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Adatok a magyarországi latinságlioz,

Hazánkban a magyar nyelv csak e században lépett 
természetes jogaiba. A 30 40-es évek politikai küzdelmei 
vívták ki számára a hivatalos jelleget, ez évek jeles írói 
és költői biztosították fölényét az irodalomban, tudomány
ban és társadalomban, egy negyed század óta lett az 
iskolák tannyelve : s ezzel vége szakadt a latin nyelv 
kizárólagos uralmának, bedig a kereszténységnek hazánk
ban való elterjedése óta a latin nyelv volt hivatalaink, 
előkelőink, műveltebb osztályaink és fejedelmeink érint
kezése nyelve annyira, hogy e nyelvet a magyar alkot
mányosság kiegészítő részének, a közpályák elengedhe
tetlen feltételének tartotta a nemzeti közvélemény. Csodá
latos, de tény, hogy midőn József császár a németet 
akarta hivatalos nyelvvé tenni, a magyar megyék nem a 
nemzeti, nem a magyar nyelv érdekében szólaltak fel, de 
a latinnak keltek védelmére. „Ez atyai nyelvünk, ez 
különbözteti meg a nemest a néptől, a férfit a nőtől.“* *) így 
Írtak a megyék s igy gondolkoztak e század első negye
dében is mindazok, kik az ország, a nemzet számot tevő 
elemét képezték.

S ha ezen, mondhatnám természetellenes körülmény
nek okait kutatjuk, vissza kell mennünk abba a korba, 
melyben a hazát szerzett magyar nemzet államát biztosí
tani, hazáját üdvös intézményekkel megszilárdítani s léte
iének, Európában maradásának alapjait megvetni kezdte.

Szent István királyunk hozta be a kereszténységet s

*) Lásd Marczali Henrik A legu.g,bb kor története 320 lap. Bpest 1892,
* . I

1*



4

ezzel a latin nyelvet Magyarországba. A római egyház, 
melynek hittérítői őseinket Krisztus hitében oktatták, 
intézményeiben, szertartásaiban, hivatalos érintkezésében 
a latin nyelvet használta s a Németországból, Olaszország
ból, Velenczéböl ide jött papok az üdvözítő tanaival együtt 
egyházuk nyelvét is elhozták s igy azután nemcsak a 
szoros értelemben vett Magyarországban, hanem idővel a 
kapcsolt országok ama részeiben is, hova a római katho- 
lika egyház befolyása elhatott, a latin nyelv képezte a 
hivatalos nyelvet.*) így érthetjük aztán, hogy első királyunk, 
Szent István alapvető törvényeit csak latin nyelven bírjuk, 
sőt valószínű, hogy e törvények eredeti szövegezése is latin 
nyelvű volt**), s hogy még egyszerű jobbágyok is e nyel
ven állíttatják ki a rájok nézve fontos okmányokat***).

Az Árpádházból származott királyaink közül csakis 
Kálmán királyra vonatkozólag van oly adatunk, melyből 
biztosan következtethetjük, hogy Kálmán király törvényeit 
magyar nyelven szerkesztették****) De másfelől épen Kálmán 
király egyházi törvényei között találunk olyan pontokat, 
melyek az egyház keretén belül a latin nyelv művelését 
megkövetelik és előmozdítják. Úgy látszik, hogy azok a 
papok, kik előző királyaink alatt hazánkban letelepedtek, 
lassanként beleolvadtak a magyar nemzetbe s az egyház 
nyelvét kellőleg nem ápolták. Másfelől a magyarok közül mind 
többen léptek az egyház szolgálatába s vagy nem volt alkal
muk, vagy pedig nem is tartották szükségesnek megtanulni 
a latin nyelvet. Ezért jöhetett létre az a törvény, mely 
elrendelte: „A kanonokoknak úgy a klastrombán, mintáz 
udvarban az irodalmi, az az a latin nyelven kell beszél
niük. Ez is a római egyház egységének követelése. A papi 
tiszt tehát nem teljesíthető Írástudás,deák beszéd nélkül*****)

*) Lásd Monnmenta Hungáriáé Historica Diplomataria VII. k. 
398. lap Függelék. A latin nyelvű okmányok mellett részint ó szláv, 
részint ó liorvát nyelven Írott okmányokat találunk a kapcsolt országokra 
vonatkozólag.

**) Lásd Szent István törvényeinek eredeti szövegét Mon. Hung. 
Hist. Dipl. VI. k.

***) L Acha veszprémi jobbágy latin nyelven Írott végrendeletét 
II. István korából Mon. Hung. Hist. Dipl. VI. 48. lap.

****) Lásd Beöthy Zsolt. A magyar Irodalom története I. k. 54 és 
következő lapjait (Budapest 1896.)

*»***) Lásd Szilágyi Sándor. A magyar nemzet története (Milleniumi 
kiadás) II. k, 232 lap.
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De már ez idézett törvény ama kitételéből, mely 
a latin nyelvet irodalminak nevezi, kitűnik, hogy ha 
e korszakban irodalomról, tudományról szólhatunk, az 
csak latin nyelvű volt és lehetett s az Árpád korból a 
magyar nyelv használatát csak egyetlen egy fennmaradt 
emlék, a ..Halotti beszéd“ bizonyítja.

A 111. Béla által behozott Írásbeliség még jobban ked
vezett a latin nyelvnek s az lassanként nemcsak az egyház, 
hanem az állam hivatalos nyelvévé is lett. „A hivatalos 
nyelvben pedig csak akkor ütötte fel a magyar fejét, ha 
az iró — a mi ekkor még gyakrabban történt — nem 
tudott a latin nyelv formáival boldoglilni; vagy ha vilá
gosan akartak meghatározni valami dolgot, mint a határ
jeleket, a mi iránt nem volt tanácsos philologiai kételyek
nek tért engedni. Azt mondták tehát frutex, qui vulgo 
dicitur Rakatia, vagy arbor „gyertyán“-fáról (gartanfa), 
arbor „egerfá“-ról beszéltek ; és hivatalos okmányban, a 
váradi káptalan regestrumában olvassák magyaros rago
zással (1214 -1221) hogy Farkas és Kelemen beperelték 
„impeeierunt libertinos: ísepa/í, Blulsuhaí, Chimoní, Sas- 
haí, Medvéi, Behuf, Egiduí, Tadeusái, vagy említenek 
dobokai várnépeket mint ,,castrenses d u b n k a i s  ugyan
csak Biharból jelentik hivatalosan (1236), hogy bizonyos 
föld Jenő királyi birtoké vagyis „pertiiiet Jenőnek“*)

Az Anjou házból származott királyok korában még 
jobban fokozódott a latin nyelv használata. Hiszen Róbert 
Károlyt pápai befolyás segítette Magyarország trónjára s 
az Olaszországból hazánkba vándorolt idegenek minden 
egyébnek fejlődését elősegítették, csak épen a nemzeti 
nyelvét nem s maga Róbert Károly is megkoronáztatása 
alkalmával latinul mondta el esküjét az országnak, s ezt 
csak azután magyarázta meg a nemzetnek az eszter-

*) Pauler Gyula. A magyar nemzet története az Árpádházi kirá
lyok alatt. (Bpest Akadémia 1898.) 1.463—4 lapon, valamint 662 lap 569-ik 
jegyzete. A latin nyelven kívül egyes időkből görög és ó szláv nyelvű 
okmányok is maradtak. így Szent István a veszprémvölgyi apáczák szá
mára görög nyelven adott privilégiumot. Ezt aztán Kálmán király átírta 
s görög és latin nyelven megerősítette. Az okmány csak Kálmán király 
átiratában van meg. Mon, Hung. Hist. Dipl. VI. 847—8 lap.
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gomi érsek magyarul.*) Hogy az azután következett idegen 
eredetű uralkodók korában a nemzeti elem nem érvénye
sülhetett kellő mértékben s hogy a nemzetközi érintkezés 
eszköze a latin nálunk is mind erősebb ápolásban részesült 
azt nem csodálhatjuk annyira; de sajátságos, hogy leg
nemzetibb királyunk, kit „igazságosának nevez a történe
lem s néphagyomány egyaránt, lehet épen tudományos 
miveltségével s a római klassikusok iránti szereletével a 
latin nyelvnek fellendülését segítette elő. Igaz, hogy az 
akkor virágjában levő renaissance, meg humanistikus mű
veltség áthatotta egész Európa műveltebb országait, s a 
római klassikusok ismerete alapfeltételét képezte a mű
veltségnek. „A legtökéletesebb latin stilus megszerzésére 
törtek. E bevégzett latin irodalom kikristályozódott formá
jába önté mindenki saját tudását, gondolatait. Büszkén 
gondolt arra, hogy egy világnak szól, egy világ érti meg."**) 
Ez a szellem tehát, mely a kozmopolitismus jellegét viseli 
magán, nem lehetett a hazai, a magyar nyelvnek fejlesz
tője. Mátyás halálával szomorú korszak kezdődik hazánk 
történetében. A tehetetlen Ulászló, a szerencsétlen II. Lajos 
kora nemcsak a magyar, de a latin nyelv fejlődésére is 
bénitö hatással volt s a föurak vetélkedése, a folytonos 
harczok nemcsak a nemzet függetlenségét, nemcsak hazánk 
szabadságát vezették sírjához, de elölték miveltségünknek 
Mátyás korából fennmaradt minden virágját. S ebből az 
egész korszakból csak egy mozzanat emelkedik ki olyanul, 
mely a nemzeti fejlődésre századokon keresztül befolyást gya
korolt: Werböczi Tripartitumának megalkotása. Eanü ugyan a 
magyar nemzeti jognak megjegeczedése s alkotmányos 
intézményeinek egybefoglalása, de egyúttal évszázadokon 
keresztül akadálya a magyar nyelvnek. Azután a török 
támadás, a mohácsi ütközet s a nemzet virágjának elpusz
tulása évszázadokra vetette vissza fejlődésében az egész 
országot, az egész nemzetet. A Habsburgok uralma, a 
Szapolyaiak küzdelme a koronáért, a török elnyomatás mind 
oly szerencsétlen körülmények voltak, melyek a latin nyelv 
ápolását kívánatosabbá tették, daczára annak, hogy a re- 
formatióban oly tényező jött a nemzeti eszme segítségére,

*) Pauler Gy. A magyar nemzet tört. II. 017.
**) Beöthy Zs. A magyar irodalom története I. k. 90 lap.
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mely mindenütt az anyanyelv fejlődését, uralmát segítette 
elő s vezette diadalra. Azonban minálunk a politikai vi
szonyok ennek éj) ellenkezőjét eredményezték. A török 
elleni harczok, a nemzeti felkelések hazánkra irányították 
Európa szemét, a külföldi udvarokkal folytonos összekötte
tésben állottak királyaink, nagyjaink, az ö és azok követei 
sűrűn jártak-keltek külföldre, Bécsbe, hazánkba s érintke
zésük nyelve a latin nyelv volt. S még az országgyűlési 
tanát skozások is, melyek az Árpádházi királyok alatt magyar 
nyelvűek voltak, e korszakban latin nyelvűek lettek, legalább 
a felmaradt országgyűlési okmányok, királyi meghívólevelek, 
kormány előterjesztések, megyék utasításai mind latin nyel
ven vannak szerkesztve.*) Még a török volt talán 1 igalkal- 
mazkodóbb a nyelv tekintetében, mert bár kivánatait leg
többször törökül fogalmazta, igen sokszor foglalta Írásba 
magyarul.**) A bécsi udvar azonban németül s még inkább 
latinul küldi utasításait a megyékhez s a megyék hivata
los nyelve is a latin. így azután a sok mindenféle befolyás 
alatt egy sajátságos mixtum compositum jött létre kivált 
a hivatalos nyelvben. A megyék ítéletei közt találunk olya
nokat, melyekben a bevezető rész s a záradék latin nyelvű, 
a tanuk vallomásai magyar nyelvűek, amiből azután ilyen
forma dolgok kerültek ki: , Prima testis én Inácsi nömös 
Tóth Mihály anyja Ilona asszony annorum sexaginta . . . 
slb."***) Még jobban feltünteti a latin és magyar nyelv 
sajátságos keverését a következő példa : Jóllehet eö Felseghe 
iuxta conditionem secundam hat holnap alatt giülest hir
detett, de abban is az gravaminakat nem tollalta, seöt az 
minernö plenipotcntiat adott Palatínus Ürunknak eö Nganak 
az is limitativa, et non absoluta plenipotentia volt. Mert 
concludcndi el effectuandi nullám dedit authoritatem seöt 
contrarijs mandatis impedialta Palatínus Urunk eö Nga 
authoritasat in negotio Coníiniorum, Montanarum civitatum 
et alijs etc."**** •****))

*) Lásd Monumenta Comitialia regni Hungáriáé.
**) Lásd Szilády Áron Török magyarkori történeti emlékek.
***) Török magyarkori történeti emlékek II. k. 228 lap. Tanúval

lomások a Szarka család nemessége ügyében s a megye határozata ez
ügyben 1(139. Fülek.

•****) Monumenta Hung. Hist. Diplomataria IV. k. 185. lap. Bethlen 
Gábornak az ország nevében adott válasza II. Ferdinánd biztosainak
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De nemcsak a hivatalos nyelv tünteti fel a latin szók 
ily sajátságos keverését. Az ebből a korból felmaradt 
magyar nyelvű emlékeink mind azt bizonyítják, hogy még 
a legműveltebb honfiaink is otthonosabbak voltak a latin 
nyelvben, mint a magyarban s hol a magyar nyelv meg
akasztotta őket a megfelelő kifejezés hiányával, ott a latin 
segitett rajtok a maga rendkívüli szóböségével. E tekintet
ben elég lesz talán Zrínyi Miklós prózai munkáira, meg 
Cserey Mihály históriájára hivatkoznom.

A legközelebb múlt századokban még feltűnőbb a 
latin nyelv uralma. Elősegítette ezt a Habsburgok félté- 
kenykedö politikája, mely csirájában igyekezett elfojtani 
minden nemzeti törekvést. S lehet, hogy ha József császár 
fel nem lép a maga erőszakos németesítésével, hanem III. 
Károly és Mária Terézia békés, simulékony politikáját 
követi: ma mar nem magyar, hanem latin vagy német 
nemzet volnánk ; de az ö merész kezdeményezése feléb
resztette a már szunnyadozó nemzeti érzéket, mely azután 
a lelkes irók önzetlen munkájával megteremtette a magyar 
nyelvet és irodalmat, előkészítette s keresztül vitte a latin 
nyelv és latin miveltség fokozatos háttérbe szorítását.

De természetes másfelől, hogy az a latin nyelv, mely 
évezredek lefolyása alatt Európa minden nemzetének ajkán 
megfordult, mély hazánkban is egy évezreden keresztül 
örvendett közhasználatnak, nem maradhatott olyan, a 
milyennek a római költészet s irodalom jeles munkásai 
megalkották. Uj természeti szükségletek, ipari s egyéb 
találmányok létrejöttével, újabb egyéni s társadalmi viszo
nyok, egyházi, közjogi s politikai alakulások bekövetkezé
sével kevés lett a latin nyelv szókincse: tehát uj szavakat 
kellett alkotni; a sok idegen ajkú ember a maga nemze

1620. január 2-án tett előterjesztésére. Idézett szöveg magyarra fordítva 
így hangzik: Jóllehet ö Felsége a második feltétel szerint gyűlést hir
detett, de abban is a sérelmeket meg nem szüntette, sőt a minemű telj
hatalmat adott Nádor Urunknak ö Ngának az is korlátozott és nem kor
látlan teljhatalom volt. Mert a kivitel és végrehajtás tekintetében semmi 
hatalmat nem adott, sőt ellenkező utasításokkal korlátozta Nádor Urunk ő 
Nga befolyását a határszélen lakók, a bányavárosok ügyében és más 
egyebekben stb.
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tének gondolkozás módját, nyelvének kifejezésbeli sajátos
ságát átültette a latin nyelvbe: s ezzel megromlott a 
latin nyelv tisztasága. Tehát különféle befolyások hozták 
létre a latin nyelv ujabbkori szókincsének ezer meg ezer 
alakját, kifejezését, de ezekben mindannyiszor nemcsak 
az egyes Íróknak, hanem a társadalomnak, a viszonyok
nak s egy szóval az egész korszaknak gondolkozása, 
jelleme, fejlődése és alakulása nyert kifejezést. Természetes 
tehát, hogy e szók felkutatása, magyarázata, jelentésük 
meghatározása rendkívül fontos a közép- és újkor törté
netének, műveltségének alapos megértése szempontjából 
s kivált a történetírókra nézve elkerülhetetlenül szükséges 
követelmény, hogy e kor egyik legjellemzőbb sajátságá
val, a nyelvvel megismerkedjenek. S itt válik azután szük
ségessé a philologus közreműködése e munkában, a művelt
ség emez emlékeinek értékük szerint való méltatásában.

A külföld e téren is megtette a magáét. Hatalmas 
szótárokban állították össze a közép és újkor latin irodal
mának szókincsét*), de Magyarországra s Íróira a külföl
diektől már szinte megszokott fel sem vevéssel igen kevés 
tekintettel voltak, s legfeljebb 3—4 Írónkra terjeszkedtek 
ki.**) Pedig talán egy ország helyzete sem volt olyan, mint 
hazánké s oly sokféle körülmény aligha befolyásolta vala
hol magát a közkincscsé vált latin nyelvet, mint hazánk
ban s ázonkivül Lengyelország és Anglia mellett legtovább 
hazánkban örvendett közhasználatnak Róma nyelve. Ez 
a körülmény buzdíthatta évek óta Magyarország nevesebb 
philologüsait, hogy sürgessék a magyarországi latinság 
szótárának megalakítását,***) lelkesítette a fiatalabb philo- 
logusok egyikét másikát, hogy egy-két Írónk szókincsét a 
feledés homályából kiemeljék.****) Olyan szótárunk azon-

*) Lásd Bartal Antal. Diotionarium Latinitatis Hugarorum ez. 
értekezését. Akadémiai Értesítő 1894. 503. lap.

**) A középkori latinság legjobb külföldi szótára a Du-Cange-féle 
szótár Barial A. szerint legtöbb esetben Thuróczira és a Decreta Regum-ra, 
igen ritkán Bonflnira és Sambucus-ra van figyelemmel. Eg}'. Phil. Köz
löny 1893. 420 lap.

***) Lásd i ’inály felszólalását Budapesti Szemle 1886. májusi füzet 
Ponori Tnewrewk Emil és Bartal Antal e tárgyra vonatkozó czikkeit az 
Egy. Phil. Közlönyben.

***») Lásd Bartal A. czikkét Egy. Phil. Közlöny 1893. 418 lap.
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bun, mely a magyarországi latinság szókészletét összefog
lalta, egylegyűjtötte volna, nincs. Finálynak 1884-ben 
megjelent nagy szótára igyekszik ugyan itt is pótolni a 
hiányokat az által, hogy nagy számmal középkori latin 
szavakat is vesz fel keretébe, de épen a czél, mely Finályt 
e szótár összeállításában vezethette, tette lehetetlenné 
a középkori latinságra való bővebb kiterjeszkedést. Ö közép
iskolai szótárt készített, a latin klassikusok szókincsét dol
gozta fel, neki tehát a 8—10000-re menő középkori latin 
szót szótárába foglalni lehetlen volt.

Újabban az akadémia vette kezébe a dolgot s 1892-ben 
Bartal Antalt bízta meg a magyarországi latinság szótá
rának megszerkesztésével, ki azóta folyton dolgozott s a 
szótárt rövid idő múlva elkészíti. E czikk Írója a véletlen 
s a Bartal czikkei befolyása alatt kezdett a magyarországi 
latinsággal foglalkozni. A véletlen juttatta kezébe Bongar- 
sius Jacobusnak 1600-ban Frankfurtban kiadott Bérűm 
Hungaricarum Scriptores Varii Historici, Geographici czirnii 
gyűjteményét. E gyűjteményben 23 kisebb és nagyobb 
történeti munkácska látott első vagy ismételt kiadásban 
napvilágot. Köztük van ThuróczinakChronika Hungarorumja, 
Rogerius Miserabile Carmenje, Galeottus Martins „De 
Matthiae Corvini, Hungáriáé Regis, egregie, sapienter, 
iocose diclis et factis“ ez. müve s azonkívül több 
oly munkácska, melyek koruknak jelentékenyebb vagy 
kevéshbé jelentékeny eseményeit, vagy a saját szer
zőik élményeit örökítik meg a nagyobb történeti ese
mények keretén belül. A történelem szempontjából talán 
nem bírnak e kisebb müvek valami különös értékkel, 
hiszen maga Bongarsius, a gyűjtemény kiadója is igy ir 
róluk előszavában : Varios et ingenii varii auctores in hunc 
veluti fascem coniectos: quosdam certe nec Ince hac 
dignos, si extarent alii potiores. Séd in história maximé 
id verum est, quod Plinium dixisse Plinius refert: Nullum 
esse librurn tarn malum, ut non aliqua parte prodesset. 
Majd ismét: „Posteriores aliquot, nisi qui loca ipsa 
describunt et explicant, aggregandos censeo compilatoribus 
rumusculoruin, qui historiarum, scilicet, volumina in 
nundinas conficiunt, ut animos pascant hodiernae plebe- 
culae: qua nullám fuisse umquam fabularum novarum
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cupidiorem existimo.“*) Mindamellett ez írók a XVIlI-ik 
században újabb kiadást értek meg, 1746-ban Schwandt- 
ner .1, G. Bécsben ujra sajtó alá rendezte s Bél Mátyás 
előszavával bocsátotta őket útnak. A két kiadás, eltekintve 
attól, hogy Schwandtner más Írókat is felvett gyűjtemé
nyébe, nagyon különbözik egymástól egyrészt a szöveg 
pontos közlése, a magyar helynevek és tulajdonnevek helyes
sége, másrészt a nyomdai kiállítás tekintetében is. A Bongar- 
sius féle gyűjtemény tele van nyomdahibákkal, rövidítésekkel, 
a magyar neveket a mint Bél megjegyzi exterorum auctorum 
ritu sokszor az érthetellenségig elferdítve közli, a Schwandt
ner féle gyűjtemény tisztán olvasható, az előbbi kiadás hibáit 
kijavítja, a magyar neveket helyesbiti. Épen azért a gyűj
tött szókincsnél a Schwandtner kiadására hivatkozom.

Készemről nem is szándékoztam a gyűjtemény Íróinak 
történeti hitelét vizsgálni, hanem vettem őket ahogy vannak 
s figyelmemet csak a szókészletre irányítottam. S etekintet
ben munkám elég gyümölcsöző volt, mert bár 6 iró (Thu- 
róczi, Ranzanus, Rogerius, Galeottus stb.) müvét és szó
készletét, mint a mely már fel van dolgrzva, figyelembe 
nem vettem, mégis 600 700 oly szót találtam, mely vagy
semmiféle szótárban nincs meg, vagy más eltérő jelentésben 
használatos. — Irányadó volt itt elöltem is az, a mit Bartal 
követ szótára összeállításában: összegyűjtöttem mindazon 
szókat, melyek a Finály-féle latin-magyar szótárban nem 
fordulnak elő, vagy egészen más jelentésben találhatók.

Természetes, hogy a gyűjtött rn/agot ez értesítő kere
tében egészében nem közölhetem. A középiskolai értesítők
ben közöli értekezéseknek nem is az a czélja, hogy szoros 
értelemben vett tudományos kérdéseket teljesen eredeti, 
önálló kutatás alapján s a szaklapok módjára tárgyaljanak, 
hanem felfogásom szerint arra valók, hogy a középiskolai

*) Magyarul: Különféle és különböző jellemű Írók vannak e miibe, 
mintegy nyalábba összefűzve ; némelyek persze még e napvilágra sem 
méltók, ha volnának mások, megfelelőbbek. De a történelemben nagyon 
is igaz, a miről, hogy (az idősebb) Plinius mondotta (az ifjabb) Plinius 
állítja. Egyetlen egy könyv sem olyan rossz, hogy valami tekintetben 
hasznos nem lehetne. A többi egynéhányat, kivéve azokat, a kik magát 
a vidéket Írják 1c és ismertetik meg, azt hiszem, a mendemondák szer
kesztőihez kell sorolni, a kik persze vásárra készítenek történeti köny
veket, hogy jól tartsák a mai nép kíváncsiságát, melynél azt hiszem soha 
egyetlen egyse vágyott jobban a mesékre.



tanulóságot s az érdeklődő müveit közönséget a mások által 
már felkutatott eredmények felhasználásával tájékoztassák 
s felvilágosítsák oly tudományos kérdésekről, melyek a 
középiskolai tanítás keretében fel nem ölelhetök, részlete
sebben nem tárgyalhatok: de érdemesek arra, hogy a mü
veit közönség s a fejlettebb tanulóság velük foglalkozzék. 
Meggyőződésem, hogy a magyarországi latinság kérdése bir 
annyi értékkel épen a mi műveltebb közönségünk szemében, 
hogy annak ismertetésére, megvilágítására czélzó törekvése
met jó akarattal fogják fogadni s nem veszik rossz néven, ha 
megpróbálom pontokba foglalni az átvizsgált latin nyelvű 
irók eljárás módját, mely szerint uj keletű szavaikat megal
kották, s a mellett példákban igazolom, hogy ezen szókincs 
összegyűjtése igenis fontos a mi műveltségünk szempontjá
ból. Hiszen korunk idősebbjei között, tudom nem, egy talál
kozik, a ki fiatalabb éveiben a latin nyelvet használta, a ki 
a magyar nyelvnek a latin elleni küzdelmét végig küzdötte 
s aki tán több ismerősére fog akadni az egyes szavakban, 
ha majd czikkemnek a mai nemzedék szemében lehet 
kifogásolható s unalmas részeihez fog érkezni.

Hogyan jártak el tehát a középkori latin irók, ha müveik 
írása közben a megfelelő kifejezés nem állott rendelkezé
sükre?

1. A meglevő latin szókat eredeti jelentésüktől eltérő 
jelentésben használták. Ilyen szók : doctor (orvos), boatus 
(ágyudörgés), mortarium (mozsárágyu), consul (elöljáró), 
tormentum (ágyú, puska), sedes (kerület, szék a székelyek
nél), ducatus (fejedelemség).

2. Melléknevek, határozóknál a közép és felsőfokot 
képezik, ha ez alakok nem is fordulnak elő a classikus 
latinságban: piscosissimus (piscosus =  haldus), strictissi- 
mus (strictus =  szűk, szoros), penitius (penitus =  mélyen); 
pertinacissime (pertinaciter == makacsul, állhatatosan.

3. Meglevő szókból körülírással uj kifejezéseket s 
fogalmakat alkotnak; aeneae machinae (ágyuk), incendiarius 
pulvis (puskapor), fomentarius funis (gyujtókanócz), mirlu- 
tulum tormentum (kézifegyver, pisztoly), magistrae gynaecei 
(udvarhölgyek).

4. A történeti viszonyoknak megfelelöleg rég hasz
nált szavakból alkotnak uj fogalmakat: Magister Prussiae
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(Poroszország nagymestere), Septemviri Electores (Hét vá
lasztó fejedelem), Comes magnós (Nádor-ispán), eques auratus 
(arany gyapjas vitéz.)

5. Ugyancsak régi szók összetétele által képeznek uj 
fogalmakat: inustio (beégetés), lanciger (lándzsahordó), hun
ger (holdas), aurilavacrum (aranymosó telep),crucesignatus 
(keresztesvitéz), prorex (helytartó), octiduum (nyolez napi 
időköz), manuductor (vezető), castrametatio (tábormérés), 
correspondeo (megfelel), perfructuosus (nagyon termékeny), 
semiexul (félig száműzött).

6. Meglevő szavakból képzők segítségével alkotnak uj 
fogalmakat: flagellatrix (ostorozó, büntető), dormitabundus 
(álmos, álmatag), ducalis (fejedelmi), auscultatorius (kutató, 
kémlelő), montosus (hegyes), pisculentia (halszag), comitissa 
(grófnő), frustulatim (darabonként, darabokban), pyramida- 
tirn (gúlaalakban), diseriminosus (válságos, veszélyes,) sali- 
cida (sóbányász), sclopetum (puska).

7. A természet világából vett szókkal egészen uj dolgo
kat jelölnek: falcones (gyors tüzelöágyu), basiliscus (ost- 
romágyu), colubrina (csatakigyó).

8. Szeretik a kicsinyítő képzőkkel alkotott uj szavakat 
használni: acidula (savanyu viz forrás), glandula (golyócska), 
globulum (golyócska), historiola (kis történet), urbecula (vá
roska), lagenula (kis palaczk), provinciola (kis tartomány), 
suspiciuncula (kicsiny gyanú), tormentuhun (kis ágyú, puska, 
pisztoly.)

9. Megtörténik azonban igen sokszor, hogy mégigy sem 
képes az iró mind azt a fogalmat kifejezni, melyet a megvál
tozott körülmények hü jellemzése megkíván. Ilyenkor tehát 
segítenek rajta az idegen nyelvek, melyek egyes szavait átve
szi, latinos képzővel, raggal látja el s készen van az uj szó. 
Ilyen szókat a görög, német, török és magyar nyelvből átvéve 
találtam.

a) Teljesen görög eredetű latin szók : archi gymnasium 
(fögymnasium), chrysoplisium (aranymosó medencze), Hy- 
pomnemation (emlékversecske), kakodaemon (rossz szellem,) 
marchesita fmarkazit), prothomartyr (első vértanú). Néha 
csak az összetétel első fele görög, a tőszó latin: archidux 
(föherczeg), chrysolapis (aranykö), prothomedicus (főorvos,)

b) Német eredetű latin szó: Burggravia (örgrófné), perla
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(gyöngy), grossus (garas), Marchallus (udvarnagy, udvarmes
ter), Marescalcus (tábornok), Landgravius (örgróf).

c) Török eredetűek: asparus (aszper, török pénz), Alco- 
ranum (alkorán), calidischieri (igazságszolgái, birák), spa- 
chia (nemes katona), dervisa (dervis, kolduló-barát), visirus 
(vezér miniszter), gyngisheri (janicsárok).

d) Magyar eredetűek : Nasadia (naszádok), palus (pal
los), Coliam, Gotschus, Gotscho (kocsi), Hajducus, Heydo- 
nes (hajdú), Hussarus, Husserones (huszár), mente (mente 
kabát).

10. Megemlítem végül a következő 2 szót szokatlan 
földrajzi jelentése m iatt: Interamnensis (Pannónia, a mai 
Dunántúl vidékének jelzésére,) Transdanubialís tractus (a 
mai Tiszavidék s Erdély jelölésére.

Ennyit az uj keletű szók képzéséről. Nagyon természe
tes, hegy ezzel még nincs kimerítve a közép és újkori latin 
nyelvű s közelebbről a magyarországi latin Írók nyelvének 
sajátossága. Én csak a felsoroltakat észleltem s nem bocsát
koztam a nyelvnek grammatikai, syntaktikai vizsgálatába. 
Pedig ilt sok eltérés van a klasszikus latinságtól, hogy csak 
egy-kettőt említsek, találtam ily alakokat: moeniorum, foemi- 
nabus, metucretur, percellit, evacuit, cognomines, melyek 
a grammatikai érzék gyengülését jelzik, s olyan kifejezéseket 
melyek a magyarnak szószerinti fordítását képezik. Ilyenek : 
de die in diem e helyett in dies (napról-napra), unius lapidis 
iactu (egy köhajitásnyira), omnem lapidem movere (minden 
követ megmozgatni).

A következő lapokban közlök egy mutatványt a gyűjtött 
szókészletből. Mindcniknél megállapítom a szó eredetét, 
jelentését, idézem a helyet, hol előfordul, s jelzem az írót 
ki használja, Végül felsorolom az írókat, kikből a közölt 
szókészletet merítettem.

Ezzel bevégeztem eme tájékoztató értekezést. Iparkod
tam lehetőleg kimutatni az okokat, melyek a latin nyelvnek 
hazánkban való hosszú idejű uralmát előidézték ; igyekeztem 
a rendelkezésemre álló forrásokból rámutatni amaz idő
pontokra, melyekben közéletünk egyes ágaiban tért foglalt : 
mig végre vagy 3 évszázadon keresztül közkincsévé vált e 
nemzet müveit elemeinek. Lehetnek sőt tudom, vannak is ez 
értekezésnek hiányai, de én meg leszek elégedve meglehe-



lösen fáradságos kutatása5:)! eredményével, ha sikerült egy
két tanítványomban felébresztenem s erősítenem a latin 
nyelv iránti érdeklődést ; elértem czélomat, ha sikerült csak 
némiképen is igazolnom, hogy a mi műveltségünk annyira 
össze van forrva a latinnal, hogy mégnem ma, de még hosz- 
szú ideig sem gondolhatunk arra, hogy a latin nyelvet isko
láinkból kiküszöböljük. A múltat megtagadni, s a jelen
nek a múltból eredő fejlődését erőszakos kísérletezésekkel 
megzavarni nem is tanácsos, nem is szabad.

Fogadják oly jó akarattal értekezésemet, mint a mily 
őszinte lelkesedéssel dolgoztam rajta.

Szómutatvány.
acidula. ae f. g. (acidakics.) savanyú viz, savanyú viz forrás. 

G. Wernherus De adm. Hung, aquis p. 854. Fontes 
acidos, et quas acitlulas vocant, consulto praetereun- 
dos putabam, quod minime rari sunt in Hungária, 

a en e a  m achina f. g. =  ágyú.
Sitj. Kés. Gestae p. 752. Mox Germanica phalanx a tergo 
subsequebatur ; post hos aeneae machinae vectabantur. 

aerea , ae f. g. (aes) ágyú ; aerea campana =  tábori ágyú. 
Hist. Sir/, p. 729. tantumque ea die assiduis tormento- 
rum ictibus prolecit, ut iam in ea turrim et aereas cam- 
panas concusserit atque fregerit. 

agrestis, is m. g. mezei ember* földmives.
G. Wernherus De adm. H. a. p. 859. Nam turn in plana 
effusus (sc. Tibiscus) omnia late loca, non tarn aquis, 
quam piscibus complet, et quasi stagna tacit, quae arre
st es ante, quam decrescit et in alveumredit, clauslris 
quibusdam obsepiunt, ne retluentibus aquis una rece- 
dant pisces.

Aga török szó =  Aga, kapitány
Hist. Sif). p. 725. Acja, id est Capitaneus, qui paucis 
quibusdam militibus praeest.

A lcoranum , i, n. g. (török szó ;) a mohamedánok szent 
könyve, bibliája, Alkorán.
ríni. Call. p. 504. Constitutum est, in confirmanda
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pace, ut quisque proferret in medium, sacram hi
stóriám suam; quocl Euangelium nostri Alcoranum illi 
vocant.

aliquantulum  adv. (kies, aliquantuin) igen keveset, egy csep
pet, egy parányit.
Chor. Trans, p. 785.eadem provincia in trés dividitur 
nationes, suis inter se ritibus, moribus, consuetudi- 
nibus et legibus aliquantulum dissidentes.

alleviatio , onis, f. g, (allevio) =  allevatio =  könnyítés, 
felszabadítás.
De Tűre succ. p. 604. neque audire quidquam potui, 
quod a nostris, pro illorum subsidio aut alleviatione 
sit gestum, praeter castrorum inquietationes.

A lpes ium f. g == a Kárpátok.
Sij. Res Gestae p. 748.

anim atior. középfoka animatus-nak
De Tűre. succ. p. 613. per illos posset alios anima- 
tiores reddere.

archidux,-cis, m. g. nagyherczeg, föherczeg.
Bel. Pan. M, Soiterus p. 570. Arclúdux Austriae 
Ferdinandus. (Más íróknál is előfordul).

arch igym n asiu m , i, n. g. fögymnazium.
Kpiceä. Paul. Fahr. p. 737.

asp arus, -i, m. g. (török szó) pénznemet jelent =  aszper, 
értéke 30—40 fillér (Pallas Lexikon.) Chor. Mold. 
p. 810. Per hanc totam regionem, vetere saltern mo- 
neta Hungarica, item asparis argenteis et aureis tarn 
Hungaricis, quam Turcicis utuntur.

aurilavacrum , i, n. g. (aurum-lavacrum) aranymosó telep, 
aranymosásra alkalmas medencze.
Chor. Trans, p. 796 plures denique eo loco cltryso- 
lapides, in opulentis ac crebris chrysoplisiis, id est auri- 
lavacris inveniuntur.

auscultatorius, a, urn (ausculto) == felderítő, kémlelő, kutató. 
De Tűre. succ. p. 621. Et cum tam ingentia fuissent 
frigora ut multi noslrorum militum, dum auscultato- 
rias sive sentinellas sive ut Germani eas vocant, 
scutarias vigilias obeunt, frigoribus obriguerint.

Bannatus, i, ni. g. (magyar illetve szláv bán, pán szóból) 
bán, kormányzó =  banus.
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Hist. Sig. Epit. p. 736 Nicolao Zrinio. Croatiae, Dal-
matiae et Slavoniae Bannato ect.

Banus, i m. g. =  bannatus Phil. Cal. és másoknál. 
B asilisciis, i, m. g. ostromágyu.

De reb. Turc. Dini. p. 650. Equorum iugis trahe- 
bantur tormenta leviora, falcones et colubrinae, ad cam- 
pestres usus ; nec non Basilisci ad oppugnationes, 
cum maxima pulveris et globorum ferreorum copia. 

bom barda, ae f. g. =  ágyú
bom bardarius, i. m. g, ágyúnál alkalmazott katona, tüzér 

=  librator tormentorum.
De Turc. Succ. p. 616. Ceciderunt in pugna illa tumul- 
tuaria multi nobiles ex Turds, ac inter eos maximae 
existimationis Bassa quidam Eunuchus ; captus etiam 
est unus ex bombardariis ut verbo militari utar, quos 
Rex Galliae illi transmisisse dicebatur. 

bom bardicus, a, urn =  puskába, ágyúba való, puska — Sig. 
Rés fíertae p. 746. pulverem bombardicum . . . succen- 
dunt.

bom bardula, ae, f. g. (kies. bombarda) = kisebb ágyú bom- 
bardula carrata =  kartácságyu.
De Bel. Punn.M . Soiterus p. 592. bombardulas carratas, 
ut vocant nostri viginti duas, situ, rubigine et diuturna 
incuria satis neglectas emu fossatoribus . . . misgrunt. 

B urggravius, k m. g. (német szó Burggraf) várgróf. 
Burggravia, ae, f. g. (német szó) - Burggräfin, örgrófnéí 

Gen. Reg. Hung. p. 769. Beatrix Burggravia Noriber- 
gensis.

c a s tn m e ta tio , onis f. g. (caslra — metor) =  tábormérés} 
— kijelölés.
De bell. Bann. M. Soiterus p. 588. Petri de la Ououa, 
qui et custrametationum maximé esset gnarus.

Caurus, k ni. g. (török szó) == gyaur, a keresztények neve a 
törököknél.
De Tűre. Succ. p. 605. — Eorum verő, quos selegerat, 
alios iaculatoribus opposuit pro scopo ; alios duobus 
filiis suis proposuit, in quibus sese suasque vires, uter 
profundiora vulnera formosioresque et eonspectiores 
plagas ederet, plusque sanguinis ex corporibus Cauro- 
rum, sic appellant Ghristianos, hauriret, ostentarent.

2*
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chrysolap ís, Ídis, m. g. =  aranykö, lásd aurilavacrum 
alatt.

chrysoplisium , i, n. g. =  aranymosó-holy =  aurilavac
rum ; lásd ezt.

colatrix, icis f. g. =  cultrix =  fenntartó, ápoló Hint. Siq. 
p. 740. Colatrix culicis, gibbosi terga cameli deglutis, 
rectum quod übet esse putas. 

collateralis, e, (com—latus) =  oldalról való, oldal.
De Tűre. suec. p. 612. quod nullis propugnaculis 
coUateralibas arx extructa esset.

C ouiitissa, ae, f. g. (comes) =  grófnő. Gen. Reg. Hung.
p. 769. Joanna Comitissa a Pfirdt. 

corresp on d eo  2. spondi, sponsum (com—re —spondeo) =  
megfelel, teljesít.
Pitit. Call. p. 447. Praeterea in partu reginae etiam 
lit votis omnium correspond inset parum momenti fore 
constabat.

Cotium, i, n. g. (a magyar kocsi szó latinos képzővel) *= 
kocsi, szekér.
De Bell. Parin. M. Soiterus p. 595. Ungarica quaedam 
vehicula, Cotia a patria dicta. Előfordul meg igy is: 
Gotscho, onis, Gotschus, i.

cru cesig n a tu s, Í, m. g. (cruce—signo) =  keresztes vitéz. 
Phil. Call. p. 511. Huniadiano igitur cum auxiliaribus 
praemisso sequebatur ipse magno intervallo cum 
crucesignaiis reliquaque multitudine. 

cruciatus, Í, ni. g. (crux) =  keresztes vitéz, keresztes. 
Ann. Coronenses p. 887. Cruciatonnn factio in Hun
gária subito exorta, duce Gcorgio Doscha Ciculo. 

dervisa. ae, m. g. (török szó) =  dervis, török kolduló barát 
De adni. Hang. a. p. 849. Sunt autem Dervisae Tur- 
cis, quod nobis monacbi, qui íuendicato vivunt. 

dist'nctim  adv. =  distincte =  külön, elválasztva. Chor. 
Trams, p. 797. quicunque has commentationes, si- 
mulatque alias regiones distinctim expressas et acl- 
iunctas suo perlustraverit ordine, mox illius terrae ac 
regionum íinitimarum verissimam assecuturus sit 
cognitionem.

diverberatio, onis f. g. (diverbero) döngetés, rombolás, 
szétrombolás.



Bel. Tűre. Dial. p. 651.
tanta moeniorum et muri firmitudo et soliditas, ut per 
mensis vix spatimn quantumvis tormentorum assidua 
diverberatione, deiici non posset, 

d iserim inosu s, a, um (diserimen) veszélyes, válságos.
Phil. Cal. p. 463. Séd et subsecutae universorum 
acclamationes, fllagitantium, ne se in tani diseriminosa 
conditione desercret.

dorm itabundus, a, um (dormito) álmos, álmatag.
Descr. Altemburgi p. 863.

. Fluvius enim Litha, postquam plana illa e régióné 
Altemburgi íluere coepit, plane tardus efficitur et 
velut dormitabundus incedit.

effulm inatus, a, um (ex-fulmino) kilőtt Bel. Tűre. Diai. p. 652. 
perturbatos discurrere praesidiarios cum vidisset per fo
ramen tormentaria gbandula effulminatus, ad vallis tumu- 
lum custodes effugarat.

elargitor, oris m. g. (elargior) =  ajándékozó, osztogató.
B. T. Diai. p. 658. hanc felicem et faustam nobis 
omnibus conservet, precor din, is, qui pioruin et bo
norum animos conglutinare sólet, occulto quodam 
amoris instinctu, memoriae, ingenii, viriumque elargi
tor, Magnus ille Deus.

excu b ator, oris m. g. excubo) =  excubitor =  őrző, őrt álló, őr. 
De Bell. Faun. Petr. Biz. p. 673. Accidit autem, ut 
cum ipsi excubatores, ac praesidii milites, minus ad 
suum manus vigiles ac intentos animadverterent, clam 
correptis, armis, eos omnes trucidarent, statimque per 
dispositos equos inde aufugerunt. 

exp ectab lin d u s, a, um (expecto) =  várni akaró, várakozó. 
Phil. Col. p. 488. circiter Kalendas Maias, rex Buda 
movit, transmissoque Danubium exercitu, parvis iti- 
neribus ingrediebatur, suos, qui nondum convenissent, 
expectabundus.

flagellatrix-cis f. g. (flagello) =  ostorozó, bosszuló.
Bel. Túr. Diai. p. 635. Adfuit autem praesto Neme
sis illa, adfuerunt scelerum flagellatrices, furiae illáé, 

fom en tariu s, a, um, (fomenta) gyújtó.
fomentarius funis =  gyújtó kanócz, gyujtókötél.
De Tűre. succ. p. 615. temere factum est, ut funes
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fomentarii, quibus ignem servant, et lagenulae seta- 
petariorum, eodem congererentur sic male extinctus 
ignis . . . omnem vicinam sulfuream materiam corripuit. 

fossator, oris ill. g. (fosso) - fossor =  ásó ember, bányász, 
aknász, lásd hombár dúl a alatt, 

frustlllatim  adv. (frustum, frustul um) darabokban, dara
bonként.
Chor. Transs. p. 796. nempe illic obrisum aurum, 
patulis de montium verticibus, frustulatim praeciditur. 

G ctsch u s, i, m. g. kocsi.
Bel. Tűre. Diai. p. 643. pettoritis, quos Gotschos 
appellamus, curribus, carrisque pro valló obmunierat. 

G otscho, onis m. g. kocsi, szekér.
Bel. Tűre. Descr. p. 627.
quippe centum rhedis Hungaricis, quos Golschones 
appellant. . . magnis itineribus Albam Regalem matu- 
raverat.

globulum , i, n. g. kies. (globus), golyócska, golyó.
Bel. Tuíc. Diai. p. 637. Ergo obiit affecta valetudine 
ex globulo, quod illi a tormentulo minori excusso, in 
suram lanquens deciderat. 

gratitudo, inis f. g. hála, szivesség =  gratia.
Bel. Turc. Diai. p. 652. At illi freti innocentia, et be- 
nigni in nostros animi sinceritate inferunt: mortem 
recusare ex hoste, gratitudinem erga benefactores ab- 
iicere aut peius morte páti aliqid, se non velle. 

haustorius, a, um (haustor) merítő, merő.
De adm. Hung, aquis p. 851.
machina liaustoría . . . qua agua e Danubio . . . hau- 
ritur, et in arcem transfunditur. 

historiola, ae, f. g. kies. (história) kis történet, kis elbeszélés.
Bell. Tűre. Diai. czimében p. 630. 

im m eabilis, e (in—meabilis) járhatatlan.
De aggr. Turco p. 870.
Et time itur ad famosum vicum Vaglem, montesque 
Larzi, exercilibus propter currus et alia impedimenta 
innneabiles.

im p ressor, oris m. g. (imprimo) nyomdász, impressorum 
officina nyomda műhely.
Bel. Tűre. Diai. Praef. p. 632.
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Is . . .  . eelebriores instructissimas impressorum officinas 
invisere, quique sub proelo gemerent autores, per- 
scrutari.

im pressorius. a um, (impressor) nyomdához tartozó, nyomdai 
ars impressoria =  nyomdászat.
Bel. Tűre. Diai. Praef. p. 632.

inca'igatus, a, um (caliga) caligatus =  bakancsos
B>1. Tűre. Diai. p. 653. eos enim prolapsum iám et 
haerentem impotentes, incaliqatum Diabolum excutere 
se acerbissimo scommate, atque inconditis cachinnis, 
iactare auditum est.

inquinarius. a, um, (inquino) =  ragadós, fertőző.
Annales Liutschovienses p. 885. peste inquinaria, cir- 
citer tria millia trecenti hominum decessferunt.

lacunar, aris n. g. (lacuna)
Chor. Trans, p. 789.
Quae (civitas) in planitie sita, nullis prope montibus 
incuinbentibus impeditur, quin se in admirabiletn latitu- 
dinem aperiat, duplici muro munita et fossis admodum 
profundis, circumquaque piscinis lacunaribusque non 
paucis spatiose diffusis praecincta efet.

lagenula, ae f. g. kies. (lagena) — kies. palaczk, lásd fomeuta- 
rius alatt

Lanciger. adj. (lancea-gero) - lándzsa-hordó, lándzsás
Aun Coronenses p. 888. Joannes Baptista Castaldus, Lan- 
cifjeros Hispanos, Italos, Bohemos ducit in Hispániám.

Luniger, a, um - (luna-gero) -= holdat-hordó, holdas
Chor. Mohi. p. 803. Nunc sua Liuiigero concessit iura 
Tyranno.

m anuductor, oris m. g, (manus-duco) vezető, útmutató. 
Praef. Bonc/. Inscr. Transs.p. 876: Séd altailla etsecreta 
Mysteria vereor ingredi penilius; ad quae nec accedere 
fuerim ausus, nisi te inanuductore.

m archesita , ae m. g. =  inarkazit, rézkő ^
Cr. Wernlierus De adni. H. a. p. 853. Non dubiuin est 
autem, quin aqua haue vim a venis metalli trahat, prae- 
sertim a pyrite aeris (vulgus marcliesitam appellat).

M artellosius. i. m g. =  martalócz
De Bell. Van. P. Bizarr us p. 693. Id autem genus homi
num, totum constat ex ferispraedoilibus, qui omnia cae-



dibus et rapinis infestabant; quippe qui, cum sint auda- 
cissimi, et robustissimo corpore, nullum genus laboris et 
periculi aestimant. Hi uno nomine ab Hungaris Ilai/clo- 
nes, a Dalmatis Uscochi, a Turcis et Illyricis Martellosii 
vocantur.

m en te  (magyar szó) — mente, köpeny
Hist. Sir/, p. 783. tunica ex serico non lata Menten ipsi 
vocant.

M oftius, i, m. g. (török szó) -  mufti, főpap
De Bel. Pan. P. Biz. p. 704. eique primus, honoris 
causa, obviam venit Moftius, primarius antistes apud 
Turcas, quem aiunt descendere ex Mahumeti linea. 

montOSUS, a, urn =  montuosus — hegyes, hegyekkel bíró 
Chor. Transs. p. 786. terra montosa et aspera.

M o sch ea , ae, f. g. (török szó) =  templom, mecset
De Bel. Pan. Petr. BP. p. 704. augustius templum, quod 
ipsi Moscheam appellant (sc. Turci.) 

m inutulum  torm en tu m  n. g. pisztoly
Bel Pure. Dial. p. 646. Apollaewylerum intento minu- 

tulo tormento ei minatum fuisse.
N asadia, ae, f. g. •— (magyar szó) naszád, hajó

Bell. Tűre. Diai. p. 656. Itaque reducto tormentorum 
apparatu ad fluvium Dravum, duodeciin maiora, nasa- 
diis, id est navibus oblongis sublata sunt. 

nitrius, a, um (nitrum) — nitrum-ból-, nátronból készült; ni 
trius pulvis) - puskapor.
De Bel. Pan. P. Biz. p. 709. In hoc autem Fortuna paulo 
mitior visa est, quod ipsum templum, in quo nitrius pul
vis asservabatur, ab ea vi elementi prorsus intactum 
atque illaesum remanserit.
Előfordul igy is : nilrntus pulvis 
Hist. Sip. p. 781.

nuncupatorius, a, um (nuncupo) =  ajánló 
De Bel. Pann. P. Biz. praef. p. 659.
Epistola nuncupatoria. 

novilunium , i, n. g. (nova-luna)— ujhold
De Turc. Succ. p. 607. — Unumsperamus quod propter 
assiduas ab hoc novilunio pluvias, is conatus non nimis 
feliciter sit cessurus. 

octiduum, i n. g. =  8 napi időköz.
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Petr. Piz. De Bel. Pann. p. (590. és többször 
offeus, a, um (ot't'a) duzzadt, dagadt, gombóczalaku

P. Biz. De Bel. Pann. p. 705. Statura dicunt eum fuisse 
supra mediorrem, habitu graciliore, cervice oblonga, ore 
candido et exanqui, ac u/fco propemodum naso, atque 
eo plurimum adunco.

palllS, i m. g. (magyar pallos) pallos, kard
Bist Sit/, p. 725. Iniunxisse etiam ut per pagos et pas
sim palus sanguine aspersus circumferatur. 

perla, ae, f. g. (die Perle)= gyöngy, gyöngyszem =  margaréta 
gemma
Math. Nuptiae p. 524. Coenaculum illud magnificum 
erat palatium, dignum regio splendore, vestitum attali- 
cis et holosericis rubris aulaeis in quibus perlae magno 
numero interpositae erant.

perpendiculariter adv. (perpendiculum) =  függőlegesen, egye
nes irányban
De reb. Tűre. Diai. p. 044. — quae (tormenta) tanto 
impetu, proli dolor, tamque certis ictibus in nostros fere- 
bantur, utex iis, quod citra fiúmén excussuin erat, Chri- 
stophoro pedem sinistrum sub femore totum deiiceret, 
novemque alios milites, perpend iculariter se invicem in 
ordine sequentes, prosterneret. 

pisculentia, ae, f. g. (piscis, pisculentus) halszag
G. Wernherus De adm. II. a. p. 859. Nullum est tem
pos Tibisco, quo piscibus non magis, quam caeteri 
amnes abundet. Quin qui propius ad eins ripam in 
aestivis praesertim caloribus accedunt, manifesto sensu 
experiuntur eum p i s c u l e n t i a  m quandam, ut 
sic dicam redolere.

p toch od och iu m , i, n. g. =  irgalomház, menedékház, sze
gények háza.
G. Wernherus De adm. H. a. p. 848. — At quae 
supra Budám sunt, quarum aliae item regiae, aliae 
hospitales a vicino ptocliodochio dictae fuere, balneis 
sunt inuliles, nisi refrigerenlur. 

salicida, ae, m. g. (sal-caedo) == sóbányász
G. Wernherus. De Adm. H. a. Faciunt autem hoc re- 
perto iudicium salicidae docti experientia, salem, qui
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sequetur aut impurum futurum, aut cito desiturum,
neque teuiere ipsos in eo falli compertum est. 

scutarius, a, um ^auscultatorius kutató, felderítő lásd 
auscultatorius alatt.

sentinellus, a, um (sentio) — auscultatorius lásd ezt. 
suspiciuncula (kies. suspicio) kis gyanú, gyanú

Bel. Tűre. Dial. p. 637. Incredibilem enim numerum 
ill or um sitspiciunculam tunc nonnullis iniecisse elandes- 
tinae alicuius molitionis.

A fe ldolgozott  Írók és  műveik j e g y z é k e -
1. Philippi Callimachi, de rebus a Vladislao gestis libri Ili.
2. Regis Ungariae Mntthiae Nuptiae et Coronatio Reginae.
3. Melchioris Soiteri a Vinda de hello Pannonico . . . libri 11.
4. Joannis Martini Stellae de Turcarum in Regno Hungaríae 

anno 1543 et 44. successibus.
5. Wolfgaugi Lazii Vienensis Rei contra Turcas gestae 

anno 1556. brevis deseriptio.
6. Basiiii Joannis Herold Rerum contra Turcas auspiciis 

Ferdinandi Austriaci a. 1556. in Interamnensi Pannónia 
gestarum historiola, dialogo conscripta.

7. Petri Bizari Bellum Pannonicum sub Maximiliano II. 
et Solimanno gestum.

8. História Sigethi per M. Sámuelem Budinam Labacen- 
sem, iám olim in latinum conversa.

9. Joannis Jarobini Brevis enarratio rerum a Sigismundo 
gestarum a. 1595.

10. J. Pis! or n Hidd ovi Genealógia Beginn Hungáriáé.
1 l. Georgii a Retjein rsdorff Transilvani, Chorographia Tran- 

silvaniae.
12. Eiusdem Chorographia Moldáviáé.
13. Georgii W ervliniDe admirandis Hungáriáé aquis Hypo- 

mnemation.
14. Joannis Martini Stellae Descriptio et munitiones Altem- 

burgi Hungarici.
15. Felicis Petancii Dissertatio, de itineribusaggrediendi Tur- 

cam.
16. Transilvaniae inseriptiones veteres nonnullae, et Anna

les, de tempi is Leutschociensi et Coronensi exeripti.
L i s k a  J á n o s .



ÉTTI JELEUTÉ3.
Tiszti szem élyzet.

A) A fögymnasiumi tanács, mely 1888. augusztus 23-án 
hat évre lett a békési ág. hitv. ev. egyházmegye közgyűlésén a 
főgymnasium kormányzatával megbízva, a most már három külön 
egyházmegyévé szervezkedő fentartó testület alakulásának ideje 
alatt is gondoskodott a főgymnasium anyagi és szellemi érdekeiről 
ez átmenetes időre kiterjesztett megbízatása alapján. E kormányzó 
testület elnöke volt nt. Achim Adám főesperes, kinek elnöktársa 
volt mélts. Zsilinszky Mihály, közoktatásügyi államtitkár, mint volt 
egyházmegyénk felügyelője. A tanács tagjai voltak: a) vidékiek: 
Csermák Kálmán, Czinkoczky Márton, Harsányi Sándor, Hrdlicska 
Károly, Koren Pál, Petrovics Soma, Veres József lelkészek; Glatz 
Antal, Hász Sándor, Kemény Mihály, dr. Laurovics János, Mojzsik 
Lajos, Székács István, Urszinyi János, Vidovszky János, gróf Zay 
Miklós, dr. Zsilinszky Endre világiak; b) helybeliek; Danes Béla. 
Haviár Dániel, Pól Dániel, Ponyiczky Máté, Sziráczky János és dr. 
Szlovák Pál; c) a tanárok közül: Benka Gyula, Chován Károly, 
Delhányi Zsigmond, Kutlik Endre és Neumann Jenő.

E fögymnasiumi tanács jog- és hatáskörét ma a külön vált 
három fentartó egyházmegye közgyűlésein megválasztott felügyelő' 
ség vette át. E felügyelőség elnöke : T. Mikolay Mihály kir. közjegy 
ző, tagjai: a) az arad-békesi egyházmegye közbizalmából: nt. Koren Pál 
esperes, mélts. Zsilinszky Mihály közoktatási államtitkár és espe- 
rességi felügyelő, ifj. Jeszenszky Károly lelkész és dr. Zsilinszky 
Endre ; b) a békái egyházmegye közbizalmából : nt. Veres József 
esperes, Haviár Dániel esperességi felügyelő, nt. Achim Adám érde
mült esperes és Krcsmárik János főszolgabíró ; c) a csauád-cson- 
grádi egyházmegye közbizalmából: nt. Petrovics Soma esperes, 
Hász Antal felügyelő, Czinkoczky Márton lelkész és dr. Laurovics 
János; d) a főgymnasium tanárkarából hivatala szerint Benka 
Gyula igazgató, Delhányi Zsigmond pénztáros és a tanárkar válasz
tott képviselőiként Krajcsovics Soma és Neumann Jenő főgymnas. 
rendes tanárok. A külön vált egyházmegyék e közös felügyelősége

X.
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csak a legutóbbi időben vette át a főgymnásium felett a felügye
letet s kormányzást azon elvi megállapodással, hogy a szarvasi 
ág. hitv. ev. főgymnásium továbbra is az alföldi bárom fentartó 
egyházmegye közös tulajdonát képezi. Vajha a szenthármas Isten 
a hármas esperesség áldozatkészségének és hitbuzgóságának ősz. 
tatlan egységében biztosítaná a közösen fentartott főgymnásium 
számára azt az éltető talajt s vallásos és hazafias légkört, melyből 
eredetét vette, s melyből kiszakadni sohsem óhajt!

B) Igazgató : Benka Gyula, ki a főgymnásium felső osztályai
val kapcsolt ág. hitv. ev. elemi tanítóképzőneks gyakorló iskolának 
is közös igazgatója.

C) Pénz- és gazdaságüggi vezetők a felügyelőség további 
rendelkezéséig: pénztáros Delhányi Zsi.emond. A számvevőség elnöke 
Sziráczky János, tagjai: Chovan Károly, Danes Béla, Harsányi 
Sándor, 1 laviár Dániel, dr. Haviár Gyula, ifj. Jeszenszky Károly 
dr. Krcsmárik János, Kutlik Endre, Mikolay Mihály, Neumann Jenő, 
Petrovics Soma, Sulcz Jenő és Veres József. A mezőgazdasági ügyek 
vezetésénél elnök: nt. Áchim Ádám, tagok : Mikolay János, ki egy
úttal gazdatiszt is, Pól Dániel, Ponyiczky Máté, Sziráczky János 
és dr. Szlovák Pál.

D) A tanuló ifjúság orvosa : dr. Szlovák Pál, bár e czim 
sohsem volt kizáró ok arra, hogy a helybeli orvos urak mindenike 
emberbaráii szeretettel ne karolta volna fel a bizalommal hozzá 
folyamodó tanulók bárme’yikét. Ez kötelez azon elismerő hálás 
köszönetre, melyet a nyilvánosság előtt kész örömmel hangoztatunk.

E) A tanári szenuhjzet.
A) Rendes tanárok:

1. Benka Gyula igazgató. Működik e tanpályán 34 éve s igaz
gatóként 12 éve.

2. Chovan Károly. Működik 34 éve.
3. Delhányi Zsigmond, osztályfő a 11-ban. Működik 43 éve.
4. Krajcsovics Soma, osztályfő a Vlll-ban. Működik 11 éve-
5. Kutlik Endre, osztályfő a VII ben. Működik 12 éve.
6. Liska János, osztályfő a IU-ban. Működik 7 éve.
7. Mocskónyi József, osztályfő a VI-ban. Működik 13 éve.
8. Neumann Jenő, osztályfő az V-ben. Működik 11 éve.
9. Sziráczky Gyula, rajztanár. Működik 5 éve.
10. Valentinyi Jenő, osztályfő a IV-ben. Működik 14 éve.
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B) Helyettes tanáruk.
11. Lippay Béla. Nálunk alkalmazva e tanévben.
12. Papszász Gyula, osztályfő az I-ben. Nálunk alkalmazva. 

3 eve.
13. Plenczner Lajos. Nálunk alkalmazva e tanévben.

C) Ének és zenetanár.
14. Adámy Rezső, rendes tanár a képzőben. Nálunk működik 

3 éve.
U) Torna tanárok:

15. Oláh Miklós rendszeresített tanár. Nálunk működik 19 évei
16. Petrás György, alkalmazva ideiglenes minőségben az orszá

gos ezredéves tornaverseny fokozott munkakörére való tekintetből"
E) Vallástanárokul működtek:

17. Szirmay L. Árpád, helybeli r. kath. lelkész.
18. Kovács József, helybeli r. kath. segédlelkész.
19. Ardeleán József, kétegyházi gör. keleti lelkész.
20. Reichard Márk, helybeli izraelita lelkész.
21. Seltmann Lipót, helybeli izraelita főtanitó.

F) A tanítóképző elemi gyakorló iskolájában:
22. Margócsy József. Nálunk alkalmazva ez évben. Működik 

a tanpályán 30 éve.
Jegyzet. A zeneintézet hangszereit gondozta Korik Sándor 

szolnoki hangszerkészítő. Mellékes tantárgyak tanítását az alkalma
zott tanáruk vállalták magukra külön szerény díjazás mellett. így 
a tanulók dalkarát tanította s vezette Adámy Rezső, a gyorsírókat 
Kutlik Endre, a szabadkézi rajzolókat Lányi Gusztáv nyugalmazott 
tanár s a vívókat Oláh Miklós.

A főgymnasium gyűjteményeinek s szerelvényeinek őrei voltak :
1. A fizikai múzeumé Chovan Károly, 2. a természetrajziaké Plencz
ner Lajos, 3. a zeneintézeté Benka Gyula, 4. a kötelező rajzra tar
tozóké Sziráczky Gyula, az önkénytes rajzra tartozóké Lányi Gusztáv,
5. a könyvtáraké Liska János, 6. az esperességi levéltáré Kutl k 
Endre, 7. a tornaszelvényeké Oláh Miklós, 8. az alumneurn őie és 
gondozója volt Delhányi Zsigmond, 9. a tanépület, tantermek, kert 
ültetvények s háztartásiak őrei voltak Székely János iskola szolga 
és Bartyik András udvaros.



TAMÜLÚ^ HÉVgÔ J .̂
I .  o s z t á l y .

(Osztályfő: P ap szász  Gyula.)

Adamkovics János, ág ev. Nagylak, Csanád m.
Ambrus János róm. kath. B.-Szt--András, Békés m.
Apró Jénő róm kath. Bán falva, Békés m.
Áron Jenő izr. Szarvas, Békés m.
Babák Márton róm. kath. Szarvas, Békés m.
Bába Aladár róm. kath. Buziás, Terhes m.
Bakay A'adár ág. ev. Nagylak, Csanád m.
Bakos Gyula róm. kath. B.-Szt.-András, Békés m.
Bartolf András ág. ev. Mező-Berény, Békés m.
Beck Henrik ág. ev. Torzsa, Bács m.
Blum Ármin izr. Szarvas, Békés m.
Boné Tamás ev. ref. Tápió-Szele, Pest m. Evk. kimaradt. 
Chovan Viktor ág. cv. Ambrózfalva, Csanád m.
Cserny János ág. ev. Brezova, Nyitra m.
Demcsák János ág. ev. Kondoros, Békés m.
Dérczy László róm. kath. Szarvas, „ „
Dudás János ág. ev. „ „ „
Egri Artdrás róm. kath. B.-Szt.-András, Békés m.
Eiler Dániel ág. ev. Gyoma, „ „
Elefánt János ág. ev. Szarvas, „ „
Erdei Gábor ev. ref. Gyoina, „ „
Eszes Émil róm. kath. Szarvas, „ „
Forsner Jenő izr. Szarvas, „ „
Frenyó Béla ág. ev. Dévaványa, J.-N.-K,-Szolnok m. 
Garay Samu ág. ev. Szarvas, Békés m.
Heiler Nándor r. kath. Gyoma, „ „
Hoffer Álihály izr. Bánfalva, „ „
Holub János ág. ev. Szarvas, „ „
I Irncsjár Pál ág. ev. Décs-puszta „ „

I I .



tíy\ József ág. ev. Bácsujfalu Bács-Bodrog m. 
Jeszenszky János ág. ev. Szarvas, Békés ni.
Karkus János ág. ev. Tót-Komlós, „ „
Kiss Lajos ág. ev. Szarvas, „ „
Klein Aladár izr. Öcsöd, „ „
Kollár Iván ág. ev. Szarvas, „ „
Kolompár György ág. ev. Szarvas, „ „
Komlószky András ág. ev. „ „ „
Kotsán Elemér rom. kath. Gombosfalu, Sáros m.
Kreisz Antal róm. kath. Csabacsüd, Békés m.
Linder Mihály ág. ev. Tót-Bánhegyes, Csanád ni. 
Lányai János róm. kath. T.-Szt.-András, Temes ni. 
Lukács Jenő róm. kath. Sofronya, Arad ni.
Marsai Lajos ág. ev. Szarvas, Békés ni.
Mérei Oszkár izr. „ „ „
Mészáros Endre róni. kath. Csorvás, „
Móga János gör. kel. Papmező, Bihar ni. Ismétlő. 
Moravcsik József ág. ev. Szarvas, Békés m. 
Mótyóvszky János ág. ev. Irsa, Pest ni. Évk. kimaradt. 
Nagy János ág. ev. Kondoros, Békés ni.
Nagy Pál róni. kath. Mezőhegyes, Csanád m.
Neubauer János Nándor, ág. ev. Liebling, Temes m. 
Oláh Lajos ev. ref. Gyoma, Békés ni.
Oncsik Pál ág. ev. Szarvas, „ „
Ősapay Ferencz ág. ev. Gyoma, „ „
Pepo György ág. ev. Ambrózfalva, Csanád ni. 
Petrasovits Lajos róm. kath. Szarvas, Békés ni.
Pettkó István ág. ev. Szt.-János, Torontál ni.
Placskó István ág. ev. Szarvas, Békés ni.
Placskó Lajos „ „ „ „ „
Popjak György ág. ev. „ „ ,.
Rohony János ág. ev. „ „ „
Silberstein Gyula izr. „ „ „
Slajcho Sániuei ág. ev. „ „ „
Stern Géza izr. „ „ „
Süveges János ág. ev. „ „ »
Székács Mihály ág. ev. Pa. Szt. Tornya, Békés m. 
Szenteszky Mihály ág. ev. Szarvas, Békés ni.
Szrnka Mihály ág. ev. „ „ „
Tóth János ág. ev. „ „ „



Trnyik György ág. ev. Szarvas, Békés-m,
Valfis Ármin izr. „ „ „
Valkovszky Pál ág. ev. „ » „
Varga Mihály ág. ev. „ „ „
Vecsey Ernő ág. ev. Kaskanytyu, Pest m.
Wagner Márton ág. ev. Gyoma, Békés m.
Weisz Samu izr. Szarvas, Békés m.
Zvarinyi János ág ev. Csornád, Pest m.

M A G Á N T A N U L Ó K :
Pintér László róm. kath. Battonya, Csanád m.
Teszáry Lajos ág. ev. Jánoshida,
Varga József róm. kath. Battonya, Csanád m.

Összeg: 80.

II. oszt4.l3T.

(Osztályfő: Delhá.nyi.)
Áchim Géza ág. ev Gyón, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún-m.
Andriska Árpád r. kath. Szarvas, Békés-m.
Apró Elemér r. kath. Bánfalva, Békés-m.
Aszódi Imre r. kath. Szent.-András, Békés-m.
Bába Viktor r. kath. Buziás, Temes-m.
Behan Pál ág. ev. Szarvas, Békés-m.
Belopotoczky István ág. ev. Szarvas, Békés-m.
Bencsik Imre r. kath. Szent-András, Békés-m.
Besenyi Gyula r. kath. Tisza-Roff Jász.-N.-Kun.-Szolnok-m. 
Borgulya György ág. ev. Szarvas, Békés-m. Evk. kilépett.
Csabai József r. kath. Szent-András, Békés-m.
Csernus József r. kath. Szent-András, Békés-m.
Csirák Gyula ág. ev. Szarvas, Békés-m.
Ehrmann Gyula r. kath. „ „
Fidy Lajos ág. ev. Iratos-Kurtics, Arad-m.
Figur Emil r. kath. Szarvas, Békés-m.
Fricdsam Vilmos ág. ev. Székelyhid, Biharm.
Gaál Pál ág. ev. Szarvas, Békés-m.
Gajdács Gyula ág. ev- Tót-Komlós, Békés-m.
Goldblatt Dániel izr. Szarvas. Békés-m.
Gottlieb Géza izr. „ „ „
Grosz József izr. ,, „ „
Gyökösy József ev. ref. „ „ „

— äö —
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Horváth Dezső ág. ev Tót-Komlós, Békés-m.
Jánosi Jenő ev. ref. Öcsöd, Békés-m.
Kaderle Jakab ág. ev. Torzsa, Bács-Bodrog-m.
Kloós János ág. ev. Csabacsüd puszta, Békés-m.
Kohn Gábor izr. Szarvas, Békés-m.
Komár György ág. ev. Szarvas, Békés-m. Évk. kilépett. 
Kondacs Samu ág. ev. Szarvas, Békés-m.
Konyecsni János ág. ev. Csorvás, „ „
Kovács Ferencz ág. cv. Pilis, Pest-Pilis-Solt-K.-Kun-m. 
Kovács György ág. ev. Szarvas, Békés-m.
Kozsuch István ág. ev. „ „ „
Kozsuch János ág. ev. „ „ „
Kulyák Kálmán r. kath. Bánfalva „ „
Kutlik Samu ág. ev. Bánhegyes, Csanád-m.
Laász János ág. ev. Mező-Berény, Békés-m.
Laczkó Mátyás r. kath. Mezőhegyes, Csanád-m.
Landler Béla izr. Szarvas, Békés-m.
Lászlóffy István r. kath. Szarvas, Békés-m.
Litauszky Pál ág. ev. „ „ „
Moldován János gör. kel. Nagy-Halmágy, Bihar-m. 
Nyemcsok János ág. ev. Szarvas, Békés-m.
Péczely Nándor r. kath. Kis-Jenő, Arad-m.
Poliak Gyula izr. Szarvas, Békés-m.
Polcnyi Kálmán ág. ev. Puszta-Szenttornya, Békés-m. 
Richter Béla r. kath. Bánfalva, Békés-m.
Romhányi István r. kath. Mesterszállás. Békés-m.
Sámuel László izr. Szarvas, „ „
Scheiner Miksa izr. „ „ „
Silberstein Dezső izr. „ ,, „
Süveges Pá' ág. ev. „ * „
Székács József ág, ev. Puszta-Szenttornya Békés-m. 
Szilassy Kálmán ev. ref. Szarvas, Békés-m.
Szlovák Iván ág. ev. ,, „ „
Sztruhál Béla r. kath. „ , „
Tajber Oszkár r. kath. „ „ „
Thury János ág. ev. „ „ „
Tyahun Sándor ág. ev. Antalfalva, Torontál-m.
Újhelyi Aladár izr. Tót-Komlós, Békés-m
Váczi Gyula r. kath. Czibakháza, Jász-N.-Kun-SzoInok-m-
VidÜcska István r. kath. Szarvas, Békés-m.
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Wickert Károly ág. ev. Torzsa Bács-Bodrogm. 
Wolfmann Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Zöld Gábor ev. ref. Rittberg, Temes-m.

M A G Á N T A N U L Ó :
Pethe Jenő r. kath. Kondoros, Békés-m.

III. osztály.
(Osztályfő : L iska.)

Összeg: 67.

Ardeleán János, gör. kel. Kétegyháza, Békés-m. Ism. 
Ágoston Gábor, ev. ref. Tószeg, Pest-m.
Áron Dezső, izr. Szarvas, Békés-m. Évk. kilépett. 
Barbosz József, gör. kel. Szemlak, Arad-m.
Beinschroth Márton, ág. ev. Gyoma Békés-m. Ismétlő. 
Belopotoczky István, ág. ev. Szarvas „ „
Benczúr Vilmos, ág. ev. ,, „ „
Borsits Sándor, róm. kath. „ „ „
Brachna Gábor, ág. ev. „ „ „
Braun Brúnó, ág. ev. Mező-Berény „ „
Brlás István, ág. ev. Szarvas Békés-m. Ism.
Darida Ferencz, ág. ev. ,. „ „
Dérczy Imre, róm, kath. „ B „
Dobozy Géza, ág. ev. Mező-Berény Békés-m.
Dolesch István, róm. kath. Szarvas, „ „
Faur István, gör. kel. Nagylak, Csanád-m.
Fidy György, ág. ev. Almas-Iratos, Arad m. 
Földvárszky Pál, ág. ev. Pilis, Pest-m.
Frenyó Imre, ág. ev. Déva-Ványa, J.-N.-K-Szolnok-m. 
Gaál Lajos, ág. ev. Szarvas, Békés-m.
Greksza György, ág. ev. Szarvas Békés-m.
Halász Gyula, ág. ev. Tápió-Szele. Pest-m.
Hanó János, ág. ev, Szarvas. Békés m.
Horváth István, ág ev. „ „ „
Hraniczky Lajos róm. kath. Szarvas. Békés m. Ismétlő 
Jakabffy Zoltán, róm. kath- Török-Becse. Torontói m. 
Józsa Lajos, róm. kath. Szarvas, Békés m.
Jurenák Imre, ág. ev. Cs. Mágocs, Csongrád m.
Kinkel János, ág. ev. Feketehegy, Bácc-Bodrog m. 
Kovácsik István, ág. ev. Csorvás, Békés m.
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Ercsmárik Elek, ág. ev. Szarvas. Békés m.
Lipthay Endre, róm. kath. „ „ „
Lővy Gyula, izr. „ „ „
Margócsy Emil, ág. ev. „ „ „
Mladoniczky Márton ág. ev. „ „ „
Moravcsik Emil, ág. ev. „ „ „
Mótyóvszki Pál, ág. ev. Irsa, Pest m.
Pollák Sándor, izr. Szarvas Békés m. Évk. kilépett. 
Popp Sándor, róm. kath. Gyula. Békés m. 
Schlesinger Zoltán, izr. Szarvas. „ „
Silberstein László, izr. „ „ „
Stern Szilárd, izr. „ „ „
Stéger Elemér, izr. Puszta-Poó, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Szakács István, ág. ev. Szarvas. Békés m.
Szrnka György, „ „ „ » „
Szutorisz Lajos, ág. ev. Szielnicz, Liptó m. 
Tapavicza Simon, gör. kel. Csúrog. Bács-Bodrog m. 
Tóth János, ág. ev. Szarvas, Békés m.
Turóczi Endre, ág. ev. Petrovácz. Bács-Bodrog m. 
Vangyel Endre, ág. ev. Orosháza. Békés m. 
Veszelszky Pál, ág. ev. Pitvaros Csanád m. Ismétlő. 
Weber Jakab, ág. ev. Torzsa Bács-Bodrog m. 
Weidinger Géza, ág. ev. Gyoma Békés m. Ismétlő. 
Züsz Aladár, izr. Szarvs. Békés m.

M A G Á N T A N U L Ó :
Szabó Ferencz, ev. ref. Öcsöd, Békés m.

I"V. Osztály.
(Osztályfő: V alentin y i.)

Összeg 55.

Aszódi Imre róm. kath. Szent-András Békés m.
Bajcsy Elemér ág. ev. Kiúnágota. Csanád m. Kilépett. 
Benczúr Béla ág. ev. Szarvas. Békés m.
Benczúr Pál ág. ev. Gyón Pest m.
Brebovszky Elemér ág. ev. Orosháza. Békés m.
Buczurka József gör. kath. Ottlaka. Árad m. Ismétlő. 
Chrenka Mihály ág. ev. Tót-Bánhegyes. Csanád m. Ismétlő. 
Eichard József ág. ev. Petrovácz. Bács m.
Farkas József róm. kath. Gyula. Békés m.
Fidy Béla ág. ev. Almás-Iratos. Arad m.

B*
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Gaal Pál ág. ev. Szar vas. Békés m.
Gyökössy Endre ev. ref. Szarvas Békés ra.
Győry Gáspár ev. ref. Szent-András Békés m.
Harmati Pál ág. ev. Szarvas. Békés m.
Hovorka Pál ág. ev. Mezőhegyes Csanád m.
Hraskó Géza ág. ev. Pilis. Pest m.
Jancsovics Géza ág. ev. Gyula. Békés m.
Jánovszky György ág. ev. Szarvas. Békés m.
Jurenák László ág. ev. Mágocs. Csongrád m.
Klein Sándor izr. Endrőd. Békés m.
Kondats István ág. ev. Szarvas. Békés m.
Medzihradszky Gáspár ág. ev. Nagy-Báród. Bihar m. 
Mogyoróssy Dezső róm. kath. Battonya. Csanád m.
Möhler János ág. ev. Liebling. Temes m.
Müller Vilmos róm. kath. Gmunden. Felső-Ausztria.
Nagy Gyula ev. ref. Gyoma. Békés m.
Nagy Zoltán ev. ref. Gyoma. Békés m.
Neumann Ödön izr. Gyoma. Békés m.
Ponyiczky Jenő ág. ev. Szarvas. Békés m.
Rohoska Jenő ág. ev. Szarvas. Békés m.
Sauer Oszkár ág. ev. Cservenka. Bács m.
Savolt Pál ág. ev. Mező-Berény Békés m.
Sámuel Viktor izr. Szarvas. Békés m.
Sárossy József ev. ref. Szarvas. Békés m.
Schulmeiszter Jenő izr. Szarvas. Békés m.
Schvarcz Géza róm. kath. Gyula Békés m.
Stein János róm. kath. Mező-Berény. Békés m.
Supkégel Emil ág. ev Szabad-Szent-Toinya. Békés m.
Tornyos Ferencz ág. ev. Tisza-Várkony. J. N. K. Szolnok m. 
Tornyos Lajos í'g. ev. Tisza-Várkony J. N. K. Szolnok ni. 
Vajda Aurél gör. kel. Hosszúaszó. Bihar m. Ismétlő. Kilépett. 
Vostjar János ág. ev. Szarvas. Békés m.
Wolf József ág. ev. Mező-Berény. Békés m.

Összeg 43.
"V osztály.

(Osztályfő: N eum ann)

Áron Géza izr. Szarvas. Békés m.
Badics József ág. ev. Csaba. Békés ni.
Bicskey Géza r. kath. Tápió-Bicske Pest m.
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Éiró Benedek ev. ref. Gyoma. Békés m.
Boros Béla ág. ev. Szarvas. Békés m.
Csermák Elemér ág. ev. Tót-Komlós. Békés m.
Csbrda Pál ág. ev. Szmrecsán. Liptó m.
Exterde Sándor r. kath. Kis-Jenő Arad m.
Fehér Gyula ev. ref. Nagy-Szalonta. Bihar m.
Gebhart Márton ág. ev. Franczfeld. Torontál m.
Gólián János ág ev. Szarvas. Békés m.
Haerter Ádám ág. ev. Mező-Berény. Békés m.
Hatvány Jenő ev. ref. Gyoma. Békés m.
Hofmann Antal r. kath. Székudvar. Arad m.
Jánszky Jenő r. kath. O-Szt.-Anna. Arad m.
Jeszenszky Ferencz ág. ev. Aszód Pest m.
Juhász Pál r. kath. Aszód Pest m.
Kállay Géza ev. ref. Ternova, Arad m.
Kemény Dezső ág. ev. Budakesz Pest m.
Keresztény Béla r. kath. B.-Szent-András Békés m.
Kunos Béla ág. ev. Orosháza Békés m.
Laczkó István ág. ev. Péczel Pest m..
Lózsa László ág. ev. Tolvádia. Torontál m.
Lukács Imre izr. Török- Szent-Miklós J.-N.-K.-Szolnok m.
Märcz Konrád ág. ev. Liebling. Temes ni.
Mauer Richard ev. ref. Uj-Verbász Bács-Bodrog m.
Németh Géza r. kath. P.-Nagy-Gyalu J.-N.-K.-Szolnok m.
Németh István ág. ev. Csaba. Békés m.
Pintér György r. kath. B.-Szent-András. Békés m.
Pintér János ág. ev. Orosháza Békés m.
Princz Dezső izr. Nagy-Szalonta. Bihar m.
Safáry Endre ág. ev. Kis-Kőrös. Pest m.
Sárkány Miklós ág. ev. Szarvas. Békés m.
Schrötter Soma izr. Szarvas. Békés m.
Stein Ernő izr. Szarvas. Békés m.
Stirnáth Károly r. kath. Aszód- Pest m.
Szabados Lajos r. kath. Czibakháza. J.-N.-K.-Szolnok m. Évk. kil. 
Szeberényi Jenő ág. ev. Apatin. Bács-B, m.
Szlovák Jenő ág. ev. Szarvas. Békés m.
Szlujka Ervin ág. ev. Bér. Nógrád m.
Szuchowszky János ág. ev. Aszód Pest m.
Szűcs János ev. Torök-Szent-Miklós. J.-N.-K.-Szolnok m.
Tántschitz Félix ág. ev. Uj-Szent-Anna. Arad m. *



Úti

Taró József gör. kel. Szakadát. Bihar m.
Tóth Jenő ág. ev. Uj-Verbász Bács m.
Turteltaub Gáspár izr. Csaba. Békés m.
Tyahun Gyula ág. ev. Antalfalva. Torontál m.
Ungár Aladár izr. Tisza-Várkony. J.-N.-K.-Szolnok m.
Zahorán Mihály ág. ev. Csaba. Békés m.

M A G Á N T A N U L Ó :
Grünvald Jenő ág. ev. Paks. Tolna m.

T A N Í T Ó  K É P Z Ő B E L I E K :

Adámy Sándor ág. ev. Szarvas Békés m.
Bobor Károly ág. ev. Csépa J.-N.-K.-Szolnok m.
Gyuris Mátyás ág. ev. Szarvas. Békés m.
Huba János ág. ev. Szarvas. Békés m.
Lukács Béla ág. ev. Szemlak. Arad m.
Teplány Lajos ág. ev. Tótkomlós. Békés m.

Összeg : 56.
VI. CSü>;tá.ly.

(Osztályfő: M ocskónyi)

Bánszky Mátyás ág. ev. Csaba. Békés m.
Bartholomeidesz Zoltán ág. ev. Makó. Csanád m.
Bencsik Pál r. kath. B.-Szent-András. Békés m.
Blaskó Lajos ág. ev. Öcsöd. Békés m.
Bohus Elemér ág. ev. Csaba. Békés m.
Chrenka Emil ág. ev. Tót-Bánhegyes. Csadád m.
Dérczy Antal r. kath. Szarvas. Békés ni.
Dérczy József r. kath. Szarvas. Békés m.
Frenyó Sándor ág. ev. Déva-Ványa. J.-N.-K.-Szolnok m. 
Gedinger Géza izr. Szarvas. Békés m.
Görbe Gyula ág. ev. Tót-Komlós. Békés m.
Grünfeld Oszkár izr. Szarvas. Békés m.
Harsányi Pál ev. ref. Turkeve J.-N.-K.Szolnok m.
Horváth Aladár r. kath. Makó. Csanád m.
Hrivnák János ág. ev. Szarvas. Békés m.
Kató József ev. ref. Gyoma. Békés m- 
Klein Miksa izr. Makó Csanéd m.
Koháry József ev. ref. Turkeve. J.-N.-K.-Szolnok m.
Krausz Jenő izr. Tápió-Bicske. Pest m.
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Krcsmárik Endre ág. ev. Szarvas. Békés m.
Kvasz György ág. ev. Csaba, Békés m.
Lőwy Izidor izr. Topánfalva. Torda-Aranyos m.
Lux Endre ág. ev. Mező-Berény. Békés m. Evk. kilépett. 
Oláh Andor eV- ref. Gyoma. Békés m.
Ott Ferncz ág. ev. Uj-Verbász. Bács-Bodrog m.
Péczely János r. kath. Kis-Jenő. Arad m.
Rokszin Sándor gör. kel. Méhkerék. Bihar m. Evk. kilépett. 
Salacz Elemér r. kath. Szarvas. Békés m.
Sauer Jenő ág. ev. Cserven ka. Bács-Bodrog m.
Stefánik Milán ág. ev. Kosariszko. Nyitra m.
Stefánik Pál ág. ev. Kosariszko. Nyitta m.
Stern Ödön izr. Szarvas. Békés m.
Stéger Húgó izr. Puszta-Poó, J.-N.-K.-Szolnok m.
Szabados István r. kath. Czibakháza. J.-N.-K.-Szolnok m. 
Szenes Béla ág. ev. Szarvas. Békés m.
Szilvásy János r. kath. Bajsa. Bács-Bodrog m.
Szőllőssy Béla r. kath. Alcsil, Arad m.
Sztraka Tibor ág. ev. Csaba. Békés m.
Tarnay Ákos r. kath. Makó. Csanád m.
Trokan Sándor ág. ev Kosztolna. Nyitra m.
Vajda Sándor gör. kel. Hosszuaszó. Bihar ta. Evk. kilépett. 
Vitéz Lajos ág. ev. Szarvas. Békés m.
Weinberger Béla izr. Szarvas. Békés m 
Weisz Mór izr. Szarvas. Békés m.
Wolfmann Nándor izr. Szarvas. Békés m.
Zöld Mihály ev. ref. Végvár. Temes m.

M A C Á N T A N U L Ó :

Bán Simon gör. kel. Seprős. Arad m.

. T A N I T Ó K É P Z Ő B E L 1 E K :

Brózik Károly ág. ev. Szarvas. Békés m.
Klenk Sámuel ág. ev. Szarvas. Békés m.
Rohoska Béla ág. ev. Szarvas. Békés m.
Rohoska Géza ág. ev. Szarvas. Békés m.
Sztik Gyula ág. ev. Pitvaros, Csanád m,

összeg 52,
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■VXI. osztály.

(Osztályfő : Kutlik.)

Albusz Frigyes ág. ev. Torzsa. Bács-Bodroghm.
Barbosz Gergely gör. kel. Szemlak. Arad m.
Bánhegyi Géza ág. ev. Gyula Békés m.
Benkő István „ „ Orosháza, „ „
Blága János gör. kath. Ér-Tarcsa, Bihar m.
Chugyik Pál ág. ev. Aszód. Pest m.
Daubner Imre „ „ Orosháza. Békés m.
Freitág János „ „ Csorvás. „ „
Gucsa György ág. ev. Petrovácz Bács m.
Hajdú József ev. ref. Vadász. Arad m.
Horváth Béla ág. ev. TófKomlós. Békés m.
Hraskó Kálmán ág. ev. Pilis Pest m.
Kernuch Emil „ „ Sándorfalva. Torontál m.
Lászlóffy Lajos r. kath. Szarvas. Békés m.
Lotz András ág. ev. Csurog. Bács m.
Matics Dezső „ „ Csorvás. Békés m.
Megele László r. kath. Gyula-Vári. Békés m-
Merlák József „ „ Beodra. Torontál m. Évk. kilépett.
Neu Béla izr. Szarvas. Békés m.
Petries Béla ág. ev. Csaba. Békés m.
Petrucz Jusztin gör. kel. Seprős. Arad m.
Purgly Emil ág. ev. Tompa. Arad m.
Rosenthal Ferencz izr. Temesvár. Temes m.
Salamon Imre ev. ref. Szarvas. Békés m.
Szeberényi Tibor ág. ev. Apatin. Bács m.
Terney Ferencz r. kath. Békés. Békés m.
Tyehlár Endre ág. ev. Csaba. Békés m.
Varga Károly ev. ref. Gyula, Békés m.
Vass István r. kath. Arad. Arad m.
Wallner György ág. ev. Mező-Berény. Békés m.
Zoetyák János ág. ev. Kis-Kőrös Pest m.

M A G Á N T A N U L Ó K :

Balogh János r. kath. Budapest Pest m.
Kucsovszky Béla r. kath. Csaba. Békés m.

Összesen : 33.
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■Vili. osztály.
(Osztályfő : K rajcsovics Soma.)

Acsay Lajos ev. ref. Erdőhegy. Arad m.
Áron Izidor izr. Szarvas. Békés m.
Balogh Alajos r. kath. Buda-Kaláz. Pest m.
Baranyi István r. kath. Sályi. Bihar m.
Bartha János ev. ref. Bokszeg. Arad na.
Braun Dezső ág. ev. Mező-Berény, Békés na.
Deschán Péter r. kath. Kurtics. Arad m. Évk. eltáv. 
Droppa Samu ág. ev. Tót'Konalós. Békés m 
Fisbein Aladár izr. Szarvas. Békés m.
Goldberger Ödön izr. Szarvas. Békés m.
Hoffmann Lajos izr. Csaba. Békés m.
Kesjar Béla ág. ev. Csaba. Békés m.
Kincses Elemér ev. ref. Csorvás. Békés m.
Kostyák János r. kath, Priglevicza Sz.-Iván. Bács m. 
Kralovánszky Imre ág. ev. Szarvas. Békés na.
Marcsek Ferencz ág. er. Szarvas. Békés na.
Moga Valér gör. kel. Papmező. Bihar m.
Morava Károly r. kath, Jankóiácz. Bács m.
Muzsay Kálmán r. kath. Árpád. Bihar na- 
Nuszbek Sándor r. kath. Saritad. Bihar m.
Pálka Pál ág. ev- Szarvas. Békés m.
Party József r. kath. Serges. Bihar m.
Petrovits György gör. kel. szerb. Battonya. Csanád m. 
Ponyiczky Lajos ág. ev. Szarvas. Békés na.
Purgly János ág. ev. Tompa. Csanád m.
Robitsek Jenő izr. Szarvas. Békés m.
Sárkány János ág. ev. Szarvas. Békés na.
Schenk Jakab ág. ev. Ó-Verbász. Bács m.
Schlesinger Ármin izr. Budapest. Pest m.
Szalay Sándor ág. ev. Bánfalva. Békés m.
Szilágyi Lajos izr. Zombor. Bács m. Évk. eltáv. 
Szulimán István r. kath. Dévaványa. J.-N.-K.-Szolnok m. 
V. Tóth István ev. rcí. Mezőtúr. J.-N.-K.-Szolnok na. 
Wickert Henrik ág. ev. Uj-Verbász. Bács na.
Zagajcsán János gör. kel. Révaujfalu. Torontálira.

M A G Á N T A N U L Ó :
Hudecz Richard ág. ev, Balassa-Gyarmat. Nógrád m.
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T A N Í T  Ó - K É P Z Ő B E L I E K :
Benczúr Lajos ág. ev. Szarvas. Békés m. 
Boros Kálmán ág. ev. Szarvas. Békés m. 
Gajdács Mihály ág. ev. Csaba. Békés m, 
Majercsik János ág. ev. Szarvas. Békés m 
Mihálfi Géza ág. ev. Szarvas. Békés m. 
Prisztavok Endre ág. ev. Csaba Békés m. 
Szrnka György ág. ev. Szarvas. Békés m.

Összeg : 43. 
Végösszeg : 429.



III.
T antárgyak  vázla ta ,

A szarvasi főgymnasium e tanévben is a tantárgyak osztályon
kénti feldolgozásánál az 1884-ben egyetemes gyülésileg ág. hitv. ev. 
gymnasiumainkra kötelezőnek kimondott tanítási tervezethez ragasz
kodott. Némi eltérést kellett azonban tennünk a görögnyelvi órákra 
nézve, hogy azokat a pótló-tárgyakra szabott idővel arányosítsuk ; 
nem különben a német nyelvi oktatásra, melyet mi a tanulóság 
nyelvi elágazásával adott nehézségek miatt csak a 111. osztályban 
kezdünk. Jelentéktelen eltérés tűnik föl abban is, hogy az 1. és 11. 
osztályokban kötelező éneklés helyett a szépírást vettük elő s az 
éneklést a vallásórák hangulatkeltésére s az önkénytes vállalatként 
müveit összhangos dalkari éneklésre korlátoltuk.

A tantárgyaknak osztályonkénti fokozatos beosztása követ
kező volt:

A .  E g y e tem esen  k ö te lező  ta n tá rg y a k :
I. o sztá ly .

1. Vallástan heti 2 óra. Bibliaismeret: ó-szövetség. K. k. 
Farkas József. Egyházi énekek gyakorolva. Tanár : Delhányi.

2. Magyar, heti 5 óra. Szinnyei József iskolai magyar nyelv
tana I. rész és Delhányi Zsigmond Olvasó könyve. Hetenként írás
beli dolgozat az időnként elővett tananyag köréből. Tanár : Papszász.

3. Latin, heti 6 óra. K. k. Schulcz-Dávid latin nyelvtana és 
gyakorló könyve. Névragozás, fokozás, számnevek, névmások ; cse- 
lekvő-, szenvedő-, álszenvedő igék, elöljárók megfelelő latin-magyar 
és magyar-latin fordítási gyakorlatokkal, számszerint 42. Tanár : 
Papszász.

4. Földrajz, heti 4 óra. Földrajzi alapfogalmak : távlati rajz, 
alaprajz, a térkép és térképolvasás. Globus. Földrajzi szélesség és 
hosszúság. Magyarország s Európa többi országainak földrajza, 
Minden országot a következő sorrendben tárgyalva: Alak, fekvés, 
nagyság, hegy- és vízrajz, állat-, növény-, ásványvilág, éghajlat) 
lakosság, nyelv, vallás, foglalkozás és lakóhely szerint. K. k. Hun "
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falvy János: Európa földrajza. Lange-Cherven : Földrajzi atlasz.
Tanár: Plenczner.

5. Mennyiséqlan. heti 3 óra. Számirás, tizesrendszer. neve
zetlen és nevezett számokkal való számvetés, közönséges- és tize
destörtek, métermérték. Tanár: Delhányi.

6. Mértani rajz, heti 2 óra. A geometria elemei, sik idomok, 
egyszerű sikdiszitmények rajzolása és színezése Tanár: Sziráczky.

7. Szépírás, heti 1 óra. .Vajda Pál szépirási mintái után ütem- 
irás, tekintettel a szabályos betűalakitásra. Tanár: Oláh.

II. o sz tá ly .

1. Vallástan, heti 2 óra. Biblia ismeret: ó-szövetség K. k. 
Farhas József. Egyházi énekek gyakorolva. Tanár: Delhányi.

2. Magyar, heti 4 óra. K. k. Szinnyey József iskolai magyar 
nyelvtana II. rész és Olvasókönyve II. rész. Hetenként Írásbeli dol
gozat az időnként elővett tananyag köréből. Tanár: Papszász.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. K. k. Schultz Dávid latin nyelv
tana és gyakorló könyve. Egész alaktan : rendes és rendhagyó 
névszók és igék, megfelelő latin-magyar és magyar-latin fordítási 
gyakorlatokkal, számszerint 60. Tanár : Delhányi.

4. Földrajz, heti 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrá
lia leírása, természeti viszonyai, éghajlata, függőleges és vízszintes 
tagoltsága. K. k. Dr. Hunfalvy János földrajza. Tanár: Sziráczky.

5. M ennyiségtanáéi 4 óra. K. k. Békési Gyula közönséges 
számtana II. osztály számára. Az előző év anyagának ismétlése, 
arányok, arányiatok, hármasszabály, kamat-, százalékszámítás, olasz 
gyakorlat, középszám, burkolatsulyszámitás, arányos osztás. Tanár ; 
Delhányi.

6. Mértani rajz, heti 2 óra: A szerkesztő sikmértan alapfel
adatai, egybevágóság, hasonlóság, terület számítás és átalakítások, 
és kapcsolatosan nehezebb sikdiszitmények rajzolása és színezése. 
Tanár : Sziráczky.

7. Szépírás, heti 1 óra. Vajda Pál választékos szépirási min
tái nyomán utóbb a német ütemirás. Tanár: Oláh.

III. o sz tá ly

1. Vallás, 2 óra. A keresztény egyház megalakulása, üldöz
tetése, fejlődése, elterjedése, hanjmtlása, a reformatio és az ellen- 
reformatio a külföldön és Magyarországon. Egyházi énekek. K. k. Haan 
Lajos: A keresztény egyház története. Tanár: Plenczner.
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2. Magyar, heti 4 óra. K. k. Szinnyei József rendszeres nyelv
tana. A magyar nyelvtan rendszeres átismétlése. Lehr-Riedl Magyar 
olvasókönyvéből olvasmányok tárgyi magyarázatokkal és nyelvtani 
elemzéssel; költemények könyvnélkül. Havonkint két Írásbeli dolgozat- 
Tanár : Krajcsovics.

3. Latin, heti 6 óra. Nyelvtan és mondattan Schultz-Dávid 
kkönyve nyomán. Az alaktan ismétlése, az egyes eset alakok mon
datbeli functiója, az infinitivus a mondat kapcsolatában, acc. és nőm- 
c. infinitivo. — Olvasmány: Dávid István Latin olvasó könyvéből 
Livius 1 — 3, 7, 8 és 25—29. fejezetek, könyvnélkül ugyanazok. A- 
Dávid-féle gyakorló könyvből 21 gyakorlat, részint otthon, részint 
az iskolában fordítva. Havonként egy iskolai dolgozat. Tanár : Liska

4. Német, heti 4 óra. Kk. Virányi J. Német olvasó és gya
korló könyve és módszeres német nyelvtana. Az előbbiből 11 gyak., 
az utóbbiból 29. Név- igeragozás, szóképzés elemei; a mondattan
ból : a mondatrészeknek, a fő- és mellékmondatoknak gyakorlati 
megkülönböztetése. Betanultak négy költeményt. Havonként 1 házi 
és 1 iskolai dolgozat. Tanár: Kutlik.

5. Földrajz, heti 2 óra. Physikai előismeretek, mathematikai 
és physikai földrajz. Tankönyv: Scholtz Albert és Ráth Arnold. 
Tanár: Chovan.

6. Történet, heti 2 óra. Magyarország története különös tekin
tettel az egyes kiváló személyekre és nevezetesebb eseményekre. 
K. k. Baróti-Csánki: Magyarország története. Tanár: Plenczner.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. A közönséges törtek és az 
egyszerű hármas szabály ismétlése után : összetett hármas-szabály, 
kamat-számitás, láncz-szabály, 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 csigavonal többféle szer
kesztése ; ezzel kapcsolatban nehezebb sikdiszitmények rajzoltattak 
Andel mintái után. Tanár: Sziráczky.

IV. o sz tá ly .
1. Vallás, heti 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan. Kk. 

Német Károly : Keresztény hit- és erkölcstan. Tanár : Valentinyi.
2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Korda Imre : Stilisztika és Lehr- 

Arany : Toldi. Az irály általános és különös tulajdonságai, a gyak
rabban előforduló polgári ügyiratok és jogi okiratok szerkesztése- 
Arany J. Toldi-ja tartalmilag és szerkezetileg. írásbeli dolgozatok a 
végzett tananyag köréből. Tanár: Lippay.
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3. Latin nyelv, heti 6 óra. Idők, módok és az ige főnévi és 
melléknévi alakjainak mondatbeli functiója, kötőszók prosodia ele
mei Tankönyv: Dávid István nyelvtana, gyakorló és olvasókönyve. 
Tanár: Chovan.

4. Német, heti 3 óra. K. k. Simonyi Zsigmond Német nyelv- 
tan-a és Virányi J. Német olvasókönyv-e. Prózai és verses olvas
mányok fordítása, részben könyvnélkülözése. — Hangtan és szótan 
rendszeresen. A mondattanból a mondatrészek, esetek- és előszók 
használata- írásbeli dolgozatok a végzett tananyag köréből. Tanar: 
Lippay.

5. Földrajz, heti 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia ter
mészeti és politikai földrajza. Térképrajzolás. K. k. Cherven Flóris : 
Az osztrák-magy. monarch. Írásban és képben. Tanár: Plenczner-

6. Történelem, heti 3 óra. Az ókor történelméből a kelte 
népek története, a görögök és rómaiak története a köztársaság bukásáig 
— Kk. Szilágyi Sándor, egyetemes történet, I. Tanár: Valentínyi

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Bevezetés az algebrába. A négy 
alapművelet algebrai egész és tört számokkal. A geometriai halad- 
vány. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel. Arányok. K. k. Moc- 
nik-Schmidt „Algebra.“ Tanár: Neumann.

8. Ásványtan, heti 2 óra. Chemiai előismeretek. Kristálytan, 
az ásványok physikai tulajdonságai. Az ásványok és kőzetek közül 
különösen a hazánkban előfordulókra kiterjeszkedve. Ásványrend
szer, kőzettan és geológia. Kristályminták készítése. K. k. Dr. Róth. 
Szterényi: Az ásvány-, kőzet és földtan alapvonalai. Tanár : Plenczner-

9. Méftani rajz, heti 2 óra. Mértani elemek a térben, azok 
ismertetése, alkatrészei, hálózata, felülete és térfogata; a testek 
egybevágósága és árnyékszerkesztése. Tanár: Sziráczky.

V. osztá ly .
1. Vallás, heti 2 óra. Az ó és újszövetségi könyvek ismer

tetése. Tankönyv: Batizfalvy István. Tanár Chován.
2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Dr. Dengi J. szerkesztéstana és 

költői olvasrhányai, Greguss Á. költészettana. A szerkesztéstan sza
bályai. Rendszeres verstan. Románczok és balladák. Havonként 1 
dolgozat. Tanár: Papszász.

3. Lalin, heti 6 óra. C. Julii Csesaris Belli Gallici libri VII. 
ed. B. Dinter. 1-ső könyv egészen, 7-ikből 40 fejezet. 20 fejezet 
könyvnélkül is. — P. Ovidius Naso válogatott költeményei ed. Veti 
ress J. Tristíum I. 1, 3, IV. 10. el Ep. ex Ponto IV. 8. Fastorum'



ií. 83—118, 11. 687—710, IV. 809-862. Metamorph. II. 1—366 
Vili. 18á—235, X. 1—77. XV. E. 745-végig. Trist. I. 1, IV. 10 el. 
és Fastorum IV. 809—862. könyvnélkül is. Hetenként 1 órán magyar
ról latinra fordítás a Cserny-Dávid-féle stílusgyakorlatokból (I rész). 
Havonként 1 iskolai, 1 házi dolgozat. Tanár: Liska.

4. dörög, heti 4 óra. Curtius-Ábel Görög nyelvtana szerint 
a görög hangtan, név és igeragozás a mi végű igékig. — A Schenkl- 
Ábel-féle Görög elemi olvasókönyvből 125 gyakorlat. Havonként 1 
iskolai, 1 házi dolgozat. Tanár : Liska.

5. Nemet, heti 2 óra. Schiller legszebb balladái ésrománczai 
fejtegetve, magyar szöveg fordítása németre, különös tekintettel a 
mondattani szabályokra. Havonként egy dolgozat. K. k. Dr. Hein
rich G. Schiller balládáiés románczai és Endrei Ákos : Német stylus- 
gyakorlatok. Tanár: Plenczner.

0. Történelem, heti 4 óra. K. k. Szilágyi Sándor: Egyetemes 
történet. Az ó-korból a rómaiak története, a közép-kor teljesen. 
Tanár: Lippay.

7. Mennyiségtan, heti 4 óra. Algebra: Első fokú egyenletek 
több ismeretlennel. Négyzetgyök. A másodfokú egyenletek ismeret
lenéinek kiszámítása. Köbgyök. Kéttaguak magasabb positiv egész 
hatványai. Számtani haladvány. Geometria: Az egyenesek fekvése 
a síkban. Sik idomok összevágása, hasonlósága és területe. A kör. 
K. k. Mócnik-Schmidt „Algabra“,Lutter Nándor „Mértan“. Tanár: 
Neumann.

8. Növénytan, heti 2 óra. Őszkor. Válogatott növények 
leírása. A növények összehasonlítása és csoportosítása. Télen. 
Morphologia, physiologia, anatómia és a növényrendszerek. Tavasz
kor. Egyes növényfajok leírása, rendekbe és osztályokba való cso
portosítása. Növényrendszertan. Növénygyüjtés. K. k. Dr. Róth
— Schuch : A növénytan alapvonalai. Segitőkönyv: Dr. Cserei A : 
Növényhatározó. Tanár : Plenczner.

9. Görög pótló magyar, heti 2 óra. K. k. Endrődi: Magyar 
olvasmányok. Szilasi: Szemelvények Thukydidesből és Schill: Görög 
régiségek. Az olvasmányok tárgyi, tartalmi, szerkezeti, formai és 
nyelvi sajátságainak fejtegetése. Régiségtanból az állami régiségek.
— Tanár: Lippay.

10. Görögpótló raji, heti 2 óra. Stylizalt levelek és virágok; 
görög és római és arab sikdiszitmények rajzolása és festése Vár- 
day Szilárd fali mintái után. Tanár: Sziráczky.
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VI. osztá ly .
Vallás, heti 2 óra. Batizfalvy István k. k. alapján a keresz

tény egyház története kiváló tekintettel a Protestantismus elterjedé
sére. Tanár: Mocskónyi.

Magyar, heti 3. óra. K. k. Riedl: Rhetorika és Shakespeare 
— Petőfi: Coriolanus. Megfelelő olvasmányok alapján a prózai 
műfajok elmélete és történeti fejlődése. — Shakespeare Coriolanus-a 
különös tekintettel a drámai szerkezetre és jellemzésre. Havonként 
1 styldolgozat. — Tanár: Lippay.

3. Latin, heti 6 óra. K. k. Cserny — Dávid. Stílusgyakor
latok II. r. P. Verg. M. Aeneis. Veres Ignácz. C. Sallust. Cr. De 
conj. Cat. Gyurits Antal. M. T. Ciceronis. in L. Serg Cat. Köpesdi 
Sándor. Mond. ism. Cum fajai. Gerundium és gerundivum. Supinum 
Verg. Aen. I. és II. egészen. Sali. De conj. Catil. egészen. Cic. in 
Cat. I. egészen. Hetenkint egy otthoni vagy iskolai dolgozat. Tanár; 
Mocskónyi.

4. Görög, heti 4 óra. K. k. Curtius — Ábel Görög nyelv, 
és mondattan. A „mi“ végű és rendhagyó igék. Megfelelő olvas
mányok alapján mondattani szabályok gyakorlatilag. Schenkl-Abel 
olvasókönyvéből 35 gyakorlat ford, és fejt. Xenophon. Schenkl —■ 
Horváth 2 szakasz. Luciani Sam. opera Jacobitz. 7 dialógus. Havonként 
egy iskolai, s egy otthoni dolgozat Tanár : Mocskónyi.

5. Nemet, heti 3 óra. K. k. Schiller Wilhelm Teli magy. 
Heinrich. A szöveg fordítása és a német verstan elemei. Endrei Német 
stílusgyakorlataiból magyar szöveg németre fordítva. Tanár: Lippay.

(3. Történelem, heti 3 óra. A középkor története a népván
dorlástól Konstantinápoly bukásáig. (Átmenetileg az ág. ev. tan
tervről az állami tantervre.) K. k. Szilágyi Sándor, egyetemes tör 
ténet, II. — Tanár: Valentinéi.

7. Mennyisét/tan, heti 3 óra- Algebra: A hatványozás álta
lánosítása. Brigg-féle logarithmusok és számolás logarithmusokkal 
Exponentialis egyenletek. Geometria: Az algrbra alkalmazása a geo
metriára. Goniometria. Frigonometria. K. k. Moőnik-Schmidt „Algeb
ra“, Lutter Nándor „Mértan“, Lutter Nándor „Logerithmusok“. Tanár : 
Neumann.^

8. Állattan, heti 2 óra. Általálnos álattan. A szerves és szervet
len testek közti különbség. Az állatok és növények közti különb
ség. Az állati szervek s szervrendszerek leírása. Az állatok kifejlő
dése ás szaporodása. Metarnorphismus, metagenesis, parthenogenesis, 
apedogenesis. Az állatok elterjedése. A hét állatkor rendszeres
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tárgyalása. K. k. Dr. Róth-Vángel: Az állattan alapvonalai. SegitŐ- 
könyv : Brehm Thierleben. Tanár: Plenczner.

9. Görögpótló magyar, heti 2 óra K. k. Endrődi: Magyar 
olvasmányok, Schill : Görög régiségek, Homér-Kempf: Ilias. A régi
ségtanból a magánrégiségek, képzőművészetek története és színházi 
régiségek. Az Iliasból I—IX, XVIII, XIX, XXII. ének tüzetesen, a 
többi tartalmilag. Tanár : Lippa_y.

10. Görögpótló rajz, heti 2 óra. Külömböző stilü ékítmé
nyek, szőnyek minták rajzolása és festése ; műszaki és építészeti 
jellegű díszítmények festése és árnyékolása Várday és Vignola után- 
Tanár: Sziráczky.

VII. osztá ly .

1. Vallón, heti 2 óra. A magyarországi protestáns egyház 
története. K. k. Batizfalvy Istvántól. Tanár: Lippay.

2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Greguss Ágost költészettana. 
A verstan átismételve. A szép fogalma és nemei. A költői műfajok 
elmélete és történeti fejlődése. Művészetek rendszere. Havonkint egy 
stildolgozat.Tanár: Krajcsovics.

3. Latin, heti 5 óra. Horatius ódáiból 45. Könyvnélkül 3 
óda. Hor. Epod. a kilenczedik. Titus Livius XXII. egészen. — Cicero 
pro lege Manilia egészen. Havonként 1 házi és egy iskolai dolgo
zat. Tanár: Kutlik.

4. Görög, heti 4 óra. Kk. Szemelvények Homeros Odysseiája- 
ból. Dr. Csengeri Jónás. I. 1—324. II. 1—432. V. 1—493. VI.
1—331ig. Könyvnélkül 212 sor. Szemelvények Herodotos müvei
ből. Dávid Istvántól. Kroisos és Solon találkozása, Kroisos bukása. 
Kyios története. Havonkint egy iskolai dolgozat. Tanár: Kutlik.

5. Német, heti 2 óra. K. k. Heinrich Deutsches Lehr — und 
Lesebuch III. r. A régibb német irodalom ismertetése Klopstockig. Para
frázis minden irodalmi leczkéből. Endrei Német Stilus gyakorlataiból 
magyar szöveg németre fordítva. Tanár: Krajcsovics.

(). Történelem én földrajz, heti 4 óra. Az újkor története 
Amerika felfedezésétől Napoleon bukásáig. Európa és az amerikai 
unió politikai földrajza. (Átmenetileg az ág. ev. tantervről az állami 
tantervre). — Kk. Szilágyi Sándor egyetemes történet III. és Varga 
Ottó politikai földrajz. — Tanár : Valcntinyi.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Algebra: Geometriai haladvá- 
nyok. Kamatos-kamat számítás. A másodfokú egyenletek elmélete- 
Reducálható és reciproc egyenletek. A másodfokú függvények maxi.
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muma és minimuma. Geometria : Bevezető telelek a stereómetriába 
Hasáb, gúla, henger, kúp és gömb. K. k. Mocnik-Schmidt „Algebra,“. 
Lutter Nándor „Mértan,“Lutter Nándor „Logarithmusok.“ Tanár : 
Neumann.

8. Természettan, heti 3 óra. Bevezetés a physikába, erőmű- 
tan, hangtan. Tankönyv: Czógler Alajos. Tanár: Chován.

9. Bölcsészet, heti 2 óra. Tapasztalati lélektan Böhm k. k. 
nyomán részben Rosenkranz, Esser és Lotze után bővítve. Tanár: 
Benka.

10. Görögpótló magyar, heti 2 óra. K. k. Badics. írod. ol
vasókönyv III. r ; Schill Salamon. Görög irodalomtörténet; Sophoc
les Antigone ford. Csiky. Az olvasmányok poétikai méltatása, s a 
görög költészet történeti fejlődése. Tanár: Mocskónyi.

11 . Görögpótló ábrázoló geometria, heti 1 óra. Pont, egye
nes, három és négyszögű idomok ábrázolása egy és kétképsikon; 
sik ábrázolásáról s benne fekvő alakzatairól. K. k. Dr. Fodor József 
ábr. geometriája. — Tanár: Sziráczky.

12. Görögpótló figurális rajz, heti 1 óra. A figurális rajz 
elemei, többféle árnyékolással lapminták után. Tanár: Sziráczky-

V III  o sztá ly .
1. Vallástan, heti 2 óra a Bancsó Antal hit- és erkölcs- 

tani k. k. nyomán. Tanár: Benka.
2. Magyar, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom törté

nete, Góbi Imre kézi könyve szerint. Havonkint egy stildolgozat- 
Tanár : Krajcsovics.

3. Latin, heti 5 óra. Kk. Cserny Dávid. Stílusgyakorlatok 
III. rész. C. Taciti libri, qui supersunt ed. Halm. Cicero de officiis 
ed. Csenged. Q. Horatii Flacci Satirae et Epistolae. Bartal Malmosi. 
— Római irodalomtörténet Leffler Sámueltől. — Hör. De arte poe
tica egészen. Sat. I. L 7. 9. II. 2. 8. Epist. 1. — Tac. Ann. VI. 
2—32-ig. — Cic. de off. I. egészen. Az irodalomtörténetből az 
iskolában olvasott irók. — Havonkint egy házi és egy iskolai dol
gozat. Tanár: Kutlik.

4. Görög, heti 4 óra. Homeros Ilias. Csenged János. I. — 
VII.-ig és XVIII. ének. Thukydides. ed. Boehme. I. könyv. I--24 
fej. Plato Kristója Horváth — Elischer. egészen. Nyelv és mondat
tani ism. Havonként két iskolai dolgozat. Tanár : Mocskónyi.

5. Német, heti 2 óra. K. k. Heinrich, Deutsches Lehr-und 
Lesebuch 111. r. Az ujt btkori nemet irók (Klopstcck — Schiller)
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ismertetése, Endrei Német stílusgyakorlataiból magyar szöveg németre 
fordítva. Parafrázisok minden irodalmi leckéből.

6. Történelem, heti 4 óra. Magyarország oknyomozó törté
nelme tekintettel alkotmányunk fejlődésére s a világtörténettel való 
kapcsolatára s utalással a forrásmüvekre. — K. k. Varga Ottó : 
A magyarok oknyomozó történelme. Tanár : Valentinyi.

7. Mennyiséqtan. heti 2 óra. Algebra : Kapcsolástan. A bino
miális tétel. Az algebra főbb tételeinek ismétlése. Geometria : A geo
metria főbb tételeinek ismétlése. K. k. Moőnik-Schmidt Algebra,“ 
Lutter Nándor „Mértan,“ Lutter Nándor „Logartthmusok.“ Tanár: 
Neumann.

8. Természettan, heti 4 óra. Fénytan, Hőtan, az elektromos 
ság és mágnesség tana, kosmographia. Tankönyv : Czógler Alajos 
Tanár: Chován.

9. Bölcsészet, heti 2 óra. Logika dr. Lindtner-Klamarik k. 
k. nyomán. A tanultak önálló földolgozása Írásos feladatokkal pél
dák gyűjtésével és logikai megokolásával állott kapcsolatban. Tanár : 
Benka.

10. Görög pótló magyar, heti 2 óra- Schill Salamon Görög 
irodalomtörténetéből a görög történetírás, bölcsészet és szónoklat 
története. Az alexandriai és római korszak irodalmának áttekintése 
és nevezetesebb irói. — Olvasmányul az Alexander B-féle Platon 
és Aristoteles szemelvényekből, Apologia, Kriton, Politeia, Niko- 
machosi Ethika. A Dr. Jancsó Benedek-féle Magyar irodalmi olvas
mányokból szemelvények. Tanár : Liska.

11. Görögpótló ábrázoló geometria, heti 1 óra. A szögletes 
és gömbölyű testek ábrázolása, saját és vetett árnyéka, síkkal való 
metszése, hálózata, egyenessel való átelőzése. K. k. Dr. Fodor József 
Abr. geometria. Tanár: Sziráczky.

12. Görögpótló figurális rajz, heti 1 óra. Az emberi test. 
egyes részei és egésze rajzoltattak többféle árnyék feltüntetésével. 
Tanár : Sziráczky.

Jegyzet. Az előbb vázolt tanulmányok mellett minden ép testű 
tanuló köteles volt heti 2 órában megfelelő osztálytársaival a test
gyakorlatot űzni. A testi ügyesség és erő fejlesztésére czélzólag 
tanulóságunk a biztosra fogyott és gondozott Körös jegén korcso
lyázott, alkalmas őszi és nyári napokon fürdött s úszott. Az érdek
lődést fokozni törekedtünk azzal, hogy a korcsolyázásban, úszásban, 
vívásban versenyeket rendeztünk, melyekben a város közönsége s 
iskolán kívül álló szakférfiak elismerő bírálat a adott ez ünnepélyek
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ríek nyilvános jelleget. Ezekről részletesebb tájékozást ad a követ
kező (B. és VIII.) czikkely.

B. E gyleti é let, Ö nkénytes tan u lm án yok  és  vállalatok.
1. Tanulói daloskor. Önkényt vállalkozó különböző osz

tálybeli tanulókból alakult a tanulói daloskor, melynek 87 működő 
tagja vegyes karrá szervezve heti 2 órában tanári vezetés mellett 
gyakorolta az összhangos éneklést. Tanulták vegyeskari föltevés
ben: 1. Erkel F. „Hytrmusát,“ 2. A „Szózatot,“ 3 Hubertől a 
„Nemzeti zászló“-t. 4. Lorencztól „Honfidalt“. 5. Kunzetől „Fo
hászt.“ 6. Több ifjúsági indulót. 7. Palotásytól „Népdalokat.“ 8. 
„Gaudeamus.“ 9. Therntől „Felköszöntőt.“ 10. Gaáltól „Virágcso- 
kort “ 11. Kunzétól „Bordalt“ s ezenkívül alkalomszerű föltevése
ket. Vezető : Adámy.

2. Önkepzö „Vajdakor.“ Elnök: Krajcsovics Soma tanár. 
Tisztviselők: titkár: Petrovits György VIII. jegyző : Schenk Jakab
VIII. ,,Zsenge“-szerkesztők : Acsay Lajos Vili. és Nuszbek Sándor 
Vili. Könyvtárosok : Szolimán István VIII. és Wickert Henrik Vili. 
pénztáros : Albusz Frigyes VII. ellenőr Benkő István VII. levéltá
ros: Neu Béla VII. oszt. tanuló. A rtndes tagok száma: 73, a 
hallgatóké 96, összesen; 169. Az önképzőkör czdja: aesthetikai 
irodalmi és történelmi tanulmányok, költői kíséretek, gyakorlás szó
beli előadásban megfelelő kritikával kapcsolatoson A tagok ser
kentésére háromszor hirdetett a kör irodalmi pályázatot (á 5 frt) 
melyeken Acsay Lajos VIII. Nuszbek Sándor Vili. és Petrovits 
György Vili. győztek; ezen kívül ngs. Haviár Dániel orsz. gy. 
képviselő ur a márcziusi nyilvános ülés alkalmából hirdetett szin
tén irodalmi tanulmányra pályázatot (5 frt), melyen Petrovits 
György Vili. volt a győztes. A kör hetenkint egy ülést tartott, 
összesen 25-öt, melyek közül a márczius 15-iki nyilvános volt. 
A kör könyvtára áll 700 műből 933 kötetben. Pénzbeli vagyona: 
Bevétel az előző évekről maradvány 149.80, a lefolyt tanévi tag
sági dijakból és büntetéspénzekből 160.05. a „Zsengék“ előfizetési 
dijaiból: 65. — Kamatokból 3.47, összesen 378.32. Kiadások : La
pokra 74.50, könyvekre 38.11 „Zsengékére 28.46 pályadijakra: 
15. — Vegyes költségekre 8.13. Összesen: 164.20, mit levonván a 
bevett 378.32. Irinyi összegből, maradt a körnek 214 frt 12 krja, 
elhelyezve egy helybeli pénzintézetben és 7 frt 25 k nyi hátralékos 
követelése egyes tagoknál (május 16.)

3. Frannczm nyelv kellő számú tanulók hiánya miatt nem 
volt tanítható.

4. Gyorsírás. A jelen tanévben a gyorsírást a Gabelsbergcr- 
Markovits-rendszer szerint heti 1 — 1 órában 34 kezdőnek és 16 
haladónak 4 frt. évi tandíj mellett előadta K u 11 i k Endre tanár. 
Kézikönyvül Forrai S. „Levelező gyorsírás,“ VI. kiad. „Vitagyors- 
irás“ II. kiad. szolgált. A tanfolyam mellett az idén is megalakult 
a gyorsírókor 50 taggal, a kik közül Á r o n Izidor VIII., kapta a
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jegyzői, könyv- és pénztárosi tisztet, ugyanő vezette a haladók 
gyakorló-óráit, R o s e n t h a l  Ferencz, VII., a kezdők előadója lett. 
A kör könyvtára vétel és ajándékozások folytán örvendetesen gya
rapodott ; hálás köszönettel tartozik a kör a szives adományokért 
elsősorban B ó d o g h János urnák, az Orsz. Magy. Gyorsiró-Egye • 
sülét ügyvezető igazgatójának és B o d o g h n é  Oláh Róza urhölgy- 
nek ; R o s e n t h a l  Ferencz tanuló is szaporította a könyvtárt. A 
kör tagjai igyekezettel tanultak, úgy hogy a kezdők 80—100, a 
haladók 180—220 szótagot Írtak perczenként.. A kör az Orsz. 
Magyar. Gyorsíró-Egyesület felhívása folytán szintén résztvesz az 
ezredévi kiállításon, a mennyiben a „Szarvasi Gyorsíró“ egy évfo
lyamán kívül egy kézírásos Albumot küldött fel, a mely díszes 
kiállításban magában foglalja a gyorsirástanitás fejlődését a főgym- 
nasiumunkban (összeállította R o s e n t h a l  F. VII.) néh. M i h á 1 f i 
József tanárnak az 1870—71 évi isk. értesítőben megjelent érteke
zésének a gyorsírásról szóló részét, azonkívül Benkő István, Hor
váth Béla, Wallner György VII., Zagajcsán János VIII. (kezdők) és 
Rosenthal Ferencz VII., Áron Izidor, Szalay Sándor Vili. (haladók) 
szabatos stenogrammjait. Az orsz. egyesület kiállítási és congressusi 
alapjára kibocsátott gyüjtőiven 5 frt 33 kr. folyt be. A kör járatta 
a szaklapokat, s levelezés utján összeköttetésben állott a budapesti 
anyaegyesülettel.

5. Szabadkézi művészi irányú rajzolást és festést előbb 18 
utóbb 14 önkényt vállalkozó ifjú tanulta fizetvén félévenként 3 frto* 
Tanár : Lányi.

6. Zenecsapat bár hangszerekkel, kivált zongorákkal elég ké
nyelmesen van az intézet ellátva, — a nagyon is elágazó képzettségű, 
tanulók csekély száma s eltérő igényei miatt e tanévben sem volt alakít
ható Kivételesen 2—3 nagyobb tanuló alkalmat nyert arra, hogy az 
intézet zongoráin magát gyakorolgassa.

7. Disztornászcsapat 74 taggal részt vett a Szarvas község által 
f. évi május 10 én tartott ezredévi körmenetben továbbá a budapesti 
országos tornaversenyben 50 taggal. Tanár: Oláh.

9. Vívást tanult 11 önként jelentkező ifjú. Ezek fizettek 27 
óráért és vivóeszközért, világításért, kiszolgálásért fejenkint 10 frtot. 
Tanár: Oláh.

10. Tanulói zenekar alakult e tanévben is s gyakorlataik 
számára átadtuk az iskola egy alkalmas termét. Részt vett e zene
kari kísérletezésben 14 tanuló, kik az általuk kedvteléssel kezelt 
hangszereiken az összjátékba beolvadni próbálkoztak. Az évente vál
lalkozó tanulóság körében azonban az ilyen vállalatot alig kecseg
tetheti sok siker s inkább a lelkesedést, mint a sikert kell dicsérnünk 
az ifjú vállalkozóknál.

Különben az önkénytes vállalatokban részt vett tanárok ezen 
külön díjazott heti óraterhét nem véve tekintetbe, a köztanitás mun
kájában az alkalmazott tanárok képzettségüknek megfelelőleg követ
kező módon s arányban osztakoztak:
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M agyar stilfeladványok.
V. o sztá ly .

Vezető : P ap szász.
1. A szüret (leírás.) 2. Családi kör (életkép.) 3. Szép Ilonka 

(fejtegetés.) 4. Munka után édes a nyugalom (elmélkedés.) 5. A 
tavasz (leírás.) 6. Simon Judit (fejtegetés.) 7. A románc és ballada 
közötti külömbség (fejtegetés.) 8. A falu (leírás.) 9. Miáltal tanúsít
hatja a gyermek szülői iránti háladatosságát ? (Sokrates nyomán 
fejtegetés.)

VI. o sz tá ly  
Vezető : Lippay.

1. Mindent a maga idején. (Elmélkedés.) 2. A „Hunyadi János“ 
és „Szondi halála“ ez. olvasmányok összehasonlítása a pragmatikus 
történetírás szempontjából. (Párhuzam.) 3. Julius Caesar. (Jellemrajz.)
4. Zrínyi Miklós a költő. (Jellemrajz.) 5. Hunyadi László halála. 
(Történeti leírás.) 6. Miben áll a valódi hazaszeretet ? (Elmélkedés.) 
7. Shakespeare Coriolanusa cselekvényének fejlődése és egysége. 
(Tanulmány.) 8. Alkalmi beszéd. (Szabadon választott themával.
9. A növényvilág mint az állatvilág létezésének feltétele. (Értekezés.)

VII. osztály .
Vezető: K rajcsovics.

1. Oh a szárnyas idő hirtelen elröpül (Berzsenyi.) 2. A hazáért 
egyszer lehet meghalni, a javán munkálni egy életen át kell. 3, 
Horátius a jellemzésről. 4. Kölcsey Hymnuszának poétikai elemzése.
5. A jezsuitarend világtörténeti szereplése. 6. Évfordulónál. 7. A 
természettudományok hatása a közjólétre. 8. A legnagyobb hős, ki 
önmagát győzi le. 9. „Die zwei Königskinder“ német ballada műfordítása.

V III. osztá ly .
Vezető: K rajcsovics.

1. A keresztény középkori költészet fő ideáljai. 2. Mivel tar-



tozunk elődeink emlékének. 3. Magyar családi élet szelleme a XVI. 
században, a fenmaradt lakodalmi énekek nyomán. 4. A XVI. és 
XVII. század irodalmának összehasonlítása. 5. A hazát nemcsak 
szeretni, de szolgálni is kell. 6. A hazaszeretet eszméje a régibb 
magyar irodalomban. 7. Berzsenyi költészetének jellemzése. 8. Katona 
és kora. "XT".

T anítóképzés a főgyirm asium nál az 1895 - 9 6 ,  iskolai évben.
Azon ifjak, kik szüleik, illetve gyámjaik tudtával tanítói pályára 

lépni kívánnak, a főgymnasium V. VI. VII. Vili. osztályában a latin, 
görög, német és számtan tanulása alól a fentartó testület határo
zatának értelmében fölmentetnek. Ezek aztán mig a vallástant, ma
gyart, történetet, földrajzot, természetrajziakat, természettant, bölcsé
szeiét, rajzot és tornát, mint általános emberi műveltségre tartozó 
tantárgyakat és ügyességeket megfelelő osztálytársaikkal a gymna- 
siumban együtt tanulják, a szakképzésükre és gyakorlati ügyesité- 
sükre tartozó tantárgyakat pedig külön hallgatják s gyakorolják. Volta
ként egymást kiegészítő iskolai év munkakörére terjed ki a képző
beli tantárgyaknak oly tervszerű feldolgozása, hogy a ki aztán az 
előkészítő és kiképző tantárgyak és ügyességek csoportját négy 
tanéven át űzte, mind azon tantárgyakat tanulhatta, miket a tanítói 
gyakorlat és maga a népoktatási törvény megkíván az elemi iskola 
tanítójától. A lefolyt tanévben

A.) az V. osztályból tanítóságra előkészülők (preparandisták) 
kínul iák a zenét, éneklést, egészségtant, olvasták nyelvismeretük 
arányában magyar és bibliai szláv nyelven a szentirás válogatott 
részeit, tanulták a Luthcr-féle kis kátét. Részletesen :

a) Játszottak a songordn heti 3 órában. Elővették Bartalus és 
Schmidt ujjgyakorlatait, játszották a dur és moll hangsorokat, képez
ték a dur és moll hármas hangzatokat, a négyes hangzatokat. Elő
vették fokozatosan u Czerny Wiener Lehrmeister“ két füzetét, Bar
talus J. „gyermek dalhon“ I. füzetét s „Diabelli Antal négykezes 
gyakorlatait. Tanár: Adámy.

l>) Gyakorolták az éneklést (lásd k. alatt)
c) Tanulták as egészségtant heti 2 órában Dr. Széli Lajos kk. 

Szerint. Levegő. Lakás. Ruházat. Táplálék. A munka. Az érzékszer
vek. Lelkiindulatok. Életmentés. Tanár : Adámy.

d) Elővették dr. Luther M. Kis kátéját heti 2 órában. Tartalmi 
és nyelvi magyarázattal olvasva volt a szentirás magyarul, a tótul 
tudókkal biblia tótnyolven is. Czél volt: a bibliai igazságok eszme
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körének olvasás utján való mennél sokoldalúbb megismerése, elő
készületül a vallástanitásához. Tanár: Adámy.

B) A VI. osztályból a tanítói pályára előkészülők a zenében 
tavaly szerzett ismeretük s ügyességük arányában az V. osztály
beli képzősökkel együtt vezethetők nem lévén, heti 3 órában külön 
nyertek tanítást, sőt maga e csapat is kétfelé oszlott s egy részét 
Adámy, kisebb s nehezebben vezethető töredékét Petrás György 
tanitá.

Az éneklést, egészségtant, a dr. Luther-féle kátét s a biblia 
tanulmányszerü olvasását a VI. osztálybeliek az V. évesekkel együtt 
űzték azon különbséggel, hogy gyarapodó ügyességük arányában 
reájuk a feladatok kitűzésénél s a munkálatok és feleletek mérlege
lésénél magasabb követelés volt alkalmazva.

C) A VII. osztályból kilépés és csekély érdeklődés miatt a 
tanítói pályára senki sem jelentkezvén ez iskolai évben, annál több 
gond volt fordítva.

D) A VlII-ból tanítói pályára készülőkre, kik különben is az 
utolsó tanfolyamot végezvén, majdan a gyakorlati életbe lépnek át- 
Ezek a szorosabb értelemben vett képzősök (Seminaristák) a követ
kező szaktanulmányt űzték :

e) A zongorajátékot időnként a harmoniumon sőt gyakorló 
orgonán való próbálkozás váltotta fel heti 3 órában. Játszották a 
kézügyesités és izlés fejlesztése czéljából Bertini etűdjeit (Opus 7.) 
Kuhlan Sonatait, továbbá Benka Gyula és Chovan Zsigmond tem
plomi énekgyüjteményeiből a leggyakrabban használt szent éneke
ket, megfelelő elő-utó és közjátékokkal. Tanár : Adámy.

f)  Foglalkoztak a zeneelmélettel heti 2 órában Heinze-Égner 
kkönyve nyomán elővették az összhangzattant. A négyhangos ének 
és orgonatételre vonatkozó záralatti s otthoni dolgozataik kölcsö
nös birálata, elemzése s az elővett zenemüvek formai s összhan- 
gos kidolgozása feletti tájékoztatás és bírálat képezte azt az isme
retkört, melyben a képzősök belátása s gyakorlati ügyesitése irá
nyozva volt. Tanár: Adámy.

g) Tanulták a német nyelvet heti 2 órában Felsmann nyelvtana 
és gyakorlókönyve nyomán. Alaktan, Szóképzés, Szórend s mon
datszerkezet ismeretkörére tartozók az olvasmány és Írásos dolgo
zatoknál egyaránt megkivántattak. Kisebb költői művek emlékelve. 
Tanár: Adámy.

h) Tanulták az arithmatikát heti 2 órában. Szám képzés. A 
tizes számrendszer. A négy alapművelet egész és tört számokkal



Az oszthatóságról. A legnagyobb k. osztó és legkisebb k. többes. 
Számolási előnyök, rövidített műveletek. Viszonyok, arányok. Egy
szerű és összetett hármasszabály. Olasz számolás. Egyszerű és 
összetett kamat számolás. Lerovat és időhatár számolás. Arányos 
osztás. Vegyitési szabály. Lánczszabály. K, k. Mocnik-Schmidt 
„Számtan.“ Tanár : Neumann. — Tanulták

ij Az I. félévben a katechetíkdt, mint a vallástanitás módszer, 
tanát, utóbb a II. félévben az iskola szervezettanát heti 2 ót'ában- 
Tanár: Benka.

j) Tanulták a nevelés- és tanítás-történetét heti 2 órában. Dr. 
Kiss Áron Kk. nyomán. T anár: Benka.

kJ Egy énekesapattá egyesítve űzték az összes képzőbeliek 
az éneklést. Hangképzés, hangjegyolvasás, hangközök találása majd 
összhangos éneklés képezték itt azon fokozatos feladatokat, melye
ket Thill Nándor Karénektana, Bartalus István énekkátéja nyomán 
s utóbb Chorálgyüjtemények használása mellett feldolgoztak a tanu
lók. Tanár: Adámy.

l) A képzővel kapcsolatban álló s Margócsy Gyula jeles tan- 
férfiú vezetése mellett a tanév elején megnyílt gyakorló elemi nép
iskolában heti 5 órában nyertek a kilépcndők a népiskolai tartár
gyak módszeréről tájékozást s alkalmat arra is, hogy kellő előkészít- 
lés után próbálkozzanak egyes tantárgyak tanításával

m) Az összes V. VI. Vili. osztálybeli képzősök megfelelő 
osztálytársaikkal együtt űzték a tornáz'ist s az ügyesebbek a nép
iskolai tornatanitásra előkészületül egyes csapatok előtornázói s 
csapatvezetői gyanánt is alkalmazva voltak heti 2 órában. Tanár: 
Oláh.

n) Szintúgy gyakorolták még folytatólag a képzősük a rajzo- 
Ls< heti 2 órában megfelelő gymn. osztálytársaikkal együtt. Tanár: 
Sziráczky.

Jegyzet. A zenészed képzés érdekében rendelkezésére állott a 
a képzősöknek 10 szárnyzongora, egy harmonium és az intézet 
gyakorló orgonája. Az éneklési ügyesség és Ízlés érdekében köte
lezve voltak a képzősök a gytnnas. daloskor összhangos éneklésé
ben részt venni, hol az ügyesebbeket szólamvezetők gyanánt is 
alkalmazta a karvezető, Adámy tanár.

Ezen tanítási tervezet kiegészítést nyer a következő tanévben, 
midőn a neveléstan, tanitástan, a népiskola módszertana, az egész
ségtan, az alkotmánytan stb. fogják követni és bővíteni a most 
közlött ismeretkört.
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A szaktanulmányaikat ily arányban végzőket, ha a gymnasium 
megfelelő osztályaiban hallgatott tantárgyakból is sikeres vizsgát 
tettek s képzettségük koruk és jellemalakulásuk őket kellőkép jogo
sítja, az utolsó tanfolyam sikeres végeztével képesítési vizsgálatra 
bocsáttatnak. Ezen képesítési vizsgálatokat az egyházmegye szak- 
bizottsága intézi s azok olykor Békésvármegye kir. tanfelügyelő
jének jelenlétében folynak le.

Különben a fentebb vázolt szakképzésben részesült az 1895—96
évben.

az V-ből — — — — — —----------- — — — — 6.
a Vl-ból — — — — — — — — — — — — 7.
a Vll-ből — — ----------— — — — — — — — —.
a V lll-ból--------------------------------------------------- 7.

s igy összesen 20. növ.
Tanítóképzőnk lényeges átalakulása s a főgymnasiumtól leendő 

fokozatos önállósítása folyamatban van. Erre nézve az első lépés 
volt a képzőnek elemi gyakorló iskolával való ellátása. Ezen feladat 
szerencsés megoldást nyert azzal, hogy miután az egyházmegyei 
közgyűlésen gyakorló tanítónak megválasztott jolsvai Jurin Samu 
állásának elfoglalása előtt váratlanul lemondott, helyébe a kormányzó 
testület Margócsy Gyula aszódi jóhirü tanítót választó meg, ki ez 
állást szeptember vége felé tényleg elfoglalta s már e csonka tan
évben is szép sikerrel tanított.

A négy elemi osztályt magában foglaló gyakorló iskola
I osztályba iratkozott — — — — — — — 14.
II- b a ----------------------------------------------------8.
III- b a --------------------------------------------------- 4.
IV- b e ---------------------------------------------- — 13.

s igy összesen 39. tanuló.
Ezen számra korlátolt, minőségre összeillő gyermek-sereg úgy 

időközi tanulásával, mint az ezredévi s vizsgái föllépésével meg
győzte a gyermeknevelés ügye iránt érdeklődő szemlélőt, hogy oly 
közszükség szolgálatában álló életképes intézetet nyert a képző és 
a közönség ezen tisztán magyar tannyelvű s országos tanítási terv 
alapján feladatait pontosan megoldó iskolában, milyen után évek 
óta hiába áhítoztak a szülők.
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T a n e g z I ^ ö z ö ^  e z  é v i  g y a r a p o d á s a .
A )  A fogym nasium i könyvtár.

(Közli: L isk a  János könyvtáros.)
1. A bács-szerémi ág. h. ev. egyházmegye 1895-ik é. közgy. 1. k. 1. drb.
2. A békésmegyei gazdasági egylet Értesítője 1885—6—7 évfolyam 

1—III. k. 3. drb.
3. Ackermann J. Chr. G. dr. Die Krankheiten 1. k. 1. drb-
4. Aesopi Phrygis et aliorum fabuláé 1. k. 1. drb.
5. A keresztény anyaszentegyház történetei prot. osk. számára 

1. k. 1. drb
6. A kis magyar fraseologiának I—II. szakasza (Pázmány P. Kalau

zából) I - II. k. 1. drb.
7. A lélek halhatatlanságának és a test feltámadásának bizonyos 

volta 1. k. 1. drb.
8. Ambrózy Ján Kázeny 1. k. 1. drb.
9. Ammon Chr. Frid. dr. Summa Theologiae Christianae I-1I. k. 2. drb.

10. Archenholz W. f. Dobos Mihály. Egy legnevezetesebb tengeri 
tolvajtársaság vagy a flibusztierek históriája Pest 1812 1. k. 1. drb.

11. Az evangeliomi kér. tolerantzia. Két prédikátzióban 1. k. 1. drb
12. Az új Testámentom (héber nyelven) 1. k. 1. drb.
13. Bajay Amand Miskolczi kir. kath. gymn. története 1. k. 1. drb.
14. Balassa J. — Simonyi Zs. Magyar Hangtan és Alaktan 1. k. 1. drb.
15. Ballagi (Bloch) Károly A német helyirás alapszabályai l.k. l.drb.
16. Ballagi Mór dr. Prot. egyh. és iskolai lap 1895. 1. k. 1. drb.
17. Ballagi Mór, Dömötör-Dúzs Prot. Képes naptár (Régibb évf.) 

I—XIII. k. 13. drb.
18. Balog István Húsz esztendő (Költ.) 1. k. 1. drb.
19. Bancsó A. — Zábrák D. stb. Bimbófüzér, ifjúsági lap 1872/3 

1. k. 1. drb.
20. Baross Károly A bánfalvi ág. h. ev. egyház múltja és jelene 

1. k. 1. drb.
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21. Barthelemy H. Reise des jungen Anacharsis d. Griechenland 
I—V. k. 5. drb.

22. Bartl A. Felsmann J. A magyarországi középt. névkönyve 1. k. 1. d.
23. Bauers G. Lorenz Kurzes Lehr buch der hebräischen Alterthümer 

1. k. 1. drb.
24. Bauhofer Gy. Az összpontosító főelv a prot. egyház kormány 

zatában 1. k. 1. drb.
25. Bárczay Oszkár A hadügy fejlődésének története I—II. k. 2. drb.
26. Beksics Gusztáv. A magyar faj terjeszkedése és nemzeti kon- 

szolidácziónk 1. k. 1. drb.
27. Bellermann Fr. Zum Frieden in und mit der Kirche 1 k. 1. drb.
28. Berecz S. dr. Szentes városi közs. főgimnasium tört. 1. k. l.drb.
29. Beöthy Zsolt A magyar irod. tört. folyt. 32 f-től végig 6. k. 6. drb. 
3o* Berkhan W. Die Auflösung der. diophantischen Gleichungen

I -II. k. 1 drb.
31. Bernardini R. P. Mercatoris Nucleus Catecheticus 1 k. 1 drb.
32. Bécsy M.-Prilisauer A. A kaposvári m. kir. áll. főgimn. tört* 

1. k. 1 drb.
33. Biblia ad vetustissima exemplaria nune recens castigata 1620. 

1. k. i. drb.
34. Biblia (héber nyelven.) 1. k. 1. drb.
35. Bierbrunner Gusztáv Mathäi am Letzten 1. k. 1. drb.
36. Blanchard Béter Neuer Plutarch I-IV. k. 2. drb.
37. Bőd Péter Szentirás értelmére vezérlő magyar Leksikon 1. k. 1. drb.
38. Boleman Stephanus Rhetorica ex indole sermonis explicata 

1. k. 1. drb.
39. Bongarsius J. Rerum Hung, seriptores varii Hist. Geogr. 1. k. 1. drb.
40. Boros Gábor Dr. Nagyszebeni áll. főgymn. tört. 1. k. 1. drb. 
4L Bougaud E. — Szentannay (Spelt) Gy. Boldog Alacoque M.

Margit élete 1. k. 1. drb.
42. Bouilly ford. Kotzebue Geschichtchen für meine Tochter 

I-II. k. 1. drb.
43. Böngérfi János Az árva 1. k. 1. drb.
44. Breznyik J. Tervezet a magyarh. ág. ev. tanodák berend. 1. k. 1. drb.
45. Briefe über den. Rationalismus 1. k. 1. drb.
46. Bródy Sándor Apró regények I—II k, 1 drb.
47. Bródy Sándor Rejtelmek 1 k. 1 drb.
48. Bulcsu Károly Homokay Pál tanár emlékezete 1 k. 1 drb.
49. Burckhardt J. — Bánóczi J. A renaissance kori míveltség Olasz* 

országban 1 k. 1 drb.
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50. Bürgers Gedichte kiadta Reinhard Károly 1 k. 1 drb.
51. C. F. Die Lauheit des Zetaliters gegen Religion u. Scrift 1 k. drb.
52. Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae 1 k. 1. drb.
53. Campe J. H. Robinson der Jüngere i—11 k. 1 drb.
54. Cannabich J. G. Fr. Kleine Schulgeographie 1 k. 1. drb.
55. Cannabich G. Ch. Kritik alter u. neuer Lehren d. christhicher 

Kirche 1 k. 1 drb.
56. Carpzow J. B. Hodegeticum 1 k. 1 drb-
57. Cellarius Christophorus Notitia orbis antiqui 1 k. 1 drb.
58. Chrestomathia ex optimis linquae latinae auctoribus 1 k. 1 drb.
59. Christiani Chr. J. R. Briefe über die zw. Einricktung des öffent

lichen Gottesdienstes 1 k. 1 drb
60. M. T. Ciceronis ed. Klotz Reinholdus Brutus 1 k. 1 drb.
61. M. T. Ciceronis Drei Büeher de officiis ect. 1 k. 1 drb.
62. M. T. Ciceronis Selectae orationes 1 k. 1 drb.
63. M. T. Ciceronis Topica 1 k. 1. drb.
64. Clauren H. Der Mann in Mond I-Il k. 1 drb.
65. Concordantiae maiores sacrae bibliáé 1 k. 1 drb.
66. Concradus Joh. Mysteriosophia 1 k. 1 drb.
67. Cornelius Nepos ed. Sincérus Emm. de vita excell. 1 k. 1 drb.
68. Correspondenc zwischen d. römischen u. franz. Kais. Hofe 

1 k. 1 drb.
69. Curas Hilmar Erleichterte französische Sprachlehre 1 k. 1 drb.
70. Cuntrius Carolus Orationes e gymn. Schemniciensi 1 k. 1 drb.
71. Csiky-Kolozsvári stb. Corpus Juris Hungarici I—IV k. 4 drb.
72. Czuczor G. Poétái munkái 1 k. 1 drb.
73. Danzius M. J. Chr. Aditus Syriae reclusus ect. 1 k. 1 drb.
74. Danzius J. A. Rabbinismus enucleatus 1 k. 1 drb.
75. „ „ Compendium grammaticae ebraes-chaldaicae 1 k. 1 drb
76. „ „Paradigmata nominum simplicum 1 k. 1. drb.
77. „ „ Interpretis ebraeo-chaldaei Synopsis 1 k. 1 drb.
78. Dax Georg Rede hei der goldenen Hochzeit rr einer Eltern 

1. k. 1 drb.
79. A De Candolle — Paulicsek S. Termesztett növények eredete 

1 k. 1 drb.
80. Der Mann u. die Frau in Ehestande phisikalisch betrachtet. 

1 k. 1 drb.
81. De Communicatione idiomatum 1 k. 1 drb.
82. Dékány Rafael Elemi vegytan Hinterberger nyomán 1 k. 1 drb.
83. Die Jagd eine Komische Oper 1 k. 1 drb.



84. Dieterichus L. S. (M. Tekusch) Initia doctrinae christianae 
1 k. 1 drb.

85. Dicterichius D. Conr. Istitutiones cliatecheticae 1 k. 1 drb.
86. Dietrichen D. Conrad Epitome Ca'.echetica 1 k. 1 drb.
87. Donatus Christ. Institutiones pneumaticae I—III k. 1 drb.
88. Donndorff J. August Der Scheitod 1 k. 1 drb.
89. Dresserus Mattheus 1 k. 1 drb.
90 Dresserus Matheus De festis diebus Christianorum ect. 1 k. 1 drb.
91. Eberhard J. A. Der Geist des Urchristentums 1 k. 1 drb.
92. Ebersberg Aus Unglück Keimt die Freude 1 k. 1 drb.
93. Ebért M. S. Der Landprediger bei den Gräbern 1 k. 1 drb.
94. Eckarthausen C. Kostis Reise v. Morgen gegen Mittag 1 k. 1 drb.
95. Eckarthausen Hofrath Verschiedens z. Unterricht 1 k. 1 drb.
96. Eines fürnémen vom Adei Trostschrift 1 k. 1 drb.
97. Elefánt M. A hivő s z í v  ömledezései imádságokban 1 k. 1. drb.
98. Emilia Képes Családi Kör (heti lap) 1870. 1 k. 1 drb.
99. Emlékbeszédek Hegedűs J., Józsa Zs., Kiss A. nagy enyedi 

theol. tanárok felett 1 k. 1 drb.
100. Emléklap Katona J. emlékszobrának lelepl. ünn. 1 k. 1 drb.
101. Engel Móricz Erdmann Gesch. d. C h r i s t .  Religion n. Kirche 

1 k. 1 drb.
102. Ernestus J. A. Institutió interpretis növi testamenti 1 k. 1 drb
103. Életrajzok 1 k. 1 drb.
104. Faber M. J. Gottes Heer 1 k. 1 drb.
105. Faludy F. Istenes jóságra és szerentsés boldog életre oktatta- 

tott nemes asszony 1 k. 1 drb.
106. Famler G. A. Christian Traugott 1. k. 1 drb.
107. Feszty körkép album. 1 k. 1 drb.
108. Fésűs Gy. A magyar közigazgatási jog kkve 1 k. 1 drb.
109. Fodor-Csapodi Egészség 1 k. 1 drb.
110. Fraknói Mátyás király levelei II k. 1 drb.
111. Francken A. Hermann Einleitung zur Lesung d. Heil-Schrift 

1 k. 1 drb.
112. Franckius A. H. Manuductio ad lectionem Script. Sacrae 

1 k. 1 drb.
113. Galle L Katechismus der Elektrischen Telegraphie 1 k. 1 drb-
114. Garthius Helvicus Christliche ev. Altarweghe 1 k. 1 drb.
115. Georgius Major D. Sententiae veterum poetarum 1 k. 1 drb.
116. Gerevics E. Rajzoló Geometria 1 k. 1 drb.
117. Goedecke Grundrig d. Gesch. d. d. Dichtung 1 k. 1 drb.
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118. Gesetze für die Studierenden der Gesammt — Akad. in Jena 
1 k. 1 drb.

119. Gesetzliche Vorschriften der akad. Speisenanstalt im Jena 
1 k. 1 drb.

120. Gessner G. Sämmtliche Schriften 1 k. 1 drb.
121. „ „ Schriften 1 k. 1 drb.
122. Glaser Frid. Arbor Imperialis 1 k. 1 drb.
123- Gondolat Theol. és philos. folyó irat 111—XVl k. 13 drb.
124. Gracza Gy. Az 1848/9-iki szabadságharcz története I —II k. 2 drb
125. Gyurátz Ferencz Emléklapok 1 k. 1 drb.
126. Haacke Wilhelm dr. Die Schöpfung d. Menschen 1. k. 1. drb.
127. Harsányi S. A prot. hit. védelme Amerikában 1 k. 1 drb.
128. Hase D. H. Kirchcngeschichte 1 k. 1. drb.
129. Hägelin F. C. Die Wahrheit d. Katii. Religion 1 k. 1 drb.
130. Händel V. Emléklapok dr. Szeberényi G. emlékére 1 k. 1 drb
131. „ „ A z  ág. ev. Bányakerület püspökavató örömünne

pének Emléklapjai I-1I k. 2 drb.
132. Heerbrandus J. Disputationes Theologicae 1 k. 1 drb.
133. „ „ Refutatió defensionis assertionum Jesuiticarum

de ecel. Christi 1 k. 1 drb.
134. Hegedűs L. — Szeremley G. — Erdélyi J. Sárospataki füze

tek 1— VI k. 6 drb.
135. Heinrich Leo dr. Neu entdeckte Jesuiten-briefe 1 k. 1 drb.
136. Henke H. Ph. K. — Severin V. J. Allgemeine Geschichte d. 

Christlichen Kirche. 1 k. 1 drb.
137. Hepp J. Der Schulfreund 1 k. 1 drb.
138. Herder után Hajnal J. A Luther Kis Katechismusának magya

rázata 1 k. 1 drb.
139. Hermann O. A madárvonulás elemei Magyarországon 1895-ig 

1 k. 1 drb.
140. Herrenschmidt J. Drei christliche Wortsvermahnungen 1 k. 1 drb.
141. Héya M. Ezer éves jubileumunk fölötti elmélkedés 1 k. 1 drb.
142. Himpfner B. Az aradi kir főgymn. tört. 1 k. 1 drb.
143. Hlasowé o potrebe jednoty spisowného Jazyka pro cechy 

morawany a Slovváky 1 k. 1 drb.
144. Hoe M. Christliche Leipzigische Grusz-Predigt 1 k. 1 drb.
145. „ „ Christliches Bedenken 1 k. 1 drb.
146. „ „ Eine christliche Walet Predigt 1 k. 1 drb.
147. „ „ Evangelisches Handbüehlein 1 k. 1 drb.
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148. „ „ Gründliche Anleitung von der Würdigkeit des heiligen

Abendmals 1 k. 1 drb.
149. „ „ Kurzer und deutlicher Diseurs 1 k. 1 drb.
150. „ „ Martinalia Sacra Pragentia 1 k. 1 drb.
151. „ „ Pragerische Geistliche Freud u. Ehrenpost 1 k. 1 drb.
152. „ „ Pragerische Grusz u. Ehrenpredigten 1 k. 1 drb.
153. ,, „ Unvermeidentliche Erinnerung an alle rehte Ev-

Lutherische Christen 1 k. 1 drb.
154. Homokay Pál kis koszorú 1 k. 1 drb.
155. Qu. Horatius Fl. Odarum 1. I—IV. 1 k. 1 drb.
156. Q. Horatius Fl. ed. Nauck Oden u. Epoden I—II k. 1 drb.
157. „ „ Omnia opera 1 k. 1 drb.
158. „ „ Opera omnia 1 k. 1 drb.
159. Horner J. Népszerű oktatás a védhimlő oltásról 1 k. 1 drb.
160. Hübner J. — Küster S. Biblische Erzählungen 1 k. 1 drb.
161. Hufelanda Kr. — Palkovic Girj kunst Prodlauzenj zivota 

lidského 1 k. 1 drb.
162. Hulsemannus J. Methodus concionandi 1 k. 1 drb.
163. Hunnius Aegidius Articulus de ecclesia vera 1 k. 1 drb.
164. „ „ De providentia dei etaeterna praedestinatione

1 k. 1 drb.
165. Hunyady J. — König Gy. Műegyetemi Lapok 1 k. 1 drb. 
lf>6. Hutterus L. Libri Cchristianae concordiae 1 k. 1 drb.
167. Hurbana M. J. Unia cilispojeni Lutheranuv s Kalviny v. Uhrách 

1 k. 1 drb.
168. Hülfreich E. Anweisung zur Bienenzucht 1 k. 1 drb.
169. J. F. Ursachen der Liebe u. Heilmittel dawieder insofern sie 

Krankheit ist 1 k. 1 drb
160. Ilosvay Vilmos Az aristoteleszi tudományrendszer 1 k. 1 drb. 
171. Jahn G. Geschichte d. frank. Revolution 1789/94. 1 k. 1 drb. 
j72. Jelentés a Luther társaság működéséről 1 k. 1 drb.
173. Jelentés a bányákét', központi bizottmányának 1856. 1 k. 1 dr.
174. Jeszenszky László Templomi beszéd 1 k. 1 drb.
175. Jordánszky Alexius De haeresi abjuranda quid statuat Ecclesia 

Catholica. 1 k. 1 drb.
176. Jókai M. összes müvei (nemz. diszk.) 21—40 k. 20 drb.
177. Julius M. Margarita Preciosa 1 k. 1 drb.
178. Juvenalis et Persii Satyrae 1 k. 1 drb.
179. Kaestner A. G. Die Rechenkunst I—II k. 1. drb.
180. Kant Im. Logik 1 k. 1 drb.
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181. Kant Im. Über Pädagogik 1 k. 1 drb.
182. Karacs János Könyörgések 1 k. 1 drb.
183. Karácsonyi J. dr. Békésvármegye története I k. 1 drb.
184. Karel A. Nawrzeny podvyboru unie 1 k. 1 drb.
185. Katona J. História metropolitanae Colocensis Eccl. I—II k. 2 drb.
186. Kármán Mór dr. A tanárképzés és az egy. oktatás 1 k. 1 drb-
187. Károlyi Gáspár Uj Testámentom 1 k. 1 drb.
188. Ifj. Kemény István br. A szőllőépités gyakorlati módja 1 k. 1 drb.
189. Keralio der Mile Geschichte d. Königin Maria Stuart 1 k 1 drb.
190. Kernuch A. K. Wyucováni Konfirmandu Ev. A. W 1 k. 1 drb.
191. Ketteier Freihern Zur Charakteristik d. Jesuiten 1 k. 1 drb.
192. Király J. P. V. Erinnerungen 1 *k. 1 drb.
193. Kis János versei kiadta: Kazinczy Fér. 1 k. 1 drb.
194. Kis Lajos Hunnia 1 k . 1 drb.
195. Kiss Ernő A pápai ev. ref. főiskola története 1 k. 1 drb.
196. Kneipp S. A vizgyógyászat módja 1 k. 1 drb.
197. Knollius J. Vocabularium biblicum növi Testamenti 1 k. 1 drb . 
j98. Kollár J. Schematismus generalis Ecclesiarum ect. 1 k. 1 drb. 
l99. Kotzebue August Sammlung auserlesener Schriften 1 k. 1 drb. 
200 Kovács Albert A m. orsz. prot. egylet Évkönyve 1 k. 1 drb.
201. Kovács Albert Egyházi Reform I—II k. 12 drb.
202. Kovács Gábor dr. Miskolczi ev. ref. főgymn. tört-e 1 k. 1 drb.
203. Kovachich M. G. Sammlung Kleiner noch ungedruckter Stücke 

1 k. 1 drb.
204. Kovats-Martiny Gabriel Compendium Physicae 1 k. 1 drb.
205. „ „ „ Compendium Matheseos 1 k. 1 drb.
206. Kraginské zákony 1 k. 1 drb.
207. Krug Universalphilosophische Vorlesungen 1 k. 1 drb.
208. Krupec István A középkori egyházszerkezet 1 k. 1 drb.
209. Kun László A magyar igazságügyi kormányzat 1 k 1 drb.
210. Kunoss E. szófüzér 1 k. 1 drb.
211. Kunst-griffe der französischen Geistlichkeit 1 k. 1 drb.
212. Kutsma Andreas Brevis horrendae rusticanae in terris scepu- 

siensibus seditionis descriptio 1 k. 1 drb.
213. Küster Sámuel Beantwortung der Fragen ect. 1 k. 1 drb.
214. Kvacsala János dr. Bisterfeid J. W. élete 1 k. 1 drb.
215. Kvacsala J. dr. Emlékbeszéd a pozsonyi Comenius ünnepé

lyen 1892. 1 k. 1 drb.
216. Kvassay J. A műegyetem 1 k. 1 drb.
217. Kypke G. D. Vocabularium graecum in u. f. 1. 1 k. 1 drb.

6*
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218. Ladányi Magyarország történelme 1 k. 1 drb.
219. Lakits V. — Neiger S- Földrajz 1 k. 1 drb.
220. Lambach Elek A magyar királyok és királynék kor. ünn. 1 k. 1 drb-
221. Lanij Éliás Kázeni Pohrehni 1 k. 1 dib.
222. Lansstják O. H. Sturowicina a posauzeni Knihjr 1 k. 1 drb.
223. Lehet-e ? van-e ? egyedül idvezitő Ecclessia 1 k. 1 drb.
224. Lehr A — Riedl Fr. Magyar olvasókönyv 1 k. 1 drb.
225. Leschka Stephanus Elenchus vocabulorum Europaeorum 

1 k. 1 drb.
226. Leusden J. Novum Testamentum 1 k. 1 drb.
227. Lewocskijch A. W. Gitrenka 1 k. 1 drb.
228. Lichner P. Magyarországi evangélikusok tört. emlékei 1 k. 1 drb.
229. Ligárt M. Kiss Bálint tanító jubileuma 1 k. 1 drb.
230. T. Livius ed. Grysar Ab űrbe condita 1. p. si 1 k. 1 drb.
231. Löhr. 1. A. C. Die Bewohner der Erde 1 k. 1 drb.
232. „ „ Naturgeschichte für Schulen 1 k. 1 drb.
233. Lohenschiold O. Chr. Ladvocat s hist. Hand Wörterbuch I—II 

k. 2 drb.
234. Losontzi J A. szent históriának summája 1 k. 1 drb.
235. Lossius J. Chr. Neues phil. alig. Real — Lexikon I—IV k. 4 drb.
236. Losontzi J. Hármas kis tükör 1 k. 1 drb.
237. Lucas E. gyümölcsfaiskolák 1 k. 1 drb.
238. Lukácsy S. A fatenyésztés I—II k. 2 drb.
239. Lungwitius M. M. Prädigten 1 k. I drb.
240. Luther Márton Biblia 1 k. 1 drb.
241. Lüben A. — Nacke C. Lesebuch für Bürgerschulen 1 k. 1 drb.
242. Machat J. B. Französische Sprachlehre 1 k- 1 drb.
243. Magyar grammatika 1832. 1 k. 1 drb.
244. Magyar nyelvtan 1 k. 1 drb.
245. Magyarország Tiszti czim és névtára 1896. 1 k. 1 drb.
246. Maior J. Gedenk u. Erinnerungs Predigt 1 k. 1 drb.
247. Margócsy J. (Fischer V. után) A keresztény vallás 1 k. 1 drb.
248. Marlitt C. Das Geheimniss d. alten Mamsell 1 k. 1 drb.
249. Masznyik E. dr. A prot. irodalmi társaság és Debreczen 1 k. 1 drb.
250. r „ Luther M. élete 1 k. 1 drb.
251. „ „ Pál apostol élete és levelei I—II k. 10 drb.
252. Mándoky S. Töviskoszorú 1 k. 1 drb.
253. Medgyes L. Eredeti Egyházi beszédek 1 k. 1 drb.
254. Medicus A. D. De Microcosmo, magno mundi mysterio 1 k. 1 drb
255. Melich J. dr. Német vendégszók 1 k. 1 drb.
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256. Memorandum d. ev. augsburger Conf. Kirche Kroatien-Slavo- 
niens 1 k. 1 drb.

257. Mendelsohn M. Jerusalem 1 k. 1 drb.
258. „ „ Phädon 1 k. 1. drb.
259. Michnay A. D. De humanitatis disciplina 1 k. 1 drb.
260. Mikszáth K. A lohinai fű 1 k. 1 drb.
261. Miskolczi M. Igaz vallástétele a napkel. Eccl 1 k. 1 drb.
262. Mokry Benjamin Epiktetosnak kézikönyvecskéje 1 k. 1 drb.
263. Moliére A tudós nők 1 k. 1 drb.
264. Molnár A. A néptanitók nyugdíjazása 1 k. 1 drb.
265. Mondolat 1 k. 1 drb.
266. Monumenta Com. Regni Transs1. (folyt.) 1 k. 1 drb.
267. Morgen-Andachten 1 k. 1 drb.
268. Mozart J. Deutsches Lesebuch I—III k. 3 drb.
269. Myskovszky V. Kassa város műemlékei 1 k. 1 drb.
270. Nachtrag zu den Gesetzen auf der Universität Jena 1 k l  drb.
271. Nagyenyedi Bethlen Koll. legújabb története 1 k. 1 drb.
272. Nagy Ignácz Hölgyfutár 1 k. 1 drb.
273. Nagy István Agenda 1 k. 1 drb.
274. Nagy Károly A kis számitó 1 k. 1 drb.
275. Nagy Márton Szavaló 1 ke 1 drb.
276. Neander M. Parva Biblia Latinogermanica 1 k. 1 drb.
277. Nerodoli J. Elmés s gyönyörködtető történetek 1 k. 1 drb.
278. Neserus J. Drei Christliche Predigten 1 k. 1 drb.
279. Neues Gesang u. Gebetbuch 1 b  1 drb.
280. Niemayer D. A. H. Grundsätze d. Erziehung I—II k. 2 drb.
281. „ „ Leitfaden der Pädagogik u. Didaktik

1 k. 1 drb.
282. Noszkó Aloiszius Virágszótár 1 k. 1 drb.
283. Nösselt D. J. A. Anweisung zur Kenntiss der besten Bücher 

1 k. 1 drb.
284. Nyíri Elek A népszerű bölcsész 1 k. 1 drb.
285. Odpis odwédceni p. Superintendentu Joz. Székács 1 k. 1 drb.
286. Offenes Glaubensbekenntniss d. eh. ap. kath. G. zu Schnei

demühl 1 k. 1 drb.
287. Ohnet György A vasgyáros I—II k. 2 drb.
288. „ „ Nimród és társa I —II k. 2 dib.
289. Oltrogge Karl Deutsches Lesebuch I—II k. 2 drb.
290. Orbók Mór Egészségtan 1 k. 1 drb.
291. Orphea Taschenbuch für 1828. 1 k. 1 drb.
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292. Osztroluczky M. Beszéd az ág. ev. nógrádi esp. 1840. jun. 
30 közgyü’éséről 1 k. 1 drb.

293. Otztroluczky M. Porádek die kleréhó Candidat Bohoslowy M. 
Sebők do cyrkvi Polstarkte za kaplána povolány 1 k. 1 drb.

294. P. 0 vidii Nasonis Carmina Selecta ed. Grysar 1 k. 1 drb.
295. P. Ovidius Naso Matamorphoses ed. Merhel R. 1 k. 1 drb.
296. P. Ovidii Nasonis opera omnia ed. Weise 1 k. 1 drb.
297. P. Ovidii Nasonis Tristium 1. V. rec. P. Burmannus 1 k. 1 drb.
298. Pakróczy N. J. Dicsérő beszéd Szent István ünnepén 1 k. 1 drb.
299. Palkovitsch G. Bestreitung d. Neuerungen in d. böhmischen 

Ortographie 1 k. 1 drb.
300. Parisis Msgr. Jesus Christus ist Gott 1 k. 1 drb.
301. Pasor G. Etyma nominum propriorum 1 k. 1 drb.
302. „ „ Lexicon Graeco-Latinum in n. Testamentum 1 k. 1 drb.
303. Patentales Josephinae de re matrimonii 1 k. 1 drb.
304. Paulik J. Az ágostai hitvallás 1 k. 1 drb.
305. Pákh Károly Az iglói ág. ev. főgymn. tört. e. 1 k. 1 drb.
306. Páriz Pápai op. P. Bőd Dictionarium L. H-H. L. I—II k. 1 drb.
307. Petschelius J. G. Cantor Christianus 1 k. 1 drb.
308. Petzval O. A mértan elemei 1 k. 1 drb.
309. Petzvai 0. dr. Analytische Geometrie 1 k. 1 drb.
310. „ „ Stereometrie 1 k. 1 drb.
311. Philadelphy A. Odpowed pánu Hurbanowi 1 k. 1 drb.
312. VII. Pius pápának szenvedései ect. 1 k. 1 drb.
313. Pisztóri M. dr. Az osztr. m. monarchia statisztikája 1 k. 1 drb.
314. Platskó István szózata a békési ev. Esperesség főtanod. 1 k. 1 drb.
315. C. Plinius G. Históriáé naturális 1. XXXVII. I—V k. 3. drb.
316. Politisch-Kirchliches Manch Hermaeon 1 k. 1 drb.
317. Predigt, gehalten in der ev. Kirche zu Pesth 1 k. 1 drb.
318. Presla Jan Svvatopluk Krok 1 k. 1 drb.
319. Psychologiae Prolegomena (írott) 1 k. 1 drb.
320. Reinhard F. V. D. System d. christlichen Moral I—V k. 5 drb.
321. „ „ Vorlesungen über die Dogmatik 1 k. 1 drb.
322. Reinhold E. Lehrbuch d. Gesichte der Philosophie 1 k. 1 drb.
323. ‘Requinyi G. Pécsi áll. főreálisk. története I k. 1 drb.
324. Récsei V. Pannónia ókori emlékei 1 k. 1 drb.
325. Révész J. Magyar prot. egyh. és isk Figyelmező I—III. k. 17 drb_
326. Rhegius Urbánus Formulae quaedam cante loquendi 1 k. 1 drb.
327. Rhenius M. J. Compendium latinae Grammaticae 1 k. 1 drb.
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328. Robertson W. Geschichte d. Regierung Kaiser Karl d. V. 
II—III k. 2 drb.

329. Rohonyi Gy. A honfoglalás története 1 k. 1 drb.
330. Roth Samu dr. Összehasonlító természettani (ölrajz 1 k. 1 drb.
331. Sacken Edvard dr. Katechismus d. Baustyle 1 k. 1 drb.
332. Satler Vasilius Eine Predigt von der Oberkeit 1 k. 1 drb.
333. Schauer Fr. Dramatische Versuche 1 k. 1 drb.
334. Scheidler K. H. dr. Nochmalige Erörterung der Frage : Hieb 

oder Stosz ? 1 k. 1 drb.
335. ächeidler K. TI. dr. Ueber das deutsche Studentenleben 1 k. 1 drb.
336. Schematismus inclyti regni Hungáriáé 1 k. 1 drb.
337. Schimkó G. A. Egyházi beszéd a reform, emlékünnep 1857. 

1 k. 1 drb.
338. Schleichers Erasmus Leben und Abentheuer I—IV k. 4 drb.
339. Schmalius A Adversaria ad illustrandam Históriám Eccles. 

1 k. 1 drb.
340. Schneller W. Feszt — Rede Seinen theuren Confirmanden 

1 k. 1 drb.
341. Schneller W. Mahnworte bei d. feuerlichen Bestärkung im 

evängelischen Glauben 1 k. 1 drb.
342. Schnitzler J. H. Ausführlicher Bericht über die französischen 

Resolution 1830. 1 k. 1 drb-
343. Schober H. dr. Katechismus d. Volkswirthschaftslehre 1 k. 1 drb.
344. Schoen J. Psychologiae empiricae compendium 1 k. 1 drb.
345. Schőnbornius B. Versus sententiosi I—II k. 1 drb.
346. Schroeckhius I. M. História Religionis et eccl. Chr. 1 k. 1 drb.
347. Schubert J. Musikalisches Hand-corversations Lexikon 1 k. 1 drb.
348. Schubert N. és K. Természetrajz 1 k. 1 drb.
349. Schulz L. Fr. Interessante Erzählungen u. Anekdoten I—II k. 

1 drb.
350. Schüllerus J. Tabulae Posthumae Synopticae 1 k. 1 drb.
351. Schütz I. B. Allgemeine Weltgeschichte II—VIII k. 7 drb.
352. Seiler G. Fr. Die heilige Schrift I—II k. 2 drb.
353. „ „ Schullehrer Bibel 1 k. 1 drb.
354. Seelhorst G. Katechismus der Galvanoplastik 1 k. 1 drb.
355. Selectae e profanis scriptoribus históriáé 1 k. 1 drb.
356. Sender J. S. D. Magazin für die Religion I—II k. 2 drb.
357. Severini J. Institutiones Eloquentiae 1 k. 1 drb.
358. Simon Louis Katechismus d Handelswissenschaft I —II k. 2 drb.
359. SUvismus und Pseudomagyarismus 1 k. 1 drb.
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360. Spalding J. I. Gedanken über den Werth d. Gefühle in d. 
Christenthum 1 k. 1 drb.

361. Stobabus J. Sermones 1 k. 1 drb.
362. Stromszky Fr. S. Feier der Grundsteinlegung an dem neuer 

bauten Lycealgebäude d. ev. Gemeinde zu Pressburg 1 k. 1 drb.
363. Struvius B. G. Bibliotheca iuris selecta 1 k. 1. drb
364. „ „ Bibliotheca Philosophica 1 k. 1 drb.
365. „ „ Selecta bibliotheca Historica 1 k. 1 drb.
366. Suavis P. P. Históriáé concilii Tridentini libri octo 1 k. 1 drb.
367. Szabóky A. (Nágel K. után) Mértan 1 k. 1 drb.
368. Szeberényi A. Egyház és Oskola 1 k. 1 drb.
369. Szeberényi J. De praecipuis ideis Theologiae pastoralis 1 k. 1 drb.
370. Szeberényi L. Az ártatlanul szenvedő keresztyén vigasztalása 

1 k. 1 drb.
371. Szeberényi L. Zs. Evangélikus Egyházi szemle 1 k. 1 drb.
372. Szepesi Imre Elemi hellen nyelvtan 1 k. 1 drb.
373. Széchenyi I. gr. A kelet népe 1 k. 1 drb.
374. Székács J. Igénytelen vélemények I k. 1. drb.
375. Szénássy S. Latin nyelvtan 1 k. 1 drb,
376. Szilágyi S. Századok. 1 k. 1 drb.
377. Szirmay A. Notitia Historica comitatus Zempléniensis 1 k. 1 drb.
378. Sztehlo A. Emlékbeszéd gr. Széchenyi I. gyászünnepén I—II  

k. 2 drb.
379. Sztehlo A. Húsvéthétfői beszéd 1 k. 1 drb.
380. „ Keresztény Vallástan I —II k. 2 drb.
381. Szvorényi J, Ékesszólástan 1 k. 1 drb.
382. Sziklay J. dr. Magyarország vármegyéi és városai. 1 k. 1 drb.
383. Szilády Á. Régi magyar költők tára VI k. 1 drb.
384. Szilágyi S. A magyar nemzet története 25—71 füzet.
385. Corn Taciti Libri qui super sunt 1 k. 1 drb.
386. Taubner K. A lélekeszme bölcsészeti-történeti szempontból
387. „ „ Esketési beszéd 1 k. 1 drb.
388. Teichengräber L. dr. Nevelési emléklapok 1 k. 1 drb.
389. Tekus M. Prosodia et Periodologia 1 k. 1 drb.
390. Teller W. A. D. Die Zeichen der Zeit 1 k. 1 drb.
391. Tessedik F. Utazása Francziaország déli részében 1 k. 1 drb.
392. Thaddaei J. S. S. Scriptura 1 k. 1 drb.
393. Thébusz J. a magyarhoni ág. ev. 1891—94 zsinat története 

1 k. 1 drb.
394. Tissot Von der Onanie 1 k. 1 drb.
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395. Thúry Török történetírók II k. 1 drb.
396. Torkos A. Uj Testámentom 1 k. 1 drb.
397. Tóth Béla Mendemondák 1 k. 1 drb.
398. Tóth S. Az 1790/91. XXVI. t. ez. százados ünnepe 1 k. 1 drb.
399. Törvényezikk 1790/1-iki XXVI. a vallásügyről 1 k. 1 drb.
400. Törvényczikkek az 1847/8-ik évi országgyűlésről 1 k. 1 drb-
401. Treumud G. Warketőne aus dem Ungarlande 1 k. 1 drb.
402. Tungerlaríus M. J. Analysis log. — theol. epist dom I—II k. 1 drb
403. Turgonyi Lajos Történeti viszapillantás 1 k. 1 drb.
404. Tzschitner H. G. Die Rückkehr kath. Christen in. Groszher- 

zogthume Baden zum. ev. Christentume 1 k. 1 drb.
405. Usserius J. Armachani annales veteris et novi Test. 1 k. 1 drb
406. Uvigandus J. De ubiquitate dei 1 k. 1 drb.
407. Ünnepi szónoklatok I -  II k. 2 drb.
408. Valentinyi J. De primo et secundó jubilaeo Reformationis in 

Hungária 1 k. 1 drb.
409. Valerius A. Libri III. de rhetorica ecclesiastica 1 k. 1 drb.
410. Vargyas E. Természetrajz 1 k. 1 drb.
411. Váczy J. Berzsenyi D. életrajza 1 k. 1 drb
412. Velde C. F. Die Eroberung von Mexico I—III. k. 3 drb.
413. Veres J. Kossuth Lajos (3 beszéd) 1 k. 1 1 drb.
414. „ „ Orosháza I—II k. 2 drb.
415. Verseghy P'erencz Magyar Aglája 1 k. 1 drb.
416. Voigt Carl Verzeichniss d. Lehrer ect. auf d. Un. Jena. 

I—II k. 2 drb.
417. Volney C. F. gr. Die Ruinen ect. 1 k. 1 drb.
418. Wallis G. Die Kunst Krankheiten vorzubeugen 1 k. 1 drb.
419. Warga J. Bibliai történet 1 k. 1 drb.
420. Warga J. Schultz F. nyomán Latin nyelvtan T—II k. 2 drb
421. Wächtlerus C. Opus Novum Quaestionum Pract.-Theol 1 k. 1 drb
422. Winkopp P. A. Der deutsche Zuschauer I —I’I,.k;"'2. drb.
423. Winter P. Christliche Predigt 1 k. l^jjrb. f  ̂
424. Witting J. C. F. Praktisches HartdbucjiTürPrediger I —VI k.

5 drb. ..
425. Wreden M. J. Ehrengedechtniss Weiland 1 k. I drb.
426. Záturecky A. P. Ewanjeliczky Rozprawnik 1 k. 1 drb.
427. Zelenka Pál Emléklapok I—II k. 2 drb.
428. „ „ Százados közgyűlési emlék 1 k. 1 drb.
429. Zenker G. dr. Ein wort über Zweck u. Zweckmässigkeit 

öffentlicher Prüfungen 1 k. 1 drb.
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430. Zimmermann W. F. A. Der Erdball u. seine Natur-wunder 1 k. 1 d.
431. Zollikofer G. J. Sämmtliche Predigten I—XIII. k. 6 drb.
432. Zsigmondy S. Grammatica graeca 1 k. 1 drb.
433 » » Grammatica Hebraea 1 k. 1 drb.
434. Zsilinszky M. A horvát-szlavonországi prot. egyh, kérdéséhez 

1 k. 1 drb.
435. Zsilinszky M. Békés m. Régész és mivel tört. társ. évk. 8 k. 8 drb.
436. „ „ Csongrádvármegye főispánjai 1 k. 1 drb.
437. „ „ Wesselényi Miklós br. és a nemzetiségi kérdés

1 k. 1 drb.
438. Zólyomi ág. ev. esp. 1895. jul. 9-iki gy. jkve 1 k. 1 drb.
439. Zvveijmal 52 biblischa Geschichten 1 k. 1 drb.

A folyóiratok, újságok közül jártak: Akadémiai Almanach 
1896-ra, Akadémiai értesitő, Archaeologiai értesítő, Archaelogiai Köz
lemények, Athenaeum, Budapesti Szemle, Egészség, Egy. Philologiai 
Közlöny. Ev. Családi lap, Ev. egyház és iskola, Ev. egyházi szemle 
Ért. a bölcséleti, tud-ok köréből, Ért. a math, tud-ok köréből, Ért. 
a természettudományok köréből, Ért. a történeti tudományok köré  ̂
bői, Ért. a nyelv és széptudományok köréből, Ért. a társadalmi tudo
mányok köréből, Hivatalos Közlöny, Irodalom történeti Közlemények, 
Magyar irók élete és munkái, Magyar Nyelvőr, Magyar Paedagógia, 
Magyar Tájszótár, Magyar tört-i életrajzok, Math. Phys. Lapok. 
Math, és Természettudományi értesitő, Math, és Természettudomá
nyi közlemények, Népszerű Bölcsész, Néptanítók Lapja, Nyelvtu
dományi Közlemények, Orsz. középisk. Tanáregyesületi Közlöny, 
Osztrák-magyar monarchia, Örálló 95 végéig, Prot. egyh. és isko
lai Lapok, Prot. szemle, II. Tanügyi Kongresszusi értesitő. Az 
elmúlt tanévi (1894/5 értesítőben felsorolt folyóiratok közül elma
radt 4, hozzájött 6 féle folyóirat, tehát 2 folyóirattal több járt mint 
a múlt tanévben. Az Akadémiai folyóiratok némely h.ányos köte
teit kiegészítettük, igy rendeltük meg pótlólag: a Természettudo
mányi értekezések XIV. 2—6, Math. Értekezések XI. 1—8, Tár
sad Ért. VI. 10. Vili. 7., Tört ért. XI. 7—10, XV. 12, Nyelvtud. 
ért. XII 1, 2, 3, Math, és term. tud. ért. III. 1., VII. 4—7, Akad. 
Értesítő 27-ik, Emlékbeszédek II 3—7. füzeteit. S ezzel említett 
folyóirataink teljesekké lettek. — Folyóirataink állománya egészben 
véve 34 kötet és 34 darabbal gyarapodott. A fentebb elősorolt mü
vek közül ajándék czimén kaptunk 406 művet 529 kötet 463 drb- 
ban. Adományoztak ez évben : Chovan Károly főgymn. tanár 2 
rrtüvet, Gerevics Emil 1 művet, Harsányi S. amerikai lelkész 1 m.
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Hudecz R. VIII. t. 1 m. Ilosvay M. tanárjelölt 1 m., Kner Izidor 
nyomdász 4 m. Krutschnitt A. uj pazvai német lelkész 1 m. Masz- 
nyik E. dr. theol. tanár Pozsony 1 m. Märcz K. V. o. t. 1 m. 
Melich J. dr. 1 m. Mészáros G. járásbiró 3 m. Neumann J. 1 m. 
Nyiry Elek 1 m. Dr. Pálfy orvos Bpest, 14 m. Ntű Sárkány J. örö
kösei 355 művet 474 k. 408 drbban, Sóti A. Vili. o. t. 1 m. Veres 
József esperes 1 m. Zsilinszky M. közoktatásügyi államtitkár 3 ni. 
Jegyzőkönyveiket megküldték a bács-szerémi és zólyomi ág. h. ev. 
csperességek; történeteiket külön kiadásban megküldték (május hó 
végéig) az aradi kir. főgyrnn. az iglói ág. ev. főgymn. Kaposvári 
áll főgymn. miskolezi ev. ref. főgymn. miskolezi róm. kath. gym
nasium nagyenyedi Bethlen Kollegium, nagyszebeni áll. főgymn. 
pápai ev. ref. főgymn., pécsi áll. főreáliskola, Szentesi városi főgym- 
nasium —- Az adományozók fogadják ez utón is az intézet hálás 
köszönetét. Vétel utján szereztünk 30 müvet 59 k. 59 drbban- 
Értesitőt az 1894/5-lk tanévről küldött 208 iskola.

A könyvtár áll tehát 11,942 műből, 18,141 kötett, 17,064 drb. 
ból. Ebből értesítő 362 féle 3949 kötet s ugyanannyi darabban.

B) R égiség tár.
Ennek gyarapítására adtak Boross Béla V. o. t. 4 drb rézpén’.t, 

Frcska Sámuel helybeli iparos egy régi kardot, Garai Samu I o. t. 
4 drb ezüst, 13 drb. rézpénzt és egy fokost, Dr. Pálfy orvos Bpest. 
3 drb ezüst, 2 drb rézpénzt, Plenczner Lajos tanár gyűjtött 5 drb. 
rézpénzt.

C ) A term észetrajz i fö lszere lés .
Ezt gyarapították: Hoffmann Antal erdész 11 darab kitömött 

madárral és 3 drb. kitömött emlőssel. (Falco peregrinus, Strix flam- 
mea. Trix bubo, Tetrao bonasia, Coturnix dactylisonans, Ardea 
niticorase, Machetes pugnax, Fringilla carduelis, Caecabis rubra 
Crex pratensis, Cerchneis cenchris, Erinaceus europeus, Mus mus- 
culus és Sorex vulgáris). Tajber Gusztáv ur ajándékozort Asterias 
rubens-t. A tanulók közül : Parti József, Strix aluco-t, Jurenák Imre 
74 darabból álló bogárgyűjteményt, Nagy Zoltán Tropidonotus 
natrix-et, Margócsy Emil fiatal Lepus timidus-t, Petrásovics Lajos 
fiatal Cyprinus auratus-t.

A madártojás gyűjteni ínyt gyarapították: Boros Béla 30 drb 
Áron Géza 13 drb, Wolfmann Nándor 3 drb, Ágoston Gábor 2 drb, 
Dobozy Géza, Kinkel József egy-egy drb. Petrásovics Lajos 5 drb.
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Klein Sándor adott 40 drb helyi szárított növényt. Egy névte
lenül maradni óhajtó szarvasi iskola-baráttól kaptunk 43 drb külön
böző ásványt Nagy-Bánya vidékéről (1 darab aranyércz, 2 darab 
Realgár. 2 drb. Antimonit, azonkívül több szép Quarcz, Baryt meg 
mészkő-jegecz és Kohn Gábor tanulótól 1 drb. Galenitet.

D) A t e r m é s z e t t a n i  g y ű j t e m é n y .
Ajándékozás utján, egy elektrodynamikus Gerard-féle lábbal 

hajtható géppel, melyet Chovan Károly tanár adott át sajátjából. 
Kisérletekhez szükséges anyagok iskola költségén beszerezve.

E) A z e n e in té z e t
Ajándékul kapott néhai nt. Sárkány János volt esperes ur 

intézkedéséből egy Stelzhammer zongorát és vásárolt egy Lhota-féle 
pedál harmoniumot részint az iskolai ünnepélyek és zenészeti elő
adások, részint a tanítóképzősök önképzése érdekében.

F )  A to rn a szerek  gyarapodtak:
40 darab golyós vasbottal, illetve ezekre csak uj golyó téte

tett és azok nyele kipalléroztatott. A disztornász csapat csinos zász
lót kapott a tornaversenyre utazás előtt, mely kedves emléke 
marad az ezredévi tornaünnepélynek.

G) A rajz tanítás.
A cours de dessin-féle 30 darab mintalappal gyarapodott a 

figurális rajz fokozatos vezetése érdekében.
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A I u m n e  u m,
D e lh án yi ephorus jelentése.

Beíratott ez évben 187 alumnus, kilépett év folytában 8 
maradt év zártáig 179, ezek között volt:

50 forintjával fizető — — — — — — 22
35 „ „ — — 131
20 „ „ — — — — — — 25
10 ,, íj — — 7
ingyenes a két senior — — — — — 2

Esti convictusba 34 frt évi fizetése mellett beíratott 72 ifjú, 
év folytában kilépett 24, év zártáig maradt 48.

Sí ipplica tio ered m énye.
Pest-Pilis-Solt-K.-Kunmegyéből és Nógrádból befolyt : 224 fr 

20 kr. ez összeghez járultak nagyobb mérvben : losonczi ev. egyht 
5 frt. Sárkány József Kis-Kőrösön 5 frt.

Dunántúlról befolyt 129 frt 70 kr.
Hont-, Zólyom-, Barsmegyékből 112 frt.
Gömör-, Szepes-, Sárosmegyékből 97 frt 5 kr.
Tiszamellékről 180 frt, mely összeghez járultak nagyobb 

mérvben : Debreczen városá 3 frt. Nyíregyháza 3 frt.
Bács-Bodrog, Torontál-, Temes-, Krassó-Szörénymegyéből 

166 frt 80 kr., mely összeghez járultak nagyobb mérvben : Szabadka 
városa 3 frt., Rohonyi Gyula 3 frt., Ó-Verbász 3 frt.

Komárom-, Pozsony-, Nyitra-, Trencsén-, Liptó-, Turócz- 
megyéből 831 frt 30 kr., mely összeghez járultak nagyobb mérvben: 
E. Schmidt Pozsonyban 3 frt., Dr. Tauber 3 frt., Lányi ügyvéd 
5 frt. gr. Zay Miklós 5 frt., M. Dula 3 frt., Bogdan K. 3 frt.

Békés-, Csanád-, Csongrád-, Aradmegyéből: 333 frt. 65 kr., 
mely összeghez járultak nagyobb mérvben : B.-Csabai ev. egyház 
5 frt., B.-Csabai takarékpénztár 5 frt., B.-Csaba községe 5 frt,,
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Laudics György 10 frt., Aradi ev. egyház 5 frt., Szeberényi Gusz
táv 5 frt., Dr. Laurovics Janos 5 frt., Nagylak városa 5 frt., Tót- 
Komlós községe 5 frt., Tót-Komlósi ev. egyház 5 frt., Tót-Komlósi 
népbank 5 frt., Orosházi ev. egyház 5 frt., Székács István 5 frt. 
Solymosi 5 frt., Uj-Varsandi ev. egyház 4 fit., Dr. Zsilinszky 
Endre 5 frt.. Nagel Henrik 5 frt., Nagel Vilmos 5 frt , Szentand- 
rás községe 5 frt., Öcsöd községe 5 frt., Kondoros községe 5 frt.

Szarvas városából befolyt 73 frt 70 kr. ez összeghez nagyobb 
mérvben járultak: Mikolay Mihály 5 frt., Szarvas városa 5 frt., 
özv, Kvacsaláné 5 frt., Áchim Ádám 5 frt., Haviár Gyula 3 frt., 
gr. Bolza Géza 5 frt., gr. Bolza Pál 5 frt., Haviár Dani 5 frt, Két- 
két véka búzát ajándékozott: Lauko Mátyás, Röhoska István, Csor
nák János tanító urak, Benka Pál 3 frt., Szarvasi takarékpénztár 
5 frt. Összesen: 1448 frt 40 k*\ 6 véka búza.



-V III.
Évi események és állapotok,

A szünetek utolsó napjaira, augusztus 30 és 31-re tűztük a javító 
utó és elfogadható megokolás miatt megkésett magánvizsgálatokat.

Beiratás volt szept. 1. 2. 3. 4-kén.
A köztanitás megkezdődött szeptemb. 5-én.
Évnyitó istentiszteletre fölvezettük a tanulóságot szept. 8-án, 

s rá következő napon felolvastuk az összes beirottak előtt a gim- 
nasium fegyelmi törvényeit.

Szeptember 10-kén tartottuk a javító érettségit két szarvasi s 
két budapesti ide utasított ifjúval.

Az önkénytes tantárgyak tanfolyamait is működésbe hozni 
óhajtván, a zene, ének, franczia nyelv, gyorsírás, művészi rajzolás 
és festés iránt érdeklődőket fölhívtuk a jelentkezésre. Sajnálatunkra 
a franczia nyelvi oktatásra kevesen, a zenetanulásra oly eltérő kép
zettségűek jelentkeztek, hogy a gyakorlati képzés és ügyesités e 
két ágazatát ismét elejtettük, holott előbbi években mindig szeren
csések voltunk e vállalat iránt érdeklődők tömeget olcsón és ered
ményesen szolgálni.

A tanulóság ez évi létszáma aztán következőleg alakult:

A tanulók lé tszá m a  v o l t : Minőség
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beírva 
1895 ö-ra 78 66 55 43 54 52 33 43 424 416 8 394 19 í i
m e g v iz s g á lv a  
é v  z á r t a k o r 74 65 52 41 55 49 31 41 408 402 6 378 19 í i

Ezek között volt:
a) Önbevallásuk szerint 408 magyar, 3 német, 9 tót, 3 román 

1 szerb.
b) 228. ágost hitv. ev, 31 ev. ref. 88 róm. kath. 2 görög 

kath. 16 görög keleti, 59 izraelitá.
c) 151 helybeli, 97 megyebeli, 176 más megyékből való.
d) Szüleik polgári állására tekintve volt 3 nagybirtokos és 

bérlő, 70 kis birtokos, 16 gazdasági alkalmazott; 1 nagy iparos) 
90 kisiparos, 3 ipari alkalmazott; 41 kis kereskedő, 7 kereskedelm i



alkalmazott'; 60 államisközségi, 18magános tisztviselő; 87 értelmi
ségi ; 14 személyes szolgálatból élő s 14 magánzó családnak gyermeke.

e) Korra nézve 9 éves 8; 10 éves 32; 11 éves 45, 12 éves 
62, 13 éves 49 ; 14 éves 60; 15 éves 53; 16 éves 43 ; 17 éves 
32: 18 éves 21; 19 éves 17; 20 éves 2.

A beirottak közül volt 144 jövevény ebből 78 első osztálybeli.
A 273 főnyi vidéki tanuló 118 család körében helyezkedett 

el. E családok legtöbbje eleven összeköttetésben állott a tanártes
tülettel s igy alkalom kínálkozott a tanulóságot magán életében is 
figyelemmel kisérnünk.

A tanulóság legnagyobb része a magyar Alföld gyermeke. S 
öntudatlanul is magán viseli az alföldi népélet előnyéit s fogyaté
kosságait. Sok türelem és erőkifejtés mellett is lassan alakul s 
nehezen szoktatható a következetes tervszerű munkásságra.

Előnye az ifjúságnak a törhetlen jó egészség. Tömeges bete
geskedés, járvány, nehezen gyógyítható nagyobb, makacsabb nya
valyák nem fordultak elő ez évben sem s a halál sem követelt 
tanulóságunkból egy áldozatot se.

A tanulás évi eredményéről a következő kimutatás ad nézetet:

A k ö te le z ő  r- tantárgyakból nyert o sz tá ly o z á s  e r e d m é n y e :
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Az osztályzottak létszámának ingadozását részint az év végén 

vizsgázó magántanulók, részint a betegség miatt vizsgálatról elma
radók okozták. Különben igy is az évzárti eredmény kedvezőbb, 
mint az év derekán tartott mérkőzés. Ennek is a növendékek egyé
nileg eltérő erkölcsi mivolta szerint különbözők az okai. Tárgyj 
oka, azonban abban található, hogy huzamosabb időn át tanár ’s 
tanuló jobban összeszokván, jobban megértik egymást s az osz
tályzó tanárok több tapasztalati adatra fektetvén ítéleteiket, legtöbb
ször előnyösen magváltoztatják egyes tanulóikra vonatkozó felfo
gásukat.

Tanulóságunk önképzését, Ízlését, művelődését, vallásos és haza
fias érzületét jellemesedését előmozdítani óhajtván a maga hatás
körében a főgymnasitim a tanári kar mcgterheltetésével is fentartá 
az Önképző „ Vajdalcört,“ a tanulói „dalos-/rör<“, módot nyújtott a 
művészi rajz, vívás, zenélés és a testedző sport iskolailag megen
gedhető műveléséhez. (Lásd 111 B) alatt) Ezen kívül szeptember- 
októberben tanult 45 — 50 tanuló Dobos Adolf tánczmestertől tán- 
czolni s az ügyesebbek esetenként jelentkezvén, tanári engedél
lyel látogatták a kisvárosi életünkben előforduló tánczmulatságokat. 
A protestáns tanulósággal iskolailag is megünnepeltük a reformatio 
smléknapját (októb. 31.) fölvezettük az úrvacsorájához (deczemb. 
3 és junius 4.) mit a magunk körében tartott ünnepélyes előké
szület előzött meg. Szavallati és zenészeti előadással megünnepel
ek érdeklődő közönség részvétele mellett márcz. 15-kénck emlékét 
s igaz lelkesedéssel hazánk fenállásának ezredévi ünnepét tem
plomban iskolában, köztéren és közlakomában külön is és együt
tsen (május 9 és 10) Szarvas lakosságával egyetemben. Mond- 
tatni e lélekemelő hazafias hálaünnepen a főgymnasium volt a leg- 
ényegesebb tényező. Habár erkölcsi érzetünk tiltakozik az ellen, 
íogy a hazaűság kötelességének teljesítésével kérkedjünk; mégis a 
őgymnasiurr. mozgalmait elhallgatni szerető helybeli lapok s rész
rehajló tudósítók egyéni felfogásával szemben is tartozunk az 
gazságnak azzal, hogy nyíltan bevalljuk, mikép főgymnasiumunk, 
ársaskörünk, közönségünk s lakosságunk lelkes magatartása, pél- 
lás önfegyelmczésc, rendszerctetc melegebb méllánylást érdemelt 
mlna, mint minőben a birálgató, de semmi tényleges munkában és 
izolgálatban részt nem vevő tudósítók részesíteni jónak látták. Ezen 
zemüvegen át nézte aztán a napi sajtó is Szarvas ünneplését s 
ilig tett róla említést.

A tanulóság tavaszünnepe május 29-én folyt le Kutlik Endre
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tanártársunk rendezése mellett a kedves Anna-ligetben. Ez is egyike 
volt ezen kedélyes fesztelen népünnepélyeinknek, melyben helyi és vi
déki közönségünk hálára kötelező módon mutatta ki tanulóságunk s fő- 
gymnasiumunk iránt komoly és áldozatkész érdeklődését. A közönség, 
mulattatására czélzó tornamutatványok előleges kis képét mutatták 
az országos középiskolai tanulók tornaversenyének, melyre főgym- 
násiumunkból három tanár vezetése mellett 50 testedzett ifjú uta
zott fel (május 31), hogy onnan is kitüntető jutalmakkal ékesitve 
tél jenek vissza az ez évben sokszorosan megzavart tanulmányokhoz.

A tanévet aztán junius 10-kétől 18-káig lefolyó részletes osz
tályvizsgálatokkal s végre a közönség és szülők érdekében fentar- 
tott közvizsgálattal zártuk be junius 19-én, hogy a tanulóság leg- 
m^yobb tömegének a családi körbe térése után annál több nyu
galommal végezhessük az érettségi és képesítő vizsgálatokat. Mie
lőtt azonban tanulóságunk haza tért volna, az országos kiállítás 
igazgatóságának kegyes intézkedéséből még 46 tanulónk látogatta 
meg az ezredéves kiállítást leginkább olyanok, kik koruknál s kép
zettségüknél s az utólag korlátolt létszámnál fogva az országos 
tornaünnepélyben részt nem vehettek. Ezeket Oláh Miklós tornata
nár vezette és gondozta.

Hogy pedig a tanévnek ne csak előnyeiről, de árnyoldalaitól 
is említést tegyek, feljegyzem hogy e tanévben is nemcsak minden 
hónap végén vagy elején tartott tanárkarunk értekezleteket, melye
ken nehezebben elbírálható fegyelmi esetekre vonatkozólag közös 
megállapodás alapján intézkedett; de kénytelen volt már a tanév 
elején más intézetekből hozzánk átlépő három nagyobb tanulót 
tiltott korcsmázás miatt csendesen eltávolítani s több makacsul 
hanyag s hivatlan tanulónak az önkénytes kilépést ajánlani. Nem 
lehet azt se elhallgatnom, hogy kivált a népes alsó osztályok 
különböző vezetéshez szokott s nem ritkán nagyon hiányosan elő
készített tanulóival a rendhez, tisztességhez, munkához, felelősség
hez, kötelességhüséghez való folytonos szoktatás és szükséges fegyel
mezés naponta csaknem több időt vett igénybe, mint a tanítás. Nem 
egyszer fárasztóan nehezedett leikeinkre az a kinos gondolat, hogy 
tanításunk kevés sikerrel biztat ott, hol a fejletlen szellem öntu. 
datlansága megszokásaiban, érzéki irányzatában ilyen feltűnő fogya. 
tékosságokat árul el. Akadályok, évente ismétlődő olyan bajok ezek, 
melyeken a gymnasium magában általánosabb műveltség, öntuda- 
tosabb családi nevelés és alaposabb és egyöntetűbb iskolai előké- 
szűltség nélkül még évtizedek múlva sem fog segíthetni. És ennek



a zordon tapasztalatnak daczára a vizsgálatra bocsátott tanulók 
közül volt év derekán 231 — jó, 164 — szabályszerű, 8 kevésbé 
szabályszerű növendékünk — ide nem értve az előttünk magatar
tás tekintetében nem eléggé ismert magántanulókat. E kimutatás ez 
zártán 257 jó, 145 szabályszerűre változott.

Tanulóink szorgalmát, jó viseletét s mellesleg kedvezőtlen 
anyagi helyzetét is figyelembe véve, tanárkarunk ajánlatára a követ
kezőket tüntették ki a különböző ösztön — jutalom — és segély- 
dijosztó bizottságok s a helyi alapok felett rendelkező felügyelő 
bizottság.

a) A kincstári jövedékkibagási alapból a Nagym. magyar kir. 
pénzügyminisztérium, rendelkezése folytán segélyezésben részesültek 
Áron Izidor VIII. és Áron Géza V. o. tanulók.

b) A Jettim-féle alapítványból a Nm. Közoktatási Ministerium 
jóváhagyásával kitüntetve lett Szlovák Jenő V. t.

ej A Teleki-Róth Johanna-féle dijat az egyetemes dijosztó 
bizottság Wickert Henrik, Schenk Jakab, Szalay Sándor VIII. és 
Albusz Frigyes és Benkő Kálmán VII. o. tanulóinknak adá.

d) A Karász Anna-féle alapítványból segélyezve volt Tarnay 
Ákos VI. o. t.

e) Az alapi-féle ösztöndíjat kapta Baranyi István Vili. o. t.
f )  A főgymnasium rendelkezése alatt álló ösztöndij-alapitvá- 

nyokból : a Beyschlay-Töltési félét (40 frt) Hraskó Kálmán VII. o. 
a Boczko-félét (á 32 frt) Varga Károly és Neu Béla VII. o. a 
Tatay István-félét (á 40 frt) Petrovics György és Ponyiczky Lajos 
Vili. o. a Németh István-félét (42 frt) Bánhegyi Géza VII. o. az 
Urszinyi Anelor-félét (32.50 kr) Bánszky Mátyás VI. o. a Mikolay 
Mihály-félét (á. 40 frt) Prisztavok Endre és Majercsik János VIII. o,

g) A kisebb jutalom és segélydijakból: a Rafinszky-félét (16 
frt) Krcsmárik Endre VI. o. a Haviár-félét (12 frt) Marcsek Ferencz 
Vili. o. a Zsilinszky Mihály-féle rajzdijat (12 frtj Kvasz György 
VI. o. a Party-félét (8 frt) Gaál Pál IV. o. a szarvasi festőkét (8 
frt) Gyökössi Endre IV. o. a Vozárik-félét (8 frt) Vitéz Lajos VI. 
o. a Szécsy-félét (8 fit) Grünfeld Oszkár VI. o. a szarvasi nőegy
let jutalom-aranyait Stern Ödön VI. o. és /.csay Lajos Vili. o. a 
Szlovák-félét (5 frt) Margócsy Emil HI. o. a Ponyiczky Máté-félét 
Nuszbek Sándor Vili. o. a budapesti asztaltársaság diját (10 frt) 
Sátkány János VHP o. a Dancs-félét (2 frt) Fehér Gyula V. o.

h) A bányakerületi ösztöndíjat (105 frt) apróbb részletekben 
elosztottuk Szeberényi Tibor és Freitág János VII. o. (á 10 frt)
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Chugyik Pál, Daubner Imre és Petries Béla VII. o. (á 7 frt) Ott 
Ferencz VI. o. (8 frt) Stcfanik Milán. VI. o. (6 fit) Csobrda Pál 
V. (8 frt) Csermák Elemér, Härter Ádárn, Szuchovszky János, Tóth 
Jenő V. o. (á 5 fit) Eichardt József IV. o. (4 frt) Mőh'er János és 
Benczúr Pál IV. o. (á 3 frt) Benczúr Vilmos, Halász Gyula, Krcs- 
rnárik Elek III. o. (á. 2 fit.) között. S ugyan ez összegből emlékül meg
kapták Kölcsey paraenesisét diszkiadásban Gajdács Pál, Pálka Pál 
Vili. o. Szeberényi Tibor Freitag János Chugyik Pál és Daubner 
Imre VII, o. Harsányt Pál VI. o. Pintér János és Németh István 
V. o. Eichard János cs Sauer Oszkár IV. o. tanulók.

i) Polgár György mithologiai képgyűjteményét emlékül kapták 
Kohári József VI. o. és Fehér Gyula V. o. tanulók.

j) Az önképző „ Vajda kör“ által kitűzött pályázaton jutalmat 
nyert Acsay s a Haviár Dani ál al kitűzött aranyat a hazafias köl
tészet szépészeti fejtegetésére vonatkozó jeles müvével megkapta 
Petrovics György VIII o. tanuló.

7c) Tornázásbeli erejök s ügyességükért d í s z o k l e v e l e t  
n y e r t e k  a szarvasi főgym. tanulói közül az 1895—96-iki tanév
ben a január 26-án tartott k o r c s o l y a  v e r s e n y b e n  Szulimán 
István VIII. o. 200 m. korcsolyafutásért; Bánhegyi Géza VII. o. 
műkorcsolyázásért; Kállay Géza V. o. ugyanazért; aj.inius 14-én 
tartott u s  z ó v e r s e n y b e n  Blaskó Lajos VI. o. 200 mé'e es 
gyors úszásért győztesek győztese czimmel; a 17 évesek 200 m. 
uszóversenyében Hatvani Jenő V o. A 16 évesek közül Bánhegy 
Géza VII. o ; a 15 évesek közül Tóth Jenő V. o ; a 14 évesek 
közül Stern Szilárd III. o; a 13 évesek közül Landler Béla II. o; 
a 12 évesek közül Romhányi István II. o ; v i z i u g  r á s é r t  Nyem- 
csok János II. o. és Farkas József IV. o. — a jun 15-én tartott 
mászó versenyben: Győry Gáspár IV'-ik o; Rohoska Jenő IV. o; 
Halász Gyula III. o; Nvemcsok János II. o ; — a jun. 16-án tar
tott 150 m. versenyfutásban : Albusz Frigyes VII. o. győztesek 
győztese czim.nel; a 17 évesek közül Petries Béla VII. o ; a 16 
évesek közül Weisz Mór VI. o; a 15 c. közül Síéin Ernő V. o; 
a 14 é. közül Mopyoróssy Dezső IV. o ; a 13 é. közül Stéger Ele
mér III. o ; a 12 évesek közül Nvemcsok János II. o. — A b u d a 
p e s t i  o r s z .  t a n u l ó i  t o r n a v e r s e n y e n  jun. 1 -én e z iis  t- 
é r ni e t  nyertek Pálka Pál VIII. o. sulydobáséit és Hatvani Jenő 
V. o. 150 m. síkfutásért; b r o n z é r m e t  kaptak Petries Béla VII 
o. Weisz Mór VI o. síkfutásért; Vitéz Lajos VI. o. távolugrásért 
— Az évzáró torna vizsgán jum 18-án s z e r t o r  n á z á s é r t  3
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Oklevél adatott ki; az I-ső Albusz Frigyes VII. o. a Il-ik Gucsa 
György VII. o ; a III-ik Chugyik Pál VII. o. tanulónak nyújtó, kor
iát és ló összetett tornázásért.

M a g a s u g r á s é r t :  Albusz Frigyes VII. o. 170ctm; Görbe 
Gyula VI. o. 165 ctm; Gucsa György VII. o. 165 ctm. mércze- 
ugrásért.

T á v o l u g r á s é r t :  Albusz Frigyes VII. o. 568 ctm; Bre- 
bovszky Elemér IV. 0.537 ctm; Vitéz Lajos VI. o. 532 ctm. ugrásért.

S ú l y  d o b á s é r t  t á v o l r a  10 klgrmmos golyóval. Pálka 
Pál Vili. o. kapott első dij czimén díszoklevelet, ki 707-)-563=1270 
ctm. távolra dobott jobb és balkézzel összesen.

Főgymnasiumunk iránt e tanév folyamában nemes áldozat- 
készséget tanúsítottak: Medveczky József 122 frt 99 krnyi adomá
nyával, ki évente meghozott áldozatával kiváló pártfogója intéze
tünknek, Bencsik József és Dobos Adolf, előbbi 15, utóbbi 5 irtot 
adván át a helyi tanárnyugdij alaptőkéjére; a tanárkar, midőn a 
javító vizsgálatok után szedett csekély dijból a tanulói segélyalapra 
201 frtot juttatott; a békés-szentandrási takarékpénztár, mely a 
tanulók segélyegylétének pénzalapját 100 forintos betéti könyvvel, 
gróf Bolza Géza, ki a tavaszünnep alkalmával ugyanezen alapot 
50 forinttal ajándékozta meg. A nemes tett önmagát legszebben 
dicséri. A jótékonyság czimén örömmel említem azt is, hogy tény
leg bevette tanárkarunkat a Nm. Közoktatásügyi magyar kormány 
az országos tanárnyugdij kötelékébe. Habár a belépés szokatlan 
nagy pénzáldozatot kívánt úgy a fentartó testülettől, mint a tanuló
ságtól s alkalmazott tanároktól ; de biztosíték arra nézve, hogy 
jövőben munkaképtelen tanáraink s azok családjai ne legyenek 
kizárólag jó szivü emberbarátok kegyelem-kenyerére utalva. Ezen 
áldásos intézkedés előnye annál inkább szolgálhat az alkalmazot
tak megnyugtatására, mert a teljes államsegély a megkötött szer
ződés daczára még mindig várat magára. Félreérthetlen s igaz hálára 
kötelező azonban a magas kormányköröknek s befolyásos intézői
nek azon nagybecsű jóakarata, hogy a közoktatási czélokra elég 
szűkre szabott állami költségvetés keretében is a szarvasi főgym- 
nasium átmenetes segélyére fentartási czélra 8000 s beruházásra 
4000 forintot utalványozni méltóztattak az 1896-dik évre, mely ösz- 
szegeket elszámolás kötelezettsége mellett a helybeli m. kir. adóhi
vataltól tényleg átvett a főgymnasium pénztára.

Erős átalakulást élt át főgymnasiumunk ez évben a fentartó 
pánfogósághoz való viszonyát tekintve. Az 1836-tól fenálló békési
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ág. hitv. ev. egyházmegye, mely négy szomszédos megyének terü
letén szétszórt alföldi protestáns hi vekből alakulva, kezdetben 50 
ezernyi lelket alig számíthatott, lélekszámban 120 ezerre szaporodva 
gyülekezetekben, iskolákban oda fejlett, hogy ily szétszórt területen 
annak közigazgatása mind nehezebbé vált. így érlelte meg a fejlő
dés azon közszükséget, hogy a békési ág. cv. egyházmegye — 
újabban a zsinati törvényekben is kifejezett czélszcrübb egyház
kormányzati beosztás érdekében — három egyházmegyévé szer
vezkedjék. A czél valósítására az előleges tervezgetések többszöri 
megbeszélése után a Tót-Komlóson 1895. agusztus hó 21 és 22-én 
tartott egyházmegyei közgyűlés egy teljhatalmú végrehajtó bizott
ságot küldött ki. Ez tanácskozott 1895. dcczemb. 19. utóbb 28-kán 
s végül 1896. január 23-kán B.-Csabán. A tanácskozásoknak a 
főgymnasiumra vonatkozó, végső megállapodása s intézkedése az 
lett, hogy miután a külön váló egyházmegyék a szarvasi főgym- 
nasiumot úgy eredeténél, mint közös alapítványainál, s a gyüleke
zeteket lélekszám arányában terhelő évi járulékoknál fogva közös 
tanintézetüknek tekintik, ennek életsorsát a három esperesség által 
külön választott f e l ü g y e l ő  v a g y  k o r m á n y z  ó-b i z o 11 s á g 
gondjaira bízzák s közgyűléseiken ezen választott képviselőik jelen
téseiből vesznek az intézet időnkénti állapotáról és fejlődéséről tudo
mást. E felügyelő bizottság élére a három különvált egyházmegye 
közösen választ felügyelőt, ki aztán kiegészítvén e felügyelőséget 
a tanári kar képviselőivel s hivatalos állásuknál fogva oda tartozó 
tagjaival, a szükséghez képest összehívja a felügyelőséget s az ülé. 
seken fölvett jegyzőkönyvek köröztétésével értesíti a fentaitó egy
házmegyéket a felügyelőség összes tervezgetései s intézkedései felül. 
Hogy pedig e felügyelőségnek munka és jogköre pontosan meg le
gyen szabva, részletes tervezetet dolgoztatott ki a végrehajtó bizott
ság s azt elfogadva, életbe léptette (Lásd a Vili. ez. Függelékét) 
Azóta szervezkedett a felügyelőség. Nemes felelősség érzetének 
tudatában átvette a közös tanintézet ügyeinek vezeését s remélhető, 
hogy úgy a fentartó esperességek jó akaratú támogatásával, mint 
az állan nak hathatósabb segélyével sikerül a főgymnasiumot min
den irányban oda fejlesztenie, hova annak eszmei rendeltetésénél 
fogva emelkednie kell. Bennünk pedig, kik ez intézetnek egykor 
növendékei s ma szolgálatkész munkásai vagyunk, a helyzet átala
kulásának e pillanatában önkénytelenül éled a vágy és jó kívánat: 
vajha sikerülne a közeli jövőben nagyobb arányokban szolgálni a 
főgymnasiumnak azon vallás-erkölcsi, közművelődési és hazafias



czélokat cs feladatokat, melyek miatt e vidéknek és annyi érdemes 
csalidnak bizalmát bírta s meg is érdemelte az a 94 évre terjedő 
múlttól le napjainkig.

Ev közben meglátogatták főgymnasiumunkat Guttenberg buda
pesti ipariskolai tanár, ki a Szlőjd-oktatás mellett a meggyőződés 
komolyságával hangolt bennünket az ifjúság gyakorlati oktatásának 
átalakítására; Forgách János, az országos V méhészeti kerület 
vándortanára, ki a képzőbeliek gyakorlati mehészkedésére hatott 
tájékoztatóig; végül dr. Szlávik Mátyás, ki a betegsége miatt visz- 
szavcnulni kénytelen Mauritz Rezső igazgató ur helyét felsőbb 
megbízatása alapján foglalta el mint kormány-képviselő az érettsé
gieknél. Békésmegye érdemdús kir. tanfelügyelője Ns. Bánhegyi 
István megérdemlett nyugalomba vonulván, helyét Ns. Berccz Gyula 
foglalá el, ki a tanitóképcsitő vizsgálatoknál éber íigyclemmcl részt 
vett s a tanulmány arányáról és sikeréről hivatalosan tudomást vett.

Nem hagyatom cmlitetlenül azt sem, hogy az átmentés idő
szakban hűséges kitartással szolgálta a főgyhmasium sokszerü érde
keit Nt. Achim Ádám érdemült esperes ur, ki egyébként is terhes 
elfoglaltsága daczára nemcsak a gazdasági s pénzügyi tanácskozá
sainkban részt vett, de a sok türelmet kívánó vizsgálatoknál is 
mindig jelen volt, mint intézetünknek s ifjúságunknak igaz barátja 
Legutóbb a Méltóságos Püspök ur kértére az érettségieknél is türel
mesen elnökölt kitai tásával mindnyájunkat kitartásra kötelezve.

V é g r e  t a n á r  ka r  u n k  Kárpáthy Artluir és Zuberecz Pál 
távozása után Lippay Béla és Plcnczner Lajos helyettes tanártársak 
belépésével megujhodván, hűségesen végezte e tanév folyamában 
a tanítás és köznevelés feladatait. A szorosabban vett iskolai teen
dőkön kívül nem zárkózott cl a közművelődés és társulás semmi 
oly életképes vállalataitól, melyek által hivatását teljesíteni remélte. 
Felolvasások, ünneplések, hangversenyek, szávallati előadások műso
rai, egyesületek jegyzőkönyvei s a helyi és vidéki sajtó hasábjai, 
valamint tudományos t< lyóiratok és szakköilünyök czikkei dicsérik 
azok neveit, kiket soraimban hízelgő bókokat kei ülni óhajtván — 
emlitetienűl hagyok. Legfeljebb a betegség törte meg olykor azt a 
szolgálat készséget, mely az alka’mazott tanárokat nemcsak a főgym- 
n isium falain belül, de az ipari és kereskedelmi oktatásban s a pol
gári leányiskolában ez évben is jcllemzé. Kötelesség teljesítésében 
épen nem keresünk érdemet; de jól esik az elismerés e hangján 
szólni e záródó tanévről, melynek fénye kedves emlék gyanánt fog
lalkoztat most, midőn füstjét ehitte előlünk a múlt,
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Krajcsovics Soma
1856—1896.

E sorok írásánál csapott le közénk a gyászhir, hogy Krajcso
vics Soma tanártársunk, ki hosszas szenvedéseire orvosi enyhülést 
keresni Budapestre utazott, ugyanott 1896. junius 22-kén elhunyt.

E tanév gyászkeretébe tartozó szomorú kötelesség e korán 
elhunyt jeles tanférfiuról a kegyelet e pár sokában említést tennünk.

Született a sok hálás tanítványa által ma gyászolt jelesünk 
Szarvason 1856. április 1-én iparos szülőktől. Gymnasiumi tanul
mányait Szarvason s részben Uj-Verbászon végezvén, a tanári 
pályára kellő képzettséget a m. kir. budadesti tudomány-egyetemen 
szerzé meg. Jeles tanulóként már tanuló korában tanitgatta gyen
gébb társait s utóbb előkelő főúri családoknál nevelősködött. 1882- 
ben megszerezvén a tanári oklevelet, 1885-ben a b.-csabai algym- 
nasiumnál nyert alkalmazást. Eveken át sikerrel tanitá a magyar 
nyelvet s irodalmat, a németet, a fiancziát s úgy szépészeti, mint 
műtörténeti alapos tanulmányával, költői tehetségével s irói ügyes
ségével nagyban előmozdító az ifjúság szellemi fejlődését. Felolva
sásaival, színi bírálataival, vezérczikkeivel a helyi lapokat s tudo
mányos értekezéseivel a szaklapokat készséggel szolgálta s töré
keny testi életével oly szép fejlődésit erős szellemet egyesitett, mely 
őt á tanszéken, az életben a társadalomban közhasznú, kedves 
emberré tette tanítványai, barátai s közeli vagy távoli ismerősei 
körében egyaránt. Lassan megőrlé életerejét a betegség; de még 
legközelebb is közreműködött az osztályvizsgálatoknál. Gyötrő baja 
utóbb végzetes fordulatot vett s most, rég óhajtott nyugalmát attól 
vette el, kinél nincs változás, sőt a változás árnyéka sem. Borongó 
árnya itt lebeg köztünk most, midőn az intézettől válni készülő 
érettségesekkel ő is, kit a halál 40 éves korában a kora sir szá
mára megérlelt, örökre kiválik. Áldás virasszon sírja felett!



F ü g g e l é k .
A g z a r v a g i  ág. Jjifcv. eV. fő g im n á z iu m  fe lü g y e lő  bizofcfcgágágal^ 

mü̂ ödézi f̂ öíe éz egnel̂  Szabályzata.
i .

A fe lü g y e lő  b izo ttsá g  sz e r v e z e te ,
A békési ág. hitv. ev. egyházmegye 1896-ban három egy

házmegyére szétválván, a közös tulajdont képező lőgymnasiumnak 
és mellékintézeteinek ügyeit az egyházmegyék kebeléből választott 
felügyelő bizottságra háritá az alább körvonalazott munka- és 
jogkörrel.

1. §. E bizottságba az arad-békési egyházmegye két ecyházi 
és két \ ilági, a békési egyházmegye szintén két egyházi és két 
világi s végre a csanád-csongrádi ugyanígy két egyházi és két 
világi, összesen 12 teljesen egyenjogú tagot választ,

Ugyanígy választják az egyházközségek a felügyelő bizott
ság elnökét, ki egyszersmind az arad-békési, békési és csanád- 
csongrádi egyházmegyék szarvasi főgymnasiumának felügyelője. 
Az ekként szervezett felügyelőség maga köréből választhat alel- 
nököt, ha az adott helyzet ezt sziigségessé teszi.

2. §. A felügyelő bizottság megválasztásával hat évre terjedő 
megbízást nyer a választóktól. Tagjai ez idő leteltével újra vá
laszthatók.

3. §. Hivatalból tagjai a felügyelő bizottságnak: a főgymna- 
sium igazgatója, a pénztáros és a gazdaság ve etője. E két utóbbi, 
ha nem tanár is egyúttal, a felügyelő bizottság ülésein szavazattal 
nem bir.

4. §. A főgymasium tanárkara a felügyelő bizottságba az 
igazgatón kívül, ha a pénztáros is tanár, két tagot, ha pedig az 
nem tanár, három tagot választ saját kebeléből képviselőjéül.
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II.

A fe lü g y e lő  b izo ttsá g  m unka é s  jo g k ö r e  álta lában.
5. §. A felügyelő bizottság joga és kötelessége a főgymna- 

sium életsorsát intézni, fejleszteni és szabályozni.
6. §. Minden intézkedéseiről a fentartó egyházmegyéket hite

lesített jegyzőkönyveinek közlésével értesíti.
7. §. A felügyelő bizottság a fentartó egyházmegyéknek a fő- 

gymnasiumra vonatkozó jogait ideiglenes megbízással átveszi és 
gyakorolja ugyan; azonban a gyülekezetek újabb megterheltetése, 
az alapítványok rendeltetésének módosítása, (egységes középiskola, 
csonka gymnasium reáliskola- vagy polgári iskolává), minden kö
tendő szerződéses viszony feletti határozat, az intézet áttelepítése 
vagy megszüntetése továbbra is a fentartó egyházmegyék sértet
len joga marad. Epigy az egyházmegyék hatáskörébe tartozik a 
felügyelő bizottság szervezetének módosítása, munka és jog- köré
nek bővítése, vagy szűkítése.

III.

A fe lü g y e lő  b izo ttság  m unka- é s  jo g -k ö r e  rész le te sen .
A felügyelő bizottság joga és kötelessége a főgymnasium és 

annak mellékintézetei feletti f e l ü g y e l e t ,  k o r m á n y z á s  és 
f e g y e l m e z é s .

A) Felügyeleti munka- es jog-köre pedig a következő:
8. §. Évente kétszer (tanév nyílta- és zártakor) rendes gyű

lést tart a felügyelő bizottság. Ezt az elnök hívja össze, ki a gyű
lést elnökként vezeti. Elkerülhetlen szükség esetén magát a bizottsá
gilag választott alelnökkel helyettesíti. Sürgős esetekben három 
bizottsági tag kórtéré, az elnök rendkívüli gyűlést hiv egybe, mely
nek tárgyát főleg a sürgős összehívás indoka képezi.

9. §. A gyűlésen résztvevő bizottsági tagok a főgymnasium 
közpénztárából 4 forint napi díjban s utazási költségeik megtérí
tésében részesednek.

10. §. A rendes gyűlés alkalmából a felügyelő bizottság rész
letes és az iskolai élet minden mozzanatára kiterjedő írásos jelen
tést kíván az igazgatótól, a pénztárostól, a gazdaság gondozójától 
s szükség esetén mindazoktól, kik az iskolai ügyek vezetésére, 
vagy csak egynek is elintézésére megbízást kaptak.
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Ilyen módon a felügyelő bizottság az intézet állapotáról, fej
lődéséről. ennek akadályairól, anyagi és szellemi szükségleteiről 
tudomást vesz, tanácskozik, szavazással határoz és intézkedik, 
illetve rendelkezik.

11. §. Az iskolai vizsgálatokat a felügyelő bizottság elnöke, 
vagy annak megbízottja elnökként vezeti. A felügyelő bizottság 
tagjai a közvizsgálathoz kellő időben névszerint meghivatnak.

12. §. A felügyelő bizottság az intézetek tanulmánybeli sike
rét. hazafias szellemét s vallás erkölcsi irányát figyelemmel kíséri 
s támogatja azzal, hogy úgy belülről származható bajok, mint 
kívülről eredhető panaszok esetén vizsgálatot indít, az alkalmazott 
tanszemélyzetet iskolai érdekeiben s társadalmi becsületében ha kell, 
a nyilvánosság előtt is, az igazság és méltányosság alapján védi.

13. §. Az állandó vagy ideiglenes segélyezés, építkezés, vagy 
bármi, a fentartó testület által kötött, vagy köthető szerződés pon- 
tozatainak megtartását figyelemmel kiséri, szolgálván ezzel úgy a 
felekeze tnek. mint az államnak szerződésileg körülirott érdekeit.

14. §. A tan- és melléképületek egészségi, czélszerüség', ké
nyelmi és szépészeti érdekből való jó karban tartására gondot for
dít azzal, hogy az összes fölszerelés és beosztás megfelelő volta 
felől tudomást szerez s minden átalakításra előzőleg bírálatával 
befolyik s utóbb az alkalmas kivitelre felügyel.

B) Kormányzási munka-es jo y -köre a következő:

15. §. Az igazgatót három évi időtartamra s a tanárokat a 
középiskolai rendtartás (1888-ról I., 2., 3., 4. §-ai) értelmében a 
tanárkar véleményének s óhajának meghallgatásával választja, illetve 
kinevezésre ajánlatba hozza.

E czélból az állások megüresedésekor pályázatot hirdet. A 
pályázók közül az állammal kötött szerződés alapján a Nagym. 
m. kir. Vallás- és közoktatásügyi Minister ur által betöltendő tan
székre — a tanárkar óhajának meghallgatásával — a Minister O Ke- 
gyelmességének ajánl hármat s a fentartó testület által betöltendő 
tanszékre szavazattal önmaga választ.

10. §. A felügyelő az igazgatóval együtt az alkalmazott ta
nároknak hiványokat ad, szolgálataikról alkalmaztatásukról, hiva
talbeli működésükről bizonyítványokat szolgáltat és aláír s mind 
e hivatalos iratokat e czélra fentartott jegyzőkönyvben szószerinti 
szövegük szerint megőrzi.

17. §. Intézkedik a főgymnasium pénzügyei felett. Nevezete-
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sen : ellenőrzi az alapok s alapítványok kezelését; bekivánja s jóvá
hagyja az évi költségvetést; megvizsgálja az évi számadásokat; 
ezekre vonatkozólag a fölmentvényt megadja, vagy megtagadja; 
intézkedik az alapítványi föld kezelése, jövedelmei, s kiadásai felett; 
ellenőrzi az állami segélyezés és a tanáii nyugdíjazás ügyeit; köl
csönt köt és felmond; szerződéseket megvizsgál, elfogad, vagy 
felbont.

18. §. Az igazgatónak s a tanároknak fizetését, tiszteletdiját 
meghatározza s a fizetési fokozatokat az 1895-dik évben Tót-Kom- 
lóson tartott egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvének 24. pont
jában foglalt elvi határozatok értelmében rendezi.

19. §. Minden iskolai építkezésnél terveket készíttet, pályáza
tot hirdet, ajánlatokat átvesz, a vállalkozóval szerződik s az épít
kezést ellenőriztetvén, azt szakszerű felülvizsgálat után átveszi és 
átadja.

20. §. A főgymnasium érdekében szükséges adás-vételt intézi 
s erre vonatkozó szerződéseket sajat felelősségére köt vagy felold.

21. §. Országos törvényeket, rendeleteket, úgyszintén egyház
hatósági intézkedéseket — jogosságuk s illetékességük megítélése 
mellett — életbe léptet. Nem illetékes, vagy épen a prot. autonó
miára sérelmes intézkedések ellen a szükséges lépéseket megteszi 
s megtéteti s kedvezőtlen esetben a fentartó egyházmegyéket közös 
eljárás és jogorvoslat szerzésére felhívja.

22. §. Tanulók segélyezése, ösZtöndijazása s kitüntetése felett, 
— a tanárkar tájékoztató ajánlatának meghallgatásával — határoz 
és intézkedik.

23. §. A főgymnasiummal kapcsolt mellékintézetek s tanügyi 
vállalatok sorsa s fejlesztése felett, a tanárkar indokolt előterjesz
tése alapján, dönt és határoz. (Tanítóképző, alumneum, benlakás, 
fürdő, zeneintézet, önkénytes vállalatok, rajz, franczia, gyorsírás stb.)

24. §. Közönségnek s elöljáróságnak a főgymnasiumot s ta
nulóságot, az intézet anyagi vagy szellemi érdekeit érintő kérel
mét, ajánlatát, javaslatát tárgyalja s ily természetű ügyekben in
tézkedik.

25. §. Az igazgatónak, a tanárkarnak s alkalmazottaknak 
általában úgy a főgymnasiumra, mint személyes, de távolabbról 
mégis az iskola érdekeit érintő ügyeikre vonatkozó kérelmét, indít
ványát, ajánlatát meghallgatja s az esetek természete szerint a fő- 
gymnasium javát szem előtt tartva, határoz és intézkedik.

26. §. Pénztárost, könyvtárost, eforust, gyűjtemények s föl-
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szerelések őreit, a gazdaság gondozóját választja, a szolgaszemélyzetet 
felfogadja, mindezeknek tiszteletdiját, illetve fizetését vagy bérét 
megszabja, esetleg a nevezetteket állásuktól, illetve szolgálatuktól 
felmenti és elbocsátja.

C) Fegyelmező munka- es jog- köre a következő :

27. §. A közönségnek s szülőknek úgy az intézet, mint 
annak tanárai s alkalmazottai ellen emelt panaszát, vádját fölveszi, 
a barátságos kiegyenlítésére a kísérletet megteszi s ha szükséges
nek találná, a vizsgálat alá helyezés kérdésében határoz.

28. §. Az igazgatónak s tanároknak előterjesztett sérelmét,
panaszát megvizsgálja s megfelelő jogorvoslatról gondoskodik. 
Midőn a panaszlott sérelmes ügyet saját hatáskörében elintézhető- 
nek nem találja: akkor azt az egyházi, vagy világi törvény
szék elé terjesztcndőnek nyilvánítja.

Az egyházi törvényszékek hat évi időközökben váltakozó 
sorrendben fognak a felügyelőség áltr.l megkerestetni.

Súlyosabb vagy kényesebb természetű fegyelmi ügyekben az 
illetékes törvényszéki eljárást; maga a felügyelőség megsürgeti, 
nehogy halogatás által elkedvet lened is s ezzel az alkalmazottak 
személyes érintkezése és hivatalos működése váljék kínossá, vagy 
épen botrányossá.

29. §. Az ifjúságra vonatkozó iskolai fegyelmi törvényeket 
szintén a felügyelő bizottság erősíti meg s azok következetes, 
erélyes és minden irányú alkalmazását figyelemmel kiséri. Mulasz 
tás vagy kijátszás esetén a végrehajtással megbízottakat vonja 
felelősségre.

30. §. Hivatalon kívüli, vagy egyéb különleges megbízatá
saikban, vagy alkalmaztatásukban az összes tanszemélyzelet s 
egyéb alkalmazottait ellenőrzi s mulasztás vagy anyagi károsodás 
esetén feleletre vonja s illetve kárpótlásra kötelezi.

31. §. Véleményezés czéljából beküldött fegyelmi, tanügyi, ne
velésügyi kérdések felett — a tanárkar meghallgatása mellett — 
a felügyelő bizottság tanácskozik s felterjesztéssel él.

IT7".

A felügyelő bizottság előkészítő s kisegítő intézkedéseinek jogköre.
32. §. Ha a felügyelő bizottság a fentebbi szakaszokban küi ül- 

irott ^felügyeletet, kormányzást és fegyelmezést gyakorolni akadd-
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lyozva lenne; ha a felhalmozódó vagy bonyolult ügyeket a tanács
kozás idejéig kellőleg elő nem készíthetné ; akkor kebeléből ideigle
nes megbízással szűkebbkörü bizottságokat küldhet ki. Ez a felü
gyelő bizottságtól függő s esetenként meghatározandó munkakörrel 
kiküldendő kis bizottság. (Senatus.)

33. §. E kis bizottság ülésein elnököl a felügye'ő, akadályoz
tatása esetén a helyettesítésre fölkért alelnök. Tagjai a közelben, 
vagy épen helyben lakó bizottsági tagok, kik azonban a fenforgó 
ügyek természete szerint kiegészítik magukat helybeli szakférfiakkal, 
a szerint, a mint jogi, pénzügyi, gazdasági, építkezési, fegyelmi stb. 
ügyek előkészítéséről lehet szó. E kiegészítő tagok esetenkénti fö'.- 
kéréséről a felügyelő, esetleg az alelnök gondoskodik.

34. §. Az ekként szervezett 5—7 tagú kis bizottság aztán 
halasztást nem tűrő, vagy előkészítést igénylő ügyekben — min
denkor a felügyelő bizottság utólagos hozzájárulásának s jóváha
gyásának reményében — ideiglenesen intézkedik.

35. §. Ezen kis bizottság elnöke az igazgató fölkérésére elnö
köl az iskola fegyelmi székénél (sedes.) Ezen iskolai szék a tanulók 
nagyobb kihágása s vétsége esetén ítélkezik s határoz a csendes 
eltávolítás (consilium abeundi) vagy nyilvános kizárás esetei és 
fokozatai felett. (Lásd a középiskolai rendtartás 29. §-át.)

36. §. Ezen kis bizottság előkészítés czéljából a felügyelő föl
hívására átveszi és átnézi a főgymnasium összes számadásait. Ily 
esetben számvevőt kér fel a számadások részletes tanulmányozá
sára s utóbb számvevő székké alakulva, a számvevő írásos jelen
tése alapján átvizsgálja a számadásokat, megnézi s jogi megbízottai 
által megitvlteti a kihelyezett kölcsönök kötvényeit, tudomást vesz 
a részvények s értékpapírok árfolyam szerinti értékéről, az alapít
ványok kihelyezéséről s kezeléséről, a számadások alaki s tárgyi 
helyességéről s a számadókat a felügyelő bizottságnak fölmentésre 
ajánlja.

37. §. Ezen kis bizottság a felügyelő fölhívására gazdálkodók
kal kibővitvén önmagát, gazdasági szakbizottsággá alakulhat s az 
alapítványi földek mivelési módja felett tanácskozik ’s felügyeletet 
gyakorol a gazdálkodás ágazataira.

38. §. Ezen bizottság szakemberek bevonásával az időnkénti 
építkezéseket ellenőrzi, megvizsgálja s az átvételt előkészíti.

39. §. Ezen kis bizottság a tanárkar körében előjövő váratlan 
változások esetén a hosszabb időre terjedő szabadságolás és ebből 
folyó kivételesebb helyettesítés ügyeiben a tanárkar támogatására siet.
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40. §. Ezen kis bizottság a felügyelőség által jóvá hagyott évi 
költségvetés keretén túl 50- 300 frtnvi sürgős megrendeléseket tehet 
s elnöke vagy alelnökc a főgymnasium pénztárát terhelő minden 
kiadást utalványoz.

Fenmarad azonban e mellett az igazgatónak 50 frt értéket 
meg nem haladó megrendelési szábadsága, mit közkegyelet előre 
nem sejthető társadalmi vagy irodalmi mozgalom s a tanárkar és 
ifjúság alkalomszerű közművelődési érdeke a felügyelőség által jóvá 
hagyott évi előirányzat keretén felül netán elkerülhetlenné tesz.

41. §. Ezen kis bizottság minden üléseiről Jegyzőkönyvet vezet, 
azt elnökének s jegyzőjének aláírásával hitelesíti. Jegzőkönvyeit 
aztán a kis bizottság a felügyelőség legközelebbi ülésein, előter
jeszti s igy időközi intézkedéseiről beszámol, — ezzel a felügyelő
ségnek alkalmat ad arra, hogy a kis bizottság ideiglenes intézke
déseit tudomásul vegye, megerősítse, módosítsa, vagy megsemmisítse.

Elfogadva jóvá hagyatott az esperességileg kiküldött szervező 
bizottság gyűlésén 1896. január hó 23-án B.-Csabán.

Tervezte és jegyezte
Á r  h i m  Á t ló m  s. /.., Jlenka  G y u la  s.

ta n á csü lé s  e ln ö k e . ig a zg a tó -ta n á r .

P. H.



A szarv asi ág . hitv. ev. főgym n asiu m  fe lü g y e lő  b izo ttságán ak  
a reá háruló iskolai ü gyek  in té z é sé r e  von atk ozó

S Z A B Á L Y Z A T A .
1. §. A felügyelő bizottságot teljesülésre a felügyelő hívja meg. 

E meghívás a gyűlés előtt három nappal nyomatott lapokon tör
ténik, melyeken a tárgysorozat is ki van tüntetve.

2. §. A felügyelő-bizottság jogérvényesen határoz, ha tagjai
nak egy harmada a gyűlésen jelen van.

3. §. A felügyelő bizottság jogérvényes határozatait a jelen
levők szavazattöbbségével hozza. Szavazatok egyenlősége esetén a 
felügyelő dönt. Személyes ügyekben a felügyelő titkos szavazást 
rendel. Ilyenkor a személyesen érdeklettek nem szavaznak.

4. §. A felügyelő bizottság jegyzőkönyvei a felügyelő áltaj 
kiküldött két tag hitelesítése után, a felügyelő és jegyző által alá. 
iratnak. A fentartó egyházmegyék jogkörét érintő határozatok három 
példányban kiírva ’s hitelesítve a fentartó egyházmegyék Nt. Espe
reseihez elküldendők.

5. §. A felügyelő bizottság általa röviden el nem intézhető 
ügyek előkészítésére s azokra vonatkozó véleményes jelentések téte
lére kebeléből szakemberekkel bővített, de esetenként a kiküldetés 
természete szerint korlátolt hatáskörű szakbizottságokat küld ki. 
Ezek időnkénti összeszerkesztése, meghívása, valamint feladatainak 
előleges megszabása a felügyelő illetve az alelnök joga, ki egyút
tal a bizottságok jelentéseit, munkálatait átveszi s a teljes gyűlés 
elé terjeszti.

6. §. A felügyelő bizottság működéséről a fentartó egyházme
gyék közgyűlésein számol az által, hogy a Nt. Esperes urak elnöki 
jelentéseik keretébe a főgymnasium ügyeit fölveszik, s ha szüksé
ges, részletesen megokolják a felügyelőség egyes intézkedéseit.

7. §. A felügyelő bizottság választott tagjainak ideiglenes vagy 
végleges akadályoztatása esetén a felügyelő fölhívja a fentartó egy
házmegyéket az intézkedésre s befolyásuk további gyakorlására.

8. §. A felügyelő saját hatáskört ben gondoskodik arról, hogy 
az ülések tárgyalása s intézkedése minő arányban s minő esetek
ben légyen a nyilvánosság előtt kőztudomásra hozva s netán hamis 
értelmezés, vagy ferdítés esetén helyesbítve.



Érettségi Vizsgálat az 1895 - 0 6  fcagévben.
A szaivasi főgymnasium VIII. osztályába 1895—96-ra bejegy- 

zott s nehány az érettségi ismétlésére utasított tanuló — számsze
rűit 37 ifjú — ápril 15-én az igazgató előtt kijelenté az érettségi
hez járulásra vonatkozó szándékát. Ezek előzetesen megállóit osz
tályvizsgálat után május 19. 20. 21. 22. 23. írásbeli vizsgálatot tet
tek. Az írásbeliek a tömegre való tekintetből a „Ministeri Utasítá
sok“ értelmében tanári ellenőrzés mellett három teremben folytak le.

A szóbeli érettségit előző bizottsági értekezlet az Írásbeli dol
gozatok elégtelensége miatt három tanulót a szóbelihez bocsátható
nak nem találván, 34 itju járult június 22. 23. 24-én a szóbelihez.

Az érettségi végeredménye a következő :
a) Jelesen érettek: Hoffmann Lajos, Petrovics György, Po- 

nyiczky Lajos, Schenk Jakab, Szalay Sándor, és Wickert Henrik.
b) Jól érettek: Áron Izidor, Darányi István Goldberger Ödön, 

Marcsek Ferencz, Morava Károly, Nuszbek Sándor, Pálka Pál, 
Sárkány János, Zagajcsán János.

c) Egyszerűen érettek : Acsay Lajos, Balogh Alajos Bartha Já
nos, Braun Dezső, Droppa Samu, Fisbein Aladár, Hudecz Richard, 
Kincses Elemér, Kos tyúk János, Kralovánszky Imre, Lózsa Jenő, 
Party József, Purgly János, Robicsek Jenő, Tessényi Károly.

Az érettségi eredménye tehát számadatokban a következő •
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Vajha a választott életpályán életrevalóságuk által is bebizo
nyítanák értelmi s erkölcsi érettségüket mindazok kik intézetünkből 
szerencsekivánataink mellett ezúttal kiléptek!



Éífee^ifeeg &z 1896 97-P8 ébíéozó^ íő Í.
A szarvasi főgymnasiumba 1896—97-re belépők iratkoznak 

szeptember 3. 4. 5. 6. napjain. Szeptember 7-kén megkezdjük a 
köztanitást.

Ezt előzőleg a múlt tanévről vizsgálatlanul mai adottak utóla
gos vizsgái lesznek az I—IV osztálybelieké szeptemb. l.az V—VIII. 
osztálybelieké szeptemb. 2. Ezen napokon jelentkezni tartoznak úgy 
nyilvános mint magános tanulóink, valamint azok is, kik akár tanár
kari, akár főhatósági engedéllyel javító vizsgát tenni jogosultak.

Ezen szabott időben meg nem jelenők, ha vizsgára kötelezet
tek, maguknak tulajdonítsák a fölvétel minden további akadályait 
és nehézségeit.

A középiskolai törvén}  ̂ szerint egy-egy osztályban 60-nál több 
tanuló fölvehető nem lévén, a megkésve jelentkezők könnyen vég
kép kiszorulnak intézetünkből. Magántanulók a tantermekben helyet 
nem foglalván, jelentkezésük október 10-kéig nyitva van.

Beiratkozásra nálunk első Ízben jelentkezőknél a t. ez. szülők, 
vagy gyámok jelenléte szükséges, legalább igen kívánatos. A fölvé
telre jelentkező magával tartozik hozni a fölvétel jogalapjául szol
gáló törvényes bizonyítványt (nem időszaki értesítőt!) a születési 
okiratot s a himlő-oltási, vagy újra oltási bizonyítványt. Az I. osz
tályba 9 éven alóli s 12 éven túli gyeimek a törvény értelmében 
föl nem vehető. Gyenge bizonyitványnyal az I. osztályba fölvétetni 
óhajtók díjtalan vizsgálatnak leszvek alávetve.

A főgymnasiumba belépni óhajlók fizetik az előbbi tanévek 
érlesilőiben közölt díjosztályok szerint a tandíjakat. Miután azon" 
ban kilátásunk van aria, hogy a következő tanév folyamán meg
kapja intézetünk a szerződésileg kikötött teljes államsegélyt; tehát 
fentartá magának az intézet kormányzó testületé, hogy szeizett 
értesülése alapján a tandijakat méltányosság szerint arányosítsa. 
Az e tárgyra vonatkozó intézkedés a helyi és vidéki lapokban 
azonnal közölve lesz, a mint az intézet felügyelősége megállapo
dásra jut.

Az alumneumba lépők fizetik tiz hónapra az eddigi 35—50 
forintnyi dijat, a mint szegénységüket okmányokkal bizonyítják, 
vagy nem. Ki esteli étkezést is akar magának biztosítani, az fizet 
tiz hóra 34 forintot.
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Az V. VI. VII. Vili. osztálybeli ifjak akár tanulni óhajtják a 
görögöt, akár a tárgy alól felmentést kivannak, mindenkor t. ez 
szüleik Írásos beleegyezését tartoznak fölmutatni az igazgató s ősz 
tálytanár elolt.

Kik a zongorázást az intézetben tanúlni óhajtják — ha ugyan 
kezdők, vagy egy vivású haladók csapatába beoszthatok lesznek 
— tiz hóra 30 forintot fizetnek félévi részletekben. A franczia nyel
vet tanulni óhajtók 10 forintot, a gyorsírást tanulók 4 forint o 
fizetnek fejenkint tiz hónapra. A beiratkozó egész évi kötelezett 
ség terhe mellett vehető csak be e csapatokhoz.

Belépéskor az összes dijak, valamint a február elsején beszol
gáltatandó félévi dijak is pontosan fizetendők. Nem fizetők nem 
foglalhatnak helyet a tantermekben s az intézetből eltávolodni 
kénytelenek, ha a fizetési határidőt meg nem tartják.

Kik az intézettől bárminő kedvezményt kérni kívánnak, azok 
kellőleg fölszereit kérvényeiket legkésőbb augusztus 22-kéig a fel
ügyelő bizottság elnökségére czimezve az igazgatónál adják be. 
El nem intézett vagy megkésett kérvény nem lehel ok arra, hogy 
a tanulót befizetések nélkül az intézet kötelékébe fölvegyük.

Kik gyermekeiket nálunk elhelyezni óhajtják s előzetes tájé
kozást kívánnak, az illető .osztálytanár urakhoz forduljanak bélyeg- 
zett és válaszhoz is kellő levélbélyeggel ellátott soraikkal. Az óva 
tosság követelménye az, hogy a lakást kereső tanuló ne hízza 
magát a véletlenre s ne engedjen a vasútnál s vendéglőben tola
kodó ajánlatot tevők hívásának. Évente sok ízetlenség támad abból, 
hogy lábatlanban fölfogadott lakások és kedvezőtlen lakásvis/o- 
nyok utóbb czélszerütleneknek bizonyulnak s még is az önkényt távoz
ni óhajtók a szóbeli szerződés alapján tiz hónapra kötvén le magukat 
a lakásadókkal szemben utóbb kárpótlás fölajánlása mellett is alig 
szabadulhatnak elfoglalt helyeiktől. Sokat határoz a tanuló élet
sorsa felett az, hogy hol, kiknél s kikkel lakik. Értelmesség. jel
lemalakulás, következetes munkásság, háboritlan nyugalom és tel

jes szabadság sokban a jól megválasztott lakás és lakótársak gondol
kodásától, életirányától, közhangulatától függ. Ezek figyelembe 
vételét az ide jönni kívánóktól tisztelettel kéri.

Szarvason, 1896. junius 26.

B E N K A  GY U L A
igazgató-tanár.
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