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Szarvas virágos mérges növényei.*)
A virágos növények nagy szerepeljátszanak az emberi 

társadalomban s a népek életében. A mai gyógyászat gyó
gyító anyagát majdnem kizárólag a növényországból kapja, 
A keleti népek, különösen a japánok és chinaiak annyira 
szeretik a virágos növényeket (virágokat), bogy olt a nép 
minden virágfajhoz zarándokol annak virágzásakor. A ró
zsát például, mely a chinai birodalom legrégibb és leg
nagyobb bölcsészének Confuciusnak kedvelt virága volt, 
Chinában már a legrégibb időben ápolták. -— A ebinai 
császári könyvtárban 1500 kötet a növénytanról és virág
ápolásról szól. így van ez kisebb nagyobb mértékben nálunk 
is. Alig van családi vagy népünnep, a melynél virágok ne 
szerepelnének.

De ki gondolná, hogy a legszebb virágokat viselő 
növények olyan anyagokat tartalmaznak, melyek az ember 
szervezetére károsan hatnak ; kigondolná, hogy ezen szép 
külső mez sokszor milyen halálos mérget tartalmaz.

Ali a czéljuk és hivatásuk ezeknek a mérges anya
goknak? Erre biztosan nem felelhetünk. Mondják néme
lyek, hogy számos növényt a benne levő mérges anyag 
óvja meg az állatok pusztításától, s ezt abból magyaráz
zák, hogy sok mérges növény kellemetlen bűzös szagot 
áraszt (pl. a Beléndek) s ezeket az állat kellemetlen sza

*) „Szarvas virágos mérges növényei“ ismeri elésénél a következő 
müveket használtam forrásokul :

1. Korén István-féle „Herbnrium“-ot. — 2. Slrasslmrger : „Lehrbuch 
der Botanik für Hochschulen“ czimü könyvét. 3. Diószegi S. és Fazekas 
M : „Magyar füvószkönyv“-ét. 4. Cserei-féle „Növény határozó“-t. 5. Pokorny : 
„Pflanzenkunde“ czimü könyvét. 0. „Természettudományi küzlöny“-t.
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guk miatt rendesen bántatlanul hagyja. Sok esetben azon
ban egészen rejtélyes marad előttünk, hogy bár a mérges 
növénynek észrevehető szaga nincsen, az állat mégis kike
rüli. Ilyen pl. a Fekete Hunyor. Ezek az anyagok, mint
hogy igen gyakran a növények gumóiban és magvaiban 
fordulnak elő és nitrogén tartalmú rezerv anyagok, való
színűleg a fiatal csírázó növénykék tápanyagául szolgálnak 
mindaddig, mig a gyököcske annyira meg nem erősödik, 
hogy a táplálékot a földből szívhatja fel magának.

A növényekben általában a következő ható anyagok 
fordulnak elő : Gyanták, savak, zsíros- és illanó olajok, 
cserző anyagok, glykozydok és alkaloidok. — A glykozy- 
dok és alkaloidok legfontosabb anyagai a gyógytannak, de 
ezek egyszersmind mérges anyagok is.

A mérges anyag erősségét az éghajlati és helyi viszo
nyok legjobban befolyásolják. Némely növény művelés 
folytán sokszor vagy egészen elvesziti mérges anyagát, 
vagy ez benne a minimumra redukálódik, pl. a Piros 
Gyűszűvirág (Digitalis purpurea); másokban ellenben épen 
művelés által szaporodik meg ez a mérges anyag.

A mérges anyag mennyisége és erőssége továbbá 
az illető növény korával rendesen emelkedik; példa 
erre a Kerti Mák (Papaver somniferum), melyben fejlődé
sének első szakában a mérges anyag majdnem egészen 
hiányzik és csak fejlődésének további időszakában lép 
fel benne az opium egyik alkaloidja, a morfium.

Szarvason vadon és művelve a következő virágos 
mérges növénycsaládok fordulnak elő és a következő nö
vényfajokat tartalmazzák. *)

A N yitvaterm ők (Gymnospermcié) közül mint mérges 
növények felemiitendök:

A Tiszafafélék (Taxaceaé) : Tiszafa (Taxus baccata. L.)
A Czyprusfafélék (Cupressaceae) : Nehézszagu Boróka 

(Juniperus Sabina L.)
Az E g yszik ű ek  (Monocotyledones) közül :
A IAliomfélék (Liliaceae): Gesner Tulipán (Tulipa Ges- 

neriana. L) Császárkorona (Frittillaria imperialis. L.)

*) Mellesleg megjegyzem, hogy összehasonlít ás kedvéért minden 
növény családnál külön felemlítem a családba tartozó többi mérges nö
vényeket is, melyek Szarvason nem fordulnak elő.



A Ttiknia félék (Smilacrao). Májusi Gyöngyvirág (Con vallaria 
majális. L.) — Szarvason nem fordul elő : Őszi Kikirics 
(Colchicum autumnale L.), Fehér Zászpa (Veratrum album 
L.), Négylevelü Csillár (Paris quadrifolia).

.1 Konty virágfélék (Araceaé) nálunk nem fordulnak elő, 
ezekből mérgesek: Foltos Kontyvirág (Arum maculatum 
L.) és Mocsári Sárkánygyök (Calla palustris. L.).

A Pázsitfélék (Graoiinaceaé) nagy családjából mérgesek : 
Szédítő- és Lenlakó Vadócz (Lolium temulentum L. et 
Lolium linicolum. A. Br.), melyek azonban Szarvason nem 
találhatók; utak mentén előfordul ugyan az Évelő Vadócz 
(Lolium perenne L.), de ez nem mérges.

A K étszikű sza b a d sz irm u a k  és szirom ta lan ok  (Dícoty- 
ledones, choripetalae) csoportjában mérgesek:

A Szeg fii félék (Curgophyllaceae): Vetési Konkoly (Agros- 
temma Githago L.), Tajtékzó Szappanfii (Sapponaria offi
cinalis L.).

A Boglárka félék (lianunculaceae) családjába igen sok 
mérges növény tartozik ; Szarvason a következők fordulnak 
elő: Iszalag (Clematis Vitaiba. L), Sárga Virnáncz (Tha- 
lictrum flavum. L.), Tavaszi és nyári Hérics (Adonis ver- 
nalis L. et Adonis aestivalis. L.), Tavaszi Boglárka (Ranun
culus aquatilis L.), Saláta B. (B. Ficaria L.), Sokvirágu 
B. (B. polyanthemus. L.), Sertés B. (B. sardous. Cranz.), 
Szironta B. (B. repens L.), Mezei B. (B. arvensis. L.), 
Villás B. (B. pedatus W. K.), Változó B. (B. auricomus. 
L.), Szarkaláb (Delphinium consolida. L.), Keleti Sarkvi
rág (Delphinium orientale Gay), Fekete Hunyor (Hellebo- 
rus niger L.), Nagyon mérges aTorzsika Boglárka (Banun- 
culus sceleratus L.), — Mérges Boglárkák, melyek Szarvas 
flórájában nem fordulnak elő, a következők: Farkasölö 
Sisakvirág (Aconitum Lyeoctomum. L.), Katika Sisakvirág 
(Acon. Napellus. L.), Ezek Magyarország éjszaki és keleti 
vidékein közönségesek, és nagyon mérgesek. Mérgesek 
m ég: Ligeti Kökörcsin (Anemone nemorosa. L.), Leány 
Kökörcsin (An. Pulsatilla. L.), Béli Boglárka (Ranunculus 
acer. L.) s több más Ranunculus faj. — Mocsári Gólya- 
hir (Caltha palustris. L.), Zöld Hunyor (Helleborus viri
dis. L.).

A Mákfélék (Papaveracead): Kerti Mák (Papaver somnife-
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rum L.), Mezei Pipacs (P. Rhoeas. L.), — Itt elő nem 
fordulnak: Füstikés Keltike (Corydalis capnoides. Wahl.), 
Vérehulló Fecskefü (Chelidonium május, L.).

Az Ibolya félék (Vtolaceae): Szagos Ibolya (Viola odo- 
rata. L.), Háromszinü Ibolya (V. tricolor. L.).

A Rutafélek (Rufaceae): Szagos Ruta (Ruta grave- 
olens. L.).

Az Anakardfélék (Anacardiaceae):  Eczetfa (Rhus cori- 
aria. L.) Nálunk elő nem fordul a: Mérges Szömörcze 
(Rhus Toxicodendron L.).

A Kecskerágó félék (Celastraceae): Kecskerágó (Evony- 
mus europeus. L.)

A Babérfélék (Thymeleaccae) Szarvason nem fordulnak 
elő. Mérgesek: Farkas Boroszlán (Daphne Mezereum. L.), 
Henye Boroszlán (D. Cneorum. L.), Babérka B. (D. Lau- 
reola. L.)

Az Ebtejfélék (Euphorbia ceaé) : Napraforgó Eblej (Eu
phorbia helioscopia. L.), Nagylevelü Ebtej (E. platyphylla. L.;, 
Mocsári E. (E. palustris. L ), Czipruslevelü E. (E. Cyparys- 
sias. L.), Kissár E. (E. Esula L.), Veszös E. (E virgata. 
W. K.), Fényes E. (E. lucida W. K.), Sarlós E. (E. falcata 
L.), Közönséges Ricinus (Ricinus comunis. L.). — Itt nem 
fordul elő az : Évelő Szélfü (Mercurialis perennis. L.), 
Egynyári Szélfü (Merc, annua. L.).

A Borostyán félék (Araliaceaé): Repkény Borostyán 
(Hedera Helix. L.).

Az Ernyősök (Umbelliferae): Foltos Bürök (Conium 
rnaculatum. L.), Mérges Bolonyik (Sium latifolium. L.), 
Vizi és Közép Bösövény (Oenanthe aquatica. L. et Oe. 
media. L.). Itt nem fordul elő a Mérges Csomorika (Cicuta 
virosa L.), Keskenylevelü Bolonyik (Berula augustifolia. L.), 
Mérges Ádáz (Aethusa Cynapium. L.).

A Mandola félék (Amygdalaceae) :  Vad/Meggyfa (Prunus 
Padus L.) kevés kék savat tartalmaz, mérgesebb az itt 
elő nem forduló : Prunus Laurocerasus. L.

A Pillangósak (Papilionaceae): Fái Zanót (Cytisus La
burnum. L.), Pukkantó Dudafürt (Colutea arborescens. L.), 
Tarka koronafürt (Coronilla varia. L.). — Szarvason nin
csen : Az Alpesi és Piros Zanót (Cytisus alpinus. L. et C. 
purpureus. L.).
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A Fakinfélék (Loranthaccae): Fehér Fagyöngy (Viscum 
album. L) Szarvason nem fordul elő.

A Hólyagfafelek (Staphyleaceae): Hólyagfa (Staphylea 
pinnata. L.).

Az ö sszen ő tt  szirm uak (Gamopetalae) csoportjában:
A Hangafélék (Ericaceae) Szarvason nem fordulnak 

elő. Mérgesek : Rhododendron, Mocsári Rozsdabura (Ledum 
palustre. L.), Heverő Azalea (Azalea procumbens. L.).

A Kankalinfélék (Prhnulaceae) : Mezei Tikszem (Ana- 
gallis arvensis. L.), Szarvason nincsen a : Ligeti Fürtszi
rom (Cyclamen europeum. L.), mely nagyon mérges.

Az Apocinumféle'k (Apocynaceaé): Európai Orleander 
(Nerium Orleander. L.).

A Krépinfélék (Asdepiadaceae.), Itt nem fordulnak elő. 
Mérgesek a következők: Pamut Krépin (Asclepias syriaca 
L.), Közönséges és Méregölö Cynanchum (Cynanchum 
Vincetoxum. L. et C. laxum. Bartl.).

A Solanumfélék (Solanaceac) : Közönséges Dohány
(Nicotiana Tabacum. L.), Keserüédes Csucsor (Solanum 
Dulcamara, L.), Fekete Csucsor (S. nigrum. L.), Burgonya 
(S. tuberosum. L.), Beléndek (Hyoscyamus niger. L.), 
Maszlagos Redöszirom (Datura Stramonium. L.), — Itt 
nem fordul elő : Maszlagos Nadragulya (Atropa Bella
donna. L.), mely nagy mértékben mérges.

A Tátogatok (Scrophulariaceae): Orvosi Csikorka (Cra- 
tiola officinalis. L.), Piros Gyürüvirág (Digitalis purpu
rea. L.).

.4 Tökfélék (Cucurbitaceae): BüdösFöldi-tök (Bryonia 
alba. L.), — Szarvason nem fordul elő a: Kétlaki Földi
tök (Bryonia dioica. Jaqu.).

A Fészkesek (Compositae) nagy családjának igen ke
vés mérges növénye van, de annál több orvosi (offici
nalis) növény ebbe a családba való. A nagyon mérges 
hatású: Méreg Saláta (Lactuca virosa L.) itt nem fordul 
elő. Szarvason meg van a kevésbbé mérges : Keszeg Sa
láta (Lactuca Scariola. L.) és a Szálaslevelü Saláta (L. 
saligna. L.).

Ebből a rövid áttekintésből láthatjuk, hogy Szarva
son összesen 23 virágos mérges növény család fordul 
elő. Legtöbb mérges növényt az igen nagy Boglárka-
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félék, Ebtej félék és Solanumfélék családjában találunk. 
Igen kevés mérges növény családot lehet felemlíteni, 
melynek képviselői a szarvasi flórában ismeretlenek len
nének.

Ezen mérges növények legtöbbjét kerteinkben fel
találhatjuk, hol mint kedvelt dísznövények vagy cserjék 
tenyésztetnek.

A vadon élő növényeket az eke megritkitotla, nem 
akarom mondani egészen kipusztitotta; s kiszorította 
mezsgyékre, utfélékre, temetőkbe, elhagyatott helyekre, 
egyes kisebb kiterjedésű gyepes vagy mocsáros helyekre ; 
a földművelőnek azonban, még jelenleg is elég sok bajt 
okoznak a gazként előforduló mérges növények a szán
tóföldeken, s a vetések között.

A következő részben áttérek az itt felemlített, Szarvas 
határában előforduló mérges növényeknek rendszeres leí
rására.

f l .  S Y m n o s P e r m a e - ( N y i tv a te r m ő i* .)

1. család: Taxaceae. Rich. Tisza félék.
Fás növények, leveleik tüalakúak, vonalasak, laposak, 

felül fényesek, alul sárgás zöldek. Virágaik kétlakiak. Ter
mésük bogyó.

Taxus baccata. L. Tiszafa. — A Tiszafa 3—10 m. 
magas veresbarna törzszsel bir.Levelei merevek, fésűsen 
kétsoruak, virágai, melyek elég korán nyílnak (ápr. — 
máj.), levélhonaljiak, kétlakiak. A himvirágok apró bar
kákban állanak, a porzók száma tíz, melyek egy falkát 
képeznek; a termös virágok magánosait, a bibe ülő. 
Termőlevelek hiányzanak, a maglepel meghusosodik, ke- 
helyformát vesz fel s körülfogja a magot úgy, hogy csak 
vége látszik k i; termése piros bogyó. Fiatal hajtásai, le
velei s magvai mérgesek, a piros maglepel azonban nem 
mérges. Található gr. Bolza Pál virágoskertjében.

2. család : Cupressaceae. Rich. Cziprusfa félék.
Fás, cserjés növények. Leveleik rhomb- vagy lándzsa 

alakúak, négysoruak. Virágfl^Sflfcétlakiak.
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Juniperus Sabina. L. Nehézszagu Boróka vagy Czip- 
rusfenyö. A Cz. f. cserje, ágai felegyenesedök, szára he
verő, levelei rhomb alakúak s fedelékesen fedik egymást. 
A himvirágok barkája tíz pikkelylevélböl áll, porzók szá
ma 3 vagy 5 ; a porzók szálai összenőttek — egyfalká- 
sok, — porhonjai szabadok. Termése bogyó, melynek 
felső felületén három barázdát látni. Virágai április s 
május havában nyílnak. A Cziprusfenyönek minden 
része mérges. — Itt ott kertekben található.

3. család : Liliaceae. DC. Liliomfélék. —
A Liliomfélék nedvdús, többnyire évelő hagymákkal, 

egyszerű épszélü levelekkel ellátott egyszikű növények. 
Hat levélből álló leplük (perigon) két körben van elhelyezve, 
párta nemű s alsó állású (hypogyn), a lepellevelek hegye 
vastag s kihajtott. Porzók száma hat, szintén két körben 
elhelyezve. Termésük háromrekcszü tok. Magjuk endos- 
permája gazdag olajnemü anyagokban. Mérges bennük a 
„paradin“ anyag.

Tulipa Gesnrriana. L. Pompás Tulipán. Ezen 30 cm. 
magas dísznövény keletről származott mi hozzánk (török 
uralom alatt), jelenleg kerteinkben gyakori. Mérges hagy
mája tojásdad alakú, gesztenye-barna külső héjjal. A 
szár egy magános harangidomu virágot és kevés hosszú 
tojásalaku, a szárat hüvelylyel körülölelő levelet visel. 
A Tulipán hat nagy porodával és egy bibeszál nélküli ter
mővel b i r ; termése háromrekcszü tok. Többnyire már 
áprilisban virágzik.

Fritillaria imperial is. L. Császárkorona. A Cs. ere
deti hazája Persia, most azonban mint kedvelt dísznö
vény ép oly gyakori kerteinkben, mint az előbb leirt 
Tulipán. Évelő hagymája majdnem gömbalaké s mérges 
nedvet tartalmaz. Földalatti szára 50 —80 cm. magas, 
sűrűn levelekkel fedett, ^ n k  a szár felső része kopasz,

ß . (Jngiospermae. (Zárva fermől*.)
I. Monocotyledons^. (Egyszikűéig
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levéltelen s csúcsán egy gazdag levélkoronát (üstöket) 
visel, alatta pedig a gyűrűsen elhelyezett harangidomu 
virágok csüngenek le. A szárlevelek szálas-lándzsásak. 
Virágai sötétsárgák. Minden lepellevél alján (tövében) 
egy mézgödröcskét találni. A Császárkorona április s má- 
jus-ban virágzik.

4. család : Smilaceae. R. Br. Tukmafélék. —
A Smilaceák kúszó tökével (rhizoma), hat levelű alsó 

állású lepellel ellátott növények. A virág rendesen nem ma
gános, hanem fürtös. Porzók száma hat, termésük bogyó.

Convallaria majális. L. Májusi Gyöngyvirág. A Gyöngy
virág mérges földalatti tökével s rendesen két kerülékes 
tölevéllel bir. Földfeletti szára levéltelen, 8 —15 cm. 
magas, melynek hegyén a fürtös egyoldalra hajló harang- 
alakú fehér virágok foglalnak helyet. A lepel egy levelii, 
hat fogú. Termése háromrekeszü piros bogyó. Ezen 
kedves illatú növény nálunk május s június hónapokban 
virágzik. Kerteinkben művelve s vadon árnyékos helyeken 
az Annaligetben található.

II. D ico ty le d o n e^ . (^ é fc ^ z i^ iie^ .)
a. C horipetalael (S za b ad szirm u ak  é s  sz irom ta lan ok .)

5. család : Caryophyllaceae. Fenz. Szegfüfélek.
A Szegfüfélék füvek, ritkán cserjék, átellenes épszélü, 

gyakran lándzsás levelekkel. A virágok szabályosak (acti- 
nomorphok), némely fajnál zöldesek, rendesen azonban 
fehér vagy más élénkszínü pártával, felső állású mag
honnal. A kehelylevelek és szirmok száma öt, a por
zóké tiz. Termésük egyrekeszü fogásán nyíló tok, mely
ben több mag egy középponti oszlop körül van elhe- 
helyezve.

Agrostemma Githago. L. Vetési Konkoly. A V. Konkoly 
50—80 cm. magas egynyári dudva, mely búza között 
gyakori. Szára s keskeny szálas levelei szőröktől moly- 
hosak. Lilapiros szinü virágai magánosuk, hosszú kocsá- 
nuak. A kehelylevelek hosszabbak a sziromleveleknél.



A sziromlevelek kihajlók s kicsipettek. Termése egy üregű 
öt foggal nyíló tok. Magjai mérgesek, mérges bennök a 
„githagin“. Konkolyos gabonalisztböl sütött kenyér bar
nább szinü, csípős izü s bóditó hatású.

Saponaria officinalis. L. Szappanfü. A Szappanfii 
3 0 —50 cm. magas, kertekben fordul elő. Virága fehér 
vagy pirosló. — A benne előforduló „saponin“ erősen 
hat az izmokra s ezen oknál fogva a mérges növények 
közzé soroljuk.

6. család : Ranunculaceae Juss. Boglárka félek.
A Boglárkafélék fünemü növények, ritkán felfutó cser

jék. Levelei rendesen tenyeresen hasogatottak, nyelük hü- 
velyalakulag kiszélesedik, a levelek pálhátlanok, némely 
fajnál átellenesek (Clematis-félék). Virágai jól kivehetők 
vagy magánosán állók vagy virágzatot alkotnak. A virágok 
szabályosak vagy részarányosak (actinomorph-zygomorph), 
felső állású maghonnal. A virágrészek általában spirálisan, 
ritkábban körkörösen (cyclicus) vannak elhelyezve. A vi
rágburok egyszerű vagy kettős, utóbbi cselben a kehely 
gyakran párlanemü. A kehely (csésze) öt levelű; a szirom
levelek egy vagy több körben helyezkednek el, számuk 
változó, gyakran egészen hiányzanak. A porzók szabadok, 
számuk sok (sokporzósak). A termőt egy termőlevél al
kotja, a termők száma határozatlan; mindegyik termő egy 
bibével bir. Termésük makk, bogyó vagy tok. A Ranun- 
culaceak egyike a legnépesebb családoknak, a hová a lég
ióid) hazai mérges növényünk tartozik.

Clematis vitaiba. L. Szalag Bérese, Iszalag. A Sz. Bér
ese felfutó cserje, magassága sokszor 10 12 in., szára
barázdás, szőrökkel fedett. Levelei átellenesek, tojásda- 
dok, egy nyélen ötösével ülnek, ezen páratlanul szárnyas 
levelek segítségével kúszik. Virágzata bogernyö, virágai 
fehérek; párta hiányzik, a kehely (lepel) levelek pártane- 
müek, fehérek, mindkét oldalról molyhosak, számuk négy, 
ritkán több. Termése tollas, bóbitás. A Sz. Bérese keríté
sek alatt, bokrok között elég gyakori, júniustól augusztu
sig virágzik. Nedve veszélyesen mérges, hólyagot húz és 
gyuladást okoz a bőrön.

ThaHetrum favuin. B. Sárga Virnáncz. A S. Virnáncz 
évelő kúszó gyökérrel bir, levelei váltakozók, virágzata



12 —

buga. A lepellevelek sárgás szintiek, a porzószálak hosz- 
szuak, a termés háromszögletű makkocska, forgó és csőr 
nélkül. A rónaság nedves, mocsaras rétjein fordul elő ; 
Szarvason a városligetben, hol junius-juliusban virágzik.

Adonis vernalis L. Tavaszi Hérics. A T. Hérics évelő 
növény, mely szántóföldeken, tarlókon Kondoros környé
kén gyakori. Szára egyszerű vagy elágazó. Levelei sallan- 
gosak, virágai magánosuk, világos sárgák. A kehely öt moly- 
hos levélből áll, a párta 10—20 szirmú, a sziromlevelek 
lándzsások. A porzók és termők száma sok ; a termések 
egymagvu makkocskák. A virág rendesen délelölt 8 — 9 
óra között nyílik és délután 5—6 óra között záródik, éjjel 
s nedves időben lekonyul.

Ádonis acstiralis L Nyári Hérics. A Ny. Hérics veté
sek között közönséges ; mig a Tavaszi Hérics április-má
jusban virágzik, addig a Nyári Hérics május-juniusban. A 
Ny. Hérics egyévi növény, skarlátpiros, aljukon gyakran 
folttal ellátott virágokkal. Az öt kehelylevél kopasz, nem 
molyhos.

Ranunculus aquafilis. L. Tavaszi Boglárka. Található 
árkokban csekély vizek iszapjában. Szárai a vizen hossza
san elnyúlnak ; a vízből kiérő levelek vese alakúak, három
négy karélyuak, a viz alatt lévők sallangosak. — Viz alá 
merült levelei, mikor a nap az árkokat kiszárítja s a nö
vényt már nem többé a viz, hanem csak az iszap tartja, 
elszáradnak s a növény vese alakú leveleket hajt. Virá
gai fehérek, közepe sárgás. A tojásdad alakú sziromleve
lek mézgödörrel vannak ellátva.

Ranunculus Ficaria. L. Saláta Boglárka. A Körös part
ján s az Annaligetben fordul elő. Évelő tőkéje gumós, 
szárai alacsonyak, levelei hosszú nyelnek, szivalakuak ; az 
alsók öblösek, a felsők szegletesek, húsosak. Virága sárga, 
8 —12 szirom levélből s többnyire háromlevelü kehelyböl 
áll. Márcziustól-májusig virágzik.

Ranunculus scelcralus. L. Torzsika Boglárka. Gyökere 
bojtos, egy nyári; szára felálló, elágazó, leveles; levelei 
tojásdadok, háromhasábuak, a felsők épélüek, húsosak. 
Virága apró, alig 3—(j mm. átméröjüek, halavány sárgák, 
a kehelylevelek hátragyürtek. Ezen növény minden része
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fi agyon mérges, miért is vizi méregnek nevezik. Található 
a vasúti állomás mellett iszapos helyeken, de ritkán.

Ranunculus polyanlhcinus. L. Sokvirágu Boglárka. Ezen 
növény évelő bojtos gyökérrel bir; szára felegyenesedő, felül 
elágazó barázdás, indákat nem visel. Az alsó levelek te
nyeresek, három karélyuak, a felsők sallangosak. Virága 
sárga, kelyhe elálló. — Útfélén s árokpartokon fordul elő.

Ranunculus repens. L. Boglárka Szironta. Szára felálló 
barázdált, tövön ostorindás. — Levelei hármasok, három 
metszésüek. Virága sárga s kelyhe épen úgy eláll, mint 
az előbbinél. Kertekben sokszor a teljes virágú szokott 
előfordulni. — Ezen évelő növény Szarvason vizenyős 
helyeken mindenült elö-fordul.

Ranunculus sanlous. Cranz. Sertés Boglárka. Egynyári 
növény; levelei hármasok, néha kétszer hármasok. A ko- 
csán barázdás; virága sárga, kelyhe hátragyürt. Halász- 
teákén, gyepes helyeken található s májustól augusztusig 
virágzik. Virága néha „teljesedik“ mint a B. Ficariaé.

Ranunculus arvensis. L. Mezei Boglárka Szára felálló 
barázdás, elágazó, nem indás. Tölevelei szálas lándzsások, 
szárlevelei hármasok és nyelesek. Virágai aprók, sárgák, 
a kehely elálló ; magvai tüskések, nagyok. Ezen egynyári 
növény nálunk müveit földben fordul elő.

Ranunculus pedatus. W. K. Villás Boglárka. Évelő 
gyökere bütykös nyalábos. Szára s levelei szőrösek; töle
velei ölbefogottan sallangosak. Virága sárga. Gyepes he
lyeken az ó-temetőben fordul elő és április—májusban 
virágzik.

Ranunculus auricomus. L. Változó Boglárka. Tölevelei 
szívalakuak vagy veseidomuak, bevagdaltak, nyeletlenek, 
szárölelök. Virága vagy szirom nélküli, vagy 3 5 szirmú.
Árnyas helyeken az Annaligetben fordul elő.

Delphinium consotida. L. Szarkaláb. A Szarkaláb egy
nyári, búza között, útféléken előforduló fünemü növény. 
Szára felálló, elágazó ; levelei tenyeresek, szálas sallangok
kal. Virágai kétoldali részarányosak. A szirmok sarkan
tyúja a kehely sarkantyújába van dugva; virága azúrkék. 
A sarkantyúban gyűlik meg a virágméz. Termése kopasz 
tüsző. — A szarkaláb júniustól augusztusig virágzik.

Delphinium ontntale. Gay. Keleti Sarkvirág. — Nálunk
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müveit földeken, búza között fordul elő. Levelei megegyez
nek a szarkaláb leveleivel, azonban virágzata sohasem olyan 
ágas bogas, hanem hosszú tornyos fürtöt alkot. Virága min
dig sötétlila ; termése enyves borzas tüsző. Keletről szár
mazik s daczára nagy elterjedésének, csak az ötvenes évek
ben fészkelte be magát hazánkba.

Helleborus niger. L. Fekete Húnyor. A F. Húnyor ná
lunk néhol kertekben fordul elő. Évelő földalatti tőkéje van. 
Szára (tökocsánja) levéltelen, csupán 2 — 3 tojásdad murvá
val fedett. Tölevelei összetettek, börnemüek. Virága tetemes 
nagyságú, mely eleinte fehér, pirosló, később zöld. A kehely 
maradandó, mely körülzárja a termést. Enyhe télen már 
deczemberben virágzik. Két teljesen eltérő ható anyagot 
tartalmaz: a mérges „helleborein“-t és a kevésbbé mérges 
„helleborin“-t. Sokszor házi orvosszernek használva mér
gezést okozott.

7. család: Papaveracae. Juss. Mákfelék.
A Mákfélék csípős tejnemü nedvet tartalmazó fünemü 

növények. Száruk szőrös, váltakozó állású pálhátlan leve
lekkel fedett. Viráguk szabályos, kétlevelü kelyhük a virág 
kinyílásakor lehull, a párta négyszirmú, porzók száma 
sok, a maghon felső állású. Termésük tok, a magvak a 
betüremlett termőlevelek szélén erednek.

Papaver somniferum. L. Álomhozó (Kerti) Mák. A Kerti 
Mák egy 60— 70 cm. magas egy évi fünemü növény, ülő 
váltakozó fogasszél ü levelekkel. A magános virágok kinyílás 
előtt, bimbó állapotban lekonyúlnak, kivirágzáskor felegye
nesednek ; a kehely kinyíláskor leesik, pártája négylevelü, 
fehér vagy piros szinü. Keletről származott s most kel
teinkben közönséges. Keleten a zöld mákfejet (tokot) késsel 
meghasogatják, mire tejnemü folyadék áramlik ki belőle ; 
ez a levegőn megkeményedik s „ópium“ néven egyike a leg
régibb, leghathatósabb orvosságnak. Hozzánk Kis-Ázsiából 
hozzák, a honnan évenként vagy 200.000 klgrammot ex
portálnak. Többet produkál India, de ezt a chinaiak hasz
nálják fel. —- Az ópiumban az altató anyag a „morfium“, 
melynek felfedezése egyaránt káros, átkos és hasznos az 
emberiségnek. Igen mérges anyag, már kis adagokban halált 
okoz, — de csak azoknak, kik meg nem szokták már a 
morfium evést. A mohamedánok, mert nekik a bor ivás tilos,



izgató és lészegitö tulajdonságánál fogva, mint felvidító és 
gondüzö szert élvezik, de az egészségnek nagyon árt. A 
morfiumnál erősebb hatású még a „papaverin“, mely szin
tén opium alkaloid mint a morfium.

Papaver Rhoeas. L. Mezei Pipacs. Szintén egy évi, néha 
1 m.-nél magasabb alkalmatlan dudva, mely majdnem min
denütt vetések között található. A szár leveles, levelei egy
szerűen szárnyaltak; pártáj a piros. Sokmagvú termése visszás 
tojásdad alakú tok. Tejnedve mérges hatású.

8. család: Violaceae. D. C. Ibolya félék.
Az Ibolya-félék nálunk fünemü növények. É.- Amerika 

déli vidékein azonban cserje alakot öltenek. Részarányos 
(zygomorph) virágaik levelek hónaljában erednek. A leve
lek szív vagy lándzsa alakúak. Kelyhük öt levelii, a kebel y- 
levelek zsindely módjára borítják egymást; pártájuk öt 
egyenlőtlen levélből áll, melyek közül az egyik rendesen 
sarkantyus; a sarkantyú hátul a csészelevelek közt kibúvik. 
A maghon felső állású, együregű, 3 kopácsi! sokmagvú tok. 
Legtöbb faj indákkal bir, melyek helyenkint gyökereket 
bocsátanak és a következő évben virágokat is hajtanak. 
Némely Ibolya nedve csípős, hánytató vagy meghajtó, ez a 
„violin“ vagy az „ibolya-emetin“ anyag. Az Ibolyaféléket 
felosztjuk két alcsaládra, szárral bírókra és szártalanokra 
(caulescentes et acaulescentes).

Viola odorain. L. Jószagú Ibolya. Ezen kedves illatú 
évelő száriakul növény körteinkben s a temetőkben gyakori. 
Tőkéje gyökeredző indákkal bír, tölevelei bosszúnyelüek 
szívalakuak, veseképüek vagy tojásdadok, kopaszok. Virágja 
sötétkék; márczius— áprilisban nyílik. Virágkocsánja elvi
rágzás után a földre hajlik. Gyökere és magvai mérgesek.

Viola tricolor. I .  Háromszinü Ibolya. Szára felegyene
sedő, virága háromszinü, azonban a virág színe és nagy
sága változik. Kevéssé mérges. — Salicilsav tartalma miatt 
orvosi növény egyszersmind.

9. család: Rutaceae. Juss. Ruta félék.
A Rutafélék déli tropicus növények, nálunk csak kevés 

faj fordul elő. Fák, cserjék vagy füvek, szárnyalt, pálhátlan 
levelekkel. Termésük karélyos tok.

Ruta yraveolens. L. Szagos Ruta. Ezen 5 0 —60 cm. 
magas cserje nálunk kertekben fordul elő. Szára kopasz,
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elágazó. Levelei nyelesek, tojásdadok. Virágzata álernyő. 
A virágok június— július hónapokban virágoznak s a virág 
öt maradandó kehelylevélböl áll; az előbb kinyiló virá
gokban öt szirom cs 10 porzó, a később kinyilókban pedig 
négy szirom és 8 porzó van. A Sz. Ruta telve van gyógy
hatású illanó olajokkal, melyek azonban vigyázatlanul 
használva káros, mérges hatásúak

10. család : Anacardiaceae. Juss. Anakardféltik.
Pálhátlan váltakozó szárnyas levelekkel biró fák vagy

cserjék, sokszor aethericus olajmenelekkel. Virágaik aprók, 
a maghon felső állású. Termésük csontár.

Jihus coriaria. L. Eczetfa. Eredeti hazája D.-Europa, 
nálunk kertekben is elég gyakori. — 3 ni. magas fa szár
nyas levelekkel, csípős, kevéssé mérges nedvvel. Virágzata 
buga, apró piros virágokkal, szirmok száma öt, a kehely 
öt hasábu. Leveleit és ágait bőrcserzéshez, magvait keleten 
eczetsavanyitásra használják fel.

11. család : Celastraceae. R. Br. Kecskerágó félék.
Trópusi cserjék vagy fák, nálunk csak az egy Ivecs- 

kerágő fordul e lő ; átellenes egyszerű pálhás levelekkel. 
Virágzatuk bogernyős; termésük három — ötszeglelü tok.

Evonymus curopeus. L. Kecskerágó. A K. cserje, mely 
nálunk kertekben és a temetőkben fordul elő. Ágai négy- 
élüek vagy simák, néha bibircsesek. Virágai aprók, május— 
júniusban nyílnak ; szirmai hosszúkásuk, világos zöld szí
nűek. A maghon felső állású ; termése 3—5 szegletü tok 
A magvakat húsos élénk narancssárga maglepel veszi körül. 
Termése mérges, megrágva kellemetlen izü hányásra ingerel.

12. család: Euphorbiaceae. Juss. Ebtejfélék.
Az Ebtejfélék föképen tropicus növények, hol cserje 

vagy faalakot öltenek; nálunk dudvák, a hideg tájakon 
egészen hiányoznak. Sok forró övi ebtej a kaucsukot szol
gáltatja. A legtöbb ide tartozó növényekben elágazó csö
vekben, a háncs és kéreg sejtjei között, tejnemü nedv 
áramlik. A virágok többnyire egylakiak, álernyőkben álla
nak, szabályosak, felső állású maghonnal; több egy por- 
zós virágot, meg egy hosszú nyelű termös virágot közös 
harangforma virágburok veszi körül. Termésük háromre- 
keszü bibircses tok. Nálunk az ebtejnek számos faja isme-
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rctes; valamennyi faja mérges, még pedig részint a tej- 
nemű nedv, részint és főképen magvai mérgesek.

Euphorbia hélioscopia. L. Napraforgó Ebtej. Ezen egy
nyári növény müveit helyeken mint kellemetlen dudva 
nagy mennyiségben fordul elő s juliustól-szeptemberig 
virágzik. Virágzata álernyő, álernyöje rendesen ötsugaru. 
Gallérlevélkéi visszás tojásdadalakuak, a végeken fürésze- 
sek. Szárlevelei ékalakuak. Termése sima tok.

Euphorbia platyphylla. L. Nagylevelii Ebtej. Egynyári 
növény, júliustól szeptemberig virágzik. Álernyöje 4- 5 
sugarú. Gallérlevélkéi tojásdad alakúak, szőrös középérrel. 
Szárlevelei lándzsások, egyenlőtlen fürészes szélüek; az 
alsó szárlevelek visszás tojásdadok, tompák, nyélbe kes- 
kenyedök. — Termése szemölcsös. Található a halász
telki gáton.

Euphorbia palustris. L. Mocsári Ebtej. Évelő növény, 
bokros ujjnyi vastagságú szárral. Szárlevelei hosszu-lánd- 
zsások s rendesen épélüek, gallérlevélkéi tojásdadok. Ál
ernyöje sokágú, az ernyő alatt nőtt ágai meddők. Az al
föld mocsaras helyein közönséges, nálunk a halásztelki 
gát mocsáros helyein fordul elő; május-juniusban virágzik.

Euphorbia. Cyparissias. L. Farkas Ebtej vagy Cyprus- 
levelü E. — Tőkéje kúszó. — Szára körülbelül 30 cm. 
magas; szárlevelei keskenyek, szálasak s tompa végűek; 
gallérlevélkéi szív — vagy vese alaknak. Álernyöje 10 vagy 
több sugarú. Termése sima vagy szemölcsös. Száraz me
zőkön mindenütt előfordul, áprilistól júniusig virágzik.

Euphorbia Esula. L. Kissár Ebtej. Évelő kúszó tö
kével b ir; szára olyan magas mint az E. Cyp. — é. 
Szárlevelei szálas — lándzsások, nyeletlenek, puhák, pá- 
zsilzöldek. Álernyöje P> 10 sugarú, gallérlevélkéi szívala- 
kúak. — Termése sima. Található az Annaligetben és a 
halásztelki gáton.

Euphorbia virgata. IF. K. Vesszös Ebtej. Évelő, nem 
kúszó tökével. Levelei börneműek, sötétzöldek, lándzsások 
vagy szálasok. Töltéseken vetések közölt található s május- 
juniusban virágzik.

Euphmbia luciila. IF. K. Fényes Ebtej. Évelő kúszó 
tökével. Levelei lándzsások, börneműek, fénylők s kopa-

2
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szók. Halásztelki gáton nedves helyeken fordul elő s jú 
lius—augusztusban virágzik.

Euphorbia falcata. L . Sarlós Ebtej. — Egynyári 
növény. Szára felálló, alsó levelei ékidomuak, tompák, 
halaványzöldek ; a felsők lándzsa alakúak. Álernyöje 3—4 
sugarú, gallérlevélkéi szív vagy tojásdad alakúak. Termése 
sima. Tarlókon fordul elő s júliustól—októberig virágzik.

Ricinus communis. L. Közönséges Ricinus. A Ricinus 
egynyári dísznövény. Szára egyenesen felálló, hamvas 
szinü. Levelei fénylők, pajzsos tenyeresek, sallangai lánfl- 
zsásak. Egylaki. Virágzata ernyös, a lepel sárga szinü. A 
porzós virágban a lepel öt basábu, a porzók száma sok ; 
a termös virágban a lepel három hasábu. Termése tüskés 
tok, magvait éréskor széjjelrugja. Nálunk kertekben július—■ 
augusztusban virágzik. Magja halált okozó mérget tartal
maz, de nem mérges a belőle kisajtolt olaj, mely gyógy
szerül szolgál,

13. család: Araliaceae. Juss. Rorostyánfélék.
A Borostyán félék kisebb fáscserjék, több karélyú bőr- 

nemü levelekkel. A virág egyes részei ötös számban van
nak kifejlődve. Az Araliaceák főképen Ázsia trópusain 
otthonosak, nálunk csak a Repkény Borostyán fordul elő.

Heilcra Helix. L. Repkény Borostyán. Kúszó, légi 
gyökerekkel ellátott örökzöld cserje (jóllehet léggyökerei 
vannak, de azért nem élösdi). — Levelei különféle ala
kúak, az alsók 3 — 5 karélyuak, a felsők pedig tojásdad 
vagy lándzsa alakúak, börnemüek s kopaszok. — Virág
zata ernyő. Virágai tökéletesek s bennök az ötös szám 
az uralkodó, a maghon alsó állású. Pártája zöldes fehér. 
— Fekete bogyói mérgesek. Található minden erdőben a 
fákra vagy sziklákra kúszva ; nálunk a szabadban gyéren 
virágzik s akkor is csak október havában, gyümölcse 
azonban csak a következő esztendőben érik meg. Szarva
son gyakori kertekben.

14. család: Umbelliferae. Juss. Ernyösök.
Az ernyösök leginkább fűnemü növények, dudvák, 

hengeres vagy barázdás, belül üres szárral, mely bütyök
ből (nodium) és bütyök közötti részekből (internodium) 
áll. — Leveleik sokszorosan oszlottak s a tömlöalakulag 
felduzzadt levél hüvelyén ülnek, felfüggesztési pontjuk a
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bütyök. A kis virágok tökéletesek s egyszerű vagy ösz- 
szetett ernyőt képeznek, az egyes virágok actinomorphok, 
alsó állású maghonnal ; a virágok öt sziromból, öt por
zóból és egy kétbibeszárú termőből állanak, a kehely ren
desen elsatnynl. Termésük alulról felfelé két girizdre ha
sadó, olaj menetekkel ellátóit ikerszem.

Conium maculatum. L. Foltos Bürök. A F. vagy 
Pettyes Bürök gyakran 1 m.-nél magasabb dudva. Orsó- 
idomú gyökere kőt évi. — A jól elágazott szár belül 
üres, gyengén barázdás, kopasz, alján barnás vagy ve- 
reses foltokkal, felső ágai kékelök. Levelei halványzöldek, 
fényesek, többszörösen szárnyaltak. A fehér kis virágok 
ernyőket képeznek, melyek soklevelü gallérral bírnak ; az 
ernyő szélén álló virágok nagyobbak, mint a belsők. A 
szirmok visszás tojásdadok s kicsipettek, a csésze levelek 
elsatnyultak. Gyakran található elhagyatott helyen, föl
deken, árkokban. Julius s augusztus hónapokban virágzik. 
A Bürök egyike a legmérgesebb kábító növényeknek, szét
dörzsölve kellemetlen szagot áraszt; mérges benne a „co- 
niin“ anyag.

Siam latifolium. L. Mérges Bolonyík. Ezen növény 
évelő rostos gyökérrel s felálló szárral bir. Levelei egy
szerűen szárnyasak, lándzsásak, fűrészelt szélüek. Töve 
indás. — Ernyői laposabbak, mint a Büröké, virágai fe
hérek s mind egyenlők, a gallérkák sok levelüek. A M. 
Bolonyík junius—julius hónapokban virágzik. Iszapos he
lyeken a Bürökkel együtt szokott előfordulni. Szarvason 
leginkább árkokban Puszta-Kákán és Bikazug-ban.

Oman the aquatica. L. Vizi Haramag, Bösövény vagy 
Vizi Kapor. Terjedelmes mérges dudva, évelő orsó alakú 
rostos gyökérrel. A viz felett levő levelek szárnyaltak, a 
viz alá merültek azonban szálasak. Julius—augusztus hó
napokban virágzik ; a halásztelki gát alatti mocsarakban 
található, de ritkán. A ló állítólag szereti, mások szerint 
meg méreg neki. A juh és a szarvasmarha a füvet meg
eszi, később azonban a gyümölcs szaga elriasztja őket. 
Gyümölcse erős szagú, rossz izü és csipös.

Oenanlhe media. Gris. Közép Haramag vagy Bösövény.
Évelő, nyalábos, gumós gyökere van ; levelei szárnyal

tak, ernyői tömöttek G —9 sugárnak, egyenlőtlen kocsá-
2*



imák; külső virágai termösök, a belsők hintések (porzó- 
sak), és rövid koesánuak. Nálunk június—július hóna
pokban virágzik s együtt található a Vizi Haramaggal és 
szintén olyan ritka, de nem olyan mérges, mint amaz.

16. család: Amygdalaceae. Juss. Mandolafélék.
Fák vagy cserjék felső vagy középállású maghonnal, 

melyek különösen a mérsékelt öv alatt honosak és igen 
korán virítanak. — Virágzatuk csillagos vagy fürtös ; a 
kehely és párta öt levelű, porzók száma húsz, termésük 
csontár. Ezen családba tartozó növények sok gyantát, 
gummit, olajat, de mérges kéksavat (amygdalin) is tartal
maznak. Legnagyobb mennyiségben fordul elő a kéksav 
a Prunus Laurocerasus-ban, mely nálunk nem fordul elő. 
Található még a kéksav a nálunk is előforduló keserű 
Mandolában valamint a Vad Megyfában.

Prinnus Padus. L. Vad Megyfa vagy Zelnicze. A Zél
ni cze 9 —10 m.-nyi magasságot is elér, kertekben gyakori. 
Fehér virágfürtei lekonyulok. Levelei oválisak, fűrészeltek. 
Gyümölcse borsó nagyságú élvezhetetlen csontár. Kevés 
kéksavat tartalmaz.

16. család: Papilionaceae. L. Pillangósak.
A Pillangósak fák, cserjék vagy fünemü növények, 

páratlanul szárnyalt vagy ujjas jól kifejlődött lombleve
lekkel. A pálhák sokszor tüskékké alakúinak át. A rész
arányos (zygomorph) virágok ritkán magánosaié (fürt, fe
jecske, füzér stb.). — A kehely ölíbgú, az öt sziromlevél 
a kehely tövében ül. A sziromlevelek közül a felső a 
vitorla (vexillum), a két oldalsó a szárnyak (alae), a két 
alsó a csónak (carina). — Porzók száma tíz, melyek egy 
vagy két falkások; a két falkásoknál kilencz porzószál 
összenő egymással, a tizedik azonban szabad. Termésük 
két kopácsú rekesznélküli sok magvú hüvely (legumen). 
— Ide tartoznak a következő mérges növények :

Cytisus Laburnum. L. Fái Zanót. A F. Zanót tekin
télyes cserjévé fejlődik s mint díszcserje gyakori körte
inkben. Hármas levelei hosszunyelüek s oválisak. Virágai 
levéltelen lekonyuló fürtökben állanak, aranysárga színűek 
s virágzás idején (május) az egész cserje tele van sárga 
virágfürtökkel. A kehely kétajkú, a csónak tompa végű, 
egyfalkás. Termése több magvú hüvely. A F. Zanót nagyon



21

mérges, valamint mérgesek a többi nálunk elő nem for
duló Zanót-fajok.

Colutea arborescpns. L. Pukkantó. Dudafürt. Nyúlánk 
cserje, mely különben déli növény, nálunk kerteinkben, 
de vadon is található. Levelei páratlanul összetettek 
(9—11), kerülékesek. Virágzata három vagy hat sárga 
színű virágból álló fürt. A kehely öt fogú, a csónak rövid 
Porzók száma tíz, két falkás (9—j—1). Termése felfúvódott 
hártyás hüvely, mely nyomásra gyenge pattanással pukkan 
szét. Májustól—júliusig virágzik. Levelei mérgesek, kelle
metlen keserű ízűek, keserű magja hánytató.

Coronilla varia. L. Tarka Koron illa vagy Koronafürt. 
A Koronafürtöt általában mérges növénynek tartják, levelei 
mérgesek. Magassága 30 90 cm. Betlehemtől éjszakra
vetések közölt fordul elő. Kúszó évelő tökével s felnyúló 
elágazó szárral bir. Levelei páratlanul szárnyaltak, épszé- 
lüek. Virágzata többnyire húsz virágból álló ernyő. Virágai 
fehérek, piros vagy ibolya színnel tarkázva. Kétfalkás 
(9—)—1). Termése négyélü gumósán ízelt hüvely.

17. család: Staphyleaceae. Bartl. Hólyagfafélék.
A hólyagfafélék fás növények, szárnyas pálhás leve

lekkel. A virágrészek ötös számban vannak kifejlődve; 
maghon egy, de több magüreggel. Termésük kevés magvú 
tok, magjuk csontkemény.

Staphilea pinnata. L. Hólyagfa. Nálunk kertekben 
fordul elő. Levelei páratlanul szárnyaltak, 3 —5 levélből 
állók; virágzata fehér, kissé piroslú fürt. Termése hártyás 
két karélyú tok. Magja nagyobb mennyiségben élvezve mér
ges hatású.

b. G am opetalae, (Forrtszirm uak).
18. család: Primulaceae Vent. Kankalinfélék.
A Kankalin-félék többnyire kis, ritkán nagyobb fünernü 

növények. Virágai magánosak, vagy rendesen ernyő virág
zatot alkotnak. A virágokban az egyes virágrészek ötös 
számban fordulnak elő; a porzók a szirmokhoz félig oda 
nőttek (epipetal). — A maghon felső állású, egyrekeszü. 
Termésük sokmagvú tok.

Anagallis arvensisL. Mezei vagy Piros Tikszem (Tyúk
szem.) A Tikszem szára félig felegyenesedő, leveles egy-
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nyári. Levelei átellenesek, tojásdadok, épélüek. Virága 
sárgás piros; ha kék a virág, előáll a Tikszem válfaja, az 
Anagallis coerulea (Schreb), mely nálunk ritkábban for
dul elő. A párta kerek, rövid majdnem hiányzó csövei. 
Porzók száma öt. Termése egyrekeszü tok. A M. Tikszem 
Szarvason müveit helyeken fordul elő, juniustól-szeptembe- 
rig virágzik. Kevéssé mérges, nem olyan mérges, mint a 
nálunk elő nem forduló Cyclamen (Fürtszirom) gumói.

19. család : Apocinaceae. R. Br. Apoczinfélék.
Az Apoczinfélék évelő füvek, cserjék, néha felfutó, 

többnyire tejnedvet tartalmazó szárral bírnak. Levelei vál
takozók, pálhátlanok. A kehely rendesen maradandó, öt 
metszetű, pártája öthasábu. Porzók száma öt, a maghon 
felső állású. Az Apoczin-félék erősen mérges növények, a 
könnyen bomló glykozyd a mérges anyag. Némely fajá
ból készítik a vad népek a nyílmérget.

Neriwn Orleander. L. Európai Orleander. — Évelő örök
zöld díszcserje. Levelei lándzsások, börnemüek, hárman- 
kint egy nóduson. — Elég nagy virágjai rózsaszínűek. 
Pártája tölcséres, öthasábu. Julius s augusztusban virág
zik. Minden része mérges.

20. család: Solanaceae. Juss. Burgonya felék.
A legtöbb Solanacea dudva, tropicus vidékeken cserje 

alakot öltenek. Levelei egyszerűek, váltakozók, pálhátla- 
nok. Virágai többnyire szabályosak (actiuomorph.) A vi
rágokban az egyes virágrészek ötös számban vannak ki
fejlődve. A maghon felső állású, egy két rekeszü. — Ter
mésük bogyó vagy tok. A Solanaceák a legkülönfélébb 
mérges alkaloidokat tartalmazzák, de mindegyiküknek 
majdnem egy tulajdonságuk v an ; kimutatták ugyanis a 
legújabb vizsgálatok, hogy a „solanin, hyoscyamin és 
daturin“ majdnem egy ugyanazon anyag. Mérges az egész 
növény, vagy pedig csak ennek egyes részei.

Nicotiana Tabacum. L. Közönséges dohány. Egynyári 
1 2 m. magas egyszerű vagy elágazó molyhos szárral
biró dudva. Levelei hosszúkás tojásdadok, a felső lánd
zsa alakúak, alig nyelesek; mivelés által levele sokfor- 
máju lett. Virágzata buga, virágai rózsaszínűek, fehérbe 
átmenők. A kehely maradandó, tojásdad alakú, a párta 
öt fogú hegyes karimával s tölcsér alakú. Porzók száma
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ö t ; termése tok. Julius-augusztusban virágzik. Eredeti 
hazája Amerika, csak a XVI. század második felében hoz
ták be Európába, hol nagyon is elterjedt, Ezen kábító 
szagu növény minden részében mérges nicotin tartalma 
miatt. A megrágott dohány lenyelve veszélyes. A „nicotin“ 
tiszta állapotban víztiszta, átható szagú folyadék. A nico
tin ájulást, szédülést, sápadtságot okoz, a vérkeringést s 
a lélegzést gyorsítja. A dohányban azon kívül még a ke- 
vésbbé mérges „nicotianin“ fordul elő.

Solanum Dulcamara L. Keserü-édes Csucsor. Szára 
cserjés, kapaszkodó, venyigés. Levelei nyelesek, váltakozó 
állásúak, a föszáron gyakran szívalakuak ; a felsők dárda 
alaknak. Virágzata lefüggö bogernyö, virágai ibolya szí
nűek, termése bogyó. A növény minden része „solanin“ 
tartalma miatt mérges, kivéve a piros bogyókat, melyek 
nem mérgesek. — Nálunk vizek körül, odvas füzek mel
lett s árkokban található; júniustól augusztusig virágzik.

Solanum nigrum. L. Fekete Csucsor. Egynyári fii- 
nemű szárral bir. Levelei fogasok, háromszög s tojásdad- 
alakuak. Virágai aprók, fehérek, bogyói azonban feketék. 
— Minden része mérges, de főleg a solanin-t tartalmazó 
fekete bogyók nagyon mérgesek. Gazos helyeken, szántó
földeken nagyon közönséges. Virágzik júliustól szeptem
berig.

Solanum tuberosum. L. Burgonya. Dudva; szára sű
rűn leveles, a levelek páratlanul szárnyaltak. A gyökerek 
mellett földalatti indái vannak s ezeken nőnek a gumók 
(burgonya). — Virágai hosszú kocsánon ülnek, halavány 
ibolya vagy fehér szintiek. Termése egy cseresznye nagy
ságú zöld bogyó. Amerikából Peru és Chile tartományok
ból származott mi hozzánk. Nálunk kisebb mennyiségben 
a kertekben s dinnyeföldeken termesztik. Földfeletti zöld 
szára, levelei bogyói nagy mennyiségben solanin-t tartal
maznak. Veszélyesek a meg/öldült burgonyák.

Hgoscyamus niger. L. Beléndek vagy Bolonditó Csal- 
malok. — Gyökere orsó idomú, egy vagy kétévi. Szőrös 
szára csak felül elágazó, körülbelül 30—50 cm. magas, 
sűrűn leveles ; levelei öblösen czimpás karélyuak. Virág
zata egyoldali, virágai majdnem ülök, tölcsér alaknak, öt 
fogú sárga ibolyaerü pártával. A virágok egyesével nyúl-
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nak ki a levél hónaljából. Termése a kehely által kör
nyezett fedelén felnyíló tok. A Beléndek kellemetlen szagú 
hódító mérges növény, a mérges anyag benne a „hyoscya- 
min,“ mely nevezetes csillapító és altató szer a delirium 
tremens-ben szenvedő betegeknek vagy dühöngő őrültek
nek. Található csoportosan a halásztelki gáton a vasúti 
híd felé, egyenkint mindenütt. Junius, júliusban virágzik.

Datura Stramonium. L. Maszlagos Redöszirom. Olyan 
magas dudva, mint a Beléndek, egynyári orsóidomú 
gyökérrel. Szára kopasz, villásan elágazó. Levelei nyele
sek, öblösen tojásdadok, de egyenlőtlenül fogasok. Virá
gai magánosak, tölcsér alaknak, fehérek vagy halavány 
ibolyaszinüek ; a tölcsér tetemes hosszaságot ér el. Ter
mése sokmagvu tövises, diónagyságu tok. Nagyon mérges 
növény, minden része mérges. Található gazos helyeken; 
a teljes virágú válfajok kertekben; júniustól augusztusig 
virágzik.

21. család: Scrophulariaceae. R. Br. Tátogatok.
Többnyire fünemü növények, egyszerű fogas válta

kozó, átellenes, pálhátlan levelekkel. Virágai magánosak, 
vagy egyoldalú fürt virágzatot alkotnak. Pártája majdnem 
mindig részarányos (zygomorph), ritkán szabályos. — Por
zók száma rendesen négy. A maghon felső állású. Ter
mésük kétrekeszü tok vagy bogyó.

Gratiola officinalis. L. Orvosi Csikorka. Évelő kopasz 
20—30 cm. magas növény, mely rendesen mocsaras he
lyeken a Körös árterén fordul elő. Levelei átellenesek, 
nyeletlenek, lándzsások, finoman fürészesek, aljukon ép- 
élüek. Virágai levélhónaljiak, fehérek vagy halavány piro
sak, csövük sárgás. — Pártája csöves, négymetszetü. 
Termése kétrekeszü tok.

Digitalis purpurea. L. Piros Gyűszűvirág. — Kétnyári 
el nem ágazó szárral biró növény, mely kerteinkben mint 
dísznövény fordul elő ; itt ott elvadul. Szára sokszor 60—90 
cm. magasságot is elér, sűrűn levelekkel fedett s moly- 
hos. — Virágzata egyoldalú fürt, virágai pirosak; a párta 
harangidomú vagy gyűszű alakú. Termése kétrekeszü tok. 
Juniustól-augusztusig virágzik. Ezen szép növény a leg
erősebb, kábító mérges növényekhez tartozik ; a növény 
minden része mérges.
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22. család: Cucurbitaceae. Juss. Tök-félék.
A legtöbb Cucurbitacea egyévi fünemü növény, több

nyire kúszó, serteszörökkel fedett szárral bir. Leveleik 
váltakozók, a levelek mellett egyes kapaszkodó kacsok ered
nek. — Virágaik egylakiak, magánosak a kehely és párta öt 
metszetű ; az öt porzó szála, bárom falkában egyesül. Mag- 
honuk alsó állású. — Termésük bogyónemü.

Bri/onia nlba. L. Büdös Földi-tök. Megvastagodott gu
móforma évelő gyökérrel bir. Szára kapaszkodó, levelei érde
den szemölcsösek. Virágzata fürtös, egylaki. A párta sárgás
fehér. Termése bárom üregű fekete bogyó. A növény min
den része mérges. Nálunk árkokban fordul; június s julius 
hónapokban virágzik.

23. család: Compositae. Vail. Fészkesek.
A Compositák többnyire füvek, csak egyes fajaik a 

trópusok alatt cserjék. Az egész növény gyakran tejnemü 
nedvet tartalmaz. Sajátságos virágzatukról könnyen felis
merhetők. Ezekaél számos virág iil egy közös vaczkon, egy 
közös csésze (murvalevelek) által környezve, úgy hogy ez 
által egyetlen egy virágot látszanak képezni. Vannak fész
kesek, melyeknek karimáján nyelvalaku szirmokkal biró 
virágok, közepén azonban csöves virágok fordulnak elő ; 
másoknál csak nyelvalaku s megint másoknál csak csöalakú 
virágok vannak. A virágok tökéletesek, mindig öt porzóval. 
Maghonuk alsó állású, termésük bóbitás. Ebből a nagy csa
ládból Szarvason csak két mérges növény fordul elő.

Lacluca scariola. L. Vad — vagy Keszeg Saláta. —- 
60- 100 cm. magas egy vagy kétévi dudya, bugaszerüleg 
elágazó szárral. Levelei szárnyasán hasogatottak, függélye
sen állók, nyilas aljjal szárölelök. Fészkei fürtösen vagy 
sátorosán állnak, halaványsárga színűek. Kábító mér
ges tejnedvet tartalmaz. Előfordul müveit talajon, útfélén, 
szőlőkben. Julius-augusztusban virágzik.

Lactuca saliqna. L. Szálaslevelü Saláta. — Levelei 
szárölelök, minden szárlevél hosszú szálas, épélü. — Fész
kei sárgás színűek. Müveit talajon, nedves helyeken található. 
Tejszerü nedve mérges. Julius—augusztusban virágzik.

Szarvas, 1897. május 8-án.
P len czn er L a jo s .



lÉ 'V I  J E L E K T T É S .
Tiszti sze m é ly z e t

A) A főgymnasium felett felügyeletet gyakorol a fentartó arad. 
békési, békési és csanád-csongrádi ág. hitv. evang. egyházmegyék 
közgyűlésein hat évi idő tartamra megválasztott kormány zó-test il
let, melynek hatáskörét az autonóm felettes hatóságok által meg
erősített s jóváhagyott szabályzat írja körül. (Lásd az 1895—6 év
ben kiadott értesítő „Függelék“-ét.)

Ezen kormányzóság elnöke Ns. Mikolay Mihály kir. közjegyző 
Szarvason. Tagjai: a.) az arad-békési egyházmegyéből: Nt. Koren 
Pál esperes, Mélt. Zsilinszky Mihály közoktatásügyi államtitkár, mint 
az egyházmegye felügyelője, ifj. Jeszenszky Károly lelkész és dr. 
Zsilinszky Endre földbirtokos, b) A békési egyházmegyéből: Nt. 
Veres József esperes, ns. Haviár Dániel, mint az egyházmegye fel
ügyelője, Áchim Ádám, érd. esperes és dr. Krcsmárik János szarvasi 
főszolgabíró, c) A csanád-csongrádi egyházmegyéből: nt. Petrovics 
Soma esperes, nt. Hász Antal felügyelő, Czinkoczky Márton lelkész 
és dr. Laurovics János orvos urak. Kiegészíti a felügyelőséget d) 
a tanárkarból hivatala szerint Benka Gyula igazgató-tanár, Mocs- 
kónyi József fögymnasiumi pénztáros s a tanárkar választott kép
viselőiként Neumann Jenő és Liska János gymnas. rendes tanárok.

Ezen kormányzó-testület gyors elintézést kívánó kisebb ügyek 
esetén a helybeli tagokból és fölkért szakértőkből tanácsosa fiia
kul s részint előkészítő, részint megbízatása szerint ellenőrző mun
kásságot teljesít, eljárásáról a kormányzó-testületnek időnként be 
számolván.

B. Igazgató: Benka Gyula, ki a főgymnasium felső osztá
lyaival kapcsolatban álló, önállósításra váró ág. h. ev. elemi fitani- 
tóképzö intézetnek s gyakorló iskolájának is igazgatója.

C) A főgymnasium pénztárosa Mocskónyi József gymn. tanár, 
ki az iskolának összes bevételeit s kiadásait számadás kötelezett
sége alatt intézi.

D) A főgymnasium gazdatisztje Mikolay János, ki az alapit-

X.



ványi föld gazdálkodását s az intézet anyagi érdekeit a felügyelő
ség ellenőrzése mellett gondozza.

E) A főgymnasiumi tanulóság orvosa dr. Szlovák Pál, bár e 
czim sohsem volt akadálya annak, hogy a helyben működő t. orvos 
urak mindegyike emberbaráti szeretettel és előzékenységgel; ne ka
rolta volna föl a hozzá bizalommal forduló beteg tanulók ügyét. 
Fogadják ez áldozatkészségükért a nyilvánosság előtt is hálás kö- 
szönetünket.

F) A tanári személyzet.

a) Rendes tanárok:
1. Benka Gyula igazgató. Működik e pályán 35 s igazgatóként 

13 éve.
2. Chovan Károly. Működik 35 éve.
3. Delhányi Zsigmond, osztályfő az I-ben. Működik 44 éve.
4. Fertig Alajos, osztályfő a Vl-ban. Működik ez éve.
5. Kutlik Endre, osztályfő a VIII-ban. Működik 13 éve.
6. Liska János, osztályfő a Ill-ban. Működik 8 éver
7. Mocskónyi József, osztályfő a VH-ben. Működik 14 éve.
8. Neumann Jenő, osztályfő az V-ben. Működik 12 éve.
9. Oláh Miklós torna-tanár. Működik 20 éve.
10. Plenczner Lajos helyettes osztályfő a IV-ben. Működik 2 éve.
11. Sziráczky Gyula rajz-tanár. Működik 6 éve.
12. Valentinyi Jenő, osztályfő a IV-ben. Működik 15 éve.

b> Helyettes tanárok:

13. Lippay Béla, osztályfő a Il-ben. Működik 2 éve.
14. Udvardy Sándor. Működik ez éve.

e) Ének és zenetanár:

15. Adámy Rezső rendes tanára a tanitóképzőnek. Működik 
4 éve.

d) Vallástanárokul működtek:

16. Szirmay L. Árpád, helybeli r. kath. lelkész.
17. Kovács József, helybeli r. kath. segédlelkész.
18. Ardeleán József kétegyházi gör. kel. lelkész.
19. Reichard Márk, helybeli izraelita lelkész.
20. Sipos (Seitmann) Lipót, helybeli izraelita főtanitő.
Jegyzet. A zeneintézet hangszereit gondozta Korik Sándor

szolnoki hangszerkészítő. Mellékes tárgyak tanítását az alkalmazott



tanárok vállalták magukra. így a tanulóság dalkarát s zenetanitását 
vezette Adámy Rezső, a gyorsírókat tanitá és gyakorlá Kutlik Endre, 
a szabadkézi rajzolókat és francziául is tanulókat Lányi Gusztáv s 
a vívókat Oláh Miklós.

A főgymnasium gyűjteményeinek s szerelvényeinek őrei vol
tak : 1. A fizikai múzeumé Chovan Károly, 2. a természetrajziaké 
Plenczner Lajos, 3. a zeneintézeté Benka Gyula, 4. a kötelező 
rajzra tartozó fölszerelvényeké Sziráczky Gyula, 5. az önkénytes 
rajzra tartozó szerelvényeké Lányi Gusztáv, 6. a könyvtáraké Liska 
János, 7. az esperességi levéltáré Kutlik Endre, 8. a tornaszerel
vényeké Oláh Miklós, 9. az alumneum és konviklusé Delhányi Zsig- 
mond, 10. a tanépületeké, ültetvényeké, kerteké s háztartásiaké 
előbb Székely János, utóbb Garay Samu iskolaszolgák és Bartyik 
András udvaros.
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T U f D L Ú H  N É l l  g  0
I. o sztá ly .

(Osztályfő: Delhányi.)

Babák András róni. kath. Szarvas, Békés m.
Bagi József róni. kath. Szent-András, „
Bankó János ág. ev. Szarvas, „
Benka György ág. ev. Szarvas, „
Benyo János ág. ev. Tót-Komlós,
Blasko János ág. ev. Szarvas, „
Bracsok István ág. ev. Szarvas, ,,
Chovan Zsigmond ág. ev. Ambrózfalva, Csanád m. 
Chudoba Samu ág. ev. Szarvas, Békés m.
Dalko Ernő ev. ref. Tisza-Várkony, J.-N.-K.-Szolnok in. 
Demeter István ág. ev. Nagylak, Csanád m.
Dózsa Béla röm. kath; Szarvas, Békés m.
Felker József ág. ev. Szarvas, „
Filippi Károly ág. ev. Torzsa, Bács-Bodrog m. 
Francziszti Mihály ág. ev. Tót-Komlós, Békés m. 
Frankó Mihály ág. ev. Szarvas, „
Friedmann Márton izr. Szent-András, „
Gaál Imre ág. ev. Szarvas, „
Gaál János ág. ev. Szarvas, „
Gaál Lajos ág. ev. Szarvas, „
Gärtner János ág. ev. Liebling, Temes m.
Gergelyi Imre róni. kath. Elek, Arad m.
Glück Sándor izr. Szarvas, Békés m.
Greksza Mátyás ág. ev. Szarvas, Békés m.
Grünwald Árpád izr. Szarvas, „
Gyenes György róni. kath. Endrőd, „
Kiss Lajos ág. ev. Szarvas, „
Kluka János ág. ev. Szarvas, „
Kondacs András ág. ev. Szarvas, „
Konyecsnyi Samu ág. ev. Csorvás, „
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Kőszegi László ág. ev. Szarvas, „
Kralovanszki Samu ág. ev. Szarvas, „
Krausz József izr. Tápió-Bicske, Pest m.
Krcsmarik László ág. ev. Szarvas, Békés m.
Lászlóffy László róm. kath. Szarvas, „
Lehoczky Igor ág. ev. Nagylak, Csanád m.
Medvegy György ág. ev: Szarvás, Békés m.
Melis János ág. ev. Szarvas,, „ -
Mityko János ág. ev. Szemlak, Arad m.
Molitorisz Jenő ág. ev. Szarvas, Békés m.
Molnár Jenő ág. ev. Szarvas, Békés m.
Nyiri Bálint ev. ref. Szent-András, Békés m.
Opauszky János ág. ev. Szarvas, „
Oszterland Jenő róm. kath. Szarvas, „
Palkovics András ág. eiv. Szarvas, „
Papp Sándor ev. ref. Öcsöd, „
Piacsek István ág. ev. Szarvas, „
Pohan Béla ág. ev. Öcsöd, „
Ponyiczky Zoltán ág. ev. Szarvas, Békés m. 
Buclunich Sándor róm. kath. Kis-Szénás, Békés m. 
Sámuel Károly izr. Szarvas, „
Sárkány György ág. ev. Szarvas, „
Skrada János ág. ev. Pilis, Pest m.
Szirmay József róm. kath. Priedor, Bosznia. Kilépett. 
Szlavka Samu ág. ev. Petrovácz, Bács-Bodrog m. 
Szvák János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Szvák Mihály ág. ev. Szarvas, Békés m.
Tajber Rezső róm. kath. Szarvas, „
Tóth György ág. ev. Szarvas, „
Tusjak György ág. ev. Szarvas, „
Valkovszky Pál ág. ev. Szarvas, „ Kilépett.
Varga József ág. ev. Szarvas, „
Vesza György gör. kel. Zöldes, Arad m.
Weinberger Adolf izr. Szarvas, Békés m.
Zvarinyi Szilárd ág. ev. Csornád, Pest m.

MAGÁNTANULÓK:

gr. Bolza Alfonz róm. kath. Szarvas-, Békés m, , 
Bukovinszky Emil ág. ev. Kondoros, „

i
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Lukácsik Mihály ág. ev. Szarvas, „
Revuczky Vilmos ág. ev. Alberti-Irsa, Rest m.

, Összesen: 69.

II osztá ly .

(Osztályfő : Lippay.)

Ambrus János róm. kath. B.-Szt.-András, Békés m. 
Apró Jenő róm. kath. Nagy-Szénás, „
Áron Jenő izr. Szarvas, „
Bába Aladár róm. kath. Buziás, Temes m.
Babák Márton róm. kath. Szarvas, Békés m.
Bakay Aladár ág. ev. Nagy-Lak, Gsanád m.
Bakos Gyula róm. kath. B.-Szt.-András, Békés m. 
Bartolf András ág. ev. Mezöberény, „
Beck Henrik ág. ev. Torzsa, Bács m. Évk. kimaradt. 
Braun Endre ág. ev. Mezöberény, Békés m.
Chovan Viktor ág. ev. Ambrőzfalva, Csanád m. 
Demcsák János ág. ev. Kondoros, Békés m.
Dérczy László róm. kath. Szarvas, „
Drágán Mihály gör. kel. Nagy-Lak, Csanád m.
Dudás János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Egri András róm. kath. B.-Szt.-András, Békés m. 
Eiler Dániel ág. ev. Gyoma, „
Elefánt János ág. ev. Szarvas, „
Enyedi Sándor ev. ref. Szarvas, „
Eszes Emil róm. kath. Szarvas, „
Forsner Jenő izr. Szarvas, „
Garay Samu ág. ev. „ „
Gálfy Sándor róm. kath. Pitvaros, „
Harsányi László ev. ref. Túrkeve, Szolnok na.
Holler Mihály izr. B.-Bánfalva, Békés m.
Holub János ág. ev. Szarvas, „ „
Hrncsjar Pál ág. ev. „ „ „
Hyl József ág. ev. Bácsujfalu, Bács m.
Jeszenszky János, ág. ev. Szarvas, Békés m.
Karkus János ág. ev. Tót-Komlós, „ „
Klein Aladár izr. Öcsöd, „ M
Kollár Iván ág. ev. Szarvas, „ „
Komlószky András ág. ev. Szarvas, Békés m.
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Kottász Géza ág. ev. Bénye, Pest m.
Linder Mihály ág. ev. Tút-Bánhegyes, Csanád m. 
Lónyai János rom. kath. T.-Szt.-András, Temes m. 
Marsai Lajos ág. ev. Szarvas, Békés m.
Mérei Oszkár izr. Szarvas, „ „
Moravcsik József ág. ev. Szarvas, „ „
Nagy Pál róm. kath. Mezőhegyes, Csanád m. 
Neubauer J. Nándor ág. ev. Liebling, Temes m. 
Oncsik Pál ág. ev. Szarvas, Békés in.
Ösapay Ferencz ág. ev. Gyoma, „ „
Pepo György ág. ev. Ambrózfalva, Csanád m. 
Petrásovits Lajos róm. kath. Szarvas, Békés m. 
Petlko István ág. ev. Szent-János, Torontál in. 
Placsko István ág. ev. Szarvas, Békés m.
Placsko Lajos ág. ev. „ „ „
Pongrácz Lajos róm. kath. Bánfalva., Békés m. 
Popjak György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Rohony János ág. ev. „ „ „
Sevity U. Milán g. kel. szerb, Borosjenő, Arad m. 
Silberstein Gyula izr. Szarvas, Békés m.
Slajchó Sámuel ág. ev. „ „ „
Stern Géza izr. „ „ „
Süveges János ág. ev. „ „ „
Székács Mihály ág. ev. P.-Szt.-Tornya, Békés in. 
Szilágyi Dániel ev. ref. Gyoma, Békés ni.
Szilágyi Ferencz ev. ref. Török-Becse, Torontál m. 
Szrnka Mihály ág. ev. Szarvas, Békés m.
Tóth Pál róm. kath, Csabacsüd, „ „
Trnyik György ág. ev. Szarvas, „ „
Valíis Ármin izr. „ „ „
Veres József ág. ev. Orosháza, „ „
Vidovszky Lajos ág. ev. Gyoma, „ „
Wagner Márton ág. ev. Gyoma, „ „•
Wallrabenstein Jakab ág. ev. Járek, Bács m. 
Weisz Samu izr. Szarvas, Békés m.
Zvarinyi János ág. ev. Csornád, Pest ni.

MAGÁNTANULÓK:

Pintér László róm. kath. Batloliya, Csanád m.



Prokopp Dezső róm. kath. Revenues, Gsanád m.
Teszáry Lajos ág. ev. Palotás-Jánoshida, Szolnok m.

Összeg : 72.

III osztá ly .

(Osztályfő : Liska.)

Andriska Árpád r. kath. Szarvas, Békés m.
Apró Elemér r. kath. Nagy-Szénás, „ „
Aszódy Imre r. kath. Szt.-András,' „ „
Áchim Géza ág. ev. Gyón, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún ni.
Áron Dezső izr. Szarvas, Békés m.
Bába Viktor r. kath. Buziás, Temes m.
Behán Pál ág. ev. Szarvas, Békés m.
Belopotoezky István ág. ev. Szarvas, Békés m.
Bencsik Imre r. kath. Szent-András, Békés m.
Bessenyi Gyula róni. kath. Tisza-Roff, Jász-Nagy-Kún-Szolnok 
Borsits Sándor r. kath. Szarvas, Békés m. — Ismétlő. 
Csabay József r. kath. Szt.-András, „ „
Csernus József r. kath. „ „ „
Csirák Gyula ág. ev. Szarvas, „ „
Ermann Gyula r. kath. „ „ „
Fidy Lajos ág. ev. Iratos-Kurtics, Arad m.
Friedsam Vilmos ág. ev. Székelyhid, Bihar m.
Gajdács Gyula ág. ev. Tót-Koinlós, Békés in.
Goldblatt Dezső izr. Szarvas, „ „
Grósz József izr. „ „ „
Gyökössy József ev. ref. Szarvas, „ „
Heiler Nándor r. kath. Gyónni, „ „
Horváth Dezső ág. ev. Tót-Komlös, „ „
Jánosy Jenő ev. ref. Öcsöd, „ „
Jeszenszky Károly ág. ev. Mező-Berény, Békés m.
Kaderle Jakab ág. ev. Torzsa, Bács-Bodrog in. Évk. kilépett. 
Kloós János ág. ev. Csabacsűd, Békés m.
Kohn Gábor izr. Szarvas, „ „
Konyecsni János ág. ev. Csorvás, „ „
Kovács Ferencz ág. ev. Pilis, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún m. 
Kovács György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Kozsuch István ág. ev. „ „ „
Kozsuch János ág. ev. „ „ „
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fculyák Kálmán r. kalh. Bánfalva, Békés nrí,
Kutlik Samu ág. ev. Bánhegyes, Gsanád m.
Laász János ág. ev. Mező-Berény, Békés m.
Laczkó Mátyás r. kalh. Mezőhegyes, Csanád m.
Landler Béla izr. Szarvas, Békés m.
Lászlóffy István r. kalh. Szarvas, Békés m.
Litauszki Pál ág. ev. „ „ „
Moldován János gör. kel. Nagy-Halmágy, Bihar m.
Morgenthaler Ferencz ág. ev. Járek, Bács-Bodrog in.
Nyilassy Andor ág. ev. Ujszász, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún m.
Petlie Jenő róm. kalh. Kondoros, Békés m.
Pollák Gyula izr. Szarvas, „ „
Polónyi Kálmán ág. ev. Puszta-Szenllornya, Békés m. Évk. kilépett 
Bichter Béla r, kath. Bánfalva, „ „ Évk. kilépett
Romhánvi István r. kath. Mesterszállás, J.-N.-Kún-Szolnok m.
Rozs Sándor r. kath. Bánfalva, Békés in.
Sámuel László izr. Szarvas, Békés m.
Sárkány Aladár ág. ev. Kis Zellő, Nógrád m.
Scheiner Miksa izr. Szarvas, Békés m.
Silberstein Dezső izr. „ „ „
Süveges Pál ág. ev. „ „ „
Stéger Elemér izr. Puszta-Poó, J.-N.-K -Szolnok m. Ismétlő. 
Székács József ág. ev. Puszta-Szenttornya, Békés m.
Szilassy Kálmán ev. rcf. Kunhegyes, J.-N.-K-Szolnok m.
Szlovák Iván ág. ev. Szarvas, Békés m.
Tajber Oszkár r. kath. „ „ „
Tóth János ág. ev. „ „ „ Ismétlő.
Újhelyi Aladár izr. Tot-Komlós, „ „
Váczy Gyula r. kath. Gzibakháza, J.-N.-K.-Szolnok m.
Vidlicska István r. kath. Szarvas, Békés m.
Vidovszky Béla ág. ev. Gyoma, „ „
Wolfmann Jenő izr. Szarvas, ,, „
Zöld Gábor ev. ref. Végvár, Temes m.

Összeg: 66.

IV  osztá ly .

(Osztályfő: Valentinyi, utóbb Plenczner.)

Ágoston Gábor ev. ref. Tószeg, Pest m.
Ardeleán János József gör. kel. Kétegyháza, Békés m.



Beinschroth Márton ág. ev. Gyoma, Békés m, 
Belopotoczky István ág. ev. Szarvas, „ „
Benczúr Vilmos ág. ev. „ „ „
Binder Géza r. kath Puszta-Szőllős, „ „
Brachna Gábor ág. ev. Szarvas, „ „
Brlás István ág. ev. „ „ „
Csapó Imre ev. ref. Békés, „ „
Darida Ferencz ág. ev. Szarvas, „ „
Dérczy Imre r. kath. Szarvas, „ „
Dobozy Géza ág. ev. Mező-Berény, „ „
Faur István gör. kel. Nagylak, Gsanád m.
Fidy György ág. ev. Alma-Iratos, Arad m,
Földvárszky Pál, ág. ev. Pilis, Pest m.
Gaál Lajos ág. ev. Szarvas, Békés m.
Gasperik Péter ág. ev. Liptó-Szt.-Péter, Liptó m. 
Greksza György, ág. ev. Szarvas, Békés m.
Halász Gyula, ág. ev. Tápio-Szele, Pest m.
Hanó János, ág. ev. Szarvas, Békés m.
Horváth István ág. ev. „ „ „
Hranyiczky Lajos r. kath. Szarvas, Békés m- 
Jakabffy Zoltán r. kath. Török-Becse, Torontál m. 
Józsa Lajos r. kath. Szarvas, Békés m.
Jurenák Imre ág. ev. Nagy-Szénás, Békés m.
Karancsy Szilárd ev. ref. Szarvas, „ „
Kinkel János, ág. ev. Feketehegy, Bács-Bodrog in.
Kiár Ede ág. ev. Szarvas, Békés m.
Kiár Kornél ág. ev. „ „ „
Kondals István ág. ev. Szarvas, Békés m. Ismétlő. 
Krcsmárik Elek ág. ev. „ „ „
Lipthay Endre, r. kath. „ „ „
Löwy Gyula izr. „ „ „
Margócsy Emil ág. ev. „ „ „
Mertz Endre r. kath. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Mladonyiczky Márton ág. ev. Szarvas, Békés m. 
Moravcsik Emil ág. ev. „ „ „
Mótyóvszki Pál ág. ev. Irsa, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún m. 
Müller Rezső ág. ev. Török-Becse, Torontál m. 
Schlesinger Zoltán izr. Szarvas, Békés m.
Silberstein László izr. „ „ „
Székely (Stern) Szilárd izr. „ „ „
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Szütorisz Lajos ág. cv. Szielnicz. Liptó ni.
Tftpavicza Simon gör. kel. Csúrog, Bács-Bodrog irt.
Tímár Ambrus r. kath. Endröd, Békés m.
Vangyel Endre ág. ev. Orosháza, „ „
Veszelszky Pál ág. ev. Pitvaros, Csanád m.
Weber Jakab ág. ev. Torzsa, Bács-Bodrog m.
Weidinger Géza ág. ev. Gyoma, Békés m.
Züsz Aladár izr. Szarvas, „ „

MAGÁNTANULÓ:

Jancsovics Géza ág. ev. Gyula, Békés m. Ism.
Összeg: 51.

V  Osztály.
(Osztályfő : Neumann.)

Adámy Sándor ág. ev. Szarvas, Békés m.
Aszódy Imre r. kath. B.-Szt.-András „ „
Benczúr Béla ág. ev. Szarvas, „ „
Binder Andor r. kath. Puszta-Szőllős, Békés m.
Bobor Károly ág. cv. Csépa, J.-N.-K.-Szolnok m.
Borovszky Rezső ág. ev. Pivnicza, Bács-Bodrog m. 
Brebovszky Elemér ág. ev. Orosháza, Békés m.
Csermák Béla ág. ev. „ „ „
Eichardt József ág. ev. Petrovácz, Bács-Bodrog m.
Fidy Béla ág. ev. Almás-Iratos, Arad m.
Gaál Pál ág. ev. Mágocs, Csongrád m.
Grossmann Emil izr. Orosháza, Békés m.
Gyökössy Endre ev. rof. Szarvas, „ „
Győri Gáspár ev. ref. B.-Szt.-András, Békés m.
Hraskó Géza ág. ev. Pilis, Pest m. Évközb. kilépett.
Jaczina László r. kath. B.-Csaba, Békés m.
Koren Jenő ág. ev. „ „ „
Lukács Imre izr. T.-Szt.-Miklós, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Medzihradszky Gáspár ág. ev. Nagy-Báród, Bihar m. 
Micsinay Lajos ág. ev. Zsidó, Pest m.
Mogyoróssy Dezső r. kath. Battonya, Csanád m.
Möhler János ág. ev. Liebling, Temes m.
Müller Vilmos r. kath. Gmunden, Felső-Ausztria.
Nagy Gyula ev. ref. Szarvas, Békés m.
Nagy Zoltán ev. ref. „ „ „
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Penyazska Mihály ág. ev. B.-Csaba, Békés m.
Pintér György r. kath. B.-Szt.-András „ „
Ponyiczky Jenő ág. ev. Szarvas „ „
Porubjak János ág. ev. Jamnik, Liptó m.
Safáry László ág. ev. Kis-Körös, Pest m.
Sámuel Viktor izr. Szarvas, Békés m.
Sárossy József ev. ref. „ „ „
Schulmeister Jenő izr. „ „ „
Stein János r. kath. Mezö-Berény, Békés m.
Such Dezső ág. ev. Budapest. Évközb. kilépett.
Siidy Ernő r. kath. B.-Csaba, Békés ni.
Szathmáry Kálmán ev. ref. Békés, Békés m.
Szentandrási Pál ev. ref. Körös-Tarcsa, Békés in.
Vangyel Szilárd gör. kel. Orosháza, Békés m.
Vostyjár János ág. ev. Szarvas, „ „
Wolf József ág. ev. Mezöberény, „ „

M A G Á N T A N U L Ó :
Knyihár János ág. ev. B.-Csaba, Békés m.

Összeg: 42.
VI. osztá ly .

(Osztályfő : Fertig.)
Áron Géza izr. Szarvas, Békés m.
Badics József ág. ev. B.-Csaba, Békés m.
Bitskey Géza r. kath. Tápiő-Bicske, Pest m.
Boros Béla ág. ev. Szarvas, Békés in.
Csermák Elemér ág. ev. Tót-Komlós. Békés m.
Csobrda Vladimir ág. ev. Szmrecsán, Liptóm.
Fejér Jenő gör. kel. Boros-Jenő, Arad in.
Golián János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Haerter Ádáin ág. ev. Mező-Berény, Békés m.
Hatvány Jenő ev. ref. Gyoma, „ „
Hoffmann János r. kath. Bél-Megycr „ „
Jahn Fiilöp ág. ev. Kis-Kér, Bács in. Kilépett.
Jánszky Jenő r. kath. Ó-Szent-Anna, Arad m.
Kemény Dezső ág. ev. Budapest, Pest m.
Keresztény Béla r. kath. Szent-András, Békés m.
Kunos Béla ág. ev. Orosháza, Békés m.
Kutny Emil ág. ev. Vukova, Temes m.
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Märcz Konrád ág. ev. Liebling, Temes m.
Németh Géza r. kath. P.-Nagy-Gyalu, J.-N.-K.-Szolnok m.
Németh István ág. ev. B.-Csaba, Békés m.
Prokopp Jenő r. kath. Kcvermes, Csanád m.
Safáry Endre ág. ev. Kis-Körös, Pest m.
Sárkány Miklós ág. ev. Szarvas, Békés m.
Schrötter Soma izr. Szarvas, „ „
Stein Ernő izr. Szarvas „ „
Szeberényi Jenő ág. ev. Apatin, Bács m.
Szenes Béla ág. ev. Szarvas, Békés m.
Szlovák Jenő ág. ev. „ „ „
Szuchovszky János ág. ev. Aszód, Pest m.
Szűcs János ev. ref. Török-Szent-Miklós, Jász-N.-Kun-Szolnok m. 
Tantschitz Félix ág. ev. Uj-Szent-Anna, Arad m. Évk. eltáv.
Tarau Lajos gör. kel. Szakadat, Bihar m.
Tobak István ág. ev. Orosháza, Békés m.
Tóth Jenő ág. ev. Uj-Verbász, Bács m.
Turteltaub Gáspár izr. B.-Csaba, Békés m.
Ungár Aladár izr. Tisza-Várkony, Jász-N.-Knn-Szolnok m.

MAGÁNTANULÓ:
Grünvald Jenő ág. ev. Paks, Tolna m.
Pintér János ág. ev. Orosháza, Békésm.

Összeg: 38.
V II osztá ly .

(Osztályfő: Mocskónyi.)
Andracsek Vilmos r. kath. Megyesegyháza, Csanád m.
Anton Ágoston r. kath. Agris, Arad m.
Barna János r. kath. Makó, Csanád m.
Bartholomeidesz Zoltán ág. ev. Makó, Csanád m.
Bencsik Pál r. kath. B.-Szent-András, Békés m.
Böhm Zoltán r. kath. Nagy-Kikinda, Torontál m.
Chrenka Emil ág. ev. Tót-Bánhegyes, Csanád m.
Dérczy Antal r. kath. Szarvas, Békés m.
Dérczy József r. kath. Szarvas, Békés m.
Faragó Miksa, izr. Szarvas, „ „
Gedinger Géza izr. Szarvas, „ „
Gracza Vilmos ág. ev. Bakóbánya, Hont m.
Grünfeld Oszkár izr. Szarvas, Békés m.
Harsányi Pál cv. ref. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnok m.
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Hoffmann Rezső r. kath. Bél-Megyer, Békés m.
Horváth Aladár r. kath. Makó, Csanád m.
Hrivnák János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Kató Lajos ev. ref. Gyoma, „ „
Kádas Sándor ev. ref. Mező-Tar, J.-N.-K-Szolnok m.
Klein Miksa izr. Makó, Csanád m.
Koháry József ev. ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnok m.
Krausz Jenő izr. Tápió-Bicske, Pest m.
Krcsmárik Endre ág. ev. Szarvas, Békés m.
Kvasz György ág. ev. Csaba ,, „
Lőwy Izidor izr. Topánfalva, Torda-Aranyos m.
Nagy Károly ág. ev. Puszta-Földvár, Békés m.
Oláh Andor ev. ref. Gyoma, „ „
Perlmutter Jakab izr. Nagy-Kikinda, Torontál m.
Péczely János r. kath. Kis-Jenö, Arad m.
Romancsik János ág. ev. Orosháza, Békés m.
Sál József, r. kath. Gyula, „ „
Salacz Elemér r. kath. Szarvas, „ „
Stefánik Milán ág. ev. Kosariszkó, Nyitra m.
Stern Ödön izr. Szarvas, Békés m.
Stéger Hágó izr. Puszta-Poó, J.-N.-K.-Szolnok m.
Szabados István r. kath. Czibakháza, .1.-N.-K.-Szolnok m. kimaradt. 
Szabados József, ev. ref. Békés, Békés m.
Tarnay Ákos r. kath. Makó, Csanád. m.
Tyichy József r. kath. Békés, Békés m.
Tarján Tibor ág. ev. Csaba, „ „
Trokan Sándor ág. ev. Kosztolna, Nyitra m.
Vitéz Lajos ág. ev. Szarvas, Békés m.
Vuchetich István r. kath. N.-Becskerek, Torontál m.
Weinberger Béla izr. Szarvas, Békés m.
Weisz Mór izr. Szarvas, „ „
Wolfmann Nándor izr. Szarvas, „ „
Zöld Mihály ev. ref. Végvár, Temes m.

MAGÁNTANULÓ:
Jandó Pál r. kath. Kondoros, Békés m.

V III o sz tá ly  
(Osztályfő: Kutlik Endre.)

Albusz Frigyes ág. cv. Torzsa, Bács-Bodrog m.

Összeg: 48.
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Barbosz Gergely gör. kel. Szemlak, Arad m.
Bánhegyi Géza ág. ev. Gyula, Békés m.
Benkő István „ „ Orosháza „ „
Chugyik Pál „ „ Aszód, Pest m.
Czinkóczky János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Daubner Imre „ „ Orosháza „ „
Freitag János „ „ Csorvás „ „
Gucsa György „ „ Petrovácz, Bács m.
Hajdú József ev. ref. Vadász, Aradm.
Horváth Béla ág. ev. Tót-Komlós, Békés m.
Hraskó Kálmán ág. ev. Pilis, Pest m.
Kernuch Emil „ „ Sándorfalva, Torontál m.
Kucsovszky Béla róm. kath. Csaba. Békés m.
Lászlóffy Lajos „ „ Szarvas „ „
Lotz Endre ág. ev. Csurog, Bács m.
Manner Géza róm. kath. Selmeczbánya, Hontm.
Matics Dezső ág. ev. Csorvás, Békés m.
Megele László róm. kath. Gyula-Vári, Békés m.
Muzsay Kálmán róm. kath. Drauez, Arad m.
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, ,, „
Rosenthal Ferencz izr. Temesvár, Temes m.
Salamon Imre ev. ref. Szarvas, Békés m.
Szeberényi Tibor ág. ev. Apatin, Bács m.
Terney Ferencz róm. kath. Békés, Békés m.
Tyehlár Endre ág. ev. Csaba, „ „
Varga Károly ev. ref. Gyula, „ „
Vass István róm. kath. Arad, Arad m.
Wallner György ág. ev. Mező-Berény, Békésm.
Zostyák János „ „ Kis-Kőrös, Pest m.

Összesen 33. 
Végösszeg 419.
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T antárgyak vázla ta .
A szarvasi főgymnasium az állammal kötött segélyezési szer

ződés értelmében ezen tanévben az állami tanitástervezet alapján 
oldotta meg didaktikai feladatait. Eltérés a kivitelben csak annyi
ban fordult elő, a mennyiben ezt az előbbi tanítási tervezetről az 
államihoz való átmenet tette szükségessé. Ezen átmeneti intézke
dések a jövő tanévben fölöslegessé válván, minden megzökkenés 
nélkül átevezünk az országos tanítási tervezet medrébe, mely
nek azonban a tapasztalatok által sürgetett szabályozása fögymna- 
siumunk éleiében is eléggé érezhető életszükség.

A tantárgyak osztályonkénti fokozatos beosztása részleteseb
ben szólva a következő volt:

A) E g y etem esen  k ö te lező  ta n tá r g y a k :
I. o sztá ly .

1. Vallástan, heti 2 óra. Bibliaismeret: Ó-Szövetség. K. k. 
Bereozky Sándor. Tanár: Delhányi.

2. Mat/t/ar, heti 6 óra. K. k. Szárnyéi József „Magyar nyelv
tan “-ának I-ső része és Delhányi Zsigmond „Olvasó könyve.“ Mon
datrészek, beszédrészek, ragozás,szóképzés főbb elemei.— Versek. 
Két hetenként egy írásbeli dolgozat a végzett tananyag köréből. 
T anár: Udvardy.

3. Latin , heti 7 óra. K. k. Schulcz-Dávid latin nyelvtana és 
gyakorló könyve. Névragozás, fokozás, számnevek, névmások; cse
lekvő-, szenvedő-, álszenvedő igék ; elöljárók, megfelelő latin-magyar, 
magyar-latin fordítási gyakorlatokkal, számszerűit 44. Tanár: Del
hányi.

4. Földrajz, heti 4 óra. — I. Földrajzi alapfogalmak.
II. A magyar szent korona országai. 111. Európa többi országai- 
Minden országot a következő sorrendben tárgyalva: fekvés
és terület, hegy- és vízrajz, éghajlat, talaj, állat-, növény-, ás"
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ványvilág, lakosság (nyelv, vallás és foglalkozás szerint), városai. 
Térképrajzolás. K. k. Körösi Albin : Földrajz, a gymnáziumok I. 
osztály számára. Tanár: Plenczner.

5. Mennyiség lan, heti 3 óra. Számirás, tizesrendszer, neve
zett és nevezetlen számokkal való számvetés; közönséges és tize
des törtek, métermérték. T anár: Delhányi.

6. Mértanirajz. heti 2 őrá. A geometria elemei. Sík idomok, 
egyszerű síkdiszitmények rajzolása, utóbb színezése. T anár: Szi- 
ráczky, folytatólag Oláh.

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

II 0 3 ztály.
1. Vallástan, heti 2 óra. Biblia ism eret: uj-szövetség. K. 

k. Farkas József. Egyházi énekek gyakorlása. Tanár: Delhányi.
2. Magyar, heti 5 óra. K. k. Szinnyey József iskolai ma

gyar nyelvtan II. rész és Olvasókönyv II. rész. Havonkint két írás
beli dolgozat az időnként elővett tananyagból. Tanár: Partig.

3. Latin, heti 7 óra. K. k. Schultz-Dávid latin nyelvtana és 
gyakorlőkönyve Egész alaktan : rendes és rendhagyó névszók és 
igék, a szóképzés elemei; a gyakrabban előforduló mellékmondatok 
kötőszóik szerint. Megfelelő latin-magyar és magyar-latin fordítási 
gyakorlatok, számszerint 59. T anár: Lippay.

4. Földrajz, heti 4 óra. — Ázsia, Afrika, Amerika és Ausz
trália leírása, természeti viszonyai, éghajlata, függőleges és vizszin - 
tes tagoltsága. Térképrajzolás. K. k. Dr. Hunfalvy János : Földrajz 
(Ázsia, Amerika, s tb ) — Tanár: Előbb Sziráczky, utóbb Plenczner 
Lajos.

5. Mennyiségtan, heti 4 óra. K. k. Békési Gyula közönsé
ges számtana II. osztály számára. Az első év anyagának ismétlése) 
régibb mértékek átváltoztatása méter mértékekre, idegen pénzek át
számítása osztr. értékekre, arányok, arányiatok, hármasszabály, ka. 
mat-, százalékszámítás, olasz gyakorlat, burkolatsuly számítás. Ta
nár : Delhányi.

6. Mértani rajz, heti 2 óra. A szerkesztő síkmértan alapfel
adatai. Egybevágóság, hasonlóság, területszámitás és átalakítások. 
Ezen fokozatban síkdiszitmények rajzolása és színezése. T anár: 
Sziráczky —■ folytatólag Oláh.

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

1. Vallás, heti 2 óra. K. k. Haan Lajos „Kér. egyház tör
ténete.“ A kér. egyház megalakulása, üldöztetése, fejlődése, elter
jedése, reformáczió. Egyházi énekek. T anár: Udvardy.

2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Szinnyci József Rendszeres 
magyar nyelvtana. Olvasókönyv : Lehr- Riedl; belőle olvasmányok, 
tárgyi magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel. — Hangsúlyos ver
selés elemei; költemények könyvnélkül. Kéthetenként Írásbeli dol
gozat. T anár: Udvardy.

3. Latin, heti 6 óra. Nyelvtan és mondattan Schultz-Dávid 
k. könyve nyomán. Az alaktan ismétlése, az egyes esetalakok mon
datbeli functiója, az infinitivus a mondat kapcsolatában, acc. és 
nőm. c. infinitivo. A Dávid-féle gyakorló-könyvből a mondattannak 
megfelelöleg 21 gyakorlat. Dávid István Latin olvasó-könyvéből 60 
dactylusi vers, 25 pentameter kapcsolatban a verstan elemeinek s 
a haxameter és pentameternek ismertetésével Livius 9—12 fejeze
tek (Porsenna király és a rómaiak). Livius és a versek könyvnél- 
kiil is. -  A régi Róma és alkotmányának rövid ismertetése. Ha
vonként 1 iskolai, 1 házi dolgozat. T anár: Liska.

4. Német, heti 4 óra. K. k. Virányi J. Német olvasó és gya
korló könyve és rendszeres német nyelvtana. Név- és igeragozás ; 
a mondattanból: a mondatrészeknek, a fő- és mellékmondatoknak 
gyakorlali megkülönböztetése, szórendje. Fordítva összesen 40 gya
korlat. Havonként 1 -2  házi és 1 iskolai dolgozat. T anár: Lippay-

5. Földrajz, heti 2 óra. Physikai előismeretek, mathema- 
tikai és physikai földrajz. Tankönyv: Scholtz Albert és Ráth Arnold. 
Tanár: Chován.

6. Történet és politikai földrajz, heti 4 óra. — Magyar- 
ország története különös tekintettel az egyes kiváló személyekre .és 
nevezetesebb eseményekre. Osztrák-magyar monarchia politikai föld
rajza. K. k. Baróti-Csánki: Magyarország története és Márki S : 
Osztr.-magy. monarchia politikai földrajza. Tanár : Plenczner.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Az összetett hármasszabály. 
Kamatszámolás. Lerovatszámolás. Határidőszámolás. Arányos osz
tás. Elegyitési feladatok. Lánczszabály. K. k. Mocnik-Schmidt „Szám
tan.“ Tanár: Neumann.

8. Mértani rajz, heti 2 óra. Az I. félévben a körre vonat
kozó tételek: elypsis, parabola, hyperbola, hyperbola, kerekény és
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csigavonal többféle szerkesztése. T anár: Sziráczky. A Il-ik félévben 
nehezebb sikdiszitmények Andel mintái után. T anár: Liska.

IV  osztály.
1. Vallás, heti 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Tanár: 

Valentinyi.
2. Magyar, heti 4 óra. K. k. Korda Imre Stilisztikája és 

Lehr-Arany Toldija. A stilus általános és különös tulajdonságai, 
verstan, a gyakrabban előforduló polgári ügyiratok és jogi okiratok 
szerkesztése. A Toldi tartalmilag és szerkezetileg. írásbeli dolgoza
tok a végzett tananyag köréből. Tanár : Lippay.

3. Latin nyeli', heti 6 óra. Idők módok és az ige főnévi és 
melléknévi alakjainak mondatbeli functiója, kötőszók, prosódia ele
mei. Megfelelő prózai és költői olvasmányok. Tankönyv: Dávid 
István nyelv- és mondattana, olvasó- és gyakorló könyve. T anár: 
Chován.

4. N̂ einet, heti 3 óra. Tankönyv. Virányi Ignácz. Német 
nyelvtan és gyakorló könyv. Fordításul a nyelvtanból a 31. 33. 34 
38. 39. olvasmányok. A gyakorlőkönyvből 28 továbbá 56—67 ter
jedő gyakorlatok, melyeknek tárgya: Hercules. — Grammatica és 
syntaxis. Havonkint 1 házi és egy iskolai dolgozat Tanár : Kutlik.

5. Történelem, heti 3 óra. Az ókor történelméből a keleti 
népek története, a görögök és rómaiak története a köztársaság bu
kásáig. K. k. Szilágyi Sándor egyetemes történet I. Tanár előbb 
Valentinyi, utóbb Kutlik.

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

7. Ásványtan, heti 3 óra. — Vegytani előismeretek. Kris
tálytan és az ásványok physikai tulajdonságai Az ásványok és kő
zetek közül különösen a hazánkban előfordulókra kiterjeszkedve. 
— Ásványrendszer, kőzettan és földtan. Kristályminták készítése. 
K. k. Dr. Róth-Szterényi: Az ásvány-, kőzet-, és földtan alapvona
lai. Tanár: Plenczner.

8. Mértani rajz, heti 2 óra. Az I. félévben mértani elemek 
a térben, azok ismertetése, alkatrészei, hálózata, felülete és térfo
ga ta ; a testek egybevágósága és árnyékszerkesztése. — Tanár: 
Sziráczky. A Il-ik félévben különféle levéldiszitmények. Tanár: 
Sziráczky — utóbb Liska.
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V. o sz tá ly

1. ) Vallás, heti 2 óra. Az ó- és uj szövetség könyveinek 
ismertetése, válogatott részek olvasása alapján. Tankönyv: Batiz- 
falvy István. Tanár: Chován.

2. ) Maqyar, heti 3 óra. K. k. Dr. Dengi János „Szerkesz
téstana és költői olvasmányai“ és Greguss Ágost „Költészettana“. 
Szerkesztéstani szabályok. Rendszeres verstan. Románczok és bal
ladák elmélete és fejtegetése. Havonként egy Írásbeli dolgozat- 
Tanár : Udvardy.

3. ) Latin, heti ß óra. Livius XXI. egészen. Pirchala Antho- 
logia Latina. Cn. Naevius. Saját sírjára. Qu. Ennius. Saját sírjára. 
Catullus: Felajánlás. Lesbia verebének halálára, Vesániusnak. Búcsú 
Bithyniától. Testvérének sírjánál. Ismét otthon. A hajó dicsérete. 
Vergilius. Eel. I. és IX. Georg. 1. 121 150,311— 850-11.130—176.
IV. 149—227. Tibullus 1. 3. 10. II. 1. 1—30. Propert. IV. 2. 21-
V. 6- — Ovidius. Tristia IV. 10. Philemon és Baucis- Havonként 
1 házi és 1 iskolai gyakorlat. Kk. Cserny—Dávid I. Tanár: Kutlik

4 . ) Uöröq, heti 4 óra. K. k. Curtius—Ábel. Görög nyelvtan. 
A görög hangtan, név és igeragozás ami végű igékig. — A Schenkl 
Ábel-féle Görög elemi olvasókönyvből a nyelvtani anyagnak meg
felelő gyakorlatok (75). Havonként egy iskolai, s egy otthoni dol
gozat Tanár : Mocskónyi.

5. Nemet, heti 3 óra .— Német olvasókönyvből: Muhamed.
Die Araber in Spanien. Der Glockengusz zu Breslau. Der Ring 
des Polykrates. Peter der Einsiedler. Das Meer. Herder: „Cid“-böl 
számszerűd 27 románez és német stylus gyak. Havonként egy dol
gozat. K. k. Dr. Heinrich Gusztáv: Német olvasókönyv 2 rész.

Herder: Der Cid és Endrei Ákos: Német stylusgyak. Tanár: 
Plenczner.

6. Történelem, heti 3 óra. K k. Szilágyi Sándor: Egyetemes 
történet. Az ókorból a római császárok kora; a középkor az egy
házszakadási g. Tanár: Valentinyi.

7. ) Mennyiségtan, heti 4 óra. Algebra: Elsőfokú egyenle
tek több ismeretlennel. Négyzetgyök. A másodfokú egyenletek 
ismeretlenéinek kiszámítása. Köbgyök. Kéttagúnk magosabb, positiv, 
egész hatványai. Számtani haladvány. Geometria: Az egyenesek 
fekvése a síkban. Sik idomok összevágása, hasonlósága és terü
lete. A kör. Kk. Moenik-Schmidt „Algebra“, Lutter Nándor „Mér
tan“. Tanár: Neumann,
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8. ) Növénytan, heti 2 óra. Őszkor. Válogatott növények 
leírása. A növények összehasonlítása és csoportosítása. Télen : 
Mörphologia, physiologia, anatómia és növényrendszerek. Tavaszkor: 
Egyes növényfajok leírása, rendekbe és családokba való csoporto
sítása. Növényrendszertan. Növénygyűjtés. K. k. Dr. Róth-Schuch: 
A növénytan alapvonalai. 5 kiadás. Segitőkönyv : Dr. Simonkai L. 
Növényhatározó. T anár: Plenczner.

9. ) Görög-pótló magyar, heti 2 óra. Kk. Endrődi: Magyar
olvasmányok, Szilasi: Szemelvények Thukydidesből és Schill:
Görög régiségek. Az olvasmányok tárgyi, tartalmi, szerkezeti és 
nyelvi sajátságainak fejtegetése. Régiségtanból az állami régiségek, 
a mythologia röviden. T anár: Lippay.

10. ) Görög-pótló rajz, heti 2 óra. Stylizált levelek és virá
gok. Görög, római és arab sikdiszitmények rajzolása és festése 
Várday Szilárd fali mintái után. Tanár: Sziráczky — utóbb Lányi.

VI. osztály.

1. ) Vallás, heti 2 óra. K. k. Batizfalvy István „Keresztyén 
egyház története“. Kiváló tekintettel a Protestantismus elterjedésére. 
T anár: Udvardy.

2. ) Magyar, heti 8 óra. K. k. Riedl : Rhetorika és Sha
kespeare — Petőfi: Goriolanus. Megfelelő olvasmányok alapján a 
prózai műfajok elmélete és történeti fejlődése. Shakespeare Corio- 
lanusa, különös tekintettel a drámai szerkezetre és jellemzésre. 
Havonként egy stildolgozat. T anár: Fertig.

3. ) Lalin, heti 6 óra. C. Sallustius Crispus Bellum Jugur- 
thinum 1—65 fejezet, a többi tartalmilag ismertetve, könyvnélkül 
a 10., 11. és 14. fejezetek. — P. Vergilius Maró Aeneis ed. G. 
Némethy II. ének egészen, az 1. és VH-ikből szemelvények, a többi 
tartalmilag. M. Tullius Cicero Orationes Selectae XIII. ed. Petz. 
Oratio de imp. Cn. Pompei egészen. — A történetírás Sal lustiusig. 
A római költészet Vergiliusig. Hetenként 1 órán magyarról-latinra 
fordítás a Cserny-Dávid féle Stílusgyakorlatokból (II. rész). A mon
dattan ismétlése. Havonként 1 iskolai és 1 házi dolgozat. Tanár: 
Liska.

4. ) Görög, heti 4 óra. Curtius Ábel Görög nyelvtanából. A 
„mi“ végű és rendhagyó igék. A mondattanból az esetek, a prae- 
positiók használata. Igealakok, igeidők. -— Dr. Schenkl — Elischer 
féle Xenophon Khiestomathiából. Kyros származása az ifjúság neJ 
velése a persáknál, Az első vadászat, Kyros halála. Az Anabasis-1
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ból: Kyros jelleme, Xenophon a hadsereg élére lép. Memorabilia : 
Szokrates védelme vádlói ellenében. — Xenophon élete, müvei, 
Szokrates jellemzése. — Havonként 1 iskolai, 1 otthoni dolgozat. 
Tanár: Liska.

5. ) Nemet, heti 3 óra. K. k. Schiller „Wilhelm Teil“, Endrei 
Ákos német stílusgyakorlatai. Schiller Teli Vilmosán kivid magyar 
prózai szöveg fordítása németre, az alaktan és mondattan folyto
nos ismétlése. Havonként egy dolgozat. Tanár: Feriig.

6. ) Történelem, heti 3 óra. Az újkor története a bécsi con- 
gressusig. Fölfedezések. A tudomány és művészet újjáéledése. A 
vallásos reform. A vallásos és nemzeti háborúk. A fejedelmi abso- 
lutismus kora. A franczia forradalom és Napoleon kora. K. k. Szilágyi 
Sándor egyetemes történet Ili. T anár: Valentinyi.

7. ) Mennyiségtan, heti 3 óra. Algebra: A hatványozás álta
lánosítása. Hrigg-féle logarithmusok és számolás logarithmusókkal. 
Exponentialis egyenletek. Geometria: A pont coordinátai Két pont 
távola. Egyszerű algebrai kifejezések graphikai ábrázolása, tíonio- 
metria. Trigonometria. Kk. Mocnik-Schmidt „Algebra“, Lutter Nán
dor „Mértan“, Lutter Nándor „Logarithmusok". Tanár : Neumann.

8. ) Állattan, heti 3 óra. — Általános állattan. Az állati 
szervek s szervrendszerek leírása. Az állatok kifejlődése és szapo
rodása. Melamorphismus, metagenesis, parthenogenesis és paedo- 
genesis. Az állatok elterjedése. A hét állatkor rendszeres tárgyalása 
K. k. Dr. Holb — Vángel: Az állattan alapvonalai. Segitökönyv : 
Brebm Thierleben és Thieratlasz. Tanár: Plenczner.

9. ) Görög-pótló magyar, heti 2 óra. Kk. Endrődi: Magyar 
olvasmányok, Kempf-Homer: Ilias, Schill: Görög régiségek. A ré
giségtanból a magánrégiségek, a görög művészetek története és a 
mythologia röviden. T anár: Lippay.

10. ) Görög-pótló rajz, heti 2 óra. Külömböző slilű ékítmé
nyek, szönyegminták rajzolása és festése; műszaki és építészeti 
jellegű díszítmények árnyékolva, festve Várday £s Vignola után. 
T anár: Sziráczky — utóbb Lányi.

» . • • , • . . J i ; <
VII. osztá ly . 1 2

1. ) Vallás, heti 2 óra. A magyarországi protestáns egyház 
története. K. k. Batizfalvy Istvántól. Tanár: Mocskónyi.

2. ) Magyar, heti 3 óra. K. k. Greguss költészettana és Névy 
Poet, olvasókönyve. A verstan vázlatós ismétlése, a költői műfajok 
elmélete és történeti fejlődése, tájékoztatás a fő széptané fogalmak
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körébon, a művészetek rendszere. Havonként egy stildolgozat. Ta
nár: Fertig.

3. ) Latin, heti 5 óra. K. k. Latin stílusgyakorlatok. Cserny- 
Dávid. — P. Verg. Maronis Aeneis G. Némethy. — M. T. Cice- 
ronis Orationes selectae XIII. St. Dávid. — Római irodalomtörténet. 
LelTler S. -— Verg. Aen. X. 1—(iUO. -— Cicero pro P. Sulla egé
szen. — Cicero Philippica I. és XIV. egészen. — Az irodalomtör
ténetből az eddig olvasott írók. — Hetenkint egy iskolai vagy ott
honi dolgozat. Tanár: Mocskónyi.

4. ) Görög, heti 4 óra. K. k. Szemelvények Homéros Odys- 
seiájából. Csengeri János. I—VI. és IX. Könyvnélkül 190 sor. Sze. 
melvények Herodolos műveiből. Dávid István. Nyelv- és mondat
tani isin. Havonkint egy iskolai dolgozat. Tanár: Mocskónyi.

5. ) Német, heti 3 óra. K. k. „Heinrichs — Deutsches Lehr- 
und Lesebuch“ III. r. Belőle a német irodalom ismertetése a re- 
formáczióig. Goethe „Hermann und Dorothea“-jáhól 4 ének. Endrei 
„Stílusgyakorlat“-aiból magyar szöveg németre fordítva. Tanár: 
Udvardy.

0.) Történelem, heti 4 óra. A legújabb kor története. Europa 
és Amerika állami alakulásának s politikai fejlődésének tárgyalása s 
földrajza. Kk. Szilágyi Sándor eg yelemes történet III. és Varga Ottó 
politikai földrajza. T anár: Valentinyi.

7. ) Mennyiségtan, heti 3 óra. Algebra: Geometriai halad- 
ványok. Kamatos-kamat számítás. A másodfokú egyenletek elmé
lete. Másodfokuakra redukálható és reciproc egyenletek. A másod
fokú függvény maximuma. Geometria: Bevezető tételek a stereomet- 
riáha. Hasáb, gúla, henger, kúp és gömb. Kk. Mocnik-Schmidt 
„Algebra“, Lutter Nándor „Mértan“, Lutter Nándor „Logarithmusok“. 
Tanár : Neumann.

8. ) Természettan, heti 4 óra. Bevezetés a physikába, erő
műtan, hangtan, fénytan Tankönyv : Czógler Alajos. T anár: Chován.

9 ) Görög-pótló magyar, heti 2 óra. Schill Salamon Görög 
irodalomtörténetéből a görög költészet történeti fejlődése Nagy 
Sándor koráig. Sophokles Antigone ford. Csiky olvasva, poetikailag 
méltatva; Kreon és Antigone jelleme, Antigoné Kommora könyv
nélkül is. Badics magyar irodalmi olvasókönyvéből Balassi Bálint 
és Gyöngyösi István élete és művei. — Tanár : Liska.

10.) Görög-pótló rajz, heti 2 óra. Az ábrázoló geometriá
ból a pont, egyenes, három és négyszögü idomok ábrázolása egy 
és két képsikon, a sik s a benne fekvő alakzatok. Kk. Dr. Fodor
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József ábr. geometriája. A figurális rajzból rajz eleinek többféle 
árnyékolással választékos lapminták után. Tanár: Sziráczky — 
utóbb Lányi.

V III  o sz tá ly

\ .)  Vallás, heti 2 óra. Bancsó Antal hit- és erkölcstani 
k. k. nyomán. T anár: Benka.

2. ) Magyar heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom törté
nete, Góbi Imre k. k. szerint. Havonként egy stildolgozat. Tanár: 
Fertig.

3. ) Latin, heti 5 óra. Horatius. Sat. 1. — 1. 4. ti. lü. II. 2. 
ti. Epist. I. 1. II. 3. (Ars poetica). Cie. Off. I. egészen. Tacitus. Dávid 
szemelvények: Augustus (ö cap.) Tiberius (It) cap.) A római légiók 
lázadása Germániában (4 cap.) Germánia és a germánok (5 cap.) 
Tiberius halála (1 cap.) Judae és népe. Jeruzsálem ostroma (13 
cap.) Római irod. történet. Kk. Lefl'ler Sámuel: Az iskolában ol
vasott Írók. Havonkint 1 házi és egy iskolai dolgozat. Kk Cserny—- 
Dávid III. rész. Tanár: Kutlik.

4. ) Görög, heti 4 óra. Horn. Iliása. Gsengeri János. I. 1—604.
II. 1 -  483. III.' I 384. IV. 1 222. V. 84 198. A többi énekek 
18-ig bezárólag cursive. Piáló Apológiája egészen. Kritóból egy 
rész. T anár: Kutlik.

5. ) Német, heti 2 óra. K. k. Heinrich, Deutsches Lehr- und 
Lesebuch III. r. Az ujabbkori német irők (Klopstok—Schiller) ismer
tetése, Endrei Német stílusgyakorlataiból magyar szöveg németre 
fordítva. Parafrázisok minden irodalmi leczkéböl. Tanár: Fertig.

6. ) Történelem, heti 3 óra. Magyarország oknyomozó törté
nelme tekintettel alkotmányos életünk fejlődésére a világtörténettel 
kapcsolatban. Forrásmüvek ismertetve. Kk. Varga Ottó : A magya
rok oknyomozó történelme. Tanár: Valentinyi.

7. ) Mennyiségtan, heti 2 óra. Algebra : Kapcsolástan. Bino
miális tétel. Az algebra főbb tételeinek ismétlése. Geometria: A 
geometria főbb tételeinek ismétlése. Kk. : Mocnik-Schmidt „Algebra“ 
Lutter Nándor „Mértan“, Lutter Nándor „Logarithmusok“. Tanár: 
Neumann.

8 ) Természettan, heti 4 óra. Fénytan, hőtan, az elektro
mosság és mágnesség tana, kosmographia. Tankönyv: Czógler 
Alajos. T anár: Chován.

9.) Bölcsészet, heti 8 óra. Logika dr. Lindtner-Klamarik k.

4
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k. nyomán. A tanultak önálló alkalmazására időnként Írásbeli is
kolai dolgozatok készítve. T anár: Benka.

10. ) Görög-pótló magyar, heti 2 óra. Schill Salamon Gö
rög irodalomtörténetéből a görög történetírás, bölcsészet és szó
noklat története. Az alexandriai és római korszak irodalmának át
tekintése és nevezetesebb irói. Olvasmányok az Alexander B.-féle 
Platon és Aristoteles szemelvényekből Apologia, Kriton, Nikornachos 
Ethika. A Dr. Jancsó Benedek-féle Magyar irodalmi olvasmányokból 
szemelvények. Tanár : Mocskónyi.

11. ) Görög-pótló rajz, heti 2 óra. Az ábrázoló geometriából 
a szögletes és gömbölyű testek ábrázolása, saját és vetett árnyéka, 
síkkal való metszése, egyenessel átelözése. Kk. Dr. Fodor József: 
Ábr. geometria. A figurális rajzból az emberi test részei rajzolva 
többféle árnyékolással és kivitelben. Tanár : Sziráczky — utóbb Lányii

B . E gyleti é let, Ö nkéntes vállalatok é s  tanulm ányok.
1. ) Egészségtan. Schermann kézik. nyomán a VII. és VIII. 

osztályból önként vállalkozók tanulták ezen tantárgyat részint az 
állattan betetőzése, részint a lélektanhoz való előkészítő tájékoztatás 
gyanánt, de úgy is, mint az alapos önismeret és tudatos önvédelem 
és mértékletesség föltételét heti 2 órában. T anár: Adámy.

2. ) Tanulók ílalosköre. Különböző osztályok önkényt vál
lalkozó tanulóiból alakúit meg ez évben is a daloskor, melynek 
90 működő tagját vegyes karrá szervezve tanitá és vezeté Adámy 
Rezső a szükséghez képest heti 2— 4 órában. Tanúba s alkamilag 
előadta a tanulók dalosköre 1. Ablól „Dalra fel!“ 2. Kircbnertöl 
„Svéd matróz-dal“ 3. Kunzetől: „Mért vagy olyan távol“ 4. Dür- 
nerlől: „A viharban“. 5. Voczelkától „Honfidal“ 0. „Majalesi 
induló“. 7. Kreutzertől: „Üdvözlet“ 8. Palotásból „Népdalok“ 9, 
„Gaudeamus igitur“ 10. Szentirmaylól „Dalosok dalra“. 11. „Veni 
sancte Spiritus“ czimü müveket. Vizsgálatokon, az önképző kör 
nyilvános ünnepein, a majálesen és záró ünnepélyen a közönség 
méltató tetszéssel hallgatta a tanulóság összhangos énekelőadásait.

3. ) Önképzö „Vajdakor“, Elnök: Benka Gyula igazgató- 
tanár. Tisztviselők: alelnök Albttsz Frigyes Vili., jegyző: Zoslyák 
János VIII., könyvtárosok: Petries Béla Vili., Hajdú József VIII., 
„Zsenge“ szerkesztői: Rosenthal Ferencz Vili. Czinkoezky János 
Vili., pénztáros : Vitéz Lajos VII., ellenőr : Ilrivnák János VII., 
levéltáros : Nagy Károly VII. o. tanulók. Tartott a kör a megnyitó



és záró ülésén kívül 25 rendes ülést. Az irodalomtörténeti, szépé
szeti tanulmány és gyakorlati iigyesedés czéljából ‘megtartott ezen 
üléseken 7 prózai mű, 34 költemény, 2 műfordítás, 70 szavadat 
került elő, melyek részint előzetes Írásos, részint rögtönös bírálat
nak tárgyát képezek. Rendezett ezenkívül a „Vajdakor“ nyilvános 
hazafias üléseket is s bemeneti dij mellett tartott egy szavallati, — 
ének — és zene — előadást, melynek tiszta bevétele (181 frt 71 
kr.) a főgymnasiumi tanulóság segélyezési alapjára esett Megvá- 
lasztá e kör egykori tagját s ma hazánk hírneves költőjét: Szabolcska 
Mihályt a kör disztagjává, erről őt oklevelének megküldésével ér
tesítő. A „Vajdakor“ pénztára, könyvtára nyilvánosan megvizsgál
tatván, ez évben is szép gyarapodást mutatott. A pénztár ez évi 
bevétele : hozzá értve a tavalyi maradványt 331 frt 32 kr.
Ez évi kiadása: 163 frt 42 kr. Rendelkezésre áll a „Vajda kör1 
javára: 167 frt 90 kr. betéti összeg elhelyezve a szarvasi takarék- 
pénztárnál. A „Vajda-kör1 könyvtára 787 müvet tartalmaz 977 
kötetben. E könyvtárnak az ifjúság lelki fejlettségéhez és tanulmányai
hoz szabott tartalma az olvasni szerelő tagoknak rendelkezésére 
állott, valamint azon folyóiratok és szépirodalmi lapok is, melyek 
ellenőrzés mellett az Onképzö olvasó termében kitéve voltak. Ta
nulmányainak sikerét az önképzőkör az általa kiadott „Zsengék“ 
czimü hektographált lapocskában köröztető a tagok és csekélyszámú 
előfizetők körében, igy is örökítve azon figyelemre méltó jobb mun
kálatokat, melyek a kör nyilvános ülésén kedvező bírálattal kitün
tetést nyertek.

4. ) Francain, nyelv. Csekély számú tanuló Adámy Rezső és 
Lányi Gusztáv tanároktól tanulta e modern nyelvet. Az iskolai és 
otthoni nagy elfoglaltatás és a szerény külön díjazás lehet oka 
annak, hogy nem ragadják meg c tanulmányra a kínálkozó alkal
mai annyian, mint azt a dolog természeténél fogva megérdemelné.

5. ) Gyorsítás. Gabelsberger Markovios elvei szeriül ta
nulta meglepő sikerrel e tárgyat beli I I órában 33 kezdő és 12 
haladó tanuló, közeitek fejenként 10 hónapi tanítás dijában a részt
vevők 4 Irtot. Tanár : Kiülik. A gyorsírók köre járatott szaklapo
kat s levelezés utján összeköttetésben állott a budapesti anyaegye
sülettel.

6. ) Szabadkézi művészi irányú rajzolást és festést 18 önkényt 
vállalkozó ifjú tanulta, fizetvén egy évi tanításért 6 frtot. Tanár: 
Lányi.
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7. ) Zenecsapat e tanévben sem alakúit, bár akár kellő fel
szerelésben, akár vállalkozó szakemberekben nincs hiány. Többszö
rös hirdetés után is csak egyesek mutatván érdeklődést, ezeket 
magántanulásra utaltuk, megadván nekik az alkalmat arra, hogy 
az intézet hangszerein korlátolt időben magukat gyakorolhassák.

8. ) Disztornászólc csapatja 60 taggal bemutatta ez évi ta- 
núlmányait úgy az ifjúság tavaszünnepén, mint az évzáró vizsgá
laton. Ezekből négy tanár vezetése mellett 48 ifjú vett részt a 
Déván tartott országos középiskolai tornaversenyben.

9. ) Vívást tanúlta 17 ifjú. Ezek fizettek tanításért, vivóesz- 
közök használatáért, világítás és kiszolgálásért fejenként 10 frtot. 
Tanár: Oláh.

10. ) Tanulói zenekar alakulására nézve történtek ez évben 
is kísérletek, ezek azonban említésre alig érdemes eredményre ve
zettek már csak amiatt is, hogy év elején a vállalkozóknak kevés 
technikai ügyessége mellett az összhangos játék alig volt elérhető, 
a hosszabb összeszokást pedig megzavarta az év végén felhalmozódó 
sok ismétlés s kivált a kilépendő VIII. osztálybelieknek érettségire 
való előkészülete. Általában oly szárnypróbálgatásnak tekintjük a 
tanúlóságnak ezen ifjúsági zenekarrá szervezkedését, melynek nem 
az elérhető siker, de a művészi vállalat iránti önzetlen lelkesedés 
ad méltánylandó czimet és jogosultságot.

Különben az önkénytes vállalatokban részt vevő tanártársak 
ezen külön díjazott heLi óraterhei nem véve számításba, a közta- 
nitás munkájában az alkalmazott tanerők képzettségüknek, gyakor
latuknak s egyéni hivatásuknak megfelelőleg következő módon és 
arányban osztakoztak :

(Lásd a „ Részletes kimutatás “-t).



Részletes kimutatás
az alkalmazott tanárok szakszerű elfog, 

laltatásáról s az osztályok óráiról.



S3mc- ünT ° v e k
Osztályok ta n tá rg y a k  s

Oin I. a. III. IV.

i Adáiqi I^ezgő
bejáró-szaktanár.

összhangzatos énekoktatás

2 B sn lp  [jyula
igazgató-tanár.

— — —

3 Chovaq ^áíoljj
rendes tanár.

— — földrajz 2 latin 6

4 Delfjányi Z^igmond
r. tanár, az I. osztályfő

vallás 2 
latin 7 
számt. 3

vallás 2 
számtané — —

5 Fertig Alajos
r. tanár, a VI. osztályfő.

magyar 5 — —

6 Endre
r. tanár, a VIII. osztályfő

— — német 3

7 Lippay Béla
b. tanár, a II. osztályfő.

— latin 7. német 4 magyar 4

8 L i^ a  Jáqo^
r. tanár, a IIL osztályfő.

— — latin 6. —

9 N[oc^óniJi József
r. tanár, a VII. osztályfő

— — — —

LO Jleugaqn Jenő
r. tanár, az V. osztályfő.

— — számt. 8 számt. 3

11 O laj 9 |i \ ló 0
rendes torna-tanár.

szépírás 1 
torna 2

szépírás 1 
torna 2.

torna 2 torna 2

12 pieqczner Lajog
rendes tanár.

földrajz 4 — történet 4 
és földr. ásványt 3

13 ^ z i í á c z y  Ejijula
rendes rajz-tanár'

rajz 2. földrajz 1 
rajz 2 rajz 2. rajz 2

14 Udvardi ^ágdor
helyettes tanár.

magyar 6 — vallás 2 
magyar 3 —

15 Valßqtiniji Jenő
r. tanár, a IV. osztályfő.

— —- —
vallás 2 

történet 3

Az osztá lyok  heti ó r á i : 1 2 7 27 28 i 28



a z o k r a  e s ő  h e t i  ó r á k  s z á m a .
A

tanár
heti
órasz.

JEGYZET
V. VI. VII. Vili.

a tanulók daloskörében
Egészségtan

*.) fi.

*) Az összhangos 
ének és egészségtan— — — vallás 2 

logika 3 5.

vallás 2. — termé
szeti. 4

termé
szeti. 4 is .

az önként vállalko 
zóknak van fentart-

— — -— • — 18
va, ezért az óraszám 
a heti órák végösz-

— magyar 3 
német 3 magyar 3 magyar 3 

német 2 19
szegéből ki van 

hagyva.

latin G. — latin 6 
görög 4 18

A **.) jelzett heti 
óraszám az önkén! 
vállalkozóknál meg-

pótló 
magy. 2

pótló 
magy 2 — — 19

latin 6 
görög 4

pótló 
magy. 2---- ' 18 oszlik s a görögöt 

tanulók vagy a pótló 
tárgyakat hallgatók 
heti óra száma 4-el

görög 4 —
vallás 2 
latin 5 

görög 4
pótló 

magy. 2 17

menny i- 
ségt. 4

m* nnyi-
ségt. 3

mennyi
ségtan 3

mennyi
ségtan 2 18 kevesebb.

torna 2 torna 2. torna 2 torna 2 18

növényt2 
német 3 állattan 3 — 19

rajz 2 rajz 2 rajz 2 rajz 2 20

magyar 3 vallás 2 német 3 — 19

történet 3 történet 3
történet 

és 4 
földrajz

történet 3 18

'**.) 3 3 . **.) 33 . **.) 3 4 . **.) 34. 244.



M agyar stilfelad ván yok,
V. osztály.

Vezető : Udvardy.

Szarvas képe Szt -András felől (leírás). — „Ki korán kel, 
aranyat lel“. (Elmélkedés). „A törvények tiszteletéről“. (Sokralesriek 
Kritonnal való beszélgetése alapján). — Arany János „Szibinyáni 
Jánk“ czimü ronnínczának fejtegetése. — „Kádár Kata“ czimü 
népballada fejtegetése. -  „V. László“ Arany János balladájá
nak fejtegetése. — Czuczor—Szondijának és Arany — Szondi két 
apródjának összehasonlító fejtegetése. — „A várnai csata“. (Ale
xandria verskisérlet). — Gid 3-ik románcza. (Jambusi vei’skisérlet).

VI. osztály.

Vezető: Fertig.

1. Gondolatok az iskolai év elején. 2. A mondák keletkezé
séről. — 3 Ismerd meg tenmagad. 4 Coriolanus jelleme. 5. Szarvas 
városának leírása. 6. Mikép tölthetjük hasznosan a szabad időt? 
7. Ki mint vet, úgy arat. 8. Teli magánbeszéde (kíséri, műfordí
tásra. 9. Búcsúbeszéd egy honvéd sírjánál. 10. Védőbeszéd.

VII. o sz tá ly ,

Vezető : F ertig
6

1. Quose fortuna, eodem etiam favor honimum inclinat. 2 A 
bölcs mindenütt feltalálja a maga boldogságát. 3. A testgyakorlás 
fontossága. 4. Miben áll a példa hatása? 5 A költői jeles mondá
soknak jelentősége és becse- 6. Szabad dolgozat 7. Arany János 
V. László c. balladájának méltatása. 8. Újkor jellemzése. 9. A költő 
szabadsága a történeti hűséggel szemben.

XT7~.
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VIII. osztály. 

Vezető : F ertig .

1. Műveltségi vázlatok Aujon házból származott királyok ko
rából. 2. Biblia fordítások a hitújítás korából. 3. Faludi Ferencz 
prózai munkásságának méltatása. 4. A tenger az emberi szív képe. 
5. Az igazságosság a legszebb erény. 6. Az állatmese jelentősége 
és becse. 7. Kisfaludy Károly mint a magyar drámairodalom meg
alapítója. 8. Szabad dolgozat. 9. A költő és a korszellem.



• \ r .
T a n ító k ép zés  a főgym n asiu m  fe lső  osztályaival k ap csolatban  

az 1 8 9 6 — 7-dik  ta n év  folyam ában,
A. Történeti fejlődés.
A szarvasi ág. h. ev. főgymnasiumot létesítő s fentartó békési 

Egyházmegye, midőn 1802-ben Mező-Berényben a gymnasiumot 
megnyitotta, a protestáns és hazafias szellemű művelődés terjeszté
sének általános feladata mellett arra is gondolt, hogy az Alföld 
protestáns népiskolái ez intézetből nyerhetnek majdan oly szélesebb 
körű képzettséggel biró néptanítókat, minőket e század elején a 
jobban díjazott tanítói állomásokon is csak elvétve találhatni. 1833- 
ról Tomasek Pál, a m.-berényi gymnasium igazgatója a kiadott 
értesítőben említi, hogy az ő igazgatóságának idejéig a gymnasiu
mot végzett tanulók közül mintegy 40 lett néptanítóvá, kik az élő 
nyelvek ismerete, theologiai képzettség és kisebb tanuló társaik körül 
kifejtett nevelés- és tanítási gyakorlat alapján a néptanítói tanszéket 
tisztességgel megállották.

A mint aztán a fentartó egyházmegye az előbb Mező-Berény
ben fenálló gymnasiumát Szarvasra telepítette át, ismételve fölme
rült a terv, hogy a főgymnasium keretén belül a felsőbb osztályok 
növendékei közül a vállalkozók a tanítói pályára is előkészíttessenek 
legalább annyiban, hogy a népiskolák látogatása, zenetanulás által 
énekvezérségre képesítést nyerjenek. Vajda Péter, Block (Ballagi) 
Móricz, Placskó István a tanítói gyakorlatra és zenészeti képzett
ségre gondot fordítván, a kisebb tanulókkal űzött magántanitás és 
népiskolai helyettesitgetés és próbatanitás által adtak irányt olya
noknak, kik hivatást mutattak a tanítóságra. — Hogy ezen kísér
letezés a mai szakképzés tartalmasságától messze elmaradt, az 
bizonyos; de szegényes viszonyaink mellett még is kifejezést adott
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azon szükségérzetnek, hogy a főhatóságok tervszerű kezdeménye
zését nem várva, legalább a már létező tanintézeteken kellene tenni 
valamit arra nézve, hogy megfelelő előkészülettel biró ifjak jussa
nak a népiskolai tanszékekbe.

Voltakép Tatay István és Pocz Gyula dolgoztak ki együttesen 
oly figyelemre méltó tervezetet, melynek czélja volt a fögymnasium 
négy felső osztályával oly kapcsolatba hozni a tanítóképzést, hogy 
bár annak külön tanszemélyzete és felszerelése egyelőre nem lenne, 
mégis alkalmat nyernének a tani lói pályára előkészülni akarók a 
a hazai élőnyelveknek gyakorlati eltanulására, az egyházi zenének 
és éneknek, továbbá a nevelés- és tanitástannak s népiskolai mód
szertannak rendszeres művelésére. Lelkes felszólamlásaiknak volt 
js annyi sikere, hogy 1860-ban közadakozásból sikerült a tanitó- 
képzöbeliek előnyére előbb 6, utóbb 8 zongorát, egy harmoniumot 
s egy-két vonós hangszert megszerezni, s a gymnas. tanárok ügy
buzgó, önkénytes vállalkozásából tanulták a képzőbeliek az élő nyel
veket, a nevelés — tanítás — módszertaniakat, az egyházi zenét, 
éneket s annak elméletét. Azonban mindjárt az első lépésnél érez
hető volt nagy nehézsége annak, hogy a gymnasiumi tantárgyak 
legtöbbjének hallgatására kötelezett képzőbeliek szakképzésére kellő 
számú heti órákat kierőszakolni, a tanulókat alkalmas időben ösz- 
szehozni, kioktatni a tanulók és tanárok nagy megterheltetése nél
kül lehetetlen. Ezért a tanítóképzőben az V. és VI. osztálybeliek 
együtt és a VII. és Vili. osztálybeli tanítói pályára elöképeztetni 
óhajtók ismét együtt csak kevés beli órában voltak taníthatók s a 
kor szakképzésre irányuló követeléseinek növekedtével mind érez
hetőbb lett az időben korlátolt tanítás elégtelensége, — annak da
czára, hogy a tanórák — kivált a homályos őszi és téli időben az 
éj sötétébe nyulottak bele. Segíteni akart e bajon Haviár Dániel 
esperes úgy, hogy az 1864—5-töl 1866—7-ig a nyolez osztályos 
gymnasium felé kilenczedik osztályt emelt, melyben első évi theo- 
logusok és tanítóságra készülök együtt tanulhatták a nevelés —- 
tanítás — módszertani tárgyakat s általános bevezető bölcsészeti 
disciplinák mellett az egyházi éneket, zenét és ezek elméletét. Ezen 
a leendő papokat és tanítókat a népnevelés érdekében úgy is egy
mást támogató, kisegítő gyakorlati foglalkozásra előkészítő kísérlet 
azonban Haviár halálával szintén a sírba szált.

Az 1868. XXXVIII. törvény a népoktatás és tanítóképzés ügyét 
országosan szabályozván, a gymnasiummal kapcsolt tanítóképző 
tovafejlesztésének érdekében Benka Gyula többször terjesztett be
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emlékiratokat, tervezeteket, a fentartó egyházmegye közgyűlései elé, 
azon sürgős kérelem kellő megokolásával, hogy tanítóképzőjét a 
kor és törvény követelményei szerint czélszerűbben rendezze és 
szervezze a fentartó egyházmegye s fokozatosan eszközölje ki ez 
intézet önállósítását. Történtek is a rendelkezésre álló szerény 
anyagi erő arányában némi apróbb javítások; de a népiskolák min
denfelé sürgetett és szükségesnek érzett szaporítása, czélszerübb 
szervezése, berendezése az egyházmegye minden egyes gyülekeze
tét annyira lefoglald s kimerité, hogy a tanítóképző gyökeresebb 
átalakítása s fokozatos önállósítása — mint nagyobb pénzáldoza- 
t:k  alapján létesíthető reform — továbbra is csak kegyes kívánat 
maradt.

Az államkormány tudomást vett ugyan a szarvasi főgymna- 
siunmal kapcsolatban álló tanítóképző hiányairól, átirataiban nem 
egyszer kifejezte meggyőződését, hogy ezen messzemultból fenma- 
radt s olcsóságuk daczára czélszerünek többé nem tekinthető inté
zetek, sürgősen átalakilandók; de mind e napig méltatván a fen
tartó felekezet sokszoros meglerheltetését, türelmesen várta, hogy 
a felekezet a maga erejéből megfogja tenni a tőle telhetőt.

Meg is tette a fentartó egyházmegye, hogy a főgymnasium 
felső osztályaival kapcsolt képzőjét négy tanfolyamává fejlesztette, 
hogy szaporította a főgymnasium tanszemélyzetét, hogy gondosko
dott külön tanhelyiségekről, hőviló fölszereléseit; de még ezután 
is osztályok együttes tanítása mellett s korlátolt tanidöben végez
tetvén a tanítási feladatokat, a tanulók csekély száma daczára ki
elégítő eredményekkel nem dicsekedhetett.

Időközben az állam az általa fentartott tanítóképzők tantár
gyait megszaporitolta. Behozta a rajzot, egészségtant, gazdaságtant, 
alkotmány tant, stb. megsürgette, hogy e tárgyakat a felekezeti kép
zők is fölvegyék tárgysorozatukba. Ezzel mindinkább érezhetővé 
lett a tanítóképző önállósításának szüksége. A népiskolák számbeli 
szaporodásával mind érezhetőbbé válván a tanitó-hiány mind érez
hetőbb leLt a tanítóképzés fontossága. És mi még mind ezeknél 
jobban érzeti szegénységünk és sokszoros anyagi megterheltctésünk 
tudatában csak lassú lépésekkel haladhattunk előre. Ekkor felfolya
modott a fentartó egyházmegye a Bányai Egyházkerülethez és kérte 
szarvasi tanítóképző intézetének lehelő évi segélyezését. A bányai 
egyházkerület a selmcczi hasonló tanítóképzőt s az Aszódon meg
nyíló és ma már szépen felvirágzott polgári leányiskolát létesítvén 
és támogatván, anyagi forrásainak fogyatékossága mialt Szarvasnak
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csak évi 899 frtot ajánlott, s ennek állandósítására se találta ma
gát kellőleg biztosítva. — Az évente ismétlődő kérés, sürgetés és 
a kerület pénzügyi helyzetének kissé kedvezőbb helyzete megengedte 
azt, hogy ma már a bányai egyházkerület évi 1600 forinttal segé
lyezi a szarvasi tanítóképzőt s ennek arányában a gyinnasinmi ta
nárok ügybuzgó támogatása mellett két tanférfiu kizárólag a taní
tóképzőben nyer elfoglaltatást. A képzőbeliek gyakorlati kiképzé
sére czélzólag két éve megnyillott és virágzásnak indult a tanító
képzővel szerves kapcsolatban levő négy osztályos elemi gyakorló 
iskola, melyben mig a tanítóképzősök, gyakorlati ügyesitése folyton 
fokozódik, a főgymnasium is egy jó előkészítő intézetet nyert, s a 
helybeli művelt családok is magasabb jogos igényeiknek megfelelő 
népiskolába járathatják innentől gyermekeiket.

Időközben a lélekszámban megszaporodó s öt szomszédos 
megye területén elterjedő békési ág. h. ev. egyházmegye három 
részre szétoszolván, Szarvason létező tanítóképzőjének jövője felett 
is úgy határozott, hogy azt a Bányai Egyházkerület pártfogásába 
ajánlja s annak tovafejlesztését a kerület fokozott anyagi segélye
zésének kérése s remélhető kieszközlése mellett próbálja rendelte
tésének megfelelőbbé tenni. Ma odáig fejlett ez ügy, hogy a Bá
nyai Egyházkerületnek kinevezett s mind e napig várt bizottsága 
van a hely színére kiküldve, hogy itt az adoLt állapotokról meg
győződve, tervet készítsen s terjesszen a kerület elé a tanítóképző 
kifejlesztése s lehető önállósítása érdekében. Jó akaratú gondosko
dás és ügybuzgó áldozatkészség nélkül itt sem lesz könnyű az elő- 
haladás. És mégis bízva nézünk a jobb jövő elé, mert ha a Bányai 
Egyházkerület tán a maga erejéből mindent nem érhetne is el, de 
irányt adhatna az egyházi testületeknek s végre tekintélyével és 
erkölcsi súlyával magát a magas közoktatási kormányt is hamarabb 
és biztosabban megnyerhetné az alföldi népoktatás e közügyének» 
mely ma az általánosan érzett tanitóhiány miatt nem is egy felc- 
kezetnek, de egész vidéknek, hazánk tekintélyes részének égető 
kérdése.

B. A tanítóképző tanszemélyzete :

1. Adámy Rezső rendes tanár.
2. Benka Gyula igazgató-tanár, ki a főgymnasium igazga

tója is
ii. Margócsy Gyula a négyosztályos gyakorló elemi iskola taní

tója, ki egyúttal a képzősök tanítói próbálkozásainak vezetője.
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4. Slajchó Mihály helyettes tanár.
Ezeken kívül azon gymnasiumi tanférfiak, kik a képzősök és 

gvmnas. növendékek által közösen hallgatott és gyakorlott tantár
gyakat adják elő.

C. A tanítóképző növendékeinek névsora :
I osztá ly .

(párhuzamban a gymn. V -tel:)
Gyuris Mátyás ág. ev. Szarvas, Békés m.
Jakabfalvy Julia cv. ref. Paty-Bátor, Abaujm. Magánt.
Janovszky György ág. ev. Szarvas, Békés m.

„ „ „ íj „ Magánt.
»  » J J J  »  55

„ „ Szabad-Szentlornya, Békés m.

II osztá ly .
(párhuzamban a gymn. VI-tal:)

Huba János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Klenk Sámuel ág. ev. B.-Csaba, „ „
Lukács Béla „ „ Szemlak, Arad m.
Teplány Lajos „ „ Tótkomlós, Békés m.

III o sz tá ly .
(párhuzamban a gymn. VÍI-tel:)

Bohus Elemér ág. ev. B.-Csaba, Békés m.
Brózik Károly „ „ Szarvas, „ „
Rohoska Béla „ „ ,, „ „
Rohoska Géza „ „ „ „ „
Sztik Gyula „ „ Pitvaros, Csanád m.

IV osztá ly .
(párhuzamban a VlII-al:)

E tanfolyamba ez évben senki sem iratkozott.
Létszám a képzőben: 15.

I). A tanítóképző négy osztályos elemi gyakorlójában.
I. elemi o sz tá ly b a n  :

Krcsmárik Pál ág. ev. Szarvas, Békés m.
Kovács András „ „ „ „ „

Lányi Hermin 
Rohoska Jenő 
Supkégel Emil



Krebsz Vilmos r. kath. Szarvas, Békés m. 
Nyemcsok István ág. ev. „ „ „
Placskó Samu „ „ „ „ „
Salacz Béla r. kath. „ „ „
Turek József „ „ P.-Lörinczke, Borsod m.

II elemi osztá lyban
Bugyis Andor r. kath. Szarvas, Békés m.
Csirák József ág. ev. „ » ,,
Fidy Gyula „ „ Almás-Iratos, Csanád m.
Frecska János „ „ Szarvas, Békés m.
Garay Mihály, „ „ „ „
Haviár Dani ,, „ „ „ „
Inczédi Lajos „ „ Nyíregyháza, Szabolcs m.
Janurik Pál „ „ Szarvas, Békés m.
Kozsuch Pál, „ „ „ „
Meyer Károly r. kath. „ „ „
Mocskónyi László ág. ev. Szarvas, Békés m. 
Neumann Jenő „ „ „ „ „
Perczel Ferencz r. kath. „ „ „
Placskó Emil ág. ev. „ „ „
Salacz Emil r. kath. „ „ „
Stile Sámuel ág. ev. „ „ „

III. elemi o sztá lyb an :
Bállá Sándor ev. ref. P. Csahacsüd, Békés m. 
Delhányi Béla ág. ev. Szarvas, „ „
Gyökösy Dani ev. ref. „ „ „
Haviár Gyula ág. ev. „ „ „
Karancsy József ev. ref. „ „ ,,
Kutlik Sándor ág. ev. „ „ „
Lödi János r. kath. „ „ „
Moravcsik Jenő ág. ev. „ „ »
Oláh Miklós ev. ref. „ „ „
Popjak Pál ág. ev. „ „ „
Szaksz Jenő r. kath. „ „ „

IV. elemi osztá lyban
Benkó János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Boros György „ „ „ „
Botka József „ „ Tótkomlós „ »
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Dauda Fercncz ág. ev Szarvas. Békés m.
Elefánt Jenő * „ „
Frecska Gyula „ „ „
Garay Pál „ „ „
Lestyan Pál „ „ ,
Megyeri János ev. ref. „ „ „
Mocskónyi Ervin ág. ev. Nagyszombat, Pozsony m.
Molnár Béla ág. ev. Szarvas, Békés m.
Réthy Vilmos „ „
Sutyinszky György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Tóth Pál . „ „ , „
Varga József ev. ref. „ „ „

Létszám a gyakorlóban : 49.

E. A tanítóképzőben végzett tantárgyak vázlata :

I. osztály.
a) a gymnasium V. osztálybeli tanulóival a képzősök együt

tesen hallgatták a vallást németet, történetet, számtant, rajzot és 
tornát. (Lásd fentebb III. ez. tantárgyak vázlata. V. oszt.) Külön 
tanulták.

b) Magyart, heti 3 órában. Rendszeres magyar nyelvtan 
Dr. Szinnyei József kézi könyve alapján. Olvasmányok tárgyi ma
gyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel Kiss-Komáromy-PéterlTy-féle 
olvasókönyv I. kötetéből. Költemények könyvnélkül. Havonként egy 
írásbeli dolgozat. Ezeknek tárgyai: 1. Őszszél. 2. Családi kör. (Ar. 
alapján.) 3. A növény tápláló anyagai. 4. Karácsony. 5. A vadrep- 
cze. 6. Keveháza. (Ar. alapján.) 7. A vas kohászata. 8. Miért sze* 
retem én a tavaszt ? 9. Összetett mondatok. 10. Iskolai év végén- 
Tanár: Slajchó Mihály.

c) A természetrajzot, heti 3 órában. Növénytan és ásvány
tan dr. Szterényi Hugó kézi könyvei szerint. Segítő könyv: dr. 
Simonkai „Növényhatározó.“ T anár: Slajchó Mihály.

d) a  zenét, heti 3 órában. Bartálus és Schmidt ujjgyakor
latai. 12 dur. és 6 mollscala egy 8-án á t ; ugyanannyi dur. és moll 
hármasnak négyes harfgzatái. Czerny „Wiener Lehrmeister 2 füzete 
Bartalus „Gyermek dalhon“ 1 füzet. Tanár: Adámy.

II. osztály.
a) a gymnasium VI. osztálybeli tanulóival együttesen hallgat-



ták a vallást, németet, történetet, számtant, rajzot és tornát. (Lásd 
fentebb III. ez. tantárgyak vázlata VI. oszt.) Külön tanulták:

b) a magyart, boti 3 órában. Stilisztika dr. Gööz József 
kézi könyve szerint. Lehr-Arany „Toldi“-ja tartalmilag és szerkeze
tileg. Verstan. Közéletbeli fogalmazványok. Költemények könyvnél- 
kül. A havonkénti Írásbeli dolgozatok tárgyai: 1. Az alföld. 2. A 
ló és a szamár. 3. A hasznos olvasásról. 4. A folyóvizek haszna. 
5. Toldi párbaja a cseh vitézzel. 6. A halak élete. 7. Értekezés 8. 
Folyamodvány. 9. Szerződés. 10. Miért léptem én a tanítói pályára ? 
Tanár Slajchó Mihály.

ej a természetrajzot, heti 3 órában. Állattan Miklós Gergely 
kézi könyve szerint. T anár: Slajchó Mihály.

d) a zenét, heti 3 órában. Az összes dur és moll hangsor 
2 oktáván keresztül. A dur és moll, szűkített és bővített hármas és 
négyes hangzatok felosztva. Bürgmüller. Melodicnschatz tizenkét 
száma. Czerny 100 Uibungen. Tanár : Adámy.

III. o s z tá ly

a) A gymnasium VII. osztálybeli tanulóival együttesen hall
gatták a vallást, magyart, történetet, rajzot és tornát. (Lásd fen
tebb III. ez. tantárgyak vázlata VII. oszt.) Külön tanulták:

b) a természettant, heti 3 órában. Bevezetés. Az erők egyen
súlya. A testek súlya. A halmazállapotok. A folyadékok. A légnemű 
testek. A melegről. Az időjárásról Dörzsölési villamosság. Delejes
ség. A villamos áram. Kézi könyv: dr. Kovács János „Fizika.“ 
Tanár: Slajchó Mihály.

c) a mennyiséglant, heti 3 órában. 1. Hatványozás. Gyök
vonás. Logarithmus. Másodfokú egyenletek. Számtani és mértani 
haladvány. Kamatos kamat számítása. Záradékszámitás. Törleszté
sek utólagos kamatlábbal. Az előleges és utólagos s az egész évi 
és részletévi kamatlábak közötti viszony. II. Sikmértan. Alapigaz
ságok. Szöglet. Soklapok s a szabályos soklapok lehető száma- A 
testek mérése. Hasáb. Gúla. Henger. Kúp. Gömb. — Kézi köny
vek : Mocnik-Schmidt „Algebra,“ Lutter Nándor „Mértan,“ Lutter 
Nándor „Logarithmusok“ és Ghyczy „Táblázatok.“ Tanár: Slajchó 
Mihály.

d) a németet, heti 2 órában. Felsmann nyelvtana és gya
korlókönyve szerint. Alaktan. Szóképzés. Szórend. Mondatszerkezet, 
írásos dolgozatok. Költői müvek emlékelése. Tanár Adámy.
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e) a zenét, heti 8 órában. Kuhlan Sonatinainak 1. 2. 8. 4. 
5. 10-ik száma. (Heti 3 óra.)

f) az Orgonát, Neinessovits orgona elő és utójátékai. 35 
chorális Chovan és Benka Gy. partitúrái szerint. Az ügyesebbek 
betanulták és a főgymnasium által ápril. hó 12-ike alkalmából ren
dezett hangversenyen előadták Kézdi Attila dalművének nyitányát 
zongorán 8 kézre, és Erkel orgonaversenyét 4 kézre.

g) az összhangzattant, heti 2 órában. Heinze-Egrer nyomán. 
Tanár: Adáiny.

h) a szláv nyelvet, heti 2 órában. Biblia-isme. Pál levele 
a korinIhusbeliekhcz. Példabeszédek fordítása, elemzése s részben 
emlékelése. Tanár: Adámy.

i) az alkotmány tant, heti 2 órában. Államhatalom, állam
formák, alapvető törvények, király és annak jogköre. Önkormány
zat. Igazságszolgáltatás, ipar, kereskedelem, vallásfelekezetek, tan
ügy stb. K. könyv Balsonilól. Tanár: Adámy.

A z I. és II. o sz tá ly  együtt.
a) a gazdaságtant, Talaj. Talajmüvelés. Gabona és növény- 

termelés. Állattenyésztés. Méhészet. Szőlőművelés. Gyümölcsfa ne
mesítés. Kertészet. Gazdaságrendezés. Tankönyv Kiss Kálmán. Ta
nár : Adámy. (heti 2 óra.)

b) az egészségtant, heti 2 óra. Dr. Széli L. K. k. szerint. 
Levegő. Lakás. Ruházat. Táplálék. Munka. Érzéki szervek. Lelkiin
dulatok. Életműködés. T anár: Adámy.

a II. és III. o sz tá ly  együtt.

a) a. lélektant, neveléstant, általános tanitástant és népis
kolai módszertant Bárány Ignácz K. könyve nyomán heti 4 
órában. T anár: Benka Gyula.

Az I. II. és III. o s z t á ly  együtt.
a) tanulta az éneklést heti 2 órában. Thill Nándor és Barta- 

lus István énektanitási vezérfonalai szerint, utóbb egy — és több —- 
hangú egyházi énekekkel foglalkozván. T anár: Adámy.

b) látogatták váltakozó sor- és időrendben az elemi gyakorló 
iskolát, folytonosan naplót vezetvén megfigyeléseikről. A fejlettebb 
növendékek kellő tervezet és előkészület után egyes osztályokban 
egyes tantárgyak tanításával is próbálkoztak, szakszerű bírálatot 
fejteitek ki a kísérletre vonatkozólag a vezető tanító Margócsy 
Gyula irányzó befolyása alatt és hozzájárulásával.
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a IV. o sz tá ly

növendékek hiányában nem kívánt gondozást.

Mind eme részletezés ma anynyiban látszik időszerűnek, mert 
tájékoztató bizonyitékánl szolgálhat annak, hogy a főgymnasiummal 
kapcsolatos tanitóképzés — bár egyben-másban a szakszerűség ro
vására — mégis sokszerű képződésre és egyéni ügyesedésre vezette 
eddig is nálunk a tanítói pályára lépni óhajtókat, úgy hogy ez in
tézetnek most küszöbön álló és igen sürgősnek érzett tovafejlesztése 
mellett reményünk van arra, mikép a tanítóképzést ezen alakjában 
sem szabad kicsinylenünk. Kifogásolható hiányos szerkezeiében is 
oly hézagot pótol ezen felekezeti tanítóképző az Alföldön, hogy 
megszűntével érezhető baj hárulna protestáns népnevelési ügyünkre 
közeli s távolabbi protestáns népiskoláinkban.

Könnyebb a meglevő alapra építeni, mint teljesen újat kez
deni, okosabb a megszerzettet védve megőrizni, mint bizonytalan 
értékű újat létesíteni. Ezért meg vagyunk győződve arról, hogy 
közelebbről érdekelt egyházmegyéink, sőt maga a tanítóképző hiá
nyában szenvedő Bányai Egyházkerület olcsóbban, biztosabban s 
hamarosabban igényeinek megfelelő tanitóképzőbez nem juthat, 
mintha a szarvasi főgymnasium körében, annak közösen használ
ható fölszereléseit, épületeit, berendeződését számításba véve, úgy 
szervezi szarvasi elemi fitanitóképzőjét, hogy egy két tanszék évi 
költségét biztosítván, azt a kor követeléseihez mérve átalakítja s 
lehetőleg — ha fokozatosan is — önállósítja.

5*
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A) A fö'gymnasiumi könyvtár.

(Közli: L iska könyvtáros.)

1. A. v. S. Banditen im Frack I-IIT. k. 1 drb.
2. A bács-szerémi esperesség jkve. 1896. évi gyűl. 1 k. 1 drb.
3. Abbé f. A fain lelkésze. Regény I-III. k. 3 drb.
4. Abbé Prevost f. Mignon Manón Lescaut és Desgrieux lovag 1 

k. 1 drb.
5. Abonyi Lajos Az özvegy tehénkéje. Elb. 1 k. 1 drb.
6. Abont Edmund. A becstelen I II. k. 1 drb.
7. Acsády Ignácz dr. Magyarország Budavár visszafoglalása ko

rában 1 k. 1 drb.
8. Adorján S. — Balázs S. A sport világból. Elb. stb. 1 k. 1 drb.
9. A kék kereszt müve. 1 k. 1 drb.

10. Albrecht J. F. dr. Der Mensch u. sein Geschieht. 1 k.
1 drb.

11. Albrecht ,1. F. Hülfsbuch für Männer 1 k. 1 drb.
12. Alexander Bernát Platon s Aristoteles 1 k. 1 drb.
13. Alexander — Bánóczy Filozófiai írók tára XII. f. 1 k. 1 drb.
14. Allgemeine Deutsche Real- Encyclopädie I-XV. k. 15 drb.
15. A magyarok bejövetele. Szöveg Feszty körképéhez. 1 k. 1 drb.
16. A m. tud. Akadémia munkálódásáról 1876/7. 1 k. 1 drb.
17. A m. tud. Akadémiában, inogj, munkák czimjegyzéke 1 k.

1 drb.
18. Anakreons Lider v. Degen Johan Fried. 1 k. 1 drb.
19. Anekdoten Bibliothek 1 k. 1 drb.
20. D’ Ancktotes Piquantes. Ancienneset modernes 1 k.l drb.
21. Aradi ág. h. ev. egyház évi jelentése 1896-ról 1 k. 1 drb.
22. Arany János Balladái fejt. Gregus Ágost 1 k. 1 drb.
23. „ „ összes költeményei I—VI. k, 3 drb.



24. Arany János Toldi jegyz. Lehr Albert 1 k. 1 drb.
25. „ Johann Ungarische Dichtungen deutsch von Dux Adolf 

1 k. 1 drb.
26. Arányi B. Domokos J. Elemi Mértan. I-III. k. 1 drb.
27. Argis Gy. f. Hang Ferencz VIII. Henrik hat házassága 1 k.

1 drb.
28. Ariston Tisza Janszky 1 k. 1 drb.
29. Aristoteles Poétikája for. Geréb József (két példány) 2 k. 2 drb.
30. Aue Hartmann. Der arme Heinrich 1 k. 1 drb.
31. Az 1884-iki ág. h. ev. egy. egyh. gyűlés által megállapított 
gymnasiumi tanterv 1 k. 1 drb.
32. ifj. Ábrányi Kornél Egy modern apostol. Regény. 1-11 k. 

1 drb.
33. Ádám G. — Joó Imre. dr. A nagykőrösi ev. rof. főgymn. tört.

1 k. 1 drb.
34. Baczur Gazsi Jogászhumor 1 k. 1 drb.
35. Badics Ferencz. dr. Magyar irodalmi olvasó könyv I-1II k.

1 drb.
36. Badics Ferencz dr. Magyar olvasókönyv 1 k. 1 drb.
37. Bakcsy Gergely A szatmárnémeti ev. rcf. főgymn. tört. 1 k. 

1 drb.
38. Bakó és Soltész Latin-magyar szótár 1 k. 1 drb.
39. Balbi Czirbusz Egyetemes Földrajz IV. k. I drb.
40. Ballagi Károly Német nyelvtan 13-ik kiad. I —II. k. 1 drb.
41. De. Balzac H. Physiologie du Mariage 1 k. 1 drb.
42. „ ,. Une Fiile 1). Eve. Novelle 1 k. 1 drb.
43. Barát Ferencz A prostitulio s befolyása a közegészségi álla

potra 1 k. 1 drb.
44. Barbier Gy. — Carré M. Goelhe után Faust opera 1 k. 

1 drb.
45. Bartos F. — Cbovancsák J. Franczia nyelvtan és olvasókönyv

1 k. 1 drb.
46. Bartók Lajos Őrtüzek költemények 1 k. 1 drb.
47. Bartsch Soma dr. A sodró állatkák s Magyarországon megfi

gyelt fajaik 1 k. 1 drb.
48. Bartsch Karl Wolfram’s von Eschenbach Parzival 1—II. k.

1 drb.
49. Baumann Ferdinand Geschichte des ev. gym. A. B. in Mühl

bach 1 k. 1 drb
50. Bayard La Reine de seize aus. 1 k. 1 drb.
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51. Bayer Ferencz dr. A középiskola reformjához 1 k. 1 drb.
52. Bayer Ferencz Gzuczor Gergely élete s költészete 1 k. 1 drb.
58. Báni! Zsigmond A franczia dráma fejlődése a XIX. század első

felében 1 k. 1 drb.
54. Beaumarchais Le barbier de Séville 1 k. 1 drb.
55. „ Le mariage de Figaro 1 k. 1 drb.
56. Beck J. •—■ Greguss A. A tapasztalati lélektan 1 k. 1 drb.
57. Bender Hermann Grundrisz d. römischen Literaturgeschichte 

1 k. 1 drb.
58. Benka Gyula A szarvasi főgymn. tört. 4 péld. I—IV. k. 4 drb.
59. Benyiczkiné B. Lenke Tavasz és szerelem I—II. k. 1 drb.
60. „ „ ,, Éjszakról délről Beszélyek 1 k. 1 drb.
61. „ „ „ Tűzben. Regény I—II. 1 drb.
62. Beöthy Zsigmond követ választás Pol. Vígjáték 1 k. 1 drb.
63. Beöthy Zsolt A magyar irodalom kis tükre 1 k. 1 drb.
64. „ „ A  magyar nemzeti irodalom tört. I—II. k. 1 drb.
65. „ „ Ráskay Lea költői beszély 1 k. 1 drb.
66. Bérezik Árpád két vígjáték 1 k. 1 drb.
67. Bereczky Sándor Evangélikus családi lap 1 k. 1 drb.
68. Berkeszi István dr. A temesvári m. kir. áll. főreálisk. tört. 1 k. 1 drb.
69. Berlepsch H. A. Die Rheinlande 1 k. 1 drb.
70. Bernát Gáspár Ki a vivát ? Népszínmű 1 k. 1 drb.
71. Bertbet Illés f. Tóth. Az elzárt. Regény. I—III. k. 1 drb.
72. Berzsenyi Dániel Munkái I—II k. 1 drb.
73. Beszédek és költemények a szarvasi ág. ev. főgymn. ezredéves 

emlékünnepén 1 k. 1 drb.
74. Beszélgetés a „Kék keresztiről (két példány) I—II. k. 2 drb.
75. Biblia 1 k, 1 drb.
76. Bitzius k. A. Das Buch der Toaste und Trinksprüche 1 k. 1 drb.
77. Bocskay Brutus. A jezsuiták története I—VII. k. 2 drb.
78. Bodnár Lajos Földrajz 1 k. 1 drb.
79. Boissier G. f. Végh Arthur Virgil (2 péld.) 2 k. 2 drb.
80. Bolond Istók II. Évfolyam 1 k. 1 drb.
81. Bolyai Boljai János Scientia spatii absolute ve:a 1 k. 1 drb-
82. Boréi Eugéne Grammaire Francaise a T usage des allemands 

1 k. 1 drb.
83. Born F. Gy. — Tabódy J. Egy világváros titkai I—X. k. 3 drb.
84. „ „ „ II. Izabella, Spanyolhon elűzött király

nője I—XIII. k. 4 drb.
85. Boucicault Dion London Assurance 1 k. 1 drb.
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86. Boyér Abrégé Nouveau dictionnaire Fr. — Anglais et Angl.
Fr-----I—II. k. 1 dili.

87. Boyesen Hj. Hj. — Heinrich G. Goethe Faustja 1. k. 1 drb.
88. Krét Memoircs et Lettres de Mademoiselle de Lenclos 1 k. 1 drb.
89. Brooks Shirley Anything for a change Com. 1 k. 1 drb.
90. A budapesti kir. tud. egy. könyvtárának czimjegyzéke 1 k. 1 drb.
91. Buday József. Verseczi in. kir. áll. föreáliskola tört. 1 k. 1 drb.
92. Budenz József kiegész. Simonyi. Az ugor nyelvek összehason- 

litó alaktana 1 k. 1 drb.
93. „ „ Magyar s ugor összehasonlító szótár 1 k. 1 drb.
94. „ „ Rövid finn nyelvtan és olvasm. 1 k. 1 dr.
95. Bulver Lytton E. B. Alice őribe Mysteries 1 k. 1 drb.
96. „ „ Money. A comedy, in. five acts 1 k. 1. drb.
97. „ „ Nicht and Morning 1 k. 1 drb.
98. „ „ Night and Morning 1 k. 1 drb.
99. Bussy Rabulin La France Galante le Palais Royal Ik . I. drb.

100. Byron Lord The Poétikai Works 1 k. 1 drb.
101. Burkchardt A renaissance 11. k. 1 drb.
102. J. Caesar f. Oberbreyer M. dr. Der Gallische Krieg 1. k. 1 drb.
103. Carlyle Tomas The french revolution a history I—HI. k. 3 drb.
104. Carmen Sylva Rumänische Dichtungen 1 k. 1 drb.
105. Carriere Móricz Aesthetik I—II k. 2. drb.
106. Casanova J. f. Halasi 0. Emlékiratai és kalandjai I -XXII. 

k. 7 drb.
107. C. Val. Catullus Versei ford. Csengeri János 1 k. 1. drb.
108. Les Cent Nouvelles 1 k. 1 drb.
109. Ghainisso Adalbert Gedichte 1 k. 1. drb.
110. Cicero f Csengeri A kötelességekről 1 k. 1 drb.
111. M. T. Cicero magy. Köpesdy ln L. S. Catilinam or. IV. l.k . 

1 drb.
112. Claretie Gyula Az elhagyott ház I—II. k. 1 drb.
113. „ „ Zilali herczeg I—II k. 1 drb.
114. Collins Wilkie f. Balázs A fehér ruhás nő. I—HI. k. 1 drb.
115. „ „ f. Benedek Két lélek útja I—II k. I drb.
116. „ „ f. Huszár J. S z í v  és tudomány 1 k. 1 drb.
117. P. Corneille Le Cid. Tragödie 1 k. 1 drb.
118. „ Horace „ 1 k. 1 drb.
119. „ Le Menteur. Comedie 1 k. 1 drb.
120. „ Rodogune Tragedie 1 k. 1 drb.
121. Crack Romantic Talcs 1 k. 1 drb.
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122. M. de Crebillon le fils Le sopha conte moral 1 k. 1 drb.
123. Coursier E. Levvald August Handbuch d. franz. u. deutschen 

Conversations S] »rache 1 k. 1 drb.
124. Csató Pál szépirodalmi munkái 1 k. 1 drb.
125. Csemez J. Németh A. dr. Német-magyar, magyar-német zseb

szótár I—II. k. 1 drb.
126. Csengey Gusztáv munkái I—III k. 3 drb.
127. Cserép József dr. Római régiségek 1 k. 1 drb.
128. Csiky Gergely A jóslat 1 k. 1 drb.
129. Csiky Kolozsváry Corpus iuris Hungarici V—XIII k. 9 drb.
130. Csukássi József A magyar clerus adomákban 1 k. 1 drb.
131. Czógler Alajos Fizikai egységek 1. k. 1 drb.
132. Daday Jenő dr. A magyar állattani irodalom 1881—1890-ig 1 

k. 1 drb.
133. Daday Jenő dr. A magyarországi myriopodák magán-rajza 1 

k. 1 drb.
134. Darvin Charles Die Entstehung d. Arten 1 k. 1. drb,
135. Dasch grófnő-Ozoray Á. A szeretet áldozata 1 k. 1 drb.
136. Daudet Alfons f. Fái J. Béla Nutna Róumestan I—-II. k. 1 

drb.
137. Dayka Gábor költeményei 1 k. 1 drb.
138. „ „ költeményei kiadja Abafi L. 1 k. 1 drb.
139. Degré Alajos Bőkezű uzsorás I—II k. 1 drb.
140. „ „ Alajos Novellák 1 k. 1 drb.
141. C. Delaclos Les Liaisons Dangerenses 1 k. 1 drb.
142. Delavigne Casimir Licole des vicillards 1 k. 1 drb.
143. „ Les enfants d’Edouard 1 k- 1 drb.
144. Demeczky Mihály A. Lineár egyenletrendszerek 1 k. 1 drb.
145. Demek Győző dr. Német olvasókönyv 1 k. 1 drb.
146. Demkó Kálmán dr. A lőcsei áll. föreál iskola tört. 1 k. 1 drb.
147. Dengi János költői olvasmányok 1 k. 1 drb.
148. „ „ dr. Magyar stilisztika 1 k. 1 drb.
149. „ „ „ Magyar Verstan 1 k. 1 drb.
150. „ „ „ Olvasmányok a in. stilisztikához. 1 k. 1 drb.
151. „ „ „ Rhetorika 1 k. 1 drb.
152. „ „ „ Szerkesztéstan 1 k. 1 drb.
153. Dercsényi Kálmán Bem tábornok téli hadjárata 1 k. 1 drb.
154. Dessewffy József levelei kiadta Ferenczy József 1 k. 1 drb.
155. Nouveau Dietionnaire de poche fr. K. et It. fr. I—II k. 1 drb.
156. Diderot D. Nouvelles et Melanges am. div. 1 k. 1. drb.
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157. Dierner E. Magyarország történelme 1 k. 1 drb.
158. Disraeli f. Sugár F. dr. Conningsby v az uj nemzedék I II. 

k. 1 drb.
159. Dobó László Emlékbeszéd 1 k. 1 drb.
160. Dulácska G. dr. A Lukács fürdő 1 k. 1 drb.
161. Dumas Alexander Histoire de Napoleon 1 k. 1 drb.
162. „ „ Kean ou Désordre et Genie 1 k. 1 drb.
163. „ „ Les Demoiselles de Saint-cyr 1 k. 1 drb.
164. „ „ Louis XV. et. sa cour I—II. k. 1 drb.
165. Dumas S. f. Podhajeczky A vivómester I—II k. 1 drb.
166. „ „ f. Sió Margót királyné 1—V. k. 2 drb.
167. „ „ f. Sió Gróf Monte Christo I—V. k. 5 drb.
168. Id. Dumas S. f. Hang. F. A három testőr I—VI. k. 2 drb.
169. „ „ „ A  régens leánya I- 111. k. 1 drb.
170. ifj. „ „ Érdekes!) novellái l. k, 1 drb.
171. Eckstein Ernst Exercitium Salamandris 1 k. 1 drb.
172. Emlékbeszédek Dr. Kovács 0. és Berde S. nagyenyedi theol. 

tanárok felett. 1 k. 1 drb.
173. Endrei Ákos Német stílusgyakorlatok 1 k. 1 drb.
174. Endrödi Sándor Magyar olvasmányok (2 mű) 1 II. k. 4 drb.
175. Engliscb-französiscb-deutsches Hülfsbuch 1 k. 1 drb.
176. Entz Géza Tanulmányok a véglények köréből 1 k. 1 drb.
177. Erckmann-Chatrian f. Fái J. B. A Rantzau Testvérek 1 k. 

1 drb.
178. Erdélyi János A hazai bölcsészet jelene 1 k. 1 drb.
179. Euripides f. Kernpf. Iphigenia Taurisban 1 k. 1 drb.
180. Faludi bev. és magy. ellátta Bellaág. Nemesúríi 1 k. 1 drb.
181. Farkas Traján A belényesi g. katb fögynin. tört. I -II. k. 

1 drb.
182. Faust dr. Ámor csevegései 1 k. 1 drb.
183. Fekete J. — Hevesi J. Magyar Szalon 1 k. 1 drb.
184. Ferenczi Zoltán Petőfi életrajza I 111. k. 3 drb.
185. Filárszky Nándor dr. A charafélék 1 k. 1 drb.
186. Finaly Henrik dr. A latin nyelv szótára 1 k. 1 drb.
187. Firdúszi Sahnáméjáből Szijavusz f. Radó 1 k. 1 drb.
188. Fornasari-Verce Anleitung zur Erlernung d. ital. Sprache lk .  

1 drb.
189. Fouque Undine 1 k. 1 drb.
190. Frary Rezső A latin nyelv kérdése 1 k. 1 drb.
191. Fremanne A. E. Select Historical Essays 1 k. 1 drb.
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192. Futó Mihály A hódmező-vásárhelyi ev. ref. fögymn. tört. 1 k.
1 drb.

193. Führer durch Wörishofen u. Umgebung 1 k. 1 drb.
194. Gabányi Julia 1 k. 1 drb.
195. Gaisbergbahn bei Salzburg 1 k. 1 drb.
19(1. Gajdács Pál Tótkomlós története (2 péld) 2 köt. 2 drb
197. Gáspár Ferencz dr. Negyvenezer mértföld I—II. k. 2 drb.
198. Gebhart J. Oesterrcichisches Sagenbuch 1 k. 1 drb.
199. Geréb J. dr. Görög prózai szemelvények 1 k. 1 drb.
200. Gerland. E. Licht u Wärme 1 k. 1 drb.
201. Mdme Emile de Girardin Lady Tartuffe 1 k. 1 drb.
202. „ „ „ La Joie fait peur 1 k. 1 drb.
203. „ „ Le Lorgnon 1 k. 1 drb.
204. Góbi Imre A magyar nemz. irod. tört. 1 k. 1 drb.
205. Goethe Clavigo 1 k. 1 drb.
206. „ Faust Tragoedio I—II k. 1 drb.
207. „ f. Nagy J Faust 1 k. 1 drb.
208. „ Götz von Berlichingen 1 k. 1 drb.
209. „ Magy. Hoffmann M. Herrmann és Dorothea 1 k. 1 drb.
210. „ „ Weber R. Hermann és Dorothea 1 k. 1 drb.
211. „ Torquato Tasso 1 k. 1 drb.
212. Goethe’ s Werke 1—XVI. k. 4 drb.
213. Goedecke Grundrisz d. Geschihte d. d: Lit. 1 k. 1 drb.
214. Goldsmith dr. The Vicar of. Wakefield 1 k. 1 drb.
215. Gopcsa L. dr. — Beke M. dr. A közoktatás a kiállításon 1 

k. 1 drb.
210. Gottschal R. Poetik 1 k. 1 drb.
217. Góbi Imre A magyar nemz. irod. tört. 1 le. 1 drb.
218. „ „ Poétika 1 k. 1 drb.
219. Grabbe D. Chr. Scherz, Satire, Ironie 1 k. I drb.
220. Gracza Gy. Az 1848 9-iki szabadságharcz tört. III. k. 1 drb.
221. Gregus A. Toldi Ferencz félszázados írói műnk 1 k. 1 drb.
222. „ Á. Beöthy Zs. Magyar balladák 1 k. 1 drb.
223. Grósz Lajos A természet köréből 1 k. 1. drb.
224. A gymnasiumi tanítás terve 1 k. 1 drb.
225. Gyöngyösy László Hazulról 1 k. 1 drb.
226. Gyulai Pál dr. A XVI. század magyar küllői 1 k. 1 drb.
227. „ „ Emlékbeszédek 1 k. 1 drb.
228. „ „ Emlékbeszédek Kazinczy stb. felett 1 k. 1 drb.
229. „ „ Katona József és Bánkbánja 1 k. 1 drb.
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230. Gyulai Pál költeményei 1 k. 1 drb.
231. „ „ Vörösmarty életrajza 1 k. 1. drb.
232. Haan Lajos A kér. egyház történetei 1 k. I drb.
233. Halász Ignácz Rendszeres magyar nyelvtan 1 k. 1 drb.
234. Halász László A lőcsei kir. katb. főgymn. tört. 1 k. 1 drb.
235. Hang Ferenc Érdekes novella gyűjtemény I III. k. 1 drb. 
23ö. Handtke Fr. Sohr-Berghaus Handatlas 1 k. 1 drb.
237. Hanusz István Az első 25 év a kecskeméti in. kir áll. íoreál-

isk. 1 k. 1 drb.
238. Haraszti Gyula Csokonai Vitéz Mihály 1 k. 1 drb.
230. „ „ Kis franczia nyelvtan 1 k. 1 drb.
240. „ „ Moliére élete és művei 1 II. k. 1 drb.
241. Heine Heinrich Bucii der Lieder 1 k. 1 drb.
242. Heinrich Gusztáv dr. Deutsches Lehr u. Lesebuch I -  111. k. 

1 drb.
243. Heinrich Gusztáv dr. Deutsches Lehr u. Lesebuch 111. k. 1 drb
244 „ „ Deutsche Verslehre I k. 1 drb.
245. „ „ Német olvasókönyv 1 k. 1 drb.
24Ö. Heinrich és P. Thewrewk Égy. Phil. Közlöny (hiányos) I 111. 

k. 21 drb.
247. Hensch Árpád Az okszerű talajinivelés 1 k. 1 drb.
248. Henszlmann Imre dr. Kassa ó-német stylü templomai 1 k. 

1 drb.
240. Henszlmann Imre Magyarország ó-keresztény, román és álme

neti stylü műemlékei 1 k. 1 drb.
250. Henszlmann lnne dr. Tanulmányok a gólhok művészeiéről 1 k.

1 drb.
251. Herczl Theodor Buch der Narrheit 1 k. 1 drb.
252. Herder .1. G. Der Cid. 1 k. 1 drb.
253. „ „ Der Cid. 1 k. 1 drb.
254. „ „ Stimmen der Völker in Liedern 1 k. 1 drb.
B55. lleyse's A. J. Christ dr. Deutsche Schulgrammatik 1 k. 1 drb.
256. Hintner B Sebül D. Görög nyelvtan 1 k. 1 drb.
257. Hlavatsek A. — Király E. A selmeczbányai ág. h. ev. ker. 

lyceuin története (2 péld.) 2 k. 2 drb.
258 Holtmann Mór Németnyelvtan és olvasókönyv 1 k. 1 drb.
250. Holzwarth F. J, dr. Világtörténet IV- IX. k. 6 drb.
260. Homeros-Kempí J. Ilias 1 k. 1 drb,
261. „ „ llias és Udysseia 1 11. k. 2 drb.
262. A Horatii Flacci Carmina recog. L. Müeller 1 k. 1 drb.
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263. A Horatii Flacci Versei ford. Barna Ignácz 1 k. 1 drb.
264. Hornischek Henrik Ábrázoló Geometria 1 k. 1 drb.
265. Horváth István Tudományos Gyűjtemény 1835. V—VI k. 1 drb,
266. Horváth József A marosvásárhelyi ev. ref. coll tört. 1 k. 1 

drb.
267. Petrichevich Horváth Lázár Byron Lord élete 1 k. 1 drb.
268 Horváth Mihály A magyarok története 1 k. 1 drb.
269. Hörk J. Farkasok a juhok között 1 k. 1 drb.
270. Hugo Victor Hernani ou L’honneur Castilian 1 k. 1 drb.
271. Az Illem. Útmutató a művelt társas életben 1 k. 1 drb.
272. Immermann Karl. Tristan und Isolde 1 k. 1 drb.
273. Imre Sándor Irodalmi tanulmányok I—II. k. 2 drb.
274. lngerslev C. F. dr. Lateinisch—deutsches Schul-Vörterbuch 

1—11. k. 2 drb.
275. Iváníi Ede A magy. bir. czimerei és szinei I—II. k. 1 drb.
276. Irinyi János A vegytan elemei 1 k. 1 drb.
277. lsokrates négy beszéde ford. Szabó István 1 k. 1 drb.
278. Jablonovszky József A szőlő betegségei és ellenségei 1 k. 1 drb.
279. Jakab Ödön A pusztulás útja 1 k. 1 drb.
280. James Gow dr. Görög s római állami régiségek a görög nyelv 

pótlásául. 1 k. 1 drb.
281. Jancsó Benedek dr. Magyar irodalmi olvasmányok 1 k. 1 drb.
282. „ „ Magyar ir. olvas, a V11. oszt. 1 k. 1 drb.
283. „ „ „ a Vili. oszt. 1 k. 1 drb.
284. Jancsó Benedek dr. és Boros Gábor dr. Magyar népballadák 

románczok 1 k. 1 drb.
285. Jancsó Benedek dr. és Boros Gábor dr. Szemelvények Cserei 

Mihály históriájából 1—II. k. 1 drb.
286. Jancsó Benedek dr. és Boros Gábor dr. Szemelvények a 

magyar epos Írókból 1 It. k. 1 drb.
287. Jancsó Benedek dr. és Boros Gábor dr. Szemelvények magyar 

meseirókból 1 k. 1 drb.
288. Jéan Paul Der Komet oder Nikolaus Marg. graf. 1 k. 1 drb.
289. Jelentés a Luther társaság 1895. 1 k. 1 drb.
290. Jerrold Douglas Black Eyed Susan or „All inthe Downs.“ 1 

k. 1 drb.
291. Jeszenszky Dezső A zombori magyar kir. áll. főgymn. törté

nete 1 k. 1 drb.
292. Jókai Mór A Damokosok I 11. k. 1 drb.
293. „ „ A fekete Gyémántok Dráma 1 k. 1 drb.
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294. Jókai Mór A kőt Trenk I—II. k. I drb.
295. „ „ Jocus és Momus 1 k. 1 drb.
296. „ „ Keresd a szived Dráma 1 k. 1 drb.
297. „ „ Napraforgók. Beszólyek I—-II. k. 1 drb.
298. „ „ Rab. Ráby I—III k. 3 drb.
299. „ „ összes müvei XLI—LXX. k. 30 drb.
300. Junghaus II. A. Das Nibelungenlied I k. 1 drb.
301. Junghaus H. A. Gudrun 1 k. 1 drb.
302. Justh Zsigmond Miivész szerelem 1 k. 1 drb.
303. Kabos Kde Elzöllüttek 1 k. I drb.
304. Kalocsa Róza Az illem könyve 1 k. 1 drb.
305. Katona József Bánk-bán 1 k. 1 drb.
306. Kazinczy Ferencz összes munkái I—V. k. 5. drb,
307. Kazinczy Ferencz Magyar Pantheon
308. „ „ Erdélyi levelek 1 k. 1 drb.
309. Kazinczi F. és Guzmics Izidor közti levelezés 1 k. 1 drb.
310. Kemény Ferencz A német helyesírás 1 k. 1 drb.
311. Kernpf József Szemelvények Odysseából. 1 k. 1 drb.
312. Kerény Frigyes Költemények 1 k. 1 drb.
313. „ „ Újabb költemények 1 k. 1 drb.
314. Kern Henrich dr. A lipiki Jódfürdő és hő forrás 1 k. 1 drb.
315. A Képzőművészeti csoport képes tárgymutatója 1 k. 1 drb.
316. , „ „ „ 1 k. 1 drb.
317. Kisfaludy Károly Csalódások 2 k. 1 drb.
318. „ „ Versei 1 k. 1 drb.
319. Kiss József Ünnepnapok. Csorna H. rajzaival 1 k. 1 drb.
320. Kiss Sándor A kolozsvári bonlakással összekötött kereske

delmi akadémia tört. 1 k. 1 drb.
321. Kiwi A. Margareta 1 k. 1 drb.
322. Klein Hermann J. Algemeine Witterungskunde 1 k. 1 drb.
323. Evald Chr. von Kleist’ s Sämmtliche Verke 1 k. 1 drb.
324. Klopstock s F. G. Oden und Epigramme 1 k. 1 drb.
325. Kneipp Sebastian. Meine Vasser-Kur 1 k. 1 drb.
326. Kneipp's Güsse, Wickel, Bäder 1 k. 1 drb.
327. „ Populäre Vorträge gehalten in Vörishofen 1 k. 

1 drb.
328. Kneipp’s Zvei und drei sig Vorträge über Krankheiten 1 k. 1 drb.
329. Kneip S, Thiere deren Bereitung. Anvendung 1 k. 1 drb.
330. Roberstein August Geschichte der deutschen Nationalliteratur 

1 k. 1 drb.
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331. Rohant Rezső A magyarországi szitakötők 1 k. 1. drb.
332. Kohl J. G. die Völker Europas mit Vignetten 1 k. 1 drb.
333. Koltai Virgil dr. Stilisztika I—II. k 1 drb.
334. „ „ Szerkesztéstan 1 k. 1 drb.
335. A kolozsvári magy. kir. Ferencz J. Tudomány-egyetem tör

ténete I—If. k. I drb.
336. Ront Ignátz Aristophanes 1 k. 1 drb.
337. Kontur Béla A hegy mögül 1 k. 1 drb.
338. Kölcsey Ferencz Válogatott munkái 1 k. 1 drb.
339. Karl Köhler Lehrbuch der Geschichte der Baukunst 1 k. 

1 drb.
340. Koppen Fedor — Knöttel Richard Az európai haderő ismer

tetése 1 k. 1 drb.
341. Körmendy József szemléltető eszközök 1 k. 1 drb.
342. Körner s Theodor Sämmtliche Verke 14V. k. 1 drb.
343. Középiskolai rendtartás a magy. ág. ev. középiskolákra 1 k.

1 drb.
344. Krausz Oszkár die Mayeriade 1 k. 1 drb.
345. Krummei Ottó dr. der Ozean 1 k. 1 drb.
346. Kurländer Ignátz Földmágnességi mérések a magyar korona 

országaiban Ik. 1 drb.
347. Kuthi Lajos Novellák Ví Vili. k. 1 drb.
348. Kvassay Ede A vármegye szava 1 k. 1 drb.
349. La Fontaine Les Amours de psyehé et de cupidon 1 k.

1 drb.
350. La Fontaine Tinka v. a férfi-próba I—II. k. 1 drb.
351. Karoli Lachmanni Novum Testamentum Graece 1 k. 1 drb.
352. Lakits Ferencz és Proehnov József dr. A magyar orvosok és 

természetvizsgálók i k. 1 drb.
353. Lamartine Graziéba 1 k. 1 drb.
354. Landau Alajos és Wohlrab Floris dr. Rajzoló geometria 1 k.

1 drb.
355. Larcher et P. J. Jullián. Du manage et du Celibat 1 k. 

1 drb.
356. La Rochefoucauld Maximes morales reflexions 1 k. 1 drb.
357. Lanka Gusztáv. Költemények I 11. k. 1 drb.
358. Laukó Károly A bányai ág. h. ev. cgyh. kér. papi s tanári se- 

gélyegyl. alapszabályai 1 k. 1. drb.
359. Lavclcye E f. Bariba B. dr. A kalh. népek jövője I II k. 

1 drb.
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360. LcfTler D. Római irodalomtörténet 1 k. 1 drb.
361 Lehmann Paul Dio Erde u. dor Mond I k. 1 drb.
362. Lessing f. Braun Zs. Laocoon 1 k. 1 drb.
363. „ „ „ 1 k. 1 drl).
364. „ magy. Demek Gy. dr. Nathan der Weise 1 k. 1 drb.
365. „ s Werke I—VI. k. 2 drb.
366 Ligárt M. Kiss Bálint gyomai ev. ref. t. iub. 1 k. 1 drb.
367. Lindau Pál f. Bánfi Moliere 1 k. 1 drb.
368. Linkess J. Miksa Növénytan 1 k. 1 drb.
369. Lisznyai Kálmán .szavalatkönyve 1 k. 1 drb.
370. T. Livius Ab űrbe condita lib XXL et XXII. 1 k. 1 drb.
371. Llorente és Gallois A spanyol inquisitó tört. I—II. k. 1 drb.
372. Loeve L. dr. Die erste Hilfe bei Verwindungen 1 k. 1 drb.

\

373. Lohmann Péter Pantheon deutscher Dichter 1 k. 1 drb.
374. Loos Carl Uebersichts-Plan der Kk. R. n. R, Stadt Wien 1 

k. 1 drb.
375. Löning dr. Hellas u. Rom 1—V. k. 2 drb
376 Luthardt K. E dr. Előadások a kereszténység erkölcstanáról 

1 k. 1 drb.
377. Lübke W. dr. Grundriss der Kunstgeschichte I II. k. 1 drb.
378. Macaulay f B. P. Byron 1 k. 1 drb.
379. ,, B. T. Critical and Históriai Essays 1 k. 1 drb.
380. „ „ Lays of Ancient Rome 1 k. 1 drb.
381. „ f. B. P. Machiavelli 1 k. 1 drb.
382. „ „ Milton 1 k. 1 drb.
383. Maekarney Sunbeam Stories 1 k. 1 drb.
384. Madách Imre Az ember tragoediája 1 k. 1 drb.
385. Magyaréi szág földmivelése. 1 k. 1 drb.
386. Mangold Lajos A magyarok oknyomozó tört. I k. I drb.
387. „ „ A magyarok története 1 k. 1 drb.
388. „ „ Világtörténelem 1 k. 1 drb.
389. Marlitt E. f. Zempléni P. gy. Az ispán cselédje 1. k. 1 drb.
390. Marryat Captain The Settlers in Canada 1 k. 1 drb-
391. Mathitson Fr. Gedichte 1 k. 1 drb.
392. Mauritz Rezső közönséges számtan. 1 k. 1 drb.
393. Maria Antonius Ih bin die unboflekte Empfängnisz 1 k. 1 drb.
394. Megoldásra váró tanügyi kérdések 1 k. 1 drb.
395. Melancbton F. levele közli Krizko Pál 1 k. 1 drb.
396. Meyers Handlexikon I II. k. 2 drb.
397. Mikszáth Kálmán A beszélő köntös 1 k. 1 drb.



- s o -

sob. Mikszáth Kxllmán Club és folyosó 1 k. 1 drb.
399. „ „ Frivol akta és Brézói ludak 1 k. 1 drb.
400. „ „ Jókai Mór v. a komáromi fiú 1 k. 1 drb.
401. „ „ A  kis prímás 1 k. 1 drb.
402. Milton J. f. Jánosi G. Az elveszett paradicsom 1 k. 1 drb.
403. „ „ The Poetical Works 1 k. 1 drb.
404. Minckwítz J. Illustrirtes Taschenwörterbuch der Mythologie

1 k. 1 drb.
405. Mocnik F. — Szabóky A. dr. Mértani nézlettan I— TI k. 1 drb.
406. „ „ f. Szász K. Számitástan 1 k. 1 drb
407. Moldován Gergeiy dr. A románság I—II. k. 2 drb.
408. Mólé A. Neues Taschenvörterbuch d. fr. u. deutschen Sprache

I—II k. 1 drb.
409. Moli éré S- B. P. L’avare. Com. 1 k. 1 drb.
410. „ Le Bourgeois Gentilhomme 1 k. 1 drb.
411. „ Le ecole des Maris
412. „ Les femmes savantes 1 k. 1 drb.
413. „ Les fourteries de Scapin 1 k. 1 drb.
414. „ Le malade 1 k. 1 drb.
415. „ Le médecin Malgré lui 1 k. I drb.
416. „ Le Misanthrope. Com. 1 k. 1 drb.
417. „ Le TartufTe Com. 1 k. 1 drb.
418. „ f. Arany L. A tudós nők 1 k. 1 drb.
419. Molnár Rudolf Az önművelésről 1 k. 1 drb.
420. Montepin Xavér f. Lázár M. Az élő halott I V. k. 2 drb.
421. Mothes Oscar Allgemeines deutsches Bauwörterbuch I—II. k.

1 drb.
422. Mousset A. 11 faut qu’une Porte sóit ouverte on fermée 1 k.

1 drb.
423. A villamos Munkagép kiállítás 1 k. 1 drb.
424. Mühlbach L. f. Hang f. Novellák 1 k. 1 drb.
425. Mühlbach Louisa f. Z. Szabó A. Születés és vagyon 1 k.

1 drb.
426. Müller H. A. Die Museen u. die Kunstwerke Deutschlands 

I—II. k. 2 drb-
427. Nagy György Szózat Mezőtúr város közönségéhez 1 k. 1 drb.
428. Nagy József és Láng A. Magyarhoni természetbarát 1 k. 1 drb.
429. The New Testament 1 k. 1 drb.
430. Ney Ferencz Gyakorlati német nyelvtan 1 k. 1 drb.
431. Német Károly kér. hit- és erkölcstan 1 k. 1 di’b.



432. Névy László A magyar nemz. ir. tört. és olv. I—II. k. 1 drb. 
433 * „ Rhetorika 1 k. 1 drb.
434. Noel Károly — Rákosi Vezérfonal a franczia nyelv megtanu

lására. 1 k. 1 drb.
435. Nonvcau Testament 1 k 1 drb.
436. Obernyik Károly szépirodalmi összes munkái I—VI, k. 1 drb. 
437- Ólmot Gy. f. Fái J. B. Az élet harczai (Panin Szergiusz) I—H

k. 1 drb.
438. Orbis veteribus notus 1 k. 1 drb.
439. P. Ovidius Naso Amores ect. Merkell. R. ed. 1 k. 1 drb.
440. „ „ Metamorphoses „ 1 k. 1 drb.
441. „ „ f. Szana T. A szerelem művészete 1 k. 1 drb.
442. A Palics fürdő. Monographia. 1 k 1 drb.
443. Pallas Lexikon X -XIV k. 5 drb.
444. Pauer Imre dr. Logika 1 k. 1 drb.
445. Paskay Gyula Történelmi reflekxiók 1 k. 1 drb.
440. Peschie A. Causeries Parisiennes I k. 1 drb.
447. Peter II. dr. Lexikon d. Geschichte d. Allerthums 1 k. 1 drb.
448. Peters C. F. W. dr. Die Fixsterne 1 k. 1 drb.
449. Petőfi Sándor összes költeményei 1 k 1 drb.
450. „ „ válogatott költeményei 1 — II k. 1 drb.
451. Petrovits István A homoki szőlők telepítése 1 k. 1 drb,
452. Pinner A. Die Gesetze d. Naturerscheinungen 1 k 1 drb.
453. Planche G. f. Szász Művészek csarnoka 1 k. 1. drb.
454. T. Makki Plavti Comoediae A. Fleckeisen I II. k. 1 drb.
455. Ploetz Károly dr. Conjugation Francaise 1 k. 1 drb.
456. „ ,, „ Elemi franczia nyelvtan I—II. k. 2 drb.
457. „ „ „ Sillabaire Francais 1 k. 1 drb.
458. Podmaniezky Frigyes br. A kcdvencz. 1 k. 1 drb.
459. „ „ A kék szemüveges nő. I—II. k. 1 drb.
460. „ » Apály és Dagály naplótöredék 1 k. 1 drb.
461. „ „ Álom és valóság 1 k. 1 drb.
462. „ „ Egyetlen könycscpp. I II. k. 1 drb.
463. „ „ Margit angyal 1 II. k. 1 drb.
464. „ „ Nyilatkozat Szarvas választóihoz 1

k. 1 drb.
465- Podmaniezky Frigyes br. Régen történt mindez. I—111. k- 3 drb.
466. Polgár György Ó-kori hitéleti és művészeti régiségek képgyűj

teménye. 1 k. 1 drb..
467. F. Ponsard L’ honneur et T argent. 1 k. I drb.
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468. F. Ponsard Lucrece. 1 k. 1 drb.
469. Poole John Patrician and parvenu 1 k. 1 drb.
470. Porzsolt Lajos A magyar labdajátékok könyve 1 k. 1 drb.
471. Porzsolt Kálmán A testgyakorlati oktatás rendszerei k. 1 drb.
472. Porzsolt Lajos Torna kártyák 1 k. 1 drb.
473. F. le Prince. Holt kéz ford Sió I—IV. k. 2 drb.
474. Pruzsinszky Pál dr. A kisújszállási ev. ref. főgymn. története 

1 k. 1 drb
475. Pulszky Ferencz A magyar jacobinusok 1—If. k. 1 drb.
476. „ Eszmék Magyarország történeti philosophiájához l 

k. 1 drb.
477. Pulszky Ferencz Martinovics és társai 1 k. 1 drb.
478. „ Mese a csillagáról s királyfiról I—11. k. 2 drb.
479. „ Úti vázlatok. 1 k. 1 drb.
480. Pungur Gyula A magyarországi tücsök-félék 1 k. 1 drb.
481. Purgstaller Kai. József. Szépészet azaz aesthetica 1 k. 1 drb.
482. Rabl J. dr. Radball in Ober-Österreich. 1 k. 1 drb.
483. J. Racine Athalie. 1 k. 1 drb.
484. „ Britannicus. 1 k. 1 drb.
485. „ Esther 1 k. 1 drb.
486. Radó Antal A magyar műfordítás története. 1 k. 1 drb.
487. „ Az olasz irodalom története I—II. k. 2 drb.
488. Rakodczay Pál A színészet a művészetek rendszerében. 1 k. 1 drb.
489. Rácz Gyula németnyelvtan dióhéjban 1 k. 1 drb.
490. Rákosi Jenő A legnagyobb bolond 1 k. 1 drb.
491 ,, A tragicum 1 k. 1 drb.
492. Rákosi Viktor A bujtogatók. 1 k. 1 d rb.
493. Redwitz Oszkár Amaranth. 1 k. 1 drb.
494. Regényvilág I—IV. k. 4 drb.
495. Lenz Reinhold Der Hofmeister oder Vortheile der Privater-

ziehung 1 k. 1 drb.
496. Revue des Deux Mondes I. II. III. k. 3 drb.
497. Révai Manó Franczia nyelv s olvasó könyv I. II. k. 1 drb.
498. Ribot Th. Lelki átöröklés. I k. 1 drb.
499. Riédl Frigyes Poétika és poétikai olvasókönyv 1 k. 1 drb.
500. „ ,, Rhetorika és rhetorikai olvasókönyv 1 k. 1 drb.
501. Robida L. Száz év múlva 1 k. 1 drb
502. Rogers Harry Spiritual quonceits 1 k. 1 drb.
503. Rothcvell J. S. S Vollständige, theoretisch prakt. Grammatik 

d. engl S. 1 k. I drb.
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504. Rousseau J. J Emil v. a nevelés 1 k l  drb.
505. Ruskin Velencze kövei 1 k. 1 drb.
506. Sacher Masoh. Das Erntefest. 1 k. 1 drb.
507. „ Die Aosthetik des Häszlichen 1 k. 1 drb.
508. „ Kleine Mysterien der Veitgeschichte 1 k. 1 drb.
509. „ Rococo 1 k. 1 drb.
510. Salis-Sewis Joh. Gaudenz Gedichte 1 k. 1 drb
511. G. Sallustius Crispus. Bellum Jugurthinum 1 k. 1 drb.
512. Sand Georges A hó-ember I. II III. k 3 drb.
513. „ ,, Az ördög mocsár. 1 k. 1 drb.
514. Saudeau Jules Mademoiselle de la Seigliére. 1 k. 1 drb.
515 Sarmaságh Géza. A szamtmári kir. kath. főgymn, története 1

k. 1 drb.
516. Sardou Victorien. A fekete Gyöngy 1 k. 1 drb.
5 U  Sándor János. A székely keresztturi unitárius gymn. 1 k. 1 drb.
518. Schack Béla dr. Magyar szöveg német fordításra 1 k. 1 drb.
519. Schack Béla dr. ,. „ „ „ 1 k. 1 drb.
520. „ „ Vezérfonal a franczia nyelv beszélésére 1 k.

1 drb.
521 Schakespere. Coriolanus 1 k. 1 drb.
522. „ Le roi Lear 1 k. 1 drb.
523. „ The Dramatice \\rorks. 1 k. 1 drb.
524 „ Julius Caesar 1 k. 1 drb.
525. Schakespere után Váray Antal Romeo és Julia 1 k. 1 drb.
526. Schill Salamon Görög régiségek s görög művészet története

1 k. 1 drb.
527. Schiller Guillaume Fell 1 k. 1 drb.
528. „ Sämmlliehe Werke XII. k 4 k
529. „ Wallenstein Poll 1 k. 1 drb.
530. „ Wilhelm Tell 1 k. 1 drb.
531. Dr. Schmidt Az emberitest. 1 k. 1 drb
532. „ Az emberi fej és nyak boneztana. 1 k. 1 drb
533. „ Karl Geschichte der Erziehung und des Unterrichts

1 k. 1 drb.
534. Schitzer Károly A czigánybáró. 1 k. 1 drb.
535. Schottola Ernő Gyógyfürdő Buziás 1 k. 1 drb.
536. Schönvitzky Bertalan dr. A pozsonyi kir. kath. főgymn. törté

nete 1 k. 1 drb.
537. Schuller Richard dr. Geschichte des Schässburger gymnasiums

1 k. 1 drb.



84 —

538. Schultz Ferdinand Kisebb latin nyelvtan 1 k. 1 drb.
539. Albert Schvegler Geschichte der philosophie im Ummrisz. 1 

k. 1 drb.
540. Heinrich Schveiczer Sidler dr. Cornelii Taciti Germania 1 k. 

1 drb
541. Valter Scott Rabin der Rothe. 1—II. k. 1 drb.
542. Seribe L’ambitieux 1 k. 1 drb.
543. „ La Calomnie 1 k. 1 drb.
544. „ La Camaraderie on la courte Echelle 1 k. 1 drb.
545. „ Les premieres Amours 1 k. 1 drb.
546. „ Le Vérré D’eanon les effets et les Cantes 1 k. 1 drb.
547. „ Une Chaéne 1 k. 1 drb.
548 Seribe et Legomé Bataille de Dames ott an duel 1 k. I drb.
549 „ Les Contes de la Reine de Navarre ou La

revanche de Paive 1 k. 1 drb.
550. Seribe, Devilleneuve et Desvergers Yelva ou L'Orphcrine Russe

1 k. 1 drb.
551. Lucius Annaens Seneca Vigasztalások ford. Lévay 1 k. 1 drb.
552. Simkó Endre A tiszai ág. hitv. egyház kér. coll. Tanítóképző 

intézet története 1 k. 1 drb.
553. Simonkai Lajos dr. Erdély edényes flórájának helyesbített fog

lalata. 1 k. 1 drb.
554. Simonyi Zsigmond Antibarbarus. 1 k. 1 drb.
555. „ „ Magyar nyelvtan felsőbb osztályoknak s

magánhasználatra 1 k. 1 drb.
556. Slatin R. f Jankó J. dr. Tűzzel vassal a Szudánban I—11. 

k. 2 drb.
557. Soulié Fr. Nouvelles 1 k. 1 drb.
558. Southgate H. The Bridal Bouquet 1 k. 1 drb.
559. Stanley M. H. A legsötétebb Afrikában 1 II. k. 2 drb.
560. Statisztíkay térképek Magyarország 1000-éves efnn áll. 1 k.

1 drb.
561. Sue Jenő Párisi titkok I XV. k. 5 drb.
562. Szabadka sz. kir. város Palics fürdőre von. szbrd. 1 k. 1 drb.
563. Szabó F. — Csuday A legújabb kor tört. IV. k. 1 drb.
564. Szalay László Galantai gr. Eszterházi Miklós I—III. k. 3 drb.
565. „ „ A  horvát kérdéshez 1 k I  drb
566. „ „ Erdély s a porta 1567—1578. 1 k. 1 drb.
567. P. Szathmáry Károly A honboldogitók I II. k. 1 drb.
568. P. Szathmáry Károly Rossz asszony várat veszt 1 k. 1 drb.
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569. P. Szathmáry Károly gróf Teleki Blanka életrajza 1 k. 1 drb.
570. „ „ Tudósok harcza I—II. k. 1 drb.
571. „ „ Vitéz Holubár lovag tö rt 1 k. 1 drb.
572. Szász Károly Horatius 1 k. 1 drb.
573. „ „ Trencséni Csák Költ. b. 1 k, 1 drb.
574. Szemere Pál munkái kiadta Szvorényi J. I—111. k. 3 drb.
575. Szentesi ág. h. ev. egyház 1896. évi XlIJ-ik ért. 1 k. 1 drb.
576. Szerelemhegyi T. Görög állami régiségek 1 k. 1 drb.
577. Szigetvári Iván dr. 11. országos és egy. tanügyi kongr. 1 k 1 drb.
578. Szilády Áron Középkori magy. költői marad. 1 k. 1 drb.
579. „ „ Temesvári Pelbárt élete és müvei 1 k. 1 drb.
580. a „ XVI. századbeli m. költők művei I—II. k. 2 drb.
581. Szilágyi Dezső Bpest főváros legújabb térképe 1 k. 1 drb.
582. Szilágyi Sándor A magyar nemzet története 72—105 faj 34 drb.
583. Szinyei J. dr. Magyar olvasókönyv 1 k. 1 drb.
584. Szinyei J. dr. Rendszeres magyar nyelvtan 1 k. 1 drb.
585. Szinyei I. és Szinyei J. dr. Magyarország term, tudományi 

és math, könyv 1472—1875. 1 k. 1 drb.
586. Szlávik Mátyás dr. A szabad akarat kérdéséhez 1 k. 1 drb.
587. „ „ Bölesészetlörténet I—II. k. 1 drb.
588. „ „ Kant Ethikája 1 k. 1 drb.
589. Szöts Farkas Prot. szemle 1 k. 1 drb.
590. C Tacitus f. M. Obcrbreyer Die Germania 1 k. 1 drb.
591. „ magy. Ring M. Agrieola 1 k. 1 drb.
592. „ f- M. Obcrbreyer Das Leben des Agricola 1 k. 1 drb.
593. Taine H. Af. Harrach J. Az eszmény a művészetben 1 k. 1 drb.
594. „ „ f. Ferenczi Z. dr. A görög művészet bölcs. 1 k. 1 drb.
595. „ „ f. Szántó V. dr. A német alföldi művészet bölcs. 1

k- 1 drb.
596. Taine II. f. Kádár B. Az olasz művészet bölcs. 1 k. 1 drb.
597. Taylor Tom. An unequal Match 1 k. 1 drb.
598. Teleki Sándor gr. Egyröl-másról I 11. k* 1 drb.
599. „ „ Garibaldi alatt 1859-ben 1 k. 1 drb.
600. „ „ Természet után 1 k. 1 drb.
601. Tennison A. f. Csukássi J. Költői beszélyek 1 k. 1 drb.
602. P. Terenli Comoediae rec. A Fleckeisen 1 k. 1 drb.
603. Télfy J. B. Corpus Juris Attici l k. 1 drb.
604. Tlialy Kálmán Régi magyar vitézi énekek 1 II. k. 2 drb.
605. ,, „ Rákóczy tár 1—II. k. 2 drb.
606. ,, r Zengö-liget I—II. k. 1 drb.



—  86  —

607. Thán Károly A kísérleti chemia elemei 1 k. 1 drb.
608. „ „ A qualitativ chemiai analysis elemei 1 k. 1

drb.
609. Theopbrasztus jellemrajzai f. Hunfalvy J. 1 k. 1 drb.
610. Tillier Claude Mon oncle Benjamin 1 k. 1 drb.
611. Toldy Ferencz A magyar költészet kkve I—V. k. 5 drb.
612. „ „ A magyar költészet története 1 k. 1 drb.
618. „ „ A magyar nemzeti ir. tört. I—II. k 1 drb.
614. „ „ „ „ « 1 k. 1 drb.
615. Tolnay Lajos A báróné tensasszony I—II. k. 1 drb.
616. „ „ A polgármester úr I—II. k. 1 drb.
617. Tones Gusztáv és Loósz J. költői olvasmányok 1 k. 1 drb.
618. „ „ Zágonyi Mikes Kelemen élete 1 k. 1 drb.
619. Torkos László Költészettan 1 k. 1 drb.
620. „ „ Magyar nyelvtan 1 k. 1 drb.
621. „ „ Prózai olvasmányok 1 k. 1 drb.
622. Torquato Tassó La Gerusalemme Liberata 1 k. 1 drb.
628. Tóth Ede A kintornás család 1 k. 1 drb.
624. Tóth Kálmán A nők az alkotmányban 1 k. 1 drb.
625. Tóth Lőrincz Átok 1 k 1 drb.
626. Török József A 2 magyar haza első rangú gyógyvizei és 

fürdőintézetei 1 k. 1 drb.
627. Törvény a Közép iskolákról, azok tanárainak képesítéséről

1 k. 1 drb.
628. Trant Georg Schlüssel zu dem Uebungen d. 1 k. 1 drb
629. Trant Georg Vollständiges Lehrgebäude der lateinischen sprä

che 1 k. 1 drb.
630. Trefoil Ágost Beszédek és levelek 1 k. 1 drb.
631. Turgeneff Iván A nemes fészek 1 k. 1 drb.
632. „ „ Költemények Prózában 1 k. 1 drb.
683. Uj testamentom I—II. k. 1 drb.
634. Vadnay Károly Beszélyek 1 -II. k. 1 drb.
635. „ „ Eszter a szép kardalnoknő 1 II. k. 1 drb.
636. Vahot Imre A magyar honvéd v. Budavár bevétele 1 k.

1 drb.
637. „ „ Emlékiratai 1 k. 1 drb.
638. Vajda János Dal és beszély 1 k 1 drb.
639. Vajda János Próza és költemények I -  II. k. 1 drb.
640 Vajda Péter A szépítés mestersége 1 k. 1 drb.
641. Valentinéi1 \V. dr Die Kometen und Meteore 1 k. 1 drb.
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642. A Vallás és közoktatásügyi m. kir.. miniszternek a közoktatás 
állapotáról szóló 25 ik jelentése 1 k. 1 drb.

643. Vangel Jenő dr. Az állatok eonserválása gyűjtemények szá
mára 1 k. 1 drb.

644. Varga Mihály Hangok a pusztán (költemények) 1 k. 2 drb.
645. Varga Oltó Magyarország története 1 II. k. 2 drb.
646. „ „ Világtörténet a középiskolák számára I—1II. k, 1 drb.
647 Varjú János A szegedi fögymn. gyorsíró iskolájának emlékk.

1 k. 1 drb.
648. Vaszary. Kolos Világtörténelem, 1 k. 1 drb.
649. Valvis Marquerite Les-contes de la Reine de Navarre 1 k. 1 drb.
650. Vágó Ferencz A gyöngyösi kath. községi nagygymnasium 

története 1 k. 1 drb.
651. Vilmár Deutsche National-lileratur 1 k. 1 drb.
652. Voisenon Contes Légers 1 k. 1 drb.
653. Void Stefanie Egy szerelem életrajza 1 k. 1 drb.
654. Volt György Régi magyar codexek 1 k. 1 drb.
655. Voltaire Histoiro de Charles XII. Ro-de Suede 1 k. 1 drb.
656. „ Mahomet on le Fanatisme 1 k. 1 drb.
657. „ Zaire 1 k. 1 drb.
658. Vörösmarty M. munkái I—VI. k. 6 drb.
659 „ Mihály Vérnász 1 k. 1 drb.
660. Walthers von der Vogelweide Sämmtliehe Gedichte 1 k. I drb.
661. Wander Ottó Fremdwörterbuch 1 k. 1 drb.
662. Weber Gyula A pápaság története I XI k. 4 drb.
663. Weinberger S. dr Der Curort Pistyán in Ungarn 1 k. 1 drb.
664. Wendt Gusztáv Deutsches Balladenschatz 1 k. 1 drb.
665. Wiegand K. — Czanyuga J. A közmondás stb.
666. Wieland Gh. M. Oberon 1 k. 1 drb.
667. Wieser H. f. Pohradszky L. Incognito Operette 1 k. 1 drb.
668. Wild Henri La langue Ilalieme 1 k. 1 drb.
669. Williams Frank Neues Taschen-Wörtcibuch d. englischen ii. 

deutschen Sprache L k 1 drb.
670. Winckehnann J. J. Geschichte d. Kunst d. Alterthums 1 k. 1 drb.
671. Winternitz V. dr. vizgyógyintézete 1 k. 1 drb.
672. Wolkenberg Gy. Tanügyi zsebnaptár 1878. 1 k. 1 drb.
673. Wolzogen Hans Die Edda 1 k. 1 dili.
674. Zlinszky A. Szemelvények a magyar lyra kör. 1 k. 1 drb.
675. Zola Emil elbeszélések Nironhoz 1 k. 1 drb.
676. „ „ Germinal I— II. k. 2 drb.
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677. Zola Emil Nana. 1 k. 1 drb.
678. Zoller Charles Chois de poesies Francais 1 k. 1 drb.
679. Zólyomi ág. ev. esp. jkve 1896. 1 k 1 drb.
680. Zrínyi Miklós grf. Szigeti veszedelem 1 k. 1 drb.
681. Yates Edmond Black Sheep A növeli. 1 -II. k. 2 drb.
682. Radvánszky A Magyar családi élet 1 (2) k. 1 drb.
683. Burckhardt A renaissance II. k. 1 drb.
684. Karácsonyi Békésvármegye tört. II—111. 2.
685. Monumenta Hung, hist.
686. Régi magyar könyvtár III. k. 1 drb.

A fentebb elsorolt művek közűi vétel utján szereztünk : 193 
művet 493 kötet 330 drbban; ajándék utján kaptunk: 479 művet 
625 kötet 573 dibban. Összes gyarapodás: 672mű 1064 kötetben 
903 darabban. A folytatólagos művek (15 mű) ezen kivűl számítan
dók. — Adományoztak ez évben : Krajcsovics Soma, elhunyt főgym- 
nasiumi tanár örökösei 377 müvet 499 k. 454 drbban. A Franklin 
társulat (Budapest) 27 müvet 27 k. 27 d rb ; Kner Izidor nyomdász 
íGyoma) 6 müvet 7 k. 7 drb. Dérczy László II. o. t. 2 művet 5 
k. 2 d tb ; Dr. Pálfi orvos (Budapest) 14 művet 14 k. 14 dib; Nt. 
dr. Szlávik Mátyás theol. ak. igazgató (Eperjes) 3 müvet 4 k. 3 
drb ; Zlinszky István békésm. gazd. egyl. titkár 1 művet 1 k. 1 
drb ; Szabó Ferencz n. eleméri plébános 4 művet 10 k. 10 drb; 
Ntű Gajdács Pál, tótkomlósi ág. ev lelkész 1 művet 1 kötet 1 
drbban, Enyedi Lukács II. o. t. 1 müvet 1 k. 1 drb. Lampel Róbert 
könyvkiadó Budapest 9 művet 12 k. 9 dibban; Országos képző
művészeti társulat képes katalógusát 2 példányban; A statisztikai 
hivatal az ezredéves kiállítás alkalmából készített közgazdasági, 
közművelődési statisztikai táblákat; A vallás és közoktatásügyi mi
nisztérium XXV-ik jelentését; különféle könyvkiadók 5 tankönyvet 
1896 évi jkveiket a bácsszerémi és zólyomi ág. h. ev. egyházme
gyék s 1896. évi jelentésüket az ai adi és szentesi ág. h. ev. egy
házak. Chovan Károly lögymn. tanár a természettudományi közlöny 
1896. évi folyamát — Külön kiadásban megjelent történetüket meg
küldték a következő középiskolák: A nagykői ősi ev. ref. főgymn- 
a szatmárnémeti ev. ref. főgymn; a szászsebesi ág. ev. gymn; a 
temesvári áll főreálisk ; a verseczi m, kir. áll. főreál; a lőcsei áll* 
főreál; a belényesi g. kath. főgymn; a hódmezővásáihelyi ev. ref. 
főgymn; a lőcsei kir. kath. főgymn; a selmeczbányai ág. h. ev. 
lyceum (2 példány.) a marosvásái hel^ i ev. ref. collegium ; a zom- 
bori áll. főgymn; a kolozsvári kér. akadémia; a kolozsvári Ferencz
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József tud. egyetem ; a kisújszállási ev. rof. főgyrnn; a szatmári 
kir. katli. főgymn; a székelykeresztúri unitárius gymn; a pozsonyi 
kir. katli. főgymn; a segesvári ág. h. ev. gymn ; az eperjesi ág. 
h. ev. tanítóképző; a gyöngyösi közs. katli. főgymn; a szegedi kath. 
főgymn. gyorsíró kö re; a kecskeméti áll. főreáliskola ; összesen 24 
iskola. Mindezen adományozók fogadják ez úton is fögymnasiumunk 
hálás köszönetét.

A folyóiratok, újságok közül já rtak : Akadémiai Almanach 
1897-1 e, Akadémiai emlékheszédek, Akadémiai értesítő, Archaelo- 
giai értesítő, Archaelogiai közlemények, Athenaeum, Budapesti 
Szemle, Egészség, Egy Philologiai Közlöny, Ev. családi lap, Ev egy
ház iskola. Ev, egyházi szemle, Ev. népiskola, Ért a bölcséleti tud- 
köréből, Ért a math, lud.-ok köréből, Éit. a term, tud.-ok köréből. 
Ért. a történeti tudományok köréből, Él t. a nyelv és szép tudo
mányok köréből, Ért. a társadalmi tudományok köréből, Hajnal 
Herkules, Hivatalos Közlöny, Irodalomtörténeti Közlemények, Kö
zépiskolai math. Lapok, Magyar írók élete és munkái, Magyar 
Nyelvőr, Magyar Paedagogia, Magyar Tájszótár, Magyar történeti 
Életrajzok, Math. Phys. Lapok, Math, és term, tud-i ér Lesi tő, Math, 
és természettudományi Közlemények, Népszerű bölcsész, Néptani- 
nitók lapja, Nyelvtudományi közlemények, Orsz. középiskolai Ta
náregyesületi közlöny, Oszti ák-Magyar-Mona. chia, Plot egyházi és 
iskolai lapok, Prot. Szemle, Statisztikai Közlemények. Az elmúlt 
(1895- 6) tanévi értesítőben felsorolt folyóiratok közül elmaradt 2 
hozzájött ö féle folyóirat, tehat összesen 4 folyóiiattal több járt 
az 1896—7 mint az előző tanévben.

Értesítőt az 1895- 6-ik tanévről küldött 201 iskola 2l8drban.
A gyarapodás tehát az értesítőkkel együtt kitesz 683 müvet 

1282 köt. 1121 dibban s igy a könyvtár mai álladéka: 12,625 mü 
19,423 kötet 18,185 drb. Ebből értesítő 373 féle 4167 kötet s ugyan
annyi darabban.

B .)  R égiségtár.
Rendezésre vár. Ez évben jelentékenyebb gyarapodást nem 

mutat.

C.) A T erm észe tra jz i fö lsz e r e lé s ,
Ezt gyai apitották: Ngs. Purgly Lajos egy 106 drbból álló 

szép ásvány gyüjleménynyel, mely különösen alkalmas középiskolai 
használatra.

7
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Dr. Mandl Jakab ezredorvos 104 drb. Krassó-SzÖrény 
vmegyében előforduló különféle ásványokból álló gyüjteiriénynyel. 
— Kicska Mór ügyvéd és Szabó József tanító 1—1 drb. korcs 
tyúktojással. — Fejér Jenő VI. o. t. körülbelül 300 drb-ból álló 
rovargyüjteménynyel. Sárkány Miklós VI. o. t. Forsner Jenő, Garay 
Samu, Hoffer Mihály, Mérey Oszkár és Petrásovitcs Lajos II. o. 
tanulók 1 drb Margaritana margaritifera-val és több kisebb nagyobb 
csigabázzal. Keresztény Béla VI. o. t. 2 drb. ossa sepia-val. Safáry 
Endre VI. o. t. 1 drb. Triton cristatus-sal. Kinkel János IV. o. t. 
Plecotus auritus-sal. Halász Gyula IV. o. t. 1 drb. Astacus íluvia- 
tilis-sal. Müller Rezső IV. o t. 1 drb. Mamut zápfog-gal.

D.) T erm észe tta n i gyű jtem én y .
Vétel utján szerzett ez intézet: pyknometert capilláris cső 

rendszert, osmosis kimutatásához való készüléket, phosphoreskáló 
anyagokat, egy higanyos légszivattyút, két Nikol prismát. Vétel ár : 
168 fit 30 ki\

E . ) A zeneintézet,
Mélts. Bolza Pál gróf úr a tavalyi értesítő nyomtatása után 

küldött át zongoia darabokat s ezek közölt fokozatos tanításhoz 
alkalmas gyakorlatokat és választékos salon- és tánczmüveket, — 
mintegy 50—60-at — úgy szintén egy Melzl-féle metronómot 
ajándékúl a zenével foglalkozó ifjúság javára. Fogadja — bár 
megkésve — a nyilvánosság előtt is hálás köszönetünket, annak 
kijelentésével, hogy ezen ajándék a zenetár jegyzékébe beiktatva 
már használatba is vétetett.

F. ) A tornaszerek.
A nyári játszótér fölszerelésére czélzólag vettünk több külön

böző szabású lapdát, egy 18 méternyi hosszú húzó kötelet s alkal
mas helyre átvittük s újra építettük a nyújtót, A tanulók közfür
dője ez évben is átjavitva adatott át a közhasználatnak.

G. ) A rajztanitás,
A rajzoktatás érdekében a rajzasztalokat megszaporitottuk. 

Újabb rajzminták beszerzése azért maradt függőben, mert rendes 
rajztanárunk félévre szabadságol látván, nélküle költségesebb befek
tetésre a felelősség érzetében nem vállalkozhattunk.
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A I u m n e  u m.
Delhányi ephorus jelentése.

Beíratott ez évben 164 alumnus, kilépett év folytában 18; 
maradt év zártáig 151. Ezek között volt:

50 írtjával fizető 20
35 „ ---------- I l l
20 „ >5 22
10 9
Ingyenes a két senior------- ------- __ __ _ 2

Az esti convictusba 84 fit évi fizetése mellett beíratott 62 
ifjú, év folytában kilépett 22; évzártáig maradt 40.

Suplicatio eredménye.
Pest-Pilis-Solt-K.-Kunmegyéből és Nógrádból befolyt: 253 fi t. 

Ez összeghez járultak nagyobb mérvben : Br. Prónay Dezső 10 frt. 
Br. Podmaniczky Géza 5 frt, Br. Prónay Gábor 3 frt.

Dunántúlról befolyt: 108 frt 70 kr. Nagyobb összeggel járult 
hozzá : Br. Solymosy Ödön 5 frt.

Hont-, Zólyom-, Barsmegyékből: 114 frt 04 kr. Ez összeghez 
nagyobb mérvben járult : Breznóbánya 8 frt. Gömör- Szepes- Sá- 
rosmegyékböl: 125 frt 70 kr.

Tiszamellékröl : 154 frt 20 kr. mely összeghez nagyobb mérv
ben járultak: Debreezen 3 fit, Nyíregyháza 3 frt.

Bács- Bodrog- Torontál- Temes- Kiassó- Szörénymogyéből 
155 frt 40 kr. Ez összeghez nagyobb mérvben járultak: Dr. Sauer 
Károly 3 frt, Ambrózy Béla 3 frt, Rohonyi Gyula 3 frt, Szabadka 
városa 3 frt.

Komárom-, Pozsony-, Nyitra-, Trencsén-, Liptó-, Túróczme- 
gyéből 117 frt 75 kr, mely összeghez nagyobb mérvben járultak: 
Lányi Gyula 5 fit, Tauber Béla 3 frt.

Békés-, Csanád-, Csongrád-, Aradmegyéből: 355 frt 13 kr.
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Ez összeghez nagyobb mérvben járultak : B.-Csabai ev, egyház 5 
fit. B.-Csaba községe 5 fit, B.-Csabai takarékpénztár 5 fi t. Ladies 
György 10 frt, Gróf Almássy Dénes 5 fit, Veres József 5 fi t, 
Orosházi ev. egyház 3 frt, Székács István 5 frt, Tót-Komlósi ev. 
egyház 8 frt, T.-Komlósi népbank 3 frt, T.-Komlós község 5 frt, 
Dr, Laurovics János 5 frt, Nagylak 5 fi t, Nagylaki takarékpénztár 
3 frt, Istvánfy Béla 3 frt, Arad ág ev. egyház 5 fit, Varsándi 
egyház 4 frt, Makó község 5 frt. Öcsöd község 5 frt, Kondoros 
5 frt, Haás Antal 5 frt, Id. Nagel Vilmos 5 frt, Nagel Henrik 5 
frt, Gajdács Pál 3 frt 50 kr. Pmgly Lajos 5 frt.

Szarvas városából befolyt 87 frt 60 kr, Ez összeghez nagyobb 
mérvben járultak : Gróf Bolza Géza 10 frt, Gróf Bolza Pál 10 frt 
Szarvas községe 5 fit, Szarvasi tkpénztár 5 frt, Áchim Ádám 5 
frt, Haviár Dani 5 fit, Kvacsaláné 5 fit, Mikolay Mihály 5 frt, 
Haviár Gyula 3 fi t, Placskó István 3 f r t ; Csornák János, Roboska 
István, Simkovics Pál 2—2 véka búza.

Összesen: 1472 frt 42 kr.
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Évi esem én yek  és állapotok.
A szünetek végén megtartottuk újonnan alkalmazott tantár

saink bevárásával a tanév munkakörét végleg megállapító értekez
letet.

Szeptember 1-én az I-  IV. szeptember 2-kán az V—VIII. 
osztályokból javitóvizsgálalra utasított ifjakkal foglalkozván, megál
lapítottuk osztályzataikat.

A beiratkozás szept. 3. 4. 5. 6-kán folyt le Főleg azért tar
tott ily hosszan az előkészület, mert az országos ezrcdévi ünnepé
lyek és kiállítás miatt, az utólagos teljes és javitóérettségieket a 
főhatóság ismételve Szarvasra háritá s igy szeptemb. 1. 2. 3. 4. 
5 napjain az utólagos írásbeli s 5-kén a szóbeli érettségi folyt le 
nálunk nt, Achim Ádám helyettes elnöksége és ns. dr. Szlávik Má
tyás kormányképviselő jelenlétében.

Ezek következtében a nyilvános tanítást szept. 7-kén kezdtük 
405 főnyi beiratkozott tanulóval. E létszám utóbb hullározó magán
tanulókkal és betegség miatt megkésett ifjakkal 419-re emelkedett. 
Szeptember 1 O-kén felolvastuk a tanulóság előtt a díszteremben a 
a fegyelmi törvényeket. Szept. 13-kán megtartottuk a közeli tem
plomban az évnyitó istentiszteletet.

Az önkénytes tanulmányokról is lehetőleg gondoskodván, meg
indítottuk a tanítás tervszerű munkáját, hogy azt a különböző inté
zetekből hozzánk átjövök eltérő és sokszor fogyatékosnak bizonyult 
képzettségének kiegyenlítése és az előbb végzettek gyors ismétlés 
melletti felelevenítése után a szabott idő alatt lebonyolíthassuk.

A tanulóság létsáma ez évben következőleg alakult:
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Ezek között volt:
a) Önbevallásuk szerint 405 magyar, G német, 5 tót, 3 román.
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b) 223 ág. h. evang. 34 ev. rof. 93 r. kath 12 gör. kel. 57 
izraelita.

c) 158 helybeli, 119 megyebeli. 141 más megyékböli 1 külföldi.
d) A szülök polgári állására tekintve volt 7 nagybirtokos, 75 

kisbirtokos, 12 gazdasági alkalmazott, 3 nagy iparos, 71 kisiparos, 
7 ipari alkalmazott 3 nagykereskedő, 44 kiskereskedő, 2 kereske
delmi alkalmazott, 43 állami vagy községi tisztviselő, 26 magán 
vagy társulati tisztviselő, 96 értelmiségi, 15 személyes szolgálatot 
teljesitő 14 magánzó vagy tőkepénzes családból származó tanulónk.

e) Korra nézve 9 éves volt 6 ; 10 éves 21; 11 éves 51; 12 
éves 71; 13 éves 60; 14 éves 47; 15 éves 54; 16 éves 43; 17 
éves 31; 18 éves 21; 19 éves 10; 20 éves 4.

A beirottak közül volt 130 jövevény, ezekből 67 első osz
tálybeli.

A 261 vidéki tanuló 110 helybeli család körében volt elhe
lyezve. A tanulókat tartó családokkal tanárkarunk az ellenőrző ösz- 
szeköttetést e tanévben is fentartá s felhasználá.

Tanulóságunk túlnyomó többsége az Alföld gyermeke. Öntu
datlanul is magán viseli az alföldi népélet előnyeit s fogyatkozá
sait. Előnye az ifjúságnak az érzéki épség, a törhctlen jó egészség 
az evvel járó életvidorság. Tömeges betegeskedés, járványok, nehe
zen gyógyitható makacs bajok nem igen zavarják az ifjak tanulá
sát, bár ezen előnyök öntudatos kihasználására kevésnél mutatko
zik kitartó életösztön. A fizikai épség egyik tanúsága azon körül
mény is, hogy a szép számú tanulóság közül a halál ez évben — 
Istennek hála — egy áldozatot se kívánt.

A tanulás ez évi eredményéről a következő kimutatás szól:

A kötelező r. tantárgyakból nyert osztályozás végeredménye:
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Hogy aztán e vázlatos kimutatásban az osztálybeliek létszáma 
ingadozik, annak részint az évközi önkénytes kilépések részint a 
magántanulóknak kivételes időre eső vizsgálata az oka. Ezek da- 
ozára azonban az évzárti eredmény jóval kedvezőbb, mint volt az 
az évderekán. Ennek a teljesebb összoszokásban egyrészt, másrészt 
annak tudatában lehet legfőbb oka, hogy a kellő sikertől függvén 
a felsőbb osztályba való áthelyezés, az év elvesztésének szomorú 
lehetősége is serkenti a tanulót kitartóbb munkásságra.

Tanulóságunk sokoldalú művelődését vallásos és hazafias érzü
letét s jellemesedését e tanévben azzal irányitá tanintézetünk, hogy 
fentartá az önképző „Vajdakört,“ a tanulók daloskörét s alkalmat 
adott az egészségtan, gyorsírás, rajzolás, festés, vívás, zenélés, 
táneztanulás és testgyakorlás ellenőrzés melletti iizésére. (Lásd III 
ez. B.)

A protestáns tanulósággal iskolailag is megtartottuk a refor
matio emlékünnepét (októb. 31) melyen az ifjúság közreműködése 
mellett, Benka Gyula igazgató méltatta e napnak jelentőségét. Föl
vezettük kétszer is a protestáns ifjúságot a deprecatio szokásos 
előkészülete után az úrvacsorához (decz. 8 és június 4.) Átéltük 
erős megpróbáltatás gyanánt, a közfegyelmet feltűnőbben meg nem 
báboritó országos képviselőválasztást (novemb. 4.) A tanulói segély
egylet alapjára művészi előadást rendezett a „Vajdakor“ (febr. 27) 
a tornacsarnokban, melynek sikerét nagyban fokozta, a fölkért mű
kedvelők közreműködése. Megünnepelte tanulóságunk a müveit kö
zönség szép érdeklődése mellett márczius 15-kének hazafias iinrur 
pét. Kegyelettel részt vett a tanári családok gyászában, úgy Liska 
János, mint Lippay Béla tanártársaink kis gyermekeinek temetésein. 
Meglepetéskép, megünneplé a tanulóság az igazgatónak névnapját 
oly hangversenynyel, (május 1) mely inkább a tavasz nyiltának 
örömére szétáradó megnyilatkozása volt az ifjúság lelkese
désének mint szerény tanférfiú által sobsem igényelt sze
mélyes tisztelgés fölösleges jótéteménye. Megtartó tanulósá
gunk Udvardy Sándor tanártársunk elnöklete mellett (május 
28) a szokásos majálist, bár a folytonos esőzések miatt az 
eddigi formáktól eltéröleg lemondtunk a kedves Annaliget fesz
telen és ídylli élvezeteiről s a tornacsarnokra és iskolai játszótérre 
kelle szorítkoznunk. A tanulóságunk fejlődése iránt jóakarattal ér
deklődő közönség előtt ez alkalommal is bemutatta fáradhatlan 
tornatanárunk mind azon alapos tanulmányra valló ügyességeket 
és erőkifejtéseket, mellyekkel a június 20-kán Déván tartandó orszá-



gos tornaönnepélyen remélhetőleg fokozni fogja tanulóságunk a tor- 
názásban eddig megérdemlőit jó hírét és dicsőségét.

Ezen tanévet aztán június 8—15-kén lefolyó részletes osztály
vizsgálatokkal és a 16-kán tartott közvizsgálattal zártnk be, hogy 
a szóbeli érettségiek és magánvizsgálatok lebonyolítása után (jun. 
23. 24) végleg befejezzük.

Ez évben is tartott tanári testületünk rendes és rendkívüli 
értekezleteket., melyeken a felmerülő didaktikai kormányzati s fe
gyelmi esetekben közös megállapodás alapján intézkedett. Volt ezen
kívül egy iskolaszéki ülésünk is, melyben durva erőszakoskodás 
miatt ítélkeztünk két VI. o. tanuló felett, az egyiket nyilvános meg- 
dorgálásra, a másikat csendes eltávolításra Ítélvén. Nem titok az 
sem, hogy kivált túlnépes alsó osztályaink tanulóságával sok küz
delmet éltünk át s a hiányosan előkészítet!, különböző vezetéshez 
szokott, részben kényeztetett ifjúkkal szemben nem kisebb munkát 
adott a fegyelmezés kényes feladata, mint az ismeretközlés és fel
dolgozás munkája. A tanulóság erkölcsi mivolta, józan önfegyelme
zése, önmunkássága képezi az együttes és egyénenkénti nevelés 
alapját. A birálatos ellenőrzés s a felmerülő bajok felismerése, el
hárítása s tapintatos orvoslása mind nehezebbé válik nálunk már 
csak a miatt is, hogy tekintélyes számmal lépnek be intézetünk 
köteléke más intézetek növendékei, kik más és más körülmények 
között növekedve, más és más vezetéshez szokva nehezen olvaszt
hatok be törzsnövendékeink fegyelmi körébe. Ezek daczára a tanu
lóság erkölcsi mivolta feletti Ítéletünk nem mutat a múlthoz ké
pest megjegyzésre méltó eltérést. Volt osztályozott tanulóink között 
266 jó, 148 szabályszerű, 10 kevésbé szabályszerű, 1 rossz, 
kit csendesen eltávolítottunk.

Tanulóink szorgalmát, viseletét, mellesleg kedvezőtlen anyagi 
körülményeit is tekintetbe véve, tanárkarunk ajánlatára a követke
zőket tüntették ki a különböző ösztön -  - jutalom — és segélyező 

dijakat kiosztó bizottságok s a helyi ösztöndíjalapok felett ren
delkező felügyelőségünk :

a) A kincstári jövedékkihágási alapból a Nagym. magyar kir. 
pénzügyministerium rendelkezése folytán segélyben részesültek Áron 
Géza VI. és Áron Dezső III. o. tanulók.

b) A Jettiin-alapból a Nagyin. Vallás- és közoktatásügyi 
ministerium jóváhagyásával Szlovák Jenő VI. és Benczúr Vilmos
IV. o. tanulóinkat segélyezte az igazgatóság.
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c) A Kárász Anna-féle alapból segélyt kapott Tarnay Ákos
VII. o. tanulónk.

d) A Teleki-Róth Jobanna-féle dijat az egyetemes dijosztö 
bizottság Albusz Frigyes, Bánhegyi Géza és Benkő István VIII. ó- 
tanulóinknak adományozá.

e) A főgymnasium rendelkezése alatt álló ösztöndíjalapból : 
a Bcysehlay-Tültési (40 frt) dijat Hraskó Kálmán VIII. a Boczkó- 
félét (á 32 frt) Nagy Béla VIII. és Krcsmárik Endre VII. a Tatay- 
félét (á 40 frt) Varga Károly VIII. és Harsányi Pál VII. a Németh 
István-félét (42 frt) Stefanik Milán VII. az Urszinyi Andor-félét 
(32 frt 50 kr.) Szuchovszky János VI. a Mikolay Mihály-félét (á 40 
frt) Rohoska Jenő I. és Lukács Béla II. oszt. tanitóképzősök, az 
ifj. Haviár Dani-félét (15 frt) Huba János II. oszt. tanítóképzős.

f) A kisebb jutalom ■— és segély •— dijakból: a Rafinszky- 
félet (Ifi frt) Csobrda Pál VI. az id. Haviár D.-félét (12 frt) Crűn- 
feld Oszkár VII. a Zsilinszky M. rajzdijat (12 fit) Gucsa György
VIII. a Party Fcrencz-félét (8 frt) Belopotoczky István IV. a szarvasi 
festők diját (8 frt) Gyökössy Endre V. a Vozárik-félét (8 frt. 
Penyázska Mihály V. a Széchy-félét (8 frt) Győry Gáspár V. a 
szarvasi jótékony-nőegylet 2 drb. aranyát Székely Ödön VII. és 
Schlesinger Zoltán IV. a, dr. Szlovák-félét (5 frt) Sál József VII) 
a Ponyiczky Máté-félét (0 frt) Czinkoczky János VIII. a Dános
tul léri Kloosz János III. oszt. tanuló.

g) A bányai egyházkcrületi (105 frt) ösztöndíjból kaplak:
Chugyik Pál és Freitág János VIII. továbbá Eichardt József és 
Möhler János V. (á 10 10 frtot). Daubner Imre, Petries Béla,
Szeberényi Tibor VIII. Haerter Ádám, Tóth Ernő VI. (á 8— 8 frtot) 
Halász Gyula, Földvárszky Pál, Motyovszky Pál IV. (á 4 4 frtot) 
Áchim Géza III. (3 frt) Krcsmárik Elek, Margócsy Emil IV. Mor- 
genthaler Ferenc/, Vidovszky Béla, Horváth Dezső III. (á 2—2 frtot).

h) Az „Önképzó Vajdakor‘-ben legjobban sikerült prózai pá
lyaművéért a Haviár Dani által felajánlott aranyat (10 frt) Nagy 
Béla s legjobbnak ítélt pályázó verseményéért az „Önképzó'1 által 
adott aranyat kapta Benkő István VIII. o. tanulónk.

i) A tornázásban tanúsított erő és ügyességért díszoklevelet 
nyertek a május 28-kán tartott futóversenyen Székács Mihály II. 
Wagner Márton II. Stein János V. Kutlik Samu III. Stein Ernő 
VI. Zöld Mihály VII. Kató Lajos VII. Brebovszky Elemér V. o. Ez 
utóbbi az oklevélben „győztesek győzője“ ozimet is kapott. Ugyan
ekkor 10 klgrammos vasgolyó kidobásáért Gzinkoczky János Vili.
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rúddal való magasugrásért Wolfmann Nándor VII. Kötélmászásért 
Jeszenszky János II. Fidy Lajos III.. Stein János V. Mogyoróssy 
Dezső V. Függeszkedésért kötélen Wolfmann Nándor, ki a ..győz
tesek győzője“ czimet is megszerző. A junius 13-án tartott uszó- 
versenyben : Romhánvi István III. Adámv Sándor V. Anton Ágoston
VII. Bánhegyi Géza VIII. ez utóbbi ..győztesek győzője“ lett. Vizi 
ugrásért a főgymnasium fürdőjéből ki a szabad Körösbe oklevelet 
nyert Belopotoczky István IV. Az évzáró tornavizsgán (jun. 15) 
szertornázásért: Albnsz Frigyes és Gucsa György VIII. magasug
rásért: Albusz Frigyes (169 cím) Gyökössy Endre V. (164. ctm) 
Brebovszky Elemér V. (159 ctm); távolugrásért: Albusz Erigyes
VIII. (555 ctm) Brebovszky Elemér V. (522 ctm) Hatvani Jenő VI. 
(519 ctm).

A dévai kerületi tornaversenyre 48 tanuló rándúlt ki 4 tanár 
vezetése mellett. Ezeknek ottani szerepléséről már csak a jövő évi 
értesitő nyújthat méltánylást.

Fögymnasiumunk iránt ez évben is áldozatkész érdeklődést 
mutattak többen. Hálásan fölemlitem pártfogóink neveit. A tanár- 
nyugdij alapjára adakoztak: Medveczky József 150 frt 26 kr. Dósa 
Andor igazgató 10 frt, Sipos Ármin 10 frt, Jeszenszky János 10 
frt, Dobos Adolf 5 frt.. A tanulói segélyalapra Mikolay Mihály 50 
frt s a majalisi megtakaritásból Udvardy rendező 14 frt 90 kr. 
Wallner János Kiülik által 5 frt. Az iskola művészi czéljaira a 
majálisi megtakaritásból Udvardy rendező 5 frt. Wallner János — 
Kiülik által 5 frt. A tornázok utazási segélyére és ösztönzésére 
gróf Bolza Géza 50 frt, a helybeli nőegylet 6 frt, dr. Mázor Elemér 
3 frt. A tanítóképző érdekeire a feloszló békési ág. ev. egyház
megye pénzeiből nt. Csermák Kálmán tót-komlósi lelkész 20 frtot. 
Isten áldja meg a nemesszivüeket áldozatkészségükért!

A főgymnasium anyagi rendeződésének azonban legneveze
tesebb ténye az, hogy ez évben kapta meg a főgymnasium az 
1895. június 13, 25. 514 szám alatt a nagymélts. Közoktatási Mi
nisterium által elfogadott s megerősített segélyezési szerződés ér
telmében a teljes segélyezési összeget, mely főleg az alkalmazott 
tanárok korszerű fizetésének biztosítását tette kieszközölhetövé. 
Hosszas, türelmes várakozásnak rég kívánt beteljesedése ez úgy 
a fentartó testületre, mint a tanárkarra nézve. Bárcsak maga után 
vonná azon remélhető előnyt, hogy a tanárkar hosszabb időn át 
személyi változások nélkül együtt elvén, összeszokván és közre
működvén, belterjesebb, következetesebb egynemübb munkát fejt-
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hetné ki a köztanitásban és nevelésben, miben eddig az alkalma
zott tanerők gyakori változása nem kis akadályul szolgált.

Év közben meglátogatták fögymnasiumunkat Nt. dr. Szlávik 
Mátyás ki úgy szeptember 5-én, mint deszember 23-kán a főható
ság által Szarvasra utalt utólagos, teljes és javító érettségi vizsgá
latokon a magas kormány küldötteként közöttünk megjelent. Hiva
talos látogatását első Ízben teljesítő ez évben a debreczeni kir. 
tankerület főigazgatója, ns. Gércsi Kálmán nálunk, midőn május
12. 13. 14. 15-kén minden osztályt, minden tanárt tanítás és is
métlés közben fölkeresett s részletes szakszerű észrevételeivel, föl
vetett kérdéseivel, tanácsaival s utasításaival a köztanitás irány- 
zására s fokozására befolyni törekedett. Ugyan ez időben járt 
nálunk Forgách János méhészeti vándortanár, ki a tanitóképzö- 
beliek elméleti s gyakorlati kioktatását eszközlé. A tanév zártakor 
a felügyelőség, az érdeklődő művelt közönség szerencséltette láto
gatásával intézetünket, mig végre az érettségieknél a Püspök úr 
Ö méltóságát nt. Áchim Ádám érd. esperes úr helyettesítvén elnöki 
tisztében, a magas kormány megbízottjaként az időközben leköszönt 
ns. Horváth Ödön jogkari dékán helyett ismét ns. dr. Szlávik Má
tyás osztotta meg a munkát velünk kormányképviselői minőségben.

Tanárkarunk Krajcsovics Soma elhunyta és Papszász Gyula 
önkénytes távozása következtében ez évben is megújult. Krajcsovics 
helyét a in. kir. közoktatási ministerium az általunk ajánlottak 
közül Fertig Alajos tanárral töltötte he, midőn őt a magyar és né
met nyelv és irodalom tanszékére a segélyezési szerződésben ala
puló jogánál fogva kincvezé. Így szinte rendes tanárrá előléptetve 
kinevező a Nm. Ministerium Plenczner Lajost a földrajz- természet
rajz tanszékére, ki már egy éve helyettes tanárként működött a 
fögymnasium körében. Papszász helyébe pedig autonom gyakorlat 
szerint megválasztó a felügyelőség Udvardy Sándor helyettes tanárt 
ki nálunk szeptember óta alkalmazva működik. Ezen 12 rendes. 
2 helyettes, 1 bejáró szaktanárból álló testület ügybuzgósággal s 
kötelességhüséggel végezte a reá háruló munkát, melyet utóbb megne
hezített Sziráczky Gyula rendes rajztanár félévi szabadságolása s 
Valentinyi Jenő rendes tanár súlyos és hosszas bctegeskedésc. 
Ezek a nyomasztó körülmények sokszoros helyettesítésre, az óra
terv többszörös átdolgozására sőt más foglalkozási körben munkás 
tanerők bevonására, utalták a tanári kart úgy, hogy a tervszerű 
munka sokszor volt megzavarva és személyi változások által meg- 
megzökkentve ez év folyamában. Ezek daczára arra fektetett súlyt
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tanárkarunk, hogy a tanulóság sem értelmi képzés, sem erkölcsi 
irányítás tekintetében semmiben ne érezzen fogyatkozást s a reá 
néző feladatokat folytonosságban, hiánytalanul és kellő időben 
végezze. Sikerült is e nehézségekkel megküzdenünk, bár a munka 
súlya, váratlansága, s gyötrő felelőssége érzékenyen sújtott mind
nyájunkat.

A szorosan vett iskolai teendőkön kívül sem zárkózott el 
tanárkarunk a közművelődés és társulás semmi oly vállalataitól, 
melyekhez hozzáértett s melyek szolgálatára hivatást érezve, ma
gának időt szakíthatott. így többen tartottak tájékoztató felolvasá
sokat a helyi olvasókörökben, mások részt veitek dalkari s műked
velői előadásokban. Legtöbben támogatták dolgozataikkal a helyi 
és vidéki sajtót, versben és prózában kifejezést adván lelkűk tar
talmasságának s napi és helyi kérdések feletti gondolkozásuknak. 
Különben a hivatásunk szeretetéböl kifolyó kötelességek teljesítése 
sem dicsekedésre, sem dicsőítésre nem szorulván, a tények emlí
tése mellett szívesen elhallgatom a neveket. Röviden, — tanár
karunk e tanévben is odaadó hűséggel teljesité kötelességeit, bár 
él leikeinkben azon vallásos meggyőződés, hogy a nevelés nagy 
feladatainál az ember erőkifejtése magában a siker elérésére nem 
elég, mert szükséges arra még Istennek segítő kegyelme s áldása 
is, melyért naponta fohászkodni tanítványainkkal együtt meg nem 
szűnünk. Vajba e záruló év ne csak a kötelességhű munkáról, de 
a sikerben megnyilatkozó isteni áldásról is tanúskodnék!
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É rettségi v iz sg á la to d  az 1896 97 tanévben.
Az elmúlt év érettségiekben kiválólag gazdag és fárasztó éve 

volt a szarvasi főgymnasiumnak.
Már a tanév megnyitásakor az ezredévi Országos kiállítás 

miatt nem a budapesti ág. ev. főgymnasiumra, de Szarvasra háritá 
főhatóságunk az utólagos és javító érettségieket azért, hogy kellő 
időben szerezhessenek érettségi bizonyítványt az egyetemre irat
kozni akarók. Ez alkalommal egy ifjú teljes érettségi vizsgálathoz 
nyervén miniszteri engedélyt, szeptember 1.2. 3. 4. kén végzé az 
írásbelit s nyolczad magával .tette a szóbelit illetve javítót szeptember 
5-kén.

Miután pedig e vizsgálat lefolyása még egy utólagos javító 
érettséginek tartására kötelezett bennünket, ugyancsak 189(1. deczemb. 
17. 18. 19. 20. 22-kón újabb teljes írásbeli s 23-kán teljes és javító 
szóbeli vizsgálatot kellett elintéznünk három tanulóval.

Betetőzte végre ez érettségieket a szarvasi fögymnasium VIII- 
dik osztályába 1896—97-re bejegyzett s nehány ismétlő érettségire 
utasított tanulónak érettségi vizsgálata. Ezek számszerűit 33-an az 
előzetesen megállóit osztály vizsgálatok alapján május 20. 21. 22. 
24. 25-kén írásbeli érettségit tettek a „Ministeri Utasítások“ pontos 
megtartása mellett s Így járultak a szóbelihez junius 17. 18. 19-kén 
melyeknél a főhatóságot nt. Áchim Ádám érd. esperes ur helyetle- 
sité s a magas kormány képviselőjeként ns. dr. Szlávik Mátyás 
collegiumi igazgató osztotta meg tanárkarunkkal a munka terhét.

Ez érettségiek végeredménye a következő :
a) Jelesen érettek: Albusz Frigyes, Bánhegyi Géza, Benkő 

István, Hraskó Kálmán, Nagy (Neu) Béla és Varga Károly.
b) jól érettek: Chugyik Pál, Daubner Imre, Freitag János, 

Petries Béla, Purgly Emil és Szeberényi Tibor.
c) egyszerűen érettek: Barbósz Gergely, Czinkcczky János, 

Hajdú József, Kernuch Emil, Kucsovszky Béla, Künsztler Károly, 
Lászlóffy Lajos, Matics Dezső, Megele László, Muzsay Kálmán,
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Petrucz Jusztin, Rosenthal Ferencz, Salamon Imre, Sipos Ármin 
és Vass István.

Ezek folytán az érettségi számadatokban kifejezve a követ
kező képet adja.
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Ez az a világba bocsátott kis sereg, mely a választandó élet
pályán életrevalósága és kötelességhűsége által fogja bebizonyítani 
azon érettséget, melyre a kiadott érettségi bizonyítvány csak jóhi
szemű előlegül szolgál. Vajha e jóhiszemű előlegezést közhasznú 
munkásság értékével térítenék vissa tanítványaink magyar nemze
tünknek !



Értegitég az 1897— 98. tanévre tartozódról.
A szarvasi főgymnasium körébe 1897—98-ra belépni óhajtók, 

személyesen jelentkezve az igazgatónál, iratkoznak szept. 1. 2. 3. 
4. 5. napjain.

A múlt évről javító vizsgálatra jogosult 1—IV. osztálybeliek 
szept. 1. az V—Vili. osztálybeliek szeptember 2-kán reggel 8 órá
tól saját osztálytermeikben vizsgálatra állanak. Ugyanezen napo
kon tartjuk meg a betegség, vagy egyébb elfogadható okok miatt 
elmaradt n y i l v á n o s  és m a g á n o s  t a n u l ó i n k k a l  az utó-* 
lagos vizsgálatot. E vizsgálatokról elmaradók magukat okolják aztán, 
ha fölvételük nehézségekbe ütközik.

A nyilvános tanítást szept. 6-kán kezdjük előzőleg tájékoz
tatván a beiratkozott tanulóságot a heti órarendről.

A törvény kikötése az, hogy egy—egy osztályba (10 tanulónál 
több föl ne vétessék. Ezért a jelentkézéssel megkésök e létszám 
betcllével nyilvános tanulókul fül nem vétetnek többé, legfeljebb 
magántanulói minőségben iratkozhatnak.

Magántanulók a tantermekben helyet nem igényelhetvén, a 
megkésés elfogadható megokolása mellett október 15-kéig iratkoz
hatnak. Innen túl fölvételük csak a főhatóság engedélye mellett 
eszközölhető ki.

Az intézetünkbe belépni óhajtó magával hozza jogerős bizo
nyítványát, születési okiratát és — ha már újra oltva volt — 
himlő-oltási bizonyítványát. Az 1. osztályba 9 éven alóli s 12 éven 
felüli növendék a törvény szerint be nem vehető s ez esetben is 
az elemi népiskola IV-dik osztályáról megszerzett bizonyítvány fel
mutatása szükséges.

A főgymnasiumba belépő tanulók illetékességi helyük és val
lásuk szerint négy csoportba osztva fizetik a tandijat. A díjfizetés 
osztályai a következők:

a) a szarvasi illetőségű bárminő kér. felekezeihez tartozó, ha 
I—IV-dik osztályba jár, fizet egész tanévre 20 frt 50 kr, az V—Vili. 
osztályba járók 18 frt 50 krt.
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b) a szarzasi főgymnasium patronátusát képező arad-békési, 
békési, csanád-csongrádi ág. h. ev. egyházmegyék kötelékébe tar
tozó ág. ev. I—VI. osztálybeli tanulók 24 frt 50 krt, s az V—VIII. 
osztálybeliek 22 frt 50 krt fizetnek egy tanévre.

c) a fentartó egyházmegyék kötelékén kívül állók, de kér. 
felekezetekhez tartozók fizetnek I—lV-ig 28 frt 50 krczárt, V VlII-ig 
26 frt 50 krczárt.

d) az izraeliták pedig, ha szarvasiak I—VIII-ig 40 forintot, 
ha nem szarvasiak I—Vlll-ig 45 forintot.

E dijakban benne értjük a beírás, orvosi gondozás, országos 
tanárnyugdij, rajzolás, fürdőzés, tornázás, fölszerelés és szorosab
ban vett tanítás dijait, melyeket a történeti kifejtésre való tekin
tetből előbb külön czimek alatt jegyezgettünk és szedtünk be.

A déli étkezésre iratkozók — az úgynevezett alumnisták - 
fizetnek egész évi ellátásért 35—50 forintot. Ki esteli étkezést is 
biztosítani kiván magának, az fizet 34 irtot. Kedvezményre, vagy 
dijleszállitásra igényt tartó a községi elöljáróság által kiadott s 
illető lelkésze által ellenjegyzett szegénységi bizonylattal ellátott 
kérvényét az iskolái évet előzőleg augusztus 20-káig a felügyelő
séghez terjeszti be. Ezen bélyegtelen folyamodványok a főgymna
sium igazgatójára czimezve bérmentesen s kellő időben küldendők 
be, mert a megkésvé folyamodók érdekéit a nagyobbára vidékiek
ből álló kormányzó testület, melynek összehívása költséggel és 
nehézséggel jár, rendesen a tanév derekáig olykor végéig is elin
tézetlenül hevertetni kénytelen.

Az iskolai és alumneumi dijak befizetése lehetőleg a tanév 
elején eszközlendő. Kivételes befizetési módok a pénztáros teendőit 
szaporítják s olykor zavart is okoznak. Illőbb ezeket igénybe se 
venni. Az iskola kormányzó testületé úgy intézkedett, hogy a tanu
lókat terhelő minden iskolai tartozásokat a pénztáros szeptember 
végéig s a részletekben törlesztőktől is legkésőbb február végéig 
hajtsa be. Kik e határnapokon túl is hátralékban maradnak, azok 
az iskola kötelékéből azonnal elbocsátandók. E határozat végrehaj
tására a pénztáros kimutatása alapján az igazgató kötelezve van. 
Hogy minden félreértést és kellemetlenséget elhárítsunk, nem tudom 
elég komolyan az érdeklettek figyelmét e határozatra fölhívni. Ezek 
szerint innen túl az iskolai dijak pontos beszolgáltatása nemcsak 
pénzügyi, de erkölcsi érdek is, a gyermekeiket iskoláztatni óhajtó 
szülőkre nézve. Óvatosságból legjobb, ha t. szülők nem bízzák ez 
iskolai illetékek beszolgáltatását tanuló gyermekeikre, de maguk
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eszközük azt, — vagy a mi elég kényelmes és biztos is — postai 
utalványnyal küldik az esedékes összegeket Mocskónyi József tanár 
és fögymn. pénztáros úrhoz

Az V. VI. VII. VIII. osztálybeli ifjak akár tanulják a görögöt 
akár fölmentést kérnek e tárgy alól, mindenkor a tanév kezdetén 
t. szüleiktől, illetve gyámjaiktól írásos nyilatkozatot hoznak ma
gukkal, nehogy alapos belátással nem bírván ez elhatározásnál, 
önkénytes intézkedésükkel maguknak ártsanak. Ezen nyilatkozatokat 
az igazgató jelentkezéskor átveszi a tanulóktól s közli tanártár
saival.

A zongora játszásban magukat képezni akarók évi 30 frt 
befizetése mellett képzettségük arányában a kezdők, vagy haladók 
csoportjába fölvétetnek, — ha kellő számú jelentkezés e vállalatot 
szükségessé tenné. A vívást, francziát, szabadkézi művészi rajzo
lást és festést, a gyorsírást — stb — tanulni akarók — osztály
tanáraik tanácsa és jóváhagyása mellett — a tanintézet tanáraitól 
nyerhetnek jutányos külön díjazásért oktatást, bár e tekintetben az 
okos sorrend, a munkabírás komoly megítélése mindazoknak jó 
akarattal ajánlható, kik olykor a lelkesedés mohóságával kapkod
ván mindenhez, maguk is okai lehetnek a sokszor panaszlott túl- 
terheltetésnek.

A tanítói pályára lépni óhajtók sorsán könnyíteni akar a 
főiskola kormányzó testületé azzal, hogy a következő tanév elejé
től tiz ág. h. ev. ifjúnak tandíjmentességet és ingyen ebédet ad 
mindaddig, inig a kedvezményben részesülő eredményes tanulása 
és jó viseleté folytán arra érdemesnek bizonyul. Előlegezése ez 
annak a pártfogó jóakaratnak, melylyel a kormányzó testület a 
néptanitás ügye és anvak munkásai iránt viseltetik. E helyekre 
pályázni akarók irataikat szintén 1897. augusztus 20-káig terjesztik 
be a főgymnasium felügyelőségéhez.

Végül nem hagyhatom szó nélkül az óvatosság azon kérel
mét, hogy mind azok, kik kedves gyermekeiket Szarvason elhe
lyezni óhajlák tájékozás czéljából forduljanak az illető osztálytanár 
urakhoz, esetleg az igazgatóhoz, kik levél-bélyeggel ellátott leve
linket nem hagyják válaszolatlanul. Vagy a mi még ennél is jobb 
jöjjenek ide, nézzenek körül, beszéljenek azon házi körrel, hova 
gyermekeiket betelepítik, tudva azt, hogy sokszor a kedvezőtlen 
lakásviszonyok, a nem megfelelő csoportosulás és társulás, a sze
mélyes felügyelet, ellenőrzés és serkentő példaadás elégtelensége 
legfőbb cka annak, hogy a csekély önállóságú ifjú eltévelyedik,
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hanyatlik, megrestűl és elkorcsosodik. Könnyebb az ilyen bajokat 
okos intézkedéssel megelőzni, mint orvosolni; könnyebb a kedve
zőtlennek látszó összeköttetést elejteni, mint később megszakítani. 
Pedig a nevelés nehéz feladataival foglalkozó szülőnek s nevelőnek 
nem szabad felednie, hogy „csepek kivájják a követ-1 s kedvező 
vagy kedvezőtlen behatások naponkénti ismétlődése irányzó s ha
tározó azon korban, melyben á fejlő ifjú sokkal inkább külső be
nyomások alatt alakúi értelmileg s jellemileg hogy sem magát 
öntudatosan s tervszerűen alakíthatná a benne derengő ember
eszme mintája szerint.

Mindezek szives figyelembe vételét tisztelettel kéri.
Szarvason, 1897. junius 16.

ßertl^a G?ula
igazgató-tanár.
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