időből, részint újabb időből szárm azó tárgyat,
háztartási eszközt, ékszert, fegyvert és fegyvertö
redéket foglal magában.
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A tornázás fölszerelésére van 206 eszközünk
és tárgyunk, melyek úgy a tornacsarnokban, mint
a szabadban is egyaránt használtatnak.
A Körös vizén van a tanulók szám ára beren
dezett fürdőházunk és uszodánk kellő fölszereléssel.

VI.

Tanítási férnél^ s azob átalakulásai
a főg^mnasiumban.
Az 1802-ik év november 1-én megnyíló m.-he
rényi főgymnasium tanítási terv ét a töredékesen
fenm aradt közvizsgálati rendből sejteni igen, de
teljes biztossággal kiolvasni ma alig lehet. A
Boczkó Dániel által kidolgozott tanítási terv a kez
det nehézségeihez alkalmazkodó átm enetes értékű
volt, melyet csakham ar az 1809-ben tarto tt egyete
mes közgyűlés megbízásából Scliedius Lajos által
kidolgozott -systhema vei scholasticae» váltott fel.
Eleinte csak latin grammatikai és syntaktikai isko
lát akart nyitni és fentartani a pártfogó esperesség.
Ma ezt algym nasium nak neveznék. Nagyobb tanulók
évente tekintélyesebb számban jelentkezése s befoga
dása azonban a rra kényszerítő az esperességet, hogy
m ár kezdetben a rhetorikát, poétikát s philosophiai
tanfolyamokat is megnyissa, fentartsa s fejlessze.
Már ekkor azon az Alföldön leginkább érezhető
közszükség kielégítésére is gondoltak a fentartó
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egyházak és azok lelkészei, hogy a főgymnasium
felső osztályaiból az alkalmas vállalkozók néptaní
tóságra itt előkészüljenek tanáraik s bejáró néptaní
tók vezetése mellett. — A m.-herényi latin iskolát
csakham ar előkészítő osztálylyal is meg kellett pó
tolni. (Donatistae.) Ez annál szükségesebbnek mu
tatkozott, m ert a fölkerülő népiskolai tanulók a
gymnasiumi tanulm ányokra nem voltak kellőkép
előkészülve. íg y lett aztán a Mező-Berényben életét
kezdő gym nasium fejlődése első éveiben több osz
tályra szétváló nagyobb szabású tanintézet. Már
m egnyitáskor a Pozsonyból, Modorból, Késmárkról,
Lőcséről M ező-Berénybe érkezett felsőbb osztályok
tanulóit sem ak arta visszautasítani a vezető tanári
k a r s ezért az első évben önkényt a philosophiai
osztályok tananyagának tanítását is m agára vál
lalta. Az egészen kezdőknek a latin nyelvet taniták
Prosopius Pál és a sárvári lévitából tan árrá lett
Dobrowodszky János, kiknek kisegítői voltak a
m elléktárgyakban Krizs G yörgy és Delhy Márton.
A közép osztályok ellátása Skolka A ndrásra hárult
s a legfelsőbb osztályokban Oertl Zachariás német
lelkész adta elő a görög és héber nyelvet s a theologiai tantárgyakat, olykor vallás-erkölcsi, sőt egy
házjogi kérdések felett a nagyobb tanulókkal szabad
vitatkozásokat is vezetvén. Miután a bányai egy
házkerület s a négy superintendentiák egyetemes
gyűlése is elismerte 1806—1807-ben a m.-herényi
főgymnasium törvényes léteiét, tehát kötelezve is
érezte m agát a nevezett főgymnasium arra, hogy
az egyházi főhatóságoknak az autonom iskolákat
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szabályozó határozataihoz ragaszkodjék. E zért ez
időtől évenkénti működéséről, a tanulók létszám á
ról, a tanító személyzet változásairól a fentartó
esperesség előtt s ennek közvetítésével a kerület és
egyetem előtt jelentéseit m egteszi. Ez alapon ájanlja
is aztán úgy a bányai egyházkerület, mint az egye
temes gyűlés a m.-herényi főgym nasium ot a pro
testáns családok figyelmébe és pártfogásába. F arkas
Mátyás igazgatósága idejében (1809 -1815) némi in
gadozásnak s hanyatlásnak kellett előállania a főgymnasium kebelében, m ert ez időben a Schedinsféle tanítási tervezet keresztül viteléről s a tanulók
tanulási eredményéről a hivatalos adatok töredé
kesek. Bonka Ádám (1816 1829) azonban az inté
zetben való alkalm aztatásától haláláig a legponto
sabban jegyezgetett mindent, mi az iskolai élet fej
lődésére, a tanulm ányokra, a tanulók értelmi és
erkölcsi gyarapodására vonatkozott. Ez időtől ma
radtak fen a legteljesebb vizsgálati rendek, bizonyitvány-könyvek s a bejáró tanulókat egyénileg is
jellemző hivatalos és magános följegyzések. Szintén
felfoghatlannak látszik az a ro p p an t heti óraszám,
melyet a szám ra csekély ta n ári k ar végezni volt
kénytelen, b á r az összevonható osztályok együttes
tanítása s a m ások általi tanítás m esterfogása sejteti
velünk, hogy e nagy m unkakör nem volt épen betölthetlen, kivált ha egyes ta n tárg y ak n ak dióhéjba
szorított nagyon is szűkmarkú feldolgozását is hozzá
gondoljuk.
Tájékozás és emlékezet o k áért ide foglalom az
egyes osztályok teendőinek vázlatát, úgy a mint
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az 1803-ról töredékesen s 1816-ról pontosabban
összeállítva a főgym nasinm ira ttá ra máig meg
őrizte.

I. A bölcsészeti osztályokba tartoztak a fizikusok és
logikusok. Ezek tanulták :
1. A tudom ányok encyclopaediáját.
2. A logikát és lélektant.
3. A hazai történetet és statistikát.
4. A keresztyén hittant és erkölcstant.
5. Olvasták Cicerót és Vergiliust.
6. Olvasták a szentirást latinul görögül, mag y arázg atv a az egyes szentirási helyeket.
7. A theologiára készülők tanulták a héber
n y e lt- elemeit.
8. Irályoztak latinul, m agyarul és németül.
9. Elővették az ujabbkori világtörténetet.

II. Aközéposztályokba tartoztak apoéták és rhetorok.
Ezek tanulták:
1. A görögök s róm aiak m ythologiáját s régi
ségtanát.
2. Olvasták Cicerót, Caesart, Ovidiust.
3. Tanulták az egyetemes és egyháztörténelmet.
4. Az ó-kor földrajzát és történelmét.
5. A szónoklattant és költészettant.
6. Algebrát és geom etriát.
7. Irályoztak latinul, m agyarul és németül.
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III. Amondattaniakkal foglalkozók, vagy syntaxisták.
Ezek tanulták:
1. Cornelius N epost és Caesart.
2. A latin syntaxist, periodologiát és prosodiát.
3. F orditgattak a tudott hazai nyelvekből la
tinra s viszont.
4. Történelemből tanulták az ó-kort s meg
felelő földrajzot.
5. Term észetrajzból az állattant s növénytant.
6. Szám tanból a viszonyokról, arányokról, ka
matszámításról.
7. Szépírást és rajzolást.
8. G yakorolták a szavalló előadást.
9. Énekeltek egyházi és világi énekeket.

VI. Anyelvtaniakkal foglalkozók, vagy graminatisták
és donatisták. Ezek tanulták:
1. A latin nyelvtant. Szóbőség. Declinálás,
comparálás, conjungálás.
2. Hazai és egyetemes geographiát.
3. V allástant. Bibliai történetek és káté.
4. Szépírást.
5. Szavallást.
Az összes egym ással különböző módon kap
csolatban álló osztályokban aztán a hazai élő nyel
veknek társalgás utján való elsajátítása s a klaszszikusokból vett szemelvények mennél nagyobb
terjedelmű emlékelése volt a legnagyobb gond és
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igyekezet tárgya. E tanítási tervezetben az előirott
tananyagot mind terjedelm esebben, mind behatób
ban átdolgozni volt a tan ári testület czélja és
dicsőségvágya 1816-tól. B erey István m.-herényi ev.
ref. lelkész bevonásával a m unkakörbe mind n a 
gyobb jelentőséget tulajdonítottak az intézők a
m agyar nyelv és irodalom tanításának. E zt annál
inkább kiemelendőnek találom, mert megelőzte ezen
buzgőlkodást a felsőbüki N agy Pál és elvtársai által
m egindított mozgalmakat, melyeknek végeredm énye
lett aztán a m agyar nyelvnek iskolákba, hivatalokba
s a társaséletbe való behozatala. Berey Istv án ta 
nítási sikerét*) nemcsak a fentartó testület m éltatta,
de elismerőleg szólnak arról azon kor folyóiratai is.
A protestáns gym nasium ok tervezete erős és
lényeges átalakításnak lett aztán kitéve 1841-ben a
Zay-Ugróczon tartott tan ári értekezések folytán.
Ezen szaktanácskozás az osztályok szigorú elkülö*) TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY 1826. XII. kötet 119. s következő
lapjain ez á ll:
A valódi érdem nem fitogtatja tetteit, megelégedvén azzal, hogy kö
telességét, melylyel minden hazafi s az em beriségnek barátja, hazájának s
em betársainak tartozik, hiven teljesiti. Azonban a mikor épen azon napokat
virasztották az egek reánk, hogy hazánknak nemcsak egyes tagjai, hanem
az ország köz boldogságának előmozdítása felől való tanakodás végett öszszegyült nem zetünk nagyjai és pártfogói a nemzeti nyelvnek, mint hazánk
boldogsága s virágzása egyik eszközének előmozdításán, kimivelésén és tökélletesitésén vetélkedve iparkodnak; nem lészen hiú kérkedékenység, ha a
mező-berényi ágost. vallásu főbb iskolának a deák s más nyelvek tanítása
mellett fő kép en n em zeti m a g ya r n y e lv ü n k kiműveltetésére és tanítására
czélzó s m á r több esztendőktől sikeresen folytatott igyekezetét s iparkodását
adjuk minden a haza boldogságáért és a nemzeti nyelvért buzogó érdem es
hazafinak tu d tára. Ezen oskolában annak 1802. esztendőben lett felállításá
nak idejétől fogva elsőbben is nagy számmal ide sereglett helvét vallásu
nagyobb tanulók által tan íttatott a m agyar nyelv és literatura h ét eszten
dőknek lefolyása alatt, a m id ő n 1810. esztendőben csupán a nemzeti nyelv
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nitése ős a szakszerű tanítás behozatala inellett fog
lalt állást. Az egyetemes gyűlés 1842-ben ez értekez
let javaslatait szabályzó h a táro za t erejére emelte
s kimondá, hogy csak azon ág. hitv. protestáns
iskolák tekinthetők jövőre törvényes alapon álló
nyilvánossági joggal biró intézetnek, a melyek e
tanítási tervezet alapján szervezkednek s végzik a
köztanitás és nevelés m unkáját. A tantárgyak foko
zatos egym ásutánjára, a fegyelem gyakorlására, az
együttm űködő tanári k ar testületi szellemének irá 
nyítására sok elvi értékű h atározatot foglal m agá
ban e tervezet, melyeket korunkban sem tekint
hetni m eghaladott álláspontoknak.
Az O rganisations-Entw urf országosan fölerőszakolt behozataláig (1851) aztán az egyetemes g yű
lés által megerősített ezen Zay-ugróczi tervezet volt
a szarvasi főgymnasium tanítási s nevelési m unká
já ra nézve a zsinórmérték. E rrő l tanúskodnak az
egyházi hatóságokhoz fölterjesztett évi jelentések,
iránt viseltető szeretet tüzétől hev íttetv én T. Berey István ur, a helybeli
reform, gyülekezetnek érdemes lelkitanitója nemcsak a magyar nyelvnek s
literaturának, hanem egyéb tudományos dolgoknak, úgymint Magyarország
históriájának, a statistikának s geographiának magyar nyelven való tanítását
önként magára vállalta. Mely közhasznú tanítását a minő nagy kedvvel és
tűzzel, ugyan olyan sikerrel és haszonnal folytatta azon érdem es férfiú,
melynek a hasznos következése lett, hogy több tót és német születésű ifjak
annyira megmagyarosodtak, hogy mind hangejtésre, mind a magyar kifeje
zésekre nézve született magyaroknak tartatn án ak . Továbbá a békés-banátusi
esperességnek akkori inspectora Mélts. Aszódi Báró Podmanyiczky János ur
a négy evang. főtiszt. Superintendentia azon statútum át, melynek követke
zésében a főbb oskolákat végzett hittudom ányok candidatusai addig, miglen
mind a közjónak előbb vitele, mind tulajdon maguk tökélletesitése végett
oskolánkban egy két esztendeig nem m unkálkodnak, papi hivatalokra elő ne
mozdittassanak, ezen mi főbb oskolánkra anynyival inkább alkalmaztatta,
minthogy több itten nevelt és a m agyart fundamentumosan értő candidatusok
találtatnak ezen békés-bánátusi esperességben. Mind e mellett a feljebb em-
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Főleg V ajda Péter (1843- 1846) a tanerők szaporí
tásával azon fáradt, hogy az osztályok teljes elkü
lönítése s az alapos szaktanitásnak a felső osztá
lyokban való mind teljesebb alkalm azása által év
ről évre fokozva legyen a lcöztanitás sikere. Az
egyes osztályokra előirt heti óraszám a 20-at meg
nem haladván, tanítványaikkal eleven összekötte
tést fen tartó tanárok tehetséges tanulóiknak egyéni
h iv atásu k at támogató oly önkénytes vállalatokra és'
foglalkozásokra adtak módot és alkalm at, melyben
az általánosan kötelező iskolai teendőkön kívül
kedvteléssel foglalkoztak. Ki verselt, ki zenélt, ki
szavallott, ki term észetrajzi tanításhoz növényeket,
ro v aro k at, m adártojásokat stb. gyűjtött s egyéni
érdeklődésével szolgálatot tett az iskolai köztanitásnak, m ert saját ügyességét, szerzem ényét, tanul
m ányát a közhasználatnak átadta. Ilyen alkalma
zásban a Zay-ugróczy tervezet figyelemre méltó dol
gozata a köznevelés ügyeivel odaadással foglalkozó
litett nagylelkű hazafi még nem állapodott meg a valódi érdem ek ezen polczán; m ert m ind hazája iránt tartozó kötelességének, mind a tudományok
iránt viseltető tiszteletének, mind kivált nemzeti nyelve iránt égő szeretetének szent tüzétől anynyira fellievittetett, hogy az ezen oskolában munkál
kodó m agyar nyelv tanítójának önként a magáéból esztendei fizetést rendelt,
kötelességébe tevén néki a magyar nyelven és literaturán kívül más tudo
mányoknak m agyar nyelven való tanítását. Melynél fogva megválasztatott
ezen hivatalra T. Kristóffy Sámuel ur, a ki itten egy oskolai esztendőt
fáradhatlan szorgalommal eltöltvén, a nagylaki eklézsiába lelki tanítónak
meghivatott. Ezt felváltotta a következő esztendőben Oertl Ferencz . . . .
Végre e mögt folyó esztendőben közmegegyezéssel m egválasztatott T. Major
József u r . . . Ez több úri személyek, kivált az oskolának elöljárói jelenlé
tekben egy rövid beszéddel lépett fel tanítói székébe s m agyar nyelven
ugyancsak a m a g y a r nyelv lcimüveltetésének szükséges és hasznos voltát mu
tatta meg s kinek ügyessége és a nemzeti nyelvben járatos volta édes re
ménységgel kecsekteti a magyar nyelv előbbvitelére nézve gymnasiumunkat stb.
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oly protestáns tanférfiaknak, kiket külföldi szem
léletek s hazánkban szerzett gazdag tapasztalatok
ösztönöztek arra, hogy a gymnasiumi életet újra
szervezzék és eszmei irányban fejleszszék.
A tanítás m ódszeres kezelésére, az ifjúság em
berséges, de következetesen szigorú fegyelmezésére,
a tanárok szolgálati viszonyainak szabályozására
s az összes hazai ág. ev. főgymnasiumok m űködé
sének hivatalos ellenőrzésére vonatkozólag sok oly
reformot léptetett életbe e tervezet, melyet az újab
bak s legújabbak egyszerűen átvettek, vagy ha
túlszárnyalni kívántak is, nem m indenben já rh a t
ták le azok értékét. Különben a m últak tanúságain
épül, okid és javul a jelen, bár a feledékenység
sokszor elfedi a m últnak irányadó törekvéseit s
hálátlanná teszi a jelent, mely a m últak ro v ására
szeret a m aga előhaladásával kérkedni. Mintha bi
zony alap nélkül lehetne sikeresen építkezni s
mintha a napfényen sütkérező vizcseppet is nem
az alatta levők milliói tartanák f e n ! A történeti
fejlődés irán t tartozó figyelemből ide vettem a Zayugróczi tanítási tervezetnek a szarvasi főgymnasiumban, legalább az osztályok tananyagának kisza
bására vonatkozó alkalm azását V ajda P éter és ké
sőbb Bloch (Ballagi) igazgatóságának idejéből. E
szerint az osztályok tananyaga s heti óraszám a a
következő v o lt:

I. Grammatikai I. tanfolyam ismeretköre:
(Ma I. osztály.)

1. A vallástudom ány. Simon kézi
könyve szerint

heti 2 óra.
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2. Latin nyelv. Szóbőség. Szórago
zás, hajlitás. M ondatok..................
3. M agyar és ném et nyelv. Toepler
gram m atika. Em lékeltetés. . . .
4. Számvetés. A lapm űveletek fejből,
jegyekkel, t ö r t e k k e l ....................
5. Fizikai és politikai földrajz törté
neti adatokkal bővítve . . . .
6. M agyarország története . . . .
7. Term észetrajz. Á llattan . . . .
8. Szépírás, éneklés és testgyakorlás
óraközökben s üres délutánokon

heti 8 óra.
,,

4 ,,

,,

2 ,,

,, 2 ,,
,, 2 ,,
,, — ,,
,, — ,,

II. Grammatikai II. tanfolyam ismeretköre.
(Ma Il-ik osztály).

1. V a l l á s t a n .........................................
2. Latin. Szóképzés rendhagyó igék.
Elemzés, f o r d í t á s ..........................
3. M agyar és nőmet nyelvtanítás.
Folytatás. E m lő k e lő s ....................
4. Számvetés. Közönséges ős tört
számok, tizedestörtek. H árm as sz.
5. Földleírás. Ausztria. M agyarhon.
Földképek készítése.........................
6. Term észetrajz. N övénytan. . . .
7. M agyarország története folytató
lag 1526-tól m á i g ..........................
8. Szépírás, helyesírás, éneklés, test
gyako rlat az üres időben. . . .

heti 2 óra.
»

6

„

>J 4* >>
i> 2

,,

2
>> 2^

„
>>

>> "2

>>

>>

>>
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III. Syntaktikai I. tanfolyam ismeretköre.
(Ma III. osztály.)

1. V allástan. Szőkács-Ziegenbein hasz
nálata. H ittan.......................................heti 2
2. Latin. Nyelv- és m ondattan rend
szere. Phaedrus, Corn. Népos . .
,,
3. M agyar és német nyelv. Forditás,
Írásbeli dolgozatok, szavallás . .
,,
4. Görög nyelv. H ellen nyelvtan Po
zsony 1842. és ennek olvasókönyve
,,
5. Számvetés. A rányok, összetett h á r
mas szabály..........................................
,,
6. Tértan. Planim etria elemei. (A II.
f é l é v b e n . ) .......................................... —
7. Földleírás. E u ró p a bővebb ismer
tetése. Államok.
Földkép rajzolás.
,,
8. Történet. A régi és közép időszak.
Időszaki táblák készítése. . . .
,,
9. Term észetrajz. Á sványtan . . .
,,
10. Szép- ős helyes Írási gyakorlat, testi
gyakorlás..............................................
,,

óra.
6

,,

4

,,

2

,,

2

,,
,,

2 ,,
2 ,,
— ,,
— „

IV. Syntaktikai II. tanfolyam ismeretköre.
(Ma IV. Osztály.)

1. V allástan. Kér. erkölcstan. P rotes
tánsok hazai története.......................heti 2 óra.
2. Latin. Syntaxis ornata, periodologia. latin prosodia. Cicero, Sallust.
O vid..........................................................
6
„
S z a rv a si G ym n. T ö r té n e te .

5
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3. M agyar és ném et nyelv . . . .
heti
4. Görög nyelv. Szóképzés folytatása,
szókötés szabályai............................
,,
5. Számvetés. B etűszám vetés négy
alapnemben. G yökök, hatványok .
,,
6. Tértan. Kör. Stereom etria elemei.
(a II. f é l é v b e n .) ..............................
,,
7. Földleirás. E u ró p án kívüli részek
ismertetése. T érképek készítése. .
,,
8. Történet. Közép- és újabb időszak
máig. Időszaki táb lá k készítése. .
,,
9. Népszerű term észettan.....................
,,
10. Szép- és helyes írá si gyakorlatok,
testi g y a k o r l a t o k ..................................... ,,

4 óra
2 ,,
2 ,,
— ,,
2 ,,
2 ,,
— ,,
— ,,

V. Humanitási I. tanfolyam ismeretköre.
(Ma V. oszt.)

1. Keresztyén hittan. Ujtestamentom
válogatott részeinek olvasása . . heti 2 óra
2. Rhetorika. Elm élet s ezzel kapcsolt
írásbeli dolgozatok. Emlékelős.
„ 2 „
3. Latin. Livius, Cesar, Ovidius, Ver
gilius, Cicero........................................
,, 6 „
4. Görög. Nyelv- és m ondattan. Xe
nophon. C yropaediája, Sokrates
emléke...................................................
2 „
5. M agyar és német nyelv. Magyar
jeles irók ism ertetése........................
4 „
6. Görögök története s régiségek és
ó-kori geographia..............................
2 „
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7. Mathesis. A lgebra ismétlése s foly
tatása. E gyszerű egyenlők. . . . heti 2 óra
8. Testi gyakorlások..............................
,, — ,,

VI. Humanitási II. tanfolyam ismeretköre.
(Ma VI. Osztály.)

1. Keresztyén erkölcstan. U jtestam entom válogatott helyei......................... heti 2 óra
2. Poétika. Verselés elmélete. O lvas
mány. Em lékelés. Szavallak
. .
2 „
3. Latin. M ondattan bővítve s mint
az I. tanfolyam ban olvasm ányok.
6 ,,
4. Görög nyelv. Jóniai szőlásmód. Ho
rnéi'. O d y s s e á ja ................................
2 „
5. M agyar és ném et nyelv. Jeles írók
ismertetése. Emlékelés. Irá ly . . .
2 „
6. Rómaiak története, a régiségekkel
s geographiával..................................
2
ff
2
7. Geometria folytatás............................
8. Testi g y a k o r l á s ...............................
f f

ff

f f

ff

ff

VII. Philosophiái I. tanfolyam ismeretköre.
(Logika. Ma VII. osztály.)

1. H ittan......................................................heti 2 óra
2. Lélektan s utóbb logika . . . .
,, 2 ,,
3. Mathesis utóbb a II. félévben ge
ometria ..............................................
,, 2 ,,
5"
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4. A közép és újkor története s mű
velődésünk k i f e j t é s e .....................heti 2
5. Római remekírók. H oratius, Cicero,
Vergil, Tacitus. Irá ly .....................
,,
6. M agyar irodalom története. Irályozás..................................................
,,
7. Görög remekírók. H om ér Iliása.
Xenophon. H erodotos, Plutarch. .
,,
8. Természeti h istó ria ; tekintettel az
em bertanra............................................. ,,
9. Leendő theologusok szám ára héber
nyelv elemei.....................................
,,

óra.
6

,,

2

,,

2

,,

2

,,

— ,,

YI1I. Philosophiai IT. tanfolyam ismeretköre.
(Physika. Ma V III. Osztály.)

1. A vallás történetei, főkép a refor
matio története.................................
,,
2. T apasztalati term észettan a mathe,,
sis a lk a lm a z á s á v a l.......................
3. Bölcseleti erkölcstan, m etaphysika,
aesthetika, philosophia története .
,,
4. M agyarhon története......................
,,
5. M agyar irodalom története. Irályozás.....................................................................,
6. Római remek irók. V ergilius georgikonja és Tacitus. Irályozás. .
.
,,
7. Görög rem ek irók. H om ér Iliása .
,,
8. Leendő theologusok szám ára héber
nyelv és görög ujtestam entom . .
,,
9. Neveléstan s minden tudom ányok
e n c y c lo p a e d iá ja ............................
,,

2

,,

2

,,

4
2

,,
,,

2

„

4
2

,,
,,

2

,,

— ,,
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E nagy tárgyhalm az daczára következetes
gond lett arra fordítva, hogy a tanulók osztályonkint heti 20 22 óránál több időt az iskolában ne
töltsenek. Tanerők szám beli elégtelensége m iatt a
logikusok és fizikusok (V II. és V III. oszt.) a rá n y 
lag leggyakrabban voltak kapcsolatosan tanítva.
A m int azonban V ajda P éter sürgetésére a tansze
mélyzet m egszaporodott, még e felső osztályok is
elkülönítve tanultak, b á r olykor a csekély számú
osztályok külön külön tanítása nem m utatkozott
sürgősen szükségesnek. V ajda Péter a term észet
rajziakban, a m agyar irodalom ban s költészetben,
Bloch (Ballagi) a fizikában, m athem atikában s
a nyelvekben, G reguss Ákos a bölcsészetiekben,
Pecz Gyula a theologiai ismeretekben rendelkez
vén kiváló szakképzettséggel s szerencsés és vonzó
tanítási modorral, kiválólag befolytak a gymnasiumi tanulóság szellemi alakulására. Kedvessé és
keresetté lett a szarvasi főgymnasium e jelesek
vezérlete alatt, hogy aztán annál kínosabban érez
hető legyen a h an y atlás a mindent felforgatással,
sőt megsemmisítéssel fenyegető 1848., 1849 és 1850-es
években. E lázas, izgalm as időszakot azonban, mint
kivételességet, nem is lehet, nem is szabad az isko
lai élet szabályszerű m űködésének és tovafejlődésének érdekéből kom olyan birálgatnunk. A m ikor
a roham osan alakuló s közérdekű események taní
tanak, a mikor a családok s egyesek életsorsa a
közállapotok földrengésre emlékeztető h atása alatt
m egrendül: akkor az iskolai élet keveset tehet
az ifjúság szellemének fejlesztésére. Z ivatarban és
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sülyedő hajón nem űzünk tanulm ányt, de űzzük
az önvédelem, vagy az életmentés haláltusáját.
Midőn aztán a szabadságharcz lezajlása után
a hatalom szava irányozta autonom jogaiktól meg
fosztott iskoláinkat: akkor a lényegében sok jót és
üdvösét életbe léptető, de úgy keletkezésénél, mint
alkalm azási m ódjánál fogva jogtalanságokat ra 
kásra halmozó O rganisations-Entw urf lett a szarvasi
főgym nasium életében is szabályozó. Tanácsülések,
tanár-értekezletek ez időről szóló jegyzőkönyvei
szólnak aztán érthetően arról, hogy minő féltékeny
gondossággal s óvatos tapintattal védték jogaikat
a protestáns iskolák és azok fentartói. Félreérthetlen b átorsággal harczolt ez időben a sokak által
pánszláv-hajlam okkal gyanúsított jeles Placskó
István, akkori esperes, midőn a helytartó-tanácsnak
és a közoktatási ügyekre való felügyelettel megbí
zott korm ánybiztosoknak az autonóm iát sértő germanisáló követeléseit, mint kivihetetlen és term é
szetellenes túlzásokat szóban, feliratokban a történeti
fejlődésre, jogfolytonosságra s eddigi gyakorlatra
m utató tanúságos hivatkozásokkal 'czáfolta, elutasí
totta s ezzel m agát a protestáns autonom tanügy
érdekében a legkínosabb helyzetnek, szigorú meg
ítélésnek, vádaknak, fenyegetéseknek, sőt bünteté
seknek kitette. Mennél erősebb volt a tám adás, an
nál szívósabb s bátrabb lett a védelem. Mennél
m agasabbak és nehezebbek lettek a szarvasi főgymnasium ra vonatkozó követelések, annál buzgóbb és
fárad h atatlan ab b volt az áldozatkészség azok ré
széről, kik úgy voltak meggyőződve, hogy a jog
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tálán beavatkozással s idegen szellemű tanítási te r
vezettel, főleg a protestáns életnézettel és felfogás
sal ellentétben álló tankönyvek behozatalával az
árulás trójai loArát csempészik be az erőszakoskodók
a hazafias czélokat mindig híven szolgáló autonom
főgymnasiumokba. K orunk alig értheti meg e buzgóságot, melynek erőt és alapot adott a létérdekei
ben veszélyeztetett m agyar nemzet hazafias önér
zete, s azon s z í v ó s jogérzet, hogy ha egyszer iga
zainkat önként feladjuk, örökre elveszítjük azokat.
És mégis — kom olyan mérlegelve — a mai
kedvező tapasztalatok m ellett szelídre hangolt nem
zeti közőrzéssel szemben is, hálás elismeréssel kell
megemlítenünk a bátorság és jogos önvédelem ezen
m agatartását, mely Placsko István esperesben, s
annak utódjában, H orváth Sámuelben, továbbá
Domanovszky Endre, H aberern Jo nath án és Tatay
István igazgatókban esetenként fel-fel lángolt, mi
dőn az autonom protestáns iskola volt a hatalom
procrustesi ágyára vonszolva, hogy ra jta a biro
dalmi egység érdekében a kor vezető főrfiai a germanisálás műtétét m egkísértsék, s ha lehet, végre
hajtsák. Ez volt a hatalom és anyagi erő harcza
az erkölcsi önérzet ellenében, mely ha soká tart
bizonyosan végzetessé válik reánk protestánsokra
nézve. Csakhogy nem lehetett soká tartan ia!
A vezető férfiak ezen nyílt és önérzetes m aga
tartása m iatt nem is nyerhette meg a szarvasi főgymnasium a Bach-korszak alatt a nyilvánossági
jogot 1850 1859-ig A patentalis m ozgalm aknak is
egyik vezérférfia volt 1857-ben Tatay Istv án , az in
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tézet igazgatója. Vele mindenben egyetértettek tan ár
társai. Miután ők minden befolyásukat felhasználták
arra, hogy a protestáns és hazafias köztudatot fel
serkentsék, ezzel sem a világi sem a patentalis elő
nyök elfogadására hajlandó némely egyházi körök
jó ak aratát részükre kinyerni nem találtattak érde
meseknek.
Csak az 1860-as évek alkotmányos szelleme
szolgáltatott aztán az elnyomott s fejlődésében életképessége daczára m egakasztott íőgym nasium nak
m egérdem lett jobb jövőt. Ez időszak azonban sok
kal közelebb áll a mai nemzedék emlékezetéhez, hogysem arról részletesebben kellene megemlékeznem.
E nnek daczára még sem hagyhatom említés
nélkül azon protestáns autonom tanintézeteket szép
rem ényekre jogosító mozgalmat, mely szerint a
szabadabb fejlődésre alkalm at adó alkotm ányos élet
előnyeit felhasználta br. P rónay Gábor egyetemes
felügyelő, ki 1860. október 7., 8., 9-ik napjain a
protenstans középiskolák jeleseit oly czélból hívta
össze szaktanácskozásra, hegy az ujabb idő köve
teléseinek megfelelő oly tanítási tervezetet dolgoz
zanak ki, mely az egyetemes gyűlés által m egvi
tatva s m egerősítve, jövőre a protestáns gymnasium okban kötelezőnek tekintessék. E tanácskozás
br. P rónay G ábor és Boleman István ikerelnöksége
alatt összeült, tanácskozott s határozatait Milliner
Mátyás és K ram árcsik K ároly jegyzők vetették p a 
pirosra s adták elő «az ágost. hitvallású tanárok
tanácskozmánya á lta l tett iskola szervezési ja v a s 
latok» czimén az egyetemes gyűlésnek. Az ág. hitv.
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protestánsok M agyarországi négy superintendentiájának egyetemes gyűlése 18(51. őszén e jav aslato t
alapul véve s az összes protestáns iskolai ügyek
szabályozását m agában foglaló részletekkel kibő
vítve elfogadta, m egerősítette s a protestáns isko
lákra további intézkedésig kötelezőnek kim ondotta.
Utóbb ismét szintén br. Prónay G ábor egye
temes felügyelő gyűjtötte össze acsai kastélyába
1866 nyarán a protestáns tanférfiak kiválóbbjait oly
czélzattal, hogy az országos szervezkedések figye
lembe vételével vizsgálják meg, bírálják és czélszerflen módosítsák az 1861-ben kötelezőnek kimon
dott tanítási tervezetet. Ezen tanácskozás az újabb
kor tanúságait irányadónak véve oly részletes ta
nítási tervezet előkészítését tette lehetővé, mely a
tartalm asságánál fogva bizonynyal m inden paedagogus figyelmét érdem lő O rganisations-Entw urf
eszméit és hazai viszonyaink között gyakorlatilag
értékesíthető tervezgetéseit a protestáns érdekekkel
egyeztesse s iskoláinknak törvényes autonom utón
olyan szervezetet adjon, mely a szigorú kritikát
szégyen nélkül kiállhassa. E szaktanácskozm ányok
m egállapodásainak kidolgozását a sokoldalú böl
csészre, V andrák A ndrásra, az eperjesi Nestortanárra bízták tiszttársai. Jelesünk e feladatnak
szépen megfelelt (1870) s akár a ta n tá rg y ak osz
tályok szerinti b e o sz tá sá ra s tanm enetére, a k ár azok
módszeres feldolgozására s feldolgoztatására, akár
a tanári hivatás felfogására s a hivatalos szolgála
tok teljesítésére, a k á r az ifjúság fegyelmezésére,
akár az iskolai re n d ta rtá sra vonatkozó részei e
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m unkálatoknak oly tanítási, nevelési, tiszttársi, fe
gyelmi és korm ányzási belátásra, felfogásra s já rta s
ságra vallanak, hogy az ma is dicsekedésünk méltó
tárg y át képező végrendelete az önerején emelkedő
protestáns tanférfiu kiválóságának.
Nem is h agyta el aztán később sem a V andrák
A ndrás által vetett alapot a protestáns egyetemes
közgyűlés, midőn egyetemes tanügyi bizottságát
arra utasította, hogy az 1883. XXX. tvcziknek,
vagy is a középiskolai közoktatási törvény orszá
gosan kötelező követelm ényeinek a p rotestáns is
kolák érdekeivel való megegyeztetését szem előtt
tartva, dolgozza ki a protestáns autonom gymnasiumok újabb tanítási terevezetét, melyet egészben
véve a szarvasi főgym nasium ma is követ. E ta
nítási tervezet B atizfalvy István és Böhm K ároly
tollából került elő s 1884-ik év őszén az egyetemes
gyűlés elfogadta, s kötelezőnek kimondta s 1888-ban
a gymnasiumi ren d tartással kiegészítette. Nem ta r
tozik a szarvasi főgym nasium történetének k ere
tébe bírálnunk e tervezeteket, vagy összehason
lítanunk azokat az állami tervezettel s ak ár előnyeit,
akár hátrán y ait az egyiknek, vagy m ásiknak köz
tudatra kozni. Még sem lesz azonban felesleges e
tervezetekben a tan tárg y ak n ak s azokra szabott
heti óráknak kim utatását ide zárnunk. B eszéljen
ez a vázlatos kim utatás önm agáról önm agáért s
vonja le abból egyéni felfogása szerint következ
tetéseit az olvasó. A zonban legyen m ásrészt m eg
nyugtatva arról is, hogy ezen papirosra vetett te r
vezetek se nem annyira eltérők s ellentétesek, se
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nem annyira hiányosak és fogyatékosak, hogy hi
vatását szerető s kötelességeiben híven eljáró tanári
testület a gondjaira bízott ifjúság tanulm ányokban
való szerencsés fejlődését egyiknek vagy másiknak
alapján sikerei meg ne oldhatná.
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Tantárgyak s azokra szabott heti órák szerint
tervezet következő
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a Vandrák—Batizfalvy—
Bölim állami tanítási
képet mutat:
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N apjainkban aztán ezen osztályonként 28—34
heti órában kötelező s a főgymnasium egészét
232—240 órán át foglalkoztató m unkabeosztás alap
já n működik a gym nasium . A szarvasi főgym nasi
um a Batizfalvy-Böhm-féle tanítási tervezet alapján
áll s csekély eltérés mellett a tanulókat a kim uta
to tt 237 órán át foglalkoztatja, b ár ez óramenynyiségben benne értetnek a tornázás, a rajzolás, az
éneklés is. így mégis a ta n tá rg y ak váltakozásában
v a n némileg a m unka súlya s egyoldalúsága eny
hítve.
Önkényt kínálkozik a hajdani s mostani főgym
nasium m unkakörének összehasonlítására a mon
d o ttak n ál az alkalom. K önynyen belátható, hogy
k o ru n k erősen felfokozott követeléseinek eleget
tenni tartozván a főgym nasium , sem az előirt tan 
tá rg y ak b ó l egyet m ást elhagyni, sem az azok fel
dolgozására kiszabott óram enynyiségből sokat le
alkudni a siker koczkáztatása nélkül nem lehetsé
ges. A zonban az em berszeretet m unkáját űző neve
lés azon szomorú tap asztalata még sem volna tán
figyelm en kívül hagyandó, hogy a sokszor panaszlőtt túlterheltetés, — kivált ha az önérzetesebb tan u 
lók otthoni előkészülő tanulm ányaira ügyet vetünk,
— elöli az ifjúság testi és lelki rugalm asságát, meg
b énítja befogadó képességét s nagyban elősegíti
az ú ja b b nemzedék fizikai, értelmi ős erkölcsi el
ernyedését. Pedig épen e legnagyobb czélt, m ely
a fejlő növendék testi és szellem i épségben, mun
kára való képességében és készségében keresendő,
koczkára vetnünk nem lehet s nem szabad, még a

79

m agában oly dicső szellemi képzés érdekében sem,
soha.
Ki fogja korunk gym nasium ainak ezen ellen
tétes, de egyaránt nagy jelentőségű érdekei mérle
geléséből keletkező fogyatkozásait valamely a meg
levőknél még czélszerübb tanítási tervezettel csök
kenteni, vagy végkép m egszüntetni ? Lehet-e egy
általán a körm önfontan m egszerkesztett tanítási
tervezet előnyével a tanintézetek életképességét is
felfokozni, vagy ez kizárólag az egyetértő és hiva
tását őszintén szerető tanártestületek összhangos
működésére háruló feladat lesz és m arad örökre ?
Oly kérdések ezek, melyekre nem a meddő elmél
kedés, hanem a jövő tap asztalat adja meg a vá
laszt.
V II.

Tcmszellem a szaruasi főg^mnasiumban.
Ha a tanítás szelleme alatt a tanítványok sze
mélyes alakulásában végeredm énykép m egnyilat
kozó vallás-erkölcsi öntudatosságot, jellemességet,
az életet szabályozó eszmék iránti fogékonyságot
és szolgálatkészséget s az erkölcsi alapon nyugovó
józan életnézetnek az eg yütt vezetett ifjúság megkülömböztethető jellegét adó befolyást é r tjü k : ügy
e miatt sem kell a szarvasi főgym nasium nak, sem
m últjára sem jellemére gondolva, szégyenkeznie.
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Az iskolában s azon kívül a társas életben
szabályozzák a tanulót az iskola fegyelmi törvé
nyei. E zek azon erkölcsös józan közakaratnak s
az intézetben elérhetőnek vélt nevelői feladatoknak
kifejezői, m elyeket az iskola vezetésével személyes
felelősség terhe alatt m egbízottak időnként közért
hető módon tudtára adnak az ifjúságnak s maguk el
já rá sá b a n s intézkedéseiben is irányadóknak tarta
nak. A legrégibb s legújabb fegyelmi törvények,
m elyeket alább olvashatni, kifejezik azt a nevelői
czélt, m elyet a békési ág. hitv. ev. egyházmegye
által fe n ta rto tt főgymnasium M ező-Berényben ke
letkezésekor s mai fennállásában m aga elé tűzött.
Leges scliolasticae, quibus stúdiósa juventus scholae Mező-Beriniensis Anno 1803. subseribit.
I. Lectiones publicas diligenter frequentato, nec sine gravi causa,
docerti sem per insinuanda eas, megligitio.
II. Scholam justo tempore, bene praeparatus, rebusque necessariis instructus, adito.
III. Labores jussos domi solerter peragito.
IV. Ordini scliolastico, qualicunque consituto, sine repugnantia
obtem perato.
Y. Superiores, u tp o te : membra Incl. as Vener. Senioratus, Magistratuales quosque publicos, officiales dominales, Docentes, praepositos et benefactores scholae, aliosque distinctiores, debito honore
prosequitor.
VI. Templum die quovis, quern ecclesia festum esse jubet, intrato.
VII. Cum hospitibus eiusque família, cumque commilitonibus ho
nesté convivito.
VIII. Hospitium, sine scitu superiorum, nulla ex causa mutató.
IX. Popinus, compotationes, suspecta conventicula, lususque omnes, qui ob quaestum institui solent, speciatim vero chartis pictis,
fugito.
X. Recreationes solemnes u t sunt: saltus, feriae m ajales etc.:
nonnisi cum indultu superiorum institnuntor.
XI. Hyem ae hora 9 aestate 10 quivis domi suae esto.
XII. F xtra hospitium proprium sub gravissima anim adversioné
noctem ex trah ere nolitor.
XIII. Vicum sine insinuatione praevia non deserto.
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XIV. Debita sine scitu superiorum non contrahito, contracta ad
diem dictum dele to.
XV. In Colloquiis prudentia u titu r maxima, neminem praesertim
in rebus religionariis scandalisato aut confundito.
XVI. Rusticorum , opificum et militum consortia, literarum sectatoribus incongrua, vitató.
XVII. Vitám studioso dignam et elegantia morum ornatam agito.
Quod non v e ta t lex, hoc vetat fieri pudor.
XVIII. Beneficiarii, praesertim diligentia, m oribusque optiine compositis teste n t se beneficiis dignos esse.
XIX. E xortis simultatibus intra commilitones nemo judicem in pro
pria causa agere audeto, sed rem ad forum competens deferto.
XX. L egibus his, fidei datae loco, omnis subscribito.
Az évente fenforgó tapasztalatok arányában aztán ezen eredeti
iskolai törvények újabb és újabb szakaszokkal bővültek.
Ma az év elején egybegyüjtött tanulóság előtt felolvassuk s meg
magyarázzuk a szarvasi főgymnasiumnak hat pontba összefoglalt
fegyelmi törvényeit, melyek a vallás erkölcsi é le tirá n y t , az iskola
kötelékébe való felvételt s abban m eg m a ra d á st, a tanuló kellő fog
la lko zá sá t, a lakásadókhoz való m agatartását, a tá rsa d a lo m b a n való
viselkedését s a közlött törvények ir á n ti tiszteletét részletezik s aztán
a felsőbb osztályok előtt felolvassuk és megmagyarázzuk a következőt
FELGYMNASIUMI FEGYELMI REND.
1. Óra- és munka mulasztás, úgy későn jövetel s egyéb rend
bontás esetei az osztálynaplóba jegyeztetnek. Igazolatlan óra- és
munka mulasztások bizonyos száma, úgy általán vétkes hanyagság
miatt az ille tő k ja v ítá si, esetleg kirelcesztési kérdés a lá kerülnek.
2. A szorgalom kellő sikerének s a jóravaló jellem alakulásnak
egyik alapfeltétele a re n d ta rtá s, még külsőségekben is. Innét folyólag osztályterm ében kiki foglalja el és következetesen tartsa meg
az önválasztotta helyet,
nem változtatva ezt az osztályfőtől is he
lyeselt komolyabb ok nélkül; — továbbá a tanár előadásának folya
mát, sa ját gondolkozása fonalát s a társak figyelmét ne zavarja óra
közben való kimenés, nem figyelmezésének feltüntetése, nem oda
való szövegek olvasása, sőt még más órára szóló előkészülés által is ;
hasonlóan megtiltatik a tanórák előtt vagy szíínperczek alatt való
éneklés vagy dulakodás, neinkülömben az ablaknyitogatási, kikönyökölési vagy fej kidugdosási cynismus.
3. O sztá lyterem nek és b ú to rza tá n a k mint iskolai vagyonnak kímé
léséért és mint művelt ifjak munkahelyének tisztán, csinosan tartá 
sáért a rontók vagy tisztátlankodók egyenkint, szükség esetén az
osztálybeliek összesen felelnek helyrehozási és kártérítési kötelezett
séggel. ízék- és sár-behurczolás, befirkálás, piszkitás, metélés, törés,
részint jogtalan cselekedet minőségében, részint és még inkább mint
rút vagy vad lelkidet nyilatkozása üldöztetik.
4. O tth o n i dolgozások, főkint magyar nyelven, az ifjak alaki és
Szarvasi Gymn. Története.
G

82
tartalmi művelődésének legigazabb fokmérői lévén, ezek komoly tanul
mánynyal viendők, támaszkodva eleve ism ertetett m intam űvekre és
tanodailag készült m űtervekre, ugyszinte tartalm ositó olvasmányokra,
milyenekre a stílvezetők részéről történik utalás. Érdem esebb dolgo
zatok nyilvános m éltatásban részesitendők.
5. T a n u lá si á lság, igy a dolgozáshoz nem nélkülözhető eszközök
nélkülözése a tan- és segédkönyvekkel, különösen nyelvtanokkal és
szótárakkal való ellátatlanság, ugyszinte plágiummal bejegyzett auctorok használása, kész fordítási vagy m agyarázási m üveknek önpraeparatió gyanánti szerepeltetése nemcsak mint kötelességm ulasztás, de
mint ferde észjárás és csaló jellem m érlegéltetik.
6. A tanuló sajátos tisztább gondolatkörével és rugalm as erőt
megkívánó magas feladatával ellentétes szórakozásoknak, illetve an
nak testi lelki épséget veszélyeztető üzelmeknek gátlása végett
kávéház- és k o rcsm a -lá to g a tá s, megrótt, siilyedt egyénekkel való tá r
salgás kirekesztéssel s u jta tik ; szinház vagy tánczvigalom lá to g a tá sá ra ,
úgy a város határából bárm i czim alatt leendő távozásra nézve szi
gorúan m egköveteltetik az osztályfőtől esetről esetre eg yen kin t ké
re n d ő s körülmény szerint m egadandó engedély. A 17 évet betöltött
ifjak, ha ugyan egy mellőzhető szükségletről önként lemondani szebb
nek nem találnák, d o h á n y z á su k k a l szorítkozzanak szállásukra, más
helyütt vagy nyilvánosan űzve az mint oly kirívó vonás, mely a ta 
nulókat más ifjak felett kitüntető szerénységgel összehangzásban
nincs, megrovatik, még pedig esetleg némi birsággal is, jótékony
czélra.
7. Növendék ifjak m ég a tisztesség határán belül is kell, hogy
mindent, mi a tanulói felad atra képtelenítő, vagy a tanév elveszté
sére vezető izgalommal és szórasztással járna, okosan és szigorúan
elmellőzzenek. Ez okon egyáltalán nem engedhető, hogy gymnasiumi
növendékek m a g u k rendezzenek szini előadást, vagy tá nczvigálm át,
habár ez utóbbi majális czimet viselne is. Innét folyólag van tiltva a
majálist egy ártatlan díszes tanulói s tornászi öröm ünnep jellem é
ből kivetkőztetve, közönséges éjszakai vagy késő esti tánszvigalommá tenni.
8. A ta n u ló i szá llá so k a t a tanár urak koronként ifjúság barátokul
látogatják nem más, mint avval a gondolattal, hogy a szállási viszo
nyok élet- és egészségnek eléggé kedvezők s a tanuláshoz elég nyu
galmasak tartoznak le n n i: m ihezképest ott erkölcsi s anyagi tisztátalanság, csődülések és pajtáskodások m egtüretni nem fognak. A
fogadott szállást változtatni csak is az osztályfő engedelm ével szabad,
illetve ennek m eghagyására k e ll is.
9. A vasárnap d é lelő tti istentiszteletek látogatása, úgy a közös
úrvacsorában való részvétel m inden illetőre nézve tartozó kötelesség
s kik ezt elmulasztják, vallásos érzület dolgában teszik ki magukat
komoly m egrovatásnak.
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A tanárértekezletek s tanácsülések jegyzőköny
vei s egyes kihágási esetekre vonatkozó határozatai
pedig, melyeket kivonatozni töm egességüknél fogva
alig lehetséges, tanúskodnak arról, hogy a tanuló
ságot minden ballépésért, különösen jellembe vágó
hitványságért szigorú fenyítékkel kijózanodásra
bírta az iskolai hatóság, vagy ha a kivételes és
nem kezelhető alakok példája az együtt élők töme
gére kártékonynak bizonyult, csendes, vagy nyil
vános kizárásra ítélni sohsem késlekedett.
A m agyar nemzeti öntudatnak s hazafias jó
szellemnek tanúbizonysága gyanánt méltónak talá
lom a fölemlitésre, hogy m ár a főgymnasium léte
sítésekor kifejezte a fentartó esperesség azon czélt,
melynek elérésére M ező-Berényben a m agyar, né
met és tót nyelvet beszélő vegyes ajkú lakosság
befolyására számítva inkább volt remélhető, mint
bárhol másutt, hogy t. i. az ide sereglő s tán szü
letésénél fogva nem m agyar anyanyelvű tanuló
épen a m agyar nyelvet gyakorlatilag mennél töké
letesebben elsajátítsa. M eggyőződhetni a főgym na
sium évkönyveiből arról is, hogy m ár 1809-ben nt.
Berey István, m.-herényi ev. reform, lelkész, Gerti
Zacharias paptársának példáján fölbuzdulva, a ta
nításban önként részt vesz s a m agyar nyelv és
irodalom tanítására vállalkozván, m agyar nyelven
tanítja a hazai történetet, földrajzot és statistikát,
oly időben midőn a tudom ányos képződés nyelve
országszerte csaknem mindenfelé a latin volt s a
m űveltebb körök társaság áb an m indenütt a nőmet
szó uralkodott. 1810-től ösztöndíjakkal vannak ki6*
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tüntetve és serkentve azon m.-herényi gymnas.
tanulók, kik a m agyarban — főleg ha nem m agyar
eredetűek — a legszebb haladást m utatják. Báró
Podm anyiczky János, mint az esperesség azon kori
felügyelője több éven át sajátjából fizeti azon tanárt,
ki a m agyar nyelvet s irodalm at tanitja, sőt az
1826-ban tartott esperességi közgyűlésen határoza
t i i g kim ondatja, mikép m indazon theologusok, kik
a m.-herényi főgym nasium ból kerültek ki, papi
p ály áju k ra való alkalm azásukat előzőleg egy-két
évre a rra kötelezendők, hogy a m.-herényi főgymnasium ban a m agyar nyelvet és irodalm at tanitsák
s ezzel hálálják meg islcolájok, hazájuk s nemzetük
irá n t a m últban velük szemben teljesített szolgála
to k at s gyakorolt jótétem ényeket. Ezen esperességi
határo zat értelmében aztán Kristóffy Sámuel, ki
később nagylaki pappá s békési esperessé lett,
O ertl Ferencz és M ajor P ál papjelöltek ilyen alkal
m azásban ifjú lelkesedésük s hazaszeretetük egész
erejével tanitanak s terjesztik a hazafias jó szelle
m et addig is, mig utóbb alkalm as tárgyi beosztás
és megfelelő személyi változások mellett e tantárgy
is rendes tanárra bizható.
Hogy eztán ebben az irányban V ajda Péter
korszakot alkotó befolyása, G reguss Ákos, Pecz
Gyula buzgólkodása és szakképzettsége a fokozódó
igényeknek mily m esterileg megfelelt e m unkakör
ben, annak emlékezetes tanúsága a tanulóságnak
azon hazafias lelkesedése, mely a negyvenes évek
ben mindenkit áthatott s 1848-ban hőssé avatta a
zsenge ifj at s néptelenné tette a szarvasi főgymna-
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siumot, midőn a veszélyben levő haza hivő szavára
tanárok s tanulók a toll helyett a kardhoz nyúltak
s vérrel Írták be neveiket hazai történetünk em
lékkönyvébe.
Az elnyomatás idején a hazafias jó szellem,
mint a m agyar nemzet irodalm ához s történeti ha
gyom ányaihoz ragaszkodó hűség és m int a germanisáló törekvésekkel szemben fölmerülő passiv
ellenállás találta meg a főgym nasium nak és tanu
lóságának kebelében méltó kifejezését. Ez időben
Pom anow szky Endre s kivált Tatay István igaz
gatása és vezetése mellett, utóbb évek sorozatán
át Zsilinszky Mihály, Miliálfi József, B enka Gyula,
Chovan Károly, Moravcsik Géza, Krajcsovics Soma
és V alentinyi Jenő hazafisága által lett a felső osz
tályok tanszéke a m agyar nyelv és irodalom s a
hazai történet tanításának kapcsában a nemzeti
önérzetnek s hazafias jó szellemnek ápoló tűzhe
lyévé. Kötelességek teljesítésével nem illő dicse
kedni ! Teljesen igaz. Ezek fölemlegetéséből azon
ban nem is a dicsekvés, de a nevelői irány jellem
zésének hangjai szálnak felénk, midőn a szarvasi
főgymnasium tanszellemét ism ertetni óhajtjuk.
Ezek mellett a protestáns vallásos öntudatnak
s a személyes felelősség törhetlen érzetén alapidó
erkölcsi jellem fejlesztésnek tervszerű m unkáját
is gyakorolta mind e mai napig a szarvasi főgym
nasium , melynek ta n árai kezdetben nagyobbára
tanári szakképzettségükön felül theologiai tanul
m ányokat végzett papjelöltek, vagy épen fölszen
telt papok is voltak, kik nemcsak a tanulóság val
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lásos szellemét irányítani látták hivatásuknak, de
személyes példaadással, erkölcsi jellemük tisztasá
gával, becsületes jó hírnevük fedhetetlenségével
kívánták a velük együtt élő tanulóságot m egnyerni
ama jobb, nemesebb életirány szám ára, melyre az
em bert vallásos meggyőződése kötelezi. A tanárok
közül többen a templomi szószéken föllépni épen
nem vonakodtak, m ert egyrészt ez által tették a
templomot az ifjúság szám ára otthonossá, m ásrészt
igy kötötték össze az iskolát az egyházzal és kö
zönséggel, mely a közös szellemi táplálék befolyása
alatt megszerette azt a vallásos irányú iskolai sze
mélyzetet, mely iskolában, templomban s életben
kötelességeinek em berül megfelelni képes volt.
Skolka András, mint kedves egyházi szónok, nem
csak a m.-herényiekre hatott, de midőn a békés
b án áti esperesség délvidéki egyházainál a m.-he
rényi főgymnasium érdekében gyűjtéseket eszkö
zölt, a templomi szószékeken is többször bem utatta
m agát. Mint jeles egyházi szónokot ismerte és hívta
meg azután az Ó-Verbászi gyülekezet m egüresedett
papi állására. Jankovich Ján o s szintén az igazgatói
székből lett a lajosfalvi egyházba meghiva és meg
választva. Benka Ádám ném et és tót nyelven a
m .-herényi gyülekezetek előtt oly sokszor szóno
kolt, hogy kortársai tréfásan p a p tan árn ak nevezték.
S az intézetnek ez iránya fenm aradt csaknem nap
jainkig, mig a tanárképzést az országos törvény
szabályozván, a széleskörű ta n ári előképzés a pro
testáns tanférfiakra nézve a theologiai tanulmányok
végzését ha nem is fölöslegessé, de mind nehezebbé
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teszi. V ajda Péter, h ab ár bölcsészeti önálló felfogá
sával s a természetet istenitő költői lelkesedésével
sokszor tulcsapongott a szorosabb értelem ben vett
protestáns egyházi felfogás határain, mégis kezde
ményezője volt azon m ozgalom nak, hogy a szarvasi
mívelt közönség felekezeti különbség nélkül láto
gassa a vasárnapi szabad előadásokat, melyeket ő
a nagyobb tanulóság bevonásával a főgymnasium
nagy term ében tartott. E zen előadások ideje alatt
nyert erőt a vágy s ju to tt kifejezésre ama követe
lés, hogy Szarvason a m íveltebbek szám ára vasár
naponként magyar istentisztelet legyen tartva.
V ajda P éter halálával ezen közszükség követelése
folytán lett aztán a sok oldalú tudós, Pecz Gyiüa
pap-tanárrá m egválasztva, ki midőn ezen állásáról
életveszélyes betegsége m iatt 1853-ban lemondani
volt kénytelen, helyét 1855-ben Lányi Gusztáv fog
lalta el ugyanazon minőségben. Már előbb s Lányi
G usztáv lelkészkedésének idejében is többször föl
m erült az eszme, hogy a közönséget és tanulóságot
az által kellene a templom buzgó látogatására szok
tatni, hogy az a rra vállalkozó tanárok időnként
váltakozva végezzék az egyházi szónoklatokat.
E zért aztán a theologiai képzettségű tanárok, Molitorisz Adolf, Szem ian Dénes, Lukesch Floris,
Kicska Dániel, s később Mihálfi József, Zsilinszky
Mihály és Benka G yida vállalkoztak is arra, hogy
a tanszék mellett a szószéken is bem utassák tanul
m ányaikat. Ezen időnkénti kísérletek nem azzal a
czélzattal történtek, hogy a különben is eléggé
elfoglalt tanárt m unkakörétől elvonva m egterhel
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jé k ; hanem hogy a tanulóság és a közönség lássa
és érezze, hogy a protestáns iskola és templom
rokon czélnak, hasonló feladatoknak szolgálatában
álló intézmények s m aga a nyilvános istentisztelet
lényeges feladataiban oly tanítás, melynek a sza
kilag képzett lelkész mellett igazi vallásos miveltségti ta n á r is emberül megfelelhet.
É s végre ép igy a főgym nasium jó tanszelle
mét igazolja az a körülm ény is, hogy tanárainak
vezetése mellett sohasem zárkózott el a szarvasi
főgym nasium a közélettől. A társadalom öröme,
b á n ata , hazafias ünnepe s gyásza sohasem hagyta
az iskolai ifjúságot érintetlenül. Megmozdult az,
m int a mesés tengerszem, a nagy tenger minden
habverésére. Hogy pedig aztán a tanulóság ne
csak az iskola, de az élet szám ára készüljön elő, a
nagyobb s megbizhatőbb tanulókat a közös étke
zésnél felügyelők gyanánt alkalm azta a szarvasi
főgym nasium hajdanta ép úgy m int napjainkban
is. U tasította s lekötelezte az értelm esebbeket s
jobb felfogásuakat arra is, hogy gyengébb s ne
hézkesebb tanulótársaik ta n ításáb an segédkezzenek.
Utóbb ez a gyakorlati foglalkoztatás, ez a megbí
zásból eredő felelősség, ez az. egyes kiválóbbak
tapasztalható előnyeit értékesíteni törekvő gondos
ság odáig terjeszkedett, hogy a fürdésnél s úszás
nál az ügyesebbek és b átrab b ak , a tornázásnál az
öntudatosabbak és erősebbek jó ak aratu segédlcezésére szám ított az iskola, midőn kitüntető megbízá
sokkal felruházott egyeseket, hogy ezzel is az ön
képzésben a nemes versenyt s személyes és egyéni
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hasznavehetőséget elősegítse. Ma az önképző Vajda
kör tiszti állásai, a majálisi rendezőség sok gondja,
a gyorsírók körének évente m egújuló szervezke
dése, könyvtárban, tornázásnál, közétkezésnél igény
be vett segédkezése a kiválóbbaknak biztosítja ré
szünkre azt az előnyt, hogy tanulóságunk együtt
érző, testvéri kötelékben egy czél tudatában együtt
fejlő élő szervezet, mely a m aga érdekeit szolgálja,
gondozza s előmozdítja s a folytonos irányítás,
ellenőrzés s mesterséges befolyásolás m unkáját megkönynyiti s olykor fölöslegessé is teszi. A józan
önfegyelmezésnek ezen előnye abban is nyilvánul,
hogy felekezeti ellenszenv, ra n g és osztály különb
ségekből gyakran tám adható gúnyolódás, nyelv és
nemzetiségi különbségekből eredő feszültség és
gyülölközés az ifjúságot nem mérgezik, nem bőszitik, sőt ellenkezőleg az általános emberi és közös
czélok derengő sejtése s a hazaszeretetnek neme
sitő befolyása anynyira m egszeliditi még a zordon
kedélyüek vadságát is, hogy ilyen okok s kihágá
sok m iatt büntetnünk, vagy csak beavatkoznunk is
ritkán kell.
A társulati vállalkozás közérdeke, a nyilvá
nosság ellenőrzése, a tanulm ányokban való szorgalm atoskodás, a vezető tanférfiak iránti tisztelet,
engedelmesség, szóval ez a m indenben kifejezésre
jutó tudatos önfegyelmezés teszi a főgymnasium
jó tanszellemét. És ha ebből a nevelői érdekből
gondolunk a szarvasi főgym nasium messze múlt
já ra s jelenére
b á r egyes kifogásolható esetek,
mint az átvonuló fellegek, rövid időre el fedik a
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napot — eléggé kedvesnek, derültnek s tisztának
tüntetik fel a tapasztalatok a gondolkodva szemlőlkező előtt iskolai életünk égboltozatát.
V III.

(3 főg^rrmasiummal kapcsolt melléig
intézete^ keletkezése s mai állapota.
A fentartó egyházm egye, midőn 1802-ben főgym nasium át létesítő Mező-Berényben, m ár akkor
az intézet fentartásának egyik fő indító oka az volt,
hogy m ajdan a vidék protestáns népiskolái innen
fogják nyerni az alkalm as, több élő nyelvet beszélő
tanítóikat. És valóban azon szorgalmas, de szegény
sorsú prot. tanulók közül, kik felsőbb tanintézete
ket a gymnasium végeztével nem látogathattak,
többen a m.-herényi főgym nasium ból közvetlenül
tanítói állásokba léptek s fenm aradt levelezések
bizonyítják, hogy különböző egyházak előjegyez
tették m agukat azon czélból, hogy nekik a m.-he
rényi főgymnasium jóravaló tanítókat küldjön. És
a főgymnasium e várakozásnak telhetőleg meg is
felelt. A főgymnasiumnak 1833-ból fenm aradt váz
latos története említi, hogy az iskola kötelékéből a
harm incz év lefolyása alatt 40 nagyobb tanuló vált
néptanítóvá.
H ogy a főgymnasiummal kapcsolt ilyen tanító
képzés hiányos lehetett, m utatja azon körülmény,
melynél fogva a tanári k a r többször, de különösen
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1833-ban kibocsátott értesítőjében is sürgeti, mikép
a zene- és ének-oktatás czéljából, továbbá a taní
tókká válni akarók különleges tanítására gondolva,
szükséges és elodázhatlan az alkalm azott tanárok
szám át szaporítani. Nem szabad azonban megfe
ledkeznünk arról sem, mikép ez időben országosan
mindenfelé gyenge Iában állott a tanítóképzés ügye.
A nagy városok norm ális iskolái mellett a tanító
ságra készülő ifjak gyakorlati képzése, úgy a mint
azt Felbiger tervezte s Mária Terézia és II. József
életbe léptette, kevés alaposságot és ügyességet
adhatott a leendő tanítóknak. A m.-herényi főgymnasium a felső osztályokban tanítói pályára készü
lőket a kisebb tanulók mellé házi tanítókul állitá
s ezek aztán a tanárokkal összeköttetésben állván,
nem csak ezek utasítása szerint képezték m agukat,
de a főgymnasium tanítási érdekeit is előmozdítot
ták. Már azon protestáns felfogással összeillő intéz
kedésről tettem említést, hogy br. Podmanyiczky
János felügyelő indítványára elhatározta az egy
házmegye, mikép a m.-herényi főgymnasiumból
kikerült s kivált annak jótétem ényei mellett isko
láikat végző theologusok, mielőtt papi állást fog
lalnának, az iskolai tanács bizalmas megkeresésére
legalább egy évig tanárkodni tartoznak a főgymnasiumnál. Ezen intézkedésnek is meg volt az a
jó oldala, hogy a tanítás körében is próbálkozó
lelkész jobban m egtudta becsülni a vezetése alá
kerülő tanférfiakat s tapasztalatai alapján tanács
csal, utasítással s példaadással is tám ogathatta a
tapasztalatban gyenge kezdőket.
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Mind a mellett, hogy sokan sürgették a tanító
képzés ügyének tovafejlesztését, ez érdekben a sok
felé igénybe vett esperesség nem sokat tett, s tán
szegénysége m iatt nem is sokat tehetett. Csak
1845-ben mozdult meg ez ügy az által, hogy a
szarvasi tanítói k a r a tanítóképzés korszerű esz
közlését sürgető s Chovan Sámuel és Zvarínyi L a
jos tanítók önkényt felajánlották e czélra szolgá
lataikat s díjtalanul m agukra vállalták azok zeneés ének-tanitását, kik m ajdan a tanítói pályára
óhajtanak lépni. Folyt is aztán a zenetanitás több
kevesebb eredm énynyel. Midőn aztán a tanulóság
érdeklődése e vállalat irán t fokozódott s a m unka
m egszaporodott (1846—1847-ben) Hankus és Podhradszky ügyesebb zongorázó tanulók tanári u tasí
tás ős ellenőrzés mellett szintén bevonattak a taní
tásba s legalább technikai ügyesedés tekintetében
szép sikert értek el tanítványaikkal. A tanítói p á 
ly ára készülők előnyére Placsko István esperes a
tót nyelv tanítására s a katechetikai oktatás mód
szertanának előadására önkényt vállalkozott. Sokat
lendített a tanítóképzés ügyén H ajdú László fiatal
ügyvéd is, ki sok oldalú zenészeti képzettségénél
fogva a tanulóság ingyenes zenetanitását s külö
nösen a vonós hangszerek kezelését vállalta ma
g ára. Ugyan ez időben Bloch (Ballagi) igazgató
ösztönzésére a tanítóságra készülők üres óráikban
b e jártak a gymnasiumi alsó osztályok tanóráira,
látogatták a legközelebb fekvő népiskolákat s ezen
szemlőlkező öntanitás u tán a tanítók ellenőrzése,
utasítása s bírálata mellett próbálkoztak is egyes
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tan tárgyak tanításával, Mind e szakképzésnek véget
vetett aztán 1848. E zután következett a pangás és
tengődés, melyben m egapadt a protestánsok élet
kedve s bár féltették iskoláikat, de alig tehettek
valam it azoknak m eggyőződésükkel egyező tovafejlesztésére. Csak 1860-ban, a szabadabb időszak
serkentő hatása alatt, vette fel aztán Tatay István
indítványára és nagytudom ányu Pecz Gyula m.-he
rényi lelkész tervezése alapján a fentartó egyház
megye a tanítóképzés ügyét a szarvasi főgymnasiumban. Előbb három utóbb k ét tanfolyami! tanító
képző volt tervezve s életbe léptetve, melybe föl
vétettek a főgymnasium VI. V II. V III. osztályának
azon ág. ev. növendékei, kik néptanítói pályára
lépni óhajtottak. Ezek a legtöbb tan tárg y at meg
felelő gym. osztálytársaikkal a főgymnasiumban
együtt hallgatván, jövendő foglalkozásukra tekintve
külön tanulták a neveléstant, a tanitástant, a nép
iskolai tanítás m ódszertanát, a zenét, az éneklést
s látogatták a legközelebb fekvő egyházi népisko
lákat, olykor azokban a tanítással is próbálkozván.
H aviar Dánielnek, mint s békési ág. ev. egy
házmegye azonkori esperesének, ki a tanítókép
zőnek ezen szervezetéből folyó fogyatkozásait
ismerte, az volt a terve, hogy a tanítóságra készü
lők végezzék előbb zavartalanul a főgymnasium
összes tanfolyam ait s m aradjanak iskolázásuk kilenczedik évében a szarvasi tanítóképző kötelékében,
hol aztán az első évi theologusokkal együtt tanul
nának oly tantárg y ak at s űznének oly gyakorlati
képzést, melyre a főgymnasium felső osztályaival
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kapcsolt tanítóképzőben nem ju t sem kellő idő, sem
alkalom. Az esperesség a n ag y szellem tekintélye
előtt m eghajolt. I86V5—186'77-ig három tanéven át
a theologia első tanfolyam ával kapcsolt oly tanító
képző szerveztetek S zarvason a főgymnasium kö
telékében, mely bővebb elméleti képzést nyújtott
a leendő tanítóknak, mint az előbbi, de gyakorlati
képződésre — különösen gyakorló iskola hiányá
ban — igy sem volt sem idő, se kellő gond fordít
ható. T anítottak aztán a főgym nasium fölé épített
ez intézetben Tatay István, Kicska Dániel, Zsilinszky
Mihály, B enka Gyula, Lányi Gusztáv, kik oly buzgósággal karolták föl a gym nasium i m unka körén
-kívül eső theologiai, nyelvészeti, bölcsészeti tanul
m ányokat, hogy inkább önfeláldozó munkájok,
mint az intézet újabb szervezete következtében
m utatkozott tán valam ivel nagyobb siker, mint
előbb, a tanítóképzésben. H aviár Dánielnek 1867.
novem ber 5-én bekövetkezett halálával ez intézet
is haldoklóit s az 1867/s tan év kezdetén ezen alak
jáb an elenyészett, hogy m ostan m ár a főgymnasium
V. VI. V II. VIII. osztályaival kapcsolatban négy
tanfolyam u intézetté alakítva tovább folytassa
bizo n y talan s szervezeti bajok m iatt sok kifogást
keltő működését mind e mai napig. Szeberényi
G usztáv, akkori esperes, indítványára az ekkép
b erendezett tanítóképzőben több súly lett ugyan
fektetve az ifjak gyakorlati irány ítására s korlátok
közé szorították a kiskorúak tanulási képessége
mellett úgy se sok eredm énynyel biztató elméletet,
b ár csakham ar érezhető lett ezen intézkedés hiá

nyossága is, m ert sohasem lehetett a gymnasiumi
tanórák nagy töm egébe kevés tanerő mellett alkal
masan beilleszteni a képzőbeli tan tárg y ak és tanul
mányok országos intézkedések m iatt időnként foly
ton szaporodó ta n an y ag át s tanóráit. E zért előbb
1869-től a latin és görög, majd 1878-től a mathem atika és német tanulása alól is föl lettek mentve
a képzősök s az igy nyerhető tanórák b an vették
elő a törvényileg kötelező újabb tan tá rg y ak a t u.
m. az egészségtant, gazdaságtant, alkotm ánytant,
népiskolai szükségekhez szabott szám tant, zenét,
éneklést és rajzolást. Azonban igy is azon szomorú
meggyőződés üli meg lelkünket, hogy vagy még
önálóbbá teendő a tanítóképző,
mihez a tanárok
létszám ának költséges m egszaporitása szükséges,
vagy szerény anyagi helyzetünkben ki kell békülnünk e fejlődéssel s legfeljebb arra kell gondot for
dítanunk, hogy mielőbb oly gyakorló iskolát hoz
zunk a képzővel kapcsolatba, mely épen a gyakor
lati ügyesitést s főleg az egyes népiskolai tantárgyak
sok próbálkozásból nyerhető módszeres feldolgo
zását mozdítsa elő a tanítóságra készülőknél.
Átmenetesen ugyan ilyen mellékintézete volt
a szarvasi főgym nasium nak a theologia első tan 
folyama, melynek nyom ait m ár az intézet keletke
zésénél M ező-Berényben föltalálhatni, hol Oertl
Zacharias a theologiai pályára készülők szám ára
bibliai m agyarázatokat, héber nyelvet uj-szövetségi
hellen nyelvet tanított s theologiai vitatkozásokat
vezetett egyházjogi, hittani és erkölcstani tételekre
kiterjeszkedvén. Kevés értékű és eredm ényű lehe
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tett ugyan ez a m agában álló, kiszakított s ren d 
szeres egésznek nem vehető tanítás ; de mint kísér
letezés fentartotta m agát. Legfeljebb abban rejlhetett a siker némi biztosítéka, hogy az öntanulásra
alkalm as korosabb tanulóság tanáraival naponként
érintkezve, a személyes összeköttetés serkentése
alatt becsületbeli kötelességének érezte tanulm ányt
űzni abból, mi a naponkénti társalgás tá rg y á t ké
pezte. O ertl Zachariásnak ereje a theologiai kép
zettségben állván, lelkes tanításának ezt a theolo
giai irán y át és protestáns szellemét végiglen fentartá. Csak akkor hany atlo tt alá buzgólkodása, mi
kor korának súlyát kezdé érezni. E kkor aztán be
tegeskedésére s m agas ko rára hivatkozva felha
gyott az önkéntes tanítással, (1830) melyben hosszú
időn át oly tevékenyen osztozott. Oertl Zacharias
ezen visszavonulásával hanyatlott a theologia kép
zés s több mint egy évtizeden át legfeljebb a vallás-erkölcstani tanításra szorítkozván, úgy a mint
azt a főgymnasium tanítási terve előírta. Később
V ajda Péter, Bloch (Ballagi) Mór és Placskó István
elevenítették fel ú jra a theologiai képzés ügyét,
úgy, hogy 1845—1848-ig a főgymnasium azon tan u 
lói, kik papi pályára lépni óhajtottak, különleges
oktatást nyertek V ajdától a szónoklásban, Bloch tói
a héber nyelvben s Placskótól a gyakorlati theolo
gia egyes tanulm ányaiban. Nem lehetett azonban
ezen kísérletezés sem valam i bevégzett szakkép
zettségre vezető, m ert sem tervszerű egészet nem
nyújtott, sem a tanulóság részéről, tekintve a részt
vevők csekély szám át, kellőleg fel nem karoltatott.
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1864/5-ben aztán a vezér szerepére kiválólag hiva
tott H aviár D ániel esperes fáradozott egy első évi
theologiai tanfolyam létesítésén ős fentartásán , ve
zetve azon rem énytől, hogy a 400 ezernyi létszámot
tevő bányai nagy egyházkerület m agához illő ál
dozatkészséggel előbb utóbb jól szervezett theologiai
intézetet lesz kénytelen létesíteni s bizonyosan olyan
nagyobb protestáns egyház és főgym nasium köré
ben lesz azt legkönynyebb szerveznie, hol tan erő k 
ben nincs hiány s hol a lelkészi p ály ára készülő
tapasztalatból m egismerheti az előtte m egnyilatkozó
protestáns szellemet s a jönszervezett egyházi éle
tet. E szép tervet, az alkotó nagy szellem jövőre
vonatkozó e szép álmát, a sírba hanyatlóval együtt
(1867.) talán örökre eltakarta a halál szemfödője.
A tanítóképzővel kapcsolatban, de a gymnasiumi tanulók képzésének érdekében is, keletkezett
1860-ban, a főgym nasium mellékintézete gyanánt,
a zeneintézet. V oltakép m ár 1845-ben Chovan Sá
muel és Zvarinyi Lajos szarvasi tanítók önkénytes
ajánlkozásukkal alkalm at adtak arra, hogy a zene
iránt érdeklődő tanulók kisebb csapatokban tanúlhassák a zenét, főleg a zongorajátékot. B ővült a
tanítás ezen köre azzal, hogy H ajdii László, fiatal
ügyvéd, 1846-1847-ben a vállalkozó tanulókat a
vonós és fúvó hangszerek kezelésére ingyen oktatta
egyrészt azért, hogy a tanítóságra lépők az ének
oktatást a hegedű kezelésével könynyitsék, más
részt, hogy a kiválólag ügyesekből tanulói zenekart
szervezzen a fáradhatlan művész. Mind eme válla
latok azonban múló tünemények voltak a íőgymnaS z a rv a si G y m n . T ö r té n e te .
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sium életfejlődésében, m elyeket megfojtott 1848-nak
a közérdeklődést más irán y b a terelő izgalm a. Csak
1859-ben határozta el a főgymnasiumot fentartó
egyházm egye azután, hogy az ifjúság, de főleg a
tanítói pályára készülők érdekében nyolcz szárny
zongorát szerez s a tanításhoz szükséges egyéb
fölszerelésről is gondoskodik s m egindítja a töme
ges zenetanitást. K ínálkozván aztán a zenetanitáshoz az alkalom, a tanitőképzőbelieken kívül 36—48
növendéke is volt a zeneintézetnek évente m integy
18—24 évi egym ásutánban. Tanítottak pedig az ekkép szervezett zeneintézetben a különböző tanévek
ben alakuló zenecsapatok arányához képest Delhányi Zsigmond, Mihálfi József, Chovan Zsigmond,
B enka Gyula, B enka P ál, Kicska Dániel, Mocskónyi
Ágoston, Csernák Ján o s, V arga József s legutóbb
Adám y Rezső zenéhez értő, vagy épen zenészeti
szakra képesített tan áro k és néptanítók. Utóbb azon
ban e foglalkozási k ö rb en némi elkedvetlenedés
állott elő. Észrevették a tanulók és azok szülői,
hogy a művészeti tökély hosszú szorgalmas tanul
m ány után is csak kiváló egyesekre mosolygó sze
szélyes istennő. B elátták azt is, hogy az arán y lag
olcsó (tíz hónapra fizetett egy-egy 20 irtot) tömeges
tanításnál legfeljebb a zene elemeit tanulhatni meg,
a minők az ujjak ügyesitése, némi olvasási já rta s 
ság és biztosság s kellő tájékozás az összhangzat
tanban ; igazi művészi kiképzésről azonban nem
szabad álmodozni. íg y aztán a tanulók s tan áro k
belefáradván e m unkába, elkedvetlenedtek anynyira,
hogy most már évek óta zenecsapatok a gymnasium-
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beli tanulókból nem igen alakulnak s a zenetanitás
leginkább csak a tanitóképzőbeliekre szorítkozik.
N apjainkban némileg fokozódik a szellemi képzés
ezen ágazata iránt a tanulóság érdeklődése, b ár
azt most is inkább a vezető művészi egyénisége s
nem épen a dolog iránti komoly vonzódás inditá
meg, úgy anynyira, hogy még mindig a jövő fel
adata a szellemi képzés ezen ágazata irán t meg
terem tenünk s fokoznunk a műveltség által élesz
tett szükségérzetet.
A tanulóság önkénytes vállalata g yanánt a
protestáns gymnasiumok körében m indenütt kelet
keztek m ár 1835 40-ben a m agyar nyelv növelését,
irodalmi jártasságot s szépészeti ízlést előmozdítani
czélzó egyesületek. A m.-herényi főgym nasium ban
Molitorisz Adolf a m agyar verselésben, a Szarvasra
áttelepített intézetben M agda Pál a m agyar szónok
lásban vezették szép eredm énynyel az ifjúságot,
b ár még ekkor külön szervezettel biró s tanári fel
ügyelet és ellenőrzés alatt álló társulás terveztetett
csak, de nem létesült. Voltak ép V ajda Péter költői
lelkiilete, irói hírneve és a szorosabban vett tanári
teendőkön kívül is közhasznú m unkát kereső önfeláldozása léptette életbe az önképző kört az által,
hogy vasárnaponkint m aga is felolvasásokat s sza
bad előadásokat tarto tt a művelt közönség előtt,
melyekben vallásbölcselet, ethikai kérdések felett
elmélkedett s a term észet istenitését költői felfogá
sának eredetiségével s mélyelműséggel űzte, bár
ezzel sok félreértésnek, m egrovásnak, sőt üldözte
tésnek tette ki magát.
7*

100

A nagyobb tanulók Vajda korában ezen nyil
vános üléseken gyarapodó ügyességük arán y áb an
bevonva, szavallottak, értekezéseket, b írálato k at ol
vastak, melyek előzetesen tanári vizsgálatnak és javí
tásn ak voltak alávetve. Ezen önképző kör további
sorsára Bloch (Ballagi) Móricz és utóbb G reguss Ákos
h ato ttak kedvezőleg s nyilvános üléseken is a kö
zönség elismerésével és biztató serkentésével sok
szor találkoztak kiválóbb tanulóink. D om anovszky
E n d re igazgató ta n á r vezetése mellett ezen fejlő és
erősödő önképző kör aztán évente többször tarto tt
nyilvános üléseket, m elyek m indinkább lekötötték
a közönség s a fentartó esperesség érdeklődését.
De a szabadságharczra következett elnyom atás az
önképző köröket országszerte megszüntető. E k k o r
a szarvasi iogym nasium önképző köre is feloszlott.
A hatalom szavára a nyilvánosság elől elvonultak
a szavallati próbák s m egszűntek az öröm ünnepek.
Lelkesebb tanulók azonban bizalmas kisebb cso
portokban Szarvason tovább is gyakorolták a szavallást, a szavallók és előadók fölött b irálg atásb a
bocsátkozva, mert nem b irta k lemondani az öntu
datos lélekművelés e m egszokott foglalkozásáról.
Ú jabb lendületet nyert az önképzőköri vállalat az
1859—60-as években, m időn a m agyar nyelv m ű
vészi kezelésében, költészetben s szónoklásban g y a
korlatilag is kitűnő T atay István vette kezébe a
vezetést. Utóbb Mihálfi József, Chovan Károly, Moravcsik Géza, Krajcsovics Soma több évi időkö
zökben váltakozva követték egym ást mint az ú jab 
ban V ajda-körnek nevezett egyesület elnökei s
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ügyszeretetük, szakértelmük, erélyűk arányában
hatottak a tanulóság műizlésének, hazafias szelle
mének, irodalmi jártasságának s közös vállalatok
irán t táplált kötelességérzetének fokozására. É s ha' b á r napjainkban az iskola szabott feladatai, főleg
a m agyar nyelvnek s nemzeti irodalom nak behatóbb
m éltatása s mind kimeritőbb feldolgozása csaknem
fölöslegessé teszi a régibb szabású önképző-köröket,
melyek a latin irányú főgym nasium okban a nem
zeti szellem föléledésére s m egerősödésére a maguk
idején jótékony befolyást g y a k o ro lh a tta k ; mégis
az önkéntes vállalat érdekén ma is fen tartja tanu
lóságunk a V ajda-kört, melynek az V. és VI. osz
tálybeliek hallgató s a VII. és V III. osztálybeliek
önkéntes működő tagjai lévén, évente m integy 150
ifjú osztozik a vállalat terhén, m unkáján, de örö
mén s dicsőségén is. Ezen V ajda-kör tag jain ak iro
dalmi képződését 800 műből álló választékos ifjúsági
könyvtár m ozdítja elő, melyet a V ajda-kör válasz
to tt tisztviselői kezelnek, valam int annak pénztárát,
levéltárát s időnként kiadják a hektographikus sok
szorosításban megjelenő Zsengék« czimű lapját is.
A rajztanitás egyetemesen kötelező behozatala
előtt m egnyílta óta ápolta az esperesség pártfogása
alatt álló főgymnasium a rajzolást is, mint az ön
tudatos szemlélkezés és jellemző művészi alkotás
lélekművelő ágazatát. Már az intézet első igazga
tója Skolka A ndrás, ügyes rajzoló lévén, növény
tani s állattani tanítását rajzzal kisérte és sürgette,
hogy tanítványai mindent vele és után a rajzolja
nak. A rajzolásban nem utolsó képzettséggel birt
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Jankovics János is, ki a szabadkézi és té rk é p ra j
zolásban sok sikerrel vezette tanulóit. E zu tán kel
lőleg képzett ra jztan áro k hiányában elhanyátlőtt e
művészeti ág művelése s csak 1845-ben k arolta föl
a sokoldalú Pecz G yula s ennek oldala mellett s
később önállóan Lányi Gusztáv. Átmenetesen a sza
badkézi rajzolás tan itásáv al meglettek bizva Jan k ó
János, — ma liirneves festésziink és rajzm űvé
szünk, Jankó Dániel az előbbinek öcscse, aztán
Molitorisz Gusztáv, B enka Gyula, Zsilinszky Mi
hály, Mihálfi József stb. Újabb lendületet vett a
rajzolás tauitása 1856-tól, midőn Lányi G usztáv a
főgymnasiumnál tan árk én t alkalmazva lett, ki mint
a jó emlékű H aan A ntal festésznek kortársa, ifjú
kori b arátja s részben — legalább szarvasi tanulőskodásuk idejében — versenytársa, a rajzm űvé
szet mellett a vizi és olajfestészet tanulására is
alkalm at adott a hivatottaknak. Ma m ár egyetemleg kötelező tantárgy g y a n án t kezeltetvén a rajzo 
lás, az önkéntes vállalkozás iránt a kedv m egapadt,
b á r még jelenleg is 15—20 ifjú évente tanulja a
szabadkézi művészi rajzolást és festészetet kisvá
rosi életünk e czélra kevésbé ösztönző behatásai
alatt is elég szép sikerrel. N apjainkban mind n a 
gyobb tért foglal az ábrázoló mértan. E nnek az
összes gymnasiumi osztályokban való kezelése az
e szakban járatos Sziráczky Gyula tanárra h áríto tt
feladat, ki saját kedvelt foglalkozása iránt a legtöbb
tanuló érdeklődését és szorgalm át sikerrel fentartja.
Ú jabban a hangszerzenét is fölkarolták lelke
sebb tanulóink, kik m agánszorgalom utján kedvelt
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hangszereiken több kevesebb ügyességet szereztek.
T anári ellenőrzés s részben való vezetés mellett
alakúltak is az összhangos zenekari játék művelé
sére zenetársulatok, melyek azonban a tanulóság
évente változó létszám ának ár-apályában kielégítő
eredményhez, állandósághoz mindeddig eljutni nem
voltak képesek. Mint műkedvelők időnkénti lelke
sedésének ártatlan kedves virágát szívesen nézte s
ellenőrizte tan árk aru n k e vállalatokat, de az egye
sület szervezetének állandósításában s fenm aradásában nem bízott soha s azért arra nagy súlyt fek
tetni fölöslegesnek találta.
A gyorsírók szövetkezete újabb eredetű vál
lalat a főgym nasium ban, mely a vezető tanárnak,
Katiik Endrének érdem e s öröme egyaránt. Évente
25 30-an tanulják a gyorsírást s versenyzéseket ta r
tanak s járatják a gyorsírászati lapokat. Mai nap igen
fokozza e tanulm ány irán t az érdeklődést azon körül
mény, hogy m ár a főgym nasium ban a szabad elő
adások örökítésére alkalm assá válik az ügyes gyors
író s egyúttal egyetemi tanulm ányok sikeresebb tíze
sére is a legegyenesebb úton haladva előkészül.
Évente változó szám ban tanulják a fejlettebb,
ügyesebb tornázok a kardvívást és diszcsapattá
szervezve a tornázást s m egalkotják maguk köré
ben a vivők társulatát. Miután azonban a dolog
természete szerint a sport ez ág ára rendesen csak
a felsőbb osztályok tanulói alkalm asak s ezek éven
kénti kiválam odása a legnagyobb, tehát ezen szö
vetkezeteknek is csak ideiglenes és változó jelen
tőséget kell és lehet tulajdonítanunk.
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Igen emberséges és jótékony mellékintézete
m ég ezek mellett a főgym nasium nak a közös élel
mező. (alumneum.) M iután azonban ez intézet nem
a tanulóság tanulm ányaira, hanem inkább a sze
gényebb sorsnak tanulásának könynyitósére sok
esetben lehetővé tételére irányuló v á lla la t; m iután
különben is erről illetékes helyén (lásd XII. feje
zet) úgy is emlités lesz téve, ez intézetet itt csak
érintem , de nem ismertetem.
Egészben véve a fentebbiekből következtet
hetni, hogy mindenkor meg volt a szarvasi főgymnasium tanulóságában a kedv és érdeklődés oly
tanulm ányok és vállalatok iránt, melyeknek életre
valóságát a köztapasztalatok igazolják, sikerét pe
dig a vállalkozó tan ár vonzó személyisége és elis
m ert szakképzettsége remélni engedi. Ez is biztató
tap asztalat mindazokra, kik a nagy m agyar Alföld
közm űvelődési mozgalmai irá n t érdeklődnek.

IX.

(3 tanári személyzetnek váltakozása
s az alkalmazottak fizetésének foko=
zaíos emelkedése.
A főgym nasium igazgatói voltak keletkezéső
sétől mai napig a következők:
1. Skolka András 1802- 1808.
2i F a rk a s Mátyás 1809—1815.
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3. Benka Ádám 1816—1829.
4. Jankovics János 1829. és 1830-ban.
5. Tomasek Pál 1830—1833.
6. Molitorisz Adolf 1834—1836.
7. Magda Pál 1836 1840.
8. Molitorisz Adolf njból 1841. és 1842.
9. V ajda P éter 1843—1846.
10. Bloch (Ballagi) Mór 1846. és 1847.
11. Gerő (Greguss) Ákos 1848. és 1849.
12. Pecz Gyula 1850.
13. Molitorisz Adolf újból 1851.
14. Szemian Dénes 1852.
15. Dom anovszky Endre 1852. és 1853.
16. H aberern Jonathán 1854—1856.
17. Tatay István 1856- 1884.
18. B enka Gyula 1884-től mai uapig.
Ezen a fentartó és korm ányzó esperesség
bizalmából hosszabb rövidebb ideig igazgatói tisz
tet. viselt tanférfiaknak, valam int kor- és m unka
társaiknak felsorolása — b ár legközelebbről tán
csak azokat érdekli, kik az intézettel életükben
némi összeköttetésben állottak s állanak, — átnőzetben következőleg körvonalozhatő.
Skolka A ndrásnak, midőn a gym nasium szer
vezésének érdekéből tett útjáról visszatért MezőBerénybe, tan ártársai v o lta k : D obrow odszky J á 
nos, előbb sárv ári levita és Procopius Pál. Dodrowodszky a tandíjakból befolyó csekély és ingatag
jövedelemmel nem bírt megelégedni s a tanárság
ról lemondván, m.-herényi tanítóvá lett. Helyébe
Bakó Sándor lett beállítva s az alsó osztályok ve-
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zetésével megbízva. Kisegítők gyanánt tanári minő
ségben Skolka igazgatása alatt kezdettől fogva m ű
ködtek Oertl Zacharias, m.-herényi német lelkész,
Krizs G yörgy, Fazekas Istv án és Delhy Márton.
A verbászi p ap ság ra m egválasztott Skolka
András helyébe 1808-ban igazgatónak óhajtá az
esperesség megszerezni Kovács Martinit, ki azon
ban a m eghívást némi habozás után megköszönte
s továbbra is m egm aradt a pozsonyi főgymnasium
kötelékében. E kkor az irsai szárm azású F ark as
Mátyást kérték föl az igazgatói tisztre, ki épen a
külföldi egyetemekről térvén haza, klaszszikai mű
veltsége mellett az újabb nyelvekben való já rta s
ságáról volt az intéző körök előtt ismeretes. F ark as
M átyással együtt m űködtek aztán Fazekas István,
Bakó Sándor, Oertl Zacharias és a m.-herényi ev.
reform, egyház lelkésze, B erey István, kinek kivált
a m agyar nyelv és irodalom tanításában voltak
érdemei. Alkalmazva volt segédtanárul ezek mel
lett Klinovszky Mihály is, ki utóbb F arkas M átyás
sal fizetési kérdések m iatt sokszoros összeütközésbe
jutván, a főgymnasium kötelékéből kilép s m.-he
rényi tót tanítóvá lesz.
Miután a nem épen kifogástalan erkölcsi jel
lemű s kivált hivatalos pénzek kezelésében könynyelmünek m utatkozó F a rk a s Mátyást a fentartó
esperesség többször feleletre vonta s utóbb lemon
dásra bírta, az igazgatói székbe iktatta az eperjesi
kollégium fiatal jó hírű ta n árát, Benka Adámot, ki
aztán Oertl Zacharias, B erey István lelkészekkel,
Krizs G yörgy gyei, Abaffy Dániellel, utóbb Jankó-
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vies Jánossal (1818) és B oszy Mihálylyal tá rsasá g 
ban végezte a tanulóság létszám ának növekedtével
erősen fokozódó iskolai m unkát. Boszy Mihály
időközben b.-csabai pappá lett. Jankovics Ján o s
Benka Ádám váratlan h alála után (f 1829) alig két
évre terjedő igazgatóságát a lajosfalvi p apsággal
cserélvén fel, a jeles Tom asek Pál lett a főgymnasium igazgatója, kivel e g y ü tt Molitorisz Adolf és
Benka György rendes tan áro k , továbbá K utzián
György m.-herényi tót lelkész és Oertl Ferencz, az
elbetegedesedett Oertl Zachariasz fia és segédje
működtek.
Tomasek Pál 1833-ban Lőcsére hivatván, he
lyette az épen ez időben Mező-Berényből S zarv asra
átköltöző főgymnasium élére előbb Molitorisz Adolf,
utóbb a Sárospatakról m eghívott Magda P ál lett
az igazgatói székbe behelyezve. A nagy tudom á
nya, erélyes, deizgékony, hatalm askodásra hajlandó
Magda Pálnak tan ártársai v o lta k : Molitorisz Adolf,
Benka György és Molitorisz (utóbb Molnai) Károly.
Midőn aztán M agda P ál elbetegeskedve s a
sok de leginkább saját különösségei által szitott
viszálykodás miatt elkedvetlenedve 1840-ben lemond,
az igazgatói tiszt rövid időre újra Molitorisz Adolfra
hárul. Ez időben a ta n áro k és tanulók szám a anynyira m egapadt, hogy a gymnasium 85 100 főnyi
tanulóságát csak Molitorisz Adolf és Benka G yörgy
rendes tanárok gondozták, bár a mellékes ta n tá r
gyakban Jancsovics Istv á n szarvasi lelkész is segéd
kezett. Hogy a tanárhiányon segítsen a fentartó
testület, meghívta H rabovszky Dávidot, ki csaknem
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két évig ingadozott s hitegette az esperességet az
zal, hogy a részére fentartott tanszéket elfoglalja,
de soha el nem foglalta. M eghívták ekkor rövid
egym ásutánban H unfalvy Pált, B reznyik Jánost,
Kicska Dánielt. Miután azonban ezek részint idő
közben másfelé is m eghivattak, részint a meghívás
elfogadására vonatkozó nyilatkozataikkal késleked
tek s igy sokág hagyták az ügyet függőben, végre
is Székács József budapesti evang. lelkész közben
járásával, ki egykor m aga is a m .-herényi főgymnasium jeles tanítványa volt s igy m elegen érdek
lődött az intézet sorsa iránt, Vajda P étert nyerték
meg igazgatóul. V ajda P éter alig három évre ter
jedő igazgatása és tanárkodása alatt egész lelke
sedéssel dolgozott az iskola szervezeti átalakításán,
főleg a szaktanitás keresztül vitelén. De csakham ar
észrevette, hogy kellő tanerők hiányában a veze
tése alatt erősen népesedő főgym nasium ban igazi
szaktanitás nem űzhető. E zért — saját fizetéséről
önkénytes lem ondását is felajánlva — ú jra és ismé
telve sürgette a tanára személyzet tervszerű szapo
rítását. íg y lett aztán Molitorisz Adolf és Benka
György mellé 1844-ben Bloch (Ballagi) Móricz s
1845-ben Pecz Gyula, a nagynevű Pecz Leopoldnak
vasszorgalm u fia, tanárul m egválasztva s mig Mo
litorisz és B enka az alsó osztályokban osztották
meg egym ással a m unkát, a felsőbb osztályokban
nagy képzettségük arányában főleg ez utóbbiak
végezték a tanítást. Ezek mellett a vallástaniakban
Vankó Sámuel szarvasi ev. adm inistrator s a nagy
tudom ányu, de kivételes m agatartásával különcz-
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ködésre hajló Simon István is közrem űködtek be
járó kisegítők gyanánt.
1846. február 10-én m eghalt Vajda. E kkor az
igazgatói tisztet Bloch (Ballagi) Móriczra háritá az
esperesség. Bloch, m int Vajda m eghitt b arátja,
ennek szellemében vezette tovább a főgym nasium ot
s hogy kivált a felső osztályokban a szakszerű
tanítás eszközölhető legyen, minden esperességi
közgyűlésen sürgette a tanári személyzet tervszerű
m egszaporitását. Ösztönzésére csaknem egy időben
hivatott meg Gerő (Greguss) Ákos és Domanovszky
E ndre. Domanovszky azonban még a német egye
temeken tovább is tanulm ányainak élni óhajtván,
a m eghívást m aga részére függőben hagyatni kérte
s csak a jeles Gerő (Greguss) foglalta el a neki
felajánlott tanszéket. E kkor azonban bekövetkezett
1848, mely előbb Blochot, utóbb G regust is elvonta
az iskola köréből. 1848. és 1849-ben G reguss és
Pecz váltakozva igazgatóskodván velük együtt mű
ködtek a régi g árd a tagjai. Mikor aztán B enka
György elbetegeskedvén, 1848. ápril. 3-án elhalt,
helyettese gy an án t Jakubovics (utóbb Kemény)
Samu lett alkalm azva, m ajd Szemian Dénes rendes
tanárul m egválasztva.
A szabadságharcz izgalmai alatt nyugtalan kap
kodás és ziláltság m utatkozott a főgymnasium éle
tében is. 1849. őszén Paal Ede cs. kir. biztos Gre
guss Ákost a nép előtt tartott s Doleschall János
szarvasi polgárm ester által kinyom atott felolvasásai
s szónoklásai m iatt a tanszékről végkép letiltá s
utóbb elfogatá. E kkor aztán részint Pecz Gyula,
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részint Molitorisz Adolf, részint Szemian Dénes
ideiglenes igazgatása alatt a régebb idő óta alkal
m azott tanerőkkel osztoznak a tanitás m unkáján
H ornyik István, volt római kath. szerzetes, Simon
István iró és H ajdú László ügyvéd, mint önkőnytes
kisegítők.
1850-ben Bloch (Ballag!) Móriczot is letiltja a
tanszékről a cs. kir. kormány. Midőn az esperesség
őt ennek daczára újra m egválasztja, G eringer cs.
kir. biztos elfogatja. A zaklatott és m egapadt tan
személyzetet a fentartó esperesség kiegészíteni s
megerősíteni óhajtván, megkeresi az e vidéken bujdokló T atay Istvánt, ki azonban a részére felaján
lott tanszéket e válságos időben elfoglalni nem
óhajtá s m agán nevelővé lett. E kkor a külföldről
visszatérő Domanovszky E ndrét hívja meg tanárul
s választja meg a főgymnasium igazgatójául az
esperesség. A jeles Bloch Móriczot az ellene meg
indított vizsgálatok végeztével ú jra és ismételve
fölhívja a fentartó testület arra, hogy a részére
fenhagyott tanszékét foglalja el. A mint aztán a
politikai vádak alól m agát m enynyire anynyira
tisztázta a jeles tanférfiu, rem énykedve gondoltak
reá, de e remény nem teljesülhetett. Időközben a
testvér ev. reform ált felekezet nyerte őt meg kecs
keméti főiskolájához s igy a szarvasi főgymnasium ra nézve örökre elveszett.
Domanovszky E ndre igazgatása alatt az ab
solut korm ány beavatkozására és sürgetésére h a 
m arosan m egszaporodott a tanszemélyzet. Rövid
egymás után b an tanárokul v á la sz ta tta k : H aberern

Ill
Jonathán, Lukesch Flóris s 1853. nyarán Golnhofer
(utóbb Szendy) György, Szem ian Dániel, Dorner
József, Slájfer (utóbb Sarlay) Ján o s, Dallos Gyula
Lajos, kik a m unka megfelelő arányos felosztása
alapján a múlthoz képest az O rganisations-Entw urf
szabott mértéke szerint fokozódó eredménynyel
tanítottak a főgymnasiumban.
A mikor aztán Dom anovszky E ndre részint
az absolut korm ány zaklatásaiba bele fáradva, ré
szint jövőjét anyagilag biztosítani óhajtva, a sop
roni ág. ev. főgymnasiumlioz távozik s a buzgó
Molitorisz Adolf cholerában elhal, (1855) tanárokul
m egválasztatnak Lányi G usztáv, Gally Tóbiás,
Delhányi Zsigmond ős T atay István. 1856-ban Dal
los Gyula Lajos önkényt elhagyja tanszékét s he
lyébe m egválasztja az esperesség a nagy szorgalmú
Koren Istvánt.
Miután az intézet nyilvánossági joga a kellő
pénzalapok kim utatása mellett az alkalmazott taná
rok számától is függővé lett téve a Bachkorszakban, csaknem évről-évre foglalkoztatta az esperességet a tanárszerzés gondja. M eghívták ekkor Breznyik Jánost, kit mint a szabadságharczban részt
vevőt, a korm ány a nyilvános tanítástól eltiltott. A
fentartó esperesség esengve kérelm ezett (3 Felségé
nél Bécsben, hogy a jeles tanférfiura vonatkozó
tilalmat szüntesse meg. M in d h iá b a! Breznyik soha
sem foglalhatta el a szarvasi főgymnasiumnál a
részére felajánlott tanszéket. 1857-ben Gally Tóbiás
lelépte után a tanári állásra kiszem eltettek: H or
ny ánszky Viktor, Sztehló József, Áchim Ádám
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M okry Sámuel és U nger Vilmos. Ezek ellenében,
kik különböző módon akadályozva voltak abban,
hogy ta n á ri pályára lépjenek, a m ár előbb emle
getett Kicska Dániel lett m egválasztva s ezzel a
ta n ári k a r létszáma tizenkét főnyire emelkedett.
E zen tekintélyes számú tantestület m unkájának si
kerét m ég azzal óhajtotta fokozni a fentartó testü
let, h o g y a főgymnasiumhoz előkészitő osztályt
csatolt ez időben s annak vezetését az Aszódról
áthozott Mocskónyi Á gostonra bízta. Úgy szintén
a tan u ló ság énektanítására Michalovics (később
Mihálfi) József szarvasi n éptanítót s a rajztanitásra
Z silinszky Mihály és Simon P ál jelesebb s nagyobb
tan u ló k at alkalmazta az esperesség, hogy a lénye
ges tan tárg y ak b an annál nagyobb igyekezettel dol
gozhassanak a rendes tanárok.
V égre 1861-ben helyettes tan ári minőségben
m egválasztotta az esperesség az uniált prot. theologián tanulm ányait végző Michalovics (utóbb Mi
hálfi) Józsefet és ugyancsak a N agylakon tartott
közgyűlésen, hogy főgym nasium a szám ára előre
biztosítson magának alkalm as tanférfiakat, a német
egyetem eken tanulm ányaikat űző Zsilinszky Mi
hályt és B enka Gyulát felszólítani határozá, hogy
ezek a részükre felajánlott gym nas. tanári állásokra
szakszerüleg előkészüljenek. E zek közül aztán
Zsilinszky Mihály már 1861. őszén, Benka Gyula
pedig 1862. őszén tanszékeiket el is foglalták.
E zen személyi változások u tán 1856-tól Tatay
István tapintatos és bölcs ig azg atása alatt a tan 
szem élyzet — nagyobbára hasonló korú javabeli
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férfiakból állván az, — hoszszabb időn át feltűnő
változást alig m utat. Lukesch Flóris 14 évre terjedő
tanárkodása u tán 1864. április 23-án m eghalt, de
tanszéke nem lett betöltve, hanem az eddig helyet
tes tanári m inőségben alkalm azott Mihálfi, Zsilinszky
és Benka lettek rendes tanárokká előléptetve. Ezen
tanári testület aztán felosztott m unkakörében öszszeszokva és egyetértve szolgálta a főgymnasium
érdekeit személyi változások által meg nem hábo
rítva 1874-ig, midőn Zsilinszky Mihály önkényt ki
lépett az intézet kötelékéből, hogy lelke indításából
részint az irodalom nak, részint a politikai közélet
nek szentelje további működését. Helyébe Chovan
Károly, előbb selmeczi ta n á r lett m egválasztva, ki
aztán Sarlay (előbb Slajfer) 1876-ban történt önkénytes kilépése után a m enynyiségtani s természettani tanítást vette kezeibe, s az általa elhagyott
m agyar nyelv s irodalmi tanszékre Réthy László
ellenében M oravcsik Géza lett az aradi esperességi
közgyűlésen m egválasztva. U gyanekkor Oláh Mik
lós a rövid ideig fényes sikerrel itt működő Gotescha Lajos tornatanár helyét foglalta el, ki azóta
mai napig a tanulóság tornázási erejét, ügyességét
országosan m éltatott s többször kitüntetett szép si
kerrel vezeti.
1881. ja n u á r 28-án a 32 és '/••* év óta alkalm a
zott Szemián Dénes agyszólhiidésben váratlanul el
halván, helyébe helyettes tan áru l Gajdács Pált hívta
meg a fentartó esperesség. Ez azonban m ár 1882-ben
Tótkomlósra választatván, tanszékét dr. Zsilinszky
Endrével tölté be az esperesség. Koren István 50
S z a rv a si G y m n . T ö r té n e te .
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éves tanári m űködésének édes-kinos terhe alatt ki
fáradván, 1883-ban nyugalom ba vonúlt. Helyét
1883/é-ben Mocskőnyi Józseffel tölté be az esperesség. Minthogy pedig Tatay István, a jeles tanférfiú
és igazgató, egészségében m egrendülve az esperességnek osztatlan, lekötelező és sokszorosan ismételt
m arasztalása ellenére szintén nyugalom ba vonult
1884. február 10-én, ennek helyét 1884/r,-ben Kutlik
E ndre foglalta el.
E zután B enka Gyula igazgatása alatt gyors
egym ásutánban változott a tanszemélyzet, m ert ré
szint Kicska D ánielnek nyugalom ba vonulása (1887.
őszén), részint dr. Zsilinszki E nd rén ek önkénytes
kilépése, részint és főként az 1883. XXX. közép
iskolai törvényczikkely életbe léptetése, utóbb a
görög nyelv önkénytes tantárg y g y á tétele, pótló
tanfolyam ok behozatala évről-évre sürgette a tan 
személyzet növelését s ezzel m egifjodását. Ezen
személyi változások napjainkig tartan ak s nehezí
tik az alkalm azott tanerők m unkakörét, a meny
nyiben az időnkénti változások a szerepkörök
változását is elkerülhetlenné teszik. 1885-ben Neu
m ann Jenő lett előbb helyettes s utóbb rendes ta
nárként alkalm azva, kit aztán Kemény Árpád, Csemetey K ároly (1889.) s V arga József tanítóképző
ben tan ár követtek. Midőn aztán (1891.) a 35 év óta
működő Lányi G usztáv és a 38 éven át tanárkodé
Szendy (előbb Golnhofer) György hivatalos műkö
déseikben ismétlődő súlyos betegeskedések által
m egzavart tanférfiak is nyugalom ba vonultak, ezek
helyébe meg lettek választva Krajcsovics Soma,
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Liska János és P etry Gyula. Mihálfi Józsefnek a
tanév nyiltakor 1892. őszén bekövetkezett halála
után ennek helyét Valentinyi Jen ő foglalta el s a
m unka folytonos növekvésének kényszere alatt a
távozó Kemény és Csemetey helyébe Grósz Albert,
Sziráczky Gyula, Kárpátliy A rth ú r és Zuberecz Pál
lettek helyettes tanárokul m egválasztva. Midőn az
tán a 40 évi tanárkodása után nyugalm át méltán
óhajtó Szemián Dániel elhagyá tanszékét (1893.)
ennek helyébe Papszász G yula s a Debreczenbe
távozó V arga József helyébe a tanitókőpzőhez
Adámy Rezső lettek tanárokul alkalm azva.
Hogy pedig ezen körülbelül 72 főnyi tanári
nemzetséget nem a jó fizetés előnye, nem is a tár
sadalmi állás előkelősége, de legtöbbjét a protes
táns köznevelés ügyének szeretető tarto tta fen küz
delmes, de dicső pályáján, azt a tanári fizetések
felsorolása eléggé m egvilágosithatja.
Skolka A ndrás igazgatónak fizetése volt 1802-től
1808-ig évi 300 váltó forint, 20 köböl búza, 10 öl
tűzi fa, fűtő szalma kellő m enynyiségben s a beirott tanulóktól tandíj czimén fejenkint szedett 4
váltó forint. (3 tartozott azonban az általa szedett
dijakból fizetni a vele együtt m űködő tan ártársa
kat, kik nagyobbára csak ú g y segítettek anyagi
helyzetükön, hogy a jobb m ódú tanulókat külön
díjazásért m agánlag oktatták. L akást Skolkának
a br. W enckheim család sa já t kastélyában adott,
hol ő az első években a nyilvános tanítást is
végezte.
Midőn Krizs György 1806-ban rendes tanárrá
8 *
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lett előléptetve, akkor fizetését az esperessé«' 50
váltó forintban, 10 m érő malombeli vám búzában,
5 öl tűzi fában s kellő m enynyiségü fűtő szalm á
b a n állapította meg s m egengedte, hogy ezen felül
tanítványaitól fejenként 1 forint tandijat is szed
hessen. Körül-belül ennél is kevesebb volt a helyet
tes tanári minőségben alkalm azottak évdija 1810-ig.
A tanári fizetések rendezésének ügyével fog
lalkozott a fentartó esperesség 1810-ben a szarvasi
közgyűlésen, midőn a rendes tan ár évdiját 400 váltó
forintban, 48 pozsonyi m érő vegyes gabonában, 4
öl tűzi fában, 8 kocsi szalm ában s szabad lak ás
b a n s a helyettes ta n árét 100 váltó forintban, 12
pozsonyi mérő vegyes gabonában és szabad lakás
b a n állapította meg. A devalvatio korában (1811—13)
aztán e szűkös fizetés sem volt megadható. De a
tan áro k ennek daczára helyt állottak most m ár
aligha lelkesedésből, de m int a sülyedő hajó k ét
ségbeeséssel küzdő utasai, kényszerűségből.
A társadalm i igények fokozódásával az espe
resség közgyűlésének h atáro zata szerint az igaz
gató fizetése volt 1842-ben 500 váltó forint, 24 po
zsonyi mérő búza, 6 öl tűzi fa, 6 szekér szalma, 4
hold haleszi föld haszonélvezete és szabad lakás.
A rendes tanárok fizetése m ég akkor is jóval alatta
m arad t az igazgató ezen évdijának.
Bloch (Ballagi) Móricz igazgató fizetését 1846-ban
a fentartó esperesség 300 pengő forintban (750 váltó)
24 köböl búzában, 6 öl tűzi fában, 6 kocsi szalmá
ban, szabad lakásban s 4 hold haleszi föld haszonélvezetében szabja meg. H aleszi föld nevezete alatt
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a botanikus kertnek tervezett s a városhoz legkö
zelebb fekvő urasági alapítványi földet értették a
szarvasiak, tréfásan igy okoskodván, mikor a vad
szikes területet körül árkolva m eglátták s rendel
tetéséről értesültek: lesz itt botanikus kert, ha
lesz.« Bloch igazgatása alatt a vele együtt működő
rendes tanárok fizetése volt 250 pengő forint, 20
köböl búza, szabad lakás, fa és szalma illetmény
és 4 holdnyi föld szabad használata.
Ezen nagyobbára term észetiekben élvezett fi
zetéseket alig fokozza a fentartő testület 1852-ig
valam i csekélységgel. A krim i háború idején azon
ban jő termés, fokozódó gabnaárak és általános
drágulás mellett szemszurő volt a tanári fizetések
nek e szerény m értéke. Időnként fizetési pótlékok
kal kívánta a fentartő esperesség az ínséges álla
potot enyhíteni. Azonban csak 1857-ben a N agylakon
tartott esperességi közgyűlésen lett a tanári fizetés
készpénzzé átszám ítva s előbb 600 pengő forintban
és csekélyke tandij-osztalékban, utóbb 735 forint
ban, 105 pengő forintnyi lakásdijban és a tandijjövedelem egy harm ada feletti egyenlő osztalékban
m eghatározva.
Időközben alkotm ányos életünk ú jra ébredése
óta az állami középiskolákban a tanárok fizetése
országosan szabályozva lett. Mind feltűnőbbé s
érezhetőbbé vált a nagy különbség, mely az egy
forma m unkakörben tevékeny állami s felekezeti
tanárok anyagi helyzetében előállott. Érezte ezt a
szarvasi főgym nasium ot fentartő esperesség is, hogy
a tanári fizetések fokozása s rendezése körül lénye
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ges újításokat kell tennie. Azonban a jó ak arat meg
tö rt az anyagi helyzet kényszerén s legfeljebb az
időnként előálló anyagi kedvezőbb fordulat adott
alkalm at arra, hogy a tanári fizetések drágasági
pótlék és ideiglenes fizetés javítás czimén fokoztassanak.
A főgym nasium nak a bizonytalan önkénytes
adom ányok mellett legfeljebb a tandíjból eredő be
vételei képezvén m enynyire anynyira biztos jöve
delmi forrását, b á r tartózkodással, de ennek foko
zását kim ondá a fentartó esperesség. Ez alapon
aztán 1889-ben, utóbb 1890-ben s végül 1893-ban
lettek a ta n ár fizetések ú jra és ism ét szabályozva.
Az évente ingadozó s mégis sok bal m agyarázatra
okot adó tandijakban való osztozás a közoktatási
korm ány sürgetésére eltöröltetett s a lakáspénzzel
együtt előbb 840 frtot kitevő tanárfizetés 1050 fo
rin tra s végre lakáspénzzel együtt 1200 írtra lett
emelve. íg y áll a tanárfizetések ügye ma is Szarva
son. A rendes tan ár kap 1000 frt törzsfizetést és
200 frt lakás pénzt, a helyettes tan ár 600 frt törzs
fizetést és 200 frt lakás pénzt. M indenesetre bántó
fogyatékossága ez napjainkban a főgymnasiumnak,
kivált ha a korpótlék teljes hiányát s a nyugdíjazás
bizonytalanságát is hozzá gondoljuk e helyzethez.
Annyi azonban bizonyos és hálás felemlitésre méltó,
hogy a fentartó esperesség m egtette az erejétől
függőt, hogy alkalm azott tanárain ak anyagi hely
zetén könnyítsen. A mai m egváltozott közgazdasági
viszonyok mellett, midőn az alapítványi föld évi
term ésének értékesítésében is sokszor megcsal a
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legóvatosabb szám ítás, bizalommal fordult a fentartó esperesség az államnak törvényben körül Írott
évi segélyezéséhez. Évente előterjesztette a főgymnasium anyagi helyzetét, ismételve kérte az évi se
gély kieszközlését annak eleven érzetében, hogy
93 éven át önerejéből fentartott tanintézetének hely
zetén könynyiteni s jövő fejlődését a törvény és
kor kívánalmaihoz mérten előmozdítani m aga ere
jéből alig volna képes. A zonban m indeddig türel
mes várakozásra lett az esperesség utasítva, b á r
nem ejté el a rem ényt, hogy az állam elismerve a
szarvasi főgym nasiuinnak a messze m últban telje
sített szolgálatait s a történeti fejlődésen alapuló
jogosultságát és életképességét, előbb utóbb megkönynyiti a fentartó gondjait s küzdelm eit az évi
segélyezés m egadásával.
És a főgym nasium nak anynyi m egpróbáltatá
son s változáson átment tan ári testületé, mely több
emberöltőn át mintegy 72 főnyi hadcsapatot tett ki
eddig, a protestáns és m agyar hazafias köznevelés
ügyének szeretete és kötelességhű szolgálata által
ily szegényes, vagy legalább is szerény évi díjazás
mellett lelkesen közre működött. Autonom szerve
zetében m aga szabályozta önmagát. Menten minden
hivatalos hatalom kényszerétől, legfeljebb közösen
hozott határozatai s m egállapodásai irán t való tisz
teletből s ügybuzgóságból, vagy tán épen egyik
másik igazgatójának személyes példájától buzdítva,
dolgozott, fáradozott a köznevelés és tanítás érde
kében úgy, hogy sem az ellenszenvnek, sem az
irigységnek, sem a kifogásokat kereső jogos birá-
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latnak lényegesebb panaszra, bántó m egrovásra,
megalázó beavatkozásra eddig okot nem szolgál
tatott.
Lehettek, voltak is a tanári testületben olykor
gyenge, fogyatékos képzettségű ta n e rő k ; lehetett s
volt is a tanulóság időnkénti beteges fejlődése, ki
kitörő szabadossága szükebb vagy tágabb körben,
észrevétel és tán megrovás tárgya i s ; de a ta n ár
kar kötelesség m ulasztásról, erkölcstelen irá n y z at
ról, haza fiatlanságról, s az ifjúság lelki világát
megmételyező jellem telenségről vádolva vagy csak
annak egyike-másika is fegyelmi vizsgálat alá vetve,
büntetve, elmozdítva — hála a jó Istennek — nem
volt soha. V ajha a m últak e sokra kötelező emléke,
melyben a tantestület hivatásának szeretete s ko
moly erkölcsi felfogásra valló protestáns életnézete
nyert eddig kifejezést, kötelező s irányzó befolyást
gyakorolna a jövőre is !
X.

(Jz alkalmazott tanárok
társadalmi s irodalmi működésének
élefiraíos ismertetése.
Félek, hogy a tanári érdem egyoldalú becslé
sének hibájába esem, midőn a főgym nasinm nál ed
dig alkalm azott tanférfiak társadalm i s irodalmi
működésére rövid visszapillantást vetek. Meg va-
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gyök arról győződve, hogy iskolai működésében
lehet egyik másik tanár jeles, pótolhatlanűl eredeti,
a tanulóság értelmi és erkölcsi fejlesztésében áldá
sos és közhasznú, még ha tán vagy nagy önbirálatossága, vagy csekély dicsőségvágya, vagy sze
rény anyagi helyzete nem engedik, hogy a társa
dalom ban vezérszerepet gyakoroljon, vagy épen
irodalm ilag hírnevessé, legalább említésre méltóvá
váljék. H álás visszaemlékezésem tiltakozik a sze
mélyes becslés azon egyoldalúsága ellen, melynél
fogva sokan a tanári érdem et csaknem kizárólag
onnan szám ítják, hogy minő társadalm i befolyást,
vagy irodalm i m unkásságot fejtett ki tanárkodásá
nak ideje alatt a gymnasiumi tan ár. Egykori taná
raim ra s mostani tanártársaim ra örömmel gondolok
s mondhatom ismertem s tiszteltem közöttük áldott
emlékű lelkes tanférfiakat, kik sem társadalm ilag,
sem irodalm ilag a hir szárnyain m agasra nem tör
tek, de ezek daczára kötelességhűségükre, ifjnbaráti szeretetükre, példás jellem ükre s miveit lelkü
letűkre nézve a jelesek jelesei gy an án t tündököltek.
E lőre bocsátva e megjegyzést, betűrendben felso
rolom az esperesség által fen tarto tt előbb m.-heré
nyi s most szarvasi főgym nasium nak társadalm ilag
vagy irodalm ilag ism eretesebb tanárait, a mint
alább következnek.
A dám y Rezső született 1850. deczember. 26-án
Sem ptén N yitra várm egyében. Gymnasiumi tanul
m ányait Nagy-Szombatban végezte. Tanulótársaiból
énekkart szervezett s annak választékos szép éne
kével emelte a nyilvános isteni tiszteletet. A buda
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pesti és bécsi egyetem eken az orvosi szakot hall
gatta, de e mellett folytonosan látogatta a zene
intézeteket is. 1870-ben a budapesti nemzeti zenedé
től zenészed oklevelet nyert. E zután művészi tanul
m ány és próbálkozás izgalm ai között élt, beutazván
E u ro p a nagyobb városait, mig végre mint orgo
nista Beszterezebányán n y ert alkalmazást, a hol
egyúttal az ág. ev. algym nasium tanulóságát ének
lésre s zenére tanitá. 1893-ban a szarvasi főgymhasium m al szerves kapcsolatban álló tanítóképző
ben tanári minőségben alkalm azva lévén, a zeneés ének-oktatás mellett a nyelv- s egészség- és
gazdaság-tani oktatással is foglalkozik. Nemcsak
m int fáradhatlan karvezető, de m int zeneszerző is
ismeretessé tette nevét úgy zongorára alkalmazott
szerzeményei, dalkarok által kedvelt nép- és mű
dalai, mint legújabban szerzett vig operettje által,
melyet a népszínház igazgatósága méltánylott, m ert
előadásra elfogadott. N apjainkban ő a főgynasium
tanulói dalkarának (cantus) karvezetője, a helybeli
polgári leányiskola zenetanára, az újonnan szerve
zett szarvasi társaskör zene- és énekügyi szakosz
tályának igazgatója, kinek vállalkozási kedve s
buzgőlkodása nélkül művészi előadás alig rendez
hető Szarvason.
Benka Ádám született 1785-ben A rany-Pata
kon Sáros várm egyében. Mint népiskolai növendék
kiolthatlan tanulási vágyával tűnt fel s ezért a falu
lelkésze az eperjesi collegiumhoz ajánlá, hol csak
hogy tovább tanulhasson, a kisebb tanulók taní
tásából s az iskola jótétem ényeiből tartotta fen
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magát. Mint végzett theologus, a tübingeni egye
temet kereste fel s korának jeles tanférfiaival meg
ismerkedve s általuk irányozva és serkentve űzte
a legkomolyabb önképzést. E zért fölhívást is k a 
pott arra nézve, hogy m ag át tan árrá kiképezvén,
Némethonban megtelepedjék. H aza érkezve előbb
Eperjesen működött s kiv ált klaszszikai m űveltsé
gével hatott az őt szerető tanulóságra. Mint jó hirü
fiatal tan árt m eghívta a békés-bánáti esperesség
m.-herényi főgymnasiumához 1815-ben. H elyét mint
igazgató-tanár csak 1816-ban foglalhatta el. Mint
képzett theologus a ném et és tót nyelvű istentisz
teletnél szónoklataival feltűnt. Iskolai beszédei,
templomi szónoklatai szorgalom ra, nagy olvasott
ságra, komoly protestáns felfogásra és életnézetre
vallanak s írásos sokszorozásban sokáig közkézen
forogtak. Tanítványaira férfias komolysága, erkölcsi
szigora, klaszszikai tanulm ányainak mélysége, törhetlen m unkássága és kötelességhűsége által anynyira hatott, hogy a jeles egyházi szónok és későbbi
su p erin ten d ed , Székács József, mint egykori ta
nítványa önvallom ásaiban hálásan emlékezett meg
róla, m int kitől a szónoki kísérletekre és klaszszi
kai tanulm ányokra leginkább találta m agát utasítva
és kötelezve. Szerencsés volt Ilonka Ádám abban
is, hogy felléptével az iskola és templom irán t fel
fokozta az érdeklődést s társadalm i befolyásával
ébren tartá kortársainak a protestáns közművelő
dés iránti áldozatkészségét. Erős vérhányás követ
keztében javakorában váratlan u l elhalt 1829. feb
ru á r elején.

124

Benka Gyula, az előbbinek unoka öcscse, szü
letett 1838. április 8-án B.-Csabán. Tanulm ányait a
szarvasi főgym nasium ban s a bölcsészet-theologiai
tanfolyam okat Sopronban s Pozsonyban végezve,
úgy a dunáninneni, m int a bányakerületi vizsgáló
bizottság előtt a hitjelölti vizsgát letette. Ezután
m agánnevelő lett, hogy keresm énye felhasználásá
val a külföldi egyetemeken tanulm ányait folytat
hassa. B erlinben Zsilinszky M ihálylyal, Győry Vil
mossal együtt látogatván az egyetemi előadásokat,
bölcsészeti s nyelvészeti tanulm ányok mellett a jeles
K rüger s kivált Marx B ern át vezetése mellett zene
tanulm ányokat is űzött. Még m int pozsonyi theologust
(1858.) fölhívta az esperesség, hogy a szarvasi főgym nasium tanszékére gondolva, m agát tan ári pá
lyára képezze. E fölhívás ismétlődött, midőn Benka
a külföldi egyetemeken tanulm ányainak élt. Ezért
az ú tjá b a n található tan- és nevelő-intézeteket szor
galm asan látogatta s tanulm ány czéljából azon kor
jeles tanférfiaival m egismerkedett. 1861-ben a békési
esperesség a szarvasi főgynasiumhoz B enkát taná
rul m eghivá, de kérelmét m eghallgatva, megengedő,
hogy tanszékét csak 1862. őszén foglalhassa el s
addig elméleti tanulm ányai mellett főként a kül
föld jobb berendezésű tanítóképző intézeteit láto
gassa meg. H aza érkezve úgy a főgym nasium ban,
mint a vele kapcsolatban álló tanítóképzőben nyert
alkalm azást. A társadalm i élet élénkítése és a jó
ízlés fejlesztése czéljából, tan ári alkalm aztatásának
első éveiben férfi-dalkart szervezett s azt 16- 18
éven át vezette. Mint végzett theologus többször
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föllépett tanártársaival váltakozva a templomi szó
széken is s világi és egyházi zeneszerzeményeivel
templomban s hangversenyeken. K iadatlan egy
házi m üveit tanítványai ma is sokfelé használják.
Bölcsészet-neveléstani s iskolaszervezési és kor
mányzási kérdésekkel foglalkozó czikkeit gyakran
olvashatta a közönség az iskola évi értesítőiben,
melyeket 1884-től ő szerkesztett. E zen kívül mint
a helybeli s vidéki lapok m unkatársa, m int az ol
vasó-körök sokszor fölkért előadója és felolvasója
iskolán kívül is a közművelődést telhetőleg szol
gálta. B ár alkalm aztatásának kezdetétől mai napig
többfelé k a p o tt előnyösnek ígérkező meghívást,
mint a szarvasi főgymnasiumnak tan ári árvája,
egykori növendéke és jótétem ényese, soh’se tudta
m agában legyőzni a hála kötelezettségét s meg
maradt az intézet kötelékében. 1884-től a főgymnasinm igazgatója. A szarvasi tanitó-egyesületnek s
a társaskörnek elnöke.
Bloch (Ballagi) Mór született 1815-ben Inóczon Zempléni várm egyében. Szegény sorsú izra
elita családból szárm azván, szellemének első táp
láléka a biblia és a talm ud volt s m ár gyerm ek
korában hű és terjedelmes emlékezetével és nyel
vészeti érzékével meglepte tanítóit. Tanulm ányait
N agy-V áradon, Pápán folytatván, utóbb nevelősködött. Önképzéséhez némi pénzt szerezvén, a
technikai p ály ára lépett. 1839-ben a párizsi techni
kán, 1842-ben a theologián Tübingenben találjuk
őt, hol a tudori oklevelet megszerezvén, protes
tánssá lett. 1844-től V ajda Péter aján latára a
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szarvasi főgymnasiumlioz tanárul m egválasztatott
s előbb mint tanár, utóbb mint igazgató sokoldalűlag befolyt ez intézet jó hírnevének emelésére.
1848-ban a szabadságharcz vihara őt is k irag ad ta
békés családi otthonából s kedves tanszékéből, hogy
aztán ezt soha többé el se foglalhassa. Mint Békés
várm egye táborkari tudósítója, utóbb mint Görgei
A rthúr oldalán m űködő hadelnöki titkár a politikai
villongások csillapultával sok zaklatásnak s vizs
g álatnak lett alávetve s végre is a nyilvános taní
tástól eltiltatott. Midőn végre ügyét tisztáznia si
került, a kecskeméti ev. ref. theologiánál s 1855-től
a budapesti uniált protestáns theologiai intézeten
lett tanárul alkalm azva. Már Szarvason tartózko
dása alatt Réthy L ipőt nyom dáját nagyban foglal
koztatta irodalmi m űveivel s törhetlen m unkakedve
a theologiai, bölcsészeti, nyelvészeti tanulm ányokra
utalva őt, e tanulm ányok körében mind sokolda
lúbbá s mind tekintélyesebbé vált. R öpiratai s ko
moly tanulm ányra valló bölcsészeti, theologiai, nyel
vészeti művei, mint a kor tudom ányos és társadalm i
fejlődésének gyökérszálai mindenbe behatoltak s
bele mélyedtek, s mindenfelé elterjedtek. Ezek rész
letes felsoi’olásától annál inkább tartózkodom , m ert
az újabb kori hazai tudom ányos irodalom története
úgy is dicsérőleg felsorolja Bloch (Ballagi) tudo
mányos érdemeit. Nem hallgathatom el azonban
azt, hogy törhetlen és kimerithetlen irodalmi és
társadalm i m unkásságának m éltatásakép a m agyar
tudom ányos akadém ia előbb levelező, utóbb rendes
tagjául választá B allagit, Ő Felsége királyi ta n á 
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csosi méltósággal kitüntető s a budapesti társas
körök s kivált a protestáns egyházi hatóságok és
egyesületek sokszoros érdem einek m éltatása gya
n án t mindenféle bizalmi és tiszteletbeli állásaikkal
m egajándékozták e jelesünket. M eghalt Budapesten
1891. julius 5-én.
Boszy M ihály előbb m.-herényi gymn. tanár,
utóbb 1816—1818-ig b.-csabai lelkész, németül és
tótül írogatott ős Shakespeare több színm űvét tót
nyelvre forditá. Merész vállalat lehetett ez oly idő
ben, midőn sem a választott nyelv irodalmi fejlett
sége, sem az alföldi tótság szépészeti ízlése nem
állott összhangjaiban a vállalkozás nehézségével.
Tót színház ős előadó tá rsu lat hiányában e munka
kéziratban m aradt s b á r szavahihető kortársak dicsérőleg emlegették, ma végkép elkallódott.
Dalion Gyula Lajos született 1827. f 1884.
szept. 2-án. Mint főúri családok gyerm ekeinek Men
tora, újabb nyelvekben való nagy jártasságának
előnyeit értékesítve, beutazta E urópa nyugoti or
szágait. 1853-ban a szarvasi főgymnasiumnál lett
alkalm azva s tanított 1855 őszéig, a mikor sok pró
bálkozás után a budapesti tudomány-egyetemre
került, mint az angol nyelv és irodalom magán
tan ára. Nemcsak a szépirodalm i lapokba.dolgozott
m ütörténeti, szépészeti és irodalom történeti ismer
tetéseket és fejtegetéseket, hanem ki is adta ma
g y a r nyelven angol nyelvtanát, angol olvasóköny
vét s angol-magyar és m agyar-angol szótárát s an
golból fordított elbeszéléseit és neveléstani irány
müveit. Alkotmányos életünk hajnalán Pestvárm e
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gye m ásod-tanfelügyelőjévé lett kinevezve s ezen
tisztében érte halála.
D elhányi Zsigmond, született Csőváron 1825.
prot. lelkészi családból. Tanulm ányait Selmeczen,
Pozsonyban, Jenában végezvén, előbb O sgyánban,
utóbb Rim aszom batban tanárkodott, mígnem 1855.
őszén Szarvasra kapott m eghívást, hol azóta törhetlen m unkakedvvel és h á lá ra kötelező szép siker
rel tanít. Magyar nyelvi tanításához segédeszkö
zül kiadta «Olvasó-könyvét» a gymn. I. és II. osz
tálya szám ára, moly választókossága és didaktikai
beosztása miatt több k iadást ért s ma is h aszn á
latban van. Mint a közétkezőnek (alumnem és convictus) harmincz év óta gondos felügyelője ezrekre
menő tanuló ifjak anyagi ellátásáról atyai szeretet
tel gondoskodott s ma is gondoskodik.
Domanovszky Endre született 1817-ben novem 
b e r 17-én Tótkomlóson, Békésvárm egyében. Tanul
m ányait a Mező-Berényből Szarvasra áttelepített
főgym nasium első növendékei között kezdvén, Po
zsonyban folytatta. Több évi nevelősködés után
a ném et egyetemeken, kivált Halléban három éven
át bölcsészeti tanulm ányokkal foglalkozott. 1850-ben
a szarvasi főgymnasium egyik tanszékét elfoglal
ván, m int tanár és m int igazgató, tudom ányával,
em berszeretetével s a protestáns iskolai érdekek
védelm ében kifejtett buzgóságával sokat tett a fő
gym nasium fölvirágoz tatására. Utóbb a soproni íőgym nasium hoz m eghívást kapván, 1854-től e láto
g ato tt tanintézeten, úgy a főgym nasium ban, mint
a theologián a történelmet, m agyar nyelvet ős iro
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dalm at, s a bölcsészeti szak tan tárg y ak at világos,
lelkes, szépségénél fogva élvezetes előadásával és
nyílt őszinteségével s eredetiségével az ifjúság előtt
kedvessé tette. Sopronból a nagy-szebeni jogaka
démia tanszékére lett kinevezve s ennek m egszűn
tével B udapestre költözött, hol azóta általa kedvelt
bölcseletének él. Mint szarvasi és soproni tanár,
sikerrel buzgólkodott az önképzőkörök életrevaló
ságán az által, hogy az általa m unkálkodásra szok
tatott ifjúságnak szépészeti, szónoklási, s irodalmi
képzettségét a szorosabban vett iskolai feladatok kö
rén túl tapintatosan előmozdította. Bölcsészettörténeti
nagy m unkáját a m agyar tudom ányos akadém ia az
zal tüntette ki, hogy 1871-ben levelező tagjai közé
választá. Az akadémiai ülések és a gazdag könyvtárak
legszorgalm asabb látogatója, f 1895. ápr. közepén.
Dorner József 1853- 1860-ig a szarvasi főgymnasium nak rendes tanára, m ár tanárko d ását meg
előzőleg a magy. kir. term észettudom ányi társu lat
nak munkás tagja volt, ki a nemzeti muzeum ter
mészetrajzi tárának érdekében s annak m egbízásá
ból hazánk déli vidékén s a B alkán félszigeten
több tudományos czélu u tazást tett s tapasztalatai
ról felolvasásokat tartott. 1858-ban a m agyar tud.
akadémia levelező tagjává választatott. Mint szarvasi
főgymn. tanár, tanítványai szám ára több jeles és
a maga idején hézagpótló tankönyvet irt. Ilyenek:
ásványtan az algymnasium és ugyanez a felgymnasium szám ára; állattani, növénytani, vegytani tan 
könyvei. Több jeles term észetrajzi értekezése látott
napvilágot a m. tud. akadém ia értesítőiben, épen
S z a rv a si G y m n . T ö rté n e te .
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úgy, m int a szarvasi főgym nasium program m jaiban. 1860-ban a szarvasi gym nas. tanszéket a bu
dapestivel cserélte föl, de m aradandó emléket ha
gyott h á tra Szarvason is az intézet term észetrajzi,
főleg növénytani, állattani s ásványtani gyűjtem é
nyeinek rendezésében s fárad h atlan fejlesztésében.
M eghalt Budapesten, 1873 deczemb. 15.
Greguss Ágost (irodalm i néven előbb Gerő),
az eperjesi s utóbb pozsonyi bölcsésznek, Greguss
M ihálynak fia, született 1825-ben Pozsonyban s
m eghalt Budapesten 1882. Tanulm ányait Pozsony
ban igen ifjan befejezvén, G énuában s H allében
bölcsészeti szakra készült. Szarvasra tanárul meg
h iv a tv á n 1846—1849-ig a főgym nasium nál műkö
dött, de rövidre szabott s a szabadságharcz által
végkép m egzavart tan ári foglalkozását felsőbb tila
lom kényszeréből abba hagyván, B udapestre köl
tözött, hol sok oldalú irodalm i m űködéséért köz
elism erést aratott, s m int ilyen a m agyar tud. aka
dém ia rendes tagja s a K isfaludy-társaság titk ára
s utóbb igazgatója lett. E zután politikai s szépiro
dalm i lapoknak hol szerkesztője, hol nélkülözhetet
len m unkatársa gyanánt látju k feltűnni, ki egész
életét az irodalomnak s a tudom ánynak szentelé.
Még szarvasi tanárkodása alatt kiadta az Edzdalokat, a Futárt, a V illankákat. Lázas irodalmi te
vékenységét kissé m egakasztá a szabadságharcz,
m elyben ő is letette a tollat, e jobbik fegyverét,
hogy azt a rosszabbal, a karddal, cserélje föl.
1849-ben a K isfaludy-társaság pártfogása mellett
k iadta »A szépészet alap vo n a la i» czimü müvét,
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hogy később, mint a m agyar kir. tudom ány-egye
tem tanára is főleg bölcsészeti, széptani s szépiro
dalmi tanulm ányaival gazdagítsa nemzeti irodal
munkat. Szeretetteljes kedélyével és jótékonyságá
val kiváló befolyást gyakorolt a tan ári pályára
készülő fiatalabb nemzedékre, mely ma is hálásan
áldja emlékét.
Haberern Jonathan született 1818-ban Felkán
a Szepességen, meghalt 1880-ban B udapesten. Kés
márkon és a m agyar nyelv érdekében Miskolczon
végezvén gym nas. tanulm ányait, utóbb Je n á t s
Berlint látogatta meg, hol nyelvészeti s bölcsészeti
tanulm ányokat űzött. H aza térve, előkelő családok
nál nevelősködött, mig 1852-ben a szarvasi főgymnasium tanszékére m eghívást kapott. C sakham ar
ez intézet igazgatójává emelte a fentartó testület
közbizalma. A Bach-korszak kínosabb n ap jait az
intézet érdekeinek védelm ében tölté, mig 1858 őszén
B udapestre távozott az uuiált prot. theologiai inté
zet egyik tanszékére. A mikor aztán ez intézet
tisztán ev. reform, theologiai intézetté alakult át,
leköszönt, s mint a magy. tudom ányos társaság
levelező tag ja s egyetemi m agántanár, az iroda
lomnak élt. Megírta Melanchton Fülöp életét (1860.)
fordította Aristoteles három könyvét a lélekről
(1865). Mint a szarvasi főgymnasium igazgatója az
évi értesítőben bölcsészet-neveléstani értekezéseivel,
kivált eszmei felfogásának nemessége által keltett
közérdeklődést a léteiéért küzdő tanintézet sorsa
iránt vidékszerte.
Kicska Dániel született 1814-ben Schüttrisz9 *
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bergen Selmecz m ellett s meghalt 1889. őszén
Szarvason. Gymnas. tanulm ányait Selmeczen vé
gezvén, 1836-ban Pozsonyban a bölcsészet theologiai tanulm ányokra szentelte m agát. A liitjelölti
vizsgálatot fényes sikerrel megállván, Jén áb a ment,
hol szorgalm a és klaszszikus latinsága a nyelvészek
társaságáb an feltűnővé tette őt. 1845—1857-ig NagySzelezsényben lelkészkedett, honnan a szarvasi főgymnasiumhoz m eghivást kapott. T anári m unkás
ságának sikerét fokozni óhajtván, k iadta «Vadé
mecum» czimü görög igetanát és szótárát A radon
1866-ban. Összeállította a tanítóságra készülő ifjak
szám ára vázlatos, de kiadatlanul m aradt tót-nyelv
tan át és Sechter nyom án szerkesztett zeneelméle
tét. A főgymnasium évi értesítőiben több jeles egy
házi beszédeivel találkozunk, melyekben úgy mint
úrvacsorához előkészítő felszólalásaiban is, erede
tiség és protestáns vallásos tiszta nemes felfogás
eg y arán t lekötelezik az olvasót. 1887-nek őszén
nyugalom ba vonult, de azt kevés ideig élvezhető
halála miatt.
Koren István született 1805-ben D omonyban,
s m eghalt 1893-ban Szarvason. A szomszédos
Ikladon németül m egtanulván, Selmeczen végezte
a gym nasium ot s Pozsonyban a bölcsészet-theologiai tanfolyam okat. E zután, mint szegény iparos
családnak gyermeke, hogy m agasabb tanulm ányait
folytathassa, a nemes Osztroluczky családnál nevelősködött. Vallásos kedélyében szerény alázatos
sággal emlékezvén m eg ifjú koráról, többször h á 
lásan emlegető, hogy társas miveltség dolgában
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többet tanult nevelősködése alatt a nemes lelkű
házi asszonyságtól egy év alatt, m int összes selmeezi és pozsonyi iskolázásának idején. 1832-ben
B eszterczebányán tanítóvá lett ugyan, de rövid idő
m úlva az aszódi algymnasiumhoz tan ári minőség
ben m eghívást kapott. Lelkesedésében s törhetlen
m unkásságában itt éveken át egy m aga tanitá az
algymnasium négy osztályát, még pedig oly siker
rel, hogy a különben is kedves fekvésű kis gym
nasium keresetté lett. A naponként ismétlődő sisiphusi m unka sem törte meg a javabeli férfi vállal
kozási kedvét s az iskolai m unkán kívül prédikálgatott, sőt a zenéből s franczia-nyelvből magán
ó rák at is adogatott. H áza valóságos nevelő intézet
volt, hol udvaron, szin alatt, szobákban, mint a
méhek dongtak, szorgalm atoskodtak a tanulók. Je 
les tanítványai között sokszor emlegető a tanári
k a r ezen érdem dús nestora a Földváry, Osztroluczky, Kemény, Sárkány, E sztergály családok
szorgalm as gyerm ekeit s főleg Petőfi Sándort.
1856-ban Szarvasra kapott m eghívást. Fájó szívvel
h agyta el a kis Aszódot, hogy Szarvason a h ar
madik és negyedik osztály vezetésében próbálja ki
tanítási s nevelési tapasztalatait. A rendes gymn.
tantárgyak körén kívül nagy szeretettel foglalko
zott a tótnyelv tanításával. E czélra kiadta Wzorky»
czimii nyelvtanát. Mint fáradhatlan botanikus az e
szakban kiváló tudósok sokaságával összeköttetés
ben állott s gyűjtéseit szívesen m egosztotta olya
nokkal, kik vállalata iránt érdeklődtek. A főgymnasium értesítőiben is leginkább az Alföld flórájá
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nak ism ertetésével foglalkozott, de föllépését min
dig örömmel fogadták az e szak iránt érdeklődők.
5000 példányt m agában foglaló s jól rendezett bo
tanikus gyűjtem ényét a szarvasi főgym nasium ra
liagyá, hogy a hervadó virágok is hirdessék az ő
h erv ad h atlan tanítói bnzgóságát. 1884-ben 50 évi
ta n árk o d ásá t megelégelve, nyugalom ba vonult, me
lyet kilencz évig tűrhető jó egészségben élvezett
szerettei körében.
Krajcsovics Soma született 1856. április 1-én
Szarvason. Gymnasiumi tanulm ányait Szarvason
elvégezvén, á m agyar királyi tudomány-egyetemen
ta n ári pályára készült. F ő ú ri családoknál huzam o
sabban nevelősködvén, a tan ári oklevelet 1882-ben
m egszerző s előbb a b.-csabai algymnasiumnál,
m ajd 1889-től a szarvasi főgym nasium nál alkalm a
zást nyert. Mint a m agyar és német nyelv s iro
dalom tan ára évek óta szép sikerrel vezeti a ta n u 
lóság V ajda-körét s irányzó befolyást gyakorol az
ifjúság aesthetikai fejlődésére. A Zrinyiaszról Írott
fejtegetése a szarvasi főgym nasium értesítőjében
m egjelenvén, közelebb s tág ab b körben feltűnést s
elism erést keltett. U gyancsak a Zrinyiaszról a philologiai közlönyben bővített és átdolgozott m unká
lat jelent meg a szerzőtől 1895-ben, mely komoly
tanulm ányról tesz tanúságot. A helyi és vidéki la
pokban avatott színi b írálataiv al sokszor találkoz
hatni. A szarvasi társaskör szavallati szakosztályá
nak igazgatója.
K atiik Endre született 1860. febr. 10. B u d a
pesten. Gymnasiumi tanulm ányait a főváros ág. ev.
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főgym nasium ában végezvén, a m agyar kir. tudo
mány-egyetemen tan ári pályára készült s 1884-ben
a klaszszika-philologiára s bölcsészeire képesítési
oklevelet nyert. 1885-től a szarvasi főgymnasiumhoz
tanárul m egválasztva a latin és görög nyelvet s
irodalm at s a vallástaniakat, mellesleg a gyorsírást
sikerrel tanítja. E mellett az ipariskola igazgatója
s a községi iskolaszék elnöke. A rajztan itás lélekképző befolyásáról írott értekezése a főgymnasium
értesítőjében ez irányú szakképzettségét is bizo
nyítja. A helyi lapoknak évek óta szorgalmas
m unkatársa.
M agda Pál született Rozsnyón 1770-ben Gömör várm egyében, meghalt N yíregyházán 1840-ben.
Tanulm ányait a hazai tanintézeteken végezve a
külföldi egyetem eket m eglátogatta. E zu tán Csetneken, Sajó-Gömörben, Lőcsén, B eszterczebányán,
Sopronban, Sáros-Patakon, Karlóczán s végre
1834 1840-ig Szarvason tanár volt. Több érteke
zésével, bölcsészeti, néprajzi, statistikai közlemé
nyeivel keltett feltűnést a felső m agyarországi Mi
nervában s az iskolai értesítőkben. Figyelmet
érdemlő m ü v e i: a katonai határőrvidék néprajza,
statistikája és geographiája, a m ezőgazdaság sza
bályainak gyűjtem énye. A külföldi, főként a német
lapokba is több érdekes közleménye jelent meg
hazánkról s annak népéletéről. E rélyes, férfias
szigora, csaknem katonai zordon nevelési irányzata,
olykor ötletes intézkedései ko rtársait meglepték,
jobb tanítványait lekötelezték. A zonban kivételes
felfogásával, hatalm askodásával, sokszor maga
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okozta tanártársainak egyenetlenkedését és a tan u 
lóság s közönség körében félreértésekre adott al
kalmat. Küzdelmes és hányt-vetett tanári p ály áján
elfáradva, kimerülve és elkeseredve, öreg n ap jaib an
önkényt nyugalom ba vonult, melyet azonban rövid
ideig élvezett, m ert csakham ar elhalt.
M ihálfi (előbb M ihalovies) József született
1838-ban Kiszáczon Bács várm egyében s m eghalt
1892-ben Szarvason. Tanulm ányait a szarvasi főgymnasium körében végezvén, néptanítóvá lett.
Midőn azonban tanulm ányainak folytatásához m eg
szerezte az anyagi kellékeket, a B udapesten m eg
nyitott uniált protestáns theologián beiratkozott.
1860-ban előbb helyettes s utóbb tanári minőségben
a szarvasi főgym nasium nál találjuk. Mint az ifjú
ság önképző körének elnöke, mint a tanulói dal
karnak időnkénti karvezetője, utóbb mint a községi
iskolaszék elnöke, a m agánosok által fen tarto tt
polgári leányiskola igazgatója, a »Szarvasi Lapok«
több éven át ügyes tollú szerkesztője és m int a
szarvasi ipariskola igazgatója készséggel m indenütt
m egragadta az alkalm at, hogy tőle telhetőleg szol
gálja az Alföld közművelődési érdekeit. Volt éve
ken át a főgymnasium könyvtárosa s mint ilyen
tanári foglalkozásának sikerét azzal is fokozni kí
vánta, hogy több tankönyvet irt s adott ki tan ít
ványai részére. Ilyenek: a polgári leányiskolák
szám ára kiadott irálytána, olvasó- és szavallőkönyve, a népiskolai földrajz tanításához írott föld
rajzi vezérfonala, a gym nasium alsó osztályainak
szükségeihez szabott földrajza és a D ierner Endre-
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féle M agyarország történetének többszöri átdolgo
zása. Kifejtett fáradozásait Békés várm egye méltá
nyolni kívánta, m időn őt a m agyar nyelv és hazafias
szellem buzgó terjesztéséért dicsérő sorok kíséreté
ben pénzjutalom m al is kitüntette. Ja v a férfikorá
ban elhúnyt.
Mocskónyi József született Irsán 1860. október
22-én. G ymnasium i tanulm ányait B udapesten és
Szarvason végezvén, a m. k. tudom ány-egyetem en
a bölcsészeti szak ra iratkozott s az ókori klaszszikai nyelvek ta n ítá sá ra képesítő tan ári oklevelet
megszerezte. M ár egyetemi tanuló korában nevelősködött s a László Mihály-féle m agángym nasium ban bejáróként tanitgatott. 1883-ban S zarv asra ta
nári m eghívást kap o tt s azóta itt m űködik. Az
iskola évi értesítőjében közlött értekezése mellett
a »Szarvasi Lapok« és »Szarvas és Vidéke« czimü
helyi lapoknak állandó m unkatársa s a m agánosok
által fentartott szarvasi polgári leányiskolának
igazgatója volt.
M olitorisz A d o lf született Szarvason 1810. ok
tóber 22. m eghalt ugyanitt cholerában 1855. aug.
5. Gymnasiumi tanulm ányait a m .-herényi főgymnasium ban kezdé és Selmeczen befejezé. A ztán a
pozsonyi bölcsészeti s theologiai intézeten találjuk.
Miután a franczia forradalom ra tám adt zsarnoki
visszahatás idejében a külföldi egyetem ek látoga
tására engedélyt hiába kért, a bécsi egyetemen
végezte theologiai és philologiai tanulm ányait. Előbb
a Kubinyi, utóbb a Glatz családnál nevelősködött
s aztán 1828-ban a fentartó testület a m.-herényi
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főg'ymnasiumhoz rendes tanárúi alkalm azta. Foly
tonos önképzés, törhetlen szorgalom, türelm es ki
tartás mellett Molitorisz Adolf a m.-herényi s utóbb
szarvasi főgym nasium egyik legjelesebb s legszi
gorúbb tanárává képződött, kinek tanítványait,
m int m unkára szokott fegyelmes ifjúságot m inden
protestáns intézeten szívesen fogadták. H osszas ta 
nárkodásának tap asztalataira építve kiadta latin
sintaxisát, egyetemes földrajzát, szám tanát és nő
nem et nyelvtanát s ezekből, kivált az ő k itartása
s folytonos önm unkásságra utaló vezetése mellett,
szép sikerrel tanított. Ja v a korában ra g a d ta őt ki
az élők sorából a cholera 1855-ben. G yászem lékét
kegyelettel ülte meg a főgymnasium ta n á rk a ra és
annak tanulósága az 185’/6-dik tanév elején.
Moravcsik Géza született Beéren 1855. julius
28-án, Miután gymn. tanulm ányait Aszódon kezdve,
Szarvason folytatta s B udapesten befejezte a m.
kir. tudom ány-egyetem en tanári pályára készült.
Mint okleveles ta n á rt 1876-ban Réthy László elle
nében a szarvasi főgymnasiumhoz tan árrá m egvá
lasztó az esperesség. Mint a V ajda-körnek elnöke,
m int a szarvasi m agánosok által fentartott polgári
leányiskolának igazgatója befolyt Szarvas m űvelő
désére. Dolgozatai az iskola értesítőjében, a philologiai közlönyben s a helyi lapokban jelentek meg.
1892-ben a főgym nasium kötelékéből önkényt kilé
pett, hogy más tanintézeteknél keresse életterveinek
valósulását.
Oláh Miklós született 1853. ápril 18-án TiszaFüreden. Gymnasiumi tanulm ányait Debreczenben
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végezvén, a tanítói p ály ára készült. Nevelősködési
vállalatai után előbb Sámsonban, utóbb TörökSzentmiklóson nyert néptanítói alkalm azást, 1876-ban
a nemzeti torna-egyesület szakbizottsága előtt a
tornázás tán itására vonatkozó oklevelet m egszerez
vén, a szarvasi főgymnasiumhoz kapott m eghívást.
Ez időtől mai napig a tanulóság tornázási ügyes
ségét tervszerűen gyakorolja és fejleszti. A felvo
nuló díszcsapattal úgy tanítványai, m int maga
részére az országos és vidéki tornaversenyeken
több díszoklevelet, kitüntetést és jutalm at szerzett,
melyek ma a tornacsarnokot díszítik. A helyi és
vidéki lapoknak évek óta fáradhatlan m unkatársa,
költeményeivel s leiró közléseivel sok élvezetet
nyujtott az olvasó közönségnek. A mezei s falusi
tűzoltóság szám ára Írott népszerű müve az orszá
gos tűzoltó egyesület által pályanyertes mü gya
nánt jutalom m al volt kitüntetve. A szarvasi önkénytes tűzoltó egyesületnek évek óta fáradhatlan
művezetője és szakavatott tanára.
Oertl Zachariás született Poroszországban. A
m agyarországi protestáns egyházak életével meg
ismerkedni óhajtván, mint végzett theologus, uta
zásokat tett h azánkban a múlt század végén. E
kőrútjában a m.-herényi német gyülekezet benne a
jeles egyházi szónokot megismervén, 1785-ben lel
készül m egválasztotta. E gyülekezet körében aztán
1836-ig m int lelkész, s mint a békés-bánáti esperesség M ező-Berényben létesített főgym nasium ának
lelkes pártfogója s önkéntes tanára, fáradhatlanul
működött. Német nyelven kiadta «Christlich, evang.
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katechismus» czimü m unkáját, fordított németből
latinra sok szép éneket s az énektanítás jelentősé
géről a m.-berényi főgym nasium értésitőjében la
tin értekezést tett közzé. Kivált nyelvészeti nagy
képessége, theologiai széleskörű tudom ánya és vallás-erkölcstani egyházjogi vitatkozásokban feltűnő
éleselműsége által a protestáns ifjúság öntudatára,
egyliázias szellemére és hithűségére jótékony be
folyást gyakorolt. É lte végső napjaiban is szere
tettel gondolt a tanuló ifjúságra s nagyon fájlalta,
hogy a m .-berényben virágzásra indult esperességi
főgym nasium Szarvasra lett áttelepítve.
Skolka A ndrás született 1780-ban B azinben
Pózsonyvárm egyében. Miután a gym nasium ot Po
zsonyban végezte, a ném et egyetemeket kereste
föl. Már ifjú korában m elegen érdeklődött a köz
nevelés ügyei iránt. E z é rt fölkereste D essauban Basedowot, m eglátogatta Schepfenthalban Salzm annt
sőt annak vezérlete mellett és utasításai szerint
Glatz Jakabbal, mint tan ári pályára készülő, hoszszabb időn át tanitgatott is. A göttingeni egyetem 
ről a szarvasi lelkész, Tessedik hívta meg őt az
általa létesített s vezetett gazdasági tanintézethez
tanárul. Mikor aztán 1802-ben a m.-berényi főgym
nasium megnyílott, az esperesség Skolkát tette
igazgatóul, ki tudom ánya, em berbaráti szeretete,
reális irán y a által a keletkező intézet jó h írét elő
mozdító. Az Alföldre vonatkozó tanulm ányait a
Schedius-féle «Zeitschrift fü r U ngarn czimü folyó
iratban időnként közölgette s szép latin beszédei
vel a békés-várm egyei néptanítók általa szervezett
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egyletében s az esperességi közgyűléseken és isko
lai ünnepélyeken elrag ad ta hallgatóit. 1808-ban el
hagyta a m .-herényi főgymnasinmot, hogy mint
ó-verbászi lelkész az alföldi protestáns egyházi és
iskolai ügyeket to v á b b ra is szolgálja.
Pecz Gyula született 1820-ban Sopronban,
m eghalt 1882-ben Mező-Berényben. Ő a német iro
dalomban jól ism ert Pecz Leopoldnak a Shakes
peare fordítónak, törhetlen szorgalm ú fia volt.
Gymnasiumi és theologiai tanulm ányait Sopronban
s Pozsonyban kezdte s nevelősködése után Hallé
ban bevégezte. 1845-ben a szarvasi főgymnasiumhoz tanárul m egválasztva, a m agyar, német, latin,
görög nyelveket nagy szakavatottsággal adta elő.
E gyúttal a m agyar isteni tisztelet vezetésével lévén
m egbízva-a szarvasi ág. ev. gyülekezet által, ta r
talmas és nagy m űgonddal kidolgozott szónoklatá
val rá szoktatta a közönséget a templom buzgó
látogatására. Utóbb életveszélyes és lassú lefolyású
betegségbe esett. E m iatt a tanári pályáról lelépni
kényszerült s m .-herényi lelkészszé lett. Az iskolá
nak, ifjúságnak, ta n ári érdekeknek legőszintébb
barátjaként azután is szivén hordta az intézet sor
sát s nemcsak az esperességi közgyűléseken lelkes
szószólója volt a főgym nasium nak, de annak vizs
gáit, különösen az érettségieket püspöki megbízott
ként is többször látogatta, az évi értesítőben figye
lemre méltó terveivel, javaslataival úgy a tanító
képző szervezését, mint a protestáns tanárképzés
kérdését oly szakavatottan s meggyőzőleg tá r
gyalta, hogy m aga a békési ág. ev. esperesség
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m egsürgette a kerületet és egyetemes protestáns
egyházi közgyűlést, mikép középiskolai tanárok
tanulm ányaikról számolva, szakvizsgálatot tenni
tartozzanak. íg y lett aztán az egyházkerületek
püspökeinek, felügyelőinek s kiváló tanférfiaknak
bevonásával oly tanárvizsgáló bizottság szervezve,
mely csaknem az 1883-ban létesült középiskolai
törvény életbeléptéig intézte az ügyet. A jeles lel
késznek s avatott tanférfiunak emlékét ezek s h a
sonló érdem eiért méltán örökíti a főgymnasium
története.
T atay István született 1821. márczius 7. Hidegkúton Tolna várm egyében, m eghalt 1888. jun.
12-őn Szent-Lőrinczen B udapest szom szédságában.
Atyja, m int protestáns lelkész és Kis János superintendensnek iskolatársa és b a rá tja, fiát ennek gon
dozása m ellett neveltette Sopronban. A német egye
temeken, főleg Jénában, H allében és B erlinben há
rom éven át bölcsészeti s nyelvészeti tanulm ányokat
végezvén T atay István, utóbb B udapesten nevelősködött. Schedius Lajos által fölhiva a budapesti
ág. ev. főgymnazium körében jeles protestáns tan 
férfiak társaság áb an bölcsészeti tanfolyam ot indított
m eg; azonban csakham ar a korán elhunyt Vajda
Péter helyére 1846-ban csaknem egy időben Szarvasra
ős S opronba tanárúi hivatott. T atay az ifjúkorában
m egszeretett Sopronnak adott elsőséget. Mint lel
kes ifjú ta n á r uj irányt adott a protestáns iskolai
életnek. Nemcsak tanításának szakszerűségével ős
alaki tökéletességével, de eszm egazdag nevelői tö
rekvéseivel is azon volt, hogy az ifjúságnak az
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addig szokásos zordon katonai fegyelmezése he
lyett több személyes szabadságot kell engedni, de
a felelősség érzetének folytonos fokozása mellett
éreztetni is kell vele hivatásának m agasztosságát.
Az 1848-as idők fergetege T atayt is elragadd a
tanszékről. E zért m int ékesszavu nőpszőnokot br.
H auer császári b iz to s. hivatalától megfosztá s bu j
dosni kényszerítő. A lázas üldözés csilapultával
A rad vidékén a P urgly és Török családoknál nevelősködött, mig 1855-ben tanárul lett m egválasztva
a szarvasi főgymnasiumhoz. 1856-tól 1884-ig mint
a szarvasi főgymnasium három évi időszakonként
ismételve m egválasztott igazgatója, m ondhatni a
vezetése alatt szép virágzásnak indult főgymnasium
vezérszellemeként, áldásosán működött hivatalos
állásában. B etegeskedni kezdvén, nyugalom ba vo
nult s 1888. junius 12. rokonkörben m eghalt. B u
dapesten, a kerepesi temetőben, az ország legkitű
nőbb fórfiainak szom szédságában van eltemetve.
Mintha a helyzet is a rra figyelmeztetne, hogy ő, a
nagyra törő lőlek, a nagyok társaságáb an kívánta
küzdelmes élete után az emberiség jövőjére s h a
zájának fölvirágzására vonatkozó szép álm ait to
vább szőni. Irodalm i működését jelesünknek csak
vázlatosan ismertetem. Megírta az ifjúság szám ára
költészeti ős szónoklattani remekeit , melyekben
a költői s szónoki műfajok elméletét is önállóan
tárgyalta s ügyesen m egválogatott példatárral tá
m ogatta. Kiadta olvasókönyvét a nyelvtani osztá
lyok szám ára s ezek mellett kiváló gonddal szer
kesztette a szarvasi főgymnasium értesítőit, me-
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lyekbe nyelvészeti s neveléstani értekezéseivel maga
is többször föllépett. Rem ekül m egszerkesztett je
lentései, a B ach-korszakban a protestáns iskola
autonom jogait m esterileg védő fölterjesztései, a
patentalis mozgalomban való következetes és bátor
m agatartása, a társadalm i és politikai közünnepé
lyek a latt igazi m űgonddal dolgozott s elragadó
ékesszólással elmondott beszédei a m üveit közön
séget vidékszerte lekötelezték iránta. Nagy kár,
hogy m agára alkalm azott szigorú önbirálata miatt
rem ek alkotásaiból alig m aradt fenn némi csekély
töredék. Egész életében a főgymnasium ifjúságát
tekintő családjának, s hogy ezen gondolkodásának
kifejezést adjon, halálakor is 1000 írtn y i ösztöndíj
alapot hagyatott a szorgalm asoknak, hogy neve s
befolyása ez által is összetörjön s tovább éljen a
tovaíejlő intézettel.
Tomasek Pál született Jolsván, Gömör v á r
m egyében, hol atyja ev. lelkész volt. Tanulm ányait
Sajó-Gömörben, Rozsnyón, K ésm árkon végezvén,
a M ariássy családnál nevelősködött. Innen a bécsi
cs. kir. uniált theologiai intézetnél iratkozván nyel
vészeti, bölcsészeti s theologiai tanulm ányokkal fog
lalkozott. Krause m agánnevelő intézetében, mint
bejáró tan ár, a tanítással gyakorlatilag megismer
kedett. N agy u tánjárással engedélyt szerezvén arra
nézve, hogy a ném etországi egyetem eket tanulm ány
czéljából m eglátogathassa, H aliéba vonult hol Wegscheidert, Geseniust, Gerlachot, Schützet hallgatta
s a F ran k e intézetében látogatásokat tett s utóbb
tanított is. K őrútjában Lipcsét, Berlint, E rlangent,
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Schulpfortát és Schnepfenthált is fölkereste s korá
nak legjelesebb paedagogusaival eleven összeköt
tetést keresett és tartott fen. E zen szakszerű elő
készülés után a m.-herényi főgym nasium hoz taná
ru l s egyúttal igazgatóul m eghivatván, egész lelke
sedéssel fogott az iskolaszervezéshez s tanításhoz.
M unkájának sikerét nagyban fokozta, hogy MezőB erényben egykori bécsi tanulótársaival Molitorisz
Adolffal és B enka Györgygyel kellett a m unkán
osztoznia s igy a hivatalos teendők gondját s fele
lősségét a bizalm as barátság és kölcsönös jó akarat
enyhítette e körben. 1833-ban azonban Tomaseket
Lőcsére hívták s Mező-Berényt elhagyá. Később a
Bach-korszakban mint cs. kir. iskolafelügyelő a
felvidék gym nasium ait látogatta. Ö reg napjaira
nyugalom ba vonult s B udapestre költözött, hol a
tudom ányos társaságok és egyházi testületek gyűlé
seinek legszorgalm asabb látogatójaként sokak figyel
mét m agára vonta. Mint igazgató, a m.-herényi főgym nasium történetét körm önfontan, de alaposan
ő irta meg legelőször és adataival s utasításaival
nagyban megkönynyité a jelen történetnek — leg
alább a Mező-Berényben átélt időszakra vonatkozó
részeknek — m egírását.
Vajda Péter született V anyolán 1808-ban jun.
20. V eszprénvárm egyében. A gym nasium ot Sop
ronban végezvén, jogi tanulm ányait G yőrött kezdte,
de utóbb a budapesti m agyar kir. egyetemen az
orvosi szakkal foglalkozott. Már zsenge ifjú korá
ban verselt s Írogatott. Midőn B udapestre került,
csaknem kizárólag az irodalom nak élt. A KoszorúS z a rv a si G ym n. T ö r té n e te .
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ban, a Hasznos m ulatságokban jelentek meg első
dolgozatai. W igand Ottó fölhívására Lipcsébe tette
át lakását s ott adta ki G arasos-tár czimű lapját.
E zután egym ást érték költői dolgozatai, b á r az or
vosi szak a közgazdasági érdekek s a m agyar ős
német nyelvészet is folyton lekötötték m unkássá
gát. Nyelvészeti m unkáit, m agyar nyelvtanát s an
golból fordított regényeit csaknem egyidőben adta
ki. Irodalmi m unkásságának utóbb tanári foglal
kozása adott uj irán y t s több tankönyvet adott ki,
b ár legszebb férfi k o ráb an bekövetkezett haláláig
( f 1&46. febr. 10. Sz arvason) a költészetnek is min
dig "hű és hivatott apostola maradt. Az iskolai
életben a szaktanitás keresztül vitele, a m agyar
nyelv minden irányban való, kötelező alkalm azása
s az ifjúság személyes szabadságának kibővítése
ős hum ánus fegyelmezése által nevelői s tanítói in
tézkedései gyökeres átalakulás határozatát jelentik.
Felolvasásaiban s kivált szabad előadásaiban a ke
resztyén tanokat olykor merészen m egtám adta s
költői lelkesedéssel a természet-istenités mellett
foglalt állást. Ezzel sok félreértésnek s balm agya
rázatnak tette ki m agát. H ab ár eredeti, vonzó, h a
zafias szellemű, föllépéseivel nagyban előmozdító
Szarvas városának m agyarosodását; h ab ár válasz
tékos előadásaival nagyon benső összeköttetésbe
hozá az iskolát a m űvelt közönséggel s ennek élén
ken nyilatkozó önmivelődési vágya igen felfokozta
a tanulóság szorgalm át s buzgólkodását is; h ab ár
társas szövetkezésre ösztönző m agyar nemzeti tö
rekvéseivel öntudatra ébresztett öntudatlan s tétlen
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társadalm i osztályokat: mégis e szabad előadásai
ért és szónoklataiért a helytartó tanács beavatko
zására és zaklatására okot szolgáltatott, mely hi
vatalos hatalm ánál fogva a rra utasította^ a fentartő
esperességet, hogy szabadelvű tanára ellen vizsgá
latot indítson s beszédeit beterjessze. A nemzeti
szellem ez erős hullám verését a helytartótanács ré
mülettel nézvén, sürgette Vajda m egaláztatását s
hivatalából való elm ozdittatását. Ettől azonban
megkímélte jelesünket korai halála. Sírem lékét köz
adakozásból Tatay kezdeményezésére 1868-ban állitá
föl a szarvasi ó-temetőben a honfi kegyelet, művei
ből vett e felírással ékesítvén azt:
»AZ IGAZSÁG SZAVA ÁTHATÓBB A MENYDÖRGÉSNÉL,
S AZ IGAZSÁG VILLÁMOT HORD K E B E LÉ B E N !«

Valcntinyi Jenő született 1860. július 23-ikán
Szirákon Nőgrád várm egyében. Gymnasiumi ta
nulm ányait Aszódon és Szarvason végezvén, a
bölcsészet-theologiai tan p ály ára lépett s Pozsony
ban, utóbb Jenában tanult. Innen visszakerülve,
előbb B.-Csabán, m ajd Aszódon és végre ismét
B.-Csabán az ottani algym nasium ok körében nyert
tanári alkalm azást, mig 1891-ben a Mihálfi József
halálával m egürült történeti tanszékre a szarvasi
főgymnasiumhoz jutott. 1886-ban a kolozsvári kir.
tudomány-egyetemen a tanári oklevelet megszerző.
Irodalm i m űködését a főgymnasium értesítőjében
s a helyi lapokban találhatni.
Varga József született 1860. február 20. NagyKőrösön. Gymnasiumi tanulm ányait szülővárosában
végezvén, B udapesten a tanítóképzőben s a paeda10*
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gogium ban nyelvészeti s művészeti szakra készült.
N evelősködése után N agykőrösön, Kecskeméten s
utóbb N agy-Enyeden ének- és zenetanári minőség
ben alkalm azva, részint eredeti zeneszerzem ényei
vel, részint dalköltészetével, részint férfi és vegyes
k ari föltevéseivel s gyűjtem ényeivel tette m agát a
zenészek világában ism eretessé. Mint képzőbeli
zenetanár 1887-ben S zarv asra kapott m eghívást,
hol a főgym nasium ban és tanítóképzőben az ének
lést és zenét nagy erélylyel és buzgősággal taní
totta s nyilvános föllépéseivel a közönségét sokszor
kedvesen meglepte s elragadta. Mint a szarvasi
férfi dalkör jeles karvezetője, mint a «Szarvasi
Lapok» s utóbb a «Szarvas és Vidéke» czimü helyi
lapnak ügyes tollú szerkesztője, mint a polgári
leányiskola bejáró zenetanára, sokszor befolyást
gyakorolt Szarvas közművelődési s társadalm i éle
tének élénkítésére. Szarvasról 1893-ban Debreczenbe
kapott m eghívást, hol ma is, mint a községi polgári
leányiskola tanára van alkalm azva.
Dr. Zsilinszky Endre született 1852. junius 12.
B.-Csabán. Tanulm ányait a b.-csabai algymnasiumban kezdve s Szarvason folytatva és bevégezve, a
budapesti m. kir. tudom ányegyetem re ment, hogy
m agát ta n á rrá képezze. E zután a külföldön utazá
sokat tett s H eidelbergben tanulm ányainak folyta
tása végett megtelepedett. Külföldről haza jőve a
kassai állami reáliskolánál helyettes tan áru l lett
alkalm azva. Onnan tan árk én t a b.-csabai polgári
leányiskolához ment át, mig 1882-ben a szarvasi
főgym nasium hoz kapott m eghívást. Mint a »Békés-
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megyei Közlöny szerkesztője s tanárkodása alatt
is a helyi és vidéki lapok fáradhatlan m unkatársa,
tevékeny részt vett a közérdekű ügyek előkészíté
sében s életbeléptetésében. A tanári pályáról utóbb
önkényt visszavonult, de az irodalom ban s a köz
ügyekben nem lankadó erővel és buzgósággal ma
is tovább fárad és dolgozik.
Zsilinszky M ihály, az előbb említett testvére,
született 1838. m ájus 1. B.-Csabán. Tanulm ányait a
szarvasi főgym nasium ban kezdvén ős végezvén, a
budapesti uniált pröt. theologiára iratkozott, hogy
aztán szaktanulm ányoknak befejezése végett a bal
lei ős berlini egyetem eket látogatta meg. 1861-ben
a békési esperesség a szarvasi főgymnasiumhoz
tan áru l meghívta, hol m int törhetlen szorgalmú
erélyes tanár, a legkom olyabb önképzés alapján
óhajtott tanítványainak képződésére befolyni.
1864-től a főgymnasium könyvtárának őre lévén,
az általa tanított szaktantárgyak irodalm át tanul
m ányozta át s tankönyvek Írásával óhajtotta fo
kozni tanításának sikerét. Megírta a világtörténetet
életiratos vázlatokban, kiadta a m agyar költészet
ős szónoklat kézi könyvét, átdolgozta a Diernerféle M agyarország történetét, kiadta széptanát, bit
és erkölcstanát s ezek mellett szépirodalmi s tudo
mányos érdekű művek sajtó alá rendezésével s for
dításával is elfoglalta m agát. íg y adta ki Vajda
P éter B uda halálát, összegyűjtötte a Kossuth-dalokat, fordította Lecky m ivelődéstörténetének mű
vét s tám ogatta történetének tanulm ányokon ala
puló értekezéseivel a szarvasi főgymnasium évi

150
értesítőit. 1874-bon a ta n á ri pályáról önkényt lelé
pett, hogy nemes lelkének hivatásérzete szerint
m ás irányban értékesítse tudom ányos képzettségét
és so k ra irányuló hasznavehetőségét. Szarvasról
B .-C sabára költözött s átvette a <Békésmegyei
K özlöny szerkesztését. L ap jáv al s ügyes tollával
a községi és megyei életben tevékeny m unkakört
n y ito tt magának. Közelismerés által koszoruzva, a
gyom ai választó kerület országgyűlési képviselő
jéül választó. Innentől tá g ab b és dicsőbb foglalko
zási körben mutatta be a világ előtt sokra való
hiv atását. A m agyar történelm i, földrajzi, em ber
tani, paedagogiai társaságoknak, a békésmegyei
történeti s közművelődési egyesületnek tagja, tit
k á ra , elnöke, s mindig szorgalm as m unkása gya
n á n t szerepelvén, 1878-tól a m agyar tudományos
akadém iának levelező ta g já v á emelkedett s kitartó
szorgalm a és tanulm ányokon alapuló hasznavehetősége folytán különböző kitüntetésekben és meg
bízatásokban részesült. Volt Csongrád s utóbb Zó
lyom várm egyének főispánja. Ma is a békési ág.
hitv. ev. esperességnek felügyelője, kit legutóbb ő
Felségének kegye is azzal tüntetett ki, hogy a m a
g y a r kir. vallás- és közoktatás-ügyi miniszter mellé
állam titkárrá kinevező. N evét és működését a közm űvelődés, irodalom, társadalm i és állami élet és
fejlődés gyökérszálaihoz oly m aradandóan hozzá
fűzte, hogy reá mi tanférfiak és protestánsok ma
is büszke örömmel és rem énynyel tekintünk.
É s most, midőn a szarvasi főgymnasium ezen
egykor szerepelt, vagy kisebb részében ma is sze-
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replő tanférfiainak irodalmi s társadalm i működé
sét vázlatosan felsoroltam, m egdöbbent azon szo
m orú lehetőség, hogy akaratlanul tán elhomályosí
tani látszom azok érdemeit, kik tanári s egyéni
kiválóságaikkal semmivel sem állottak s állanak a
felsoroltak mögött, b árha e czim alatt róluk emlí
tést tennem saját igazságérzetük sem engedné tán
meg. N yugtassa meg őket s bennünket azon lélek
emelő tény, hogy legtöbbször tán épen tanítvá
n ya ik voltak azok, kiknek a fentebbiekben érde
meit méltatni láttam magam kötelezve. És nem magas
értékkel biró igazság-e az, hogy a jó tanár épen
szerencsés fejlődésű tanítván yaiban dicsőül meg ?
XI.

'a
főc^mnasium értesítői s bizonyiípány=
b ő n k é i.
A békési ág. ev. egyházm egye által létesített
s fentartott főgymnasium évi értesítői e főgymnasium történetének m egírásánál a leggazdagabb kút
fők, melyekből korhű jellemzés szól leikeinkhez az
iskolai élet minden mozgalmairól. Az értesítőknek
teljes gyűjtem ényét azonban nem rejti m agában a
főgymnasium irattára, az utólagos összegyűjtés
pedig a minő nehéz, oly kétséges sikerű feladat.
Ennek m egérthetésére fölemlítem, hogy e szá-
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zad elején Mező-Berényben nemcsak nyomda, de
könyvkötő se volt s igy a tanári k ar vagy szóbeli
előterjesztés, vagy Írásos jelentés alakjában számolt
be a fentartó előtt a főgym nasium fejlődéséről s
időnkénti állapotáról. Még ez írott latin relatiók
is hiányosak. Némileg pótolja azokat a félévenként
ta rta tn i szokott nyilvános vizsgálatok hézagosán
fenm aradt rendje (conspectus examinis public!) s a
bizonyitványkönyvek gyűjtem énye. Ha történt is
aztán kivételesen egy-egy kísérlet, hogy Nagy-Vá
ra d o n Tichy könyvnyom dájában, vagy Pesten
T rattn er Károlynál egy-egy értesítő vázolja a MezőB erényi főgymnasium életfejlődését, ez a nehézkes
közlekedési viszonyok között, oly lassan készült,
oly elkésve jelent meg, oly kínosan volt szétkiildhető, hogy bele fárad t a nyom tatás vesződségébe
a legtürelm esebb igazgató is.
Az irattárban őrzött értesítőkben ta lá lh a tn i:
7 bölcsészeti, 22 neveléstanitástani, 11 történeti s
m ivelődés történelmi, 1 m athem atikai, 6 term észet
rajzi, 4 nyelvészeti s széptani, 5 vallás-erkölcstani,
3 földrajzi értekezést és fejtegetést s igy 59 tanári
dolgozatot, mely közelebbről vagy távolabbról be
lá tá st enged a tanárok képződési irányára, tudo
m ányos képzettségére s a felfogás és érzület minő
ségére és mértékére, mely a szerzőket áthatotta.
E zen dolgozatok időrend és czim szerint a követ
kezők :
De melioribus cantionibus latinis in scholas
introducendis. 1807-ből O ertl Zacharias m.-herényi
lelkész és önkénytes tanártól.
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De societate Pythagorica disciplinorum atque
virtutis altrice. 1830-ból. Talán Tomasek Páltól.
De gymnasio agroberinienti commentarius historicus. 1833-ból Tomasektől.
De disciplina scholastica. Genius seculi. 1836.
M agda Páltól.
Az em bernek eredeti form ájáról (jelleméről.)
1837. Magda Páltól.
A szarvasi főgymnasium rövid története 1847.
Dr. Bloch Móricztól.
A szarvasi főgymnasium vázlatos története
félszázados fenállásának ünnepélye alkalmából. 1852.
Placskó Istvántól.
A bölcsészeti oktatásról a gym nasium ban. 1853.
D omanovszky Endrétől.
Neveléstani eszmetöredékek előszó alakjában.
1854. H aberern Jonathántól.
A term észettudom ányok stúdium áról. 1854.
D orner Józseftől.
Tájékozásul a gym nasium jövője s mai teen
dői felől. 1855. H aberern Jonathántól.
A phanerogam ák term ékenyítése és embryo
képződés. 1855. D orner Józseftől.
Molitorisz Adolf ta n á r gyászemléke. 1856. H a
berern ős Tataytól.
Mi a m űveltség? 1856. H aberern Jonathántól.
Em lékbeszéd Molitorisz Adolf felett. 1856.
H aberern tői.
Linguistikai jegyzetek a latin perfection alak
jairól. 1857. Tatay Istvántól.
A m agyar nyelvhajlitásról. 1858. T atay Istvántól.
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H álatartozásunk K risztus iránt. 1859. Kicska
D ánieltől.
A czukorról és kem ényítőről. 1859. D orner
Józseftől.
A m agyar Alföld különös tekintettel Szarvas
vidékére. 1860. Dorner Józseftől.
Eszm etöredékek a vallástanitásról s annak
sikeréről. 1861. Kicska D ánieltől.
Tanitóképezde és zeneiskola tervezete. 1861.
Pecz Gyulától.
Közlemények m eglátogatott tanítóképző inté
zetekről 1862. Benka G yulától.
Vegyes másodfokú egyenletek megfejtése logartáblák segedelmével. 1863. Szendy Györgytől.
Közlemények m eglátogatott gymnasiumokról.
1863. B enka Gyulától.
Szünnapokra távozó tanulókhoz. Buzdító be
széd. 1864. Benka Gyulától.
A dalékok a tanárképzéshez a gymnasiumok
szám ára. 1865. Pecz G yulától.
Naplótöredékek egy két svájczi gymnasiumról.
1866. Zsilinszky Mihálytól.
A tanuló, mint Jézus tanítványa. E gyházi be
széd. 1867. Kicska Dánieltől.
Vélemény a tanítóképző további szervezése
ügyében. 1867. Benka G yulától.
H a v iár Dániel emlékezete. 1868. Trsztyénszky
Ferencztől.
S zarvas hajdana. 1869. Zsilinszky Mihálytól.
K épesség, tehetség, lángelme. 1870. B enka
G yulától.
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írás, gyorsírás, nyomdászat. 1871. Mihálfi.T.-tői.
Rajzok A nglia történetéből 1872. Mihálfi Jó 
zseftől.
Verancsics A ntal élete s történeti munkái.
1878. Zsilinszky Mihálytől.
Szarvas viránya. 1874. Koren Istvántól.
Testalkat s lélekalkat. 1875. B enk a Gyulától.
A földrajz fontossága. 1876. Mihálfi Józseftől.
Az életkorokról. 1877. Benka G yulától.
Adalék a földrajz tanításához a középiskolá
ban. 1878. Mihálfi Józseftől.
Zenetanitás a szarvasi főgym nasium ban. 1879.
Benka Gyulától.
Újabb adalékok a földrajz tanításához. 1880.
Mihálfi Józseftől.
K öltészettani tankönyvek a főgym nasium ban.
1881. Moravcsik Gézától.
Tanítóképzés a főgymnasium kapcsolatában.
1882. Benka G yulától.
Szarvas v irányának második javíto tt s bőví
tett fölszám lálása. 1883. Koren Istvántól.
Adalék helyneveink m agyarázatához. 1884.
Mihálfi Józseftől.
Fegyelem a gymnasiumban. 1885. B enka Gyu
lától.
Iskolai épületünk főbejáratának örökségkép
reánk m aradt fölirata. 1886. B enka Gyulától.
1*. O vidius Naso élete s m unkái 1887. Mocskónyi Józseftől.
A nevelés egy fontos tényezője a gymnasi
umban (R ajzoktatásról) 1888. Kutlik Endrétől.
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A vallástanitás a protestán s gym nasium okban.
1889. B enka Gyulától.
Miért nem adnak ki prot. gymnasiumaink értesitőikben az egyes tanulókról szóló részletes évi
osztályzatot? 1890. B enka Gyulától.
Az érettségi vizsgálatok öszszhangzásba ho za
tala a gymnasiumi nevelés és tanítás elveivel. 1891.
Benka Gyulától.
A példa nevelő befolyása. 1892. Benka G yu
lától.
A Zrinyias vallási eszméiről. 1893. Krajcsovics
Somától.
A Kossuth-gyász. 1894. Valentiny Jenőtől.
A főgymnasium története 1802—1895-ig. (Mille
náris kiállítás alkalmából.) 1895. Benka Gyulától.
Találkozunk tehát e fennm aradt iskolai é rte 
sítőkben betűrendben: Bloch (Ballagi) Móricz 1,
B enka Gyula 16, D om anovszky Endre 1, D orner
József 4, H aberern J o n a th á n 5, Kicska Dániel 3,
Koren István 2, Krajcsovics Soma 1, Kutlik E n d re
1, M agda Pál 2, Miliálfi József 6, Mocskónyi
József 1, Moravcsik Géza 1. Oertl Zachariás 1,
Pecz Gyula 2, Placsko Is tv á n 1, Szendy G yörgy
1, Tatay István 3, Tom asek Pál 2, Trsztyénszky
Ferencz 1, Valentiny Jenő 1, Zsilinszky Mihály 3
dolgozatával, melyek tartalm asság, Ízlés, változa
tosság tekintetében nagyon elágazók, de a főgym 
nasium tapasztalati köréből származók, fölm erülő
szükségeivel összefüggésben állok, mert éltető lég
köréből vették eredetüket.
Ez 59 dolgozat általános vonatkozása mellett
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legtöbbször a főgymnasium nevelés- és tanitás-ügyi
érdekeit, reform törekvéseit előkészítő vagy előter
jesztő jelentőséggel is bírván a m aga idejen, e
történeti vonatkozásánál fogva figyelmet érdemel.
Sajnálatos, hogy épen Vajda Péter idejéből, midőn
a főgymnasium sarkalatos változásokon m ent át,
az értesítők fen nem m aradtak. E nnek oka egy
részt abban keresendő, hogy csekély szám ban let
tek hajdan az értesítők nyom atva s bizonyosan
tartalm asságuknál fogva szétkapkodták azok, kik
Vajda reform törekvései iránt érdeklődtek. Tény az
is, hogy F arkas Mátyás (1809—1816-ig) Bloch (Ballagi) igazgatóságának idejében s az 1848. és 1849.
évi m ozgalm akban a hivatalos iratok legkevesebb
gonddal lehettek kezelve s megőrizve s ezért az
utódok kezére csak töredékes lim-lomok m aradtak
ez időkről.
Az értesítőknél, mint a melyekre a század
elején hazánkban a főgym nasinm ban alig volt gond
fordítva s melyek kötelező kiadására csak a Bachkorszak kényszere szoktatta a protestáns gymnasiumokat, sokkal jobban meg vannak őrizve a bizonyitványkönyvek, bejegyzési anyakönyvék s osz
tályzó jegyzékek. Ezeket igen pontosan vezette
Benka Ádám, ki évente minden tanulónak nem
csak tanulási eredményét, de jellem alakulását s
tapasztalt egyéni fogyatkozásait vagy előnyeit is
följegyezgette az anyakönyvekbe. Azután kevesebb
körülm ényességre és pontosságra találunk csaknem
1850-ig, mely időn túl hivatalos utasítás szerint
egyform ábbá és pontosabbá lett az eljárás. Ez
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időben a bizonyitványkönyvek nemcsak a tanulási
eredm ényt foglalják m agukban szokásos osztályzó
jegyekben, de m inden tanulónák felfogása, előadási
ügyessége, Ízlése s önálló előkészülése, szorgalma
is jellemezve van. Lelkiismeretes vezetés mellett
elég hű fényképe lehetne ez az ifjúságnak, b á r az
utókor azt terhesnek találván, ú jra elejtette.
Ma a tanulóság létszám ának emelkedésével a
m unkahalm az súlya alatt megelégszenek az iratok
kezelői azzal, hogy a tanulóság leginkább csak
tanulási eredménye szerint szokásos jegyekben
legyen jellemezve s erkölcsi mivolta, vagy egyéni
jellem alakulása egyeseknek az általános jellemzés
hom ályában és szürkeségében elmosódjék. Pedig
sok jelesnek m enynyivel teljesebben állana előttünk
egész egyénisége, ha ifjúkori fejlődésének, szemé
lyes alakulásának m inden árnyalatát úgy láthatnék,
mint látta azt a lélektani búvárkodásra képes ne
velő akkor, midőn részletes jellemzésére a tapasz
talati tények és benyom ások alapján m agát igazság
érzetében kötelezve ta lá lta !
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XII.

(3 főg^mnasiumi
tanulóság létszámánál^ évi ingadozása
s időnkénti alakulásának, életirányának, kedvteléseinek s vállalatainak
jellemzése.
Az ág. hitv. ev. békési egyházm egye, midőn
Mező-Berőnyben 1802-ben főgym nasium át megnyitá,
remélte, hogy a jobb iskola hiányát érző Alföld
lakossága rang és felekezeti különbség nélkül nagy
érdeklődéssel fordul majd ez újkeletű intézet felé.
E rem ény azonban csak lassan valósult. Mint az
élő víz forrásból fakad, de csak lassan erősödik
csermelylyé, patakká s folyam m á: úgy az iskolák
is csekély számú tanulósággal nyílnak meg s apródonként válnak népesebbekké. M utatja ezt a főgymnasium kötelékébe újonnan belépő tanulók*) lét
szám ának következő tá b lá z a ta :
*) Ujonnnan belépő tanulónak vették, s vesszük azokat, kik vagy
egészen kezdők gyanánt beiratkoznak, vagy más intézettől felvételre jelent
keznek.
Ki már egykor beiratkozott s aztán
bár megszakítással
újra beiratkozik valamely osztályba, az ilyen újonnan belépőnek, vagy
jövevén yn ek nem tekintetik többé.
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B e ir v a
1 1807s 51
1 18074 41
1 180 Vs 38
1807« 52
180fV7 12
1807s 12
1807» 10
1809/io 45
181°/n ?
I 8 IV 12 ?
?
1812/ä
?
18174
?
18lVs
181-Vß
I I 8 IV 7
1817/s
1818/o
I 8 IV 20
CV1
00
y—
i
182V2
1827a
18274
182 Vs
182'Vo
182r’/ 7

B e ír v a
1827/s 83
1828/« 80
182°/3o 62
183°/i 30
183Va 45
1832/3 51
1833/4 80
183Vs 43
1835/ 0 35
183°/7 41
1837s 33
1838/» 40
183V40 35
18 184°/1 44
35 184V2 28
43 184'2/ 3 22
32 1843A 66
31 184Vs 81
54 1845/e 53
47 184'Vv 74
49 1847/s 40
39 1848/o 43
27 1849/ 50 50
50 185°/i 63
53 185V2 60

B e írv a
B e ir v a
185'2/ 3 56 1877s 129
185V4 51 1877» 161
185Vs 86 187780 158
185-7« 72 188Vi 198
18577 110 18872 155
1857/« 92 1887s 129
1858/<j 96 18874 149
185°/«« 105 188Vs 132
186°/i 96 1887« 119
18672 97 18877 122
I 8 6 V3 112 1887s 118
18674 109 1887» 1 1 2
186Vs 134 1887oo 100
1867« 122 1897i 118
18677 140 1897, 125
18678 118 1897s 122
1867o 109 1893A 116
18677« 130 189 Vs 116
1877, 109
SSZM 7079
18772 125
1877s 109
18774 125
187Vs 141
1877« 114
18777 128

161

H ogyha ezen 7079 főnyi tanulósághoz hozzá
gondoljuk a F arkas Mátyás igazgatása alatt vagy
épen nem jegyzett, vagy az irattárból elveszett jö
vevényeket, évente 26 újonnan iratkozót véve föl:
akkor 7204-re lehet fölvennünk azok számát, kik
ez intézetnek névleg s egyénileg különböző tanulói
voltak. Igen hihető azonban, hogy e szám a való
ságban még nagyobb volt. E rre enged következ
tetni azon eljárás, hogy év közben másfelől átte
lepülő, vagy rendkívüli időben m agántanulói mi
nőségben vizsgálatot állott tanulókról van ugyan
jegyzék a bizonyitványkönyvekben, de ezek neveit
alig találhatni a jövevények névsorában.
Feltűnő a jövevények létszám ának időnkénti
ingadozása. Nagy az emelkedés Benka Ádám
(1816—1829), Vajda P éter (1843 1846) és Tatay
István (1856 1884) igazgatóságának idejében. Té
vedés lenne azonban ezen kedvező fordulatot kizá
rólag csak a jeles tanférfiak személyes érdeméül
betudni, m ert a pénz-devalvatio Ínsége, a családok
életét m egrendítő cholera pusztítása, a szabadságharcz izgalma, s újabban az 1883. XXX. törvényczikkelynek a tanulók osztályonkénti létszám át kor
látozó s tanulási m értékét szigorító befolyása szin
tén nagy változásokat okoztak a tanúlók létszámá
nak ingadozásában. Ezek mellett van a társas
összeköttetésnek is nagy befolyása arra, hogy idő
szakonként bizonyos rokon s ismerős családok pró
b át tesznek tanuló gyerm ekeikkel, elviszik távo
labbi vagy más vidéki iskolákba s aztán a divatszerűség oly népvándorlást idéz föl a tanulók
Szarvasi Gyinn. Története.
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között, mely az évi létszám ingadozásában is ész
lelhető.
Nem kevesebb statisztikai érdekkel b írh at a
m ező-berényi s utóbb szarvasi főgymnasium b eirat
kozott tanulóinak évi létszám a. Tájékozásul azon
b a n a zt meg kell jegyeznünk, hogy az év elején
b e iro tta k létszáma az élő tömeg természetéből magyarázhatólag hajszálnyira nem egyezik a vizsgá
zó n ak létszám ával, kikről a későbbi kim utatás ad
átnézetek Többen vizsgálat nélkül kilépnek beteg
ség, elutasítás, más p ály ára való önkénytes távo
zás, v ag y halálozás következtében s ezek a beirot
tak létszám át olykor feltűnő módon m egapasztják.
A tan év kezdetén bejegyzettek létszáma a követ
kező volt:

m
51
18074 64
I 8 OV5 67
1807a 82
180°/7 93
?
1807/ 8
?
180s/o
180'Vio ?
?
181°/i
?
I 8 IV 2
?
1812/s
?
18174
?
18lVs
?
1815/e
181°/7 72
1817s 78
1818/o 108
181720 77
182°/i 130
182V« 132
1 8 2 7 b 145
18274 115
1824/5 144
1 8 2 7 b 140
182°/7 139
1807b

1827/s 148
1828/o 177
182,j/ 3ü 188
183°/i 186
183V2 139
1837a 126
18374 130
1834/o 160
1837o 138
18377 143
18378 135
1837« 120
183740 120
1847i 85
18472 100
1 8 4 7 b 91
18474 93
1847s 137
1847b 185
18477 129
18478 132
1848/o 99
1847so 89
1857i 115
18572 145

1857s 163
18574 157
1857s 200
1 8 5 7 b 214
18577 242
1857/s 293
1857o 285
1857eo 312
1867i 331
18672 356
1 8 6 7 b 358
18674 378
1864/s 414
1 8 6 7 b 453
18677 468
1867/s 469
1867o 449
186770 438
1877x 425
18772 421
1 8 7 7 b 413
18774 426
1874/s 415
1 8 7 7 b 471
1876/? 457
1

1877s 468
1877« 465
187780 495
1887i 518
18872 569
1 8 8 7 b 525
18874 469
1884/s 460
1 8 8 7 b 430
1887? 391
18878 404
1887o 405
1887oo 390
1897i 378
1897, 390
1 8 9 7 b 384
18974 401
1897s 405
USSZOSOÜ22.003
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E zen végösszeget is m egváltoztatja azon kö
rülm ény, hogy Skolka A ndrás távoztától B enka
Ádám fölléptéig a bejegyzési adatok vagy h ián y 
zanak, vagy igen zavarosak. Ha csak 60 főnyi ta 
nulóságot számítunk is ez évekre, még akkor is a
végösszeg 22.450 főnyire emelkednék.
A számok ezen felsorolása a történeti fejlő
désnek kiegészítője. M agukban mégis keveset mon
dók, ha m agyarázó okok gyanánt oda nem gon
doljuk részint a tanári személyzet kedvezőbb, vagy
kevésbé kedvező alakulását, a pénzügyi és közgazdasági viszonyok ár-apályát s a társadalm i ér
dekek azon ingadozását, melyek m ajd a rra h an 
golják a szülőket, hogy gyerm ekeiket tudom ányos
ism ereteket föltételező életpályákra előkészítsék,
vagy gyakorlati irányban fejleszszék s a gymnasiumból ham ar másfelé vigyék.
Miután a régebbi gym nasium ok a maitól sok
ban eltérő beosztásúak voltak, a tanulóságnak osz
tályonkénti alakulását 1802-től nem lehet bele il
leszteni a mai keretekbe. A kadályul szolgál ebben
az is, hogy a statisztikai adatok feldolgozásánál
különböző idő, különböző álláspontokat állapított
meg. íg y az adatokat évtizedekre visszamenőleg
nem lehet a mi felfogásunk kedvéért átdolgoznunk
figy, hogy ebből a való igaz képét, m agunk elé
állíthassuk.
Ezen érezhető hiányok daczára, megkísértem a
tanulók létszám ának táblás összeállítását legalább
azon időtől, mióta levéltári adataink megbízható
ujjm utatással szolgálnak a tanulóknak osztályon-
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kénti csoportosításában. Ilyen időszaknak vehető
a főgym nasium nak Mező-Berényből S zarv asra tör
tént áttelepítése, mióta az osztályok megnevezésé
ben, bizonyítvány könyvek vezetésében több a meg
bízhatóság és következetesség.
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Az 1894—95-dik tanévnek az osztályzottakra,
kilépőkre, érettségit állókra vonatkozó ro v ata csak
valószínűségi értékkel b ir ma, midőn még a tanév
nincs befejezve. A beiro ttak száma és minősége s
az 1-ső félévi osztályozás adott némi alapot e ro 
v a t előleges kitöltéséhez, — bár lehet, hogy ez a
tanév zártakor m ódosulni fog.
H ogy aztán ném ely években az érettségihez
több tanuló járult, m int menynyit a nyolczadik
osztályba bejegyezve találunk (lásd 169. oldal *)
jegyét) annak m ag y arázata abban van, hogy a
pótló-, javító- s utólagos érettségieket a bányai
egyházkerület főhatósága évente más-más főgymnasium ban m egtartatni rendeli. A szarvasi főgymnasium ra rendesen a harm adik év fordultával ke
rül a sor, midőn aztán m ás intézetek gyenge, vagy
m egkésett tanulói is, n álunk jelentkezvén, a vizsgázottak létszámát fokozzák.
H a nyelv, vallás, tanulási eredmény, honos
ság s magaviselet tekintetében akarunk a szarvasi
főgymnasium tanulósága felett szemlélkezni: akkor
azt hiteles adatokra tám aszkodva, csak 1853/4-től
tehetjük, (lásd előbbi **) táblázatot) mióta értesí
tőink és bizonyitványkönyveink ezen statisztikai
érdekeket is felölelik. Irattáru n k régebbi bizonyitványkönyvei e tekintetben nem nyújtanak kie
légítő tájékozást.
Figyelmes olvasó előtt feltűnő a fentebbi táb 
lázatban az anyanyelv szerinti csoportosítás sze
szélyes ingadozása. Ez 1882/3-tól látszólag kedve
zőtlenebb alakulást m utat, mint az előző években.
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Félreértés elhárítására czélzólag' megjegyzem, hogy"1
ezen körülm ény az anyanyelv rovatának előbb sok
jóhiszeműséggel összeállított önkényes szerlcesztésőben s utóbb a beirottak nyelvbeli jártasság án ak
pontosabb megítélésében leli m agyarázatát.
Szintén feltűnő az izraeliták létszám ának erős
emelkedése 1870—1880-ig s utóbb beállott han y at
lása, mi ismét a tanítási díjnak újabban történt s
épen az izraelitákra nem igen kíméletesen súlyo
sodé fokozásából szárm azott.
Talán még érthetetlenebb első tekintetre a ta
nulási eredmény osztályzó jegyekben való össze
gezésének évtizedeken átvonuló szeszélyes hullám
zása. Ebben az 1883. XXX. törvényczikkely idézte
föl a változást azzal, hogy kevesebb osztályző je
gyet és osztályzási csoportot vett föl, mint mennyi
az előtt gyakorlatban volt s az osztályozás vég
eredm ényének m egszabását az előbbi eljárással
szemben szigorúbbá tévé.
Hogy aztán az újabb időben mely vidék, mi
lyen társadalm i állási; és foglalkozású családjai
veszik igénybe a szarvasi főgymnasiumot s a ta
nulóság magaviselet tekintetében minő évi csopor
tosítást mutat, azt a legutóbbi tizenkét év követ
kező táblázata tünteti föl.
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A messze m últba visszatekintve, teljesebb táb 
lázatot összeállítani nem sikerült. Ennek oka az,
hogy a fentebbi statisztikai érdekeket az előbbi
évekről az értesítők és bizonyitványkönyvek, vagy
hiányosan közlik, vagy érintetlenül hagyják. Nem
lenne tán érdektelen ez adatokat átnézetesebbé
tenni az által, hogy százalékokban is kim utatnék
a tanulóság egyes csoportjainak egymáshoz s a
létszám egészéhez való arányait. Félő azonban,
hogy az olvasók nagy részét ez nem kötelezné kö
szönetre, mert m ár igy is sokalják tán e tábláza
tokat, szakem bereket pedig épen töredékes volta
m iatt még sem ny u g tath atn a meg ilyen kim utatás.
E szám adatoktól megválva, azonban még sem
lehet mellőznöm a gyerm ekeiket nálunk iskoláz
tató szerényebb anyagi helyzetű szülők egy sark a
latos érdekét, m elyet aránylag szegény főgymnasiumunk keletkezése óta mind e mai napig híven
szolgált. Ez a tanulók közös és jutányos élelmezé
sének és segélyezésének ügye. Az előbbi táblás
kim utatások egyike említést tesz arról, hogy
1863/4-től, 189V&-ig 5657 tanulót látott el a közös
élelmező (alumneum). Ezen összeg 1802-től a mai
napig bizonyosan megközelítené, vagy tán haladná
is a 9 - 1 0 ezeret. H iányzanak ennek igazolásához
az adatok. Mintha ez is azt m utatná, hogy elődeink
örültek a jótékonyság gyakorlásának, de nem
akartak arról beszélni, vagy Írni. Ki soha se látta
a protestáns iskolák ezen közös ellátási intézm é
nyét, azelőtt annak jelentőségét nehéz m egm agya
rázni. Mi azonban tudjuk, hogy ezer és ezer csaSzarvusi Gymn. T örténete.
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Iádnak iskoláztatási gondját könynyitette kezdettől
fogva a főgymnasium alum neum a s későbbi ere
detű convictusa (esteli közélelmező). Mig magános
vállalatoknál a köztartás jövedelm ező üzlet, vagy
a nevelőintézetek hatalm as jövedelmi forrása volt
a m últban s még sokkal inkább az a dráguló je
lenben; addig a szarvasi főgym nasium körében ez
takarékos számítás alapján mindig úgy volt ke
zelve és vezetve, hogy a tanulóság évi csekélyke
dij befizetése mellett, s a sokak előtt gúnyolódás
tárg y át képező suplicatio évi bevételeinek arányá
ban, m indenkor 100—200 főnyi tanuló kapott ol
csón, sokan kedvezményes áron, a legszegényeb
bek teljesen ingyen ebédet, s ma m ár vacsorát is.
Igaz, hogy egyszerű, de tisztán és tisztességesen
kiállított ételek nem elégítenék ki talán a ké
nyeztetett em bert; de m indig egészséges, tápláló
ételekkel éltek s élnek azok, kik a főgymnasium
alum neum át látogatták s látogatják. Csekélyke
m egtakarított forgó tőke m ellett az alümneum soha
se k ív án ta kizsákmányolni az iskoláztatás gondjai
val küzdő szülőket. Ellenkezőleg, em berbaráti sze
retettel könynyiteni törekedett m indazokon, kik ta
nulásra alkalm as, jó szellemű ifjaknak bizonyultak
ugyan, de szegénységük m iatt m ások segélyezése
nélkül alig végezhették volna gym nas. tanulm á
nyaikat. Kis számítást vetve, nem lenne nehéz ki
m utatnunk, hogy a főgym nasium ezen mellékinté
zete, az alumneum, m indenkor a tisztességes meg
élhetésnek gondolatát szolgálta s a díjkedvezmény
és ingyenesség, továbbá ösztöndíjak kiosztása s a
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tanítási dijak elengedése által évente ezreket adott
vissza ez intézet azoknak, kiknek tán egykor jobb
módú elődei az intézetre áldozni nem vonakodtak.
Eredetére visszaemlékezve, hálás viszonzásúl min
dig gondot fordított a főgymnasium arra, hogy a
fentartő egyházak ajánlott szegényei s anyagi gon
dokkal küzdő családok gyerm ekei, ha csak szor
galm uk és jó jellemük által a rra érdem esítették
m agukat, kedvezményben, jutalm azásban részesül
jenek s ezzel is nagyobb költekezéstől megkímélve
legyenek. Bizonyosan ezen körülm ény is egyik ér
dekes m agyarázatát adja annak, hogy m iért sze
rette a m últban s szereti a jelenben is a protestáns
közönség az ő iskoláit.
A mi végűi az előbb m.-herényi, s most szar
vasi főgymnasium tanulóságának testi-lelki fejlődé
sét, természeti adom ányozottságát, tanulm ányban,
m unkában, játékban, tréfálkozásban kifejezésre jutó
képességeit, hajlam ait s életirányát illeti, arról ta
pasztalatokon alapuló következő jellemzést adhatni.
M agyar Alföldünk természeti s népéleti viszo
nyai mindenkor érdekesen tükröződtek s tükröződ
nek tanulóságunk egyéni s tömeges alakulásában.
A mint nincsenek Alföldünknek kiemelkedő hegyei,
rejtélyesen beszélő homályos lomberdei, változatos
látványosságai s meglepő term észeti ritk a s á g a i;
úgy népélete s abban tanulóságunk életfejlődése is
egyszerű keresetlen természetes, kivételességre nem
igen hajló, nyílt, őszinte, derült, tán kissé nyers,
de egyenes. Kiváló erények, megbélyegző bűnök,
eget ostromló dicsvágy, vagy gyáva lem ondásba
12 ‘
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elsülyedő közönyösség, kiváló zsenialitás, vagy
jó ra tehetetlen elbutulás értelmében, erkölcseiben,
testi épségében s idegerejében meg nem tám adott
alföldi népüknél s annak fiatalságánál szokatlan
kivételek, szemszúró ritkaságok. E zt bizonyítják
főgym nasium unk évkönyvei, a tanári tanácskozmányok jegyzőkönyvei, melyekben a tanuló ifjúság
tanulm ányi s jellem alakulási bírálatát majdnem
hőnapról-hónapra följegyezve találjuk. Jellemzi ta 
nulóságunk egyeseit s egészét a lassú, nehézkes
kifejlős, mely sok türelem re kötelezi a vele foglal
kozó nevelőt m inden feladataiban. Jellem zi az ér
zéki szemlélkezés s az érzéki élvezetek irán t jókor
mutatkozó nagy fogékonyság, mely lassan enged
tért az elvont gondolkodásnak s szellemi élvezetek
keresésének. Jellemzi az apró megszokások uralm a,
mely csak lassan tágít a józan önfegyelmezés ne
hezen m egszerezhető erejével szemben. — Jellemzi
a gépleges foglalkozás iránti szeretet, mely ügyes
utánzókká, rajzolókká, szépirókká, úszókká, tornázókká fejleszti az egyeseket legtöbbször önálló
felfogás, ízlés és eredetiség igen csekély foka
mellett.
Részletekre menve tán érthetőbbé válik e jel
lemzés.
A férfias sport különböző ágazatában testi
épség, vidor erő, b áto r vállalkozás jellemezte a
főgymnasium tanulóságát e század elejétől mind e
mai napig. A labdajáték minden faját ismerte,
gyakorolta a mi tanulóságunk testi erejéhez és ké
pességéhez mért igazi kedvteléssel. A latin eine-
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vezések: méta, rota, duplex rota, campa, voco-voco
stb. a m egm agyarosodó ifjúsággal h am ar megm agyarosodtak, de a játékkedv ugyanaz m aradt.
A testgyakorlás rendszeres művelése újab b eredetű
ugyan, de a testi fejlődés, ügyesedés és erősödés
ösztöne régente is arra kényszerité a főgymnasium
ifjúságát, hogy birkózásban, versenyfutásban, úszás
ban, gyaloglásban próbálja ki erejét. A MezőBerényhez félórányira eső Körösig kigyalogolni,
ott a tanárokkal, vagy sokszor azok nélkül, sőt
tilalmuk daczára fürdeni, versenyezve úszni, csolnakázni mindig kedves m ulatsága volt a tanuló
ságnak. Az erőben, ügyességben, vállalkozásban,
bátorságban kiváló tanulók az ifjúság m intaképei
voltak, úgy a m últban, mint a jelenben is. Jekel
Sámuelnak erejét, bátorságát ma is emlegetik a
m.-herényi főgymnasium most m ár nagyon meg
fogyott tanítványai, ki mint prim anus, kisebb tanuló
társait minden dulakodásnál m egvédte a kötekedő
sváb legények ellen. Nevetséges, de jellemző ese
teket őrzött meg róla a költői színezésre hajlandó
deákhagyom ány. Mikor a kertjét ásogató fiatal né
met gazda kiugrott a kiskapun, hogy m egverje a
haza ballagó tanulókat, kik a kutyák boszantására
a palánkot m egzörgették, Jekel nemcsak kikapta
az ütésre emelt kapát, de felnyalábolta a dühös
németet s a v ert falvi alacsony kerítésen úgy dobta
át a frissen ásott puha földre, hogy ott gyökeret
vert, mint a tehetetlen duzzogás szobra. Máskor,
midőn az egyházi m agtárba gabonát szállító suhanczok gúnyolták az iskolából kijövő tanulókat, hogy
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ilyen olyan erőtlenek s gyávák, Jekel zsákostól
fölemelte az egyik suhanczot, vállára vetve a m ag
tárba vitte, hogy ott a nagy búzagarm adába be
lökje. Ilyen vad erejű, fejlett atléta volt Delhy
János, ki tanuló korában öklével a b ezárt kapu
lakatját egy csapással letörte, ajtókat, k ap u k at
emelt ki sarkaikból. A testi erővel való kérkedés
démona ra g a d ta el Bűz János tanulót, midőn a
kisebb szabású zongorát vállaira szijazta s a m.-he
rényi szép lányok ablakai alatt holdvilágos éjjel
serenadot veretett S ztrak a Károly ügyesen zongo
rázó társával. Igaz, hogy rajta vesztett, m ert a
rendőrség (lándzsások) az éjjeli csendháborítókra
tört s b á r a könynyü kezű és lábú zenész meg
ugrott, de a művészet teherhordozója kézre került,
hogy inkább nevetség, m int büntetés tá rg y á v á
legyen. Ilyen bátrak ős erősek voltak később a
szarvasiak között K eblovszky István, B orovszky
Samu, kik a jó úszó V ajda Péter tan árral csolnak
mellett Szarvasról csaknem Öcsödig elúsztak s négy
órai kar- és tüdő-próba u tán fáradságot nem ism erve
gyalogoltak haza. A versenyfutás, vívás, merész
vállalkozás alakjai g y a n án t emlegetik a k o rtársak
Prodanovics, Osztás A ndrás és V arga Ju sztin ne
veit, kik életmegvetéssel dobták m agukat a Körös
hullám aiba, ha fuldoklót kellett kimenteni s felkusztak az emelet rovátkos falán, hogy elzárt tá r
saiknak élelmet vigyenek s az iskolaszolga köze
ledtére leugrottak a m agasságból, hogy baj nélkül
tova iram odjanak. Igaz, hogy a testi erő ezen
tudata olykor m érkőzésre s verekedésre is ingerül
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szolgált a szilajaknál, de a harczi vágynak leg
többször szerencsésen ú tjá t vágta a főgymnasium
fegyelmi intézkedése. Legszilajabb volt a testi erők
mérkőzési vágyában a fiatalság az 1848-iki időt
előző években. Mintha öntudatlanul is előkészült
volna arra, hogy m ajdan a közös vállalkozásban,
védelemben s tám adásban az iskolatársakból bajés fegyvertársak álljanak elő, kik személyes érde
keiket semmibe vegyék m időn a haza veszedelme
őket tettre szólítja.
Tolvajlás, korcsm ázás, adósság-csinálás, fajta
lankodás, nyelvi s vallási különbségekből keletkezni
szokott ízetlenkedés, torzsalkodás aránylag ritk án
került elő a tanulóság között s ekkor is leginkább
más iskolák onnan kiszorult bevándorló ifjai hoz
ták be a mételyt a term észettől türelmes, béke
szerető, lassúbb fejlődésü m .-herényi vagy szarvasi
tanulóság közé. Az alkalm azott tanárokkal való
ízetlenkedés, újjhuzás, ellenszenveskedés csaknem
hallatlan volt a főgymnasium eddigi életében. É s
ha mégis baj m erült f ö l: akkor rendesen a vezető
tanárok vagy nagyon is kím életes elnézése, vagy
m értéket nem ismerő sértő hatalm askodása játszott
közbe, hogy a tanulóság tisztesség érzetéből s ön
fegyelmezéséből kirúgjon. R endesen oly múló b a 
jok voltak ezek, melyeket a következő nap a fele
dés leplével takart. A szigorú Magda Pálnak, a
kitörő haragú Molitorisz Adolfnak, a szórakozott
Bloch Móricznak s a nagyon is elnéző Pallos G yu
lának okoztak legtöbb keserűséget rossz tanulóik,
b á r a józan többség ekkor is gúnyolta, m egakadó-
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lyozta s lehetetlenné tette az iskolai botrányok fölburjánozását. Iskolán kivül álló hatóságnak a tanu
lóság ügyeibe beavatkoznia jegyzőkönyveink adatai
szerint csak egyszer kellett, midőn egy más intézet
től ide kerü lt könynyelmü szerb tanuló betöréses
lopáson ra jta vesztett.
De ezen futólagos árnyakkal szemben nem
szabadna megfeledkeznünk azon fényoldalokról,
melyek a főgymnasium tanulóságát kedvező kivilá
gításban állították a megfigyelő elé. A nyilvános
iskolázás bizonyosan m ásutt is m utatkozó ilyen
előnyei v o lta k : hogy a több nyelvű tanulók nem
zeti és faji gyiilölközése sértő kitöréseiben sohse
m erült föl tanulóink között s a közös czél ideája
összeszoktatta s az erkölcsi alapon álló közös ve
zetés m inden kényszer nélkül, hazafiui érzelemben
testvérekké alakította azokat, kik ez intézetben
együtt növekedtek. L áttuk az együttlakók baráti
önfeláldozását, a betegápolás, a kölcsönös segélye
zés, a naponkénti előzékeny szolgálat alakjában
sokszor m egnyilatkozni s bám ulva tiszteltük a b a
rátság nemesitő hatalm át, mely eloszlatja a kedély
term észeti zordonságát s bizalm at kelt ott, hol az
egym ásról nem tudó zárkózott, különvált élet csak
gyűlöletet táplált volna. M agyar, tót, német, oláh,
szerb, v a g y katholikus, protestáns, görög keleti és
izraelita szépen megfértek, kedvesen összeszoktak
a főgym nasium kötelékében, m intha csak bizonyí
tani k ívánták volna, hogy lélekemelő közös czélok
szeretetteljes szolgálatában összeolvadnak az ellen
tétek s a kölcsönös érintkezés bizalm at, a bizalom
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szeretetet ébreszt s a szeretet — mint Je a n Paul
mondja — oly légkör, a melyben minden nemes
dolog szép tenyészetnek indul.
Az iskolai szabott munka körén kivül önkénytes vállalataiban is eredeti módon jellemezte m agát
a szarvasi főgymnasium tanulósága a különböző
évtizedeken át napjainkig. A m .-herényi gym nasium
ifjúsága a latin iskola légköréből a fejlődő köz
életbe kitekintve, tanári ösztönzés nélkül önszor
galmából tanulta a m agyar nyelvet. Már előbb em
lítettük a jeles Berey Istvánt, a m .-berényi ev.
reform, egyház lelkészét, ki a m agyar nyelv és
irodalom önkényt m agára vállalt tanítása által ki
fejezést adott azon eszmének, hogy a nemzeti m a
gyar nyelv alapos ismerete és igaz szeretete nél
kül e hazában művelt ember nem is képzelhető.
Ugyan igy sokat tett e közösen kötelező életczél
fokozására a fentartó esperességnek azon intézke
dése, hogy az intézetből kikerült végzett theologusokat a m agyar nyelv és irodalom tan ítására köte
lezve, beállította a gymnasium tanszékére. D idak
tikailag sokszor keveset Ígérő kísérletezés értéké
vel bírhatott ugyan ez intézkedés; de bizonyos az,
hogy az ifjúság nemzeti érzületére, hazafias szel
lemére jótékonyan hatottak ezek a Pozsonyból
visszakerült theologusok, kik a diéták tárg y alásán
a nemzeti ú jra ébredés szükségérzetétől lelkesítve
ifjú lelkűk egész hevületével dolgoztak a m ag y ar
nyelv terjesztésén. Ezen hagyom ányos irán y t az
tán még nagyobb arányokban fölkarolta még MezőBerényben Molitorisz Adolf m agyar poétikai tani-
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tásával s kivált V ajda Péter Szarvason, ki m int
hírneves költő, személyes példájával s társadalm i
intézkedéseivel eg y arán t bevonta az ifjúságot azon
eszme szolgálatába, hogy az ifjú nem zedék m agyar
nemzeti szellemében s hazafias gondolkodásában és
érzületében rejlik a szebb jövő reménye. V ajda külö
nösen szerencsés volt abban, hogy a vele érintkező
nagyobb tanulóságban életszükséggé fokozta az ön
képzés eszméjét. K iket bevont az önképzés lőlekedző
m unkájába, azokat o daállította társai és a közönség
elé, hogy a felelősség eleven érzete által serkentve
és lekötelezve, többé meg se hátrálhassanak.
És e hagyom ányos irány m egtenné üdvös
gyümölcseit. Nem is volt a főgymnasium szegény
soha jó előadók, ügyes szavallók, ízléssel és mű
gonddal stilizálok tekintetében. B atizfalvy István,
R itter Károly, Lányi Gusztáv, K ram ár A lbert, L á
nyi Gyula, Simon P é te r, B althazar Antal, Mojzsisovics Lajos, R ohoska Mihály, B ácskay Albert,
Bánfy Zsigmond, Grimm (Gyomai) Zsigmond, Návay Aladár, Székács Pál, Lakatos Sándor, Neu
Sándor stb. m int ügyes szavallók és m űgonddal
stilizálok örömre hangolták az ifjúság művelődése
irán t érdeklődő közönséget. A m agyar nyelv és
irodalom tanításával foglalkozó tanárok egész so
rozata érdem et és dicsőséget keresett és szerzett
abban, hogy a nem zet szellemi m ozgalm ának nem
csak ism ertetésére, de szeretetére s pártfogó tám o
gatására serkentették mindazokat, kik fejlettségük
s egyéni hajlam uknál fogva a tudom ányos, vagy
szépirodalom felé vonzódtak.
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A tanulóság önkénytes vállalata gyanánt em
lítést érdemel a zene- és ének-ügy felkarolása, úgy
szintén a rajzolás és festő-művészet ápolása. Már
a főgymnasium történeti fejlődésénél lett fölem
lítve, hogy a főgymnasium keletkezése óta gondos
kodott arról, hogy a közhasznú ismeretek mellett
a tanulóság a m űvészet különböző ágazataival is
megismerkedjék s foglalkozzék. A zene és énekta
nítással szívesen foglalkozott is a tanulóság nagy
része s nem tekintette azt divatkérdésnek, de a
léleknemesedés oly életszüksége gyanánt fogta föl,
melyet okosabb és tisztességesebb dolog mívelt
embernek kielégíteni s ápolni, mint elhanyagolni.
Véletlen szerencse, hogy oly kiváló zenészekre mu
tathatunk, kiknek országos m éltatása és dicsőítése
ma napirenden levő dolog, s kik valam ikor a
szarvasi főgym nasium nak nagyrem ényű növendé
kei voltak. Chován K álm án, a m. kir. zeneakadé
miának zenepaedagogusa, Szendy Á rpád az orszá
gos hírű zeneművész egykor szintén a szarvasi
főgymnasiumba jártak . Ezek mellett, mint kiválóbb
zenészek vidékszerte ism ertebbek: Bedrich Lajos,
a korán elhalt O m aszta Elek, O rbán Árpád, s az
alföldi protestáns egyházak több hivatott orgonis
tája, kik a zenetanulm ányhoz innen nyerték az
utravalót, vagy legalább az olthatlan lelkesedést,
mely őket a zenében komoly és kitartó tanulm ányra
édesgette. Különösen sok jeles hegedű-játékost ké
pezett Szendy G yörgy, a szarvasi főgym nasium 
nak most m ár évek óta nyugalom ba vonult érde
mes tanára, kinek Danes Ferencz, Haasz Soma
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stb. voltak vidékszerte kedvelt, kiváló tanít
ványai.
Szerette e mellett a főgymnasium tanulósága
az összhangos éneklést.
A tanulói dalkar, az úgynevezett «Cantus»,
egyházi s polgári ünnepélyek alkalm ával mindig
hatalm as mozgató erő volt a rra nézve, hogy Szarva
son egy-egy közünnep tetsző form ába öntve, job
b an sikerüljön, mint más vidéki városokban. A kár
hány elfogulatlan figyelő nyilatkozott úgy, hogy
csókolni való kedves tünem ény az a tűzről pattant
lelkes tanulóság, midőn örömtől ragyogó arczczal
kiáll, énekre zendül s bem utatja tanulm ányát, lel
kesedését azok előtt, kik ritkán látják m aguk előtt
az em beri életnek ezen zsongó-mozgó költészetét.
E zen dalkari énekesek közül is többen kiváltak s
ma is szeretettel űzik az éneklést, m int különböző
dalkaroknak s zeneegyesületeknek vezetői, vagy
m űködő tagjai. A tanulói dalkar szervezete, veze
tése, kitanitása körül érdem eket szereztek: Zvarinyi Lajos, Chovan Zsigmond, Mihálfi József, Benka
Gyula, B enka Pál, V arga József, Adámy Rezső,
kiknek legtöbbje, m int zeneszerző is lekötelezte a
tanulóságot azzal, hogy a helyzethez és ifjúság
felfogásához, kedélyvilágához alkalm azott összhan
gos m űdalaikkal könnyűvé s élvezetessé tették a
tanulást és sokszor rövid idő alatt is lehetővé tet
ték a sikert.
A tanulóság önkénytes vállalatai között emlí
tést érdem el a majális, ez a kedves tavaszi ünnep,
melyet eddig rendesen a Nagyin. Csáky Albinná
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kegyes engedélye mellett az ő tulajdon át képező
Anna-ligetben rendeztek a m agukat e czélből meg
adóztató tanulók. Itt a tanulóság, mint rendező
házigazda, a nagy közönséggel szem ben viszonozni
törekszik azt a sok szivességet és kedveskedést,
melylyel Szarvas miveit társaskörei az ifjúságot
elhalmozzák. L átni kell ezt a m ozgalm as képet,
melyben nemes versenyre kelnek a kisebbek és
nagyobbak, hogy énekléssel, dalolással, tornázással, tánczczal és társalgással élvezetes szórakozást
szerezzenek m eghívott vendégeiknek, kik a m ula
tozás helyére kizarándokolnak. A term észet és élet
tavasza kezet fognak ez ünnepen, melyen társas
műveltségét és közös vállalatok irá n ti érzékét mu
tatja be a tanulóság a világ előtt. Ezen nevelői
érdekek m agaslatáról kell néznünk a fiatalság e
m ulatságát, hogy annak gondjai, költekezései s
apróbb kellemetlenségei no boszantsanak, s el ne
kedvetlenitsenelc bennünket, kik az ifjúság vezeté
sére vagyunk utalva.
Szintúgy elég kedvezően jellemzi m agát a főgymnasium tanulósága a most m ár évente ismét
lődő előbb országos és vidéki tornaünnepélyekre
kiküldött díszcsapatainak szervezésében, vezetésé
ben s m utatványaiban. Eddig ú g y az országos,
mint a vidéki tornaünnepélyeken és versenyeken
a szarvasi főgym nasium tanulósága dicsőséggel
megállotta a próbát. Ereje, ügyessége, fegyolmes,
egybevágó összemüködése feltűnt, m egnyerte a
szakkörök tetszését s rendesen dicsérő oklevéllel,
jutalom -jelvényekkel, kitüntetésekkel tért haza a
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küzdés homokjáról. Igazolják e jellemzést az újon
nan kiépült tornacsarnokot díszítő oklevelek s ju 
talom dijak, melyek büszke önérzettel serkentik az
utódokat arra, hogy elődeik jő h írét elhomályo
sodni ne engedjék.
H a aztán a m űveltséget az együtt működő
ifjak józan önfegyelmezésében k eressü k : akkor
erre vonatkozólag is elég kedvező tények jellemzik
a szarvasi főgym nasium egykori s jelenlegi tanuló
ságát. Közös iskolai ünnepélyekben, nyilvános
vizsgákon, az önképzőkör szavallati s előadási ün
nepélyén, az úrvacsorához előkészítő depraecationalis ünnepen, az iskolát közelebbről érintő n a 
gyobb veszteségek esetén, a helyi s országos
gyászünnepélyeken rendszeretettel, kötelességhű
séggel, term észetellenes hamis érzelmek színpadi
tüntetésétől ment bensőséggel, fejlett tisztességér
zettel vett és vesz részt m indenkor a szarvasi fő
gym nasium ifjúsága. E rős bírálatot gyakorolt és
gyakorol azok felett, kik a közös ünnepély örömé
ből, vagy gyászából, dicsőségéből, vagy fájdalm á
ból, kényelem, vagy szeszély m iatt m agukat kivonni
nem átalják. A ta n á ri k a r az ifjúság közőrzésének
ezen lüktető erejét m indig tám ogatta s becsülte,
m ert ebben találta sok nevelői feladatainak leg ter
m észetesebb szövetségét. íg y midőn az ifjúság ál
tal őszintén szeretett V ajda Péter elhalt, annak
korai halála m egrendítette az egész tanulóságot.
V ajda temetésének ünnepélyességét nagyban emelte
az ifjúság benső gyásza, mely a komoly m ag atar
táson s íelcsillámló könynyeken tükröződött. A te-
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metes u tán közös fogadást tettek a tanulók, hogy
egy hónapig viselik a fátyolt s a farsang idején
m ulatságban részt nem vesznek. Mikor aztán a
közérzület e kegyeletes p a ran csát az élvsovárgó
könynyelm üek közül nehányan áthágták s hálózni
mentek, az erős többség nem vette be a maga kö
rébe, a tanterm ekből kizárta, kipiszszegte s kínossá
tette a tan árk arn ak engesztelő kísérleteit a felbő
szült közhangulat. Ily ünnepélyes komolysággal
ülte meg Molitorisz Adolf tan árn ak , H aviár Dániel
esperesnek, Szemian D énesnek, Koren Istvánnak
s több jeleseinek gyászünnepélyét a tanulóság s a
közönyösöket is m agával ra g a d ta azzal, hogy a
400 főnyi tömeg egy em ber g y an án t hajtotta meg
a tisztelet és hála gyászlobogóját. A Kazinczy-ünnepélyen 1859-ben, Széchéni István, Teleki László,
Kossuth Lajos országos gyászánál, a márczius
15-ikének hagyom ányos ünnepén, tanári vezetés
mellett mindig elég szerencsés volt a tanulóság
m egtalálni az üres tüntetés helyett a közlelkesedés
azon méltó formáit, melyek a hazafias közérzés
igaz kifejezői voltak oly időkben is, melyekben,
erős szenvedélyek lepték el a kedélyeket s nehézzé
tették a form ák m egválogatását.
A szabadság hívó szózatára nagyobb tanuló
ságunk elhagyá a m úzsák békeszerető hajlékát,
hogy lerója a véradót m egtám adott hazánk védelmi
harczában. É s sokan azok közül, kik még tegnap
a tanári vezetés szavára hallgattak, a harczra tü
zelő vezérek példájára és p a ran csára halálmegvetóssel rohantak az ellenségre, hogy életükkel pe-
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csételhessék meg az igaz hazaszeretet szent lelke
sedését. Messze állottak ez ifjú hősök a megalku
vás kényelm étől s közűlök többen emelik ama
névtelen hősök legendáját, kikről a hazaszeretet
költészete ma is dicsőitőleg regél. Jó fiúk, kik az
élet tavaszán annyi biztató rem énynyel nézték a
jövőt, mily ham ar összeolvadt vérü k s hamvadó
p o ru k a haza földével, melyet oly igazán szerettek.
Az elnyomatás kínos napjaib an sem aludt ki
aztán a hazaszeretet tüze azok kebelében, kik
m egm aradva, ilyen iskolatársakra kegyelettel vissza
emlékezni baráti kötelességüknek tekintették. A
nem zeti hivatás öntudata az erőszakos beavatko
zás erejével növekedett az ifjúságban s előtört
m indannyiszor, a m ennyiszer jogtalan sérelmek in
gerelték. íg y midőn a V ojvodinából egy-egy sárga
fekete zsinóros ifjú felkerült s tüntető módón érez
tette hazafiatlan felfogásával és m agatartásával ol
csón szerzett előnyeit, m indjárt ott volt a vissza
h a tás a közös ellenszenvben s a titkos szövetke
zésben, melynél fogva a sipka és felöltő sárgafekete
zsinórzata eltűnt, a jelvények megsemmisültek, még
h a zsandárok őrizetére bízattak volna is azok. Mi
k o r meg a tanárok érdem esebbjei azért lettek be
idézve, elzárva, a tanszékről elmozdítva, mert a
szabadságharczban tőlük telhetőleg részt vettek,
ezeknek a tanulóság szemében és szivében értéke
és befolyása anynyira emelkedett, hogy még azon
fiatalabb tanárok is m egirigyelték üldöztetésüket
és szenvedéseiket, kiket szelidebb idő emelt föl
szárn y aira, hogy a tanszékre letegye. íg y ébredt,
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fejlett, erősödött aztán a szarvasi főgymnasium
tanuló-ifjuságában az a hazafias közszellem, mely,
mint érzékeny delej vas az ország minden delejes áram 
latára megingott s életjelt adott magáról. É s — hála
Istennek! habár ez a hazafias jó szellem m anapság
szelídült, m egtisztult, sok ábrándból kijózanodott, —
s mint mondják — reálisabb irányzatot vett; de nem
csökkent s nem ap ad t meg az utónem zedékben sem.
Ez egészséges éltető erő fölébreszti a kétkedőt, el
némítja a m agyar-ellenes gondolkodásút s a na
ponkénti tapasztalatok tisztitő tüzében és a barátkozás melegében összeforrasztja, erősiti s átlelkesiti mindazokat, kik m agyar Alföldünk e taninté
zetében éltek, fejlettek s valaha tanultak.
Végül,
b á r meg vagyok győződve, hogy
egyéni fejlődésében minden ember jellem alakulásá
nak minden tényeért önm agának s önm agáért fe
lelős, s a középiskola nevelési befolyásával irányt
adhat, de nagygyá és jelessé senkit sem nevelhet
az ő személyes szabad erőkifejtése és önkénytes
hozzájárulása nélkül, — legyen szabad mégis felso
rolnunk elnézést érdemlő dicsekedéssel azon jele
seket, kik, m int a szarvasi főgymnasium egykori
növendékei kiválóságukkal — távolabbról s köz
vetve — az intézet nevelő befolyásáról tanúbizony
ságot tettek s tesznek a világ előtt.
Tudom, hogy nomina sunt o d io sa! B ocsánatát
kérem mégis m indazoknak, kiknek általam tisztelt
neveit fölemlítem most, midőn a történeti hűség
kedvéért, a személyes kíméleten túl kell emel
kednem.
S z a rv a si tiy m n . T ö r té n e te .

IS
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A szarvasi főgym nasium egykori növendékei
közül m a a politikai közpályán szerepelnek: Gelléri
Mór, H a v iár Dani, Hoitsy Pál, Kaas Ivor, Rohony
Gyula, Veres József, Zsilinszky Mihály.
A közigazgatás terén kiváltak: B artóky Jó 
zsef, m egyei főjegyző, Delmeczeni E ndre, gyomai
volt szolgabiró, Eördögh Lajos, orosházi volt szolgabiró, F á b ry Sándor, Bőkésvárm egye alispánja,
Jancsovics Pál, B ékésvárm egye volt alispánja, Jancsovics P éter, árvaszéki ülnök, Keblovszky Lajos,
volt m egyei főügyész ős esperessógi felügyelő,
K rcsm árik János, Popovics Szilviusz, Rolloska Mi
hály főszolgabírók.
A tudom ányos irodalom ban k itű n te k : Domanovszky E ndre, Kanitz Ágoston, Rőthy László, a
korán elhunyt Rőthy Dezső, Szőcsy (előbb Záwodszky) Károly és Zsilinszky Mihály.
Festészekkó váltak: H aan Antal, Szakái Albert,
Jan k ó János, Brezina Sonia, Jantyik M átyás s a
p ály ája kezdetén elhalt Linde Gyula.
Zenészekké képződtek: Chovan Kálmán, O rbán
Á rpád, Szendy Árpád.
Színi pályára léptek: Bodoky Antal színigaz
gató, Jeszenszky Dezső és Halmi (előbbi néven
Starill) ki a budapesti nemzeti színháznak sokszor
kitüntetett kedvencze lett s a művészet nagy k á rá ra
ifjan elhalt és Nánasy Géza, a népszínház tagja.
Költői hírnévben tündökölnek: Sárossy Gyula,
kit Molitorisz Adolf serkentett és oktatott a verse
lésre, továbbá Sipos Soma, Szabolcska Mihály és
B alogh István.
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Az ügyvédi, lelkészi, orvosi, tanári, tanítói,
gazdászati s köztisztviselői pályára lépők becses
neveit felsorolnunk is alig lehetne nagy töm egük
miatt, de ismeri őket az Alföld közeli s távoli vidéke.
E tények s e nevek hangosan beszélnek a főgymnasium m últjáról s jelenéről egyaránt. Mint az
intézet egykori növendéke, kedves emlékeimmel fog
lalkozom, midőn a főgymnasinm m últjára ekkép
vissza tekintek. Örömmel látom a forrást csermelylyé,
patakká, s folyóvá növekedni s messze vidékre lá
tom term ékenyítő befolyást gyakorolni. Isten segí
tett s ember dolgozott! íg y fejlett a kezdetben je
lentéktelennek látszó intézet a m agyar protestáns
közművelődés áldást ontó folyamává a m agyar
Alföld rónaságán.

% á ró

szó.

A m últnak emléke felkölti a jövő rem ényét.
A szarvasi főgymnasinm 93 évre terjedő m últ
járól levertem a feledés porát, hogy felmutassam
lassú, de fokozatos fejlődését.
Ez a m últ korunk erős m egpróbáltatásai kö
zött is jogosít arra, hogy ne csüggedjünk, ellenke
zőleg: jót rem éljünk!
Igaz, hogy a fentartő békési ág. hitv. ev. esperesség újabb fejlődésében nagy kiterjedése s
tekintélyes lélekszám a folytán a megoszlás küszöbén
áll. Nem lehetetlen, hogy ezzel az általa létesített s
fentartott szarvasi főgymnasiumot is lényeges át13*
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alakulás bizonytalansága környékezi, legalább azon
viszonyra gondolva, melyben eddig a fentartó er
kölcsi testülettel állott.
Igaz, hogy az egységes középiskola gondolata
évek óta foglalkoztatja az intéző köröket. Ezzel
kapcsolatban összes főgym nasium aink átalakításá
nak szüksége országos követelmény alak jáb an léphet
tán ma holnap előtérbe.
Igaz, hogy az állam ismerve erősödésének s
válságos fordulatok esetén fenállásának létfeltételeit,
mind gyakrabban hangoztatja az összes iskolák
állami kezelés alá vételének szükségességét.
Igaz, hogy korunk fokozódó követeléseinek
befolyása alatt a szarvasi főgymnasium is évek óta
kéri az államtól évi segélyezését. E nnek remélhető
elnyerése esetén többféle szervezet átalakulásnak
lesz az intézet kitéve.*) Minden erősebb átalakulás
aztán oly m egrendüléseket is rejthet m agában, me
lyek léteiében tám adják meg az élő szervezetet.
N agy kérdés: megtalálja-e m ajd a fejlődés azon
czőlszerű ú tját és m ódját a főgymnasium, mely őt
életerejében felfokozni s a közeli s távoli hasonló
czélu intézetekkel szemben a nemes versenyzésre
képessé tenni lesz hivatva ?
Mind ezek daczára azonban nem szabad le
m ondanunk azon biztató rem ényről, hogy a m agyar
protestáns közművelődés e régi tűzhelye, melyhez
immár anynyi emlék fűződik, melyet az Alföldi
*) E sorok javítgató olvasásakor érkezett a kedvező hir, hogy a
Nagym. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister ur az állandó segélyzésre
vonatkozó szerződést elfogadta s aláírta. Bizonyosan első lépés ez az anyagi
jobblét és — adja Isten! — újabb fölvirágzás felé.
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protestánsok áldozatkészsége a semmiből, úgy szól
ván a porból emelt virág zásra s tett a fejlődésre
életképessé, mint a közművelődés egyik oltára jö
vőben is meleget, fényt és áldást fog árasztani vi
dékünkre s hazánkra. Az a szeretet, az az ügybuzgőság netán előjöhető küzdelm eiben s tovafejlődésében is tám ogatni fogja az ágost. hitv. evangéli
kusok ezen az Alföldön egyedül fenálló intézetét
közérdekű törekvéseiben, mely életre hívta, fölne
velte s életerőssé fejlesztette.
A jelen ma még a mienk a jövő az Istené!
M eggyőződésünk, hogy az igazak Istene nem
engedi megszégyenülni azt, mi az isteni gondviselés
czéljait szolgálja. Az ifjú nemzedék vallásos és
hazafias nevelése s erkölcsi jellemerőre emelése
pedig a gondviselés czéljaival egyező dicső feladat,
m ert az Isten által belénk oltott em berszeretetnek
legtisztább s legönzetlenebb m egnyilatkozása!
Ezen rem ény a jövő homályos ködéből fölvil
lanó lángoszlop! Ez vezesse azokat, kik a megkez
dett alapon a szarvasi főgym nasium ot tovább épí
teni s fejleszteni vannak, s lesznek hivatva.
Isten velünk!
Szarvason, 1895. april 8.
BENKA GYULA
igazgató-tanár.

ÉVI JELENTÉS
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I.

ÉVI JELENTÉS.
T IS Z T I S Z E M É L Y Z E T .

A) A fő g y m n a s iu m i ta n á cs 1888. augusztus
23-án hat évi időtartamra lett az egyházmegye közgyűlésén
megválasztva. Megbízatása tehát 1894-ben letelt. Mint
hogy azonban az egyházmegye újra szervezése küszöbön
áll, az 1894. szeptember 24-én Nagylakon tartott köz
gyűlés a tanács tagjainak megbízását a szervezkedés
életbe léptéig meghosszabbitá. Ezen főgymnasiumi tanács
a fentartó egyházmegye jóváhagyásának föltéle mellett
intézi a főgymnasiumnak s vele kapcsolt mellékintézetek
nek bel- és kiil-ügyeit esetenként a tanári karnak fölvilágositásait tekintetbe véve. E kormányzó testület elnöke
Nt. Áchim Ádám főesperes. Ennek elnöktársa Mélt.
Zsilinszky Mihály, közoktatásügyi államtitkár, mint a
békési ág. hitv. evang. egyházmegyének felügyelője.
A tanács tagjai: a) vidékiek: Csermák Kálmán, Ozinkotszky Márton, Harsányi Sándor, Hrdlicska Károly, Koren
Pál, Petrovics Soma, Veres József lelkészek; Glacz
Antal, Hász Sándor, Kemény Mihály, dr. Laurovics János,
Mójzsik Lajos, Székács István, Urszinyi János, Vidovszky
János, gr. Zay Miklós, dr. Zsilinszky Endre világiak;
b) helybeliek- Sárkány János érd. esperes, Danes Béla,
Haviár Dániel, Pól Dániel, Ponyiczky Máté, Sziráczky
János és Szlovák Pál; e) a ta n á ro k k ö zü l: Benka
Gyula, Chován Károly, Delhányi Zsigmond, Kutlik Endre
és Neumann Jenő.
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B)
Igazgató: Benka Gyula, ki a főgymnasium felső
osztályaival kapcsolt ág. hitv. ev. elemi tanitóképzőnek
is igazgatója.
C) Pénz- és gazdaság-ügyi vezetőle: Pénz
táros: Delhányi Zsigmond. A számvevőség elnöke: Sár
kány János; tagjai: Chován Károly, Danes Béla, Harsányi
Sándor, Haviár Dániel, dr. Haviár Gyula, ifj. Jeszenszky
Károly, dr. Krcsmárik János, Kutlik Endre, Mikolay Mi
hály, Neumann Jenő, Petrovics Soma, Sulcz Jenő, Sziráczky János, Veres József. A mező-gazdasági ügyek
vezetésénél elnök: Nt. Áchim Ádám; tagjai; Mikolay
János, ki egyúttal gazdatiszt is, Pól Dániel, Ponyiczky
Máté, Sziráczky János és dr. Szlovák Pál.
D) A tanulóság orvosa: dr. Szlovák Pál, bár
e czim soha sem volt akadálya annak, hogy a helybeli
orvos urak bármelyike emberbaráti szeretettel ne gon
dozná azon tanulót ki bizalommal kéri segítségét. E ta
pasztalati tény hálás elismerésre kötelez, mit annál örömestebb sietek a nyilvánosság előtt leróvni, mert tudom,
hogy ebben a főgymnasium iránti szeretet is nyilvánul.
E) Ta,nári szem élyzet.
a) Rendes tanárok:
1. Benka Gyula igazgató. Működik a tanpályán
33 éve. Igazgató 11 éve.
2. Chován Károly. Működik 33 éve.
3. Delhányi Zsigmond, osztályfő az I-ben. Mű
ködik 42 éve.
4. Krajcsovics Soma, osztályfő a VIII-ban Mű
ködik 10 éve.
5. Kutlik Endre, osztályfő a VII-ben Működik
11 éve.
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6. Liska János, osztályfő alll-ban. Működik 6 éve.
7. Mocskónyi József, osztályfő az Y-ben. Műkö
dik 12 éve.
8.
Neumann Jenő, osztályfő a VI-ban. Működik
10 éve.
9. Sziráczky Gyula, rajztanár. Működik 4 éve.
10. Valentinyi Jenő. osztályfő a IY-ben. Működik
13 éve.
b) Helyettes tanárok:
11. Kárpáthy Arthur. Nálunk alkalmazva 3 éve.
Működik 7 éve.
12. Papszász Gyula, osztályfő a II-ban. Nálunk 2 éve.
Működik 3 éve.
13. Zuberecz Pál. Nálunk 3 éve. Működik 9 éve.
c) Ének és zene-tanár;
14. Adámy Rezső, rendes tanár a képzőben. Nálunk
2 éve.
d) Torna-tanár:
15. Oláh Miklós rendszeresített tanár. Nálunk mű
ködik 18 éve.
e) Vallás tanárokul működtek.
16. Szirmay L. Árpád, helybeli róm. katli. lelkész.
17. Előbb Serly Viktor, utóbb Kovács József, hely
beli r. kath. segédlelkész.
18. Ardeleán József kétegyházai gör. keleti lelkész.
19. Reichardt Márk, helybeli izraelita lelkész.
20. Seltmann helybeli izr. tanító.
JEGYZET. Az intézet hangszereit gondozta Kórik
Sándor szolnoki hangszer-készítő. Mellékes tantárgyakban
külön díjazás mellett a felsorolt tanári személyzet vállal
kozó tagjai voltak alkalmazva. így a tanulók dalkari vál-
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lalatát tanította s vezette Adámy Rezső; a gyorsírókat
Kutlik Endre; a szabadkézi rajzolókat és festegetőket
Lányi Gusztáv nyugalmazott tanár s a vívókat Oláh
Miklós.
Afőgymnasium gyűjteményeinek sszerelvényeinek őrei
voltak: 1. a fizikai múzeumé Chovan Károly; 2. a természet
rajzi és kémiai szerelvényeké Neumann Jenő; 3. a zene
intézeté Benka Gyula; 4. a kötelező rajzra tartozóké
Sziráczky Gyula; az önkénytes rajzolók gyűjteményének
őre Lányi Gusztáv; 5. könyvtáré Liska János; 6. az esperességi levéltáré Kutlik Endre; 7. a torna és tanulói
közfürdő szerelvényeié Oláh Miklós; 8. az alumneum őre
és gondozója Delhányi Zsigmond; 9. a tanépület, tan
termek, kertiültetvények s háztartásiak őre Székely János
iskola-szolga és Bartyik András udvaros.

II.

T A N U L Ó K NÉVSORA.
I. O S Z T Á L Y .

(O sztályfő ; Delfyánvi.)

Áchim Géza ág. ev. Gyón, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunm.
Andriska Árpád r. kath. Szarvas, Békésm.
Aszódi Imre r. kath. Szent-András, Békésm.
Bába Viktor r. kath. Buziás, Temesm.
Behan Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Belopotoczky István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Bencsik Imre r. kath. Szent-András, Békésm.
Besenyi Gyula r. kath. Tisza-Roff, Jász-N.-K-Szolnokm.
Blonder Sándor izr. Budapest, Pest-P.-S.-K.-Kunm.
Borgulya György ág. ev. Szarvas, Békésm.
Csabai József r. kath. Szent-András, Békésm.
Csernus József r. kath. Szent-András, Békésm.
Csirák Gyula ág. ev. Szarvas, Békésm.
Czeiszler Samu izr. Sikló, Áradni.
Czesznak Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Ehrmann Gyula r. kath. „
„
Fidy Lajos ág. ev. Iratos-Kurtics, Áradni.
Figur Emil r. kath. Szarvas, Békésm.
Földvárszki Pál ág. ev. Pilis, Pest-P.-S.-K.-Kunm.
Friedsam Vilmos ág. ev. Szarvas, Békésm.
Gaál Pál ág. ev.
„
„
Gajdács Gyula ág. ev. Tót-Komlós
Galó Pál ág ev. Szarvas
„
Goldblatt Dezső izr. Szarvas
„
Gottlieb Géza izr.
„
„

206

Grosz József izr. Szarvas, Békésm.
Gyökösy József ev. ref. Szeg-halom, Békésm.
Horváth Dezső ág. ev. Tót-Komlós
„
Janurik Mátyás ág. ev. Szarvas
„
Kaderle Jakab ág. ev. Torzsa, Bács Bodrogm.
Kloós János ág. ev. Csabacsűd P. Békésm.
Kolin Gábor izr. Szarvas, Békésm.
Komár György ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kondacs Samu ág. ev.
„
Konyecsni János ág. ev. Csorvás „
Kovács Ferencz ág. ev. Pilis, Pest-P.-S.-K.-Kunm.
Kovács György ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kozsuch István ág. ev.
„
„
Kozsuch János ág. ev.
„
„
Kulyák Kálmán ág. ev. Bánfalva
„
Kuttlik Samu ág. ev. Bánhegyes, Csanádm.
Laász János ág. ev. Mező-Berény, Békésm.
Laczkó Mátyás r. kath. Mezőhegyes, Csanádm.
Landler Béla izr. Szarvas, Békésm.
Lászlóífy István r. kath. Szarvas, Békésm.
Lelioczky Samu ág. ev. Petrovácz, Bács-Bodrogm.
Litauszky Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Litauszky Pál Máté ág. ev. Szarvas, Békésm.
Nyemcsok János ág. ev.
„
„
Péczely Nándor r. kath. Kis-Jenő, Aradm.
Pollak Gyula izr. Szarvas, Békésm.
Polónyi Kálmán ág. ev. Puszta-Szenttornya, Békésm.
Romhányi István r. kath. Mesterszállás.
Sámuel László izr. Szarvas, Békésm.
Scheiner Miksa izr. Szarvas, Békésm.
Silberstein Dezső izr. „
„
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Simkovicz István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Süveges Pál ág. ev.
„
„
Szilassy Kálmán ev. ref.
„
„
Szirota Márton ág. ev.
„
„
Szlovák Iván ág. ev.
„
„
Sztruhál Béla r. kath.
„
„
Tajber Oszkár r. kath.
„
„
Thury János ág. ev.
„
„
Tusjak István ág. ev.
„
„
Tyaliun Sándor ág. ev. Antalfalva, Torontálm.
Újhelyi Aladár izr. Tót-Komlós, Békésm.
Vidlicska István, r. kath. Szarvas
Wickert Károly ág. ev. Torzsa, Bács-Bodrogm.
Wolfmann Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Zöld Gábor ev. ref. Rittberg, Temesm.

M agántanulók :
Bolza Péter gróf r. kath. Tiszakürt, Jász-N.-K.Szolnokm.
Haraszti Károly ev. ref. Puszta-Istvánháza
,,
Váczi Gyula r. kath. Czibakháza,
„
Összeg: 74.
II. O S Z T Á L Y .

(O sztá ly fő : P a p sz á sz .)

Ágoston Gábor ev. ref. Ta-Földvár, Pestm.
Áron Dezső izr. Szarvas, Békésm.
Barbosz József gör. kel. Szemlak, Aradm.
Belopotoczky István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Benczúr Vilmos
„ „
„
„
id. Borgulya György „ „
„
„
ifj. Borgulya György „ „
,
„
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Borsits Sándor róm. kath. Szarvas, Békésm.
Braclina Gábor ág. ev. P.-Tenyő, J.-N.-K.-Szolnokm.
Braun Brúnó ág. ev. Mező-Berény, Békésm. Ismétlő.
Csermák Lajos ág. ev.
„
„
Darida Ferencz ág. ev. Szarvas, Békésm.
Dérczy Imre róm. kath.
„
„
Dobozy Géza ág. ev. Mező-Berény, Békésm.
Dolesch István róm. kath. Szarvas, Békésm.
Faur István gör. kel. Nagylak, Csanádm.
Fidy György ág. ev. Almás-Iratos, Aradm.
Frenyó Imre ág. ev. Dévaványa, J.-N.-K.-Szolnokm.
Friss József izr. Szarvas, Békésm.
Gaál Lajos ág. ev. „
„
Greksza György ág. ev. Szarvas, Békésm.
Halász Gyula ág. ev. Tápió-Szele, Pestm.
Hano János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Horváth István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Hovorka István ág. ev. Mezőhegyes, Csanádm.
Janurik Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Józsa Lajos róm. kath. Szarvas, Békésm.
Karancsy Szilárd ev. ref. Szeghalom. Békésm.
Kinkel János ág. ev. Feketehegy, Bács-Bodrogm.
Kovacsik István ág. ev. Csorvás, Békésm.
Krcsmárik Elek ág. ev. Szarvas, Békésm.
Liptay Endre róm. kath. Szarvas, Békésm.
Lővy Gyula izr. Szarvas, Békésm.
Menzer Nándor izr. „
„
Évk. kilépett.
Mladonyiczky Márton ág. ev. Szarvas, Békésm.
Moravcsik Emil
„
„
„
„
Mótyóvszky Pál ág. ev. Irsa, Pestm.
Petrasovits Gyula r. kath. Szarvas, Békésm.
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Pollák Sándor izr. Szarvas, Békésm.
Sauer Géza ág. ev. Cservenka, Bács-Bodrogm.
Schlésinger Zoltán izr. Szarvas, Békésm.
Selmeczy Ferencz r. kath. Pitvaros Csanádm.
Silberstein László izr. Szarvas, Békésm.
Stéger Elemér izr. P.-Szt-.Tamás J.-N.-K.-Szolnokm.
Stern Oszkár izr. Szarvas, Békésm.
Stern Szilárd „
„
„
Szabó Ferencz ev. ref. Öcsöd Békésm. Évk. kilépett.
Szakács István ág. ev. Szarvas. Békésm.
Szlovák Mihály „ „
„
„
Szrnka György
„ „
„
„
Tóth János
„ „
„
„
Thuróczi Endre ,, „ Petrovácz, Bács-Bodrogm.
Urbancsok Mihály ág. ev. Pa-Szt.-Tornya, Békésm.
Wéber Jakab
,. „ Torzsa, Bács-Bodrogm.
Zűsz Aladár izr. Szarvas, Békésm.
Összeg 55.
Ill ik 0 S Z T Á L Y .

(O sztályfő: 2 iskad

Ardeleán János gör. kel. Kétegyháza, Békésm.
Aszódi Imre róni. kath. Békés-Szentandrás, Békésm.
Bajcsi Elemér ág. ev. Kunágota, Csanádm.
Beinsehroth Márton ág. ev. Gyoma, Békésm.
Benczúr Béla ág. ev. Szarvas, Békésm.
Benczúr Pál ág. ev. Gyón, Pestm.
Braun Ferencz izr. Szarvas, Békésm.
Brlás István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Brebovszky Elemér ág. ev. Orosháza, Békésm.
S z a r v a s i fő g y m . É r t .

14
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Diószeghy István ág. ev. Irsa, Pestm.
Eberle János ág. ev. Liebling, Temesm. Évk. kilépett.
Eichardt József ág. ev- Petrovácz, Bács-Bodrogm.
Farkas József róni. kath. Gyula, Békésm.
Fidy Béla ág. ev. Almás-Iratos, Áradni.
Gaál Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Gajewszky Géza róm. kath. Szarvas, Békésm.
Gavrilovics Zsigmond róm. kath. Battonya, Csanádm.
Gyökössy Endre ev. ref. Szeghalom, Békésm.
Győri Gáspár ev. ref. Békés-Szentandrás, Békésm.
Hajas Imre róm. kath.
„
„ Évk. kil.
Horváth Miklós róm. kath. Mezőhegyes, Csanádm.
Horváth Zoltán ág. ev. Tót-Komlós, Békésm. Évk. kil.
Hovorka Pál ág. ev. Mezőhegyes, Csanádm.
Hraniczky Lajos róm. kath. Szarvas, Békésm.
Hraskó Géza ág. ev. Pilis, Pestm.
Inándy Imre ev. ref. Karánsebes, Krassó-Szörénym.
Jancsovics Géza ág. ev. Gyula, Békésm.
Janovszky György ág. ev. P.-Tenj'ő, J.-N.-K.-Szolnokm.
Kohuth Lajos róm. kath. Csabacsűd, Békésm.
Kondats István ág. ev. Szarvas, Békésm.
.Kuthy János ág. ev. Mezőkovácsháza Csanádm.
Medzihradszky Gáspár ág. ev. Nagy-Báród Biliarm.
Miklóssy János ág. ev. Csővár, Pestm.
Mocsuba Miksa róm. kath. Mező-Berény, Békésm.
Mogyoróssy Dezső róm. kath. Battonya, Csanádm.
Molitórisz Béla ág. ev. Pitvaros, Csanádm.
Möhler János ág. ev. Liebling, Temesm.
Müller Vilmos róm. kath. Kis-Jenö, Aradm.
Ponyiczky Jenő ág. ev. Szarvas, Békésm.
Rohoska Jenő
„ „
„
„
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Roszjarovitz Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Sauer Oszkár „ „ Cservenka, Bács-Bodrogh m.
Savolt Pál
„ ,, Mező-Berény, Békésm.
Sámuel Viktor izr. Szarvas
„
Sárossy József ev. ref. Szarvas
„
Schulmeister Jenő izr,
„
„
Stein János róm. kath. Mező-Berény
„
Supkégel Emil ág. ev. Sz.-Szent-Tornya „
Szebegyinszky György ág. ev. Szarvas
„
Tornyos Ferencz ág. ev. Tisza-Várkony J.-N.-K.-Szolnm.
Tornyos Lajos
„ „
„
„
Válkovszky Mihály ág. ev. Szarvas, Békésm.
Veszelszky Pál
„ „ Pitvaros, Csanádm.
Vostjar János
„ ,. Szarvas, Békésm.
Weidinger Géza
„ ,, Gyoma, Békésm.
Wolf József
,, „ Mező-Berény, Békésm.
r
Összeg 56.
IV.

OSZTÁLY.

(Oszíálvfő: "Oalentinyi.l
Adámy Sándor ág. ev. Szarvas, Békésm.
Áron Géza izr. Szarvas, Békésm.
Balogh Géza ev. ref. Szeghalom, Békésm. Kilépett.
Bicskey Géza róm. kath. Tápió-Bicske, Pestm.
Biró Benedek ev. ref. Gyoma, Békésm. Ismétlő.
Bobor Károly ág. ev. Csépa, Szolnokm.
Boros Béla ág. ev. Szarvas, Békésm.
Bubik Lajos róm. kath. Orosháza, Békésm.
Buczurka József gör. kath. Nagy-Kamarás, Aradm.
Chrenka Mihály ág. ev. Tót-Bánhegyes, Csanádm.
Csermák Elemér ág. ev. Tót-Komlós, Békésm.
Exterde Sándor br. róm. kath. Kis-Jenő, Aradm.
14‘
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Goldberger Miksa izr. Szarvas, Békésiül.
Golián János ág. ev. Szarvas, Békésiül.
Gyuris Mátyás ág. ev. Szarvas, Békésm.
Haerter Ádám ág. ev. Mező-Berény, Békésm.
Hofmann Antal róni. kath. Székudvar, Aradm.
Huba János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kállay Géza ev. ref. Pécska, Aradm.
Keresztény Béla róni. katli. Szent-András, Békésm. Ism.
Kovácsik János ág. ev. Csorvás, Békésm.
Lózsa László ág. ev. Tolvádia p. Torontóim. Ismétlő.
Lővy Sándor izr. Szarvas, Békésm.
Lukács Béla ág. ev. Szemlak, Aradm.
Martin Péter gör. kel. Székudvar, Aradm.
Mauer Richard ev. ref. Uj-Verbász, Bácsin.
Märcz Konrád ág. ev. Liebling, Temesm.
Németh Géza róni. kath. Nagy-Gyalu p. Szolnokul.
Orosz Pál ág. ev. Csorvás, Békésm.
Petrásovits Jenő róni. kath. Szarvas, Békésm.
Petz Lajos ev. ref. Öcsöd, Békésm.
Pintér György róni. kath. Szent-András, Békésm.
Pintér János ág. liitv. Orosháza, Békésm.
Práznovszky Géza róm. kath. Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Reuss Ágoston ág. ev. Módos, Torontóim.
Robitsek Sándor izr. Tisza-Beő, Szolnokm.
Sárkány Miklós ág. ev. Szarvas, Békésm.
Sauer Sándor ág. ev. Cservenka, Bácsm.
Schrötter Soma izr. Szarvas, Békésm.
Stein Ernő izr. Szarvas, Békésm.
Szabados Lajos, róm. kath. Czibakháza, Szolnokm.
Szabó Géza ev. ref. Békés, Békésm. Kilépett.
Szarvas Árpád róm. kath. Nagy-Szénás, Békésm.
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Szebegyinszky János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Székely János ág. ev. Szarvas, Békésm. Kilépett.
Szlovák Jenő ág. ev. Szarvas, Békésm.']
Szluika Ervin ág. ev. Bér, Nógrádm.
Teplány Lajos ág. ev. Tót-Komlós, Békésm.
Tobak István ág. ev. Orosháza, Békésm.
Tyahun Gyula ág. ev. Antalfalva, Torontálm.
Ungár Aladár izr. Tisza-Yárkony, Szolnokm.

M a g á n ta n u ló .
Haraszti Tivadar ev. ref. Kun-Szent-Márton, Szolnokm.
Összeg: 52.
V.

OSZTÁLY.

(O sztályfő : Mlocskónyi.)

Bánszky Mátyás ág. ev. Csaba, Békésm.
Bartkolomeidesz Zoltán ág. ev. Makó, Csanádm.
Bencsik Pál r. kath. B.-Szt.-András, Békésm.
Blaskó Lajos ág. ev. Öcsöd Békésm. Ismétlő.
Bobus Elemér ág. ev. Csaba, Békésm.
Chrenka Emil ág. ev. Tót-Bánliegyes, Csanádm.
Dérczy Antal r. kath. Szarvas, Békésm.
Dérczy József r. kath. Szarvas, Békésm.
Frenyó Sándor ág. ev. Déva-Ványa, J.-N.-K.-Szolnokm.
Gedinger Géza izr. Szarvas, Békésm.
Görbe Gyula ág. ev. Tót-Komlós, Békésm.
Grünfeld Oszkár izr. Szarvas, Békésm.
Horváth Aladár r. kath. Makó, Csanádm.
Hrivnák János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Klein Miksa izr. Makó, Csanádm.
Kovács Géza ág. ev. Pilis, Pestm. Évk. kilépett
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Krausz Jenő izr. Tápió-Bicske, Pestm.
Krcsmárik Endre ág. ev. Szarvas, Békésra.
Kvasz György ág. ev. Csaba, Békésm.
Lux Endre ág. ev. Mező-Berény, Békésm. Ismétlő.
Nagy Károly ág. ev. P.-Földvár, Békésm.
Ott Ferencz ág. ev. Uj-Verbász, Bács-Bodrogm.
Péczely János r. katli. Kis-Jenő, Áradni.
Ritter Sándor ág. ev. Orosháza, Békésm.
Saguly András ág. ev. Csaba, Békésm.
Salaez Elemér r. katli. Szarvas, Békésm.
Sauer Jenő ág. ev. Cservenka, Bács-Bodrogm.
Sonkoly Márton ág. ev. Szarvas, Békésm.
Stefánik Milán ág. ev. Kosariszko, Nyitram.
Stefánik Pál ág. ev. Kosariszko, Nyitram. Ismétlő.
Stéger Hugó izr. Puszta-Poó, J.-N.-K.-Szolnokm. Ismétlő.
Stern Ödön izr. Szarvas, Békésm.
Szabados István r. katli. Czibakliáza. J.-N.-K.-Szolnokm.
Szenes Béla ág. ev. Szarvas, Békésm.
Szilvásy János r. kath. Bajsa, Bács-Bodrogm.
Szrnka Soma ág. ev. Szarvas, Békésm.
Sztik Gyula ág. ev. Pitvaros, Csanádm.
Sztraka Tibor ág. ev. Csaba, Békésm.
Trokan Sándor ág. ev. Kosztolna. Nyitram.
Vitéz Lajos ág. ev. Szarvas Békésm.
Weinberger Béla izr. Szarvas, Békésm.
Weisz Mór izr. Szarvas, Békésm.
Wolfmann Nándor izr. Szarvas, Békésm.
Zahorau Mihály ág. ev. Csaba, Békésm.
Zier Jakab ág. ev. Uj-Verbász, Bács-Bodrogm.
Zöld Mihály ev. ref. Rittberg, Temesm.
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Magántanulók:
Bézy Elemér ev. ref. Orosháza, Békésm.
Komán Kornél gör. kel. Sajtény, Csanádm. Ismétlő.

Tanítóképzőben e h :
Brózik Károly ág. ev. Szarvas. Békésm.
Klenk Sámuel ág. ev. Szarvas, Békésm.
Rohoska Béla ág. ev. Szarvas, Békésm.
Rolioska Géza ág. ev. Szarvas, Békésm.
Petrivaldszky Károly ág. ev.Mlágyó-Turicska, Nógrádm.ism.
Összeg: 53
VI.

OSZTÁLY.

(O szíá ly fő : Neumann.)

Albusz Frigyes ág. ev. Torzsa, Békésm.
Ambrózy Andor báró ág. ev. Gyarmata, Temesm.
Baán Zoltán rom. katli. Szarvas Békésm.
Badics Elek ág. ev. Csaba, Békésm.
Barbosz Gergely gör. kel. Szemlak, Aradm.
Bánhegyi Géza ág. ev. Gyula, Békésm.
Benkő István ág. ev. Orosháza, Békésm.
Chugyik Pál ág. ev. Aszód Pestm.
Czinkoczky János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Daubner Imre ág. ev. Orosháza, Békésm.
Félix László ág. ev. Csaba, Békésm.
Forsner Miksa izr. Szarvas, Békésm.
Freitag János ág. ev. Csorvás, Békésm.
Greksza Mihály ág. ev. Szarvas Békésm.
Gucsa György ág. ev. Petrovácz. Bácsin.
Horváth Béla ág. ev. Tót-Komlós, Békésm.
Hraskó Kálmán ág. ev. Pilis, Pestm.
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Inándy Dezső ev. ref. Karánsebes, Krassó-Szörénym.
Kernuch Emil ág. ev. Sándorfalva, Torontálm.
Kocizky Iván ág. ev. Csaba, Békésm.
Krich Béla róm. kath. Elek, Aradm.
Kucsovszky Béla róm. kath. Csaba, Békésm.
Lászlóffy Lajos róm. kath. Szarvas, Békésm.
Liker Mátyás ág. ev. Csaba, Békésm.
Lotz András eg. ev. Csurog, Bácsin.
Megele László róm. kath. Gyulavári, Békésm.
Menzer Aladár izr. Szarvas, Békésm. Évközben kilépett.
Neu Béla izr. Szarvas, Békésm.
Petries Béla ág. ev. Csaba, Békésm.
Salamon Imre ev. ref. Szarvas, Békésm.
Szenes Jenő ág. ev. Szarvas, Békésm.
Szucsu János gör. kel. Atyás, Biliarm.
Tóth Béla ág. ev. Uj-Verbász, Bácsm.
Tömő Gyula ev. ref. N.-Szalonta, Biharúi.
Tyehlár Endre ág. ev. Csaba, Békésm.
Varga Károly ev. ref. Gyula, Békésm.
Vass István róm. kath. Aradm.
Wallner György ág. ev. Mező-Berény, Békésm.
Összeg: 38.
VII.

OSZTÁLY.

(Osztályfő: Kutlil?.)
Acsay Lajos ev. ref. Erdőhegy, Aradm.
Áron Izidor izr. Szarvas, Békésm.
Bachmann Frigyes ág. ev. Uj-Verbász, Bácsm.
Baranyi István róm. kath. Sályi, Biharúi.
Bartlia János ev. ref. Bokszeg, Aradm.
Braun Dezső ág. ev. Mezőberény, Békésm.
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Droppa Soma ág. ev. Tót-Komlós, Békésm.
Dula Igor ág. ev. T.-Szt-Márton, Turóczm.
Dala Vilmos ág. ev. T.-Szt.-Márton, Turóczm.
Fisbein Aladár izr. Szarvas, Békésm.
Goldberger Ödön izr.
„
„
Hoffmann Lajos „ Csaba
,,
Kesjár Béla ág. ev.
„
,,
Kincses Elemér ev. ref. Csorvás Békésm.
Kiss János róni. katli. K.-Szt.-Márton, J.-N.-K.-Szolnokm.
Kostyák János róm. Priglevicze Szt.-Iván, Bácsin.
Kovács Pál ev. ref. N.-Szalonta, Biharm. Évk. kilépett.
Kralovauszky Imre ág', ev. Szarvas, Békésm.
Krautvurst János ág. ev. Ó-Verbász, Bácsm. Évk. kil.
Marcsek Ferencz ág. ev. Szarvas, Békésm.
Morava Károly róm. kath. Jankovács, Bácsm.
Muzsay Kálmán róm. kath. Árpád, Biharm.
Nuszbek Sándor róm. kath. Sarkad
„
Party József róm. kath. Serges,
„
Pálka Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Petrovics György gör. kel. Battonya, Csanádm.
Ponyiczky Lajos ág. ev. Szarvas, Békésm.
Robicsek Jenő izr.
„
„
Sárkány János ág. ev.
„
„
Schenk Jakab ág. ev. Ó-Verbász, Bácsm.
Schlesinger Ármin izr. Szarvas, Békésm.
Szalay Sándor ág. ev. Bánfalva,
„
Sznliman István róm. kath. Dévaványa, J.-N.-K.-Szolnokm.
V. Tóth István ev. ref. Mezőtúr,
„
Unger Kornél ág. ev. Cservenka, Bácsm.
Wickert Henrik ág. ev. Uj-Verbász, „

218

Magántanulók:
Brigant József rom. kath. Pécs. Baranyám.
Guttmann Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Janovics Kálmán ág. ev. Szarvas, Békésm.
Rostás Kálmán ev. ref. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnokm.

Tanitóképzőbeliek:
Benczúr Lajos ág. ev. Szarvas, Békésm.
Boros Kálmán ág. ev.
,,
„
Gajdács Mihály ág. ev. Csaba
„
Majercsik János ág. ev. Szarvas
„
Mihálfi Géza ág. ev. Szarvas,
„
Prisztavok Endre ág. ev. Csaba
,,
Szrnka György ág. ev. Szarvas,
„
Összesen: 47.
Vili. O S Z T Á L Y .

(O sztályfő : K rajcsovics.)

Becker Jakab ág. ev. Uj-Verbász, Bácsm.
Cliován Károly ág. ev. Ambrózfalva, Csanádm.
Clementisz Jenő ág. ev. Ipoly-Szécsénke, Hontm.
Csukás Géza ev. ref. Csaba, Békésm.
Ehrmann Ferencz r. k. Szarvas, Békésm.
Exterde Kálmán báró r. k. Kisjenő, Aradm.
Fajnor Dusán ág. ev. Szenicz, Nyitram.
Fehér Géza ág. ev. Tápió-Szele, Pestm.
Jeszenszky Elek ág. ev. Szarvas, Békésm.
Linder Károly ág. ev. Csaba,
„
Margócsi Gyula ág. ev. Aszód, Pestm.
Mecséry József ág. ev. Orosháza, Békésm.
Medveczky Géza róm. kath. Tisza-Füred, Hevesm.
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Mikus István róni. kath. Arad, Aradm.
Molitorisz József ág. ev. Pitvaros, Csanádm.
Neu Ferenez izr. Szarvas, Békésm.
Petrovits Mihály gör. kel. Battonya, Csanádm.
Poppovits Döme gör. kel. Petrovácz, Bácsin.
Eácz János ev. ref. Gyula, Békésm.
Schmidt Henrik ev. ref. Uj-Verbász, Bácsm.
Sóti Ádám r. k. Ó-Kanizsa, Bácsm.
Szeberényi Gyula ág. ev. Apatin, Bácsm.
Tantossy József r. k. Abony, Pestm.
Tessényi Károly ág. ev. Apatin,
„
Unger Pál ág. ev. Cservenka,
„
Wiener Soma izr. Füzes-Gyarmat, Békésm.

M agántanulók:
László Sándor izr. Budapest.
Wertheimstein Henrik izr. Monos-Petri, Biharm.

Tanitóképzőbeliek:
Filyó György ág. ev. Szarvas, Békésm.
Molnár Márton, ág. ev. Bánhegyes, Csanádm.
Paulenda János ág. ev. Beszterczebánya, Zólyomm.
Schorr Jakab ág. ev. Feketehegy, Bácsm.
Szalay Kálmán ág. ev. Bánfalva, Békésm.
Összeg: 33.
Végösszeg: 408.
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III.
T A N T Á RG Y A K V ÁZ L A TA .

A főgymnasium a tantárgyak fokozatos feldolgozá
sánál az 1884-ben egyetemes gyülésileg elfogadott s az
ág. hitv. evang. főgymnasiumokra kötelezőnek kimondott
tanítási tervezethez ragaszkodott. E tervezettől csak a
görög nyelvi tanítás heti óráinak csökkentésében tért
el a főgymnasium leginkább azon érdekből, hogy az osz
tályok heti óraszámát arányosítsa úgy azokra, kik a gö
rögöt önkényt tanulják, mint azokra, kik a pótló tárgya
kat hallgatják. Szintén ilyen jelentéktelenebb eltérésnek
veendő az is, hogy a német nyelvi oktatást a III. osz
tályban kezdjük s az I. és II-ban a magyar nyelv tüze
tesebb áttanulmányozására van fordítva a megtakarított
néhány óra azért, mert köztapasztalat szerint a túltömött
népiskolák negyedik osztályából oly hiányos nyelvisme
rettel jönnek fel a belépők, hogy tovavezethetésük e
nyelviekben ezen pótló tanítás nélkül csaknem lehetetlen.
Ugyancsak ilyen jelentéktelen eltérés tűnik fel abban is,
hogy az I. és II. osztályokban az éneklés helyett a szép
írást vettük elő, lévén a vallásórák ideje alatt és a tanulói
dalkar önkénytes vállalatában elég alkalom adva arra,
hogy az énekelgetni szeretők ez irányban is képződhes
senek.
Különben a tantárgyak osztályonként következő
fokozatban voltak elővéve:
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I. Egyetemesen kötelező tantárgyak:
I. osztály.
1. Vallástan, heti 2 óra. Bibliaismeret: ó-szövetség. K. k. Farkas József. Egyházi énekek gyakorolva.
Tanár: Delhányi.
2. Magyar nyelv, heti 5 óra. K. k. Szárnyéi
József iskolai magyar nyelvtana. I. rész és Delhán}7i
Zsigmond Olvasókönyve. Hetenként Írásbeli dolgozat az
időnként elővett tananyag köréből. Tanár : Papszász.
3. Latin, heti 6 óra. K. k. Schultz Dávid-féle latin
nyelvtan és gyakorlókönyv. Névszók, azok ragozása, cse
lekvő-, szenvedő-, álszenvedő igék ragozása, elöljárók.
A tanult szavakból öszszeállitolt mondatok fordítása
magyarból latinra, számra 334; 29 latin szöveg elemezve
és fordítva. T anár: Delhányi.
4. F ö ld ra jz, heti 4 óra. I-sö félévben Magyaror
szág földrajza, a Il-ik félévben Európa országainak leí
rása. K. k. Hunfalvy János. T an ár: Kárpáthy.
5. Mennyiségtan, heti 3 óra. Számirás, tizesrendszer nevezetlen és nevezett számokkal való számvetés,
közönséges- és tizedestörtek, métermérték. Tanár: Del
hányi.
6. Mértani rajz, heti 2 óra. A geometria elemei,
sík idomok, egyszerű síkdiszitmények rajzolása és fes
tése. Tanár: Sziráczky.
7. Szépírás, heti 2 óra. Vajda Pál szépirási mintái
nyomán az ütemirás, tekintettel a szabályos betűalakitásra. Tanár: Zuberecz.
II. Osztály.
1. Valldstan, heti 2 óra. Uj-szövetségi történetek.
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K. k. Pálffy József. Egyházi énekek gyakorolva. Tanár:
Delhányi.
2. Magyarnyelv, heti 4 óra. K. k. Szinnyei Jó
zsef iskolai magyar nyelvtana II. rész és Olvasókönyv II.
rész. Hetenként Írásbeli dolgozat az időnként elővett
tananyag köréből. Tanár: Papszász.
3. Latin nyelv, heti 6 óra. K. k. Schultz Dávid
latin nyelvtana és gyakorlókönyve. Egész alaktan: rendes
és rendhagyó névszók és igék, megfelelő latin-magyar és
magyar-latin fordítási gyakorlatokkal. Kéthetenként Írás
beli dolgozat. Tanár: Papszász.
4. Földrajz : heti 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika
és Ausztrália földleirása, természeti viszonyai, éghajlata,
függőleges és vízszintes tagoltságai. K. k. Dr. Hunfalvy
János földrajza. Tanár; Sziráczky.
5. Mennyiségtan, heti 4 óra. K. k. Békési
Gyula közönséges számtana II. osztály számára. Az előző
év anyagának ismétlése, arányok, arányiatok, hármas
szabály, kamat-, százalékszámítás, olasz gyakorlat, közép
szám, burkolatsulyszámitás, arányos osztás. Tanár : Del
hányi.
6. Mértani rajz, heti 2 óra. A szerkesztő síkmértan alapfeladatai, hasonlóság, egybevágóság, terület
mérés. Ezzel kapcsolatosan elővétettek nehezebb síkdiszitmények mérsékelt színezéssel. Tanár: Sziráczky.
7. Szépírás, heti 1 óra. Vajda Pál szépirási min
tái nyomán német ütemirás. Tanár: Zuberecz.

III. Osztály.
1.
Yállás, heti 2 óra. A keresztény egyház tör
ténete Haan Lajos kkönyve szerint. A kér. egyház ke-

223

letkezése, fejlődése, elterjedése s a reformátió története
külföldön és Magyaroszágban. Egyházi énekek. Tanár:
Liska.
2. Magyar nyelv, heti 4 óra. Kk. Szinnyei Jó
zsef rendszeres magyar nyelvtana és Lehr-Riedl Olvasó
könyve III. rész. Prózai és költői olvasmányok elemezve,
tárgyilag és tartalmilag magyarázva. A hang-, szó- és
mondattan. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Tanár: Kárpátliy.
3. Latin, heti 6 óra. Nyelvtan és mondattan
Schnitz Dávid kkönyve nyomán. Az alaktan ismétlése, az
egyes esetalakok mondatbeli fnnctiója, az infinitives a
mondat kapcsolatában, acc. és nőm. c. infinitivo, oratio
recta, obliqua. Olvasmány: Dávid István Latin Olvasó
könyvéből Livius, 17—24 és 30—31-ik fejezetek, könyvnélkül is. A Dávid-féle gyakorlókönyvből 17 gyakorlat,
részint otthon, részint az iskolában fordítva. Havonként
egy iskolai dolgozat. Tanár: Liska.
4. Arémet nyelv, heti 4 óra. Kk. Virányi J.
módszeres német nyelvtana és olvasó- és gyakorlókönyve.
Prózai és költői olvasmányok. Közéletbeli beszélgetések.
Alaktan: a névszó, határozó, praepositio, ige. Mondattan:
a szórend, fő- és mellékmondat Kéthetenként iskolai
vagy házi dolgozat. Tanár: Kárpáthy.
5. Földrajz, heti 2 óra. Fontosabb physikai tüne
mények, math, és phys. földrajz. Tankönyv : dr. Schmidt
A. Tanár: Chováu.
6 . Történet, heti 2 óra. Baróti-Csánki Magyarország története. Tanár: Papszász.
7. Mennyiségtan, heti 3 óra. A közönséges
törtek és az egyszerű hármas szabály ismétlése u tán :
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összetett hármas szabály, kamat-számítás, határidő-számí
tás, lánczszabály, arányos osztás, elegyitési feladatok.
Kk. Békési-Illés: Közönséges számtan. III. — Tanár:
Valentinyi.
8.
Mértani rajz, heti 2 óra. A körre vonatkozó
tételek; elypsis, parabola, hyperbola, kerekény és a
csigavonal többféle szerkesztése. Ezzel kapcsolatban
nehezebb síkdiszitmények, maeanderek, rosetták rajzol
tattak Andel mintái után. Tanár : Sziráczky.
1Y. Osztály.
1. Vallás, heti 2 óra. Keresztény hit- és erkölcs
tan. Kk. Német Károly : Keresztény hit- és erkölcstan.
Tanár: Valentinyi.
2. Magyar, heti 3 óra. Kk. Korda Imre stilistikája és Lehr-Arany Toldija. A „Toldi“ tartalmilag és
szerkezetileg s ennek alapján az irálytan. Verstan rövi
den. írásbeli dolgozatok a végzett tananyag köréből és
a gyakrabban előforduló polgári ügyiratok. Tanár: Zuberecz.
3. Latin, heti 6 óra. Idők-módok az ige főnévi
és melléknévi alakjainak mondatbeli functiója, kötőszók,
prosódia elemei. Tankönyv: Dávid István nyelvtana és
gyakorló könyve, ugyanannak olvasókönyve. Az összes
gyakorlatok forditva. 6 záró dolgozat. Tanár: Chován.
4. Német nyelv, heti 3 óra. Kk. Simonyi Zsigmond német nyelvtana és Virányi J. olvasókönyve. Prózai
és verses olvasmányok. Fordítási gyakorlatok, beszélge
tések. Az alaktan ismétlésén kivül a szóképzés és a
szórend az összetett mondatokban. Kéthetenként Írásbeli
dolgozat. Tanár: Kárpáthy.
5. F ö ld r a jz , heti 3 óra. Kk. Dr. Cherven Flóris:
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az osztr. magyar monarchia földrajza és Lange-Cherven
atlasza. Az osztrák-magyar monarchia természeti és poli
tikai földrajza, térképrajzolás. Tanár : Zuberecz.
6. Történelem, heti 3 óra. Az ókor történelméből
a keleti népek és a görögök története. Kk. Szilágyi Sán
dor, egyetemes történet, I. Tanár: Valentinyi.
7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Bevezetés az
algebrába. A négy alapművelet algebrai egész és tört
számokkal. A mértani haladvány. Első fokú egyenletek
egy ismeretlennel. Arányok. Kk. Mocnik—Arenstein—
Schmidt „Algebra.“ Tanár: Neumann.
8. Ásványtan, heti 2 óra. Chemiai előismeretek,
ásványtan, kőzettan, földtan. Tankönyv: dr. Róth S.
T an ár: Cliován.
9. M érta n i ra jz, heti 2 óra. Mértani elemek a
térben. Stereometria. A koczka, hasáb, gúla, henger kúp
és gömb ábrázolása, hálózat, köbtartalom és árnyék
szerkesztés tekintetbe vételével. Tanár : Sziráczky.
Y. Osztály.
1. Vallás, heti 2 óra. Az ó- és újszövetségi köny
vek ismertetése. Kk. Batizfalvy Istvántól. Tanár: Kutlik.
2. Magyar, heti 3 óra. Kk. Dr. Dengi szerkesz
téstana és költői olvasmányai, Greguss A. költészettana.
A szerkesztéstan szabályai. Rendszeres verstan. Románczok és balladák. Havonként 1 dolgozat. Tanár: Zuberecz.
3. Latin, heti 6 óra. Kk. Cserny-Dávid. Stílusgyakorlatok. I r. C. J. Caesar. Comm. de bello Gall. I.
Gyurits Autal. P. Ovidius Naso. Válogatott költ. Veress
Ignácz. — A mondattan ismétlése ; cons, temp., a módok
haszn., ut, ne, quin, quominus, s az or. recta és obi. —
Szarvnál fögym. Ért.
is

226

Olvasmány : Caesar Bell. Gall. I. egészen, s Ovid. vál.
költ. közül 7. — Havonként két otthoni, s egy iskolai
dolgozat. — Tanár : Mocskónyi.
4. Görög, heti 4 óra. Kk. Gurtius-Ábel. Görög
alaktan és elemi olvasókönyv. — Az alaktan a „mi“
végű igékig. — Az olvasókönyvből a megfelelő gyakori,
fordítása és elemezése (80 gyakorlat). Havonkint két
házi dolgozat. Tanár: Mocskónyi.
5. Német, heti 2 óra. Kk. Schiller balladái és
románcai, Endrei Ákos német stílusgyakorlatai. Schiller
legszebb balladái és románczai fejtegetve, magyar szö
veg fordítása németre, különös tekintettel a mondattani
szabályokra. Havonként egy dolgozat. Tanár: Zuberecz.
6. Történelem és római régiségtan, heti 4
óra. Kk. Szilágyi Sándor egyetemes történet I. rész és
Okányi Pál római régiségtan. A római birodalom törté
nete a népvándorlásig. Tanár: Kárpáthy.
7. Mennyiségtan, heti 4 óra. Algebra. Első
fokú egyenletek több ismeretlennel. Négyzetgyök. A má
sodfokú egyenletek ismeretlenéinek kiszámítása. Köbgyök.
Kéttaguak magasabb positiv egész hatványai. Számtani
haladvány. Kk. Mocnik—Arenstein—Schmidt „Algebra.“
Mértan. Az egyenesek fekvése a síkban. Sík idomok
összevágása, hasonlósága és területe. A körről. Kk. Lut
ter Nándor „Mértan“. Tanár: Neumann.
8. Növénytan, jheti 2 óra. Dr. Róth Samu
Kk.-e nyomán az egyes növények megismertetése, csopor
tosítása, a szövettan, alaktan és élettan végeztetett. Ta
nár: Neumann.
9. Görög pótló magyar, heti 2 óra. Kk. Endrődy magyar olvasmányok, Szilasi Szemelvények Thuky-
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didesböl és Schill görög állami régiségek. Az olvasmányok
tárgyi, tartalmi, szerkezeti, formai és nyelvi sajátságai
nak fejtegetése. Tanár: Papszász.
10. Görög pótló rajz, heti 2 óra. Stylizált leve
lek és virágok, görög, római és arab síkdíszitmények
rajzolása és festése Várday Szilárd fali mintái után.
Tanár: Sziráczky.

VI. Osztály.
1. Vallás, heti 2 óra. Batizfalvy István k. k.
alapján a keresztény egyház története kiváló tekintettel
a Protestantismus elterjedésére. T anár: Mocskónyi.
2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Riedl „Rhetorika“
és Shakespeare „Coriolanus “ Megfelelő olvasmányok alap
ján a prózai műfajok elmélete és történeti fejlődése.
Shakespeare Coriolanusa, különös tekintettel a drámai
szerkezetre és jellemzésre. Havonként 1 stildolgozat. Ta
nár : Zuberecz.
3. Latin , heti 6 óra. Cum fajai. Gerundium és
gerundivum, Supinum. Or, recta és obi. Sail. Jug. egé
szen. Könyv nélkül 1—5. 14. 31. Verg. Aen. II. és VI.
egészen Cic. Cat. I és IV. egészen. Havonkint két dol
gozat részint házi, részint iskolai a Cserni—Dávid-féle
gyakorlatokból. Tanár: Kutlik.
4. Görög, heti 4 óra. Kk. Curtius Ábel. Görög
nyelv és mondattan. A „mi“ végű és rendhagyó igék.
Mondattani szabályok gyakorlatilag az olvasmányok alap
ján. Sebei,ki-Ábel olvasókönyvéből 52 olvasmány. Xeno
phon. Schenkl-Horváth 2. szakasz. Luciani Sam. opera
Jacobitz 5 dialógus. Havonkint két dolgozat, részint házi,
részint iskolai a Schenkl-Ábel-féle olv. könyvből. Tanár:
Kutlik.
15*
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5. JVémet, heti 2 óra. Kk. Schiller „Wilhelm Teil,“
Endrei Ákos német stílusgyakorlatai. Schiller Teli Vil
mosán kívül magyar prózai szöveg fordítása németre az
alaktan és mondattan folytonos ismétlésével. Havonként
egy dolgozat. Tanár: Zuberecz.
6. Történelem, heti 3 óra. A középkor története
a népvándorlástól Konstantinápoly bukásáig. K. k. Szi
lágyi Sándor. Egyetemes történet II. Tanár: Mocskónyi.
7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Algebra. A hat
ványozás általánosítása. Brigg-féle logarithmusok és szá
molás logarithmusokkal Exponentialis egyenletek. K. k.
Mocnik—Arenstein—Schmidt „Algebra.“ Mértan. Az algebra
alkalmazása a mértanra. Goniometria. Trigonometria. K.
k. Lutter Nándor Mértan. Tanár: Neumann.
8. Mattan, heti 2 óra. Dr. Rótli Samu K. k.
nyomán bevezetésül az állatok szervei, szervrendszerei,
azután a hét állatkor rendszeresen tárgyaltatott. Tanár:
Neumann.
9. Görög pótló magyar, heti 2 óra. K. k. Endrődi magyar olvasmányok: Schill Salamon görög magánrégiségek és a görög képző művészetek története; Homeros Iliásza Kempf fordításában olvasva. Tanár : Krajcsovics.
10. Görög pótló rajz, heti 2 óra. Külömböző
stilü ékítmények, szőnyeg motívumok rajzolása és festése,
továbbá műszaki és építészeti jellegű díszítmények;
vázák, consolok, oszloprendek árnyékolással. Várady Szi
lárd és Vignola nyomán. Tanár: Sziráczky.

VII. Osztály.
1.

Vallás,

heti 2 óra. A magyarországi protestáns
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egyház története. K- k. Batizfalvy Istvántól. T an ár:
Kutlik.
2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Greguss költészet
tana és Névy Poet, alvasókönyve. A verstan vázlatos is
métlése, a költői műfajok elmélete és történeti fejlődése,
tájékoztatás a fő széptani fogalmak körében; a művé
szetek rendszere. Havonkint egy stildolgozat. T anár:
Kraj csővies.
3. Latin, heti 5 óra Hor. ódáiból 41. Könyvnélkiil 10 óda. Hor. Epod. 2. Livins XXI. egészen. Cicero
pro lege Manilia egészen. Havonkint két Írásbeli dolgo
zat a Cserni Dávid-féle ford, gyakorlatokból. T anár:
Kntlik.
4. Görög, heti 4 óra. K. k. Szemelvények Homeros Odysseiájáből. Dr. Csengeri János. Szem. Herodotos
müvéből. Dávid István. Curtius-Ábel. Görög nyelv- és
mondattan. Honi. Od. I. 1-324. VI. 1—331. IX. 1—566.
(Otthoni olvasni. II. V. VII. X) Herodotos szemelv. egé
szen. (IX. és X. rögtönözve). Nyelv és mondattan ism.
Havonkint egy isk. dolgozat. T anár: Mocskónyi.
5. Német, heti 2 óra. K. k. Heinrich Deutsches
Lehr u. Lesebuch III. r. és Endrei német stilus gyakor
latok. A német irod. tört. a legrégibb időktől Klopstockig
és fordítások magyarból-németre. T anár: Krajcsovics.
6. Történelem és földrajz, heti 4 óra. Az
újkor története Amerika felfedezésétől Napoleon buká
sáig. Európa és az amerikai unió politikai földrajza. K.
k. Szilágyi Sándor egyetemes történet III. és Varga Ottó
politikai földrajz. Tanár: Valentinyi.
7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Algebra. Mértani
haladványok. Kamatos-kamat számítás. A másodfokú egyen-
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letek elmélete. K. k. Mocnik-Arenstein-Schmidt „Algebra “
Mértan. Bevezető tételek a stereometriába. Hasáb, gúla,
henger, kúp és gömb. K. k. Lutter Nándor „Mértan.“
T anár: Neumann.
8. Természettan, heti 3 óra. Bevezetés a physikába, erőműtan, hangtan, rezgő mozgás. Tankönyv:
Czógler Alajos. Tanár: Chován.
9. Bölcsészet, heti 2 óra. Tapasztalati lélektan
Böhm kk. nyomán egyes részeiben Rosenkranz Esser és
Lotze után bővítve. Magában is érthető részek végezté
vel az ismétlés alatti tételekre Írásbeli feleletet adnak
azok. kik szóbelihez nem juthatnak. Ezen iskolai dolgo
zatok átnézve közös megbeszélés tárgyátképezik. Tanár:
Benka.
10. Görögpótló magyar, heti 2 óra. K. k. Badics
írod. olvasókönyv III. r . ; Schill Salamon Görög irodalomtörténete; Sophokles Antigone ford. Csiky; Euripides
Ifigeneja Auliszban ford. Radó. Az olvasmányok poétikai
méltatása mellett a görög költészet történeti fejlődése.
Tanár: Krajcsovics.
11. Görög pótló ábrázoló geometria , heti 1
órán. Pont, egyenes és sokszögek ábrázolása egy és két
képsíkon; képsíktól való távolság, hajlás szög s viszony
lagos vonatkozás tekintetbe vételével. A sík ábrázolásá
ról s benne fekvő alakzatairól. K. k. Dr. Fodor József
ábr. geometriája. Tanár: Sziráczky.
12. Görög pótló figurális rajz; heti 1 órán.
A figurális rajz elemei. Kisebb és nagyobb mértékben
rajzoltattak az emberi test egyes részei többféle árnyé
kolással lapminták után. Tanár: Sziráczky.
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Till. O
sztá
ly
.
1. Valldstan, heti 2 óra a Bancsó Antal hit
eikül cstani K.-könyve nyomán. Tanár: Benka.
2. M a g yar, heti 3 óra. Kk. Góbi. A magyar
nemzeti irodalom története. Havonkint egy stildolgozat.
Tanár: Krajcsovics.
3. L a tin , heti 5 óra. Kk. Cserny Dávid Stílusgyakorlatok III. rész. C. Taciti libri, qui supersunt ed.
Halm. Cicero De officiis ed. Csengeri. Qn. Horatii Flacci
Opera omnia ed. Bartal—Malmosi. Római Irodalom tör
ténet, Lefflertől. Hor. Sat. I. 4, 6, II. 8 sat. Ep. I. 3,
9. 11, 16- II. 3 ep. (ars poetica). Tacitus Ann. I. sze
melvényekben. Cicero De off. I. 1—12 fej. Az irodalomtörténetből az iskolában olvasott irók. Fordítás magyarról-latinra hetenként. Havonként 1 isk., 1 házi dolgozat.
Tanár: Liska.
Görög, heti 4 óra. Homeros Ilias Csengeri II. VI.
XV. XVII. XVIII. ének. — Thukydides ed. Brehme az
I. könyvből szemelvények. Plato Apológiája ev. Horváth
I—XXIV. fej. Havonként 2 dolgozat. Tanár: Liska.
5. Német, heti 2 óra. Kk. Heinrich Deutsches
Lehr- u. Lesebuch III. r. és Endrei Német Stilus gya
korlatok. A német irod. tört. Klopstocktól a romantiku
sokig. Magyar szövegek németre fordítása és német
parafrázisok. Tanár: Krajcsovics
6. Történelem, heti 4 óra. Magyarország oknyo
mozó történelme tekintettel alkotmányunk fejlődésére s
a világtörténettel való kapcsolatára s utalással a forrás
müvekre. Kk. Varga Ottó: A magyarok oknyomozó tör
ténelme. Tanár: Valentinyi.
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7. Mennyiségtan, heti 2 óra. Algebra Permutatiók. Yariatiók. Combinatiók. A binomiális tétel. Az
algebra főbb tételeinek ismétlése. Kk. Mocnik-ArensteinSchmidt „Algebra.“ Mértan. A mértan főbb tételeinek
ismétlése. Kk. Lutter Nándor „Mértan.“ Tanár : Neumann.
8. Természettan, heti 4 óra. Fénytan, hőtan, az
elektromosság és mágnesség, kosmographia, Tankönyv:
Ráth A. Tanár : Chován.
9. Bölcsészet, heti 2 óra. Logika dr. Lindtner
Klamárik kkönyve nyomán. A tanultak öntudatos alkal
mazására időnként záralatti dolgozatok lettek elővéve,
átnézve s megbeszélve. T anár: Benka.
10. Görögpótló magyar, heti 2 óra. Kk. Jancsó
Magyar irodalmi olvasmányok; Schill Salamon Görög
irodalomtörténete és Alexander Szemelvények Platón és
Aristotelesz műveiből. Az olvasmányok mellett a görög
költészet és próza történetének vázlata. Tanár: Krajcsovics.
11. Görögöt pótló ábrázoló geometria ; heti
1 órán. A szögletes és gömbölyű testek ábrázolása, saját
és vetett árnyéka síkkal való metszése, pont és egyenes
vonatkozása s hálózata. Kk. dr. Fodor József ábr. geo
metriája. Tanár : Sziráczky.
12. Görögöt pótló figurális rajz ; heti 1 órán.
Folytatólag rajzoltattak az emberi test részei és egésze,
többféle árnyék feltüntetésével. Tanár: Sziráczky.
Jegyzet: A fentebb vázolt tanulmányok mellett min
den ép tanuló arra volt kötelezve, hogy heti két órában
osztálytársaival a testgyakorlásban részt vegyen. A testi
ügyesség fejlesztése biztosra fagyott és gondozott jégen
korcsolyázásba, alkalmas időben fürdésbe és úszásba ment
át. Hogy aztán itt is érdeklődést és nemes versenyt ser-
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kentsiink, korcsolyázó, úszó, vivő versenyek s tornászati
díszelőadások is jöttek elő időnként. Ezek intézéséről,
lefolyásáról alább (B. és VIII. czikkely) adunk részlete
sebb tájékoztatást.
B ) Egyleti élet. Önkénytes tanulmányok s gyakorlatok.
1. Tanulói daloskor. A főgymnasium önkényt
vállalkozó s alkalmas hanggal rendelkező tanulóiból 92
tagú vegyeskar és 34 tagú férfikar alakult, mely
heti 2—2 órában tanári vezetés mellett gyakorolta az
összhangos éneklést s iskolai ünnepélyek s zeneestélyek
alkalmával bemutatta tanulmányait az érdeklődő közön
ség előtt. A vegyes kar betanulta: t. A hymnust (Erkel).
2. Czigánykart (Weber), 3. A nap és éjjel czimü olasz
népdalt, 4. Mily boldogság czimü müdalt. (Állaga), 5.
Mig csak élek czimü dalt (Them), 6. Három szinii zász
lót (Huber K.), 7. Üdvriadót (Them), 8. Az éj varázsát
(Schubert). 9. Majálisi indulót. A férfikar: 1. Gaudea
mus, 2. Népdal egyveleget, 3. Tréfás négyest, 4. Marseillaise-t, 5. Indulót, 6. Káldy-féle kurucz dalokat. Ve
zető tanár: Adámy Rezső.
2. Önképző „Vajdakor.“ A tanév elején Kr aj csovics Soma tanár elnöklete alatt megalakult az önképző
kör. A VIII. és VII. osztálybeli tanulók mint működők,
az V. és VI. osztálybeliek mint önkéntes pártolók alkot
ták a Vajdakört. A tisztújító ülésen br. Exterde Kálmán
titkárrá, Linder Károly jegyzővé, Sóti Ádám és Becker
Jakab könyvtárosokká, Paulenda János és Fajnor Dusán
a „Zsengék“ szerkesztőivé, Petrovits György pénztárossá,
Scheusz Jakab ellenőrré és Acsay Lajos levéltárossá vá-
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lasztattak. A tanév folyamán 23 zárt és egy nyilvános
ülés volt. Ezen ülésekre beérkezett 37 vegyesen prózai
és költői mii ugyanannyi bírálattal. Ezeken kívül be lett
terjesztve 12 prózai és verses pályamű; a pályázatokra
Ns. Haviár Dani orsz. képviselő ur 1 drb 10 frankos
aranyat, Tek. Ponyiczky Máté földbirtokos ur 10 koro
nát tűzött ki jutalmul, ezenkívül a Vajdakor is kitűzött
két 5 koronás pályadijat. Volt a Vajda-körnek ez évben
70 működő és 82 pártoló tagja. Tagsági dijban fizettek
a működő tagok fejenként 1 frt 20 krt, a hallgatók 75
krt. A tisztviselők a tagsági dij alól felmentettek. A
Vajda-kör összes bevétele a tavalyról maradt 74 frt 91
krral együtt ez évben 211 frt 91 kr., kidása 94 frt 40
kr. volt. Pénzkészlete tehát 117 frt 51 kr, mely takarékpénztárban van elhelyezve. Az önképző kör külön keze
lés alatt álló könyvtára 718 műből áll, 907 kötetben. A
A nyilvános ülésen Szarvas közönsége érdeklődéssel vett
részt s méltányolta az ügyesebb szavalókat és felolva
sókat. E tanévben is a Vajda-kör a tanulóságnak az iro
dalom iránti érdeklődését, öneselekvő tanulmányra való
buzdítását s aesthetikai érzékének fejlesztését tekintette
czélul.
3 . Franozia nyelvi oktatás a csekély érdeklő
dés miatt ez évben elmaradt.
4. Gyorsírás, heti 2 órában haladóknak és kez
dőknek a Gabelsberger-Markovics-féle elvek szerint. Ta
nult 4 frt évi dij mellett 8 haladó, 21 kezdő. T an ár:
Kutlik.
5. Szabadkézi művészi irányú rajzolást és fes
tést 15 önkényt vállalkozó ifjú tanulta, fizetvén féléven
ként 3 forintot. Tanár : Lányi.
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6.
Zenecsapat, a főgymnasium tanulóiból — a
jelentkezők elágazó képzettségét tekintve — nem volt
alakítható ez évben. Kivételesen 2—3 nagyobb tanulónak
alkalmat adott a zeneintézet arra. hogy magukat a zene
teremben elhelyezett zongorákon gyakorolják.
6. Dísztornász csapat, mely hetenként egy kü
lön órában tornázgatott a debreczeni kerületi tornaver
senyben 62 taggal vett részt, az ottani verseny minden
pontjára nevezvén kellő szánni tornászokat. Tanár: Oláh.
8. Tanulói zenekar a tanév elején alakult ugyan,
de később a nehézségek fokozódása miatt erőtlenségének
tudatában önkényt feloszlott. Szerény próbálkozásnak
nézte a tanárkar e társulást, melyet évente azon körül
mény tesz kérdésessé, hogy a fejlettebb s ügyesebb ze
nészek tanulmányaik itteni végeztekor elhagyván az inté
zetet, évente csaknem teljesen uj tagokból alakul a zene
kar, kiknek egyéb tanulmányaik komolysága mellett alig
van anynyi idejök, hogy sok együttes gyakorlást űzve
összeszokjanak. Tanár: Adámy.
9. Vívást tanulta 10 önkényt jelentkező ifjú. Ezek
szerzett ügyességüket dologhoz értők előtt többször
bemutatták. Fizetett egy egy a 6 —8 heti tanfo
lyamra tanítás és eszközök használatáért 10 forintot.
T anár: Oláh.
Különben nem tekintve a B) alatt legitt felsorolt
egyleti vállalatokat s azokban űzött önkénytes tanulmá
nyokat, melyekben mindenkor tanári vezetés és ellenőrzés
adta meg az ifjúságnak a kellő irányt, a köztanitás
munkájában az alkalmazott tanárok szakképzettségük
arányában következőleg osztakoztak:
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1
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—
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A * ) 2) 3) 4)
jegygyei el
látott heti
óraszám ot
egy tanuló se
kapja telje
sen, m ert önkényt vagy a
görögöt v. a
pótló tá rg y a 
kat választ
ván, azok
heti óraszá
ma egym ást
kiegyenlíti.
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I" V .
M A GY AR S T IL F E L A D V Á N Y O K .

Y. Osztály.

Vezető: Zuberecz.
1. Az állatok királya (leírás). 2. Ősszel (elmélkedés).
3. „Falu végén kurta kocsma.“ (fejtegetés). 4. Korcso
lyázás (leírás szép prózában). 5. Tanuljunk idegen nyel
veket (okfejtés). 6. „Edward“ ballada-magyarázat). 7. Ki
mint vet, úgy arat (elmélkedés). 8. A románcz és ballada
közti különbségek. 9. Az irásmű tartalma és alakja közti
összefüggés.

VI. Osztály.

VezetőZuberecz.
1. Gondolatok a tanév elején (elmélkedés). 2. Pat
ríciusok és plebejusok (párhuzam). 3. Volumnia és Virgilia (jellemrajz).-4. A földrajzi viszonyok befolyása a
népek fejlődésére (értekezés). 5. Coriolanus (jellemrajz).
6. A római birodalom (okfejtő magyarázat). 7. Miért
hasznos az idegen nyelvek tanulása? (értekezés). 8. Deák
„Felirati Javaslatáénak érvei. 9. Beszéd (gyakorlat).
VII. Osztály.

Vezető: Krujcsovics.
1. Óh a szárnyas idő hirtelen elröpül. 2. Vörös
marty gnómája „A természetről.“ 3. A népszerűségről
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(Gyulai satirája alapján). 4. Szózat (poet, elemzés.) 5.
Forma dat esse rei. 6. Tanuljatok az idegentől, de ne
utánozzátok (Jókai). 7. A szegénynek drága kincs a hit.
(Arany). 8. Munka után édes a pihenés. 9. Miért tanuljuk
a classikus nyelveket?

VIII. Osztály.

Vezető-. Krajesovics.
1. Magyar nemzeti ideálok a pogánykori költészet
ben. 2. Középkori költemény poétikai fejtegetése. 3. A
XVI. század bibliai epikája. 4. A családi élet szelleme
a XVI. században. 5. A mit a s z í v felfoghat magába,
sajátunknak csak \mnyit mondhatunk. 6. Költészet és
korszellem. 7. Szeresd az életet, de ne féld a halált. 8.
Válaszúton.
"V
.
T A N Í T Ó K É P Z É S A FÖGYIVINA S IUMNÁL A Z 1 8 9 4 - 9 5 .
ISKOLAI É V B E N .

Az V. VI. VII. VIII. osztálybeliek közül néptaní
tóságra készülök — az általános műveltségre tartozó ta
nulmányokat megfelelő osztálytársaikkal együttesen űz
vén, — egymásra következő négy tanév folyamában azon
gyakorlati ügyességeket és szaktantárgyakat külön válva
tanulják, melyekre őket a népiskolai foglalkozás utasítja
s a népoktatási törvény kötelezi. Voltakép egymást kö
vető két tanév munkaköre öleli föl nálunk mind azt, mit
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a tanítóképző intézetnek a tanítói pályára készülök szá
mára előkészítőül nyújtania kell. A lefolyt tanévben
A) Az V. osztályból szüleik — illetve gyámjaik —
beleegyezésével tanítói pályára elökészálők (praeparandisták) tanulták a zenét, éneklést, a gazdaságtant,
olvasták a szent irás válogatott részeit, emlékelték dr.
Luther Márton kátéját előkészületül e tantárgyak nép
iskolai módszeres feldolgozásához. Részletesen:
a) Gyakorolták a zo ngorajátékot heti 3 órában.
Elővették Schmidt uj gyakorlatait, játszották a 12 ke
mény és lágy hangsort, tanulták Czerny „Wiener Lehrmeister“-ének két füzetét, Duvernoy op. 120 négy első
számát, Burgmüller I. füzetének 1. 2. 4. 7. 9. 11. 12.
13. és 18. számait. Tanár: Adámy.
b) Gyakorolták a z éneklést (Lásd alább g) alatt.)
c) Tanulták a g a zd a s á g ta n t heti 2 órában Kis
Kálmán kkönyve szerint. Föld-, rét-, legelő-mivelés. Mé
hészet, selyemtenyésztés. Gyümölcsös. Gyümölcsfák ne
mesítése. Szőllő és annak művelése. Tanár: Adámy.
d) Dr. Luther Márton k á té ja heti 2 órában. Tiz
parancsolat, Urunk imádsága, keresztség, úrvacsora. Ol
vasva, elemezve a szent irás válogatott részeiben. Tótban
olvasva Mózes II. könyve, s ez alatt a nyelvbőségre,
nyelvtani és mondattani ismeretek elsajátítására s alkal
mazására folyton gond lett fordítva. Tanár: Adámy.
B) A VI. osztályból a tanítói pályára ez évben senki
sem jelentkezvén, a második tanfolyamra esendő külön
órák a többi tanfolyambeliek között lettek szétosztva.
C) A VII. és VIII. osztály azon tanulói, kik az
előző években is a tanítói foglalkozásra előkészültek,
alkották a k ik ép zen d ő k (seminaristák) tanfolyamát. E
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csapatbeliek aztán előtanulmányaik elágazása szerint ré
szint külön, részint együttesen a következő szaktantár
gyakat tanulták :
a) A VII. osztálybeli képzősök heti 3 órában gya
korolták a zongorajátékot. Folytatólag több nyolezadon át képezték a kemény és lágy hangsorokat, a
hármas és négyes hangzatokat »az összes hangnemekből
s ezeket begyakorolták! Bertini preludjeinek s etűdjei
nek I. füzete, Kuhlau sonatinái a fejlő ügyesség és elő
adási képesség arányában fokozódó mértékben betanulva,
emlékelve s előadva. Tanár : Adámy.
b) A VIII. oszt. képzősök heti 3 órában gyakorol
ták a 3—4 szóllamu előjátékokat zongorán és orgo
n á n s betanultak 54 egyházi éneket zongorán, liarmoniumon s az intézeti kis orgonán. Benka Gyula és Chovan Zsigmond énekgyüjteményeiből a tanult szent énekek
s azok elő- és utójátékai forma és harmóniák érdekében
elemezve voltak, hogy az ifjak elméleti ismereteik alkal
mazására és tudatos felhasználására szokjanak. Tanár :
Adámy.
o) A VII. és Vili. oszt. képzősök egy csapattá
egyesítve tanulták a zene elméletet heti 2 órában
Heinze Égner kkönyve szerint. Törzshangzatok, azok
megfordításai, négyes hangzatok azok megoldásai. Szóllamvezetés, zárlatok képzése, hangnemi kitérések stb.
A négy szóllamu zenetétel. Egyházi énekek összhangositása. Ez volt az ismeretkör és czél, melyre belátás és
gyakorlás irányultak. T an ár: Adámy.
d)
A VII. és VIII. oszt. képzősök együtt tanulták a
n ém et nyelvet heti 2 órában Felsmann nyelvtana s
olvasókönyve szerint. Alaktan Szóképzés. Szórend és
S ía r v a B i fő g y m . É r t .
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mondatszerkezet. Havonkint egy írásos dolgozat. Kisebb
költői müvek elemezve, emlékelve, előadva. Tanár : Adámy.
e) A VII. és VIII. oszt. képzősök együtt tanulták
a m a g y a r a lk o tm á n y ta n t heti 2 órában dr. Csiky
Kálmán k.-könyve szerint- Tanár: Valentinyi.
f ) A VII. és VIII. oszt. képzősök heti 4 órában
tanulták az I. félévben a neveléstant és általános
ta n itá s ta n t Dr. Kiss Áron k.-könyve szerint s a II.
félévben a népiskola m ó d sze rta n á t Környei-Gyertyánfi müve alapján. Tanár: Benka.
g) Valamennyi tanitóképzöbeli növendék gyakorolta
heti 2 órában együtt a z éneklést. Hangképzés, hang
jegyolvasás, hangközök találása, összhangos éneklés ké
pezték a fokozatos feladatokat, melyeket Thill Nándor
karénektana és Bartalus István Éneklő kátéja nyomán
dolgoztak fel. Befejezésül templomi énekek, hangjegyek
és szövegszerinti éneklése lett oly czélból elővéve, hogy
a tanultakat önállóan alkalmazni szokjék az éneklő. Ta
nár : Adámy.
h) Az V. VII. VIII. oszt. képzősök megfelelő osz
tálytársaikkal együtt űzték a testg y a ko rlá st heti 2
órában. Ügyesebbek ezen kívül a dísztornázók csapatá
ban is alkalmazva voltak és csapatvezetők gyanánt is
működtek, hogy a testgyakorlatok vezetéséhez, tekintve
leendő népiskolai foglalkozási körüket, hozzászokjanak.
Tanár : Oláh.
1.
Szintúgy az összes képzősök gyakorolták a r a j
zo lá st azon osztálytársaikhoz sorakozván, kik a gymnasiumban a görög nyelvi oktatás alól magukat fölment
vén, heti 2 órában a rajzolásban óhajtottak kárpótlást
szerezni. A képzőbeliek rajzoktatásánál a népiskolai rajz-
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tanítás kezelésére vonatkozó tájékoztató utasítások lettek
adva. Tanár: Sziráczky.
Jegyzet. A képzőbeliek zenészeti ügyesedését elő
segítették a részükre fentartott s alkalmas időben hasz
nálatra átadott gyakorló zongorák, a harmonium és a
kis orgona. Az éneklési ügyesség fejlesztésénél kötelező
volt a képzősökre, hogy a tanulói dalkarban közremű
ködjenek.
A fentebbiekben még nem érintett tantárgyak, mint
p. o. a nevelés és tanítás története, a népiskola szerve
zettana a gyakorlati számtan, egészség és életmentés
tana stb. a következő tanévben kerülnek elő s ezzel a
két tanév egymást kiegészíti.
A tanulmányaikat végzőket, ha képzettségük, koruk,
jellemalakulásuk őket arra jogosítja, az utolsó tanfolyam
végeztével képesítési vizsgára bocsátjuk.
Ezen képesítési viszgálatokat a fentartó egyház
megyének e czélból kinevezett szakbizottsága intézi oly
kor Békésvármegye kir. tanfelügyelőjének jelenlétében
Különben a fentebb vázolt szakképzésben részesül
tek 1894—95-ben
Az V-ből — — — — — — — 5.
A Vl-ból
— — — — — —
_.
A VII-ből — — — — — — — 8.
A VlII-ból
— — — — — —
5.
Összesen : 18.
A tanítóképzőnek szervezeti átalakítása, főleg an
nak gyakorló iskolával leendő ellátása, régtől hangozta
tott életszükség. Ez ma küszöbön áll. A jövő év hihető
leg kedves alkalmat fog adni arra, hogy a képzőintézet
16
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szervezetének s életműködésének tovafejlődéséről s foko
zódásáról — ha Isten megsegít — bővebben szóljunk.
VI.
TANESZKÖZÖK EZ

ÉVI S Z A P O R U L A T A .

A) A főgymnasiumi könyvtár.
(Közli: L iska János könyvtáros.)

Az elmúlt 189Vo-ik tanévben a következő művekkel
gyarapodott könyvtárunk :
1. Aletkagoras Gymnasiale Bildung 1 k. 1 drb.
2. Alethagoras Unser Gymn. Unterricht 1 k. 1 drb.
3. Alexander Bernát 0. K. Tanáregyesületi Közlöny
92/9s. 93/4. évf. 2 k. 2 drb.
4. Almásy János. Magyar közmondások 1 k. 1 drb.
5. Várkonyi báró Amadé László Versei 1 k. 1 drb.
6. Anakreon ed. Ponori Tkewrewk Emil 1 k. 1 drb.
7. Az 1885. XI. tcz. az állami tisztviselők nyugdijáról.
1 k. 1 drb.
8. Az 1894. XXVII. tcz. a felekezeti tanárok nyugdi
járól 2 k. 1 drb.
9. Balbi A. Czirbusz G. dr. Egyetemes földrajz Il-ik
k. 1 drb.
10. Ballagi A. dr. A magyar nyomdászat tört. 1 k. Ldrb.
11. Bartha Béla dr. Őrálló. Első évf. 63-ik számtól 1 k.
1 drb.
12. Beöthy Zsolt. A magyar irodalom tört. folyt. 23 f.
31-ig.
13. Beöthy Zsolt. Horatius és Kazinczy. 1 k. 1 drb.
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14. Bessenyei György. A bihari remete. Holmi. 1 k. 1 drb.
15. Bibliotkeka Zrinyiána 1 k. 1 drb.
16. Bock dr. Bau, Leben und Pflege des menschlichen
Körpers. 1 k. 1 drb.
17. Bougaud Emil. Dobos és Szentannai ford. A keresztény
ség és korunk I—V. k. 5 drb.
18. Church. Elbeszélések 1 k. 1 drb.
19. Cicero. A kötelességekről f. Csengeri 1 k. 1 drb.
20. Cox-Komáromy Görög regék I —III k. 1 drb.
21. Csató Pál. Szépirodalmi munkái 1 k. 1 drb.
22. Csengeri-Pasteimu- Görög földön 1 k. 1 drb.
23. Dessewffy József gr., Irodalmi hagyományai, kiadta
Kazinczy Gábor I—III. k. 3 drb.
24. Dégen G. dr. A váltó történelme 1 k. 1 drb.
25. Dugonics András. Toldi Miklós 1 k. 1 drb.
26. Dunkl Norbert Zeneirodalmi szemle 1 k. 1 drb.
27. Emerson R. W. Szász K. Az emberi szellem kép
viselői 1 k. 1 drb.
28. Eötvös J. Weilheim Der Dorfnotär 1 k. 1 drb.
29. Erdélyi J. Pályák és pálmák 1 k. 1 drb.
30. Euripides f. Csiky G. A Kyklops 1 k. 1 drb.
31. Faludi. Nemes Urfi 1 k. 1 drb.
32. Fammler G- A. Hochmuth kommt vor dem Falle 1 k. 1 db.
33. Farkas Albert. Országgyűlési emlékkönyv 1866—
1867. 1 k. 1 drb.
34. Ferenczy J. Életpályák 1 k. 1 drb.
35. Fick A. dr. Comp, der Physiologie des Menschen 1
k. 1 drb.
36. Fiók Károly. Nala és Damajanti 1 k. 1 drb.
37. Fischer M. Wohlfarth D. Prediger Bibel 1—VIII.
k. 8 drb.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
4950.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Fodor József dr. Egészségtan 1 k. 1 drb.
Frary Rezső. A latin nyelv kérdése 1 k. 1 drb.
Gebhardt L. Az eniberélettan alapvonalai 1 k. 1 drb.
Georgius de Hungária Arithmetikája 1499 1 k. 1 drb.
Goethe W. Bemek Gy. Torquato Tasso 1. k. 1 drb.
Göndöcs Benedek. Pusztaszer és az ezredéves ünne
pély 1 k. 1 drb.
Grünwald B. A régi Magyarország 1711—1825. 1 k.
1 drb.
Grünwald B. Az nj Magyarország 1 k. 1 drb.
Hanusz J. A nagy magyar Alföld 1 k. 1 drb.
Haynald L. A szentirási mézgák és gyanták 1 k. drb.
Heinrich G. Bánkbán a német költészetben 1 k. 1 drb.
Henne Am. Rhyn 0. Kulturgeschichte der neuesten
Zeit 1 k. 1 drb.
Hentaller Lajos. Petőfi mint követjelölt 1 k. 1 drb.
Hoffmann P. A római magánjog rendszere 1 k. 1 drb.
Hunfalvi P. Az oláhok története I—II. k. 2 drb.
Hüppe S. dr. f. Szathmáry Gy. A lengyel alkotmány
története 1 k. 1 drb.
Imre Sándor. A néphumor a magyar irodalomban.
1 k. 1 drb.
Jakab Ödön. Argirus 1 k. 1 drb.
Jókai Mór. Életemből I —II. k. 2 drb.
Jókai Mór. Müvei (nemz. diszk.) I—XX. k. 20 drb.
Kautz Gyula. A nemzetgazdaságtan rendszere 1 k. 1 db.
Kazinczy G. Kazinczy F. levelezése Berzsenyivel
1 k. 1 drb.
Kálidásza, f. Fiók K. Sakuntala 1 k. 1 drb.
Kemény Zs. br. Összes beszélyei I—II. k. 2 drb.
Kemény Zs. br. Ködképek 1 k. 1 drb.
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63. Kiss A. dr. Kun Alajos. Játéktanitó vezérkönyv
1. k. 1 drb.
64. Kiss A. dr. Péterfy S. Tanítók könyvtára I., II., IV.
k. 3 drb.
65. Kossuth Lajos. Iratai V. k. 1 drb.
66. Kozma F. A székely föld. 1 k. I drb.
67. Krupecz István. Hallei emlékcsokrok. 1 k. 1 drb.
68. Lamartine Meditations Poétiques. 1 k. 1 drb.
69. Larousse M. P. La Lexicologie des Ecoles. 1 k. 1 drb.
7(J. Lanka Gusztáv. Újabb novellák. 1 k. 1 drb.
71. Lavergne L. Beksics G. Az angol mezőgazdaság
1 k. 1 drb.
72. Láng Lajos. Magyarország gazdasági Statisztikája.
1 k. 1 drb.
73. Le Sage A. R. A sánta ördög. 1 k. 1 drb.
74. Listi László munkái 1 k. 1 drb.
75. Marezali Henrik. Magyarország II. József korában.
1 k. 1 drb.
76. Masznyik E. dr. Stromp L- A mi otthonunk I—-III.
évf. 2 drb.
77. Markus D. dr. Külföldi biztositó társaságok. 1. k. 1 db.
78. Meissner K. Dr. Burián I. Latin Phraseologia 1 k. 1 db.
79. Monumenta Hungáriáé historica (folyt.) 1 k. 1 drb.
80. Monumenta Comitalia Regni Transylvaniae (f.) 1 k. 1 d.
81. Óvári Lipót. A in. tud. ak. történelmi bizottságának
oklevél másolatai (folyt.) 1 k. 1 drb.
82. Palcsó István. Késmárki ág. ev. kér. lyceum törté
nete. 1 k. 1 drb.
83. Payr Sándor. Fábry Gergely. 1 k. 1 drb.
84. Pálfy Albert. Esztike kisasszony professzora I—II.
k. 1 drb.
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85. Pálffy Albert. A régi Magyarország utolsó éveiben.
1. k. 1 drb.
86. Petrarca összes szerelmi szonettjei. Ford. Radó A.
1. k. 1 drb.
87. Piskó. Természettan. 1. k. 1 drb.
88. Popini A- Horatius. 1 k. 1 drb.
89. Radnai Rezső. Aesth. törekvések Magyarországon.
1 k. 1 drb.
90. Reichenback. A. B. dr. Der Käferfreund. 1 k. 1 drb.
91. Rousseau I. J. A társadalmi szerződés. 1 k. 1 drb.
92. Salamon F. Budapest története. 1 k. 1 drb.
98. Salamon F. Irodalmi tanulmányok. I—II. k. 2 drb.
94. Sartorius D. Csepregi Gy. Virágok a szentirás kert
jéből. 1 k. 1 drb.
95. Sclierr János dr. A világ irodalom története. I —III.
k. 2 drb.
96. Schiller költeményei. Fordították Szász K. stb. 1
k. 1 drb.
97. Schmidt K. Lateinische Schulgrammatik 1 k. 1 drb.
98. Schmidt-Göbel H. M. dr. Die schädlichen und nütz
lichen Insecten I—III. k. 3 drb.
99. Szamota István. Régi utazások Magyarországon. 1
k. 1 drb.
100. Székely József. Kossuth fogsága. 1 k. 1 drb.
101. Szilágyi S. A magyar nemzet története I —II. k.
1—24 fűz.
102. Szinnyei József. Magyar Tájszótár, (folyt.) I. k.
5 —7. fűz. 3 drb.
103. Szinnyei József. A magyar nyelv rokonai. 1 k. 1 drb.
104. Tennyson Alfréd. Király idilljei, f. Szász K. 1 k. 1 drb.
105. Thackeray M. V. Hiúság vására. I—II. k. 2 drb.
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106. Thessedik S. Der Landmann in Ungarn. 1 k. 1 drb.
107. Thessedik S. Neuer Wiesen-Rectifications Plan. I
k. 1 drb.
108. Tibullus Elégiái. F. Csengeri J. l k l drb.
109 Toldy Ferencz. A magyar költészet Kézikönyve. I—V.
k. 5 drb.
110. Tóth Béla. Szájrúl-szájra. 1 k. 1 drb.
111. Trefort Ágoston. Újabb emlékbeszédek. 1 k. 1 drb.
112. Treitschke H. Deutsche Geschichte. V. k. 1 drb.
113. P. Vergilius Maro Aeneise I. II. Szénási S. 1 k.
1 drb.
114. Verne Gy. f. Huszár I. Névtelen család. 1 k. 1 db.
115. Veres József. Orosháza ünnepe alapításának 150
éves emléknapján. 1 k. 1 drb.
116. Vigouroux F. Schmidt J. A biblia és az újabb fel
fedezések Palesztinában stb. I —IV. k. 4 drb.
117. Virág Benedek. Összes müvei. I—VI. k. 3 drb.
118. Vogt C. Zoologische Briefe I—II. k. 2 drb.
119. Wundt W. dr. Handbuch d. medicinischen Physik.
1 k. 1 drb.
120. Xenophon Khrestomathia Schenkl u. Elischer 1 k.
1 drb.
121. Zelizy Dániel dr. Debreczen egyetemes leírása 1 k.
1 drb.
122. A zólyomi ág. hitv. egyházmegye 1894. máj. 16.
közgyűlésének jegyzőkönyve 1 k. 1 drb.
A folyóiratok és újságok közül jártak : Akadémiai
Almanach 1895-re. Akadémiai értesítő. A mi otthonunk
(94 végéig). Archaeologiai értesítő, Archaeologiai közle
mények, Athenaeum. Budapesti szemle. Egészség. Egy.
Philologia közlöny. Ev. egyház és iskola. Ért. a math.
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tudományok köréből. Értekezések a természettudományok
köréből. Ért. a történeti tudományok köréből. Ért. a
nyelv- és széptudományok köréből. Ért. a társadalmi
tudományok köréből. Hivatalos közlöny. Irodalomtörté
neti közlemények. Kalauz. Kiállítási értesítő (94 októ
berig.) Magyar irók élete és munkái. Magyar Nyelvőr.
Magyar Paedagogia. Magyar történeti életrajzok. Math.
Phys. Lapok. Math, és Természettudományi értesítő.
Math- és Természettudományi közlemények. Népszerű
bölcsész. Néptanítók lapja. Nyelvtudományi közlemények.
Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. Osztrák-Ma
gyar Monarchia. Őrálló. Protestáns egyház és iskolai
lapok. Zeneirodalmi szemle. Az elmúlt tanévi (1893/4)
értesítőben felsorolt folyóiratok közül elmaradt 3, hozzá
jött 6 féle folyóirat, tehát 3 folyóirattal több járt mint
a mult tanévben. Itt kell megemlítenem azt is, hogy a
Budapesti szemlének néhány hiányos évfolyamát a hi
ányzó számok ismételt megrendelésével kiegészítettük,
úgy, hogy e folyóiratnak Gyulai Pál szerkesztése alatt
megjelent évfolyamai teljesen megvannak. A fentebb el
sorolt müvek közül régibb szerzést képez 17 mű, 22
köt. 20 drbban, melyek régibb idő óta használatban s a
könyvtár rendezésekor elkönyvelhetők nem voltak. Aján
dék czimén kapott az iskola 23 müvet 49 k. 57 drbban.
A többit Akadémiai és Luther társasági tagdíj fejében
kapta s leginkább vétel utján szerezte. Adományoztak
ez évben : Chovan Károly főgymn. tanár 1 müvet, Demek
Győző dr. 1 müvet, Hegyessy Lujza úrnő (Debreczen)
1 müvet, Kézsmárki ág. ev. lyceum 1 m., Kner Izidor
nyomdász (Gyomán) 1 m., Kréch Imre orvos (Elek,
Aradm.) 2 ni., Krupecz István 1 in., Magyar nemzeti
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muzeum 1 m., Nyíri Elek 1 folyóiratot. Pr. Pálfy orvos,
(Budapest) 11 m.. Rácz János VIII. oszt. tan. 1 in..
Szabó Ferencz német eleméri plébános 2 müvet, Veres
József ev. lelkész (Orosháza) 1 m., Zólyomi ág. ev.
egyházmegye 1 müvet. Az adományozók fogadják ez
utón is az intézet hálás köszönetét.
A könyvtár áll ma 7557 főkönyvi czim alatt 11,292
miiből, 17,305 kötetből és 16.294 darabból. Ebből érte
sítő 352 féle, 3735 kötet s ugyanannyi darabban.
Értesítőt az 1893/4-ik tanévről küldött 191 iskola.
B) Régiségtan
Ennek gyarapítására adtak : 1 db ezüst pénzt Ha
jas Imre III., 5 frtos Kossuth-bankót Kreisz József II.,
10 frtos Kossuth-bankót Braun Ferencz III., 1 ezüst
belga és 2 db franczia rézpénzt Basnár Pál V I. 1 db
pecsétnyomót id. Borgulya György II. és 1 db ezüst
pénzt Guesa György VI. o. tanulóink. Ezenkívül Bernát
János magánzó régi eredeti szerkezetű gyufatartót s
Pápay vállalkozó a hídépítéskor az egyesült körösök
most már elzárt medréből kiemelt sugár ágyút, mely
sejthetőleg vagy Szarvas várának a törökök általi elfog
lalásakor, vagy visszavételekor került a vizfenékre. Kár,
hogy semmi felirat, jellemzetes ékítmény nem szól a
zord idők e néma maradványáról.
C
) Aterm
észetrajzi felszerelést
nt. Zvarinyi Emil gyarapitá, a saját gyűjteményéből át
küldött két példánynyal egy Apollo és egy Sphinksz jól
megőrzött ritkaságával.
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D
) Atermészettani gyűjtemény
ez évben gyarapodást nem mutat, bár a czélszerü ren
dezés és csoportosítás fokozta ez évben a tanítás ezen
segédeszközeinek átnézetét és liasznavehetőségét. Kísér
letezéshez a szükséges anyagokat időnként bevásároltuk.
E) Atornaszerek gyarapítására
ez évben iskolánk tízezer forintot meghaladó összeget
adott; ez összegben benfoglaltatván a díszes uj tornacsarnok építése költsége is. A tornacsarnok 263 □ mé
ter, a vele kapcsolatos vetkező 30 □ méter területű s
tornaszerekkel kellőleg el van látva. Az uj, valamint a
régebbi tornaszerelvényekről külön leltár nyújthat tájé
kozást.

F) Azeneintézet
gyarapodott két füzet praéludium gyüjteménynyel, Kimer
orgona iskolájával, nyitányok gyűjteményével, Duvernoy
120 op. hat példányával s Oberhofer összhangzattani
példatárával, miket ismeretlenül maradni óhajtó ajándé
kozott a zenével foo-'-iikozó tanulók közös használatára.

G
) Aföldrajz és rajztanitás
tovafejlesztő fölszerelése az előbbi években tett bevásár
lások után nem mutatkozott sürgősen szükségesnek.
VII.
ALUMNEUM.
Delhdnyi ephorus közlése.

Beíratott év elején s év folytában 171 alumnus,
kilépett év folytában 6, maradt év zártával 165, ezek
között volt:
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50 írtjával fizető
— — — — — 8
35 írtjával fizető —
— — — — 128
15 írtjával fizető
— — — — — 23
ingyenes— — —
— — — —
12
Esti convictusban részt vett év elején
és év folytában — — — — — — 04
év végén volt
—
— — — —
40

SupplieoMo eredménye:
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegye és Nógrádból befolyt
328 írt 10 kr., mely összeghez nagyobb mérvben járul
tak következő t. ez. adakozók: br. Podmaniczky Géza
5 írt, Dessewffy Ottó 5 írt, br. Prónay Gáborné 3 írt,
br. Prónay Dezső 10 írt, br. Prónay Róza és Irma 5
írt, losonczi ág. ev. egyház 5 írt, Sárkány József KisKőrösön 5 írt.
Gömör-, Szepes-, Sárosmegyéből 115 írt 70 kr.
Bács-Bodrog-, Torontál-, Temes-, Krassó-Szörénym e g y é b ö l 124 írt 90 kr., mely összeghez nagyobb mérv
ben járultak : Szabadka városa 3 írt, dr. Sauer Károly
3 írt.
Komárom-, Pozsony-, Nyitra-, Trencsén-, Liptó-,
Turóczmegyéből 114 írt 15 kr.
Tiszamellékről 108 írt 40 kr, nagyobb mérvben
járultak: Debreczen városa 3 írt, Nyíregyháza városa
3 írt.
Hont-, Zólyom-, Barsmegyéből 99 írt. Králik Lajos
Szécsénkén 3 írt.
Dunántúlról 157 írt 90 kr., nagyobb mérvben já
rultak: Hoffmann Ede 4 írt, özv. Földváry Miklósné 3
írt, Zalka 3 írt, Ihász Lajos 3 írt, Káldy Gyuláné 3 írt.
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Arad-, Békés-, Csanád-, Csongrádmegyéből 237 frt
50 kr, nagyobb mérvben járultak : Lederer Károly 5 frt,
Csabai ev. egyház 5 frt, Csabai takarékpénztár 5 frt.
Csaba községe 5 frt, Urszinyi 5 frt, Ladies 10 frt, Jancsovics Emil 3 frt, Veres József 5 frt, Tót-Komlósi ág.
ev. egyház 5 frt, id. Nágel Vilmos 10 frt, Nágel Ágos
ton 5 frt, Aradi ág. ev- egyház 5 frt. Nagylak községe
5 frt, Laurovics János 5 frt, Nagel Henrik 5 frt, Oros
házi ág. ev. egyház 3 frt, Dérczi Ferencz 4 frt.
Szarvas városában 106 frt 80 kr., 6 véka búza ;
nagyobb mérvben járu ltak : Sárkány János 5 frt, gr.
Bolza Géza 10 frt, gr. Bolza Pál 5 frt, Lusztig Miksa
5 frt, Szarvas városa 5 frt, özv. Kvacsaláné 5 frt, dr.
Haviár Gyula 3 frt, Mikolay Mihály 5 frt, dr. Fuchsz
Ede 3 frt, Ponyiczky Máté 3 frt, Szarvasi takarékpénz
tár 5 frt, Haviár Dani 5 frt, Áchim Ádárn 5 frt, Dankó
Samu 2 véka búza, Rohoska István 2 véka búza, Lanko
Mátyás 2 véka búza.
Összesen 1392 frt 45 kr., 6 véka búza.
i
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ÉVI E S E M É N Y E K S Á LL A PO T O K ..

A szünetek végén, 1894 augusztus 30. 31. kezdtük
meg a szarvasi főgymnasium körében a munkát azzal,
hogy a múlt tanévről elintézetlenül maradt utó- és javitóvizsgálatokat végeztük
1894 szeptember 1., 2., 3. napjain iratkoztak az
1894—95. tanévben fölvételre jelentkező tanulóink, —

egészben mintegy 360. E létszám aztán a szállingózó
utóbb jelentkezőkkel és magántanulókkal 408-ra emel
kedett.
A nyilvános tanítást 1894 szept. 4. megkezdtük.
Az iskolai évet megnyitó istentisztelet után. szept.
12. közöltük az egybegyüjtött tanulósággal a fegyelmi
törvényeket s rendeztük az innentől végleg megalakul
t a l a k tekinthető osztályokat. A tanulóság létszáma az
tán osztályonként a tanév elején és zártakor következő
leg alakult:
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A tanulók létszáma volt:

74 5353 47 49 3741 32 386 378 8 368 16 2

Ezen beirottak következőleg oszlottak m eg:
a) Önvallomásuk szerint volt 398 magyar, 3 né
met, 7 tót.
b) Vallásra nézve : 229 ág. h. ev., 32 ev. ref., 79
róni. kathol., 1 görög kathol., 10 görög keleti, 57 izraelita.
c) Honosság szerint: 152 helybeli, 97 megyebeli,
159 más megyékből való.
<1) A szülök polgári állására tekintve, volt: 89 ős
termelő, 129 iparos, kereskedő, vállalkozó, 66 állami,
vagy községi tisztviselő, 19 magántisztviselő, 86 értel
miségi, 19 cseléd-szolga-családbeli.
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e) Korra nézve volt: 9 éves 8; 10 éves 29; 11
éves 47
; 12 éves 51 ; 13 éves 56; 14éves 48; 15 éves
55 ; 16éves 47; 17 éves 30; 18 éves 25; 19 éves 5;
20 éves 6 ; 20-nál több éves 1.
A beirottak között volt 118 jövevény. Ebből az
első osztályra esik 72. A létszám a tavakhoz képest 7
főnyi emelkedést mutat.
A 255 főnyi vidéki tanuló 106 helybeli család kö
rében helyezkedett el. Ezen családok legtöbbje kölcsön
hatásban állott a főgymnasiummal s igy a kellő alkalom
meg volt adva arra, hogy a tanulók otthoni életéről, ta
nulmányi s erkölcsi fejlődéséről és társas művelődéséről
a tanárok bármelyike kellő értesülést szerezhessen.
Tanulóságunk legnagyobb része a magyar Alföld
gyermeke. Magán viseli e vidék és népélet előnyeit, s
hátrányait egyaránt. Legtöbbje ép, egészséges, kedvesen,
erőteljesen fejlő, bár szellemi életében a kevésbé kedvező
társadalmi befolyások egyneműsége mellett lassan alakuló
s czéltudatos, kitartó munkára nem könnyen szoktatható.
Tömegesebb, súlyosabb, aggasztóbb természetű be
tegségek — hála Isten — tanulóságunk között több évi
tapasztalatok szerint nem igen fordulnak elő. E kedvező
tapasztalatot e tanév is megerősité.
A tanulás ez évi eredményéről átnézetet ad a kö
vetkező kimutatás :
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Az osztályzottak létszámának ingadozását részint a
magántanulóknak a félévi vizsgálattól való elmaradása,
részint a betegség miatt vizsgálattól elesök s kilépők
okozzák. Az év zártakor a végeredmény kielégítőbb,
mint év derekán. Ennek oka abban keresendő, hogy
hosszabb együttes működés után a gyengébbek is meg
erősödnek, de meg aztán az évzáró osztályzás sikerte
lensége sokaknál a tanév elvesztésének gondolatát hoz
ván tudatba, komoly serkentésül szolgál arra nézve,
hogy szorgalmukat az első félév kedvezőtlen tapasztala
tai folytán felfokozzák mindazok, kik inkább hanyagok,
mint képtelenek a tanulásra. Bizonyíték ez arra nézve
is, hogy nem mind tehetetlen az, ki keveset tanul és hogy
a személyes érdek ösztöne még azokat is munkára sar
kalja, kik különben nagyon hajlandók kényelem szeretetéből a komoly munka alól magukat fölmenteni.
Tanulóságunk ízlését, gyakorlati iigyesedését, társas
művelődését, hazafias és vallásos érzületét, személyes
alakulásra irányult önmunkásságát az év folyamán is
azzal irányozta és fokozta a tanári kar, hogy fentartotta
az önképző „ V a jd a -k ö rt1, a vegyes és férfi dalkört s
módot nyújtott a rajzolás, festés, gyorsírás, zenélés, ví
vás és a sport iskolailag megengedhető ágazatainak
tervszerű mívelésére s ezekben a nemes versenyzésre.
E tanév az előbbiekhez képest nem mutat hanyatlást
abban, hogy tanulóságunk szolgálatkész jó akarattal ne
vállalkozott volna olyanok tanulására, miket az iskola
kötelezőknek ugyan nem mond, de szívesen ajánl mind
azoknak, kik a sokoldalú képződés nemes vágyától sar
kalva, mellékes tantárgyakat is tanulni óhajtanak.
Tanulóságunk társadalmi mozgalmát jelzik a kö-
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vetkező ünnepélyek és vállalatok. Tanári engedélylyel és
utasítás mellett 40—45 tanuló látogatta a Dobos Adolf
által vezetett táncziskolát. A protestáns tanulóságot ta
nárkarunk fölvezette a templomba a reformatio emlékün
nepén, hol szokásosan a közönséggel együtt ünnepeltünk.
Deczember 11. és junius 7. járultunk depraecationalis
előkészülés után az úrvacsorához. Az önképző „ V a jd a
kö r “ a tanulók dalkarainak közreműködése mellett nyil
vános ülésben ünnepelte márez. 15-ikének hazafias emlék
ünnepét. Április 27-ikén a tanulóság dalosköre és hang
szereken ügyesebben játszó egyesei, kedvesen meglepték
az igazgatót azzal, hogy névnapi zeneestélyt rendeztek,
a naptáriróval ellentétes felfogásnak hódolva, a tornacsarnokban, melynek bevételét felerészben a debreczeni
tornaünnepélyre utazó szegényebb tanulók segélyezésére
s felerészben a majális költségeire fordították. Még a
tanév elején, szeptember • 30-ikán, Szegedre rándult le
40 főnyi tornázó-csapat gymnasiumunkból, hogy a nagym.
m. kir. vallás- és közoktatási ministerium által rendezett
tornaünnepélyben részt vegyen. Két elismerő oklevelet
hozott innen a tornázok csapata együttes szerepléséért
s négy egyéni kitüntetést szereztek azon kiválóbbak,
kik a versenyzésben részt vettek. Utóbb, f. évi május
27-ikén, 62 főnyi csapattal a debreczeni tornaversenyen
léptek föl a szarvasi főgymnasium nagyobb tanulói s itt
is általános elismerést arattak, hozván magukkal két el
ismerő oklevelet és az egyéni versenyzésből 9 érmet.
Igaz, hogy e kirándulások az ifjúság egészségét, tanul
mányi rendjét, fegyelmes szellemét tekintve, mindig sok
aggódásra adnak okot; igaz, hogy a fel és leutazás költségeinek megszerzése is elég gondot okoz
17*
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az iskolának és a szegényebb szülői köröknek egyaránt;
mégis megnyugtatásul szolgál azon elismerésre és mél
tánylásra találó siker, mely a testedzés jelentőségét in
kább hozza tán a külsőségek hatása alatt álló ifjúság köz
tudatára, mint minden ékes szóló rábeszélés, vagy isko
lai meghagyás.
Május 3l-ikén folyt le a tanulóság és a közönség
előtt egyaránt kedves majális, Kutlik Endre tanár sike
res rendezése és felügyelete mellett, melyben a magá
ban is kies Anna-liget festői szépségét nagyban fokozta
az életteljes derültség és jó kedv vidám képe, mely a
mulató és mulattató tanulóság fesztelen játékában, tornázásában, tánczában változatos kifejezést nyert. A mu
latságra aztán a komoly próbálkozás napjai következtek.
Junius 10—18-ikáig az érdeklődők előtt lefolyó osztály
vizsgálatokon leszámolt a tanuló ifjúság tanulmányainak
ez évi eredményeiről. Ezen osztály vizsgálatokat tornászati mutatvány és dalköri ének-zene, s a szavallati es
tély zárta be junius 18-ikán, hogy aztán a reá következő
napon közvizsgálat alakjában is tájékoztassuk a gyer
mekeik elöhaladása iránt érdeklődő szülőket arról, hogy
a főgymnasium kötelekébe fölvett tanulóságot, kik, minő
tantárgyakban s minő eredménynyel vezették ez iskolai
évben. Tudjuk, hogy ezen a közönség idejéhez és türel
méhez mérten rövidre szabott közvizsgálat inkább vál
tozatos mutatvány, mint komoly próbálkozás. Miután
azonban az újabb időben úgy is mindinkább tágul az is
kola és családok közötti összeköttetés és bizalmas érint
kezés, nem állhat érdekünkben kényelem szeretetéből
elejteni e fölöslegesnek látszó záró ünnepélyt addig, mig
azt közönségünk s fentartó testületünk maga el nem ejti.
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Hogy pedig e tanévnek ne csak előnyeiről, de ag
gódásra s komoly intézkedésre kényszerítő hátrányairól
is említést tegyek, nem lehet elhallgatnom, hogy dologkerülő szilajabb tanulóink ellenében alkalmazott fegyelmi
eljárásunk többeknek az intézetből való önkénytes kilé
pését s kettőnek csendes eltávolítását tette szükségessé.
Nem lehet elhallgatnom azt sem, hogy kivált az úgy is
népes alsó osztályok kevésbé öntudatos elemeivel elég
küzdelmes munkára volt utasítva tanárkarunk s ezúttal
sem voltunk képesek a nagy tömegnek gondjainkra bízott
minden egyesét megnyerni a műveltség és erkölcsös ön
fegyelmezés azon eszméinek, melyeknek egyénenkénti
elterjedése és fokozása adja meg minden tanítói fárado
zásnak az igazi jutalmat. Elszorult szívvel többször kel
lett tapasztalnunk, hogy tanítani sem könynyü, de száz
szorta nehezebb tanitva emberré nevelni azt, ki gondja
inkra van bízva. E tekintetben öntudatos nevelő nem
ámíthatja magát, mert ha őszinte, be kell ismernie, hogy
a legjobb igyekezet daczára is a kellő siker messze el
marad a kitűzött czéltól. Ebben áll az embernevelés ne
mes czélu fáradozásának tragikuma. Ezek daczára a ta
nulóság erkölcsi mivoltát bizonyitványkönyveink követke
zőleg jellemzik. Volt 386 vizsgálatra bocsátott tanulóink
között — ide nem értve a vizsgázott magántanulókat —
281 jó, 91 szabályszerű, 2 kevésbé szabályszerű.
Tanulóink szorgalmát, jó viseletét s mellesleg anyagi
kedvezőtlen helyzetét is figyelembe véve, tanárkarunk
ajánlatára a következőket tüntették ki, ösztön-, jutalomés segély-dijakkal a különböző dij-osztó bizottságok s a
helyi ösztöndij-alapök felett tanári véleményezés alapján
intézkedő főgymnasiumi tanács :
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a) A kincstári jövedékkihágási alapból a nagyin,
magyar kir. pénzügyminisztérium rendelkezése folytán
segélyezésben részesültek: Áron Izidor VII. és Áron
Géza IV- o. tanulók.
b) A Jettim-féle alapítványból ösztöndijat nyert a
nagyra, magyar kir. közoktatási minisztérium jóváhagyá
sával Szlovák Jenő IV. o. t.
c) A Teleki-Róth Johanna-féle dijat az egyetemes
dijosztó bizottság Becker Jakab, Fehér Géza VIII. és
Wickert Henrik VII. o. tanulóinknak adá.
d) A főgymnasium rendelkezésére álló ösztön- és
segély-dij alapból: a Beyschlag-Töltéssy-félét (40 frt)
Fajnor Dusán VIII. o., a Boczkó-félét (á 32 frt), Linder
Károly és Schmidt Henrik VIII, o., a Tatay István-félét
ä 40 frt), Petrovics György és Ponyiczky Lajos VII. o.,
a Német István-félét (23 frt), Schenk Jakab VII. o.. az
Urszinyi Andor félét (25 frt), Benkő István VI. o., a
Mikolay Mihály félét (40 frt), Szalay Kálmán VIII. és
Prisztavok Endre VII. o. képzősök kapták meg.
e) A kisebb jutalom- és segély-dijakból a Raffinszkyfélét (16 frt) Albusz Frigyes VI., a Haviár-félét (12 frt
80 kr), Krcsmárik Endre V. o., Zsilinszky-féle rajzdijat
(12 frt 20), Gucsa György VI., Party-félét (8 frt), Gaál
Pál III., a szarvasi festőkét (8 frt), Marcsek Ferencz
VII-, a Vozárik-félét (8 frt), Vitéz Lajos V., a Szécsyfélét (8 frt), Neu Béla VI. oszt. tanulóinknak adtuk. A
szarvasi nőegylet aranyait, Neu Ferencz VIII. és Grünfeld Oszkár V., a dr. Szlovák Pál-féle mathematikai
ösztöndíjat (10 korona), Gyökössy Endre III. a Ponyiczky
Máté-félét jó szavallásáért (10 korona), Szeberényi Gyula
V III. a dr. Sauer Károly-félét, Sauer Oszkár III. s a

263

Danes Béla-félét (2 frt), Ungar Aladár IV. oszt. tanuló
inknak ajánlottuk oda.
f) A bányakerületi ösztöndíjat (105 frt) apróbb
részletekben elosztottuk Margócsy Gyula és Molitorisz
József VIII. o. (á 8 frt), Szalay Sándor és Sárkány Já 
nos VII. o. (á 7 frt), Bánhegyi Géza, Hraskó Kálmán
és Freytag János VI. o. (á 7 frt), Ckugyik Pál, Daubner Imre és Tóth Béla VI. o. (á 6 frt), Stefanik Milán
V. o. (7 frt), Ott Ferencz és Sauer Jenő V. o. (á 4 frt),
Orosz Pál, Pintér János, Haerter Ádám és Csermák
Elemér IV. o. (á 3 frt), Benczúr Pál, Eichardt József,
Möhler János III. o. (á 3 frt) tanulóink között.
g) Az önképző „Vajda körben“ irodalmi, szépészeti,
tönténeti dolgozatért és szavallási ügyességért pályadijat
nyertekről az önkéntes tantárgyak és vállalatok felől tá
jékoztató czikkünkben (lásd III. ez.) tettünk említést.
h) Tornajutalmat nyertek e tanévben :
1. A Debreczenben tartott kerületi tornaverse
nyen 1895 május 27-én részt vett 62 szarvasi tanuló,
kik tömeges versenyben 1 díszoklevelet nyertek a fögymnasiumnak. Az egyéni versenyben ezü st érm et :
Albusz Frigyes VI. o. 150 síkfutásért és Czinkoczky J á 
nos 525 ctm. távol ugrásért; b ro n zérm et: Molitorisz
József VIII. o., Albusz Frigyes VI. o. és Görbe Gyula
Gyula V. o. magasugrásért; Kincses Elemér VII. o. tá
volugrásért; Hrivnak János V. o. kötélmászásért; Tessényi Károly VIII. o., Kralovanszky Imre VII. 200 m.
síkfutásért.
2. Szarvason az „Anna“ ligetben tartott diákmajá
lison 1895 május 31-én 150 m. sílcversenyben győztesek
lettek s a főgymnasiumtól egy-egy oklevelet kaptak a
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12 évesek csoportjában Grósz József I. o., a 13 évesek
közül ; Katiik Sámuel I. o., a 14 évesek közül Szluika
Ervin IV. o., a 15 évesek közül Zöld Mihály V. o., a
16 évesek közül Tobak István IV. o., a 17 évesek közül
Nagy Károly V. o., a 18 évesek közül Albusz Frigyes
VI. o., a 19 évesek közül Tessényi Károly VIII. o .; Kralovanszky Imre VII. o. 18 éves pedig az oklevélben
győztesek győztese czimet is nyert.
3. Az iiszó-versenyben, mely a holt Körös vizén
1895 junius 17-én tartatott, 200 m. gyors úszásért, mint
csoport győztesek, egy-egy díszoklevelet nyertek a főgymnasiumtól : Molitórisz Béla III. o. a 12 évesek közt;
Jancsovits Géza III. o. a 13 évesek közt; Kállay Géza
IV. o. a 14 évesek közt; Bánhegyi Géza VI. o. a 15
évesek közt; Petz Lajos IV. a 17 évesek közt; Németh
Géza IV. oszt. a 18 évések közt. Ugyanakkor vizi ugrásért
az I-ső dijat Farkas József III. o., a Il-ik dijat Nyemcsok
János I. o. tanuló vitte el egy oklevél alakjában.
4. Az évzáró torncbvizsgán junius 18-án nyúj
tón, korláton és lovon, mint összetett versenyben I-ső
győztes Albusz Frigyes VI. o., Il-ik győztes Szuliman
István VII. o .; III-ik győztes Gnesa György VI. o. ta
nuló lett. — A magas ugrási versenyből győztesként
kerültek k i: Albusz Frigyes VI. o. 165 ctm ; Kralovanszky Imre VII. o. 160 ctm. ugrással, a távolugrás
ban győztek Albusz Frigyes VI. o. 536 ctm ; Czinkoczky János VI. o. 510 ctm. ugrással. Mászó rúdon
győztek Sámuel Viktor III. o. 12 éves ; Rohoska Jenő
III. o. 13 éves ; mászókötelen: Miklóssy János III. o 14.
éves; Faur István II. o. 15 éves. Mindenik győztes egy-egy
díszoklevelet nyert a főgymnasiumtól. A szarvasi nőegy-
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let 6 forintját a debreczeni tornaversenyre való utazás
előtt, mint előtornászok Pálka Pál és Kralovanszky Imre
VII. o. tanulók kapták jutalmul. — Összesen kiosztatott
e tanévben 23 díszoklevél a korcsolya, úszó és tornaver
seny győzteseinek; a debreczeni kerületi tornaversenyre
rándulók közt pedig 61 frtnyi segély összeg.
Megjegyzendő, hogy az ugró-versenyeknél -az
elugrás 10 ctm. magas deszkáról történt.
Főgymnasiumunk iránt e tanév folyamában nemes
áldozatkészséget tanúsítottak: Veres Pál mezőhegyes]'
intéző 10, Dobos Adolf tánczmester 5, Hoitsy Jenő 4,
Petrovszky József 2 és Medveczky József mintegy 150
frtnyi adományaikkal, mely összegek a tanári nyugdíj
alap növelésére lettek fordítva. A fögymnasium közpénz
tárára végrendeletileg hagyományoztak e tanévben néhai
Mélt. Bolza Antal gróf 200, Cziglédszky Ádám 150 és
Tavaszy János ügyvéd 200 forintot. Az alumneumra eső
kegyes adományokról a VII. czikkelyben már tettünk
említést. A tanári nyugdij-kérdés sorsa fordulóhoz érke
zett ez évben. A m. kir. közoktatásügyi kormány a nem
állami szolgálatban levő középiskolai tanárok nyugdíja
zását az 1894. XXVII. töívényczikkely alapján országosan
szabályozni óhajtván, az összes alkalmazottak életrajzi
adatait, szolgálati idejét, fizetési fokozatait, valamint a
fentartók nyilatkozatait az országos nyugdíjintézethez
való hozzájárulásra nézve bekivánta. Ezekből látható,
hogy a nem állami szolgálatban levő tanárok országos
nyugdíjazásának ügye a megoldás felé halad. Ez azon
ban épen nem teszi fölöslegessé, hogy a tanítványok há
lájából és a közoktatás munkásainak sorsa iránt nemesen
érdeklődő közönség áldozatkészségéből évről-évre szeré
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nyen gyarapodó nyugdij alaptőkéjét továbbra is növelni
ne törekedjünk. Ellenkezőleg. Épen ez alaptőke lesz hi
vatva a legközelebb jövőben arra, hogy lehetővé tegye a
főgymnasiumot fentartó egyházmegyének a tanszékek után
évente fizetendő járulékok beszolgáltatását s majdan a
tanulóinkra súlyosodé évi illetékek lehető csökkentését. Lé
nyeges életkérdés tehát a főgymnasiumra nézve az, hogy
áldozatra kész pártfogóinak érdeklődősét, már csak ezen
anyagi feladattal szemben is, mindenkor nagyra becsülje
és soha csökkeni ne engedje.
A nagym. m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium ideiglenes államsegély czimén fentartási
czélból 3000 frtot és építkezési költségek fedezésére
szintén 3000 frtot juttatott elszámolás kötelezettsége mel
lett a szarvasi főgymnasiumnak. Ez összegeket a szarvasi
m. kir. adóhivatalból fölvettük s az adott czélokra fordítjuk.
Ez örvendetes ténynél is jelentékenyebb a nagym. m. kir.
vallás- és közoktatásügyi minister urnák azon lekötelező
figyelme, hogy az 1887. óta évente ismételve kért állandó
évi segélyzésre vonatkozó szerződést a mai törvé
nyes fejlődés követelményeiből folyó némi módosítások
megbeszélése s elfogadása czéljából leterjeszté annak
előre bocsátásával, hogy a dr. Csiky Kálmán műegyetemi
tanár űrnak, mint a kormány képviselőjének jelenlétében
s hozzá járulása mellett kitervelt szerződést a maga ré
széről elfogadja. A szerződés megkötésével esperességi
határozat alapján megbizott küldöttség a leérkezett szer
ződést a javaslatba hozott módosítások megbeszélése után
elfogadta, aláírta, fölterjesztette május 7-én. Most tehát
a nagym. ministerium ügyszeretetén fordul meg a szarvasi
főgymnasiám jövője. A válságos helyzet daczára bízva
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reménykedünk, mert nemcsak intézetünk közel szá
zados múltja s ez idő alatt kifejtett úgy hazafias, mint
közművelődési szolgálatai hanem a magas intéző körök
nek személyes jóakarata s tájékozottsága is, felbátoríta
nak arra, hogy türelmes várakozásunk közeli kielégítését
föltételezzük.
Meglátogatták a szarvasi főgymnasiumot a tanévben
Tóth János ur, az országos első méhészeti kerület vándor
tanára, hogy a tanitóképző növendékeit a gazdaságtan
keretébe tartozó méhészeti teendőkről gyakorlatilag is
kioktassa. Elméleti és gyakorlati tanítását f. év május
24-ikén végezte a szarvasi méhészeti egyesület telepén.
Az érettségi vizsgálatok alkalmából kormányképviselő
gyanánt velünk együtt dolgozott ns. Hörk József ur, az
eperjesi kerületi collegium igazgatója. Elnöki minőség
ben vezette a vizsgálatokat méltóságos és főtiszt. Sár
kány Sámuel, a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület ér
demdús püspöke, ki testvérének, a fögymnasiumunk által
is szívből meggyászolt egykori békési főesperesnek, ha
lála által sem engedte magát magas hivatalos állásából
kifolyó kötelességének teljesítésében megakadályoztatni.
Erős lélek a fájdalom súlya alatt is kötelességei
nek él.
Végre tanárkarunk — nem említve az egyesek be
tegeskedése miatt szükségessé vált helyettesítéseket — sze
mélyi változás nélkül, zavartalanul dolgozott e tanévben
a reá háruló feladatok végzésében. Erezve hivatásá
nak súlyát és felelősségét, kiki teljesíteni igyekezett
hivatalos kötelességeit, nemcsak a törvényszerű követel
ményeket, de még inkább lelkiismeretének parancsát kö
vetve híven. A szorosabban vett iskolai teendőkön felül
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nem zárkózott el semmi oly áldozattól és szolgálattól,
melyet országos, vagy kisvárosi életünk sürgős, vagy leg
alább közérdekű művelődési teendő gyanánt napirendre
hozott. Hangversenyek, előadások, felolvasások, ünnep
lések alkalmával mindig ott találta közönségünk az ál
dozok s közreműködők között azon tanférfiakat, kik kép
zettségük folytán a különböző alkalmaknál reájuk háruló
teendőkre közbizalomból fölkérettek. E mellett a helyi és vi
déki lapok, szakközlönyök és tudományos folyóiratok hasáb
jain is megtalálhatók azon szarvasi tanárok nevei, kiknek
dicsvágyuk, megszokásuk, vagy életelemük a közhasznú
munkásság. Tények dicsérik az általam elhallgatottak
neveit.
Végül — nem hagyhatom — a hálátlan, feledékenység vádja nélkül — emlitetlenűl, úgy a fentartó esperességnek, mint a közönségnek azon folytonos jóakarata
segítségét s ügybuzgóságát, melyek által azok a főgymnasiumnak életérdekeit ez évben is egyetértőleg előmozdítani
kegyeskedtek, Bizonyosan épen e sokoldalú kölcsönhatás
és nemes érdeklődés képezi azon éltető alapot, melyen
fögymnasiumunk nemcsak a messze múltban keletkezett
és fenállott, de ,a jövőben is fejleni, erősödni s életteljesebbé válva virágzani van hivatva. Vajha e helyzet
megítélésében és becsülésében soha se lazulna meg az
a hálás kegyelet, mely tanulóságunk s tanárkarunk lel
két minden tanügybaráttal és pártfogóval szemben el
tölti. Különben is az élet végtelen kölcsönhatás. Az életre
előkészítő tanintézetek szerencsés alakulása is azon sok
oldalú és eleven kölcsönhatáson áll fen, melyben azok a
társadalommal, az egyházzal s az állammal állanak. A
fentartó egyházmegye közeli megosztásának s az állami
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állandó segélyezés életbeléptetésének ez erős á ta la 
k u lá s t je le n tő id ő sza k á b a n kár lenne a történeti
fejlődés ezen tanúságáról megfeledkeznünk, s a fentartó
tényezők együttes működésének összhangzatát azzal meg
zavarnunk, hogy vagy túlhajtott hódolatból, vagy indo
kolatlan bizalmatlankodásból, rangbeli és befolyásbeli
különböztetéseket tegyünk ott, hol eddig a köznevelés
ügyének szeretete egyenlőséget s kölcsönös jó akaratot
teremtett.

IX.
É R E T T S É G I V IZ S G Á L A T AZ 1 8 9 4 / 9 5 .

TA N É V BE N

A szarvasi főgymnasium VIII. osztályába bejegyzett
28 tanuló f. év április 15-ikén az igazgató előtt kijelenté
az érettségihez való járulását. E létszám 30-ra fokozó
dott azzal, hogy egy ifjú a tavaliak közül ismétlőként
jelentkezett, a másik pedig főhatósági engedélylyel lett
Szarvasra utasítva.
Az írásbeli érettségit megelőző osztályvizsgálat
alapján — bár a képzettség elágazó aránya aggódással
tölté el a vezető tanári kar szivét egyesekre tekintve,
— mind a 30 tanuló az írásbelihez járulni jogot nyert.
Az Írásbeli vizsgálat a két csapatra osztott ifjú
sággal tanári ellenőrzés mellett folyt le. A méltóságos
Főhatóságtól megválasztott s hivatalos zárt borítékban
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hozzánk küldött feladatokra dolgoztak a jogosultak
május 20., 21., 22., 24., 25-ikén.
A szóbeli érettségit előzőleg a vizsgáló bizottság
az írásbeli dolgozatok elégtelensége miatt egy tanulót a
teljes vizsgálathoz bocsáthatónak nem találván, a szó
belihez járult 29 tanuló.
Ilyen előkészület után a szóbeli érettségi, méltóságos Sárkány Sámuel bányakérületi ág. ev. püspök elnök
lése s nagyságos Hörk József kormánymegbízott ellen
őrző jelenlétében folyt le junius 21., 22., 23. és 24-ikén.
Ezen vizsgálatok eredménye átnézetben a következő :
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A vizsgálatot megállották közül jelesen érettek:
Fajnor Dusán. Neu Ferencz, Schmidt Henrik.
Jól érettek : Becker Jakab, Ehrmann Ferencz, Fehér
Géza, Linder Károly, Petrovics Mihály, Poppovics Döme.
Egyszerűen érettek : Brocken Elek, Ghorán Károly,
Clementis Jenő, Csukás Géza, Exterde Kálmán báró, Je
szenszky Elek, László Sándor, Margócsy Gyula, Mikus
István, Molitórisz József, Bácz János, Sóti Ádám, Szeberényi Gyula, Tantossy József, Unger Pál, Wertheimstein Henrik, Wiener Soma.
Vajha az okosan megválasztott életpályán megta
lálná a kilépők mindegyike azt a közhasznú munkakört
és remélt szép jövőt, melyet magát megismerő ifjú sze
rény józanságában megérdemelni s elérni óhajt. Ebben
nyerne az igazi érettség magához illő kifejezést.

É R T E S Í T É S AZ 1 8 9 5 / 9 6 - R A

TARTOZÓKRÓL.

A szarvasi főgymnasiumba 1895/96-ra belépők
iratkoznak szeptember 1., 2., 3., 4-ikén.
Szeptember 5-én megkezdjük a köztanitást.
Ezt előzőleg a múlt tanévről vizsgálatlanul mara
dottak utólagos vizsgát tesznek augusztus 30-ikánaz I—IV.
osztálybeliek, augusztus 31-ikén az V—VIII. osztálybe
liek. Ugyenezen a napokon tesznek javító vizsgálatot
azok, kik erre a tanárkartól, vagy a mélt. Főhatóságtól
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engedélyt kaptak. E napokon az érdeklettek előbb je 
lentkezve az igazgatónál, reggel 8 —11-ig és délután
2—5-ig megfelelő osztálytermeikben bevárják a kikérdő
tanárokat. Megkésve jelentkezők az év elején fölhalmo
zódó sürgős munka miatt nem lesznek utóbb megvizsgálliatók s maguknak tulajdonítsák, ha fölvételük függőben
marad.
A középiskolai törvény értelmében egy osztályban
60-nál több tanuló helyet nem foglalhat. Megkésve je
lentkezők a létszám teljessége esetén a főgymnasiumból
elmaradni kénytelenek. Ezért a szabott időben való je 
lentkezés a tanulónak személyes érdeke.
Magántanulói minőségben a később jelentkezők is
fölvehetők, de szept. 25-ikén túl ezek is csak főhatósági
engedélylyel vétetnek be az iskola kötelékébe.
Beiratkozáskor a nálunk első Ízben jelentkezőkre
nézve a t. szülők, vagy gyámok jelenléte kívánatos. A
fölvétel kellékei: törvényes bizonyítvány, születési okirat,
himlő-oltási, vagy ujra-oltási bizonyítvány. Az I-ső osz
tályba 9 évét még be nem töltött, vagy 12 évet már
messze meghaladó tanuló föl nem vehető. Gyenge bizonyitványnyal jelentkezők díjtalan fölvételi vizsgálatra
lesznek utasítva.
Felső osztályba lépő az előző évről szerzett törvé
nyes bizonyitványnyal mutatja be magát. Időszaki érte
sítő nem lehet a fölvétel jogi alapja. Nálunk végzettek
is jól teszik, ha előző évről szerzett bizonyítványaikat
magukkal hozva jelentkeznek.
A fögynmasiumba belépni óhajtók űzetni tartoznak:
a) az először iratkozók fölvételi dij czimén 1 irtot.
b) Kivétel nélkül minden tanuló belépéskor fizeti
S z a r v a s i fő g y m n . É r t .

18

274

az orvosi gondozás diját (1 frt), az 1894. XXVII. törvényczikkelyben körül Írott országos tanárnyugdij illeté
ket (3 frt), a tanszerelvény czimén beszedett dijat (1 frt
50 kr), s a fürdőzés, rajzolás és tornázás fentartására eső
illetéket (I—IV. osztálybeliek 5 frt, V—VIII. osztálybeliek
3 frt s az izraeliták e czimen említett dijak kétszeresét.)
c) Fizeti továbbá minden tanuló belépésekor a ta
nítási dijat, mely a helybeli kér. felekezetitekre 10 frt,
a békési ág. h. ev. egyházmegye kötelékébe tartozó ág.
evangélikusokra 14 frt, az esperesség körén kívül élő
keresztyénekre 18 frt s az izraelitákra nézve 36 forint.
E tandij összegét félévi részletben is fizetheti az
érdeklett szüle vagy gyám, de szabott időre tartozik
mindenki beszolgáltatni, mert a gondatlanok és hanyag
fizetők ellen a főgymnasiumuak egyedüli védelme az,
hogy a tanulót az intézet kötelékéből kizárjuk.
d) Az alumneumban (déli közétkezés) részesülni
óhajtók, ha nem a fentartó esperesség körébe tartozók,
fizetnek tiz hónapra 50 frtot, mely összeg lefizetése fél
évi részletekben tisztázható. A fentartó esperességhez
tartozók, kik szegénységüket közokirattal bizonyítják,
(község kiállítja, elöljáróság aláírja, illető lelkész ellen
jegyző fizetnek tiz hónapra 30 forintot. Ugyanezen cso
portba más esperességek s kerületek szegényebb tanulói
is fölvehetők, ha szegénységüket a fentebb vázolt módon
kellőkép igazolják.
e) A konviktusban (esteli közétkezés) részesülni
kívánók fizetnek tiz hónapra kivétel nélkül 34 forintot.
Ez összeg félévi részletekben is leróvható. A havonkénti
belépés, vagy kilépés e közétkezökből, mint számítást za
varó rendellenesség nincs megengedve.

275

f) Az V., VI., VIL, VIII-ban a görög nyelvet ta
nulni nem óhajtók, valamint azok is, kik ennek tanulá
sára vállalkoznak, a szülőktől, vagy gyámjaiktól írásos
nyilatkozatot tartoznak felmutatni arra nézve, hogy az
önkénytes tárgyak tanulásának melyik csoportjába veen
dők fel.
g) A zenetanitásra (zongorajáték), a franczia nyelvre,
gyorsírásra, szabadkézi művészi rajzolásra vállalkozók e
rendkívüli tantárgyak után mérsékelt külön dijat fizet
nek. Mindezen melléktárgyakban a főgymnasium tanárai
adnak oktatást. A zongorajátszók, kezdők és haladók
csoportjába lesznek beosztva s fizetnek a tanévre 30
forintot, a franczia nyelvi oktatásért 10 forint, a gyorsirásért 4 forint, s a rajzolásért 6 forintot. A beiratkozó
az egész tanévre kötelezi magát
A kedves gyermekeiket nálunk elhelyezni óhajtó
t. ez. szülőket tisztelettel kérem, legyenek az elhelye
zésnél körültekintők. Legtöbbször az ifjú egész életére
kiható az, hogy kikkel, kiknél lakik s minő irányzó be
folyások hatnak fejlődésére.
Kik a főgymnasium kormányzó-testületéről bárminő
kedvezményt kérni óhajtanak, azok kellőleg fölszerelt
kérvényeiket auguszt. 20—22-ikéig az igazgatóhoz be
terjeszteni el ne mulasszák. Megkésők az év elején
semmi kedvezményre nem számíthatnak,
Legújabban vett értesítés szerint a szarvasi fögymnasiumnak az állam általi állandó segélyezése küszöbön
álló dolog. Ha a teljes segélyezés tényleg életbe lépne,
a fentartó egyházmegye emberbaráti kötelességének tekintendi a tandijakban mutatkozó különbségeket —
főleg az izraeliták erősebb megadóztatását — enyhíteni.
18*

27(5
Lehet, hogy e fordulat az 1895/96. tanév második
felében már he fog következni.
Tisztelettel kéri a fentebbiek figyelembe vételét.
Szarvason, 1895 junius 25.

BENKA GYULA,
igazgató-tanár.
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