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Nebile officium a gymnasium éleiében.
Több évtizedre terjedő tapasztalat, a tanári foglalko

zásra vonatkozó családi hagyományok, melyek ködfatyol- 
kénl újulnak s tűnnek el emlékezetemben s napjaink 
sokszor vallomásszerü nyilatkozatra kényszerítő természete 
köteleznek arra, hogy a gynmasiumi tanárkodás munka
köréről tegyek említést jelen értesítőnk élén.

A tárgy magában véve tán nem időszerű. Alkalom- 
szerűvé válik az mégis az által, hogy látásom hanyatlá
sára gondolva sejthetöleg ez tán utolsó értekezésem, mely
ben az intézetünk iránt nemesén érdeklődő olvasó közönség 
előtt megjelenni szerencsém van.

Érzem, hogy igen tisztelt ismerőseim, barátaim, tanár
társaim és kedves tanítványaim körében úgy állok, mint 
a határjelző oszlop. A múlt emlékei, a jelen tapasztalatai 
s a jövő reményei hatják át lelkemet e pillanatban, mikor 
csaknem az elválás és búcsúzás határához érkezéül tanár
kodásom vándorútján.

Hallom most is tanártársaim körében a múltból fen- 
maradt elégedetlenség moraját. Mondogatják többen: ma 
sincs kellőkép méltatva s kivált anyagilag eléggé díjazva 
a gyinnas. tanár sok előkészületet, alapos tanúlmányt s 
nemes lelkesedést föltételező tanítói s nevelői fáradozása. 
Nem kicsinylem ugyan a nemes önérzetnek ezen nem épen 
igaztalan kifakadásait. Megvigasztal, sőt megörvendeztet 
mégis a múltak tanúságos emléke, mely rá mutat az alig 
egy pár évtized előtti szomorú körülményekre, melyek —
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kivált a protestáns tanárnak — a tisztességes megélhetésre 
is alig adtak módot. Ma mégis sok tekintetben javult hely
zetünk. Méltó is a munkás az ö bérére ! Ez az igazság 
terjed, hódít mindenfelé. Átalakítja lassanként azt a világot 
is, melynek körében a tanár a közművelődés ügyét köte- 
lességszerüen szolgálja. És — hála Istennek, — vannak 
is ez igazságnak kívülünk, mellettünk és felettünk oly 
hatalmas szószólói, kik többet tehetnek anyagi érdekeink 
védelme és fokozása körül, mint minmagunk, kiknek ez 
érdekben történő felszólalása legtöbbször a személyes önzés 
és telhetetlenség vádját zúdítja ellenünk. Reméljük így is, 
hogy e kérdés többé nem fog elaludni. Előtör az alka- 
lomszerüleg újra és ismét s követeli, hogy vele arra hiva
tottak jóakarattal foglalkozzanak.

E reményem is arra utasít, hogy e pillanatban az 
iskola beléletére, a tanári foglalkozás jelentékeny felada
taira gondolván, rámutassak azon sok „nobile officium“-r&, 
mely a tanárt a naponkénti tanítás folyton ismétlődő mun
kája mellett sokszorosan elfoglalja, ha lelkiismerete által 
elöírott gyöngédebb természetű kötelességeire kellő gon
dot fordít. — Tudom, hogy ezen nobile officium legtöbb
jére nem kötelez bennünket a hivatalos eskü, nem utasít 
arra a tanári rendtartás valamely szakasza. De a fejlett 
nevelői érzék, a személyes felelősséggel bennünket terhelő 
éber lelkiismeret s a becsületérzés írja elő eme nobile 
officiumok lehető gyakorlását mind azoknak, kik nemcsak 
betöltik a tanári állást, de gondolkodnak is annak jelen
tőségéről. Meg vagyok győződve arról is, hogy az alapos és 
szakszerű tanítás értelemtejlesztö napi munkája mellett 
épen ezen nobile officium-ok gyakorlása adja meg a hiva
tását szerető tanárnak nemcsak a nemes önérzet meg
nyugtatását, hanem a gondolkodó világ jobbjainak őszinte 
méltánylását és tiszteletét is egyaránt.

Az értelmi és erkölcsi fejlettség tisztasága és mélysége 
adja meg a tanárnak — megszerzett oklevele mellett — 
hivatalos és társadalmi működésében s minden fellépésé
ben az igazi hatáskört, — de másrészt az igazi jogot is 
arra, hogy a fejlődő emberek életsorsába szabályozólag 
befolyjék. Ez az értelmi belátás tisztasága és erkölcsi tö
kély mélysége kötelez aztán őszinte emberszeretetre, mely
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nem engedi meg, hogy tanítványainkkal csak az iskola 
falain belül foglalkozzunk, de utasít arra, hogy a reánk 
bízott kiskorúaknak egyéni alakulását, elágazó törekvését, 
bajait, örömeit, fogyatkozásait s előnyeit figyelemmel kí
sérjük s tölünk telhctöleg a legjobban irányítsuk.

Jeles íróink egyike valóban dicső emléket emelt egyik 
kedves tanárának, midőn úgy jellemző, hogy az eléje föl
vezetett gyermek kezdetben nem tudta, nem is sejtette, 
minő értelmi s erkölcsi hatáskörben él és fejlődik, midőn 
kedves tanárával naponta érintkezik. Alig tudott volna 
számolni róla csak egy is, hogy mi és mennyi az a hasz
nos tudnivaló, mit tanárának ajkáról s példaadásából na
ponta ellesett. Lassacskán mégis észre vette, hogy nem 
mer rendszereid tanára előtt rendetlenül, piszkosan meg
jelenni, hogy az igazságszeretö tanár befolyása alatt ö is 
kiemelkedik minden hazudozásból és álnokságból. És a 
mint öltözködésében tisztább, viselkedésében tisztessége
sebb napről-napra, úgy lesz beszédében is illedelmesebb, 
gondolkodásában mcgfontolóbb, vágyaiban mérsékeltebb s 
alakulásának minden nyílvánulásában igazibb, emberibb, 
öntudatosabb, műveltebb és jobb. Isteni adományon és 
önbírálatos tanulmányon egyaránt alapuló áldott hatása 
ez a hivatását szerető és híven betöltő igazi tanárnak. Ha 
ezt valamire becsüljük, kell is arra törekednünk, hogy 
egyéni előnyeink s erkölcsi jellemünk egész erejével és 
bensöségével elősegítsük a gondjainkra bízott fiatalságot 
fejlődésében s ne elégedjünk meg az iskola falain belül 
űzött tanítás munkájával kizárólag. — Ezen nevelői gon
dozás sokoldalúságát az ifjúság egyéni alakulásai, változó 
lelki állapotai, öröklött vagy megszokás folytán megerő
södött jó s rossz hajlamai, a testi és lelki tehetségek el
ágazásai, a személyes összeköttetéseknek kedvező vagy ked
vezőtlen voltára gondolva, kimeritüleg felsorolni s minden 
árnyalatában leírni és jellemezni lehetetlenséggel határos 
feladat. Nem óhajtok én most eme lehetetlenséggel meg
küzdeni, midőn ezúttal csak néhány oly teendőt említek 
íöl, melyben a hivatását szerető tanár sokat tehet, sőt 
lelkiismerete indításából tartozik is sokat tenni, még ha 
szorosabban véve nincs is erre sem rendtartásiig köte-



lezve, sem fölöttes hatóságai által azok teljesítésére világo
san és részletesen utasítva.

A sok ilyen nobile officium közül csak néhányat eme
lek ki az alábbiakban.

Az ifjúság körében élő figyelmes tanárnak lehetetlen 
észre nem vennie, hogy vannak tanítványai között bátor
talanok, szerénységükben hamar csüggedök, mások akara
tával s befolyásával szemben gyöngék, engedékenyek, ki
ket adott körülmények alakítanak, önerejükből azonban 
nem igen alakúinak. Miért ne kelne alkalmilag ezek védel
mére ? Miért ne emelné föl rendre utasító, vagy kárhoz
tató szavát, mikor az iskolában, vagy az iskolán kívül 
észre veszi a védelemben erőtlenekkel szemben az erösza- 
koskodók zsarnokságát s végzetes, tán épen rosszra csá
bító visszaélését? Az utczai kutyák is azt űzik, marják, 
mely gyáván megfutamodik. A szilaj gyermekek között is 
sokszor az lesz a tréfálkozásnak, gúnynak, csúfolódásnak, 
megalázásnak czéltáblája, ki szerény, engedékeny, türelmes 
és kevés ellenállásra képes. Pedig ezek közül sokan tán 
épen nem érdemlik meg, hogy rajtuk szántsanak élénkebb 
természetű társaik. Álljunk csak olykor ezek oldala mellé, 
ébreszszük bennük a nemes önérzetet, önállóságuk tuda
tát s nemcsak hogy talpra állítjuk a már már megtapo- 
sottat, de lekötelezzük magunknak azt, ki tapasztalatlan
ságában már-már a helyzetet tűrhetetlennek vélvén, ma
gára hagyatva bizalmát veszti s elkeseredik. Apró tüszú- 
rások s csipkedések miatt sok gyermek panaszkodni res
téi s mégis halmozódik lelkében az erőszakosokkal való 
érintkezés kellemetlenségeiből a növekvő fájdalom, mely 
tanulói munkájában akadályozza s kedélyében megmérgezi 
azt, ki védelemre sehol sem talál. Az ilyen elhagyottnak, 
szerencsétlennek érzi magát az iskolai életben s nem csoda, 
ha elvágyik e kötelékből. Ellenben a mindenre figyelő ta
nárnak emberbaráti védelme, segítsége, bátorítása megeny
híti a helyzetet s vissza állítja az elkeseredöben a kellő 
önbizalmat, mely a sikeres tanulásnak s békés együttélés
nek föltétele. Tudotn, sokan őzt hozzák fel ez ellen : ne 
nagyon karózgassuk a gyönge növényt! Hadd emelkedjék 
a fejlődésre képes csemete önerejéből ! Csakhogy ne feled
jük, hogy a kertész is kibontja a futó füvek fojtó szálai
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ból a gyenge palántát, a mely a reá kúszó élösdiek súlya 
alatt elcsenevész. Magamról mondhatom, hogy korai árva
ságom alázatosságra, s igénytelenségre utalt már zsenge 
gyermekkoromban. Szomorú helyzetem bizonyosan végze
tesen befolyt vo'na gondolkodásomra s elhatározásaimra, 
ha jó tanáraim nem biztattak s bátorítottak volna arra, 
hogy csüggetcg lemondásból ne vonuljak minden hetykél- 
kedö elől hátra, de vegyem tol az elsőségért a versenyt 
olyanokkal szemben, kik tán inkább követelik, mint meg
érdemlik a figyelmet és elismerést úgy a tanulásban, mint 
egyéb vállalkozásban. Alkalmas pillanatban a tanár bizta
tása, bátorító helyeslése, jóakaró segítsége nagy jótétemény 
a gyöngére, ki a köztanítás és gyakorlati ügyesedés vál
lalatainál iskolában és iskolán kívül gyakorta megérzi, hogy 
életteljesebb, virgonczabb, élelmesebb, követelékenyebb 
társai feléje kerekednek, lefűzik, kijátszók és sokszor mél
tatlanul és kíméletlenül háttérbe szorítják. Vagy tán kis
szerű és lealázó feladat lenne az a nevelőre, hogy szó
szólója legyen a gyöngébbeknek, védője az erőtlenebbek
nek s bátorítója a csüggedöknek ? Nem gondolom, hogy 
a nevelés ügyéhez értő lelkes tanár kisszerűnek s lealá- 
zónak véljen oly teendőket és szolgálatokat, mikből a reánk 
bízott kiskorúak egyikének másikának jóvoltára nyílik 
kilátás.

Lekötelezi szenvedő tanítványait a figyelmes tanár 
azon gyöngédségével is, ha kivált azokat, kik családjuktól 
távol idegenbe szakadva élnek, magán lakásaikon olykor 
meglátogatja. Kivált azokra nézve hálára kötelező ez, kik 
betegség által kórágyhoz kötve szenvednek s fájdalmasan 
érzik az el hag yottság nyomorúságát. A háziakkal való bi
zalmas érintkezés, a kezelő orvos figyelmének kikérése, 
az ápolásra vonatkozó utasítások megadása s ellenőrzése 
nemcsak legtöbbször elősegíti a betegség enyhülését, de 
hálás köszönetre hangolja a szenvedőt, ki soha sem érzi 
magát annyira elhagyatva, mintha hosszas — tán kínos 
— betegségben senki feléje se néz. Ott, hol nyilvános 
kórházak adnak a beteg tanulónak menedéket, hol szak
képzett ápolók, diakoniszszák forgolódnak a szenvedők 
körül, hol naponta többször meglátogatják jó orvosok be
tegeiket, ott fölmentve érezheti magát a tanár ezen em-
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berbaráti szolgálattól. Ellenben ott, hol fejletlenebb társa
dalmi viszonyok között a szegénysorsú tanuló betegségé
ben a rideg tanulói szobára van utalva, ott valóságos 
veröfény a homályban, meleg légáramlás a dermesztő hi
degben, ha a jó tanár fölkeresi tanítványait s részvétével 
s bátorításával lelket önt a szenvedő szívébe. És bizonyo
san nemcsak magának a betegnek, de a szülőknek is oly 
szolgálatot tehetni ezzel, melyet azok hálásan megemle- 
gelnek. Miért ne teljesitenök e kis szolgálatot ennyi ked
vező kilátás reményében most, mikor a tanári létszám 
minden tanintézetünkön fokozódott s okos munkabeosztás 
mellett e szolgáiét nem is oly gyakran nehezedik egyi
künkre másikunkra? De hallom ez ellen is az ellenvetést. 
Ugyan mi mindenre nem köteleznék még a tanárt, ki 
csaknem kimerülve kerül haza a mindennapi munkából ? 
Aztán nem is orvos, nem is betegápoló ő a ki magának 
alig él, mikor úgy is majdnem minden perczét másoknak 
áldozza fel ! Tudom, hogy a nem akarásnak nyögés a 
vége. De azt is tudom, hogy a hivatását szerelő ember 
sokra rá tud érni, mitől a kényelemszeretö, vagy rátartó 
fölmenti magát. Azt is tudom a mellett, hogy a lelkes 
tanár soha se keresi a dolog könnyebb oldalát, de abban 
leli örömét és dicsőségét, ha sikerül az adott nehézségek
kel megküzdenie. Bizonyos az is, hogy ilyen érzületben 
gazdag s résztvevő tanárokat szeret és becsüt mind az, 
ki az iskolai életet valaha behatóbban megfigyelte.

Még közelebb áll a tanári íoglalkozás természetéhez 
az az erkölcsi feladat, hogy szorgalmukban hanyatló, vi
seletűkben kétes, ingadozó, züllésnek induló tanulók alapos 
megfigyelésével foglalkozzunk iskolában és iskolán kívül.

Nagy áldás lenne az iskolai közéletre, ba ilyenek 
egyáltalában nem fordúlnának elő az iskola kötelékében ! 
Csakhogy am i kegyes kivánatainkat köztapasztalat szerint 
nem igen teljesiti az élet. Különben is az emberi gyarló
ságból fakadó bajok mind addig kiújúlnak, mig gyarlósá
gokkal leszünk megverve. Ezen gyarlóságok összege pedig 
maga a velünk született bűn. — Hol keressünk erőt e 
bajok ellen ? Gondoljunk e kisebb-nagyobb erkölcsi fogyat
kozások és betegségek láttára a mi Megváltónkra. A Meg
váltó mondja magáról, hogy ö nem az egészségesek, de
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a betegek gyógyítására van istentől elküldve. A Megváltó 
szellemében kell a jó tanárnak is működnie, mikor oly 
konokságof, csalfaságot, bizalmatlan megátalkodást, gonosz
ságot talál egyik-másik tanítványánál, mely legfőbb aka
dálya lehet annak, hogy az ilyen tanuló kötelességeinek 
igazán eleget tehessen. Sokszor elhárítjuk a hanyagságot, 
ha annak okait kifürkészszük és eltávolítjuk. Hányszor 
oka a tanuló szorgalmi hanyatlásának az, hogy nem vesz- 
szük figyelembe fáradságos törekvéseit, hogy nem méltat
juk azt a csekélyke sikert, mit neki nagy munka árán is 
nehéz volt felmutatnia. Mily sokszor elkedvetleníti a ha
mar csüggedöt azon körülmény, hogy nem minden eset
ben kisérhetjük figyelemmel jó akaratú fáradozását. Ki 
aztán korával járó fejlettlenségénél fogva úgy is alig tudja 
megérteni a tanulás életre való szükségét, ha csak ritkán 
foglalkozunk vele, hamar kizökken a fáradságos munkából. 
Aztán könnyebb nem dolgozni, mint fáradságos napi 
munkát következetesen gyakorolni. így terjed a szorgalom 
hanyatlása ott, hol kivált túlnépes gymuasiumokon az 
ifjúkkal naponként s óránként való foglalkozás a tanárra 
nézve szerfelett nehéz. — Hányszor oka továbbá a tanuló 
szorgalmi hanyatlásának a tanulói szoba rendezetlensége, 
az együtt lakókkal való érintkezés háborító befolyása, a 
társak közönye, gúnyolódása, irigykedő ellenszenve s rossz 
példája ? És váljon nem tudna-e mind ezeken a bajokon 
segíteni okos intézkedéseivel a helyzetről kellőleg tájéko
zódó tanár? Kezdetben, a tanév elején kell e bajokon 
segítenünk azzal, hogy látogassuk tanulóinkat otthonuk
ban. Mert apróbb hibák s vétkek észrevétlen gyülemlésé- 
böl keletkeznek aztán a nagyobb bajok. Minő nagy sze
rencse és jótétemény aztán a tanulóra, ha a nevelés ügyeit 
szivén hordozó tanár rögtön, vagy legalább hamar észre
veszi az apróbb hibákat s megteszi azok ellen a lehető 
óvó intézkedéseket. Elválasztja a kedvezőtlenül fejlő s 
egymást mérgező egyiittlakókat, összehozza azokat, kik 
egymást kisegíteni képesek s jő akaratú ellenőrzés gya
korlásával ébren tartja tanítványainak tudatában azon 
meggyőződést, hogy minden ballépésüket ismeri s mig 
tiltakozik mind az ellen, mi a tanulókat feladataiktól elté
ríti, zavarja, rontja, másrészt örömmel észre veszi, méltá-
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nyolja mindazt, ki józanodik, nemesedik s kiirtja magából 
az általa is kárhozatosaknak ismert hibákat, vétkeket s 
bűnös hajlamokat. Nagyobb öröm vau egy megtérő bűnös 
felett a menynyekben, hogy sem mint kilenczvenkilencz 
igazakon, — mondja a szentirás. Érezni fogja e tétel 
igazságát a lelkes tanár is, ha az embermentés nehéz 
munkájától nem vonakodik, s a hanyagokon s vétkeseken 
tőle telhetőleg ideje korán segíteni törekszik. A vad cse
metét is megnemesithetni. Miért kellene az elvaduló ifjú
ságra tétlen lemondással tekintenie annak, ki magát ne
velőnek vallja ? Különösen személyes példa adásunkkal 
tartozunk irányt adni azon kiskorúaknak, kikkel tanári 
állásunkból folyólag naponta érintkezünk. Nagy áldás és 
erő rejlik abban, ha a tanár a bevégzett értelmi és erköl
csi jellemből folyó józan és nemes cselekedetekkel bevi
lágít a tájékozatlan, vagy talán már tévelygő tanítványok 
fejlődő leikébe. Nagy fékező s irányító hatalom az, ha 
látják a tanítványok a tanár egyéniségében felragyogni 
azon emberi és társadalmi erényeket, melyek tettre köte
lezik a kiskorút már akkor is, mikor az erény fogalmát 
megérteni, boldogító erejét felfogni még alig képes. Azt a 
szorgalmi meg erkölcsi légkört, melyben a tanuló szeren
csésen fejük és átalakúl, legtöbbször tanárainak szorgalma, 
pontossága, lelkiesmeretessége, kötelességhüsége s tündöklő 
és tettekre serkentő példaadása tisztítja s élteti. Nem 
szabadna tehát a tanárnak a naponkénti érintkezést meg
panaszolnia s elhanyagolnia olyanokkal szemben, kiknek 
egész kis világát képezi az iskola, a tanuló szoba, azon 
tanuló társak és vezető tanárok, kik vele heteken s hó
napokon át együtt élnek.

Soha sem kicsinylendö azon nobile officium sem, me
lyet gyakorol az öntudatos tanár akkor, mikor az ember
baráti szeretet szolgálatában álló önkéntes adakozás, se
gélyezés érdekében kell az ifjúság érzületét irányítani. Szé
pen jellemzi korunkat azon körülmény, hogy mindenfelé 
alakúinak tanulói segélyező egyesületek. Időközönként és 
elég gyakran érkeznek közadakozásra fölhívások, melyek 
a tanulóság jószívűségét és szerényke zsebpénzét is igénybe 
veszik. Hogyan lehetne kiskorúakat a jótékonyságban való 
részvétre serkenteni, ha a tanár mindenből kivonja magát,
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magára hagyja a tanulóságot és soha sem emeli fel sza
vát emberbaráti áldozatkészség serkentésére ?- Legalább is 
gyanús és életképtelen humanismus az, mely csak a ka- 
thedrán és csak ékes szavak virágözönében tűnik fel, de 
tettekben s pénzben összeszámítható jótékonysággá soha 
se válik. Árvaházak, gyámintézetek, siketnémák, vakok ér
dekében sorakoznak a jőszívüek. És habár a tanulóság 
ilyen emberbaráti törekvések támogatásában csak kis té
nyező lehet, még sem zárkózhatunk el azon nevelői fel
adat elöl, hogy őket is szoktassuk s bevonjuk az ilyen 
mozgalmakba. Ki lenne aztán az ilyen jótékonyságnak 
igazibb szószólója, mint a lelkes tanár, ki ha az elérhető 
csekély sikert is tudja méltányolni s a filléreket is az 
adakozó jó szive és nem az adomány nagysága szerint 
becsüli, észrevétlenül s lassan fokozhatja a jótékonyság 
hajlamát a vezetésére bízottak kedélyvilágában. Kicsinyek
től kis siker is sok ; de ne feledjük, hogy a piczinyke 
magocskából idővel terebély fa nőhet fel, ha idő és kö
rülmények kedvezően összejátszanak. Ha ellenben maga 
a tanár közönyösen nézi e mozgalmakat, ha semmi köz
adakozáshoz a maga példájával, filléreivel nem járul, vagy 
ha épen rideg kicsinyléssel fogadja a jó szivüek önkéntes 
adakozásait — szándéktalanúl tán — maga zsibbasztja 
meg a tanulóság részvétét a szenvedők, rokonszenvét a 
szerencsétlenek iránt. Sokszor egy gúnyos megjegyzés, a 
szűkkeblű elzárkózás egy-egy ténye mérgezöleg hathat 
azok leikéire, kik a nagyobbaknak s főleg vezető taná
raiknak példája és útmutatása szerint alakúinak.

Ilyen gyöngéd kötelessége a tanárnak az is, hogy 
beteges képzelgés túlliaj tásaitól menten eszmei tisztaság
ban ápolja és fokozza az ifjúság hazafias érzületét. Nem 
nagyhangú szavakban, nem tüntető cselekedetekben, nem 
Anyásán kieszelt közünnepélyek színpadias hatásában rejlik 
a hazafias jó szellem fejlesztésének titka. Éreztessük csak 
a fogékony lélekkel alkalmas pillanatokban a nemzetünk 
történeti fejlődéséből kiérthető előnyeinket, fényes erénye
inket, ápoljuk csak magunk is nemzeti eredetiségeink meg
becsülését, — és mint az üdítő cseppekböl szív táplálékot 
a gyenge virág, úgy fog erőt s táplálékot meríteni az ifjú
ság a mi lelkesedést és szeretet sugárzó honszerelmünk-
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böl. Történelem, irodalom, nemzeti költészet, földrajz, 
néprajz, mind oly tantárgyai az iskolának, melyek feldol
gozásakor ezerszer kínálkozik kedvező alkalom arra, hogy 
magyar nemzetünknek a közboldogságra irányuló eszméi 
iránt nemes lelkesedést ébresszünk, a törvénytiszteletet 
fokozzuk, elnyomott népcsoportok, felekézetek érdekeivel 
szemben a türelmes jóakaratot, nyíltszívüséget, önállósá
got s minden elhatározásainkban kifejezésre emelkedő jó
zan eredetiséget megszerettessük a magyar ifjúsággal. 
Szinte hallom most is az ellenvetést : nem kell semmit 
siettetni a nevelésben. Nem kell az ifjúság természetes 
fejlődését túlhaladó dolgokra elsietve irányozni a figyel
met ! Ilyen a hazafiság érzetének idő előtti ébresztgetése 
is ! Csakhogy ez érzet a maga közvetetlenségében jókorabbi, 
mint annak fogalmi fejtegetése. Hazánkhoz és magyar 
nemzetünkhez való ragaszkodásunk hamarabb indítható 
fejlődésre, mint a széleskörű értelmi tájékozást föltételező 
politikai belátás, melyhez aztán az egyéni felfogásnak 
annyi eltérő, sokban egymással ellentétes árnyalata férkő
zik kozzá, hogy ezt már ezért is ki kell küszöbölni az 
iskolai nevelő hatások köréből. Ezért soha se volt okos 
és megengedett dolog az iskolában politizálni. Ellenben 
mindig kötelessége volt minden iskolának a haza és nem
zet szeretetét terjeszteni, fokozni, élő és ható erővé fej
leszteni azon ifjúságban, mely úgy is csak ideiglenesen 
az iskoláé s már az iskolában is a közélet számára ké
szítendő elő. Nekünk is már iskoláinkban czéltudatosan 
és következetesen magyarrá kell nevelnünk az ifjúságot, 
hogy öntudatos nemzetté váljunk, hogy nemzetként is 
mind életképesebbé és hatalmasabbá erősödjünk Európa 
népei s nemzetei között. Oly lényeges feladata ez korunk 
iskoláinak, melyre minden magyar nevelőnek lelke teljes 
erejével s odaadásával törekednie kell most és mindenko
ron. A hazaárulás bűnét követné el ifjúságunkkal szem
ben az, ki e kötelességről csak egy perezre is megfeled
keznék.

Nem kerülheti ki öntudatos tanárnak figyelmét és 
gondozását az ifjúságnak azon önmüvelödési törekvése 
sem, hogy önképzö egyesületekké, ének- és zenekarokká, 
olvasó, nyelvművelő s utazó társaságokká alakulnak sok
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szór tán a tanárok kezdeményezése s tudta nélkül is ott, 
hol fölpezsdül az ifjúság társulási ösztöne. Mindenkép 
jobb, czélszerübb, hogy a tanárok egyike-másika okos 
munkabeosztás alapján élére álljon az ilyen vállalatoknak, 
mintha sorsára biznók a vállalkozni hajlandó ifjúságot. 
Tudom, hogy ezen vállalatok ellen is sok kifogás van 
forgalomban. Mondogatják: elég az ifjúságnak szorosan 
az iskolai munkakörben élnie s mozognia. Mire valók ezek 
az ifjúsági vállalatok, melyek úgy is a hiuskodás, tüntető 
kérkedés, nagyzás, szereplési viszkeleg és idétlen önérvény 
keresés melegágyai? Megengedem, hogy sehol oly hamar 
nem támadhatnak elfajzások, kinövések, beteges törekvé
sek, és sértődésből eredő neheztelések, mint épen ezen 
egyesületek körében. De ha már végkép meg nem szün
tethetők ezen ifjúsági társulatok, sőt lehetetlenné tételük 
ellen nevelési tekinietbenjoggal szót nem emelhetni: akkor 
elkerülhetlen, hogy abban tanárok bölcs vezetéssel, tapin
tatos tanácsadással, józan bírálgatással s elismerő mél
tánylással adjanak irányt, szabjanak feladatokat azoknak, 
kiket a társulás ösztöne egybekapcsolt. Hog^ épen itt okos 
mérsékletre, a felburjánzó vállalkozási kedv tapintatos kor
látozására nagy szükség van, azt tudja mindenki, ki az 
iskolai életet ismeri. Ezen megnyugtató előnyeit a fejlő
désnek ki biztosíthatná, ha nem a belátó és erélyes vezető 
tanár ? Aztán ha már kibékilö gondolatot keresünk az if
júság ezen sokak által panaszosan említett s rendesen a 
tanárok egyikét-másikát nagy felelősséggel terhelő társulá
sára vonatkozólag, ne feledjük, hogy a társulás fokozza az 
erőt, az önkéntes vállalkozás fölvillanyozza a munkakedvet, 
a társak kitüntető megbízása élénkíti a felelősség érzetét, 
melyek mind jó útravalók annál, ki az iskolából ma-holnap 
a közéletbe lép. Mind oly okok és körülmények ezek, me
lyek miatt zúgolódás nélkül fogja e reá háruló nobile olTi- 
ciumot teljesíteni a tanár, ki az ifjúságot és annak körében 
saját hivatását szereti.

Ha még ezek után nem anynyira a tanulóifjúság felett 
gyakorlandó személyes befolyásra és irányításra, de az 
együtt működő tanároknak, magának a tanári testületnek 
hatáskörére gondolunk : akkor szintén ilyen volnle officium 
az is, hogy egyenként és összesen minden alkalmazott tanár,
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készséggel szolgálja a kartársi jó szellemet. E kartársi jó 
szellem abban nyer kifejezést, hogy az egy czélra törekvők 
egymás munkáját méltányolják, egymás egyéni előnyeit el
ismerik s türelmes jóakarattal elnézik és hordozzák azon 
apró kellemetlenségeket, melyek a különböző fejlettségű s 
életnézetü tanárok egymássali érintkezésénél netán fölme
rülnek. Többször elágazó felfogás, nem mindenben egyező 
ítélet, nem is hajszálnyira összevágó és következetes intéz
kedés mutatkozik ott, hol korra, tanulmányra, életnézetre, 
nevelői felfogásra nézve egymástól eltérő egyének intézik a 
köztanitás és nevelés munkáját. Őszintébb dolog e tényt be
vallani, mint eltagadni, ha iskolai eleiünkre gondolunk. Az
tán mennél inkább szaporodik a tanintézet tanszemélyzete, 
annál nehezebb feladat ezt a kartársi jó szellemet fentartani. 
De az is ép úgy igaz, hogy ez a nehézség épen nem old fel 
bennünket azon kötelesség alól, hogy annál több egyetértés
sel és erős közakarattal kell azon dolgoznunk, hogy szigorú 
önfegyelmezés útján ezt a kar társi jó szellemet fentartsuk, 
sőt lehetőleg erősítsük, ha elérni akarjuk azt a czélt, hogy 
iskoláink továbbra is necsak tanintézetek, de nevelő házak 
legyenek s maradhassanak. Kevés tanár, csekély számú ta- 
nítványnyal szemben jobban ápolhatta e kartársi szellemet 
a múltban. Ebben rejlik magyarázata annak, hogy nehány 
jobb szabású prot. iskolánk tanulósága elég szerencsésen 
alakúit a tekintetben, hogy életnézetében, törekvéseiben, 
vallásosságában, jellemalakulásában több egyöntetűséget, 
határozottabb jelleget mulatott fel a múltban, mint napjaink
ban. Ma ezt a végeredményt nehezebben közelíthetni meg 
iskoláinkban, bár bizonyosan nem kizárólag csak azért, 
mert nagyobb feladat azok körében zavartalanul fentartani 
a tanári testület együttműködésének jó szellemét, hanem 
azért is, mert iskoláink túltömöttek és sok elágazó felckezet 
s társadalmi osztály-érdek választja szét az ifjúságot. Azon
ban épen ezen újabban fölmerülő s általunk el sem hárítható 
nehézségekkel szemben annál komolyabb kötelessége a ta
nári testületeknek a jó szellemet fentartani s fokozni, mint
hogy az magában is nagy biztosítékot nyújt arra, hogy a 
tanulóság nevelési érdekeit a tanári kar egyetértő, követke
zetes és egy czélra törő befolyása emeli majdan a jövőben 
is kielégítőbb eredményre.
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Végre ép igy nobile officium a gymnasium! életben az 
is, hogy az alkalmazott tanárok mindegyike nemes önér
zettel, becsületvágygyal érezze magát arra kötelezve, hogy 
iskolájának jó hírnevét önön maga személyes értékének fo
kozásával is előmozdítani tartozik. Az iskola jó hírnevét pe
dig ugyan mivel fokozhatná inkább a hivatását szerető 
tanár, mintha sohasem fárad ki tudományos önképzésében 
s büszke önérzettel gondot fordít arra, hogy példás életével 
s feddhetetlen jellemével minden vele érintkezőt elismerésre 
s tiszteletre kötelez. El sem képzelhetni, hogy akaratlanúl 
mennyit árt sokszor a felületes nyilatkozat, a félreértésre 
okot adó cselekedet s kétes magatartás, mellyel a köny- 
nyelmü elhomályosítja az iskola jó hírnevét. Hézagos, alap
talan készültség, embertelen közöny, dölyfös sértegetés, 
kíméletlenség, lázas rajongás, hóbortos különczködés, ta
pintatlanság, vétkes elaljasodás, hazafiatlan felfogás, oiy 
erkölcsi fogyatkozások, melyek egyike-másika, ha ki üt 
rozsdafolt gyanánt a tanárok valamelyikén, az egész tes
tület, sőt maga az iskola is csorbát szenved — ártatlanul 
bár — jó hírnevében. De a köztapasztalat azt is eléggé 
bizonyítja, hogy a kiváló tudományú, példás jellemű meny
nyire hódít, lekötelez mindenkit, ki vele érintkezik. Az 
ilyen tanár aztán becsületet szerez nemcsak magának, de 
annak az iskolának is, hol áldott működését sokan hálá
san emlegetik. Ezért nobile officium tehát minden az isko
lában alkalmazott tanárra, hogy személyes kiválóságával, 
bírálat felett álló alapos tudományosságával, emberszerete- 
tével, önzetlenségével, jellemének ragyogó erényeivel, fo
kozni törekedjék azon intézetnek is a becsületét, melyben 
ö működik. Hódító erő rejlik az intézetek ezen régi és 
soha meg nem ingó jó hírnevében. Szülök és az iskola 
kötelékébe belépő tanulók megnyugvással, bizalommal ke
resik föl az ilyen intézet csarnokait s már maga ez a ked
ves előlegezett érzület és föltevés könnyíti aztán az ilyen 
iskolában a tanítás és nevelés munkáját. Trotzendorfnak, 
Ralichnak. Komeniusznak, Salzmannak, Pestalozzinak kül
földön, vagy Keresztúri Pálnak, Jászberényinek, Apáczai 
Cseri Jánosnak, Ladivér Illésnek, Bél Mátyásnak hírneve 
— hogy újabbakat ne is említsek — mennyire emelte 
azon iskolák becsületét és hírnevét, melyeknél egykor

2
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működtek ! A napjainkban mindent nivelláló közművelődés 
mind nehezebbé teszi tán ilyen kiválóságok feltűnő kiemel
kedését. De annál inkább reánk hárul azon nobile officium, 
hogy ne akarjunk a becsületes középszerűség mérté
kén alúl maradni, kik tanárokul működünk. Különben is 
tapasztalat szerint hamar elmarad és hanyatlik aa, ki akár 
tudományos képződésében, akár erkölcsi jellemalakulásá
ban a magára alkalmazott kis mértékkel könnyen kibékül. 
Törni előre, emelkedni mennél magasabbra ! Ez az öntu
datos tanárnak életelve ,ha önmagára, jövőjére, hivatására s 
iskolájára gondol. Vajha e serkentő erő soha egyikünkben 
se hanyatlanék !

Azt hiszem, hogy a magyar nemzeti közművelődés 
szolgálatában álló nyilvános gymnasiumok létszámának 
fokozásánál most, midőn országosan egyformán kötelező 
tanítási tervezet alapján állunk, a tantárgyak feldolgozásá
nál egyforma módszeres eljárást követünk, már a közel 
jövőben is azon intézetek lesznek közelismeréssel és tisz
telettel koszorúzott iskolák, melyekben a jól összeváloga
tott s egyetértő tanszemélyzet egységes tanárkari jő szel
leme, összhangzó lelkes működése az alaposan megoldott 
tanítási feladatok mellett készséges jó akarattal fölkarolja 
azon nobile officiumokat, melyek nehányáról a fentebbiek
ben említést tettem. Meg vagyok győződve, hogy nem külső 
fény, nem csillogás, nem aprólékos helyi előnyök, hanem 
a tanári testületeknek tudományos jó hírneve, becsülést 
érdemlő nemes és jó jelleme fogja előidézni azon kedvező 
összeredményt és sikert, mely az intézetek tanítási s ne
velési jó hírnevét biztosítja. És ezt az egységes jó szelle
met nem valami nagy bölcseséggel részletesen kidolgo
zott rendtartás pontozatai, nem is a vezetés és igazgatás 
mesterfogásai és vas szigora, hanem az alkalmazott taná
rok értelmi és erkölcsi magas műveltsége, azon önfegyel
mezése fogja előteremteni, mely a szabott napi munka 
teendői mellett még mindig kötelezőnek fogja tekinteni ama 
sok nobile officium teljesítését, melyekért a beavatottak he
lyeslésén és a lelkiismeret megnyugtatásán kívül egyéb ju 
talomra, vagy fényes díjazásra még a messze jövőben sem 
lesz kilátás. De hát baj is ez ! A munka értékéből ezután
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sem fog semmit levonni azon körülmény, hogy azt nem 
díjazzák s értékét is csak kevesen becsülik.

Vajha az emelkedett gondolkodásnak és nemes ügy
szeretetnek áldó szelleme hatná át iskolai életünket min
denkoron, hogy megfelelhetnénk mind ama sokoldalú fel
adatoknak, melyeket a köztudat ma összes iskoláinktól s 
ezek között protestáns gymnasiumainktól is teljes joggal 
megkíván 1 E kegyes kivánalom és remény fokozatos való- 
sulása aranyozza be iskoláinkat a jövőben, hogy örömmel 
emlegethessük azok áldásos működését a közművelődés 
mai eleven és erős versenyében ! Erre segítsen bennün
ket a mi életerős öntudatos protestáns szellemünk 1

Szarvas, 1900. május 1.
B enka G yula.
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É  T T  X J E L E U T É  S .
T iszti szem élyzet.

A) A főgymnasium felett a felügyeletet gyakorolja a fentartó 
három egyházmegye közgyűlése által hat évre választott kormányzó 
testület. Ennek teendőit és jogkörét kőrvonalozza az 1895—96 
évi iskolai értesítőnkben foglalt s föhatóságilag megerősített „sza
bályzat“.

A kormányzó testület elnöke Ns. Mikolay Mihály kir. köz
jegyző Szarvason. Tagjai: a) az arad-békési egyházmegye képvi
seletében : Nt. Koren Pál esperes és Dr. Zsilinszky Endre felügyelő 
Ns. Dr. Fábry Sándor kir. tanácsos és békésvármegye alispánja és 
ifj. Jeszenszky Károly m.-berényi lelkész; b) a békési egyházme
gye képviseletében: Nt. Veres József esperes és Ns. Haviár Dani 
felügyelő, Dr. Krcsmárik János szarvasi főszolgabíró és Csermák 
Kálmán tótkomlósi lelkész; c) a csanád-csongrádi egyházmegye 
képviseletében : Nt. Petrovics Soma esperes és Ns. Ilász Antal 
felügyelő, Dr. Laurovics János orvos és Czinkoczky Márton alberti 
lelkész; d) a szarvasi főgymnasium képviseletében: Liska János 
Neumann Jenő tanárok; e) hivatalból: Benka Gyula igazgató-tanár 
és Mocskónyi József, mint a főgymnasium pénztárosa és gondozója.

A kormányzó testület sürgős intézkedést kívánó ügyekben a 
helyben lakó tagokból szakértők bevonásával helyi bizottsággá, 
u. n. iskolai tanácscsá alakúi, hogy egyrészt az egyes ügyeket 
előkészítse, másrészt a reá bízottakat végre hajtsa. Ezen szőkébb 
körű bizottság minden eljárásáról a kormányzóság gyűlésein szá
mol. A kormányzóság Összes üléseiről vezetett jegyzőkönyveit s 
azokban foglalt intézkedéseit s határozatait a három fentartó egy
házmegye közgyűlései elé beterjeszti tudomás, ellenőrzés s netán 
szükséges további intézkedés czéljából.

B) Igazgató: Benka Gyula, ki a főgymnasium négy felső osz
tályával még mindig kapcsolatban álló s anyagi nehézségek miatt

X
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ma sem önállósítható ág. hitv. ev. elemi fitanítóképző intézetnek
ügyeit is igazgatóként intézi.

C) A főgymnasium pénztárosa s gondozója : Mocskónyi 
József gymnas. rendes tanár.

D) A déli és esteli közétkezö (alumneum és convictus) gon
dozója : Oláh Miklós főgymn. tornatanár.

E) A főgymnasium házilag kezelt alapítványi földjeinek 
gondozója: Köpenyes Mihály, gazdálkodó.

F) A fögymnas. tan ulóság orvosai: Dr. Belopotoczky György 
és Dr. Szlovák Pál oly munkafelosztással, hogy előbbi az I. II. III. 
osztálybeliek orvoslása mellett a felsőbb osztályok tanulóinak ön
kéntes tárgyként az egészségtant is tanítja, mig az utóbbi a IV-
V. VI. VII. Vili. osztálybeli betegeket orvosolja.

G) A tanári személyzet a következő :

a) Rendes tanárok:

1. Benka Gyula, igazgató tanár. Működik 38 éve s igazgató 
16 éve.

2. Chovan Károly. Működik 38 éve.
3. Fertig Alajos, osztályfő a VII-ben. Működik 4 éve.
4. Kutlik Endre, osztályfő a II-ban. Működik 16 éve.
5. Liska János, osztályfő az I-ben. Működik 11 éve.
6. Melis János, vallástanár. Működik 2 éve.
7. Mocskónyi József, osztályfő a VlII-ban. Működik 17 éve.
8. Neumann Jenő, osztályfő az V-ben. Működik 15 éve.
9- Oláh Miklós, tornatanár. Működik 23 éve.

10. Plenczner Lajos, osztályfő a IV-ben. Működik 5 éve.
11. Sárkány Imre, osztályfő a Ill-ban. Működik 19 éve, ebből 

nálunk 3 éve.
12. Sziráczky Gyula, rajztanár. Működik 9 éve.
13. Udvardy Sándor, osztályfő a VII-ben. Működik 4 éve.

b) Helyettes tanárok :

14. Eisert Árpád. Működik 3 éve.
15. Saskó Samu, a tanári értekezletek jegyzője. Működik 3 éve.

c) Ének- és zenetanár :
16. Levius Ernő, bejáró tanár. Működik 2 éve.
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d) Vallástanárok:

17. Szirmay L. Árpád, helybeli r. kath lelkész.
18. Szirtes Antal, helybeli r. kath. segéd-lelkész.
19. Ardelán József, kétegyházai gör. keleti lelkész.
20. Klein Adolf, helybeli rabbi.
21. Sipos Lipót, helybeli izraelita tanító.

Jegyzet. Az intézet hangszereit "gondozza Korik Sándor szol
noki hangszerkészítő. A mellékes tantárgyak tanítása az iskola? 
kormányzó testületének határozatából kizárólag gymnas. tanárokra 
volt bízva. A tanulók daloskörét tanította s vezette Levius Ernő 
a gyorsírást Sárkány Imre, a francziát — bár alig alakúihatott 
tanfolyam — Kutlik Endre, a szabadkézi és önkéntes rajzolást 
Sziráczky Gyula, a vívást Oláh Miklós, az önképző Vajda-kört 
Benka Gyula.

A főgymnasium szerelvényeinek s gyűjteményeinek őrei vol
tak a kormányzóság megbízásából. 1. a fizikai szerelvényeké
Chovan Károly, 2. a természetrajziaké Plenczner Lajos, 3. azene- 
szerelvényeké Levius Ernő, 4. a rajzolásra tartozóké Sziráczky 
Gyula, 5. a könyvtáraké Liska János, 7. a főgymnasium tanárter
mében elhelyezett esperességi levéltáré Kutlik Endre, 8. a térké
pek s művészi és történeti rajzolatok és festményeké Sárkány Imre, 
9. a tornaszerelvényeké Oláh Miklós tanár, 10. a tanépületeké, 
ültetvényeké és háztartásra tartozóké Garay Soma iskola szolga.

e) Szolga szomélyzet:

22. Garay Soma, iskola-szolga.
23. Bartyik András, udvaros.
24. Misik Istvánná, a közétkező kifözöje.
25. Kertész Sándor, a közétkező mindenese.
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Első osztá ly .
(Osztályfő : Liska)

Aszódi István r. kath. Békés-Szent-András, Békés m. 
Biró László ev. ref. Szarvas „
Bugyis Andor r. kath. „ „
Burák János ág. ev. „ „
Chrenka Lajos ág. ev. Tót-Bánhegyes, Csanád m. 
Csányi János r. kath. Félegyháza, Pest m.
Csasztvan György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Csicsely János „ „ „ „ „
Csirák József „ „ „ „
Darida Károly „ „ „ „ „
Dauda József „ „ „ „
Deim Sándor r. kath. „ „ „
Dezső László ev. ref. Öcsöd „ „
Dorogi Márton „ „ B.-Szt.-András „ „
Drong Mihály r. kath Szarvas, „ „
Fecske Pál ág. ev. „ „ „
Frcska Gyula ág. ev. „ „ „
Gaál Pál „ „ „ „ „ Ismétlő.
Ganyecz Pál ,  „ „ „
Garay Mihály „ „ „ „ „
Garay Pál „ „ „ »
Ghebeles János gör. kel. Sajtény, Csanád m.
Glózik György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Goldstein József izr. „ » »
Häuszer Péter ág. ev. Feketehegy, Bács-Bodrog m. 
Haviár Dani „ „ Szarvas, Békés m.
Holéczy Dezső „ „ „ „
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Holub Pál ág. ev. Szarvas, Békés m.
Hrdlicska Károly ág. ev. Tót-Bánhegyes. Csanád m. 
Inczédy Lajos „ „ Nyíregyháza, Szabolcs m.
Janurik Pál „ „ Szarvas, Békés m.
Keliger Mihály r. kath. Kettős-Puszta, Békés m. 
Kepenyes Pál ág. ev. Szarvas, „ „
Klein Henrik „ „ Ókér, Bács-Bodrog m.
Klinghammer Miklós r. kath. Endrőd, Békés m. 
Kmety Márton Félix ág. ev. Kulpin, Bács-Bodros m.
Komlovszky János 
Kondacs János 
Kondacs Pál 
Kozsuch Pál 
Lenhardt János

Szarvas, Békés m.

Sándorfalva, Torontál m
Lónyai Károly r. kath. Tápió-Szele, Pest m. 
Mányik Pál ág. ev. Szarvas, Békés m.
Mayer Károly r. hath. „ „ „
Medvegy Pál ág. ev. „ „ „ Ismétlő.
Melis János „ „ „ „ „ Ismétlő.
Molnár István ev. ref. Körös-Tarcsa, Békés m. 
Molnár János ág. ev. Szarvas, „ „
Nagy Sándor ev. ref. Fekete-Gyarmat, Arad m. 
Neumann Jenő ág. ev. Szarvas, Békés m. 
Perczel Ferencz r. kath. „ „ „
Placskó Emil ág. ev. „ „ „
Pollák Miksa izr. „ „ „
Roszik János ág ev. „ „ „
Salacz Emil r. kath. „ „ „
Sámuel Andor izr. „ ' „ „
Scherfer M. Vilmos izr. „ „ „
Schwarcz Ferencz „ B.-Szt-András, Békés m. 
Slajcho István ág. ev. Szarvas, „ „
Spiegel István izr. „ „ „
Stefan Imre ág. ev. Szemlak, Arad m. Ismétlő. 
Sülé Samu „ „ Szarvas, Békés m.
Szemző István izr. „ „ „
Szeőke Béla ev. ref. „ „ „
Szloszjár András ág. ev. Szarvas, Békés m. 
Tóth Kálmán r. kath. Gsabacsüd, „ „
Tóth Lajos ev. ref. Öcsöd, „ „
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Váradi Géza ev. ref Öcsöd, Békés m. 
Vekerle Ferencz r. kath Szarvas, Békés m. 
Wilhelm Henrik ág. ev. Liebling, Tcmes m.

Összesen: 70.

II. osztá ly .
(Osztályfő: Kutlik)

Bállá Sándor ov. ref. Csákó, Békés m.
Busay Béla r. kath. Czibakháza, J.-N -K.-Szolnok m. 
Czakó József r. kath. Piski, Hunyad m.
Czibula János ág. ev. Liptó-Tarnúcz, Liptó m.
Deim Vincze r. kath. Cs.-Balla, Békés m.
Delhányi Béla ág. ev. Szarvas, „ „
Eichardt István „ „ Petrovácz, Bács m.
Gyökösi Dániel ev. ref. Szarvas, Békés in.
Guszman Sándor izr. „ „ „
Haviár Gyula ág. ev. „ . „ „
Heiler István r. kath. Kndröd, „ „
Hnustyan András ág. ev. Szemlak, Arad, m.
Holóczy Jenő „ „ Szarvas, Békés m.
Holub 1 ál „ „ ., „ „
Horeczky Aladár „ „ Tiszaföldvár, Szolnokon.
Jeletik János r. kath. Öcsöd, Békés m.
Karancsy József ev. ref. Szarvas, Békés m.
Karácsonyi Mihály g. kel. Jószáshely. Arad m.
Kepenyes István ág. ev. Szarvas. Békés in.
Kiszely Pál „ „ „ »
Kóczi Lajos „ „ „ ,, ,,
Kohn Bezsö izr. Öcsöd, „ „
Kondacs György ág. ev. Szarvas „ „
Konyocsni Sámuel „ „ Csorvás „ „
Kovácsik Gyula „ „ „ „ „
Kozma Károly r. kath „ „ „
Krajner Géza „ „ Szarvas, „ „
Kriszt Márton ág. ev. Mczöberény, „ „ Évk. kilépett.
Kutlik Sándor „ „ Szarvas, „ „
Lautner Adolf „ „ Gyoma, „ „
Matejszkó József ág. ev. Szarvas, „ „
Melis János „ „ „ „ „
Moravcsik Jenő „ t* » » »

I
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Németh János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Oláh Miklós ev. ref. „ „ „
Páll Sándor r. kath. Tompa, Csanád m.
Pető Zoltán izr. Szarvas, Békés m.
Podani Samu ág. ev. „ „ „
Popjak Pál „ „ „ n
Pratscher Gyula ág. ev. Feketehegy, Bácsbodrog m. 
Reitter Ferencz r. kath. Szarvas, Békés m.
Rohoska Mihály ág. ev. Ambrózfalva, Csanád m. 
Sárkány János „ „ Szarvas, Békés m.
Schneer Miksa izr. B.-Szt.-András, „ „
Schuszter Mihály ág. ev. Pivnicza, Bács m.
Spiegel Lajos izr. Szarvas, Békés m.
Sznyida György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Teplány Pál „ „ Tótkomlós „ „
Tóth Sándor ev. ref. Szeghalom „ „
Veres Imre ág. ev. Orosháza „ „

MAGÁNTANULÓ:

Bánhidy Sándor br. r. kath. Simánd, Arad m.
Összesen: 51.

III. osztá ly .
Osztályfő: Sárkány.)

Áchim Mihály ág. ev. Gyón, Pest m.
Botka József ág. ev. Tótkomlós, Békésm.
Brachna Lajos ág. ev. Szarvas, „
Bulcsú Géza r. kath. Mező-Túr. J.-N.-K.-Szolnok m. 
Bulla Sándor ág. ev. Orosháza, Békés m.
Császár Ferencz r. kath. Gyula „ „ Ismétlő.
Cserna György r. k. Tápió-Györgye, Pest m.
Csorba László r. kath. Szeghalom, Békés m.
Dauda Ferencz ág. ev. Szarvas, „ „
Demcsák István ág. ev. B „ „
Demcsák János ág. ev. „ „ „
Demjan János ág. ev. „ „ „
Elefánt Jenő ág. ev. „ „ „
Fuchs Lajos izr. „ „ „
Goldberger Ármin izr. „ „ „
Goldmann Aurél izr. „ „ „
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Greiner Dezső izr. Szt.-András, Békés m.
Győry Imre ev. ref. Öcsöd, „ „
Hajas Pál r. kath. Szt.-András, „ „
Hanzó Mihály ág. ev. Szarvas, „ „
Kalocsa István ev. ref. Gyoma, „ „
Kaszás János ev. ref. Szarvas, „ „
Kottász Zoltán ág ev. Bénye, Pest m.
Kőszegi László ág. ev. Szarvas, Békés m.
Kralovánszky Samu ág ev. Szarvas, Békés m. Ismétlő.
Lestyán Pál ág. ev „ „ „
Marjai Géza ev. ref. Körös-Ladány, „ „
Marti János ev. ref. Szeghalom, „ „
Matejdesz Márton ág. ev, Tót-Komlós, „ „
Megyeri János ev. ref. Szarvas, „ „
Mészáros Elek ev. ref. „ „ „
Mocskónyi Béla ág. ev. „ „ „
Molnár Béla ág. ev. „ „ „
Morgenthaler Mátyás ág. ev. Járok, Bács-Bodrog m. Ismétlő. 
Mrva György ág. ev. Petrovácz, „ „
Nemes János r. kath. Szarvas, Békés m.
Pataki Alfréd izr. „ „ „
Praznovszky Jenő r. kath. Szarvas, Békés m.
Schiller Frigyes ág. ev. Uj-Pázua, Szerém m.
Schumacher Dezső ág. ev. Cservenka, Bács-Bodrog m. Ismétlő- 
Schwartz Dezső izr. Tisza-Püspöki, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Silberstein Sándor irz. Szarvas, Békés m.
Spergely Béla r. kath. Nagylak, Csanád m.
Spiegel Imre izr. Szarvas, Békés m.
Tárnok István ev. ref. Péteri, Pest m.
Toldy Miklós ág. ev. Pilis, „ „
G. Tóth Iván r. kath. Battonya, Csanád m.
Tóth Pál ág. ev. Szarvas, Békés m.
Uhliar Pál ág. ev. „ „ „
Zbuskó János r. kath. Szarvas, Békés m.

MAGÁNTANULÓ:

Plavetz György r. kath. Gyoma, Békés m. Meghalt.

Összesen: 51.
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IV. o sz tá ly .

(Osztályfő: Plenczner.)

Ács Lajos ev. ref. Túrkeve, J.~N.-K.-Szolnok m. 
Babák András r. kath. Szarvas, Békés m.
Bagi József r. kath. Szt.-András, „ „
Bankó János ág. ev. Szarvas, „ „
Benka György ág. ev. „ „ „
Benyó János ág, ev. Tót-Komlós, „ „
Blaskó János ág. ev. Szarvas, „ „
Bracsok István ág. ev. „ „ ,,
Brücher József ág. cv. Mezőbcrény, Békés m. 
Bukovinszky Emil ág. ev. Kondoros, „ „
Chovan Zsiga ág. ev. Ambrözfalva, Csanád m. 
Demeter István ág. ev. Nagylak „ „
Dósa Béla r. kath. Szarvas, Békés m.
Eördögh Zoltán ág. ev. „ „ „
Francisti Mihály ág. ev. Tót-Komlós, Békés m. 
Frankó Mihály ág. ev. Szarvas, „ „
Gaál János ág. ev. Pilis, Pest m.
Glöckner Rezső izr. Szarvas, Békés m.
Glück Sándor izr. „ „ „
Grünwald Árpád izr. „ „ „
Gyenes György r. kath. Endrőd, „ „
Halász Aladár izr. Szt.-András, „ „
Häuszer Jakab ág. ev. Feketehegy, Bács-Bodrog m. 
Hörömpö Imre ev. ref. Körösladány, Békés m. 
Hudoba Sámuel ág. ev. Szarvas, „ „
Kiss Lajos ág. ev. „ „ „
Kluka János ág. ev. „ „ „
Kondacs András ág. ev. „ „ „
Krausz József izr. Tápió-Bicske, Pest m.
Krcsmarik László ág. öv. Szarvas, Békés m. 
Lászlóffy László r. kath. „ „ „
Lehoczky Igor ág. ev. Nagylak, Csanád m.
Lukácsik Mihály ág. ev. Kondoros, Békés m. 
Molitórisz Jenő ág. ev. Szarvas, „ „
Molnár Jenő ág. ev. „ „ „
Nyíri Bálint ev. ref. Szent-András, „ „
Opauszky János ág. ev. Szarvas, „ „
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Oszterland Jenő r. kath. Szarvas, Békés m.
Palkovics András ág. ev. „ „ „
Pintér László r. kath. Batonya, Csanád m.
Ponyiczky Zoltán ág. ev. Szarvas, Békés m.
Roósz Ádám ág. ev. Mezőberény, „ „
Sámuel Károly izr. Szarvas, „ „
Sárkány György ág. ev. „ „ „
Sipos Lajos r. kath. Tápió-Bicske. Pest m.
Skrada János ág. ev. Pilis, Pest m.
Stern Géza izr. Szarvas, Békés m.
Szlavka Samu ág. ev. Petrovácz, Bács-Bodrog m.
Szvák János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Tajber Rezső r. kath. „ „ ,,
Tusjak György ág. ev. „ „
Urbán Jakab ág. ev. Kúla, Bács-Bodrog m.
Valentiny Károly ág. ev. Mezőberény, Békés ni.
Varga József ev. ref. Szarvas „ „
Vesza György g. kel. Zöldes, Arad m.
Zvarinyi Szilárd ág. ev. Szarvas, Békés m.

MAGÁNTANULÓK:

Grf. Bolza Alfonz r. kath. Szarvas, Békés m.
Revuczky Vilmos ág. ev. Alberti-Irsa, Pest m.

Összesen : 58.

V. osztá ly .
(Osztályfő: Neumann)

Ács Albert ev. ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnok m 
Babák Márton r. kath. Szarvas, Békés m.
Bakos Gyula r. kath. B.-Szt.-András, Békés m.
Bartolf András ág. ev. Mezőberény w „
Bechtold Fülöp ág. ev. Kis-Kér, Bács-Bodrog m.
Bencsik József r. kath. B.-Szt.-András, Békés- m.
Bene József ev. ref. Gyoma, „ „
Bohus György r. kath. Pálfalva, Nógrád m.
Chovan Viktor ág. ev. Ambrózfalva, Csanád m 
Demcsák János ág. ev. Kondoros, Békés m.
Dérczy László r. kath. Szarvas, „ „
Egry András r. kath. Szt.-András, „ „
Eiler Dániel ág. ev. Gyoma, „ »
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Elefánt János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Enyedi Sándor ev. ref. „ „ „
Eszes Emil r. kath. „ „ „
Forsner Jenő izr. „ „ „
Gajzágó Tivadar r. kath. Túr-Pásztó, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Gútwein Fülöp ág. ev. Feketehegy, Bács-Bodrog m. 
Harsányi László ev. ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Jeszenszky János ág. ev. Szarvas, Békés m.
Karkus János ág. ev. Tót-Komlós, „ „
Klein Aladár izr. Öcsöd, „ „
Kliment András ág. ev. B.-Csaba, „ „
Kollár Iván ág. ev. Szarvas „ „
Kottász Géza ág. ev. Bénye, Pest m.
Landler Béla izr. Szarvas, Békés in.
Lónyai János r. kath. Tápió-Szele, Pest. m.
Lukács Jenő r. kath. Sofronya, Arad m.
Marsai Lajos ág. ev. Szarvas, Békés m.
Mérei Oszkár izr. „ „ „
Moravcsik József ág. ev. „ „ „
Nagy Lajos ev. ref. Fekete-Gyarmat, Arad m.
Nagy Pál r. kath. Magyar-Pécska, „ „
Nuszbek Lajos r. kath. Gyula, Békés m.
Ondrus Kornél ág. ev. Liptó-Tarnócz, Liptó m.
Ősapay Ferencz ág. ev. Gyoma, Békés m. Meghalt. 
Petrasovits Lajos r. kath. Szarvas, „ „
Petry Zoltán ev. ref. Füzes-Gyarmat, Békés m.
Placskó Lajos ág. ev. Szarvas, „ „
Pongrácz Lajos r. kath. Bánfalva, „ „
Popjak György ág. ev. Szarvas, „ „
Silberstein Gyula izr. „ „ „
Slajcho Sámuel ág. ev. Szarvas, „ „
Székács József ág. ev. P.-Szt.-Tornya, „ „
Székács Mihály ág. ev. „ „ „
Szilágyi Dániel ev. ref. Gyoma, „ „
Szrnka Mihály ág. ev. Szarvas, „ „
Tájber Oszkár r. kath. „ „ „
Teufel Emil r. kath. Merczyfalva, Temes m.
Trnyik György ág. ev. Szarvas, Békés m.
Walfisch Ármin izr. „ „ ,,
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Walrabenstein Jakab ág. ev. Járek, Bács-Bodrog m.
Zvarinyi János ág. ev. Szarvas, Békés in.

Összesen: 54.
VI. oszály .

(Osztálytanár: Udvardy.)
Áchim Géza ág. ev. Gyón, Pest m.
Ács Ferencz ev. ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnok m.
Aszódi Imre r. kath. Szt.-András, Békés m.
Behán Pál ág. ev. „ „ „
Beinschróth Márton ág. ev. Gyoma, „ „ Ismétlő.
Capitan Athanáz, g. kel. Szuszág, Bihar m.
Dérczy Imre r. kath. Szarvas, Békés in. Ismétlő.
Fehér Lajos r. kath. Gyula, „ „
Fuchs Jenő ág. ev. Cservenka, Bács m.
Gyökösy József ev. ref. Szarvas, Békés m.
Győry Antal ág. ev. Orosháza, Békés m.
Hegedűs Sándor ev. ref. Gyula, „ „
Heiler Nándor, r. kath. Gyoma, „ „
Holéczy Béla ág. ev. Szarvas, „ „
Holly György ág. ev. Liptó-Tarnócz, Liptó m. Évk. kíbetegült. 
Horváth Dezső ág. ev. Tótkomlós, Békés m.
Hunya József r. kath. Szarvas, „ „
Jánosy Jenő, ev. ref. Öcsöd, „ „
Józsa Lajos r. kath. Szarvas, „ „
Katona Sándor r. kath. Endrőd, „ „
Kemény Gábor izr Szarvas, „ „
Kloos János ág. ev. Csabacsüd, „ „
Kovács Ferencz ág. ev. Pilis, Pest m.
Laczkó Mátyás r. kath. Mezőhegyes, Csanád m.
Litauszky Pál ág. ev. Szarvas, Békés m.
Lőwy Gyula izr. „ „ „
Matuska Ágoston r. kath. Csermő, Arad m.
Nyilasy Andor ág. ev. Kecskemét, Pest m.
Pollák Gyula izr. Szarvas, Békés m.
Scheiner Miksa izr. „ „ „
Silberstein Dezső izr. Szarvas, Békés m.
Silberstein László izr. „ „ „ Ismétlő.
G. Szabó Lajos ág. ev. Orosháza, „ „
Szele Alajos r. kath. Jászberény, J.-N.-K.-Szolnok m.



Szlovák Iván, ág. ev. Szarvas, Békés in.
Tanka Alajos, kath. Gyulavári, „ „
Tóth B. István ág. ev. Orosháza, „ „
Trokan Sándor ág. ev. Miava, Nyitra m.
Ungi Vincze ev. ref. Gyoma, Békés m. Évk. kilépett.
Urbanics Kálmán r. kath. Szegzárd, Tolna m.
Vidlicska István r. kath. Szarvas, Békés m.
Zöld Gábor, ev ref. Végvár, Temes m.

MAGÁNTANULÓK:

Lusztig Margit izr. Szarvas, Békés m.
Udvardy János r. kath. Vácz, Pest m.

Összesen : 44.
VII. o sz tá ly .

(Osztályfő : Fertig.)
Ágoston Gábor ev. ref. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Belopotoczky István ág. ev. Szarvas, Békés m.
Benczúr Vilmos ág. ev. „ „ „
Benyovszky János ág. ev. Divék, Turócz m.
Csapó Imre ev. ref. Békés, Békés m.
Darida Ferencz ág. ev. Szarvas, Békés m.
Debreczeni András ev. ref. P.-Fudér, J.-N.-K.-Szolnok m.
Erdős Gyula ev. ref. Gyula, Békés m.
Eremits Vitályos g. kel. Mosorin, Bács m.
Földvárszky Pál ág. ev. Pilis, Pest m.
Gaál Lajos ág. ev. Szarvas, Békés m.
Halász Gyula ág. ev. Tápió-Szele, Pest m.
Jakabffy Simon r. kath. P.-Kupa, Csanád m. Ismétlő.
Kiár Ede ág. ev. Szarvas, Békés m.
Kiár Kornél ág ev- „ „ „
Klein Sándor izr. Fegyvernek, J.-N.-K.-Szolnok m.
Klimacsek Sándor ág. ev. Mosócz, Turócz m.
Krcsmárik Elek ág. ev. Szarvas, Békés m.
Lipthay Endre r. kath. „ „ „
Mácsi Demeter g. kel. Zimró, Arad m.
Manner Árpád r. kath. Zalatna, Alsó-Fehérm.
Margócsy Emil ág. ev. Szarvas, Békés ni.
Molnár Aladár ev. ref. Püspökladány, Hajdú m.
Moravcsik Emil ág. ev. Szarvas, Békés ni.
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Morgenthaler Ferencz ág. ev. Járek, Bács m.
Mornau Jakab ág. ev. Uj-Verbász, „ „
Motyovszky Pál ág. ev. Alberti-Irsa, Pest m.
Müller Rezső ág. ev, Török-Becse, Torontál m.
Roth János r. kath. Gyula, Békés m. Ismétlő.
Salgó Zoltán izr. Szarvas, „ „
Srányi János r. kath. Német-Ecska, Torontál m. Évk. kilépett. 
Slozelils Ferencz r. kath. Kula, Bács m.
Szilárdfy István r. kath. Kún-Szent-Márton, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Szőke Kálmán ág. ev. Jászberény, Heves m.
Tanka Sándor r. kath. Gyulavári Békés m.
Tapavicza Simon g. kel. Csurog, Bács m.
Udvardy László ág. ev. Czegléd, Pest m.
Vangycl Szilárd g. kel. Orosháza, Békés m.
Varga Gyula ev. ref. Gyula, Békés m.
Zerzub Péter r. kath. Tctetlen, Hajdú m.
Züsz Aladár izr. Szarvas, Békés m.

MAGÁNTANULÓK:
Lukucza Mihály g. kel. Nagylak, Csanád m.
Kohn Szeréna izr. Békés, Békés m.
Marosan Demeter g. kel. Szarvas, Békés m.
Reitz János r. kath. Kún-Szent-Márton, J.-N-K.-Szolnok m.

Összeg: 45.
V III. o sztá ly .

(Osztályfő: Mocskónyi.)

Aszódi Imre r. kath. Szent-András, Békés m.
Benczúr Béla ág. ev. Szarvas „ „
Bobor Károly ág. ev. Csépa, J.-N.-K.-Szolnok m.
Borovszky Rezső ág. ev. Pivnicza, Bács-Bodrog m.
Brebovszky Elemér ág. ev. Orosháza, Békés m.
Csapó Alfréd izr. Resiczabánya, Krassó-Szörény m.
Csermák Béla ág. ev. Orosháza, Békés m.
Eichardt József ág. ev. Petrovácz, Bács-Bodrog m.
Gaál Pál ág. ev. Szarvas, Békés m.
Grossmann Emil izr. Orosháza, Békés m.
Gyökössy Endre ev. ref. Szarvas, „ „
Györy Gáspár ev. ref. Szt -András, „ „
Ilarsányi Gyula ág. ev. Orosháza, „ „
Kocsor István ev. ref. Békés, „ „

á
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Koren Jenő ág. ev. Csaba, Békés m*
Lukács Imre izr. Török-Szt.-Miklós, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Medzihradszky Gáspár ág. ev. Nagy-Báród, Bibar m.
Mold Béla r. kath. Békés, Békés m.
Möhler János ág. ev. Liebling, Temes m.
Müller Vilmos r. kath. Gmunden, Felső-Ausztria.
Nagy Zoltán ev. ref. Szarvas, Békés m.
Neumann Ödön izr. Gyoma, „ „
Penyáska Mihály ág. ev. Csaba, „ „
Pintér György r. kath. Szent-András, Békés m.
Russ Zoltán ág. ev. Tisza-Földvár, J -N.-K.-Szolnok m. Ismétlő 
Safáry László ág. ev. Kis-Kőrös, Pest m.
Saskó István ág. ev. B réz óva, Nyitra m.
Sámuel Viktor izr. Szarvas, Békés m.
Sárossy József ev. ref. „ „ „
Sebők Ármin izr. „ „ „
Simon László ev. ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnok m.
Sós Jenő izr. Szarvas, Békés m.
Tahuny Gyula ág. ev. Antalfalva, Torontál m.
Wolf József ág. ev. Mező-Berény, Békés m.

MAGÁNTANULÓK:

Grűnwald Lajos izr. Mező-Berény, Békés m.
Kuhn Ernő izr. Kolozsvár, Kolozs m.
Teichmann Nándor r. kath. Temesvár, Temes m.

Összesen: 37. 

Végösszeg: 410.



I I I .
A tantárgyak vázlata.

A szarvasi főgymnasium a tanítás munkáját az állami taní
tási tervezet alapján végezte. Átmenetesen a revideált tanítási ter
vezet utasításaira is tekintettel voltunk s leszünk A heti órákra 
nézve csak a görög nyelvre szabott heti órákban volt eltérés 
ez is csak azon okból, hogy a görögöt tanulók és az az alól föl
mentett ifjak egyformán legyenek heti tanórákra kötelezve.

A tantárgyaknak osztályonkénti feldolgozásánál részletesen 
következőleg jártunk el

A) E gyetem esen  kötelező tantárgyak :
I. osztály .

1. VaJlds, heti 2 óra. Biblia: ó-szövetségi történetek emléke
lése, erkölcsi tanulságok, egyes szakaszok olvastatása- Ének- K. k. 
Bereczky: Bibliaismertetés. Tanár: Melis.

2- Magyar, heti óra. K. k. Halász Ignácz „Magyar nyelvtana“ 
és Badics F. „Olvasókönyve“ I. r, Elbeszélő s költői olvasmányok 
a klassikus és magyar mese, monda, történet köréből, földrajzi és 
néprajzi leírások. — Versek emlékelése. Nyelvtanból: mondat, ösz- 
szetett, egyszerű mondat; mondatrészek; beszédrészek ; részletesen 
az igeragozás; ragok; birtokos személyragok. Tanár: Udvardy.

3. Latin, heti 6 óra. A latin főnév ragozása, melléknevek 
fokozása, számnevek, névmások. A latin cselekvő ige, a sum se
gédige ragozása; mindenütt a rendhagyó alakok mellőzésével. — 
38 gyakorlat latinról-magyarra 28 gyakorlat magyarról-latinra for
dítva, 6 latin gyakorlat könyv nélkül betanúlva. Kézikönyvek : Dávid 
István Rövid Latin Nyelvtana és Rövid Latin Olvasó- és Gyakorló 
könyve I. Rész. — Havonként 2 iskolai dolgozat. — Tanár: Liska.

4. Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapismeretek. Tájékozódás 
a földgömbön, térképolvasás. A magyar szt. korona országainak 
részletes leírása a következő sorrendben : Magyarország alföldjei,

3*



36 —

dombos- és hegyvidékeinek fekvése, hegy- és vízrajza, éghajlata, 
talaja és terményei, állatai, lakosai, foglalkozás és életmód szerint. 
A helységekkel kapcsolatban röviden a vármegyék felsorolása. 
Kísérletek térképvázlatok készítésében. — K. k. Dr. Demkó Kálmán : 
A magyar királyság földrajza és Lange-Cherven : Iskolai atlasz. 
Tanár; Plenezner.

5. Természetrajz, heti 2 óra. Ősszel: Közönségesebb gyümölcs
formák taglalása és csoportosítása. (Szilva, baraczk, mandola, mo
gyoró, alma, körte, szőlő, czitrom, narancs.) Házi állatok (Kutya, 
ló, szarvasmarha, juh, disznó.) — T élen: A közönségesebb fenyők. 
Az ember lakása közelében, a mezőn és erdőn élő emlős állatok. 
(Egér, görény, denevér, vakond, sűndisznó, hörcsög, nyúl, róka, 
őz, szarvas). — Tavaszszal: Házi szárnyasok. (Tyúk, kacsa, lúd.) 
— Egyes tavaszkor virító növények (Ibolya, árvácska, hérics, bog
lárka, nőszirom, nárczis, holtcsalán, tulipán, kankalin, gyöngyvirág.) 
A növény szervei. — K. k. Dr. Szterényi Húgó : Természetrajz : 
T anár: Plenezner.

6. Mennyiségtan, heti 4 óra. A tizes számrendszer- A négy 
számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A közön
séges törtekkel való számolás. Mértékek; időszámítás. K. k. Gere- 
vich-Orbók „Számtan“. Tanár: Saskó.

7. Mértani rajz, heti 3 óra, Planimetriai elemek; pont, vonal 
és szögekről, 3, 4 és sokszögű idomokról s a körről általában; 
idomok hasonlósága, egybevágósága, symmetriája és területeinek 
számítása; ezzel kapcsolatosan egyszerűbb sikdiszitmények. K. k. 
Hornischek H. Rajz. geometriája T anár: Sziráczky.

8. Szépírás, heti 1 óra. Vajda Pál szépírási mintái után má
solás és ütemirás, tekintettel a szabályos betűalakításra. T anár: 
Sziráczky.

II osztá ly .
1. Vallás, heti 2 óra. Biblia: uj-szövetségi történetek és esz

mék ismertetése, kiválóbb szakaszok in agyar ázása es emlékelése. 
Ének. K. k. Bereczky: Bibliaismerletés. T an ár: Melis.

2. Magyar, heti 5 óra. Rágós és névutós határozók; össze
tett-, mellé- és alá rendelt mondatok; többszörösen összetett mon
datok és kőrmondatok. Prózai olvasmányok olvasás és tartalom 
szempontjából. Könyv nélkül az olvasókönyv költeményei. Kéthe
tenként írásbeli dolgozat a végzett tananyag köréből. K. k. Szinnyei 
József Magyar nyelvtana és Olvasójának II. része. Tanár : Fertig.
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3. Latin, heti 7 óra. K. k. Schultz Dávid latin nyelvtana és 
gyakorlókönyve. Az első osztály anyagának ismétlése és kiegészí
tése : Igeragozás. 21 olvasmány (részben könyv nélkül is). Heten
ként egy dolgozat. Tanár : Kutlik.

4. Földrajz, heti 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Oczeania. 
(Ausztrália s a csendes óczeánban levő szigetek) leírása 
következő sorrendben : fekvés és terület, hegy- és vízrajz, éghaj
lat, talaj, állat-, növény- ásványvilág, lakosai, országai, városai. — 
Térképrajzolás. K. k. Körösi Albin : Földrajz II. gymn. oszt. szá
mára, II. kiadás és Lange-Cherven : Iskolai atlasz. T anár: Plenczner.

5. Mennyiségtan, heti 4 óra. Számolási rövidítések számtani 
műveletek korlátolt pontossággal. — Az arányosság fogalmának 
fejtegetése. Egyszerű hármasszabály ; az olasz számolás-mód Geo
metriai viszonyok és arányok elemei. Százalék és a százalék szá
mítás mindennemű alkalmazása. K. k. Gerevich-Orhók „Számtan.“ 
Tanár : Neumann.

G. Mértani rajz, heti 3 óra. A stereometria elemei; a testek 
általános tulajdonságai, alkotó részei, ábrázolás, felület és térfo
gat kiszámítása; a testek symmetriája, hasonlósága egybevágó
sága. K. k. Hornischek H. rajzoló geometria. T an ár: Sziráczky.

7. Szépírás, heti 1 óra. Vajda Pál szépirási mintái után má
solás ; utóbb német szépirási minták után másolás. T anár: Szi
ráczky.

1. Vallás, heti 2 óra. Az egyház fejlődése megalakulásától 
napjainkig kor- és jellemrajzokban. Ének K. k. Bereczky : A kér 
egyház rövid története. Tanár: Melis.

2. Magyar, heti 3 óra. A magyar hang-, szó- és mondattan 
rendszeres tárgyalása elemzéssel kapcsolatban. Költemények emlé
kelése, tárgyi és alaki magyarázása. Kéthetenkint a feldolgozott 
anyag köréből Írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei J. Rendszeres ma
gyar nyelvtan. Lehr-Riedl Magyar olvasókönyv. Tanár: Eisert.

3. Latin, heti 6 óra. Az alaktan ismétlése, az egyes esetala* 
kok mondatbeli functiója, attribútum praedicativum az infinitivus 
és infinitivusi szerkezetek alkalmazása. A verstan elemei. 17 ma
gyar-latin fordítási gyakorlat. Latin hexameterek, pentameterek, 
distichonok, jambusi és dactylusi versek fordítása és emlékelése, 
12 Phaedrusi mese, a római köztársaságnak Livius nyomán irt 
történetéből 9 czikk tárgyi magyarázatokkal. Két hetenként irás-

III o sztá ly



— 38

beli dolgozat. K. k : Schultz-Dávid kisebb latin nyelvtana, Dávid
J. Latin olvasó- és gyakorló könyv. Dávid J. Latin olvasókönyv. 
Tanár Eisert.

4. Német, heti 4 óra. Német hang- és alaktan. Szórend. For
dítás németből-magyarra és viszont, számszerint 30 gyakorlat. Két- 
hetenkint Írásbeli dolgozat. K. k : Virányi Ignácz Német nyelvtana 
és Olvasókönyve. Tanár : Eisert.

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

6. Történelem, heti 4 óra. Hazánk a magyarok beköltözése 
előtt. A fejedelmek. A királyság és kereszténység behozatala. Az 
Árpád-, vegyes-, Habsburg- és Habsburg-Lotharingiai házakból 
való királyok kora 1867-ig. Az osztrák-magyar monarchia politikai 
földrajza : Magyarország területe, népessége, alkotmánya, megyéi 
s nevezetesb városai; a társországok s Fiume; Magyarország s 
Ausztria kapcsolata; Ausztria alkotmánya és koronaországai. K. 
k. Baróti-Csánki, Magyarorsz. története és Márki, Az osztr.-magy. 
monarchia politikai földrajza. Tanár : Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Az összetett hármasszabály. Egy
szerű és összetett kamatszámolás. Lerovat számolás, váltó leszá
mítolás. Határidő számolás. Arányos osztás. Elegyitési feladatok, 
elegyitési szabály. Lánczszabály. K. k Gerevich-Orbók Számtan 
T anár: Saskó.

8. Mértani rajé, heti 2 óra. Constructiv planimetria ; egyenes 
vonalú idomok szerkesztése, mérése, másolása és más alakú 
idommá való átalakítása területeik megtartartásával. A földmérés 
elemeiről. Síkdíszítmények rajzolása és színezése. !<■ k : Hornischek
H. rajzoló geometria. T anár: Sziráezky.

IV. osztá ly .

1. Val'ás, heti 2 óra. Protestáns hit- és erkölcstan vázlatos 
ismertetése tekintettel a választó tanokra. Ének. K. k. Bereczky: 
Kér. hit- és erkölcstan. Tanár : Melis.

2. Magyar, heti 4 óra. A stilus általános és különös tulaj
donságai. Verstan. A gyakrabban előforduló polgári ügyiratok szer
kesztése. Toldi eredete, tartalma, szerkezete, nyelve. írásbeli dol
gozatok a végzett tananyag köréből. K. k Korda Imre „Stilisztika“ 
és Lehr „Arany Toldija.“ T anár: Saskó.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. Idők, módok s az ige főnévi és



melléknévi alakjainak mondatbeli functioja; kötőszók, mint az ér
telmi viszonyt kifejező szavak ; prosódia elemei. Olvasmány; Pyrrhus 
elleni háború, gall háború; Ovidius műveiből szemelvény 5 drb. 
nehány mese. Havonként három vagy négy részint otthoni részint 
iskolai dolgozat. Tankönyv: Dávid István, nyelv- és mondattana,
olvasó és gyakorló könyve. T anár: Chovan.

4. Német, heti 3 óra. T. k. Virányi Ignácz: Német nyelvtan 
és gyakorló könyv. Fordításúi a nyelvtanból 20 gyakorlat, a gya
korló könyvből 26 gyakorlat. Grammatica és Syntaxis. Havonként 
1 házi, 1 iskolai dolgozat. T anár: Plenczner.

5. Történelem, heti 3 óra. Az ó-kor története: a keleti népek, 
főleg mívelődési szempontból; a görögök és Macedónia; a ró
maiak a királyság s köztársaság korában. K. k. Szilágyi Sándor, 
Egyetemes történet, I. rész. T anár: Sárkány.

6. Mennyiségtan, heti 3 óra. Bevezetés a betűszámtanba. Osz- 
szeadás és kivonás egész számokkal, kiterjeszkedve a többtagúak 
négyzetének és köbének képzésére. Osztás egész számokkal; a 
geometriai haladvány, mint osztás eredménye. Ugyanazon művelet 
sorozat tört számokkal. — Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel, 
kiterjeszkedve az arányok tanára. K. k. Mocnik-Schmidt „Algebra.“ 
Tanár: Neumann.

7. Ásványtan, heti 3 óra. Az egyes ásványokkal kapcsolatban 
az alaki és physikai tulajdonságok, továbbá chemiai ismeretek. 
Geológiai jelenségek, ezekkel kapcsolatban a kőzetek és a kőzete
ket alkotó ásványok, valamint a szerves eredésű ásványok tárgya
lása. A kőszénnel kapcsolatban a szerves chemia alapfogalmai. A 
Föld története. K. k. Dr. Dr. Szterényi Húgó: Ásványtan. II. ki
adás. Tanár: Plenczner.

8. Mértani rajz, heti 2 óra. A kör és legfontosabb tulajdon
ságai ; a kör érintője s ezek szerkesztése; két kör relativ helyze
téről. A kúpszeletek: ellipsis; parabola, hyperbola rajzolása, szer
kesztése alkotó részei és érintőiről. A stereometriai elemekről. K. 
k. Hornischek II. rajzoló geometriája. Tanár: Sziráczky.

V. osztá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. A biblia rendszeres ismertetése, esz
méinek hit- és erkölcstani fejtegetése megfelelő szemelvények alap
ján, K. k : Hornischek II. rajzoló geometriája. Tanár:

2. Magyar, heti 3 óra. Szerkesztéstan Négyesy László kézi-



könyve alapján; Greguss Köllészattanából a verstan rendszeres 
ismertetése elméletileg és olvasás utján. Havonként egy írásbeli 
dolgozat. T anár: Fertig.

3. Latin, heti 6 óra. T. Livii ab űrbe condita libri ed Stepha
nus David. Szemelvények a XXI. és XXII-ík könyvből. Könyvnél- 
kül 8 fejezet a XXI. k.-ből. — Anthologia Latina, szemelvények a 
római lyrikus és didaktikus költészetből, szerk. Csengeri János dr. 
ford, az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 19, 20, 24, 26, 31, 33, 42, 45, 
48, 49, 53, 55, 56, 57, 64, 68, 75, 79, 80, 81-ik szemelvény, 
könyvnélkül tanúivá az 1. 5, 11, 24, 33, 42, 49 és 80-ik szemel
vény. A fordítással kapcsolatban verstani és tárgyi ismertetés, a 
római költészet s nevezetesebb képviselőinek vázlatos ismertetése. 
— Cserny-Dávid Latin Stílusgyakorlatok I. részéből hetenként 1 
órán fordítás magyarról-latinra, ezzel kapcsolatban a mondattan 
ismétlése. — Havonként 2 dolgozat. T anár: Liska.

5. Német, heti 3 óra. Herder Cid-jéből 23 románc tárgyi, 
szerkezeti és nyelvi magyarázatokkal. A német verstan elemei. 10 
magyar-német fordítási gyakorlat. Kéthetenkint írásbeli dolgozat.
K. k : Heinrich G. Herder Ci-dje. Endrei Á. Stílusgyakorlatok. Ta
nár : Eisert.

6. Történelem, heti 3 óra. Az ó-korból a IV. osztályban ta
nultak áttekintése után a római császárság kora. A népvándorlás 
s a nyugat-római császárság bukása. Középkor: uj államalakulás, 
a hűbériség, az izlam, a pápaság és császárság küzdelmei, a ke
resztes háborúk, a lovagiság, az egyházszakadás s hitjavító törek
vések; találmányok és felfedezések. Időrendi táblák készítése. K. 
k. Szilágyi S. Egyetemes történet I. és II. rész. T anár: Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 4 óra. a) Algebra: Elsőfokú egyenletek 
több ismeretlennel. Négyzetgyök. A másodfokú egyenlet ismeretle
néinek kiszámítása. Köbgyök. Kéttagúak magasabb, positiv, egész 
hatványai. Számtani haladvány. b) Geometria : Az egyenesek fek
vése a síkban. Síkidomok összevágása, hasonlósága és területe. A 
kör. K. k. Mocnik-Sehmidt „Algebra“, Lutter „Mértan“. Tanár: 
Neumann.

8. Növénytan, heti 2 óra. Az őszi flóra kiválóbb képviselői. A 
növények külső tagoltsága. A növények szövet-, benez- és fejlődés 
tana. A természetes rendszer s ennek keretében a növények négy 
köre ; tavaszi flóra kiválóbb képviselői. Herbáriumok készítése. K. 
k. Dr. Szterényi Húgó : Növénytan. II. kiadás. Tanár : Plenczner.

9. Görög-pótló magyar, heti 2 óra. K. k. Endrödi: Magyar
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olvasmányok. Szilasi: Szemelvények Thukydidesből. Schill: Görög 
régiségek. Az olvasmányok tárgyi, tartalmi és szerkezeti fejtege
tése. Régiségtanból az állami régiségek. T anár: Mocskónyi.

10. Görögpótló rajz, heti 2 óra. Stylizált levelek és virágok; 
görög, római és arab sikdiszitmények rajzolása és színezése, Vár- 
dai Sz. fali mintái után. T anár: Sziráczky.

VI. osztá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. Az egyház története különös tekintettel 
a tan, istentisztelet és alkotmány fejlődésére, szekták. Ének: K. 
k. Batizfalvy: A kér. egyház története. Tanár: Melis.

2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Riedl Frigyes „Rhetorikúja.“ 
Prózai műfajok elmélete és története. Olvasmányéi: törlénetirókból 
szemelvények, Kossuth, Deák, Perikies, Kölcsey beszédei. Dráma 
elmélet Schakespeare „Julius Caesar“-ja alapján, utóbb Coriolánus, 
Tudós nők és egyéb Schakespearei darabok tárgyalása. T anár: 
Udvardy.

3. Latin, heti 6 óra. K. k. Sallust. De coniuratione Catilinae, 
ed. Petz. Verg. Aen. ed. Némethi. 1. és Cic. oratio I. és IV. egé
szen. Havonkint 2 Írásbeli dolgozat a Cserny-Dávid-féle ford, gya
korlatból. T anár: Saskó.

4. Görög, heti 4 óra. Gurtius-Ábcl Görög nyelv- és mondatta
nából a „mi“ végű és rendhagyó igék; a mondattani szabályok 
megfelelő olvasmányok alapján. Schenkl-Ábel Olvasókönyvéből 33 
gyakorlat ford, és fejt. — Scbenkl-Horváth. Xenophon, Chrestoma- 
thiájából három szakasz ford, és fejt. s Xenophon élete és müvei. 
Havonként egy iskolai, s egy otthoni dolgozat. Tanár: Mocskónyi

5. Német., heti 3 óra. K. k. Heinrich „Német balladák és ro- 
mánezok“, Heinrich: „Német olvasókönyve“ és Endrei. A főbb 
ballada irók életrajzain kivül a ballada elmélete, m ajd: Der Hand
schuh, der Ring des Polykrates, Ritter Toggenburg, Der Graf von 
Habsburg, Kassandra, Der wilde Jäger, Der Fischer, Erlkönig, 
Mignon, der Sänger, Der Schatzgräber, Der Zauberlehrling, 
Hochzeitlied, Glockenguss zu Breslau, Der Greis und der Tod, 
legnagyobbrészt könyvnélkül. Prózai olvasmányok, nyelvtani ismét
lés és fordítás magyarról. Tanár: Udvardy.

6. Történelem, heti 3 óra. A középkor áttekintése után az új
kor : Amerika felfedezése, a renaissance, a reformatio, a 30 éves 
háború kora, az angol forradalom, a fejedelmi absolutismus, a 
franczia forradalom ós császárság kora, a szent szövetség, az 1830.
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és 1848-iki forradalmak, az olasz és német egység. Időrendi táb
lák készítése. K. k. Szilágyi S. Egyetemes történet, 111. rész. Tanár: 
Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. a) Algebra: a hatványozás álta
lánosítása. Brigg-féle logarithmusok és számolás logarithmusokkal. 
Exponentiálís egyenletek, b) Geometria : A pont coordinátái. Két 
pont távola. Egyszerű algebrai kifejezések graphikai ábrázolása. 
Geometria, Trigonometria. K. k. Mocnik-Schmidt „Algebra“, Lut
ter „Mértan“, Lutter „Logarithmusok“. T anár: Neumann.

8. Állattan, heti 3 óra. Általános állattan. Az állati szervek
és szervrendszerek leírása. Az állatok kifejlődése és szaporodása. 
Metamorphosis, metagenesis, paedogenesis. Az állatok elterjedése. 
A hét állatkor rendszeres tárgyalása. K. k. Dr. Róth-Vángel: Az
állattan alapvonalai. Segitőkönyv: Brehm Thier-Atlas. Tanár :
Plenczner.

9. Görögpótló magyar, heti 2 óra. K. k. Schill: Görög régi
ségek. Endrödi: Magyar olvasmányok II: r. Hoinér-Kempf: Ilias.
Görög mythologia elemei és vallási régiségek, magánrégiségek, 
művészi tek története. Pázmány, Zrinyi Miklós, Cserei, Apor és 
Mikesből szemelvények ezen írók életrajzával Homér életrajzi ada
tai, műveinek története és méltatása. Az Ilias fontosabb énekeinek 
tüzetes olvasása. Tanár: Fertig.

10. Görögpótló rajz, heti 2 óra. Különböző stilü ékítmények, 
szőnyeg minták és -épitészeti jellegű díszítmények rajzolása és szí
nezése Várdai Sz. mintái után. T anár: Sziráczky.

VII. o sz tá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. A hazai protestáns egyház története 
megalakulásától napjainkig, különös tekintettel az elnyomatásokra. 
Ének. K. k. Batizfalvy: A magyarországi proteslans egyház törté
nete Tanár: Melis.

2. Magyar, heti 3 óra. Széptani alapfogalmak. Verstan ismét
lése. Lírai, epikai és drámai költészet tüzetes tárgyalása s az egyes 
műfajok története. Olvasmányok. Bánk-bán részletes tárgyalása.. 
Világirodalmi époszok, Schakespeare és Molliere műveinek tartalmi 
ismertetése. Egyéb szemelvények. K. k. Kapossy Lucián „Magyar 
poétikája“. Havonként írásbeli dolgozat. Tanár: Fertig.

3. Latin, heti 6 óra Kézi könyvek. Cserny-Dávid Stílusgya
korlatok III. rész. — P. Verg. Maronis Aeneis. G. Némethy. M. T.. 
Ciceronis Orationes selectae XIII, t. Dávid- — Római irodalomtör
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ténet Leffler S. Terentius. Andria Teubner-féle kiadás.— Vergilus 
Aen. 1. ének. — Cic. Or in. Ant. I. II- XIV. — Terentius Andria 
Szemelvényesen. — Az irodalom történet Ciceróig bezárólag. Ha
vonként egy iskolai és egy házi dolgozat. Tanár: Kutlik.

4. Görög, heti 4 óra. K. k. Szemelvények Homeros Odysseá- 
jából. Csengeri János Od. I. 1—450. II. 1 végig. III. 1—198 IV.
1—597. VI. 1—325. — Szemelvények Herodotos müveiből. Dávid 
István A Vili. IX. szemelvény. Havonként két iskolai dolgozat. Ta
nár : Kutlik.

5. Német, heti 3 óra. A német irodalom története a refor- 
máczióig. Lessing : „Mina von Barnbelm“. Magyar szövegnek né
metre fordítása. K. k. Heinrich G. „Deutsches Lehr und Lésebucli. 
Endrei „Stilus gyakorlatok“. Tanár: Fertig.

6. Politik.ti földrajz, heti 2 óra. A jelenkor politikai s gazda
sági föcszméi. Európa általános földrajzi jellemzése, majd egyes 
államai hazánkon és Ausztrián kezdve ; történelmi alakulásuk, fog
lalkozási, népességi, kormányzati viszonyaik, városaik s gyarmataik. 
Amerika szabad államai. K. k. Varga Ottó, Politikai földrajz. Ta
nár: Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra a) Algebra : Geometriai haladvá- 
nyok. Kamatos-kamat számítás. A másodfokú egyenletek elmélete. 
A másodfokúnkra redukálható egyenletek. A másodfokú függvények 
maximuma és minimuma, b) Geomettia: Bevezető tételek a stereo- 
metríába. Hasáb, gúla, henger, kúp és gömb. K. k. Mocnik-Scbmidt 
„Algebra“, Lutter „Mértan“, Lutter „Logarithmusok“. Tanár: 
Neumann.

8. Természettan, heti 4 óra. Bevezetés a physikába, mecha
nika, hang- és fénytünemények. Tankönyv: Czógler Alajos.Tanár: 
Chovan.

9. Görögpótló magyar, heti 2 óra. Schill Salamon Görög iro
dalom történetéből a görög költészet történeti fejlődése Nagy Sán
dor koráig. Sophokles Antigone ford. Csiky: olvasva, s poetikailag 
méltatva. -— Badics Magyar irodalmi olvasókönyv III. r.-ből Balassi 
Bálint és Gyöngyösi István élete és müvei. T anár: Mocskónyi.

10. Görögpótló ábrázoló geometria, heti 1 őrá. Pont egyenes, 
három, négy és sokszögű idomok ábrázolása két képsikon; sik 
ábrázolása s a benne fekvő alakzatokról; több síknak viszonya 
egymáshoz. K. k. Dr. Fodor József ábr. geometriája. Tanár : 
Sziráczky.

11. Görögpótló figurális rajz, heti 1 óra. A figurális rajz file-



mei; kezdetben kőrrajzban, később árnyékolva lapminták után. 
Tanár: Sziráczky.

V il i .  o sztá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. A protestáns hit- és erkölcstan össze
hasonlító tárgyalása. Ének. K k. Bancsó : kér. hittan és erkölcstan- 
Tanár : Melis.

2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Góbi: „A magyar nemzeti iro
dalom története.“ A magyar irodalom története s ezzel kapcsolat
ban mutatványok és olvasmányok az írókból. Havonként egy írás
beli dolgozat. Tanár: Udvardy.

3. Latin, heti 5 óra K. k. Cserny-Dávid Stílusgyakorlatok
III. r. — A. Hor. Flacci Opera omnia. Bartal-Malmosi. — Cicero 
de officiis III. ed. Csengeri. Tacitus műveiből való szemelvények. 
Dávid-Pozder. — Római irodalomtörténet. Leffler S. — Hor.-ból 
16 óda 1 epod., satira, epist, s az Ars poetica némi kihagyással. 
— Tac.-ból 39. fej. Cicero de offic. III-ból 24 fej. — Az iroda
lomtörténet az ezüstkor végéig főtekintettel az olvasott írókra. He
tenként egy iskolai vagy házi dolgozat. Tanár: Mocskónyi.

4. Görög, heti 4 óra. Homeros Ilias. Csengeri János. I, II. 
Ill, XV. és XVI. szemelvény, s a megfelelő bevezetés. — Horváth- 
Elischer. Plato Kritója egészen, s a görög bölcsészet Platóig. — 
Havonként két iskolai dolgozat. Tanár Mocskónyi.

5. Német, heti 2 óra. K. k. Heinrich „Tan és olvasókönyve“
és „Egmont“. A német irodalomból: reformáczió korszaka, 17
század röviden, Herder, Goethe és Schiller munkálkodása részlete
sen, lehetőleg német nyelven. Egmontból szemelvények. Havonként 
írásbeli dolgozat. T anár: Udvardy.

6. Történelem, heti 3 óra. Magyarország története: az őskor
szak ; a kereszténység felvétele s a királyság szervezése; a hűbéri 
eszmék szerint való rendezkedés ; Mátyás kora; az ország hanyat
lása ; török-német világ; újkori államintézmények kora. A főbb 
kútfők. K. k. Varga Ottó. A magyarok oknyomozó története. Ta
nár : Sárkány.

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

8. Természettan, heti 4 óra. Az interferentia és polarizatió
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tüneményei, a hő- az elektromosság és mágnesség tüneményei; 
Kosmographia. Tankönyv: Czógler Alajos. Tanár: Chovan.

9. Bölcsészet, heti 3 óra. Előbb a tapasztalati lélektan, utóbb 
a tiszta logika. Heti 1 óra mindig a tanultak ismétlésére volt fel
használva, mely alkalommal a fejtegetett ismeretkörből őntevö 
gondolkodásra utaló feladatok írásbeli dolgozatok tárgyait képezték. 
K. k. Böhm. K. Lélektana és dr. Lindtner-Klamárik Logikája. 
T anár: Benka.

10. Görögpótló magyar, heti 2 óra. A görög történetírók, böl
csészek és szónokok ismertetése. Szemelvények olvastatása és fej
tegetése. K. k. Schill: Görög irodalom történet. Alexander: Platon 
és Aristoteles szemelvények. Jancsó: Magyar irodalmi olvasmányok. 
T anár: Melis.

11. Görögpótló ábrázoló geometria, heti 1 óra. A szögletes és 
gömbölyű testek ábrázolása, saját és képsíkra vetett árnyéka, a 
sik egyenes és pont vonatkozása a testekre, a testek hálózata. K. 
k. Dr. Fodor József ábr. geometriája. T an á r: Sziráczky.

12. Görögpótló figurális rajz, heti 1 óra. Az emberi test egyes 
részei kőrrajzban. és árnyékolva rajzoltattak nagy mesterek lap
mintái után. Tanár: Sziráczky.

B) Egyleti élet- Önkéntes tanulm ányok és  vállalatok-

1. Egészségtan, A VII. és VIII. osztályból Schermann K. k. 
nyomán úgy is, mint az embertan kibővítése, úgy is, mint a józan 
életnézet és önvédelem eszközlése érdekében ajánlható tanulmányt 
az önként vállalkozók tanulták heti 2 órában. T anár: Dr. Belopo- 
toczky György, mint a főgymnas. ifjúság egyik orvosa.

2. Tanulók dalosköre. A főgymnasium összes osztályaiból ön
kéntesen vállalkozók szövetkezve tanári vezetés mellett szervez
kedtek tanulói vegyes karrá. Ez a tanulói „canlus“ mintegy 100 
tagból állott s kellő előkészület és tanúlmány után többször bemu
tatta összhangos éneklését iskolai ünnepélyeken. Tanúlmányait 
rendesen heti 3 órában, szükséghez képest fokozott óramennyiség
ben végezte a daloskor. Az előző években betanúlt választékosabb 
énekek ismételgetése után begyakorolt műdalok voltak ez évben : 
„Dalra fel“ Abt Fcrencztől. „Az Innisfárei harang“ Attenhofer 
Károlytól. Népdal-egyveleg Állaga — Beliczaytól „Kossuth-nóták“ 
Deák-Gerö átiratában. „Nemzeti dal“ Makay S.-töl. „A derék em
léke“ Szügyi Józseftől. Tanár : Levius.
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3. Az „Önképzö“ Vajda kor. 1899. szept. 16-án alakúit meg
az „Önképzö“ 60 működő és 64 hallgató taggal Benka Gyula igaz
gató-tanár elnöklete alatt. A tisztviselőket az „Önképzö“saját ke
beléből következőleg választá meg : alelnök volt Penyáska
Mihály VIII. titkár. Aszódi Imre Vili. pénztáros : Gaál Lajos VII. 
levéltáros: Gaál Pál VIII. könyvtárosok: Pintér György és Medzi- 
hradszky Gáspár VIII. a „Zsengék“ szerkesztői: Gyökössy Endre 
és Wolf József VIII. ellenőr: Tapavicza Simon VII. laptárosok: 
Belopotoczky István és Vangyel Szilárd VII. o. tanulók. A tanév 
folyamán volt 23 zárt és 2 nyilvános ülése a körnek. Ezen ülé
sekre beérkezett 16 prózai és 29 költői dolgozat, megfelelő 28 bí
rálattal s két ellenbírálattal. Előkerült ez üléseken 50 szavadat, 
melyek a tagok bírálatát s ellenbírálatát s olykor élénk eszmecse
réjét s vitatkozását idézték elő. A kör kiadásában megjelenő 
„Zsengék“ czímű lapban látott napvilágot 33 prózai és 35 költői 
mü. A kör márczius 15-kének alkalmából egy költői s egy prózai 
műre pályázatot hirdetett A beérkezett 6 pályamű közűi a kikül
dött bizottság Penyáska prózai és Wolf költői müvét találta kitün
tetésre méltónak s a szerzőknek 1 0 -1 0  korona jutalomdíjat osz
tott ki, egyet a maga pénztárából, másikat ns. Haviár Dani ügyvéd 
és felügyelőségi tag úr ajándéka gyanánt. Az év vége felé (május 
24) rendezett a kör a tanulók segélyező egyesülete javára Liska 
János tanár úr betanítása és vezetése mellett egy színi előadást, 
eljátszván Plautus „Captivi“ czímű classikus szabású antik vígjá
tékát. A nyilvános ünnepélyeken és előadásokon Szarvas lelkes 
közönsége nemcsak jelenlétével, de többször elismerésével is mél
tányolta az ügyesebb közreműködőknek föllépését és szereplését.

Az Önképzö Vajda körnek vagyona év zártakor pénzben 95 k. 
38 f. mely Összeg takarékpénztári betét gyanánt van kezelve. Az 
önképző könyvtárának ez évi gyarapodása 48 mü 50 kötetben. E 
szerint ma e könyvtár 869 művet tartalmaz 1080 kötetben. E mel
lett használták az Önképzö Vajda-kőr tagjai a főgymnasium nagy 
könyvtárát is, mely szabott napokon a tanúlók tanulmányi érde
keit szolgálni van hivatva. Különben az ifjúságnak ezen önképzési 
törekvéseit mindenben és mindenkor nem kizárólag az elérhető 
siker, hanem egyszersmid és főként a lelkes vállalkozás és köte- 
lességhü szolgálat mértékével fogja mérlegelni az, ki a tanulóság 
sokoldalú művelődése iránt komolyan érdeklődik.

4. Franczia nyelv, Bár a főgymnasium kormányzósága Kutlik 
Endre tanárt megnyerte a franczia nyelv tanítására, s a vállalkozó
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többször hirdette az év elején, hogy kezdők és haladók számára 
tanfolyamot nyit, mégis oly csekély számmal jelentkeztek a ta
nulók, hogy a tanítást abban kellett hagyni. Nem is a kellő érdek
lődés hiánya, hanem inkább a heti órák nagy száma s az otthoni 
feladatok folytonossága lehet oka annak, hogy nehány év óta ezen 
modern világnyelv tanulására oly kevesen vállalkoznak. Megérde
melné a művelődés ezen gyakorlati kérdése, hogy vele foglalkoz
zunk s ha másként nem lehet, inkább ingyenes oktatás fölajánlá
sával is megkönnyítsük a tanulóságnak e modern világnyelv lehető 
elsajátítását.

5. Gyorsírás, két csoportban heti 1—lóra a Gabelsberger- 
Markovics-féle rendszer szerint. Béiratkozott 27 kezdő és 6 haladó 
a III—Vili. osztályokból. Sajnos, hogy a kezdőknek körülbelül egy- 
harmada csekély kitartást tanúsított s a Il-ik félévben elmaradt. A 
kezdők hevégezték a levelező-, a haladók a vitaírást Forrai S. 
tankönyve szerint. Évi tandíj 4 trt. A gyorsírók köre tagja volt a 
fővárosi országos egyesületnek. Tanár: Sárkány.

6. A szabadkézi rajzra, hetenkint 2 órában járt 21 tanuló. 
Évi díjban 6 frtot fizettek fejenkint. T an ár: Sziráczky.

7. Díszlorndzók 70 főnyi csapata iskolai ünnepélyek, majális 
és évzáró vizsgálat alkalmával mutatta be a tanulmányon és foly
tonos gyakorlaton alapuló erő gyarapodását és ügyességét a közön
ség előtt. A kiválóbbak jutalmakkal is ki voltak tüntetve, miről az 
„Évi események“ czímü rovatban részletesen számolunk. E csapat 
kivételesen és alkalomszerűleg heti 2 órában gyakorolta magát. 
T anár: Oláh.

8. Tanulók segélyzö egyesülete. A múlt tanévben megalakult 
segélyző egyesület a f. évben továbbfejlődve és gyarapodva végezte 
nemes működését. Alakuló közgyűlését 1899. szept. 7-én tartotta 
meg Sárkány Imre tanár elnöklete mellett, melyen megválasztatott 
a f. évi tiszti kar, még pedig jegyzővé Sárossy József Vili., gond
nokká Eichardt József VIII., pénztárosokká Belopotoczky István és 
Halász Gyula VII. o. tanulók. A következő napokban minden osz
tály megválasztotta kebeléből 3—3 választmányi tagját. A választ
mány kétszer tartott ülést (1899. szept. 28 és. és 1900. jan. 29-én) 
s határozott a segélyzés czéljából beadott kérvények felett, mely 
határozatai a tanári kar állal jóvá hagyatván, összesen 50 tanuló 
részesült 552 kor. segélyben. (A részletes felsorolást lásd alább a 
jótéteményesek rovatában.) Az egyesület rendes bevételét képezik 
a tőkésített vagyon kamata, a tagok tagsági díjai s a javító vizs
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gálati díjak; szépen gyarapodott tőkéje a két felső osztály által 
májusban rendezett műkedvelői előadás tiszta jövedelme s a ma- 
jálisi bevétel á lta l; továbbá kegyes adományokkal növelték a z t: 
tek. Burger Frigves gyógyszerész úr 100 koronás alapítványnyal, 
mélts. Bánhidy Sándor báró úr 20 kor. tek. Hajas József ügyvéd 
úr 20 kor. és tek. Dobos Adolf táncztanitó úr 10 kor. adomány
nyal, kiknek az egyesület e helyütt is hálás köszönetét nyílvánítja.

Az egyesület f. évi teljes bevétele június 18-ig 1837 kor. 53 
fill, kiadása 552 kor. vo lt; tőkésített vagyona e napon 6668 kor. 
98 fill. Az évi vagyonszaporodás 1285 kor. 53 fill.

9. Vívást tanúlta heti 2 órában 10 tanuló az őszi és téli hó
napokon. — Fizetett fejenként tanítás, vivószerek és kivilágítás 
czímén mindenki 10 forintot. T anár: Oláh.

10. A protestáns tanulóság önkéntes adakozásával támogatta 
a Luther társaságot és az egyetemes evang. egyházi gyámintézetet. A 
gyámintézetnek az összes ág. h. ev. tanulóság évek óta adakozó 
tagja, bár a létszám évi ingadozása eddig aligengedé, hogy gyám
intézeti fiók-egyletté szervezkedjünk, holott a protestáns főgymna- 
siumok értesítői azt mutatják, hogy más tanintézetek a szervezke. 
désben — nem az évenkénti adakozásban — bennünket megelőz
tek. A vallás tanár feladatává tette a tanártestület, hogy az ág. h. 
ev. tanulóságnak gyámintézeti fiók-egyletté szervezéséről mielőbb 
tervet készítsen s ha ezen mnnkálat a kormányzóság helyeslését 
kinyeri: akkor a jövő tanévben a fiók-egylet életbe lép.

Különben a fentebb vázolt munka körében az alkalmazott 
tanerők az alábbi táblás kimutatás szerint következőleg osztoztak:
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Cß I . II. III. IV.

1 Benka Gyula
ig a z g a tó  ta n á r .

— — —

2 Chovan Károly
re n d e s  ta n á r .

— — fö ld ra jz  2 la tin  6

3 Eisert Árpád
h e ly e t te s  tan á r .

— —
m a g y a r  3 

la t in  6 
n é m e t 4

—

4 Fertig Alajos
r. ta n á r ,  o sz tá ly fő  a V II. — m a g y a r  5 — • —

5 Kutlik Endre
r. ta n á r , o sz tá ly fő  a I I .

— la t in  7 — —

6 Levius Ernő
b e já ró  zen e -én ek  ta n á r .

Ö n k én te sen  v á lla lk o z ó k n a k  ta n í t ja  az 
ö sszh an g o s én ek lé s t s v e z e ti a  ta n u ló k  

dalosK örét, h e ti  2—4 órában ,

7 Liska János
r. ta n á r ,  o sz tá ly fő  az I.

la t in  6 — — —

8 Melis János
re n d e s  v a llá s  ta n á r .

v a llá s  2 v a llá s  2 v a llá s  2 v a llás  2

9 M ocskónyi József
r. ta n á r ,  o sz tá ly fő  V III . — — — —

10 Neum ann Jenő
r. ta n á r , o sz tá ly fő  az V.

— szám tan  4 — szám tan  3

11 Oláh Miklós
r .  to rn a ta n á r .

to rn a  2 to rn a  2 to rn a  2 to rn a  2

12 Plenczner Lajos
r. ta n á r ,  o sz tá ly fő  a IV

fö ld ra jz  3 
te rm észe t 

ra jz  2
fö ld ra jz  4 —

ném et 3 
á sv á n y t 3

13 Sárkány Imre
r. ta n á r ,  o sz tá ly fő  a I I I .

— — tö r té n e t  4 tö r té n e t 3

14 Saskó Samu
h e ly e t te s  ta n á r .

szám tan  4 — szám tan  3 m ag y ar 4

15 Sziráczky Gyula
r . ra jz ta n á r

ra jz  3 
szép írá s  1

ra jz  3 
szép írás 1 ra jz  2 ra jz  2

16 Udvardy Sándor
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m a g y a r  5 — — —

Az osztályok heti ó r á i :
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28 28 28
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ÍKag^ar stilfelactaáirpol^.
V. o sztá ly .

Vezető: Fertig.

Búcsú a szülői háztól. — Levél egy barátomhoz. A Luther- 
társaság fogadtatásáról. — Tompa Mihály „Árokháti Lőrincz“ ez. 
költeményének prózába való áttétele. — A réten. — „Megfagyott 
gyermek“ ez. költemény prózába való áttétele. — A szülök iránti 
szeretetről (olvasmányok alapján). Arany V. László ez. balladájá
nak méltatása. — A ballada és a románcz közti főbb külömbsé- 
gek. — Az iskolai év végén.

VI. o sztá ly .

Vezető: Udvardy.

Az ősz és tavasz hatása az emberre. Valamely olvasott re
génynek, novellának vagy eposnak tartalma. Portia jelleme 
Schakespeare Julius Caesárjában. A történet tanulása érdekes és 
fontos. Kölcsey „Mohácsának“ gondolatmenete. Beszéd Kossuth 
Lajos halálának évfordulója alkalmából. Az élet a legnagyobb ta
nító-mester. Mikre van szüksége a jó szónoknak.

V II. o sztá ly .

Vezető: Fertig.

j A kevélység meggátlója az erénynek. — A tragikum és a

I T T .
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komikum közti külömbség. — Bánk-bán jelleme és tragikuma. — 
Az önhittség káros. — Kire mondhatjuk, hogy szegény ? Zrinyí- 
ász egy énekének hexameterekbe való áttétele. — Hazádnak ren
dületlenül légy híve, oh magyar. (Chria). A lelkiismeret hatalma. 
— Műfordítási kísérlet.

Nyelvében él a nemzet. — A vallás a nemzet életében és 
irodalmában. — Beszéd egy elhunyt pályatárs halálára. — A test 
és lélek kölcsönhatása. — Maradandóbb emléket állít hősének a 
költő, mint a művész. — Mikes és Kármán összehasonlító jellem
zése. — Hazánk állapotának rajza Katona „Bánk-bán“-ja alapján. 
— Őrizd meg becsületedet.

V III osztá ly .

Vezető: Udvardy.
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T anítóképzés a főgym nasium  négy fe lső  osztályával kapcsolt 
szervezetben  az 1899— 190 0  tanévben.

A) Tájékoztató.

A szarvasi ág. hitv. ev. tanítóképző önállósítása évek óta ki
tűzött czélja a fentartó testületnek. E czélhoz azonban — anyagi 
erőtlenségünk miatt — csak csigalépéssel közeledünk. Mennél érez
hetőbb anyagi szegénységünk, annál több türelemmel kell hordoz
nunk — kivált nekünk tanárokúi működőknek — a felelősséget, 
mely onnan származik, hogy a törvény követelményeinek alig 
megfelelő jelen szervezetben kell a protestáns néptanitóképzés ügyét 
szolgálnunk addig is, mig helyzetünk ezen intézetnek czélszerűbb 
szervezését és kifejlesztését lehetővé teszi.

Ma csaknem zátonyra jutottunk és megfeneklettünk.
A fentartó egyházmegyék saját önálló szervezkedésük nehéz

ségeivel küzdve, az általuk 1860-ban létesített szarvasi felekezeti 
tanítóképzőjük érdekében újabb anyagi áldozatot hozni vonakod
nak, — tán nem is bírnak. A Bányai Egyházkerület bár évi segé
lyével hozzá járul ez intézet fentartásához, maga is sokféle köte
lezettség alatt áll s az évi segélyezés állandósítását is csak a fen
tartó egyházmegyék sokszoros sürgetésére mondotta ki tavalyi 
közgyűlésén. Az egyetemes gyűlés a pozsonyi theologiai akadémia, 
az eperjesi jogakadémia s az újabb eredetű kerületi polgári leány
iskolák segélyezésével terhelve, ma a szarvasi felekezeti tanitóképző 
intézetért alig tehet valamit. Az egyházi közalap, melynek másod
sorban feladata volna a vergődő protestáns tanintézetek évi segé
lyezése, ma a papi congrua teljes életbe léptetése előtt még a papi 
segélyezés, papi nyugdíj, egyházi közigazgatás érdekében hozván 
tetemes évi áldozatokat, a tanítóképzőkért vajmi keveset tehet. A 
felekezeti érdekektől sokkal távolabb álló állam pedig, bár türelmes 
jó akarattal nézi a felekezeti tanítóképzés ügyét s az intézetek



szervezetének megítélésénél nem ragaszkodik a törvény betűihez, 
a felekezeti tanítóképző intézetek anyagi helyzetének könynyítéséro 
— mint mondani szokás — fedezet hiányában semmit sem tesz.

De ezen kedvezőtlen körülmények között is éltet és áthat 
bennünket azon meggyőződés, hogy mig vannak féltékenyen őrzött 
és nagy évi megterheltetéssel fentartott protestáns felekezeti nép
iskoláink, addig a felekezeti tanítóképzés ügye el nem ejtendő. 
Ellenkezőleg. A helyesen felfogott közérdekek sorrendje is azt 
sürgeti, hogy a protestáns hívek adófdléreiből előbb mozdítsuk elő 
a tanítóképzés ügyét, mely közelebbről érdekli az adózók összes
ségét s aztán — ha telik — segélyezzük az egyes társadalmi osz
tályok és kisebb érdekcsoportok különleges kiképzését szolgálni 
hivatott szakintézeteket. E meggyőződés irányzó befolyása alatt 
anyagi helyzetünk javulásának reményében még ma is várakozó 
álláspontot foglal el a szarvasi felekezeti tanítóképző intézet; bár 
az intéző körökben fokozódik a türelmetlenség és csíiggedés, mely 
már ismételve azon indítványnak adott kifejezést, hogy tán idő
szerű lenne felhagyni a további küzdelemmel s feloszlatni ez in
tézetet. Bizonyos az, hogy 5—6 rendes szakképzett tanár fokoza
tos alkalmazása lenne a tanítóképző önálló kifejlesztéséhez az első 
lépés. Bizonyos az is, hogy a rendes tanárok évi díjazása, kor
pótléka, nyugdíja, oly tetemes évi jövedelem biztosítását igényelné, 
melynek ma alig egy harmadával rendelkezünk. De e szomorú 
helyzetben némi megnyugtatást adhat a múlt tapasztalata, mely 
csaknem minden keletkező protestáns tanintézetünk olyan küzdel
mes ifjú koráról tesz említést, melyet anyagi nyomasztó szegény
ség mellett csak a jövőben vetett remény és a vállalat életképes
ségében gyökerező hit tartott főn a megpróbáltatás perczeiben. 
Gondoljunk csak a szarvasi főgymnasium keletkezésére. Mondhatni 
csaknem semmiből teremtette azt a közművelődés érdekei iránt, 
szeretettel viseltető protestáns hitbuzgóság. És ma mégis él, fejlik, 
virágzik, erősödik, s emlékoszlop gyanánt dicsőíti a sok megpró
báltatásban is megálló protestáns kitartást. Ezen tapasztalatra 
gondolva, ha időszerűnek látszanék is, nem lenne hozzánk illő ha
marosan feladni a helyzetet csak azért, mert ma az nem kedvező.

Ezen tájékoztatást azért bocsátom előre, hogy ennek figye
lembe vétele mellett inkább lesz megérthető a tanítóképző alább 
vázolt munkaköre, mintha azt a törvényes követelmények madár
távlatából az ügyszerető theoria szemüvegén át nézzük és vizs
gáljuk.
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B) Tanszemélyzet.

A tanítás munkáját végezték a tanítóképzőben :

1. Benka Gyula, ki a tanítóképző igazgatói teendőit is ellátta.
2. Lévius Ernő helyettes tanár,
3. Papszász Gyula helyettes tanár és
4. Margócsi Gyula. Ez utóbbi, mint a tanítóképzés érdekében 

fentartott gyakorló iskola vezértanitója, főleg a képzőbeliek gya
korlati ügyesitésével foglalkozott.

A mennyiben pedig a vallástant, a természetrajzot, a termé
szettant, a tornázást, rajzolást, egészségtant a képzősök a gymna
sium megfelelő osztályaiba járó ifjakkal együtt tanulták, annyiban 
szívességből kisegítő tanárok gyanánt befolytak a tanitóképzöbeliek 
oktatására.

5. Dr. Belopotoczky György orvos,
6. Chovan Károly,
7. Melis János gymn. vallástanár,
8. Plenczner Lajos,
9. Oláh Miklós torna és

10. Sziráczky Gyula gymnas. rajztanár.

C) Tanulóság.

A tanitóképző intézet növendékei voltak:

I. o sztá lyb an .

Dudás János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Garay Soma ág. h. ev. „ „
Lukoviczky András ág. h. ev. Csaba „
Neubauer János ág. h. ev. Liebling, Tcmesm.
Pettkó István ág. h. ev. Buziás, Temesm. Kilépett.
Süveges Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

MAGÁNTANULÓK:
Freitag Róza ág. h. cv. Csorvás, Békésm.
Kemény Ilona ág. h. ev. Mezőberény, Békésm.
Kovács Pál ág. h. ev. Orosháza, „
Szrnka Anna ág. ev. Szarvas, „

Összeg : 10.
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II. osztályban .

Greksza György ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Kondacs István ág. h ev. „ „
Konyecsny János ág. h. ev. Csorvás, „
Kozsuch István ág. h. ev. Szarvas, „
Kozsuch János ág. h ev. „ „

Összeg: 5.

III. o sztá lyb an .

Baranyai Sándor ág. h. ev. Orosháza, Békésm.
Brachna Gábor ág. ev. Szarvas, „
Hanó János ág. h. ev. „ „

MAGÁNTANULÓK:

Margócsi Emmi ág. h. ev. Aszód. Pestm.
Ploy Irén ág. h. ev. Körmöczbánya, Barsm.

Összeg : 5.

IV. osztá lyb an .

Janovszky György ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Rohoska Jenő ág. h. ev. „ „
Supkégel Emil ág. h. ev. Orosháza, „

MAGÁNTANULÓ:

Mihálfi Hona ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Összeg: 4. 

Végösszeg : 24.

D) A tanítóképző négy osztályos elemi gyakorló iskolájában

I. elem i osztá lyb an

Boros Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Farkas Mihály ág. h. ev. „ „ Kilépett.
Kapus Lajos ev. ref. „ „
Laukó Pál ág. h. ev. „ ,
Marsai János ág. h. ev. „ „
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Melian János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Mészáros Jenő ev. ref. „ „
Neumann István ág. h. ev. „ „
Oláh Sándor ev. ref. „ *
Salacz József r. kath. „ „

Összeg: 10.

II. elem i osztá lyban .

Cséke Gyula ev. ref. Szarvas, Békésm. Meghalt.
Elefánt Lajos ág. h. ev. „ „
Janurik Pál ág. h. ev. „ „
Konyecsny János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Magyar Zoltán ev. ref. „ „
Misik István ág. h. ev. „ „
Moravcsik Dezső ág. h. ev. „ „
Oláh István ev. ref. „ „
Sápszki Pál ág. h. ev. „ „
Töröcsik József ág. h. ev. „ „

Összeg: 10.

III. elem i osztá lyb an .

Baghy Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Boros Pál ág. h. ev. „ „ Kilépett.
Gajevszky Dezső r. kath. „ „
Hajas András r. kath. „ „
Hajas Béla r. kath. „ „
Holub Mihály ág. hitv. ev. „ „ Kilépett.
Karanesy István ev. ref. „ „
Kelement Mátyás ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Kondacs Lajos ág. h. ev. „ »
Korik János ev. ref. „ „
Kovács Pál ág. h. ev. „ „
Krcsmárik Gyula ág. h. ev. „ „
Lendvay József ev. ref. „ » Kilépett.
Opauszky János ág. h. ev. „ „
Páll János r. kath. P.-Tompa, Csanádm.
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Sárkány György ág. h. ev. Szarvas. Békósm.
Skorka Pál ág. h. ev. „ „

Összeg: 18.

IV. elem i osztá lyb an .

Benczúr György ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Frcska János ág. h. ev. „ „
Holéczy Barna ág. h. ev. „ „
Holub György ág. h. ev. „ „
Janurik Pál ág. h. ev. „ „
Krcsmárik Pál ág. h. ev. „ „
Krebsz Vilmos r. kath. „ ,,
Lestyan Pál ág. h ev. „ „
Megyeri Gyula ev. ref. „
Mészáros Tiborcz ev. ref. „ „
Nycmcsok István ág. h. ev. „ „
Placskó Samu ág. h. ev. „ „
Podani Lajos ág. h. ev. „ „
Povázsay Pál ág. h. ev. „ „
Rohoska Gyula ág h. ev. „ „
Sail Mátyás r. kath. „ „
Salacz Béla r. kath. „ „
Szarka Gyula r. kath. „ „
Takács Gyula r. kath. „ „
Tarek József r. kath. Szerencs, Borsodm- 
Válkovszky György ág. h. ev. Szarvíis, Békésm. 
Varga Sándor ev. ref. „ „
Vitalis Pál ág. h. ev. „ „

Összeg: 23. 
Végösszeg : 61.

S) Gt tanítóképzőben végzett tantárgyak
vázlata,
I. osztá ly .

a) A gymnasium V. osztályával a képző ez osztálybeli nő 
vendékei együtt hallgatták a vallást, a természetrajzot, a rajzot cs 
tornát. (Lásd HI. ez. V. o.) Külön tanúlták:
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6. a magyart, heti 3 órában. Rendszeres magyar nyelvtan 
dr. Szinnyei József kézikönyve alapján. Olvasmányok tárgyi magya
rázatokkal és nyelvtani elemzéssel Kiss-Komáromy-PéterlTy-féle 
olvasókönyv I. kötetéből. Költemények könyv nélkül. Kéthetenként 
egy-egy Írásbeli dolgozat a feldolgozott tananyag köréből, azonkívül 
átalakítások és leírások. Tanár: Papszász.

c) a zenét, nevezetesen zongorázást, heti 3 órában. Hangszer, 
hangjegy, vonalrendszer, kulcsok, ütenynemek stb. ismertetése. 
Hangközök és ezek módosítása, a dur és moll scálák; ezek kép
zése és ujjrakása. Könnyű ujjgyakorlalok. Bartalus J. „Előkészítő 
zongoraiskolájá“-ből 60 gyakorlat és Czerny „Wiener Lehrmeister“ 
I. füzete. T anár: Levius.

II. o sztá ly .

a) A gymnasium VI. osztályával a képző ezen osztálybeli 
növendékei együtt tanúlták a vallást, a természetrajzot, a rajzolást 
és tornázást. (Lásd III. ez. VI. o.) Külön tanúlták:

b) a magyart, heti 3 órában. Stilisztika dr. Gőőz József kézi 
könyve szerint. Lehr : Arany Toldi-ja tartalmilag és szerkezetileg 
Verstan. Közéletbeli fogalmazványok. Költemények könyv nélkül. 
Havonként Írásbeli dolgozatok. Közéletbeli fogalmazványok készí
tése. Tanár: Papszász.

c) a zenét nevezetesen zongorázást heti 3 órában. Fokozato
san nehezebb uj gyakorlatok. A 12 dur és moll scala, ezek hár
mas hangzatai és a chromatikus skála három nyolezadon át. A 
hangközök fajai, megfordításai. A hármashangzat ennek négy neme 
és megfordításai. Az uralgóra épített négyes hangzat. Cserny „W.
L.“ II. füzete. Bertini preludjeinek I. füzete. Buchmüller F. Melo
dische Übungsstücke négy kézre. Tanár: Levius.

A z I. II  osztá ly  eg y b ev o n v a  ta n ú lta :

a) a földrajzot, heti 3 órában. Az európai országok földrajza. 
Térképrajzolás. Kézikönyv: dr. Márki Sándor földrajza I. rész. Fi
zikai földrajz : a szárazföld, a tenger, a légkör. Kézikönyv: Báló- 
Miklós-féle Csillagászati és fizikai földrajz elemei Tanár: Papszász.

6. a német, heti 2 órában. Főnév — melléknév és ejtegeté
sük. Számnév. Igeragozás. Határozók, elöljárók. Nehány költemény, 
betanulása. Havonként 2 írásbeli dolgozat a tanultak ismétlése és
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alkalmazása czéljából. Olvasmányúl és kézikönyvül Felsmann Jó
zsef „Német nyelvtan.“ T anár: Levius.

c) a hegedűlést, heti 1 órában. Még pedig a kezdők és hala
dók érdekeit tekintve: I. osztály-ban gyakorlatok egy húron. Fo
konkénti haladásban mind a négy húron. Térközök feletti gyakor
latok. Kötött és staccato hangjegyek. Skálák különböző rythmikai 
beosztással Cliorálok. Kézikönyv: Huber K. „Hegedűiskolája.“ II. 
osztályban a gyakorlatok folytatása. Uj és csukló gyakorlatok. Sin- 
cope. Skálák. Chorálok Huber K. hegedűiskolájának 80 gyakorlata. 
Tanár: Levius.

I l i  osztá ly .

a) A gymnasium VII. osztályával együtt tanulta a vallást a 
természettant, az egészségtant, a rajzolást és tornázást. (Lásd III. 
ez. VII. o.) Külön tanúlta:

b) a magyart, heti 2 órában. Góbi Imre Poétikája alapján a 
költői műfajok elmélete és történeti fejlődése. Nagyobb olvasmá
nyok: Zrinyiász. Bánk-bán. Havonként Írásbeli dolgozatok. Tanár: 
Papszászz.

c) a történetet, heti 2 órában. A keleti népek és birodalmak. 
A görögök és rómaiak története. A népvándorlás és uj országok 
keletkezése A keresztes hadak kora. A középkori intézmények 
bomlása. A felfedezések és reformatio kora. A korlátlan királyi 
hatalom kora. A franczia forradalom és császárság. A legújabb 
kor napjainkig. Kézikönyv: Dr. Ribáry-Varga Világtörténete. T anár: 
Papszász.

d) a zenét nevezetesen zongorázást, heti 2 órában. Az összes 
dur és moll skálák négy nyolezadon át ellentett irányban, az ösz- 
szes hármas és domináns négyes lmngzatok valamint azok meg
fordításai tört accordokban négy nyolezadon át. Czerny 100 gya
korlata. Bertini „Etndes“ I. füzete. Tanár: Levius.

e) az orgonázást, heti 1 órában. Harmincz egyházi ének és 
több praeludium Szügyi S. és Kinek C. praeludium gyűjtemé
nyeiből különös tekintettel a „Legato“ gyakorlására. Tanár: 
Levius.

f) az összhangzattant. Előismeretek. Az eddig tanultak ismét
lése. A négyes hangzat és megfordításai, feloldása, összekapcso
lása. Szólamvezetés. Szűk- szétszórt szerkezet. Tilos menetek. Kézi 
könyv: Major J. Gyula „Összhangzattan“. Tanár: Levius.

■



IV. osztály.

a) A gymnasium VIII. osztályával ez osztálybeli képzősök 
együtt hallgatták a vallástant, a természettant, az egészségtant és 
együttesen gyakorolták a rajzolást s tornázást (Lásd III. ez. VIII. 
o.'j külön tanúlták :

b) a magyart, heti 2 órában. A magyar nemzeti irodalom 
történetének rövid ismertetése, a jelesebb irók müveiből vett sze
melvények olvastatásával: Kézikönyv: Dr. Szántó K. A magyar 
nemzeti irodalom története és Olvasókönyv az irod. történethez. 
Havonként írásbeli dolgozat. Tanár: Papszász:

c) a történetet, heti 2 órában. Magyarország történelme, tekin
tettel az alkotmány és művelődés fejlődésére. Kézi könyv Király 
P á l: Magyarország története. T anár: Papszász.

d) a zenét, nevezetesen zongorázást, heti 1 órában. Skála 
gyakorlatok harmad, hatod menetekben gyorsított ütenyben. Czerny 
„Schule der Geläufigkeit“ I. füzete. A haladottabbak Czerny Sch. 
d. G. IV. füzetét és Cramer „Etudes“ I, füzetét játszották. Tanár : 
Levius.

e) az orgonálást, heti 1 órában. Egyházi énekek elő és köz
játékokkal. Zárlatok. Pedál használat. Kézikönyv : R itter: „Pedál 
gyakorlatok“. Szügyi „Praeludium gyűjtemény“ Chovan K. Choral- 
gyüjtemény. Tanár: Levius.

f) az összhangzattant, heti 1 órában. A harmadik osztály anya
gának ismétlése. Melléknégyes hangzatok. A szűkített négyes hang- 
zat. A zárlat és fajai. Ötös hangzat- Összhangosítás. Kézikönyv 
Major J. Gyula „Összhangzattan“. Tanár: Levius.

A III. és IV. o sz tá ly  egy b ev o n v a  ta n ú lta :

a) a nevelés és tanítás történetét s utóbb a népiskola szervezet
tanát heti 4 órában. K. könyvül szolgált az első tantárgynál Dr. 
Kiss Áron műve, az utóbbinál a tanár hektographikus sokszorosí
tásban kiadott füzetei. Tanár: Benka.

b) a számtant, heti 2 órában. Mocnik-Schmidt számtana alap
ján. Egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel való szá
molás. A számok oszthatósága. Rövidítések, egyszerű és összetett 
viszonyok és arányok. Tanár: Papszász.

c) az alkotmánytant, heti 1 órában. Államhatalom. Államforma, 
alapvető törvények. A király. Országgyűlés. A kormány. A helyi
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kormány és önkormányzat. Igazságszolgáltatás. A véderő. Az álíam 
háztartása. Közgazdaság. A vallás és közoklatás ügy. K. k. Jánosi- 
Baconi: Alkotmánytan, Tanár : Papszász.

d) a németet, heti 2 órában. A nyelvtan rövid ismétlése. Mon
dattani olvasmányok. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Kézikönyv 
Felsmann J. „Német nyelvtan“ és Endrei Ákos „Német stílusgya
korlatok“. Tanár : Levius.

e) a hegedűlést, heti 1 órában. Nehezebb kivitelű gyakorlatok. 
Kettős fogások. Cbromatikus skála. Kétszólamú gyakorlatok. Cho- 
rálok és Huber K. „Hegedüiskolájának“ 115 gyakorlata. Tanár: 
Levius. Végül:

az I II  III es IV. o sz tá ly  eg y ü ttesen  tanulta  .

a) az éneklést heti 1 órában. Hangképzés. Hangközök. Ütenye- 
zés. Rythmikus gyakorlatok másod, harmad, negyed, ötöd, hatod, 
heted ugrásokkal. Chromatikus skála. Kézikönyv : Bartalus István 
„Ének tanítási vezérfonala“ és Abt Ferencz „Gyakorlati énekisko
lája“. Egyházi énekek és két-három szólamé ének kísérletek. A 
tanitóképzöbeliek ezenkívül hetenkint kétszer részt vettek a tanulói 
dalkar tanulmányaiban, hol szóllamokba beosztva gyakorolták az 
összhangos karéneklést.

b) a kátéismét, heti 1 órában előkészületül a protestáns népis
kola vallástanitásához. Tanár: Margócsy.

c) látogatták minden óraközön a gyakorid iskolát, jegyzeteket 
vezettek az oltani tapasztalatokról s a két felső osztálybeliek alapos 
előkészület, kidolgozott tanítási tervezet és annak kölcsönös bírálata 
után a gyakorlati tanítással is próbálkoztak s kisegítők gyanánt a 
helybeli tanító urak cgyíkét-másikát részletesen vázolt munkaterv 
alapján helyettesitgettélr. A gyakorlati képzésben, kivált az egyes 
tantárgyak tanórákra szabott módszeres feldolgozásában vezette, 
oktatta, bírálta s utasitgatta a képzöbeliek életbe átlépendő csapatát 
Margócsy Gyula, mint a tanítóképző intézet gyakorló iskolájának 
vezetője.

E vázlatos kimutatás megértéséhez még csak azt kell hozzá 
adnunk, hogy a tanítói szakképzésre, tartozó tantárgyak és gyakorlati 
ügyességek itt nem említett tanulmányai a jövő tanévben vétetnek 
majd elő s így az osztályok együttes tanítása mellett minden növen
déke az intézetnek tamilja lélektani alapon a neveléstant, általános
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tanitástant, népiskolai módszertant, gazdaságtant stb. azon tanévek 
alatt, melyben az intézetet látogatja.

A tanfolyamokat kellő sikerrel végzők aztán képesítő vizsgálat
hoz járúlnak. Ez írásbeli és szóbeli vizsgálat felöleli mind azon tanúl- 
mányokat és gyakorlati ügyességeket, melyeket a tanítóképzés az 
1868. XXXVIII. közoktatási törvény értelmében a leendő tanítótól 
megkíván. Ezen képesítési vizsgák a kormányzó testület elnökségé
nek vezetése s rendesen a kir. tanfelügyelő jelenlétében folynak le s 
intézik azt a képzöbeli és gymnasiumi azon tanárok, kik a tanítókép
zőben tanításban osztoznak. E vizsgálatok nyilvánosak.
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T a n e g z ^ ö z ö l ^  e z  é v i  g y a r a p o d á s a .

A.) A főgymnasiumi könyvtár.
Az aradi ág. h, ev. egyház 1899. évi jelentése 1 k. 1 drb.
Balázs István dr. A kolozsvári piaczi tej egészségügyi szem

pontból 1 k. 1 drb.
Beksies Gusztáv. A magyar politika uj alapjai 1 k. 1 drb.
Bodley John Eduard Courtenay f. Darvai Mór átnézte Angyal 

Dávid Francziaország 1 k. 1 drb.
Bodnár Lajos Földrajz II. Európa, Ázsia, Afrika 1 k. 1 drb
Bolle János A selyemtenyésztés Japánban 1 k. 1 drb.
A Budapesti m. k. áll. felső ipariskola értesítője 98/9 1 k. 1 drb- 

„ kel. kér. akadémia ért. 98/9 1 k. 1 drb.
C. Julius Caesar magy. Hittrich Ödön dr. Gommentarii de bello 

Gallico ez. műből szemelvények 1 k. 1 drb.
M. Tullii Ciceronis magy. Heinrich G- d. LaeliusDe amicitia 

1 k. 1 drb.
M. Tullius Cicerónak I. II. XIV. Philippikája magy. Jánosi B 

1 k. 1 drb.
M. Tullii Ciceronis pro A. Licinio Archia or. magy. Dr. Kapossi 

Lucián 1 k. 1 drb.
Csiky-Kolozsváry Corpus Juris Hungarici 1000—1526, 1526— 

1608, 1899. Pótfüzet 1836-1898. 4 k. 4 drb.
Csánki Dezső dr. Magyarország tört. földrajza II. III. k. 2 k. 2 drb.
Dante Alighieri ford, és m. Szász Károly A paradicsom 1 k. 1 drb.
Dézsi Lajos dr. Magyar iró- és könyvnyomtató a XVII sz. 1 k. 1 db 

„ „ Pápai Páriz Ferencz (1649—1716) 1 k. 1 drb.
Dorner Soma Az élet családja 1 k. 1 drb.
Endrei Zalán Ilona királynő tört. dráma 3 f. 1 k. 1 drb.
Fiáth Ferencz B. Életem és Élményeim I—II. k. 1 drb.
Fináczy Ernő dr. A magyarországi közoktatásügy története 

Mária Therezia korában 1 k. 1 drb.

6



Flammarion Camille f. Kenedi Géza A világ vége 1 k. 1 drb.
Frenyó Lajos A középiskolai ifjúság isteni tisztelete és lelki 

gondozása 1 k. 1 drb.
Gabányi Árpád Pogány magyarok tört. szinmű 4 felv. 1 k. 1 drb.
Geschichte der Wissenschaften in Deutschland 23-ik k. Ge

schichte d. Geologie u. Palaeologie 1 k. 1 drb.
Goedecke-Goetze Grundrisz zur Geschichte d. deutschen 

Dichtung 20—21 füzet 2 k. 2 drb.
Gombos F. Albin Az 1437. parasztlázadás 1 k. 1 drb.
Huber Alfonz átdolgozta Baróti L. átnézte Pauler Gy. Ausztria 

története 1 k. 1 drb.
Hinsenkampf Elemi műszaki mechanika 1 k. 1 drb.
IstvánlTi Gyula dr. A magyar ehető és mérges gombák 1 k. 1 drb
Jánosi Béla Az aesthetika tört. I. A görögök aestbetikája 1 k. 1 drb.
Jelentés a Luther társaság 1898. évi működéséről 1 k. 1 drb.
Jókai Mór Öreg ember nem vén ember 1 k. 1 drb.
Kéry Gyula A magyar szabadságharcz tört. napi krónikákban 

1 k. 1 drb.
Kossuth Lajos Iratai VII. k. 1 k. 1 drb.
Köpesdy Sándor A görög irodalomtörténet synchronistikus 

táblája 1 k. 1 drb.
A m. kir. Honvéd Ludovika Akadémia 1 k. 1 drb.
Madách Aladár Romlott Magyarország (2 példány) 2 k. 2 drb.
A magyar korona országainak 1898. évi külkereskedelmi for

galma 1 k 1 drb.
A magyar korona országainak Mezőgazdasági Statisztikája 

1 k. 1 drb.
A magyar korona országainak Népmozgalmi Statisztikája 

1 k. 1 drb.
Magyar Statisztikai évkönyv 1898- 1 k. 1 drb.
Magyarország tiszti czím és névtára 1900. 1 k. 1 drb.
Magyar Nők. A királyné albuma 1 k. 1 drb.
Marczali Henrik Nagy Képes Világtörténet III—IV. k. 2 k. 2 drb.
Margalits Ede dr. Horvát történeti repertórium 1 k. 1 drb.
Markó László dr. Aesopusi mesék 1 k. 1 drb.
Masznyik Endre dr. Pál apostol levelei 33 —34, 39—40 füzet 

4 k. 2 drb.
Medveczky Frigyes Társadalmi elméletek 1 k. 1 drb,
Mensa Akadcmika Diszkönyve 1898/99. 1 k. 1 drb.
Monumenta Hungáriáé Historica 1 k. 1 drb.
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Monumenta Comitialia Regni Transsilvaniae 1 k. 1 drb.
Dr. Moravcsik Gyuláné A jó tett áldást hoz 1 k. 1 drb. 
Osztrák Magyar Monarchia Írásban és képben 16 k. 16 drb. 
Ovidiusból Szemelvények, m. Csengeri János dr. 1 k. 1 drb. 
Pallas Lexikon 2 pótkötete 2 k. 2 drb.
Paulilc János Az álpróféták 1 k. 1 drb.
Paulik János A válaszúton 1 k. 1 drb.
Petrozsényi áll. seg. közs. algymn. 98/99. 1 k. 1 drb.
Roseth Arnold Latin olvasókönyv Corn. Neposból 1 k. 1 drb. 
Sámuel Aladár Felsőcsernátoni Bőd Péter élete 1 k. 1 drb. 
Sántha Károly Zsivora György, a nagy emberbarát 1 k. 1 drb. 
Schenk Jakab A madárvonulás Magyarországon az 1898-ik 

év tavaszán 1 k. 1 drb.
Schlauch Lörincz dr. Erzsébet királyné emléke 1 k. 1 drb. 
Schwarcz Görög történet I. 1 k. 1 drb.
Simon József Sándor dr. Szemelvények Plafonból 1 k. 1 drb. 
Somló Sándor IV. Istváu tört. trag. 5 felv. 1 k. 1 drb.
Szabó József Az aradi áll. tanítóképző tört. 1895—1899.

1 k. 1 drb.
Szász Károly Attila halála tört. trag. 5 felv. 1 k. 1 drb.

„ „ István vezér tőrt. dráma 5 felv. 1 k. 1 drb.
Szegedi in. kir. áll. főgymn. ért. 1898/99 1 k. 1 drb.
Szentesi ág. h. ev. egyház XV. XVI. 1898. és 1899. évi ért.

2 k. 2 drb.
Szentgyörgyi r. kath. gymn. ért. 98/99. 1 k. 1 drb.
Székely István Ösztön és ész Az állat és ember összehasonlító 

psychologiája 2 k. 2 drb...
Sziklay és Borovszky Magyarország vármegyéi és városai 

Szabolcs vármegye 1 k. 1 drb.
Szitnyai Elek Lélektan és Logika 1 k. 1 drb.
Temesvári áll. főgym. ért. 97/98, 98/99. 2 k. 2 drb.
Tiprai János átdolg. Schuber M. Német és magyar iskolai 

szótár 1 k. 1 drb.
Torontálmegyei közs. és közjegyzői tanf. Évkönyve 98/99.

1 k. 1 drb.
Tóth Béla Curiosa Hungarica Magyar Ritkaságok könyve 1 k. 1 db , 

„ „ Szájrul-Szájra A magyarság szálly igéi 1 k. 1 drb.
Váradi Antal Charitiis... .löcL. szomorujáték 8 felv. 1 k. 1 drb. 
Viláli» I^t-ván Selmecbányái gyógyászati és természettudományi 

egylet 98. évi évkönyve 1 k. 1 drb.
D»
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Warneck Gusztáv dr. ford. Paulik János Mért nines több 
eredménye prédikálásunknak 1 k. 1 drb.

Werbőczy István Corpus Juris Hungarici 1751. 2 k. 2 drb.
„ „ Corpus Juris Hungarici 1779. 2 k. 2 drb.

Zsilinszky Mihály dr. Kermann Dániel ev. püspök élete és 
művei 1663—1740. 1 k. 1 drb.

Az elsorolt művekben a könyvtár 71 művel, 116 kötet, 113 
darabbal szaporodott. Ebből:

Önálló szakmunka 62 mű, 102 kötet, 99 drb. 
Tudományos folyóirat — „ 1 „ 1 „
Vegyes 9 „ 13 „ 13 „

Ehhez jön a folyóiratok s újságok ama gyarapodása, mely a kötés 
folytán mutatkozik 40 kötet, 40 darabban. Értesítőt küldött az 
1898—99-ik iskolai évről 195 iskola, 199 darabban. Ebből uj 
értesítő 6 mű, 9 kötet, 9 darabban.

A gyarapodás vétel, ajándék és csere eredménye. — Az 
ajándékozók között meg kell említenem : Chován Kái'oly főgymn. 
tanár 2 művet, 2 kötet, 2 drbban s azonkívül a Természettudo
mányi Közlöny és Időjárás 1899. évi évfolyamait. Dr. Salacz Oszkár 
2 művet, 4 kötet, 4 drbban, a Vallás és közoktatásügyi minisztérium 
az Osztrák-magyar Monarchia 16 kötetét, a földmi velésügyi 
minisztérium 1 művét, 1 k. 1 drbban. A többi ajándék mű alkalmi 
irat és tankönyvekből mutatványszám. Az ajándék művek összege 
26 mű, 44 kötet 44 drbban. Ezek között a szentesi és aradi ág. 
h. ev. egyház 1899. évi jelentései, a Ludovika Akadémia ismertetése 
és az aradi állami tanítóképző története. — Vétel utján szereztünk 
35 művet, 56 kötet, 54 drbban. A cserekönyvek között csak a 
Szirmay L. Árpád plébános által kárpótlásul adott 4 mű szerepel 
6 kötet, 5 drbban.

A folyóiratok s újságok közül jártak e tanévben : Akadémiai 
Almanach 1899-re, Akadémiai emlékbeszédek, Akadémiai értesítő, 
Archaeologiai közlemények, Athenaeum, Budapesti Szemle, Egészség, 
Egy. Philologiai Közlöny, Ev. családi lap, Ev. egyház és iskola, 
Ev. egyházi szemle, Ev. népiskola, Ért. a bölcseleti tud-ok köréből, 
Ért. a math, tud-ok köréből, Ért. a term, tud-ok köréből, Ért. a 
tört. tud-ok köréből, Ért. a nyelv és széptud-ok köréből, Ért. a 
társadalmi tud-ok köréből, Hajnal, Herkules, Hivatalos Közlöny (2 
példány), Irodalom történeti közlemények, Középiskolai Math. Lapok, 
Magyar irók élete és munkái, Magyar Nyelvőr, Magyar Paedagogia, 
Magyar Tájszótár, Magyar tört. életrajzok, Math és term. tud.
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értesítő, Math. Phys. Lapok, Math, és term. tud. közlemények, Nép
tanítók Lapja, Nyelvtudományi Közlemények, Országos középisk. 
Tanáregyesületi Közlöny, Osztrák-Magyar Monarchia, Prot. egyházi 
és iskolai Lapok, Prot. Szemle, Statisztikai Közlemények. Századok, 
Történelmi Tár.

A gyarapodás végösszege tehát:
Önálló és rendszeres müvekben : 62 mű, 102 k., 99 drb.
Tudományos folyóiratokban: — „ 41 „ 41 „
Vegyesekben (Értesítők s hasonlók): 9 „ 203 .. 203 „____

Összesen: 71 mü, 346 k. 343 drb.
E szerint a könyvtár álladéka 1900. junius 10-én:

Önálló és rendszeres szakmunka: 12392 mü, 14394 k. 13836 drb. 
Tudományos folyóiratok: 187 ,, 1419 „ 1418 „
Vegyesek (Értesítő s évkönyvek):____ 399 „ 4806 „ 4806 „

Összesen: 12978 mü, 20619 K. 20060 drb.
B.) R ég isé g -tá r .

Rendezése folyamatban van. Ennek befejeztekor fog kitűnni, 
hogy az évek óta rendezetlen régiségtárból mit kell majd kiselejtez
nünk Helybeli és vidéki tanulóink ez évben is hordtak össze eddig 
meg nem határozott különböző korbeli pénzeket s érmeket, mintegy 
50 drb. Vettünk a Dr. Füredi Róbert-féle gyűjteményből 2—3 darabot 
s igy a különböző régi pénzek s érmek végösszege ma 2253 drb.

C.) T erm észetrajzi szertár.

Vétel utján beszereztünk : 12 drb. jóféle gombát és 12 drb. 
mérges gomba utánzatot papirmachéből. 2. Arvicola arvalis. 3. 
Lemmus norvegicus. 4. Cynclus arguaticus. 5. Lanius excubitor. 
6. Turdus mcrula. 7. Sylvia hortensis. 8. Hirundo urbica. 9. Formica 
rufa feji. spirituszban. 10. Czinczérek lárváikkal. 11. Szúfélék több 
fontos faj. 12. Mimicry. 13. Hangyaleső élete és fejlődése. 14- 
Pierís crataogi. 15. Papilio machaon. 16. Acherontia atropos. 17- 
Mygale (Madárpók). — Vételár: 145 kor. 40 fill.

Ajándékoztak ez évben : Mészáros Gusztáv járásbiró 2 drb. 
Vipera ammodytes-t, 2 drb. Scorpiso curopeus-t, 4 drb. Ammonites-t 
(3 drb. csiszolt, s nem csiszolt). — Vitális István selmeci lyc. 
tanár 2 drb. kagyló kövületet. — Fecske Pál I. oszt. tan. 1 pár 
fiatal őzbak agancsot — Garay Samu I o. tanító képezdész 1 drb. 
tengeri rák fejtor váz-at. Manner Árpád VII. oszt. tan. 1 drb. termés 
arany (lemezes) Zalatnáról.
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A természetrajzi szertár mai álladéka:
Állatgyüjtomény : 2483 drb. 236836 kor. értékben. 
Növénygyűjtemény : 2108 „ )
25 kötet Koren-féle ) 1G4D40 kor. értékben.

Herbarium: )
Ásvány-közet-kövűletgyiijtemény 1875 drb. 287 08 kor. értékben.
Vegyes apróság :_______________ 70 „ — „
összesen : 6542 drb. és 25 kötet Koren-féle Herbarium 4296'84 k. ért-

D.) Term észettani gyű jtem én y .
Vétel utján megszerezte az intézet a Gigler Béla-féle influentia 

gépet, s a kísérletekhez szükséges anyagokat. Nagyobb összeg uj 
szekrények beszerzésére utalványoztatott.

E.) A  térkép gyű jtem én y .
Vétel utján megszereztük: A magyar korona országainak 

politikai fali térképét Kogutowicz Manó kiadásában 14 k. értékben.

F.) A zen e in té ze t gy ű jtem én y ei s fö lszerelése i.
Három darab kettős hegedű kótatartót vettünk a hegedű

játszók kényelmére s a használatban elrongyollott hangjegyek 
többjét újra átjavittattuk és beköttettük.

G.) A  torn aszerelvén yek
gyarapodtak 8 darab kokusz-matraczczal és három erősen áttüzdelt 
szalmazsákkal, melyek az alaptér felének fedezésére eddig használt» 
de az év elején kiküszöbölt fürészpor helyett a padozat fedezésére 
szükségessé váltak.

H.) A rajzo lásh oz:

megvettük: Nobel, Meichelt, Doll, Bovert, Green, Hermes, Gen- 
gembre, Landser, Lallais, Long és Zveckerttől az összeválogatott 
mintalapokat egyrészt tájképek, másrészt állattanulmányok, gyümölcs 
csoportok rajzoltatására. A 130 mintalap 100 kor. értéket képvisel-

I.) A z  ifjú ság i k ö n y v tá ra k .

A III. és IV. osztályok kis könyvtárai 20—20 korona befek
tetéssel kevés gyarapodást mutatnak ez évben. Az önképzö 
„Vajda-kör“ könyvtáráról már említést tettünk fentebb. (Lásd 
III, B., alatt.)
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Alumneum.
Oláh Miklós éphorus jelentése.

Beíratott ezen tanévben ebédre 146; kimaradt évközben 11; 
létszám tehát évzártakor 135 tanuló. Ezek között 80 koronát fizető 
117; 50 koronát fizető 13; 30 koronát fizető 14; ingyenes a 2 
senior.

Vacsorára 60 korona fizetés mellett beiratkozott az év folya
mán 57 ; évközben kilépett 18; maradt az végén 39; Az 57 be
iratkozott vacsorázó közül ingyenes volt a 2 senior.

Supplicatio  eredm énye.

Szarvas városából befolyt tisztán 96 frt és 27 kr. Éhez na
gyobb összeggel járultak Mikolay Mihály 6 f r t ; a szarvasi ev. egy
ház 5 frt; Haviar Dani 5 frt; Kvacsala Jánosné úrhölgy 5 frt; 
Szarvas közpénztára 5 f r t ; Benka Pál 3 f r t ; Ponyiczki Máté 3 
frt; Gróf Bolza Géza 10 frt; Kozsucli István 5 frt; Dr. Haviár 
Gyula 3 f r t ; és a szarvasi ev. egyház által adományozott 570 kg. 
búza, melynek 43 frt és 89 kr. értéke a befolyt adományok össze
gébe beszámítva nincs.

Arad, Békés, Csanád, és Csongrád megyéből befolyt tisztán 
383 frt. Éhez nagyobb összeggel járúltak: orosházi ev. egyház 3 
frt; Veres József 5 frt; Székács István 5 frt; Harsányi Sándor 10 
frt í N. N. 10 fr t; B.-Csaba község 3 f r t ; Gyulaváros 5 f r t; Ladies 
György 10 frt; Koren Pál 3 frt; csabai ev. egyház5 frt; nagylaki 
takarékpénztár 5 frt; Dr. Laurovits János5 frt; mágocsi uradalom 
10 frt; Dérczy Ferencz 3 frt; Kondoros községe 5 frt; N. N. 3 
f r t; N. N. 4 fr t; tótkomlósi népbank 5 f r t ; egy volt szarvasi diák 
4 frt; Kun Árpád 5 frt; Kristóffy József 5 frt; Nágcl Helén 5 f r t ; 
ifjú Nágel Vilmos 5 frt; idősb Nágel Vilmos 5 frt; Nágcl Károly
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3 frt; Hász Antal 5 f r t ; Urasági kastély 5 frt; Gróf Wenckheim 
Dénes 5 f r t ; szeghalomvidéki takarékpénztár 5 frt; Kárász István 
5 fr t; Rohoska Mihály 3 f r t ; Gyoma községe 3 f r t ; Uj f. varsándi 
ev. egyház 4 f r t ; Fejér György 3 frt ; Báró Solymossy 5 fr t; Barna 
Lajos 5 frt ; Dr. Barabás Béla 3 f r t ; Gajdács Pál 3 fr t; puszta
földvári ev. egyház 3 f r t ; Székács József 3 f r t; Békés-Szentandrás 
község 5 frt ; Öcsöd község 5 frt.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyéből befolyt tisztán 161 frt 33 kr. 
Éhez nagyobb összeggel járultak : Báíó Prónay Dezső 10 f r t ;
Báró Prónay Gábor 3 f r t; Báró Podmaniczky Levente 3 f r t ; özv. 
br. Radvánszky Antalné 3 f r t ; Sárkány József 5 frt.

Tiszamellékről befolyt tisztán 232 frt 17 kr. Éhez nagyobb 
összeggel járúltak: Báró Kőnigswarter Herman 50 f r t ; Cserneczky 
József 5 f r t ; beregszászi hitelintézet 3 f r t; Dessewífy 5 fr t; Dr. 
Bozóky Árpád 10 frt.

Bács-Bodrog megyéből befolyt tisztán 88 frt 09 k r ; Ehéz 
nagyobb összeggel járultak : B.-Almás község 3 f r t ; Ambrózy 5 
frt; Schulpe Vilmos 5 frt.

Gömör, Szepes és Sárosmegyéből befolyt tisztán 89 frt 79 
kr. Éhez nagyobb összeggel járult a feketehegyi fürdőközönség 7 frt.

Komárom, Nyitra, Trencsén, Liptó, Turócz és Árvamegyéfcől 
befolyt tisztán: 66 frt 23 kr.

Hont, Bars, Zólyommegyéböl befolyt tisztán: 71 frt 29 kr. 
Éhez járult Breznóbánya 3 írttal.

Nógrád megyéből bejött tisztán 60 frt 43 kr. Éhez nagyobb 
összeggel járult Gróf Dégenfeld 3 frt. b. P. R. S. 4 írttal.

Összesen befolyt supplicatioból 1248 frt 60 kr. vagyis 2497 
korona és 20 fdlér.

Süpplicatio megváltás czimén küldött a pozsonymegyei espe- 
resség 11 frt 76 k r t ; a győri ev. gyülekezető frt; Székely Nándor 
40 krajczárt; a rusti egyház 1 frto t; a kőszegi egyház 2 frto t; a 
bazini egyház 2 frtot. Ezzel a befolyt adományok főösszege 1270 
forint és 76 kr. vagyis 2541 korona és 52 fillér.



S^i eseménye^-
Az 1899—1900. tanévet a szarvasi ág. h ev. fögymnasiumban 

szeptember hó elsejével kezdtük.
Mint rendesen, úgy most is az év nyiltával (szept. 1. 2.) az 

utólagos vizsgálatokkal foglalkozott a tanári testület. Behívta ezen 
napokra a magános, nyilvános tanulókat s azokat, kik fölvételi 
vizsgálatra voltak kötelezve.

A beiratás szcptemb. 3. 4. 5. 6. napjain folyt le. A beiratás 
idejét azért kellett több napra kiterjesztenünk, mert az intézet fő
hatósága szeptemb. 4. 5. 6. 7. és 8. napjaira tűzte ki az utólagos 
írásbeli érettségi vizsgálatokat oly szarvasi és budapesti ág. h. ev. 
fögymnasiumi tanulókra nézve, kik betegség, vagy egyéb ok miatt 
a májusban és júniusban tartott érettségiekről elmaradni kénysze" 
rültek. Ezen vizsgálatokon a tanárok nagy részét terhelő ellenőrzés 
valamint a szept. 9-én tartott szóbeli érettségi úgy is lehetcllöhné 
tette volna a gymnas. összes osztályokban a tanítás jókorríbbi 
megnyitását, melyet ezért szeptember 7-kére tűzött ki a tanár1 
tanácskozás.

Szeptember 10-kén tartottuk meg az évet nyitó istentisztele
tet, melyre már ekkor csaknem 400 főnyi beirott tanulóságunkat 
fölvezettük. Erre szept. 11-kén felolvastuk az iskola fegyelmi tör
vényeit, hogy mindenkit tájékoztassunk azon követelmények felöl? 
melyekkel az intézet összes érdekeit védeni és szolgálni kötelességünk-

Az iskolai év első heteiben szervezkedtek az önképzö „ Vajda
kor“ a gyorsírók csapata, a tanulók dalosköre, a rajzolást és festést, 
a zongorázást a franczia nyelvet tanúlni óhajtók csapatai s a tadulók 
segélyező egyesülete, mint ezekről már előbb (lásd. III. ez. B. alpont
jai részletesen) említést tettünk.

"VIX X.
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A tanulóság létszámát e tanévben mutatja a következő táblázat:

Ő s z t á 1 y o n k é n t Minőség
szerint
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I899|900-ra 70 51 51 58 54 44 45 37 410 397 13 360 31 19

év zártakor 
vizsgálva 69 48 60 56 52 41 42 37 395 386 9 345 31; 19

A beirottak között volt: 
a) Osztályismétlő 15. folytató 305.
b) Vallását tekintve : 207 ág. h. e v ; 50 ev. ro f; 90 r. kath ; 

1 gör. kath ; 9 gör. keleti; 53 izraelita.
c) Illetőség szerint: 187 helybeli, 99 megyebeli, 123 más 

megyékbőli,. 1 külföldi.
d) Anyanyelvre: 405 magyar, 3 német, 2..tót.
e) Korra nézve : 9 éves 6 ; 10 éves 33 ; 11 éves 38; 12 éves 

64; 13 éves 48; 14 éves 49; 15 éves 48; 16 éves 35; 17 éves 
31 ; 18 éves 11 ; 19 éves 8 ; 20 éves 1; 21 éves 0 ; 22 és több 
éves 3.

í) A szülők polgári állása szerint vo lt: nagybirtokos család
ból való 5, kisbirtokos családbeli 91, gazdasági alkalmazott 3 ; 
nagyiparos családból 2, kis iparos 96, ipari alkalmazott 1 ; nagy
kereskedő családbóli 2, kiskereskedő 52 ; állami tisztviselő család- 
bóli 53, magántisztviselő 19; értelmiségi 66, magánzó és tőkepén
zes családból való 13, személyes szolgálatból élő családból 7.

g) Ez évben az intézet kötelékébe először fölvett jövevény 
volt 107 s igy intézetünk előbbi évekből maradt növendéke 303.

A 223 nem szarvasi illetőségű tanuló 103 helybeli családnál 
volt elhelyezve nehány cserébe, több teljes ellátásra, még több fél 
ellátásra s legtöbbje csak lakásra. Ezen családokkal, —- mintegy a 
főgymnasium szövetségeseivel, — az összeköttetést úgy tartotta 
fen a tanárkar, hogy azokat többször fölkeresni kötelességének is- 
meré s tőlük a náluk tartózkodó tanulókra vonatkozó tapasztala
tokat kikéré és felhasználá.

A szarvasi főgymnasium tanulósága nagyobbára a nagy ma
gyar Alföld szülötte. Magán viseli az Alföld népéletének előnyeit 
és fogyatkozásait egyaránt A testi erő és épség előnyére vihető

*) Az értesítő utolsó czikkeinek szedése alatt a IV. osztály tanulóinak létszáma egygyel 
szaporodott s igy a létszám végösszege 411.

j
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vissza azon tapasztalati tény, hogy habár ez évben is föllépett sok 
ragály a kisebb gyermekek között, mégis aránylag hosszabb és sú
lyosabb betegség nem nehezedett a gymn. tanulóságra. Hogy mé
gis Plavecz György III. o. magános és Ősapay Ferencz V. o. nyil
vános tanulóink súlyos betegség miatt haza vonúltak s kedves 
övéik szerető ápolása daczára otthon elhaláloztak, annak oka nem 
véletlenül itt szerzett, de öröklött bajban leli magyarázatát. Mi a 
távolban elsirattuk a kiváló szorgalmú jó fiúk korai "" halálát s az 
osztálytársak koszorút küldtek az örökre távozók ravatalára.

A tanítást a III-dik czikkelyben vázolt terv és fokozat alap
ján végeztük s a naponkénti ellenőrző kikérdés mellett az ered
ményt a hármas időszak záró heteiben szokásos osztályzó jegyek
ben is kifejeztük. Ezen osztályozás végösszegeiben a következet:
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Az osztályozás számbeli ingadozását részint egyesek időközi 
betegsége, részint a magántanulóknak év zártára tűzött vizsgálata 
okozza. Egyébként e számadatokból is a tanév vége felé a siker 
fokozása pillantható ki, mit részint az együtt töltött hosszabb idő, 
részint az ezzel járó erősebb fegyelmes megszokás, részint a gon
datlanabb és könnyelműbb elemeknek kijózanodása idézett elő.

A gondjainkra bizott ifjúságnak vallás-erkölcsi irányítására 
nemcsak a tanítás alaposságával törekedtünk hatni, mi innen túl 
két éve főleg a vallástanitással foglalkozó vallástanárnak köteles
sége ; hanem azzal is, hogy minden felekezetbeli tanulót saját 
templomának látogatására, és az ő egyháza által kötelezőnek mon
dott szent cselekmények gyakorlására szorítottunk. Kétszer fölve
zettük a prot. tanulóságot az úrvacsorájához (decz. 8. és jun. 2.) 
gondoskodván róla, hogy abban az ifjúság ne csak hallgatólag, de 
az előkészületben közreműködőleg is részt vegyen. Arra is gondot 
fordítottunk, hogy a koruknál fogva arra eléggé fejlettek a confirmatio- 
nalis tanításban részesüljenek. E tanítást ez évben nt. Placskó István 
helybeli lelkész végezte s miután junius 2-án délután a száznál 
több növendékkel a közönség érdeklődése mellett részletes vizsgá
latot tartott, coníirmáltjait pünkösd első ünnepén az úrvacsorában 
részeltette. Lélekemelő szép ünnepet ültünk szeptember 22 és 
23-kán, midőn a Luther-tdrsaság s az egyetemes egyházi gyámintézet 
közgyűlésére egybe sereglettek a protestáns egyház köztiszteletben 
álló vezérféríiai Szarvason, hogy ügybuzgóságukkal megvilágítsák 
előttünk — kivált az ifjúság előtt — a vallásos érzelemtől átha
tolt közművelődésnek és áldozatkészségnek azon áldott munkakö
rét, melyben öntudatos protestáns embernek, ki egyházát igazán 
szereti, soha sem szabad megrestülnie Egyházi és vallás-erkölcsi 
életünk szerencsés fejlődése a személyes művelődés és áldozatkészség alap
ján áll! Ezen igazságnak ékes hirdetői voltak ez ünnepnapok, me
lyek emléke soká fogja foglalkoztatni nemcsak Szarvas protestáns 
közönségét, hanem a főgymnasium protestáns ifjúságának lelkét is 
annál inkább, mert abban nem néma szereplőként, de tényleg 
közreműködőként is részt vehetett. Ma is áthatja az ifjúságot az 
innen eredő elhatározás, hogy jövőben nemcsak mint eddig, évi 
adományaival támogassa a Luther-társaság és egyházi gyámintézet 
érdekeit, de fiók-egyletté szervezkedve vegyen részt azon mozga
lomban, melynek e szép napokban szemtanúja volt. — Az auto
nom alapon való szervezkedés gondja a vallástanár úrra hárított



feladat, melyhez legközelebb az iskola kormányzóságának hozzájá
rulása lesz kikérendő.

Megünnepeltük 1899. október 31-kén a protestáns ifjúsággal 
külön a reformatio emlékünnepét. Ezen Melis János vallástanár e 
korszakot alkotó világesemény -lelkes méltatását ismertető beszédet 
tartott, Penyáska Mihály és Wolf József VIII. o. tanulók pedig 
szavallottak s a diszteremben egybegyűlt ifjúság nehány történeti 
vonatkozású egyházi közéneket orgona kiséret mellett elzengett.

Következetesen ellenőriztük e mellett a tanulóság erkölcsi 
alakulását. Ez az intézetnek legféltettebb s legfmyásabb feladata, 
melyet rendőri ellenőrzés hiányában mind nehezebbé tesz azon 
körülmény, hogy évente sok más intézetből ide származó tanuló 
háborítja meg a mi fegyelmes vezetésünk alatt növekvő tőrzsta- 
nulóságunkat. Ebből folyólag voltak a nagyobb tanulók között e 
tanév folyamán apróbb szabálytalanságok és kihágások, de hála 
Istennek a legszigorúbb megtorló eszközökhez, az eltávolításhoz és 
kirekesztéshez még sem kellett nyúlnunk. A tanulóság erkölcsi ál
lapotát mutatják a következő számadatok. Volt tanulóink között 
260 jó, 122 szabályszerű, 4 kevésbé szabályszerű. E számokba 
nincsenek betudva magántanulóink, mint a kik nem ellenőrzésünk 
mellett végzik tanúlmányaikat.

A magyar nemzeti önérzetnek és igaz hazafiságnak fejlesztésére 
ez évben is felhasználtuk a kínálkozó alkalmakat. Deczemb. 3-kán 
megengedtük, hogy Dr. Füredi Róbert a tornacsarnokban kiállítsa 
s bemutassa tanulóságunk előtt gazdag és jól rendezett érem- és 
pénzgyüjteményét Ez alkalommal Dr. Füredi főleg a hazai pénz- 
gyűjtemények magyarázatánál ügyesen hatott ifjúságunk hazafisá- 
gának irányítására. Megünnepelte az önképző „Vajdakor“ márczius 
15-kének emlékét oly módon, hogy mig az igazgató a jogos bírá
lat mérsékletével méltatta a nemzet alkotmányos újra szervezke-^ 
désének e nagy napokhoz fűződő eseményeit és törekvéseit, a ki
váló szavallók alkalmi költeményeket adtak elő, pályadijakat nyert 
költői és prózai műveket olvastak fel, s a tanulók dalosköre haza
fias karénekeket zengett el ez ünnepélyen. Megünnepeltük áprilig 
lRkének emlékét a közbe jött húsvéti szünnapok miatt április 
21-kén, midőn az alkotmányos újjáalakulás történeti előzményeit s 
az 1848. törvények szentesítésének jelentőségét Udvardy Sándor 
tanár ismertette meg az ifjúsággal, mely szavallattal és hazafias 
énekléssel vett tevékeny részt ez ünneplésben.

A tanulóság műizlését, előadási ügyességét fejleszteni s irányi*.



tani volt czélunk, midőn 1900. február 3-kán megtartotta a tanulók 
dalosköre ének-, zene- és szavallati előadását, melynek sikerét a mü
veit közönség elismerése koszorúzta. A díszteremben tartott ezen 
előadás tiszta bevételéből 20 korona a daloskor czéljaira lett a 
takarékpénztárba elhelyezve, 80 korona pedig a törlesztésre vásá
rolt pedál-harmónium vételárába betudva. Május 24-kén Liska Já
nos tájékoztató felolvasása után előadták az önképzö „Vajdakor“ 
önként vállalkozó tagjai Plautus „Caplivi“ czimű színmüvét. Az 
összevágó jó elődás ügy a rendező tanárnak, mint a vállalkozó 
tanulóknak a nagyszámú közönség teljes elismerését juttatá osz
tályrészül. Ez előadás tiszta bevétele (172 kor.) a tanulók segély
egyletének van átadva. — Úgy szintén megtartá a tanulók dalos
köre a közvizsgálat előestéjén junius 18-kán ének-, zene- és szaval- 
lati estélyét, mely kedves búcsúzás benyomásával hatott az érdek
lődő közönségre.

Tanulóságunk társas műveltségének irányítására czélzó intézke
désünk volt az is, hogy a szülök beleegyezésével megengedtük a 
táncztanulást olyanoknak, kik azt a veterán tánczmestertöl, Dobos 
Adolftól tanúlni kívánták. A tanulás sikerét novembor közepén 
mutatta be Dobos Adolf az általa rendezett zártkörű tánczestélyen. 
Május 29-én folyt le a tanulóság szokásos majálisa. Liska János 
tanár mint fölkért rendező, gondot fordított arra, hogy ezen már- 
már a vidék népmulatságává alakúim kezdő ünnepélyen az iskola 
érdekei szem előtt tartva és megvédve legyenek. A szeszélyes idő- 
fordulat ugyan megzavarta a mulatságot este felé s mindnyájunk 
tudatára hozta azt a közkívánatot, mely még Szarvason méltó ki
elégítésre ma se ta lá lt: vajha volna a szépülő közeli népkertben 
oly nyári fedett helyiségünk, mely lehetővé tenné azt, hogy nagy 
gonddal és tetemes kiadásokkal járó tavaszi mulatságainkat az eső 
el ne mossa! Ez is a Szarvason gyakran fölmerülő kegyes kíván
ságok egyike, melyre a közeli jövő tartoznék helyes feleletet adni. 
A majális alkalmából a résztvevő közönség belépti dijaiból 336 
korona jött be a tanulók segélyező egyesületének javára.

A szerénység sérelme nélkül a fögymnasiumi ifjúság mind 
ezen mozgolódását röviden csak azért soroláin fel, hogy kimutas
sam, mikép kínálkozó módot és alkalmat nem hanyagoltunk el 
most se, ha azokban a tanulóság sokoldalú fejlődésének előmozdí
tására nyílott kedvező kilátás.

Tanulóságunk szorgalmát, jó viseletét s kedvezőtlen anyagi 
helyzetét tekintetbe véve a tanári testület tudtával s legtöbbször'
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ajánlatára az alább felsorolandókat tüntették ki jutalomösztön- és 
segéddijakkal az azok felett rendelkező bizottságok s részben maga 
a főgymnasium kormányzósága:

a) a Bésán-féle ösztöndíj fokozottabb osztályába léptette elő 
a Nmélt. Vallás- és közoktatásügyi Minister úr Margócsy Emil VII. 
és Rohoska Jenő tanitóképzőbeli IV. o. növendékeinket (á 300 k.)

b) a polgárosított határőrvidék alapítványi ösztöndíjában ré
szesítő ugyancsak a Nmélts. Ministerium Tapavicza Simon VII. o. 
tanulót (210 k.)

c) A Méltóságos ág. hitv. evang. egyetemes dijosztó bizottság 
Möhler János, Penyáska Mihály VIII. o. és Benyovszky János VII. 
o. tanulóinknak a Teleki-Róth Johanna ösztöndíjat adományozta, 
(á 70 k.)

d) a Jettim alapítványból ösztöndíjat kapott Benczúr Vilmos 
VII. o tanulónk (120 k.)

e) A szarvasi főgymnasium rendelkezése alatt álló ösztöndíj 
alapokból a Beyschlag-Töltéssi (80 k.) dijat Gaál Pál VIII. a Boczkó 
Dániel-félét (á 64 k.) Györy Gáspár Vili. és Varga Gyula VII. a 
Tatay István-félét. (á 80~k.) Gyökössy Endre és Sós Jenő VIII. a 
Németh István-félét (84 k.) Harsányi Gyula Vili. az Urszinyi An- 
dor-félét (65 k.) Morgenthaler Ferencz VII. a Mikolay Mihály-félét 
(á 80 k.) Supkegel Emil IV. és Baranyai Sándor III. o. tanítókép
zősök, a Haviár Dani-félét (48 k.) Kozsuch István II. o tanítókép
zős tanulók kapták meg.

f) A kisebb jutalom és segélydijakból a Rafinszky-félét (32 
k.) Halász Gyula VII. a Haviár Dániel-félét (24 k.) Konyecsny Já
nos II. o. tanítóképzős, a Zsilinszky Mihály-félét (24 k.) Győri 
Antal VI. a Party Ferencz-félét (16 k.) Qpauszky János IV. a 
szarvasi festők jutalomdiját (16 k.) Behan Pál VI. a Székács József- 
félét (16 k.) Lehoczky Igor IV. a Vozárik Pál-félét (16 k.) Áchim 
Géza VI. a Szécsy-félét Salgó Zoltán VII. a szarvasi jótékony nő
egylet aranyait (á 1—1 drb. Sámuel Viktor VIII. Lukács Jenő V. 
a dr. Szlovák Pál-félét (10 k.) Szabó Lajos VI. a Ponyiczky Máté- 
félét ("20 k.) Wolf József VIII. a Bernát János-félét (20 k.) Hor
váth Dezső VI. a Danes Béla-félét (4 k.) Demeter István IV. osz
tálybeli tanulóinknak adta a kormányzóság.

g) A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület (210 k.) ösztöndijbeli 
adományából 70 k. értékben jutalomkönyveket vettünk a 140 k. 
összeget pedig apróbb jutalomdijak gyanánt kapták: Eichardt Jó
zsef Vili. (15 k.) Mornau Jakab VII. (15 k.) Krcsmárik Elek Mo-
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tyovszky Pál és Belopotoczky István VII. osztálybeliek (á 10 k.) 
Kollár Iván, Bechtold Fülöp, Gutwein Fülöp V- osztálybeliek (á 10 
k) Wallrabenstein Jakab V. (20 k.) Urbán Jakab IV. (7 k.) Skrada Já
nos IV. Kottász Zoltán, Uhliar Pál és Tóth Pál III. o. tanulók (á 6 k.)

Jutalom könyveket kaptak képzettségük koruk és egyéni 
iigyesedésük tekintetbe vételével: Fuchs Jenő VI. Marsai Lajos V. 
Szlovák Iván VI. Roósz Ádám IV. Bracsok István IV. Krcsmárik 
László IV. Áchim Géza VI. Müller Rezső VII. Mocskónyi Béla III. 
Neumann Jenő I. Matheidesz Márton III. Mornau Jakab VII. Gaál 
János IV. Földvárszky Pál VII. Kutlik Sándor II. Wilhelm Henrik 
I. Német János II. Darida Károly I. és Wallrabenstein Jakab V. 
o. tanulók.

h) Az önképző Vajda-kör pályadiját — mint a III. czk. B. 
pontjában már említettük — Penyáska Mihály és Wolf József VIII. 
osztálybeli tanulók vitték el.

i) A május 29-én tartott diákmajálison sikversenyben győzte
sek lettek 100 m. távolra futva Karátsonyi Mihály, Frcska Gyula, 
Schumacher Dezső, Székács Mihály. 150 m. távolra Häuszer Jakab, 
Müller Rezső, Eremícs Vitályos Gyökössy Endre, kik díszoklevelet 
nyertek. Ez utóbbi győztesek győztese czimet és 1Ó koronát, Szé
kács Mihály pedig 7 koronát is kapott az oklevélen kívül.

A junius 17-én rendezett uszóversenyben mint győztesek ok
levelet nyertek a fögymn.-tól: Liptay Endre, Behan Pál, Zvarinyi 
Szilárd, Frcska Gyula.

Az évzáró tornavizsgán, mely jun. 18-án alkalmatlan idő lé
vén, a tornacsarnokban tartatott meg, p é n z b e l i  j u t a l m a t  
nyertek Brebovszky Elemér, Gaál Lajos, Müller Rezső, Földvárszky 
Pál, Motyovszky Pál fejenként 8 —8 koronát. Oklevelet kaptak: 
280. czm. r ú d m a g a s  u g r á s é r t  Földvárszky P á l; s z e r t o r 
n á z  á s é r t Eremics Vitályos és Gaál Lajos; s u l y d o b á s é r t  
Motyovszky Pál, ki 10 klg. vasgolyót jobb kézzel 710 ctm. ballal 
585 ctm. távolra dobott; m a g a s u g r á s é r t :  (10 czm. magas
deszkáról) Müller Rezső (108 czm.) Mótyóvszky Pál (163 czm.) és 
Brebovszky Elemér (158 czm.); t á v o l u g r á s é r t :  Földvárszky 
Pál (525 czm ) és Debreczeni Endre (505 czm); r ú d  m á s z á s é r t : '  
Guszman Sándor, Mészáros Elek, k ö t é l m á s z á s é r t  Brachna 
Lajos, Székács Mihály; kötélén f ü g g e s z k e d é s b e n  Györy 
Gáspár és Müller Rezső. Ez utóbbi a győztesek győztesénekczimét 
is nyerte kitüntetésül.

A tornászok részére pénzjutalmat adni kegyesek voltak : Bállá

C



Sándor (10 k.) Ponyiczky Máté (4 k.) Jeszenszky Frigyes (2 k.) 
Karancsi József(1 k.) urak. Ugyancsak a szarvasi nőegylet adotté 
czélra 12 koronát s a főgymn. kőzpénztára 28 koronát. E szerint 57 
korona lett a tornászok buzdítására kiosztva

j) A tanulói segélyző-egylettől segélyt kaptak:
a) Tandíjra: a VIII. osztályból Brebovszky Elemér 8, Mold 

Béla 12, Nagy Zoltán 8, a VII-ikből Ágoston Gábor, Darida Fe- 
rencz, Gaál Lajos, Morgenthaler Ferencz, Mornau Jakab 8 —8, 
Salgó Zoltán, Schlozelits Ferencz 12—-12, Tanka Sándor, Tapavi- 
cza Simon, Varga Gyula, 8—8; a Vl-ikból Holly György, Tanka 
Alajos 8—8; az V-ikből Lónyai János 8, Nagy Pál 14; alV-ikből 
Gyenes György, Sárkány György 8—8, Varga József 10; a IJI-ik- 
ból Tóth Pál 8 ; a Il-ikból Jeletik János 6, Krajner Géza 18 ; az 
I-ből Darida Károly, Mányik Pál, Szeőke Béla, Vekerle Ferencz 
10—10, Pollák Miksa 20; a tanítóképzőből Bracbna Gábor III. 
éves 12 koronát.

b) Ebéddijra: a VlII-ik osztályból Aszódi Imre, Gaál Pál 
Safáry László 8 —8, Brebovszky Elemér 16 ; a VII-ikből Benyovszky 
János 16, Földvárszky Pál 4, Manner Árpád 10, Mornau Jakab 
8, Schlozelits Ferencz, Varga Gyula 6—6, Zerzub Péter 12; a 
Vl-ikból Holly György, Laczkó Mátyás 6—6, Matuska Ágoston 10; 
az V-ikből Wallrabenstein Jakab 6 ; a IV-ikből Gyenes György 8, 
Urbán Jakab 10; a Ill-ikból Marti János, Matejdesz Márton, Mor
genthaler Mátyás, Schiller Frigyes 6—6;  a Il-ikból Czibula János 
12, Heiler István 16, Jeletik János 6 koronát.

c) Lakásra: Erdős Gyula, Földvárszky Pál VII. o. t. 8 —8 
Jánosy Jenő VI. o. t. 8. Marjai Géza III. o. t. 10, Schiller Frigyes 
III. o. t. 12, Dudás János I. o. tképzős 10 koronát.

d) Ruházatra : Bracsok István IV. o. t 6 koronát. Összes 
segélyzés 552 kor.

k) Gyorsirási versenyben kitűntek következő növendékeink: 
1, a budapesti orsz. gyorsíró-egyesület vitairási stenogrammverse- 
nyén Földvárszky Pál VII. o. t. jutalmat, Varga Gyula V ili o. t. 
dicséretet nyert ; 2, a pápai ev ref. főiskolai gyorsírókor versenyén 
Szrnka Mihály V. o. t. levelező Írási stenogrammal jutalmat nyert; 
3, a helybeli gyorsirókör versenyén a haladó csoportban Benczúr 
Vilmos és Mornau Jakab VII. o. t.. a kezdő csoportban Gaál Já
nos IV. Behan Pál VI. Zerzub Péter VII. Morgenthaler Ferencz 
VII. Halász Gyula VII. és Wallrabenstein Jakab V. o. tanulók 
nyertek jutalmat. E jutalmakat gyorsirási művek képezik.



A főgymnasium anyagi érdekei iránt ezen tanévben is hálára 
kötelező áldozatkészséget tanúsított a Nagymélts. Vallás és Köz- 
oktatásügyi Minister Ö kegyelmcssége, ki a beterjesztett kérvényre 
a már eddig megadott államsegélyt 1000 koronával fokozta. A ta
nulóság szegényebb részével folyton jótékonyságot gyakorló alum- 
neumra adakoztak: Tek. Medveczky József űr, ki a gyógyszertárá
ból -kiszolgáltatott gyógyszerek értékében 517 koronával és ,11 fil
lérrel és Blaszicsek Bódog, ki honosítása alkalmával 50 korona 
adományával járult az alumneum alaptőkéjének növeléséhez. Ügy 
a felsoroltak, mint a kisebb adományaikkal a főgymnasium anyagi 
érdekeit pártfogó jótevőink legyenek meggyőződve, hogy a közmű
velődés arany emlékkönyvébe Írják be neveiket még akkor is, ha 
róluk részletesen említést tenni tömegességük miatt e helyen nem 
lehetséges.

Meglátogatta a főgymnasiumot a tanév folyamán Ns. Géresi 
Kálmán kir. tankerületi főigazgató úr, ki febr. 26—27»kén az összes 
osztályokban a tanítás menetét, sikerét megfigyelte, a tanulóság 
írásbeli dolgozatait átnézte s a látogatását berekesztő tanári érte
kezleten észrevételeit, javaslatait, eszméit oly tárgyilagosan és ta
pintatosan terjesztő elő, hogy tanárkarunk őszinte köszönettel gon
dol ma is ezen hivatalos látogatás és ellenőrzés minden körülmé
nyeire. Meglátogatták a főgymnasiumot a tanév folyamán Nt. Koren 
Pál és Veres József főesperes urak, kik mint a kormányzó testület 
tagjai, az egyes osztályokban a tanítás, fegyelmes vezetés és igaz
gatás minősége és módja felől tudomást szereztek. Megtisztelte a 
tanítóképzőt Ns. Rezey Szilvius, Békésvármegye kir. tanfelügyelője 
május végén látogatásával s a különböző osztálybeliek nyelvi kép
zettségéről zenészeti s éneklési ügyességéről vett tájékozást. Hiva
talos kiküldetés alapján az érettségi vizsgálatok alkalmával jelen 
voltak Ns. Wigand János szegzárdi főgymnasiumi igazgató tanár 
űr, mint a magas kormány megbízottja és Nagys. Veres József 
főesperes úr, mint a Mélts. Püspök úrnak ez alkalomra fölkért 
elnöki helyettese. Jelentéseikben és fölterjesztéseikben számolnak 
ezek mindnyájan a tapasztaltakról és mi a végzett kötelesség ön
érzetével várjuk e számadásokból a reánk vonatkozó tanúságot és 
tájékoztatást.

A tandrlcar a nyilvánosságnak ilyen felügyelete alatt űzte a 
reá háruló kötolosségszcrü munkát. Tanított, hogy nevelhessen, és 
nevelt, hogy sikerrel taníthasson. A tanári testület létszámában e 
tanév folyamában változás nem volt. Zavarta azonban a munka
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jolytonosságát és beltagi erejét az alkalmazott tanárok többszörös 
betegeskedése, mely a rövidebb hosszabb időre terjedő helyettesí
tést vonta maga után. Szomorú kényszerűség ez, mely a mai 
szaktanitás sokoldalúsága és alapossága mellett mind kevesebbet 
érő eljárásnak bizonyéi az előtt, ki a végzendők időhez kötött nagy 
munkakörét ismeri. Zavart okozott Fertig Alajos tanárnak beteg
sége, mely emberbaráti kötelességünkké tette, hogy őt hosszabb 
időn át fölmentsük az iskolai munkától s mások vegyék át a tanév 
záró időszakában azon nyelvi tantárgyakat, melyeket ő több osz
tályban nyolcz hónapon át tanított. Adott körülményeink között c 
kínos feladattal is megküzdött tanárkarunk úgy, hogy a tanulóság 
érzékeny veszteséget — legalább mint mi hisszük, — nem érezhet 
a tanszemélyzet ezen időközi változása folytán.

A szorosabban vett iskolai munka és kötelezettség teljesíté
sén túl nem vonta meg tanárkarunk a társadalom azon közműve
lődési törekvéseitől s vállalataitól közreműködését, melyek körében 
hivatásszerű szolgálatra érezte magát kötelezve. A kaszinó, a tár
saskörök felolvasó estélyein, legtöbbször tanárok foglalták el a 
felolvasó asztalt, tanárok rendezték s vezették a művészi előadá
sokat theologiai képzettségűek fölléptek a templomi szószéken és 
temetéseken a helyi két és több vidéki lap közérdekű czikkcinek 
többje tanári toliból származott, a városi, egyházi, megyei képvi
seleti gyűléseken — amennyire az idő korlátái engedték — a 
tanárok közűi többen munkás tagokként vettek részt. Hogy minő 
irányban, minő eszmék szolgálatában, minő szellemben fejtette ki 
a tanárok egyike-másika ezen társadalmi munkásságát, azt a kö
zönség tudja s megítéli. Ezen köztudatnak s Ítéletnek dicsérettel 
vagy kifogással eléje vágni részemről szerénytelenség s tolakodás 
lenne azért előle kitérek.

Ezzel a múltak tengerébe alásülyedő tanév eseményein s ál
lapotain áttekintve azon óhajtással zárom ez ismertetésemet: vajha 
munkánk gyötrődésünk, fáradságunk minden keserűségét a hanyatló 
évvel együtt eltakarná a feledés sora, de annak haszna és áldása 
alő töke gyanánt gazdagon kamatoznék azon ifjúságban, mely in
tézetünk száz évnél idősebb falain belül tanúlmányait űzve, lelkét 
művelni buzgólkodott!
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Érettségi oizsgálaíeft az 1800— 1000. hméoben.
Beiratkozott a VIII-ba e tanévre 37 tanuló. Ezek között volt 

nyilvános 34. magános 3.
Jelentkezett az érettségire — a tavalyról, elmaradt s felsőbb 

engedélylyol más felöl ide utasitottakkal együtt -  40 ifjú. A jelent' 
kezők ezen számi utóbb önkéntes visszalépés, osztályvizsgán 
mutatkozó olég'elenscg miatt 36-ra apadt. Ezen 30 tanuló irásbel1 
érettségit tett május hó 21. 22. 23. 25. 26. napjain.

Az Írásbeli dolgozatok eredménye felett a Nagyt. Veres József 
főesperes úrnak, mint püspöki helyettes elnöknek és Nagys. Wigand 
János igazgató úrnak, mint kormánymegbízottnak jelenlétében 
tanácskozó érettségi előértekezlet a szóbelire nem bocsáthatónak 
talált egyet. így szóbelihez járult 34, minthogy a 35-dik csak 
görögből tett érettségit s az osztályvizsgán és Írásbelin e tárgyból 
megfelelt.

Június 20. 21. 22. 23. folyt le a szóbeli érettségi. Ennek 
eredménye :

a) je lesen  ére ttek : Eichardt József, Gyökössy Endre, 
Györy Gáspár, Harsányi Gyula és Möhler János.

b) jó l érettek  : Aszódi Imre, Gaál Pál. Mold Béla, Müller 
Vilmos, Penyáska Mihály, Sámuel Viktor, Sárossy József, Sós Jenő, 
Tóth Jenő, Wolf József.

c) egyszerű en  érettek  : Benczúr Béla, Borovszky Rezső, 
Csapó Alfréd, Csermák Béla, Klein Andor, Koren Jenő, Lukács 
Imre, Neumann Ödön, Russ Zoltán, Safáry László, Saskó István, 
Sebők Ármin, Simon László.

Számokban kifejezve az érettségi végeredménye a következő:
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Azon reménnyel bocsátjuk útra a távozó éretteket, hogy érett 
megfontolással oly hivatásuknak megfelelő életpályát választanak 
maguknak, melyen alapos előkészület után az életben is megállják 
becsülettel helyüket.

Vajha innen túl a sokra kötelezett „i'rett“ elnevezést ők is 
úgy értelmeznék, mint értelmezzük mi, midőn ez alatt nem az 
embernek bizonyos időhöz kötött önkénytelen fejlettségét, hanem 
az öntudatos munkásságon, szabad elhatározáson és czéltudatos 
önművelődésen alapuló azon értelmi és erkölcsi előnyét értjük, 
mely képessé teszi őt minden körülmények között felelősségének 
teljes tudatában maga érdekében okosan, üdvösen és bölcsen 
határozni és cselekedni.



Értegitég az 1900— 1901. i^ o la i  im  ta r to z ó b ó l.

A szarvasi főgymnasium kötelékébe belépni óhajtókat a követ
kezőkben tájékoztatom.

A beiratkozás szeptember hó 1. 2. 3. 4. 5. napjain folyik le.
A beiratkozással egy időben szeptember 1 napján vizsgálatra 

megjelenni kötelezzük azon nyilvános és magántanulókat, kik a 
múlt tanévről elfogadható okok miatt a vizsgálatról elmaradni 
kényszerűitek.

Ugyancsak a beiratkozás napjain, nevezetesen szeptember 3. 
és 4-kén tesznek javító vizsgálatot azok, kik akár tanári, akár 
főhatósági engedélylyel arra nálunk jogot nyertek. Még pedig 
szeptemb. 3-kán reggeli 8-tól vizsgára jelentkezni tartoznak az I, 
II. III. és IV. szeptember 4-kén pedig az V. VI. VII. és VIII. 
osztálybeli tanulóink.

Az összes osztályokban a tanítást szeptember 6-kán kezdjük.
Miután a törvény értelmében egy-egy osztályba 60-nál több 

tanuló föl nem vehető, a megkésve jelentkezők esetleg magukat 
rekesztik ki a nyilvános tanulók sorából s csak magántanulók 
gyanánt lennének fölvehetők.

A beiratkozó hozza magával törvényes bizonyítványát (időszaki 
értesítő ennek nem tekinthető) születési oklevelét s himlő oltási 
s ha 12 évesnél idősebb, ujraoltási bizonyítványát. Az I. osztályba 
9 éven alóli s 12 évét meghaladott tanuló törvényes bizonyítvány 
daczára sem vehető föl, miért kár is jelentkeznie. Ezen okmányok 
hiányában a fölvétel lehetetlen.

A beiratkozok illetőségük és felekezetűk szerint négy csoportba 
osztva fizetik a következő dijakat:

a) Szarvasi bármely keresztyén felekezethez tartozó I—IV- 
osztályba iratkozván, fizet az egész iskolai évre 41. koronát, 
V—VIII. osztályba lépő 37. koronát.
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b) A szarvasi főgymnasium fentartására adózó arad-békési, 
békési és csongrád-csanádi ág. h. ev. egyházmegyék és ezek 
egyházainak kötelékébe tartozó ág. h ev. I — IV. osztálybeli fizet 
49 koronát, s az V—Vili. osztálybeli 45 koronát.

c) A fentebb említett egyházmegyék és egyházak kötelékébe 
nem tartozó keresztyén vallásé tanuló fizet I —IV. osztályig 57 
koronát, V—VIII. osztálybeli 53 koronát.

d) Izraelita, ha szarvasi illetőségi I—Vlll-ig 80 koronát, ha 
nem szarvasi 90. koronát.

Belépéskor ezen különböző czimeken szétoszló iskolai illetékek 
nagyobb része lerovandó. A második félévre legfeljebb harmad 
része maradhat ez összegnek fedezetlen.

Szarvason először iratkozó fizet a fentebb emlitett dijakon 
felül 2 koronát. E dijat másod- vagy harmad Ízben nálunk iratkozók 
többé nem fizetik.

Fizet ezen kivül minden tanuló a tanulók segélyező egyesü
letére belépéskor I—IV. osztálybeli 1 koronát. V—Vili. osztálybeli 
2 koronát. Ezen segélyező egyesület czélja a nagy szegénységgel 
küzdő, de tanulásra hivatott tanulók iskolázási gondjain könnyíteni.

A köztartásban részesülni kívánók, ha csak ebédet akarnak 
maguknak biztosítani, fizetnek tiz hónapra 80 koronát. Kik ebédet 
és vacsorát biztosénak az egész tanévre 140 koronát. E dijak 
félévi részletekben fizetendők. Kedvezményre igényt tartók bélyeg- 
telen kérvényüket elöljáróságuk által kiállított s illető lelkészük 
által ellenjegyzett szegénységi és iskolai bizonyitványnyal fölszerelve 
legkésőbb szeptember 5-kéig terjesztik be az igazgatósághoz. Ezen 
kérvények felett a főgymnasium kormányzósága határoz. A kiirott 
határidőn túl beérkező kérvények nem vehetők tekin'etbe.

A tanulók az iskolával szemben fenálló minden tartozásaikat 
pontosan teljesíteni kötelesek. A pénztáros utasítva van, hogy 
szeptember végén az első félévre s február végén a második fél
évre esedékes összegeket pontosan hajtsa be. E határidőkön túl a 
tartozásban levőket az osztály tanárok pénztáros jelentése folytán 
az iskola kötelékéből kizárni tartoznak.

Az iskolai pénztárt illető minden pénzbeli küldemények közvetle
nül a főgymnasium pénztárához, Tekint. Mocskónyi József főgymn- 
tanár és pénztároshoz küldendők.

Az V. VI. Vll. Vili. osztálybeliek akár tanulják a görögöt^ 
akár az alól fölmentést kívánnak, az iskolai év kezdetén a szülők
től — illetve gyámoktól — írásos nyilatkozatot tartoznak az
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osztálytanár urakhoz beterjeszteni, nehogy elhatározásuk később 
kifogás alá essék.

A zongora-játék tanulására szívesen adna a főgymnasium 
alkalmat a művészet ez ága iránt érdeklődőknek. Kik ezen okta
tásban akarnak részesülni 60 koronát fizetni tartoznak tíz hónapra. 
Hat-hat tanuló képez egy csapatot, mely kezdők s haladók csapatára 
oszlik. A vivást, gyorsírást, franczia nyelvet, szabadkézi és művészi 
rajzolást tanulni akarók szintén tanári vezetés mellett tanulhatják 
e rendkívüli tárgyakat. Ezekre nézve az év elején kell jelentkezni 
az osztálytanár uraknál, kik a továbbiakról a részletes tájékoztatást 
megadják. A rendkívüli tárgyakra beiratkozó aztán egy évi köte
lezettséget vállal s év közben a csapatból kilépnie nem szabad.

A tanítói pályára előkészülni óhajtók elfogadható bizonyítvány 
és szülői beleegyezés mellett a IV. osztályból fölvétetnek a tanító
képzőbe. Szorgalmas és jó viseletű tanítóképzősök számára vannak 
ösztöndíjaink s arra érdemesek az alumneumba is kedvezménye
sekül fölvétetnek.

A beiratkozó tanulókat s főleg az igen tisztelt szülőket alá
zattal kérem, legyenek az elhelyezkedésnél óvatosak. Nagyon sok 
függ attól, hogy a tanuló hol, kikkel és kiknél van lakáson elhelyezve. 
Legjobb, ha a szülők maguk körültekintenek s előre is alapos 
tájékozódást szereznek arról, hogy hova adják kedves gyermekeiket, 
A minő serkentő, lélekemelő a jóknak, müveiteknek, példás 
életüeknek társasága, olyan szerencsétlenség és csapás az kivált 
az öntudatlanul vergődő kezdőkre, ha rosszak, renyhék, könynyel- 
műek naponkénti behatása mérgezi meg azt a légkört, melyben 
nekik élniök s fejleniök kell. Legtöbbször megkésve vesszük észre 
a kezdetben jelentéktelennek látszó bajt s aztán a szerződéses 
viszony nehézzé teszi a helyzet megváltoztatását. A lakásviszonyok 
megválogatásáhan — kérem tehát — ne legyen az egyedül döntő 
körülmény, az olcsóság, hanem főleg azon értelmi és erkölcsi 
műveltség melyet a lakás adók és együtt lakók fegyelmes életrendje 
mutat. Ezek kegyes figyelembe vételét teljes tisztelettel kéri

Szarvason, 1900. junius 20.
Bénim  Gyula,

igazgató-tanár.



Szedési s nyomtatási hibák
A „ ta n tá rg ya k  v á z la ta “ czimü III. ez. V. osz

tályról szóló közlésének 4. pontja (lásd 40 lap) sze
déskor kimaradt s oda beléértendö :

4. Görög nyelv, heti 4 óra. Görög névszók ragozása, mellék
nevek fokozása, számnevek, névmások. Az igeragozásból praesens, 
impf, fut. aor. perf. és ppf képzése. A hangtan legszükségesebb 
részei. — 96 görög és magyar gyakorlat fordítása. — Kk. Curtius 
Ábel-Pozder Görög nyelvtan 111. kiadás Schenkl-Ábel-Vajda Görög 
elemi olvasókönyv IV. kiadás. — Havonként 2 dolgozat. Tanár: 
Liska.

A 20. lapon alól a 12-dik sorban a Mocskónyi József név 
mellől kimaradt e szó: „tanár1“

A 28. lapon a hatodik név mellé oda gondolandó : Évk. kilépett.
A 29. lapon a „magántanulók“ czime alá oda számítandó: 

Papp Béla r. kath. Gyula, Békés-megye.
Ugyanott az osztály végösszege 58 helyett 59.
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