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Ädatefi a szaroasi ág. hib. eo. fé'gymnasium száz
ebes íörbneiéhez.
Fögymnasiumunk a jelen tanévvel működésének 99-ik
évét fejezi be. Még egy iskolai év, — s lepereg fölötte
egy század.
A múló iclö folyamánál a múlandó önkéntelenül a
múltak emlékébe merül. És ez természetes is. A megfu
tott út főbb állomásairól jól esik visszagondolnunk az
átélt viszontagságokra.
Igaz ugyan, hogy a jelen öröme, gondja s a jövő
reménye és félelme sokszor nehezítik a nyugodt e'mélkedést es elfojtják azt az elégiái hangulatot, mely a múlt
tanúságainak felidézésénél lelkeinket eltölti. De bizonyos
az is, hogy sem a jelent teljesen megérteni nem tudjuk,
sem a jövőt előkészíteni nem bírjuk, a mint a múltról
megfeledkezünk. Ezen meggyőződés parancsa szólaltat meg
most, midőn a szarvasi ág. hitv. ev. főgymnasium kelet
kezésére, belső szervezkedésére s az intézetet bizalommal
fölkereső első jövevény tanulóira ezen fögymnasiumunk
sorsa iránt érdeklődő kegyes olvasóm figyelmét kikérem.
A szarvasi ág. h. ev. főgymnasium keletkezésének fő
indítéka az Alföldön szépen elszaporodó protestáns csalá
dok közművelődési érdeke volt. E mellett mellékes indító
ok gyanánt tűnik föl a vizsgálódó előtt a realismusnak
dl humanismusnak századokra terjedő ellentéte, mely ál
dozatra kötelezte s küzdésre hangolta az iskola ügyét
szolgáló mozgató erőket. A társadalomban élő ember mű
velődési érdekeit szolgálni hivatott iskola századokon át

6
ingadozott s ma is ingadozik a művelődés e kettős iránya
között, melyet a realismus és humanismus fogalmával je 
lölhetni. A szerzetes, zárdái, székesegyházi iskolákkal
szemben már a középkor utolsó időszakaiban keletkeznek
városi, polgári és kereskedelmi iskolák. Az iskolák ezen
elágazódását a német és schweizi reformatio sem szün
tette meg. Alkalmazkodott ez is a múlt hagyományaihoz
s a meglevő tanintézeteket protestáns szellemben szervezte
és átalakította, de azok helyébe új egységes iskolai szer
vezetet, mely az élet sokszerü igényeit kielégíthette volna,
létesíteni nem is próbálkozott. Ezért a reformatio első
paedagogusai között is Trotzendorf humanista, Sturm és
Neander inkább realista. A jezsuita szerzet jeles tanférfiai
és a port-roayali kiváló didakták, Comenius és Franke
stb. ezen irányzat typikus képviselői a távolabb múltban.
E jeles úttörők példája századokra teijedö befolyást gya
korolt a közművelődés fejlődésére.
Ezen ellentétes nevelés-tanítási irányzat hazai protes
táns iskoláink történetében is végig vonul.
Szarvason a lánglelkü Tessedik Sámuel ev. lelkész
volt a reális nevelés-tanítási irány szószólója s áldozat
kész képviselője, mikor a mostani fögymnasiumnak 1Tői
ben általa emelt épületében olyan központi népiskolát lé
tesített, melyben az általános emberi művelődésre tartozó
vallás-erkölcsi és közhasznú ismeretek mellett a gazda
ságtant, kertészetet, házi ipart, kézműipar egyes könnyeb
ben kezelhető ágazatait, fölkarolta s a szövés-fonás, sclyemtenyész'és és szürposztó-készités megtanulására is al
kalmat akart adni alföldi népünknek, hogy mind ezzel
szélesebb alapra fektesse annak megélhetését. Kortársainak
legtöbbje, főleg a szarvasi nép nem értette meg a nagy
újítónak nemes czélzatát s az „oeconomicum institution“
évtizedekre terjedő küzdelmes vergődés után összeomlott
maga alá temetvén úgy Tessediknek vérmes reményeit,
mint vagyonának tekintélyes részét. Ma állami segítséggel
támogatnák s kitüntető elismeréssel koszorúznák az ilyen
jéles emberbarátot, kit kora részvétiensőggel és szűkmar
kúsággal megkövezett. De kit vádoljunk ezért! A kiválók
útja rendszerint a vértanuság keserves útja.
Tessediknek ellenlábasa, az ö szarvasi paptársa, Boczkó
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Dániel volt. Bizonyos, hogy ez is az Alföldön szépen ter
jedő piotestans hívek közművelődésének volt lelkes szó
szólója, midőn 1802. május 19 én a Szarvason tartott
békés-bánáti egyházmegye közgyűlésén megtette azon in
dítványát s bemutatta részletesen kidolgozott tervezetét,
hogy a magyarul, németül és lótól beszélő lakosságú MezöBerényben nyisson az egyházmegye közmegadóztatáshól
pártfogása és felügyelete alatt álló oly fögymnasiumot,
mely lehetővé legye az alföldi szülőknek, hogy innen túl
ne vigyék tanuló gyermekeiket Selmeczre, Pozsonyba és
Eperjesre, hanem — mondhatni — szemeik előtt nevel
hessék azokat a közelben. Boczkó Dániel szava bizonyo
san elhangzó szó lett volna a pusztaságban, ha az egy
házmegye akkori felügyelője, Klaniczay János, a bányai
egyházkerület püspöke, Hamaliár Márton, továbbá a pro
testáns köztanitás ügyéért mindig áldozatkész Wenkheim,
Podmaniezky, Prónay, Földváry családok s az egyházi és
világi értelmiség egyértelműkig nem karolta volna föl ez
életre való gondolatot.
így alakúit meg a lelkes pártfogóknak, áldozatkész
iskolabarátoknak azon szövetsége, mely a kezdeménye
zőket többé sem csüggedni, sem késlekedni nem engedé.
Itt is „ember dolgozott. Isten segített!“ És igy lassan bár,
felépült és megerősödött a Mezö-Berényben életic hivott
főgymnasium.
1802. november 1-én megnyílott Mezö-Berényben a
békés-bánáti ág. h. ev. egyházmegye pártfogásából és fel
ügyelete mellett a felekezet ezen fögymnasiuina. Első
igazgatója volt Skolka András. Skolka András Bazinban
született s miután tanúlmányait a pozsonyi lvceumon
befejezte, a lipcsei és hallei egyetemen tanárrá képződött
theologiai és nyelvészeti tanulmányokkal szorgalmasan és
alaposan foglalkozván. Haza jövetelét előzőleg utazásokat
tett. Ezen utazásaiban tervszerűen fölkereste Németország
legjobb tanintézeteit és tanférfiait. Nemcsak Franke inté
zetében fordúlt meg többször, mig Halléban élt, hanem
fölkereste a schnepfenthali philantropiumot, mely intézet
a tanulóságot önmunkásságra kötelező gyakorlati beren
dezésénél fogva különösen lekötötte a lelkes ifjú ügyeimét.
A m.-herényi gymnasium megnyitása előtt pár évvel már
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a Szarvason levő „oeco*>omicum institution“ kedves tanára
volt Skolka András s Boczkó Dániel unszolására foglalt
az újabb kelelü gyinnasiuiuban igazgatói állást, hogy az
intézetet tapasztalatainak felhasználása mellett szervezze
s kedvelt személyiségének vidékszerte ismeretes előnyeivel
életrevalóvá fokozza. Tanártársakul maga mellé szerző
Dobrowodszky János és Procopius Pál segédtanárokat s
bevonta a tanitás munkakörébe Oertel Zachariás m.-heré
nyi német, Zacharídesz János tót s végül Béréi István
magyar lelkészeket, hogy ezek az élő nyelvek gyakorlati
tanításával segítsék elő az ifjúság képződését. A tanulók
szaporodtával aztán Krizs György és Délhy Márton segéd
tanárok is alkalmazást nyertek a fögymnasiumban, kik a
közös étkezésben részesülő ifjúságot velük együtt étkez
vén, tisztességes magaviseletben ellenőrizték s otthoni
munkásságukban segítették és serkentették. Az alkalma
zottak kivétel nélkül mindnyájan theologiai és klaszszikai
műveltséggel bíró tanférfiak voltak. A lelkészek közül
Oertel Zacharias Poroszországból származott s mikor mint
végzett theologus hazánkban utazást tett, a m.-herényi
német ajkú gyülekezet közlelkesedéssel v'vlasztotta meg
lelkésznek. Általában országszerte a protestáns középisko
lában ekkor és még ezután is öt-hat évtizeden át a fentartók főleg a theologiai tanulmányokban jártas tanárokat
szerettek alkalmazni Meg voltak győződve, hogy ezekben
rejlik a személyes biztosíték arra nézve, mikép a protes
táns szellemű vallás-erkölcsi nevelés a felekezeti intézete
ken el ne hanyagoltassék.
Zavarólag hatott aztán a tanári pályára készülő theologúsok képződésére 1. Ferencz király azon intézkedése,
hogy a magyar protestáns ifjúságot a külföldi egyetemek
látogatásától eltiltá, nehogy a franczia forradalmi szellem
és szabadelvű politikai fölfogás, ezek által elterjedhessen.
Történelmi tények mutatják, hogy ezen túlhajtott óvatos
ság sem akadályoztatta meg a nemzet ősi természetében
rejlő szabadelvű fejlődést s főleg a Bécsböl haza került
theologus tanárok buzgólkodtak leginkább azon, hogy a
magyar nyelv és irodalom iskolai feldolgozása által is
ébreszszék és fokozzák a magyar nemzeti önérzetet és
önállóságra való törekvést az ifjúságban.
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Ezen tanári testület már az 1803-ik iskolai év meg
nyílásakor megszerkesztette, fölolvasta és megmagyarázta
az iskolai törvényeket és ünnepélyes fogadalom letétele
mellett vette föl a beiratkozó tanulókat az intézet kötelé
kébe. Az életné/.etekben s nevelői követelményekben sokat
változó világ mai mértékét ki nem elégítik többé e törvé
nyek; de mint iskolai életünk történetének emlékei méltók
arra, hogy megörökítsük azokat. Érdemesnek találom kö
zölni azokat azért, mert jelzik iskolánk beléletének kez
detét s irattárunkban való fennmaradásuk a fakuló és
elrongyolódó kéziratban úgy sem soká fog már daczolni
a mindent romboló idővel. Ezen törvények a következők :
Leges scholasticae
quibus stúdiósa juventus scholae senioralis Mezöberéniensis
subscribit.
(Conditae etpriinum in praesentia Excellentissimae Dominae
terrestris L. B. a Wenkheim studiosis praelectae, expüeatae
die 14. Octobris 1803.)
I. Lectiones publicas diligenter frequentato, nec sine
gravi causa docenti semper insinuahda negligilo.
II. Scholam justo tempore bene praepaiatus, rebusque
necessariis instructus adito.
III. Labores jussos domi solerter peragito.
IV. Ordini scholastico, qualicunque constituto, aut
ne tors constituendo sine repugnantia obtemperato.
V. Superiores, utpotote : membra inclyti ac venerabilis Senioratus, magistratuales quosve publicos, officiales
dominales, docentes, praepositos et benefactores scholae,
aliosque distinctiores, debito honore persequitor.
VI. Templum die quovis, quem ecclesia festuin esse
jubet, intrato.
VII. Cum hospiiibus ejusque família, cumque coinmilitonibus honeste convivito.
VIII. Hospitium sine seitu superiorum nulla ex causa
mutató.
IX. Popinas, compotationes, suspecta conventicula,
lususque omnes, qui ob quaestum iustitui solent, speciatim vero cum chartis pictis fugito.
X. Recreationes solemnes ut s u n t: saltus, feriae rna-
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jales etc. nonnisi cum indultu superiorum instituentor,
concessae autern justo semper tempore finiuntor.
Xr. Hyeme hóra 9, aestate 10 quisque dotni suae esto.
XII. Extra hospitiurn proprium sub gravissima animadversione noctem exfrahere nolito.
XIII. Vicum siue insinuatione praevia non deserto.
XIV. Debita sine scitu superiorum non contrahito,
contracta ad diem dictum, deleto.
XV. In colloquio prudentia utitor maxima, neminem
praesertim in rebus religionariis scandalisato aut confundito.
XVI. Rüslicorum, opificum et militum consortia, literarum sectatoribus incongrua, vitató.
XVII. Vitáin studioso dignam et elegantia niorum
ornatam agito, illius Senecae memor, quod non vetat lex,
hoc vetat fieri pudor.
XVIII. Beneficiarii praesertim diligentia moribusque
optime compositis testenlur se beneficii dignos esse.
XIX. Exortis simultatibus inter commilitones nemo
judicem in propria causa agere audeto, séd rém ad fórum
competens deferto.
XX. Legibus his íidei datae loca ommis subscribito.
Látható, hogy e törvények részint a tanulóság iskolai
és házi hatáskörét, munkásságát határozzák meg, (I IV)
részint az iskola kötelékébe tartozók tisztességes maga
viseletét Írják körül (V. VII. Vili XVII) részint a vallásos
gyakorlatot teszik kötelezővé, (V) részint főleg a jótétemé
ny eseket kötelezik hálára s példás magaviseletre (XVIII)
tiltják az önbíráskodást (XIX) s a komoly önfegyelmezés
kötelezettségét hozzák az ifjúság köztudatára. Ezekben van
nagyjából kifejezve az erkölcsi kötelezettségek azon öszszege, mely a jó tanulót jellemalakulásában kedves és
szerencsés fejlődési irányba tereli és megtartja.
Ezen egyszerű szövegezésben van erő, tartalom,
emberséges jó akarat arra nézve, hogy az ifjú rendeltetését
megértse s korával járó gyarlóságait, hibáit fékezze, le
győzze, kiirtsa önmagából s öntudatosan járjon az erkölcsi
önnevelés utján kivált azt tudva, hogy tanárai öt folyton
íigyelik s minden mulasztásaiért és kihágásaiért rendre
utasítják.
Érdekes volna tájékozódnunk arról is, hogy e tör-

—

11

vények minő következetességgel és emberséges szigorral
voltak aztán megtartva a tanulók és megkövetelve a ta
nárok állal. Sajnos azonban, hogy erre vonatkozó adatok
alig vannak irattárunkban. A található följegyzések arról
tanúskodnak, hogy a tanuló ifjúság egészben véve jó,
szófogadó, vezethető volt s inkább tréfás ötletek és pajkos
csintalanságok miatt volt olykor a büntetésre szükség,
semmint erkölcstelenség és durva elaljasodás miatt. Külön
ben ennek magyarázatát a helyzet is megadja. Az iskola
megnyitásakor Skolka András igazgató aWenkheim bárói
család kastélyában kapott lakást s ott tanitgatolt is. Ugyan
így Oertel Zacharias, a német lelkész a papiakon, saját
kényelméről szívesen lemondva tanított pár éven át.
Paptársának példáját követte Klinorszky János, a tót lelkész
ki a közös étkezőknek átadta lakásának egyik konyháját
és termét. Sőt a többi alkalmazott tanférfiak is a békés
kis község erkölcsileg romlatlan szerény, ártatlan társadalmi
viszonyai között nagyon arra voltak utalva hogy a nem
nagy számú tanulóság legtöbbjével naponta érintkezzenek.
Ezen kedvező körülmények s a gyakori érintkezés irányitó
hatása is előnyösen befolyt arra, hogy a tanuló ifjúság
erkölcsi tekintetben szerencsésen alakuljon. Kicsiben meg
valósítva találjuk itt azt, mit napjainkban gondolkodó
paedagogusok kegyes óhajtásként hangoztatnak, hogy a
középiskolák lehetőleg szerény, egyszerű, romlatlan köz
ségekben legyenek elhelyezve, hol a nagy világ izgalma,
csábitó példái nem mérgezhetik meg idő előtt az ifjú
nemzedék kedély világát s nem ingatják meg erkölcsi érzetét.
Utóbb a tanulók számának emelkedésével s bizonyosan
a tapasztalatok hatása alatt az iskolai törvényeknek pontjai
szaporodtak. Érdekes az 1806-ban beékelt azon pont,
mely mindenkire kötelezővé teszi a magyar nyelv szor
galmas tanulását és folytonos gyakorlását. Szinte látja
maga előtt a gondolkodó a nemzeti önérzetben erősödő
kort és ezen törvényes intézkedés czélját. Hamaliar Márton
a bányai egyházkerület akkori püspöke, klaszszikus latin
levelében fölhívja a tiszántúli ev. református püspököt, az
Alföld görög keleti püspökeit és Sztratiinirovics karlóczai
szerb patriarchát, hogy az újonnan megnyílt m.-herényi
fögymnasiumra figyelmeztessék a lelkészeket, tanítókat s
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híveiket nemcsak azért, mert ez iskola könynyebben meg
közelíthető, olcsóbb és nem rosszabb, mint a távoli nagy
városok iskolái, hanem még a lakosság szerencsés elegye
dése folytán itt kényelmes alkalom kínálkozik a magyar,
német és tót nyelvnek gyakorlati megtanulására is. Jönnek
is aztán e fölhívásra nemcsak a felvidékről, de különösen
hazánk déli vidékéről szerbek és románok, németek és
tótok a m.-herényi gymnasiumba tanulókul iratkozni. A
mint a jövevények alább közlendő névsora mutatja, a
tanulók nem csekély része románokból és szerbekből
verődött össze, kik a múlt század elején elfogulatlan rokonszenvvel viseltetnek a magyarság iránt s ha nehezen megy
is, de szeretettel tanulják a magyar nyelvet oly vegyes
nyelvű környezetben, hol senkinek eszébe se juthat társát
nyelvbeli különbség miatt gúnyolni és sérteni. Kár, hogy
e mozgalomnak utóbb szárnyát szegte a nemzetieskedés,
mely már a harminczas években megapasztá a déli vidék
ről ide szá'lingozó idegen nyelvű tanulók számát és mind
szükebbre szoritá a gymnasium ezen hazafias czélzalú
törekvéseit.
Nagy zökkenést élt át aztán a szép fejlődésnek induló
m.-herényi gymnasium, midőn közkedveltségéi és sokoldalú
képzettségű igazgatója, Skolka,András körutazásokat telt
s mint ügyes egyházi szónok az evang. gyülekezeteket a
m.-herényi gymnasium javára teendő adakozásra és ala
pítványok létesítésére kél te töl. Egy ilyen körútja alkal
mából anynyira megkedvelték öt a verbászi hívek, hogy
közlelkesedéssel papjukká választották meg. 1808 -ban
történt távozását aggódva nézték nemcsak a in.-herényi
gymnasium barátai, hanem annak áldozatkész pártfogója
özvegy Wenkheim Lászlóné született Rosenfeld Karolina
báróné is, ki tudta azt, hogy kifogyhatlan áldozatkészsége
sem akadályozhatja meg a gymnasium válságát, mely
Skolka kivonulásával annál inkább be fog következni,
mert hozzá hasonló jeles paedagogust, vallásos, szerény
gondolkodású tanférfiút nem egy könynven fog találni a
fentartó testület. És e szomorú sejtelemnek igazat adott
a közeli jövő.
Skolka azonban papi állásával adott befolyását is
ügyesen felhasználta arra, hogy az Alföld protestáns lakó-
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sainak művelődési ügyét tovább is lelkesen szolgálja. Nem
csak haláláig pártfogó barátja maradt a m.-herényi gym
nasium;. ak, hanem Uj-Verbászon isalgymnasiumot létesített,
melyből sok tanulásra alkalmas ifjú tanulmányainak foly
tatása végeit M.-Berénybe s utóbb 1834 töl, midőn az
egyházmegye határozatából a gymnasium Szarvasra tele
pült át, Szarvasra is el-el zarándokolt. Így keletkezett
élénk összeköttetés hazánk délvidéke és a m.-herényi s
most már szarvasi fögymnasium között, melynek mai napig
hatását érezzük, bár az időközben fölszaporodott e vidéki
középiskolák közelsége s vonzó hatása e hagyományos
összeköttetést ma lazítani kezdi.
Skolka távozását a gymnasium tanárkara is fájdalma
san megérzé. Megcsökkent az alkalmazott tanárok rokon szenve és bizalma egymás iránt, elzsibbadt az az erős
és egységes szellem, mely a köznevelés tervszerű szolgá
latában az egy intézeten működni tartozó tanári testületet
feladatának teljesítésére képessé teszi. Ennek egyik oka az
is lehetett, hogy Skolka utóda, Farkas Mátyás igazgató
idegenből szakadt a tanárok közé s mint kezdő nem is
volt eléggé tájékozva igazgató teendői felül. Nem bizonyult
ilt se elegendőnek az előzetes jó hir s a tudományos
képzettség egymagában. Erős önzésével, gondatlanságával,
sőt jellembe vágó fogyatkozásaival oly ferde helyzetet
teremtett magának Farkas Mátyás, hogy tanártársaival s a
közönséggel meghasonlott, botrányokat okozott s végre is
állásáról önként lemondani kényszerült.
A tanulóságon is csakhamar meglátszott Skolka távo
zásának és a meghasonlásbán élő s nevelési intézkedé
seiben ellentétességet mutató tanári testületnek zavaró
hatása. Mind hiába! Hol a tanárok példájokkal nem m u
tatnak komoly erkölcsi felfogást, nem gyakorolnak tisztes
önfegyelmet, ott a tanulók erkölcsi érzéke is okvetlen meg
lazul, hanyatlik. Innen túl, a nagyobb tanulóság mind
több kihágást engedett meg magának. Erősebb büntetések
és megtorló intézkedések alkalmazásával se tudta a tanár
kar azt a czéltudatos és munkás szellemet tentartani és
megerősíteni az ifjúságban, mely Skolka idejében a m.berényi gymnasiurnot oly kedvezöleg jellemezte. Az intézet
hivatalos iratai sein mutatnak innen túl egész 1816-ig
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olyan kimerítő pontosságot s részletes adathüséget. mint
Skolka idejében.
Fordulat állott be 1816-ban, midőn a több százados
múltú eperjesi lyceumból Benka Ádámot hivta meg a fentartó egyházmegye tanárul és igazgatóúl Mezö-Berénybe.
Innen túl a tanulók létszáma feltünöleg fokozódik, a
fegyelmes szellem megerősödik, a tanári testület rokon
szenves bizalmas együttműködése mind tervszerűbbé és
czéltudatosabbá válik s ezzel ismét megszerzi a m.-herényi
gymnasium már-már homályosodni kezdő előbbi jó hír
nevét és nagy vidékre terjedő vonzó befolyását.
A tanítás tervszerű munkája Skolka idejében eleinte
az akkori ág. h. evang. gymnasiumok tanítási tervének
keretében mozgott. 1806-tól a Schedius Lajos budapesti
tanár által kidolgozott „ S y sth em a rei S ch o lasticae*
czimén ismeretes tervezet alapján szervezkedett s leg
feljebb a mellékes tantárgyakban mutatott némi eltérést.
A múlt század elején használt tankönyvek és vezérfonalak
jegyzékét pontosan alig állapíthatni meg ma. Mégis emlí
tésre méltó az, hogy a Schedius-féle tanítási tervezetben
felsorolt és ajánlott tankönyvek az ág. hitv. ev. egyház
egyetemes gyűlése által jóvá hagyattak s azok használatára
a protestáns iskolák autonom hatóságaik ellenőrzése alatt
kötelezve voltak. Ha mégis sokszor tollba mondott füzetek
és vezérfonalak jöttek forgalomba, az akkor is visszaélés
számba ment, melynek azonban jogos mentsége lehetett
az, hogy könyvkereskedések hazánkban alig 'voltak s
nagyobbára külföldről kellett az alöirott protestáns szellemű
tankönyveket megszerezni.
A szegénységgel küzdő és nyomdától távol fekvő
fögymnasium keletkezése és fenállása első éveiben nem
adott ki semmi értesítőt a végzett tananyagról s az iskola
évi eseményeiről. Később is megelégedett azzal, hogy a
legjobban iró nagyobb tanulókkal sokszorositatta a vizs
gálati rendet s a tanulók névsorát. Utóbb könynyiteni
kívántak a tanulók ezen lélekölö gépleges munkáján s vagy
Nagyváradon, Tichy Jánosnál, vagy Budapesten Trattner
Károlynál ,,c o n s p e c tu s e x a m in is p u b lic i“ czimen
vizsgálati értesítőt hoztak forgalomba, melyben az egyes
osztályokban végzett tananyag — legtöbbször csak czim
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szerint — volt fölsorolva s a tanulók osztályonkénti név
sora és létszáma voltkitüntetve. Ma már ilyen „ c o n sp e c tu s t“
se igen találhatni levéltárunkban s ezek között is több
a calligraphice Írott, mint a nyomtatott példány.
Az irattárunkban őrzött törzskönyvek, jövevények
bejegyzési anyakönyvei s a különböző alakú bizonyítvány
könyvek töredékei mutatják azonban, hogy távoli vidékről
is ide sereglett sok ifjú fordult meg Mezö-Berényben. A
távolabbi vidékek s a közeli környék ezek közül többeket
ma is emleget olyanokúi, kik a nyilvános életben nem
utolsó vezérszerepet játszottak s ma is eléggé ismert és
tisztelt családok alapitói lettek. Igaz, bogy a személyes
kifejtés és egyéni életrevalóság nem áll kizárólagos oki
összefüggésben azon iskolával, melyet az ember ifjú korá
ban látogatott. Tagadhatlan, hogy az isteni gondviselés
kioktató hatása alatt önerejéből fejük az ember valódi
em berré; mégis örömmel emlegeti minden iskola egykori
tanítványait, kikből jeles emberek váltak s neveik fölemlitése tán olyanokban is kedves emlékeket ébreszt, kik
nem annyira az iskola, mint családjaik s rokonságuk múltja
iránt érdeklődnek. Ezért ide jegyzem a m.-herényi gym
nasium megnyíltával ott beiratkozott tanulók névsorát és
életrajzi adatait úgy, a hogy azt az anyakönyvekben
találom.
Skolka Andrásnak a m.-herényi gymnasium első igaz
gatójának sajátkezű bejegyzései a beiratkozásról a követ
kező adatokat örökítik m eg:
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1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Nom en

Aetas

Numerus

Nemina eerum, qui primi eranl audiieres
Locus
nativitatis

Parens

Bazinga.
18 c.Posoniensi Michael, civis
Raksa
Joannes,nobilis
Ernericus Raksányi 17
c. Turoc
Rosnavia
15 c. Gomör. Mathias, civis
Sámuel Skolka
Szarvas
Joannes, civis
18
Johannes Garay
c. Békés.
Georgius,
Cserna
Johannes Ivozár
16
c. Veszprém oeconomus
Michael
Krajna
24
Martinus Dlhy
oeconomus
c. Nitrien
Szakolcza Johannes, civis
Paulus Procopius 19
c. Nitriens.
Turoluca Johannes, civis
Johannes Schimegh 22
c. Nitriens.
Johannes,
Szobotiszt
Michael Dohnány 18
nobilis
c. Nitriens.
Paulus,
Agardino
Samuel Valentinyi 24
ludirector
c. Neograd.
Ferdinand Graetschel

Legibus sch o la sticis subscribunt
Martinus,
Gergelyfalva
oeconom.
c. Neográd
Lipovino
Johannes,
2 Ignatius Hrabovszky 19
c. Gömör.
nobilis
Schein nitz.
3
16
Paulus, civis
Daniel Kamhall.
c. Hontensis.
Hanusfalva
17
4
Samuel Liptay
c. Sáros.
l

Martinus Gaffrik

20

17

—

aperle lüde lillerarie die 2?. Oclebris 1802.
Lingva,
quam praeter
latinam loquitur

Scholam
antea frequentavit

H u n g an c am
G erm anicam
Slavioam
H ung.
Germ.
Slav.
H ung.
Germ.
Slav.

Modrae
et Posonii
Osgyáni
Modrae
Rosnaviae
Késmárk

Pro rectore
Fazekas-Varsand.

Kesmarkini

A b iit qua
g eo m etra p rac tic
G yulae.

Germ.
Slav.
Hung.
Slav.
Germ.
Slav.
H ung.
G erm an
Slav.

Germ.
Slav.
Germ.
Slav.
H ung.
Germ.
Slav

Abscessit
Domi abscessit.

Modrae
Modrae
Posonii
Modrae
Posonii
Modrae
Posonii

Evocatus pro
rectore Komlós.
Evocatus pro can
cell. Körös Ladány
Evocatus pro rec
tore in Antalfalva,

Posonii
S chem nitz
K ö rö sin i
P o so n ii

>

E v o catu s pro
roctore et le v ita
N ag y lak .

die 14. O ctobris 1803.
H ung,
Germ.
Slav.

Hung.
Slav.
Germ.
Slav.
Hung.
Slav.

L osonczim
R o sn av iae
L eu tsch o v iae
Gömör.
D obschae
E p erje sin i.

Schemnitz
Késmárk
E p e rje s
G öm ör
L eu tsch o v iae

2

5

18

Aetas

Numerus

—

N om en

24

10

Johannes Sztehlo

16

11

Petrus Triznay

7
8
9

Locus
nativitatis

Parens

Josephus,
Tamasino
nobilis
c. Neográd
Csöglöny
Martinus,
Franciscus Németh 16
c. Veszprém
nobilis
Stephanus,
Lutzina(?)
Samuel Patzek
15 c. Neograd. Verbi D. M.
Andreas,
Albert
Paulus Sárossy
20
nobilis
c. Pestiens
Andreas,
Petrovacz
Andreas Sztehlo
14
Verbi Div. M.
c. Bács.
Georgius Markus

6

—

dto

Hibbe
16 c. Liptoviens

12 Johannes Turcsány 18 Gergely falva
c, N eograd ien s

13

Daniel Boczko

15

14

Paulus Molitoris

22

15

Josephus Baginy

20

16

Josephus Pinthér

20

dto
Paulus,
Verbi D. M.
Josephus,
rector

Szaryasino
c. Békésien Daniel, V. D. M.
Szarvasin o Stephanus,
c. Békés
rector
Puchovia Johannes, civis

c. T re n tsin ien s

Orosháza
c. Békésiens

L egibus sch o la sticis su bscripseunt
l Sigismund us Mesko 17
2

Samuel Buzek

20

3

Daniel Trnkóczy

19

!

Nagykürtös
c. Neograd.
A lsó-Stregova

Johannes,
nobilis

c. Neograd. Petrus, opifex
Zaskala
Michael,
c. Arvensis.
oeconom.

19
Liiigva,
quam praeter
latinam loquitur

—

Scholam
antea frequentavit

Abscessit

H ung.
G erm an
Slav.
H ung.
G erm an
Slav.
H ung.
G erm an.
Slav.
H ung.
G erm an.
S lav.
H ung.
G erm an.
Slav.

Cs'etnek
L eutschoviae
N .-K örösini

E vo catu s pro
p aed ag o g o ad P erill.
Dn. F a y U j-Pestino

dto

dto.

Csetnek
Losoncz
Késmárk.
Schemnitz
Jaurinii.

Germ.
Slav.
Hung.
Slav.

Kesmarkini.
Eperjesini
Cselnek
K ésm árk
J a u rin ii

H ung
G erm .
Slav.
H ung.
G erm
Slav.

Schemnitz
Posonii.

Hung.
Slav.
Hung.
German.

Posonii.

A b iv it pro
pract.ico geom etr
M agno-V aradino.

die 5. N ovem bris. 1804.
Hung.
Slav.
Hung.
Slav.

K ésm árki
O sgyén
Schern n itzii.
Losoncziui
N eusohli
Schem nitz, O sgyán.

Slav.

Rosnaviae.
2*

20

N om en

Aetas

Numerus

—

4

Johannes Bohuny

18

5

Johannes Szabó

18

6

Ladislaus Bonyhay

10

7

Josephus Szász

15

8 Georgius Procopius 17
9

Paulus Blasko

10

Adamus Kordos

11

Daniel Sreiberger

12

Emericus Tihany

—

Locus
nativitatis

Parens

Rosenberg
c. Liptov. Martinus, opifex
Mako
Franciscus,
oeconom
c. Csanád.
Kétegyház
Ladislaus,
c. Békés.
nótárius
Gyula
Georgius,rector
c. Békés.
(?)
Johannes, cívis
c. Nitriens.

(?)
Georgius,rector
c. Neograd.
Szakolcza Johannes, civis
19
c. Nitriens.
Nicolaus,
Szt.-Miklós
22
spanus
c. Pestiens.
Tergebet ? J o h a n n e s assesor,
14
nobilis.
c. Honten si
16

D iebus sep tem b ris anno
l
2

Paulus Folkusházy 15
Alexander Bakó

13

3 Johannes Szinionidesz 14
4

Daniel Povázsay

17

5

Josephus Bonyhay

13

Orosháza
c. Békés.
Cibinium
c. Sáros.
Orosháza
c. Békés.
Szarvas
c. Békés.

L ad islau s, nobilis

Fftzes-Gy iw m at
c. Békés.

Alexander

Schernnitz
G Thomas Csepcsányi 14
c. Hontens.

L. Rector
Alexander,
nótárius
Simeon,
oeconom.
Matheus, .
oeconom.

P au lu s, nob lis
ord. N ó táriu s Com

—

21

Lingva
quam praeter
latinam loquitur

Scholam
antea frequentavit

Hung.
Slav.

Losoncz
Poson.

Hung.

Debrecini.

Hung.
Valach.

Szalonta.

Hung.

Debrecini.

Hung.
Slav.
Slav.
German.
Hung.
Slav.
Hung.
Slav.
H ung.
G erm an.
Slav.

Szakoltzae.
Poson.
Szakoltza.
S cliem nitz
K ésm árk .
P osonii,

Posonii.

1805. subscripserunt
Hung.

Aszódini.

Hung.

Orosházáé.

Hung.
Slav.

Osgyáni.

Hung.

Debreczini.

Hung.

Schemnitz.

Absccssit

Aetas

Numerus

Nom en

Locus
nativitatis

14

M ező-Berény
c. Békés

Thomas, rector

Szarvas
c. Békés
Pazovae
Sirmium

Johannes,
Chirurgus
Michael, Verdi
D. M.

i

7 Carolus Klinovszky

8 LeopoldusBeischlag 15
9

Parens

16

Samuel Szlamay

Diebus sep tem b ris anno
l

Johannes Triznay

20

2

Franciscus Potemkyn

16

3

Stephanus Fazekas

18

4

Martinus Hegely

20

5

Sámuel Sarosy

18

6 Johannes Jancsovic

17

7

Martinus Bobor

18

8

Samuel Lukácsik

17

9

Martinus Bohuny

21

10

Michael Zacharidesz

13

11

Daniel Boczko

18

12

Andreas Oertel

i

23

Paulus, Verbi
Hibbe
Div. M.
c. Liptov
Kükü-Mezö Franciscus,
docens
c. Sáros
Franciscus
Makó
oeconom
c. Csanád
Johannes,
Gyorok
c. Aradiens. judex nobilis
Andreas, provi
Ácsa
sor nobilis
c. Pestiens.
Szt. Peter Johannes, ludi
c. Neograd. rector nobilis
Lissó
Martinus, Verb
c. Hontens.
D. M.
Szakolcza
Michael opifex
c. Nitriens.
Martinus,
Bosenberg
questor
c.Liptoviens
M.-Berény Daniel Verbi
c. Bekesiens.
D. M.
Daniel,
Szarvas
c.Békésiens. Verbi D. M.
Zacharias,
M.-Berény
V. D. M.
c. Békés.

23

Lingva
quam praeter
latinam loquitur

1

Scholam
antea frequentavit

Hung.
Slav.
Hung.
Slav.

Szarvasini.
Turini (?)

1806. subscripserunt
Germ.
Slav.
Germ.
Slav,

1

,

Schemnitz.
Leutschoviae.

Hung.

Makó

Hung.

H.-M.-Vásárhely

Hung.
Hung.
Slav.
Hung,
Slav.
Germ.
Slav.
Germ.
Slav.
Hung.
Slav.
H ung.
Germ
Slav.

Hung.
Germ.

Osgyáni
Schemnitz
Szakolcza
Posinii

K ésm árk
Ja u rin i
Debreczirii.

Abscessit

Nom en

Aetas

24

Andreas Bohn

15

—

Locus
nativitatis

Parens

1

Numerus

—

13

14 Samuel Hajnotzy

15

15 Gusztavus Szontag

14

16 Josephus Jamriska

17

17

Carolus Faesy

14

18

Samuel Zigatsik

15

19

Johannes Labat

16

20

Josephus Fanko

21

Pasova
c. Sirmium
Kisker
c. Bacsiens
Csetnek
c. Gömör
R ákos-K eres
tu r
c. P estien s

Újváros
c Szabolcs
Szakolcza
c. Nitriens
Petrovátz
c. Bacsiens
H.-Györk
c. Pestiens

Johannes
docens
Jo sep h u s, V. D.
M, n o b ilis
A dam us, judex
nob. nobilis

Samuel, ludi
rector
Henricus,
V. D. M.
—

Andreas,
oeconom
Mathias, V.
D. M.

Die 19, N ovem bris anno
l

Adamus Szontag

13

2

Johannes Blazius

21

" 3

Josephus Mayer

17

4

Josephus Pusztai

21

5

Michael Paul

19

6 Mich. Badocsovszky 18
7

Georgius Spisjak

16

Csetnek
A d am u s, judex
nob. n obilis
Gömöriens
Pasovia
Johannes
Sirmium
oeconom
Verbäsz
Johannes
c. Bács.
V. D. M.
Orosháza
Andreas,
c. Békés
oeconom
Pilis
Thomas, opifex
c. Pest.
Georgius
Szarvas
oeconom
c. Békés
Georgius
Pollonia(?)
c. Gömör
oeconom

Lingva
quam praeter
latinam loquitur

Scholam
an tea frequentavit

Slav.

—

Hung.
Germ.

Aegopoli

H ung,
G erm.
Slav.
H ung.
G erm.
Slav.

I

Miskolcz.
Aszó dini.

Hung.
German.

—

—

—

—

—

Hung.
Germ.

Schemnitz

1807, subscripserunt:
H ung.
G erm .
Slav.

Miskolcz

Germ.
Slav.

Schemnitz

Germ.

Aegópoli.

Hungar.

—

Hung.
Slav,
Hung.
Slav.
Hung.
German.

Aegopoli.
N.-Körösini
Dopschae.

Abscessit

26

N om en

Aetas

8

Stephanus Mikula

16

9

Gabriel Pivár

17

Locus
nativitatis

Parens

—

jNumerus

—

10 Adamus Jeszenszky 16
11

David Olasz

15

12

Carolus Plachy

13

Czegléd
Stephanus,
c. Pestiens
opifex
Kokavo
Mathias, rector
c. Gömör
Pasovia
Adamus, Verb.
Sírmium
S. M.
Darvas
David,
oeconom
c. Bihar
B ács-U jfalu Georgius, Verbi
o. Báos.
D. M.

Die 2 6 . N ovem bris

17

Tót-Györk
c. Pest.
Czegléd
c. Pest.
Szeghegy
c. Bács.

Mathias,
V. D. M.
Martinus,
arendator
Georgius, V.
D. M.

Samuel Weinrich

13

dto

dto

5

Dániel Jeszenszky

15

6

Paulus Deszk

15

7

Paulus Paulovics

19

8

Ludovicus Kuktay

15

Stephanus
V. D. M.
Johannes
melitor
Daniel,
oeconom
Georgius
racionista

9

Tomas Klinovszky

10

Sámuel Dopsa

Apostag
c. Pest.
Aszod
c. Pest.
Pilis
c. Pest.
Gyarmata
c. Temes
M.-Berény
c. Békés
Makó
c. Csan ád

Sámuel Franko

18

2

Ladislaus Kuszy

15

3

Carolus Weinrich

4

1

1

14

! "

1

Tomas, L. B.
Samuel.
Questor

Lingva
quam praeter
latinam loquitur
Hung.

Scholam
antea frequentavit

j

Hung.
Slav.
Hung.
Slav.

Abscessit

Czegléd
Karczag
Pasovia

Hung.

Debreczini

Hung.
German.

Aegopoli

1806- su b scrib u n t:
Hung.
Slav.

Schenmitz

Hung.

Pestini

Hung.
German.
dto.
Hung.
German.
Hung.
Slav.
Hung.
Hung.
German.
Hung.
Slav.
Hung.

Posonii.
...... ................ - ...
Aszodini
Kecskemét
Temesvár

Szentesim

28

—

Innen túl aztan Skolka bejegyzései megszakadnak.
A bizonyitványkönyvek vezetésében nagy ingadozás, terv
szerűtlen kapkodás található. Lapok vannak kivágva s a
meglevőkben is annyi a javítás, törlés, utólagos bejegy
zés, hogy bizonytalanságuknál fogva ez adatok közlése
czéltalan.
Érdekes volna ezúttal évek szerint az egyes osztá
lyokba fölvett és folytatólag bejegyzett tanulók névsorát
is összeállítani. Erre azonban a Skolka András által ve
zetett bejegyzések sem nyújtanak kimerítő kimutatást. Sőt
a fentebb közölt táblás kimutatás sem tesz semmi emlí
tést arról, hogy a más iskolákból fölvételre jelentkezők
minő hozott bizonyítványok, vagy vizsgálatok alapján,
melyik osztályába a gymnasiumnak voltak fölvéve. Említi
ugyan Skolka, hogy az osztályokba való fölvétel és áthe
lyezés az együttműködő tanárok közös megegyezésével
történt s hogy az osztálytanárok tartoztak erről kimutatá
sokat készíteni; de úgy látszik a tanszemélyzet gyakori
változása, Farkas igazgató hivatalbeli könnyelműsége és
gondatlansága mellett, vagy tán miatt is, ez iratok el
tűntek.
Azonban már az idegen intézetekből Mezö-Berénybe
átjött nagyobb tanulók névsora is arra vall, hogy az újon
nan életre kelt gymnasiumot távoli vidékek különböző
felekezetű tanulói is szives bizalommal keresték föl, mit
nemcsak az újság érdekének, de főleg azon emberséges
intézkedésnek kell tulajdonítanunk, hogy az ifjúság —
mondhatni — családi gondozásban részesült Mezö-Berényben. Buzgó tanárai a kis városka csöndes világában a
fejlődő tanulók egyéniségével külön is foglalkoztak s maga
az iskola vallás, nyelv és származásra való tekintet nélkül
megosztotta kedvezményeit, jótéteményeit mind azokkal,
kik azokra érdemesekké tették magukat.
Bizonyosan nem csekély előnye volt a m.-herényi
gymnasiumnak azon föld- és néprajzi körülményekben is,
melyek Mezö-Berényt a múlt század elején kedvesen jel
lemezték. Három egymással békés életet élő nép lakja ma
is e szép fekvésű alföldi községet. A magyar lakosság
értelmessége, nyiltszivüsége, fejlett önérzete, jogait védő
bátorsága; a német lakosság számitó takarékossága, őszinte
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vallásossága, békeszeretete; a tót lakosság önmérséklete,
alázatossága, munkaszeretete önként ébresztette az ifjú
nemzedék rokonszenves tiszteletét azon nép iránt, mely
nek körében élt és elhelyezkedett. M.-Berény lakossága
türelmes jóakarattal szerencsésen megalkotta és feltar
totta azt az egyetértést, mely a különböző nemzetiségűek
békés együttélését lehetővé teszi. Méltányosan váltakozott
a három nyelvű lakosság jelesebbjeiböl a község elöljáró
sága. Nem a nyelv, de a személyes kiválóság határozottá
felett, hogy egyik másik a nép élére álljon és vezérszere
pet játszók e kis községben. Bizonyosan ezen emberséges
felfogás, ezen kölcsönös jóakarat, ezen türelmes kímélet
szeliditöleg hatott a különböző vidékről M.-Berénybe se
reglett nagyobb tanulók életnézetére s egymással való
érintkezésére is. Ezt tények is bizonyítják. Így az orosházi
születésű Székács József, ki később budapesti jeles lelkészünk
és püspökünk lett, Mezö-Berényben tanulja meg rácz is
kolatál saitól a rácz nyelvet annyira, hogy később Szerbiá
ban nevelösködhetett s a szerb költészettel megismerkedve,
több műfordításban ismertette a szerb költészetet a m.
tudományos akadémia előtt, Szántó Albert, ki nem rég a
békési ev. ref. gymnasiumra hagyta csaknem összes tekin
télyes vagyonát, M -Berénvben tanulta meg a tót nyelvet
annyira, hogy járásbiró korában a b.-csabai néppel, mint
magyar református, tótul is elbeszélgetett. De ki tudná
felsorolni mindazon országszerte szétoszló előnyöket,
melyeket a m.-herényi gymnasium tanulói azon vidé
keken értékesítettek, melyeken utóbb éltek és megtele
pedtek ?
Bizonyosan a m.-herényi gymnasium keletkezésének
első évtizedében előjövő ezen tapasztalatok sok tanúságot
rejtenek magukban, melyekről napjainkban sem szabad
megfeledkeznünk. Különben is a protestáns középiskolák,
bár rendeltetésüknél fogva magas közművelődési czélok
valósítására kötelezett intézetek; de eredetük és hatás
körük természeténél fogva mindig eleven összeköttetésben
állottak azon protestáns társadalommal, mely nekik léteit
adott s folytonos áldozatkészségével fennmaradásukat
és fejlődésüket bizlosilá a múltban s biztosítja a jelen
ben is.
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Midőn a szarvasi fögymnasium a következő tanévvel
fenállásának és működésének századik évét tölti be; midőn
Alföldünk közművelődési érdekeit híven szolgálva anynyiak életsorsára gyakorolt irányitó befolyást; időszerűnek
véltem föllebbenteni a múltak távlatát mind azok előtt,
kik ez intézettel vagy maguk, vagy kedves elődjeik folytán
egykor viszonyban állottak.
Napjainkban az Alföld sok nyelvű és felekezetű csa
ládjai kényelmesebben megközelíthetik művelődési érdekeik
kielégítését tekintve az alkalmas forrásokat s nincsenek
többé egy-két iskolára utalva. Ma a közélet erős fokozó
dása mellett, midőn a művelődési igények mind sok
oldalúbb elágazódást mutatnak, nem is lenne sem kielégítő
sem kívánatos, hogy egy egy tanintézet messze terjedő
viuékek értelmi és erkölcsi alakulására s gyakorlati ügye
se ésére kizárólagos befolyást gyakorolhasson. Ezért nagyon
helyén való, hogy ma már Alföldünkön vidékszerte jobbnál
jobb középiskolák és szakiskolák között oszlik meg azon
sokd felelősséggel járó munka, melyet évtizedeken át a m.berényi s utóbb szarvasi gymnasium —- ha nem is egye
dül — de kevesed magával gyakorolt.
De az újabb kifej lésnek mind ez előnyeivel szemben
be kell látnunk az 1802-ben Mezö-Berényben megnyílt
és 1834-ben Szarvasra áttelepített ág. h. ev. fögymnasium
nagy missióját és főleg az alföldi protestánsokra terjedő
szolgálatait a múltban, mert bár a protestáns lelkesedés
és ügyszeretet csaknem semmiből teremtette ez intézetét,
mégis évtizedeken át volt kizárólag és egyedül oly ág.
hitv. ev. teljes gymnasium, melyre ezeren és ezeren érez
ték magukat utalva.
Egy század egyes ember életében Isten kivételes
kegyajándőka. Nagy idő. Ritka ember éli meg! Egy intézet
életfejlödésében azonban legtöbbször csak a kifejtés és
megerősödés első időszaka. Adja Isten, hogy e felfogás
nyerjen fényes igazolást fögyinhasiumunk életsorsában a
legközelebbi században! Adja Isten, hogy a következő
század végén oly kegyelettel és hálával emlegessék ez
iskolát és annak szerény munkásait és áldó munkáját

az utódok, mint a minővel mi — egykori tanítványai ez
intézetnek — azt most is emlegetni tartozó kötelessé
günknek tekintjük.
Szarvason, 1901. május 10.

ßenfia % ula,
igazgató-tanár.

I.
É V I

J E L E N T É S .

T is z t i s z e m é ly z e t.

A) A főgymnasium ügyeit a fentartó három egyházmegye
közgyűlésén hat évre választott kormányzó-testület intézi. Ennek
hatáskörét körülírja az 1895—96-dik évi értesítőben közölt és főhatóságilag megerősített „ s z a b á ly z a t “ .
Elnöke ezen kormányzó-testületnek Ns. Mikolay Mihály kir.
közjegyző Szarvason. Tagjai : a) az arad-békési egyházmegye kép
viseletében : Nt. Cscpregi György esperes és Dr. Zsilinszky Endre
felügyelő, Nt. Jeszenszky Károly lelkész és Ns. Dr. Fábry Sándor
kir. tanácsos és alispán ú r; b) a békési egyházmegye képviseleté
ben : Nt. Veres József esperes és Ns. Haviár Dani felügyelő, Nt.
Csermák Kálmán lelkész és Ns. Dr. Kresmárik János főszolgabíró
úr. c) a csanád-csongrádi egyházmegye képviseletében: Nt. Petrovics Soma esperes és Ns. Hász Antal felügyelő, Nt. Czinkoczky
Márton lelkész és Ns. Dr. Laurovics János főorvos ú r; d) a szarvasi
főgymnasium képviseletében : Liska János és Neumann Jenő fögymn.
tanárok, mint a tanártestület választott tagjai, e) hivatalból: Benka
Gyula igazgató-tanár és Mocskónyi József, a főgymnasium pénztá
rosa és gondozója.
Ezen kormányzó-testület sürgősebb esetekben a maga kebe
léből kisebb testületet küld ki. Ezen nagyobbára helyi tagokból
és fölkért szakértőkből álló testület „is k o la i ta n á c s “ czimén elő
készíti az ügyeket, véleménves jelentéseket terjeszt be s megbíza
tása szerint intézkedik, de összes intézkedéseinek s javaslatainak
érvénye a kormányzóság jóváhagyásától függ.
B) Igazgató : Benka Gyula, ki a főgymnasium négy felső
osztályával még mindig kapcsolatban álló s fokozatos önállósításra
anyagi erő hiányában csak lassan fejlő tanítóképzőnek az igazga
tásával is meg van bízva.
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C) A főgymnasium pénztárosa és gondozója: Mocskónyi Jó
zsef, fögymnasiumi rendes tanár.
D) A déli és esti közétkező (alumneum és convictus) gondozója:
Oláh Miklós, fögymnasiumi rendes tornatanár.
E; A főgymnasium házilag kezelt alapítványi földjének gon
dozója : Köpenyes Mihály gazdálkodó.
F) A fögymnasiumi tanulóság orvosai: Dr. Belopotoczky
György és Dr. Szlovák Pál oly beosztással, hogy előbbi az I. II,
jll. osztálybeliek kezelő orvosa sa felsőbb osztályokból önként vál
lalkozó tanulókkal szemben az egészségtan tanára, mig az utóbbi
a IV. V. VI. VII Vili. osztálybeli beteg tanulók kezelő orvosa.
G) A tanári személyzet a következő :
a) Rendes tanárok:
1. Benka Gyula igazgató-tanár. Működik 39 éve, ebből igaz
gatóként 17 éve.
2. Fertig Alajos, osztályfő a Vlll-ban. Működik 5 éve.
3. Kutlik Endre, osztályfő a Ill-ban. Működik 17 éve.
4. Liska János, osztályfő a II-ban. Működik 12 éve
5. Melis János, vallástanár. Működik 3 éve.
6. Mocskónyi József, osztályfő az I-bon. Működik 18 éve.
7. Neumann Jenő, osztályfő a VI-ban. Működik 16 éve.
8. Oláh Miklós, tornatanár. Működik 24 éve.
9. Plenczner Lajos, osztályfő a IV-ben. Működik 6 éve.
10. Sárkány Imre, osztályfő az V-ben. Működik 20 éve, ebből
Szarvason 4 éve.
11. Saskó Sámuel. Működik 4 éve.
12. Sziráczky Gyula, rajztanár. Működik 10 éve.
13. Udvardy Sándor, osztályfő a VII-bon. Működik 5 éve.
b) Helyettes tanárok :

14. Hensch Béla. Működűi 1 éve.
15. Sulek József. Működik 1 éve.
c) Ének és zenetanár:
16. Lévius Ernő, bejáró tanár. Működik 3 éve.
d) Vallástanárok:
17. Szirmay L. Árpád, helybeli r. kath. lelkész.
18. Szirtes Antal, helybeli r. kath. segéd-lelkész.

H

—

34

19. Ardeleán József, kétegyházi gör. kel. lelkész.
20. Klein Adolf, helybeli rabbi.
21. Sipos Lipót, helybeli izraelita tanító.
Jegyzet. Az intézet hangszereit gondozta Korik Sándor szol
noki hangszerkészítő. A mellékes tantárgyak tanítását a kormányzó
testület kizárólag a gymn. alkalmazott tanárokra ruházván, a
tanulóság daloskörét oktatta és vezette Lóvius Ernő, a gyorsírást
tanította Saskó Sámuel, a szabadkézi önkéntes rajzolók és festők
csapatát vezette Sziráczky Gyula, a vivők és disztornázók csapatját tanitá Oláh Miklós, az Onképző Vajda-kör élén állott Benka
Gyula, a tanulóság segélyző egyletének elnöke volt Sárkány Imre.
Ezen foglalkozási körökkel összefüggésben 1. a fizikai sze
relvények őre volt Sulek József, 2. a természetrajzi gyűjteményé
Plenczner Lajos, 3. a zeneszerelvényeké Lévius Ernő, 4. a rajzo
láshoz tartozóké Sziráczky Gyula, 5. a könyvtáraké Liska János,
6. A főgymnasium épületében elhelyezett esperességi levéltáré
Kutlik Endre, 7. a térképek, atlaszok, érmek és régi pénzeké
Sárkány Imre, 8. a tornaszerelvényeké Oláh Miklós, 9. az iskolai
épületé és ültetvényeké Garay Samu iskola-szolga.
el Szolga személyzet.
22.
23.
24.
25.

Garay Samu, iskola-szolga.
Bartyik András, udvaros
Misik Istvánná, a közétkező kifőzője.
Kertész Sándor, a közétkező mindenese.

II.

TANULÓ^
j.

NÉHgO^A.

o s z t á ly .

(Osztályfő: Mocskonyi.)
Adamkovies Károly ág. ev. Nagy-Lak, Csanádm.
Ambrus Ferencz ág. ev.
„
„
Bechtold György ág. ev. Kis-Kér, Bácsm.
Benczúr György ág. ev. Kunhalom, J.-N.-K.-SzolnokmBiró László ev. ref. Szarvas, Békésm.
Boros Károly ev. ref. Nagy-Zerind, Aradm.
Csasztvan György ág. ev Szarvas, Békésm.
Csirák József ág. ev.
„
„
Demcsák Lajos ág. ev. Kondoros, Békésm.
Domonyi János ág. ev. Puszta-Báboczka, J.-N.-K.-Szolnok m.
Dvoracsek János ág. ev. Nagy-Lak, Csanád m.
Finkelstein Albin izr. Szarvas, Békésm.
Frecska János ág. ev.
„
Gabrínyi János ág. ev. Petrovácz, Bácsin.
Goldmann Gyula izr. Szarvas, Békésm.
Goldstein Sándor izr.
„
„
Guttmann Géza izr.
„
„
Holéczy Barna ág. ev. „
„
Holéczy Dezső ág. ev. „
„
Monti Kálmán ág. ev. Kondoros, „
Janurik György ág. ev. Szarvas, „
Jelen István ág. ev.
„
„
Jólétik Béla r. kath. Öcsöd,
„
Kerekes Sándor ev. ref. Öcsöd, „
Kcrényi István izr. Puszta-Bánhegyes, Csanádm.
Koszt Ármin izr. Szarvas, Békés m.
Kita György ág. ev. „
„
3*
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Komár Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kondacs Mátyás ág. ev. „
„
Kovácsik Gábor ág. ev. Tót-Komlós, Békésm.
Krcsmárik Pál ág. ev. Szarvas,
„
Krebs Vilmos r. kath.
„
„
Lautnor Gyula ág. ev. Gyoma,
„
Lestyán Lajos ág. ev. Szarvas,
„
Megyery József r. kath. Arad, Aradra.
Mezöfalvy Dezső ág. ev. Kardoskút, Csongrádira
Mészáros Tibor ev. ref. Szarvas, Békésm.
Misik Lajos ág. ev.
„
„
Mocskonyi László ág. ev. „
„
Molnár Gyula ág. ev.
„
„
Nyemcsok István ág. ev. „
„
Pesti József r. kath.
„
„
Pető Károly r. kath.
„
„
Placskó Emil ág. ev.
„
„
Placskó Samu ág. ev.
„
„
Podani János ág. ev.
„
„
Podani Lajos ág. ev.
Povázsay Pál ág. ev.
„
„
Reismann Artúr izr. Lazony, Zemplénin.
Rohoska Gyula ág. ev. Szarvas, Békésm.
Ruzsicska János ág. ev.
„
„
Salacz Béla r. kath.
„
„
Sárközy Béla ág. ev.
„
„
Sárközy Géza ág. ev.
„
„
Sonkoly István ág. ev.
„
„
Schrötter Henrik izr.
„
„
Schweiger Albert izr. Öcsöd
„
Szarka Gyula r. kath. Szarvas,
„
Székács János ág. ev. Puszta-Szent-Tornya, Békésm.
Takács Gyula r. kath. Szarvas,
„
Tóth Bendegúz Sándor ev. ref. Öcsöd,
„
Turan István ág. ev. Szarvas,
„
Valkovszky György ág. ev. Szarvas,
„
Varga Sándor ev. ref.
„
„
Vekerle Ferencz r. kath.
„
„
Velky Mihály ág. ev.
„
Vitális Pál ág. ev.
„
„

„ Évk.kilépett.

— 37 —
Wágner József ág. ev. Gyoma, Békésm.
MAGÁNTANULÓK:

Jeszenszky László ág. ev. Nagy-Kikinda, Torontálm.
Tauszk Aladár izr. Zsitva-Kcnéz, Barsm.
Összesen: 70.
II.

o s z t á ly .

(Osztályfő : Liska.)
Bugyis Andor r. kath. Szarvas, Békésm.
Chrenka Lajos ág. ev. Tót-Bánhegyes, Csanádm.
Darida Károly :lg. ev. Szarvas, Békésm.
Dauda József ág. ev.
„
„
Deim Sándor r. kath.
„
„
Delhányi Béla ág. ev.
„
„ Ismétlő.
Dezső László ev. rof. Öcsöd, Békésm.
Dorogi Márton ev. ref. Szt.-András, .Békésm.
Drong Mihály r. kath. Szarvas,
„
Fecske Pál ág. ev.
„
„
Frcska Gyula ág. ev.
„
„
Ganyecz Pál ág. ev.
„
„
Gaál Pál ág. év.
„
„
Ghebeles János gör. kel. Sajtény, Csanádm
Häuszer Péter ág. ev. Feketehegy, Bács-Bodrogm.
Haviár Dani ág. cv. Szarvas, Békésm.
Holub Pál ág. ev.
„
„
IIrdlicska Károly ág. ev. Nagylak, Csanádm.
Inczédy Lajos ág. cv. Nyíregyháza, Szabolcsin.
Janurik Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Karancsy József ev. ref. „
„ Ismétlő.
Klein Henrik ág. ev. Ókér, Bács-Bodrogm.
Klinghammer Miklós r. kath. Endröd, Békésm.
Kmety Márton ág. cv. Kulpin, Bács-Bodrogm.
Komlovszky János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kondacs János ág. ev.
„
„
Kondacs Pál ág. ev.
„
„
Lenhardt János ág. ev. Sándorfalva, Torontálm.
Lőnyai Károly r. kath, Tápió-Szele, Pcstm.
Mányik Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Mayer Károly r. kath. „
„
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Molnár István ev. ref. Körös-Tarcsa, Békésm.
Molnár János ág. ev. Szarvas,
„ Ismétlő.
Moravcsik Jenő ág. ev. „
Neumann Jenő ág. ev. „
Perczel Ferencz r. kath. „
))
Pollák Miksa izr.
„
„ Ismétlő.
Popjak Pál ág. ev.
„
Salacz Emil r. kath.
„
t)
Sámuel Andor izr.
„
V
Sármezei Endre r. kath. Arad, Aradm.
Scherfer M. Vilmos izr. Szarvas, Békésm.
Schlajehó István ág. ev.
„
„
Stefan Imre ág. ev. Szemlak, Aradm.
Sülé Samu ág. ev. Szarvas, Békésm.
Süveges Jenő r. kath. „
„
Szemző István izr.
„
„
Szeőke Béla ev. ref „
*„
Szloszjar András ág. ev. „
„
Tanka Lajos r. kath. Gyula,
„
Tóth Kálmán r. kath. Csaba-Csüd, Békésm.
Tóth Lajos ev. ref. Öcsöd,
„
Váradi Géza ev. ref. „
„
Összesen : 53.
III.

o s z t á ly .

(Osztályfő : Kutlik.)
Bállá Sándor ev. ref. Csabacsüd, Békésm.
Brachna Lajos ág. ev. Szarvas,
„
Busay Béla r. kath. Gzibakháza, J.-N.-K.-Szolnokm.
Czibula János ág. ev. Liptó-Tarnócz, Liptóm.
Deim Vincze r. kath. Szarvas, Békésm.
Guszman Sándor izr.
„
„
Gyökössy Dániel ev. ref. „
„
Hanzó Mihály ág. ev.
„
„ Évk. kilépett.
Haviár Gyula ág. ev.
„
„
Heiler István r. kath. Endröd,
„
Hnustyan András ág. ev. Nagylak, Csanádin*
Holéczy Jenő ág ev. Szarvas, Békésm.
Holub Pál ág. ev.
„
„
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Jeletik János r. kath. Öcsöd, Békésm.
Karátsonyi Mihály gör. kel. Jószáshely, Aradm.
Köpenyes István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kohn Rezső izr. Öcsöd,
„
Konyecsni Sámuel ág. ev. Csorvás, „
Krajner Géza r. kath. Szarvas,
„
Kriván József r. kath. Csanád Palota, Csanádm. Évk. kilépett.
Kutlik Sándor ág. ev. Szarvas, Békésm.
Lautner Adolf ág. ev. Gyoma,
„
Matejszkó József ág. ev: Szarvas, „
Melis János ág. év.
„
„
Mocskonyi Ervin ág. ev. Kecskemét, Pestm.
Molnár Béla ág. ev. Szarvas, Békésm.
Nemes János r. kath. „
„
Németh Gyula ev. ref. Mezőtúr, J.-N.-K-Szolnokm.
Németh János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Oláh Miklós ev. ref.
„
„
Páll Sándor r. kath. Battonya, Aradm.
Pető Zoltán izr. Fegyvernek, J.-N.-K.-Szolnokm.
Pratscher Gyula ág. hitv. ev. Fekete-hegy, Bácsbodrogm.
Reitter Ferencz r. kath. Szarvas, Békésm.
Rohoska Mihály ág. ev. Tótkomlós, „
Schlichter Jenő izr. Szarvas,
„
Schuszter Mihály ág. ev. Pivnicza. Bácsbodrog m.
Sznyida György ág. ev. Szarvas, Békésm.
Tóth Sándor r. kath. K. Szt.-Márton, J.-N.-K.-Szolnokm.
Tóth Sándor ev. ref. Szeghalom, Békésm.
Veres Imre ág. -ev. Orosháza, Békésm.
MAGÁNTANULÓK:
Bánhidy Sándor r. kath. Szinánd, Aradm.
Horeczki Aladár ág. ev. Tiszaföldvár. J.-N.-K.-Szolnokm.
Összesen: 43.
IV .

o s z t á ly .

(Osztálytanár: Plenczner.)
Botka József ág. ev. Tót-Komlós, Békésm.
Bulcsú Géza r. kath. Mező-Túr, J.-N.-K.-Szolnok m.
Bulla Sándor ág. ev. Orosháza, Békésm
Császár Fercncz r. kath. Gyula,
„
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Cserna Cyörgy r. kath. Puszta-Nagy-Megyer, Pestm.
Csorba László r. kath. Szeghalom, Bekésni. Kilépett.
Czukor László izr. Szentes, Csongrádm. Ismétlő.
Dauda Ferencz ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Demcsák István ág. h. ev.
n
»
Demcsák János ág. h. ev.
n
„
Demjan János ág. h. ev.
„ Ismétlő.
Dósa Béla r. kath.
■»
Elefánt Jenő ág. h. ev.
Fuchs Lajos izr.
Goldberger Ármin izr.
r>
Goldmann Aurél izr.
»
Greiner Dezső izr. Szt-András, Békésm.
Hajas Pál r. kath.
„
„
Kalocsa István ág. h. ev. Gyoma, „
Kis György gör. kel- Körös-Tarján, Biharm.
Kottász Zoltán ág. h. ev. Bénye, Pestm.
Kőszegi László ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Kralovanszky Samu ág. h. ev. „
Lestyan Pál ág. h. ev.
„
„
Marjai Géza ev. ref. Puszta-Poó, J. N. K Szolnokra.
Marti János ev. ref. Szeghalom, Békésm.
Megyeri János ev. ref. Szarvas,
„
Mészáros Elek ev. ref.
„
„
Mocskonyi Béla ág. h. ev. „
„
Morgenthaler Mátyás ág. ev. Járek, Bács-Bodrogm.
Mrva György ág. ev. Petrovácz,
„
Pataki Alfréd izr. Szarvas, Békésm.
Praznovszky Jenő r. kath „
„
Schumacher Dezső ág. h. ev. Cservenka, Bács-Bodrogm.
Silberstein Sándor izr. Szarvas, Békésm.
Spergely Béla r. kath. Nagylak, Csanádm.
Szécsi Dezső izr. Tisza-Püspöki, J. N. K. Szolnokm.
Tárnok István ev. ref. Péteri, Pestm.
Toldi Miklós ág. h. ev Pilis, Pestm
G. Tóth Iván r. kath. Battonya, Csanádm.
Tóth Pál ág. h. ev. Szarvas. Békésm.
Uhliar Pál ág. h. ev. „
„
Zbuskó János r. kath. „
„
5)

n

MAGÁNTANULÓ:
Schiller Frigyes ág. ev. Uj-Pá/.uu, Szerémm.

Összesen: 44.
V.

o s z t á ly .

(Osztályfő: Sárkány.)
Ács Lajos ev. ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Babák András r. kath. Szarvas, Békésm.
Bagi József r. kath Szentandrás,
„
Bankó János, ág. ev. Szarvas,
,.
Benka György ág. ev.
„
„
Benyó János ág. ev. Tót-Komlós,
„
Bicskei Mihály r. kath. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnokm.
Blaskó János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Bolza Alfonz gróf r. kath. „
„
Bracsok István ág. ev.
„
„
Brücher József ág. ev. Mező Berény, Békésm.
Csúcs Pál ev. ref. Szentes, Csongrádm. Ismétlő.
Demeter István, ág. ev. Nagylak, Csanádm.
Dérczy László r. kath. Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Eördögh Zoltán ág. ev.
„
„
Farkas András r. kath. Nagy-Szalonta, Biharm.
Glöckner Bezsö izr. Szarvas, Békésm.
Glück Sándor izr.
„
„
Grünwald Árpád izr.
„
„
Gyenes György r. kath. EndrőÜ, „
Hituszer Jakab ág. ev. Feketehegy, Bács-Bodrogm.
Jeszenszky Nándor ág. ev. Gyula, Békésm.
Kiss Lajos ág. ev. Szarvas, Békésm.
Klein Ferencz ág. ev. IJj-Verbász, Bács-Bodrogm
Kluka János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kovács Lajos ev. ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Krausz József izr. Tápió-Bicske, Pest-P.-S.-K -Kunm
Krcsmarik László ág. ev. Szarvas, Békésm.
Lászlóffy László r. kath.
„
„
Liebmann Vilmos ág. ev. Kis-Kér, Bács-Bodrogm.
Lukácsik Mihály ág. ev. Kondoros, Békésm.
Lusztig István izr. Gyula1
„
Matejdcsz Márton ág. ev. Tót-Komlós, Békésm.
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Móréi Oszkár izr. Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Moravcsik József ág. ev. „
„
Ismétlő. Évk. kilépett.
Opauszky János ág. ev. „
„
Papp Béla r. katli. Gyula
„
Petrasovits Lajos r. kath. Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Pintér László r. kath. Battonya, Csanádm
Ponyiczky Zoltán, ág. ev. Szarvas, Békésm.
Bevuczky Vilmos ág. ev. Alberti, Pest-P.-S.-K.-Kunm.
Roosz Ádám ág. ev. Mező-Berény, Békésm.
Sámuel Károly izr. Szarvas,
„
Sártory Endre r. kath. Nagy-Várad, Biharm. Ismétlő.
Sipos Lajos r. kath. Tápió-Bicske, Pest-P.-S.-K.-Kunm.
Skrada János ág. ev. Pilis,
„
Stefán József ág. ev. Cservenka, Bács-Bodrogm.
Stern Géza izr. Szarvas, Békésm.
Szebeni László ev. ref. Czegléd, Pest-P.-S.-K.-Kunm.
Tajber Rezső r. kath. Szarvas, Békésm.
Tusjak György ág. ev.
„
„ Évk. kilépett.
Valentinyi Károly ág. ev. Mezöberény, Békésm.
Varga József ev. ref. Szarvas,
„
Varityák András gör. kel. Beska, Szerémm.
Vig János r. kath. Apátfalva, Csanádm.
Zvarinyi Szilárd ág. ev. Szgrvas, Békésm.
MAGÁNTANULÓ:
Petricz Zoltán r. kath. Szarvas, Békésm.
Összesen: 57.
V I.

o s z tá ly .

(Osztályfő: Neumann.)
Ács Albert ev. ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Babák Márton r. kath. Szarvas, Békésm.
Bakos Gyula r. kath. B.-Szt.-András, Békésm.
Bechtold Fülöp ág. ev. Kis-Kér, Bács-Bodrogm.
Bencsik József r. kath. B.-Szt.-András, Békésm.
Bene József ev. ref. Gyoma,
„
Chován Viktor ág. ev. Ambrózfalva, Csanádm. Évk. kimaradt.
Demcsák János ág. ev. Kondoros, Békésm.
Eiler Dániel ág. ev. Gyoma,
„
Elefánt János ág. ev. Szarvas,
„
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Eszes Emil r. kath. Szarvas, Békésm.
Forsner Jenő izr.
„
„
Gútweín Fülöp ág. ev. Bács-Feketehegy, Bács-Bodrogm.
Jeszenszky János ág. cv. Szarvas, Békésm.
Karkus János ág. cv. Tót-Komlós,
„
Klein Aladár izr. Öcsöd,
„
Kollár Iván ág. ev. Szarvas,
„
Landler Béla izr.
„
„
Lónyai János r. kath. Tápió-Györgye, Pest-Pilis-Solt-K.-Kunm.
Lukács Jenő r. kath. Sofronya, Áradni.
Marsai Lajos ág. cv Szarvas, Békésm.
Nuszbek Lajos r. kath. Gyula,
„
Petry Zoltán ev. ref. Füzes-Gyarmat, Békésm.
Placskó Lajos ág. ev. Szarvas,
„
Pongrácz Lajos r. kath. B.-Bánfalva,
„
Popják György ág ev Szarvas,
„
Schriffert Ferencz r. kath. Gyula,
„
Silberstein Gyula izr. Szarvas,
„
Silberstein Sándor izr. P.-Szopókás, Pest Pilis-Solt-K.-Kunm.
Slajchó Sámuel ág. ev. Szarvas, Békésm.
Székács József ág. ev. P.-Szt.-Tornya, „
Székács Mihály ág. ev.
„
„
Szrnka Mihály ág. ev. Szarvas,
„
Tájber Oszkár r. kath.
„
„
Trnyik György ág. ev.
Walfisch Ármin izr.
„
„
Zvarinyi János ág. ev.
„
„
MAGÁNTANULÓK:
Gajdács Gyula ág. ev. Tót-Komlós, Békésm. Tsmétlö.
Nagy Pál r. kath. M.-Pécska, Áradni.
Összesen : 39.
V II.

o s z t á ly .

(Osztályfő : Udvardy.)
Aszódi Imre r. kath. Szt.-András, Békésm
Ács Ferencz cv. rcf. Túrkeve, Szolnokul. Betegség miatt kilépett
Bellán Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Beinschroth Márton ág. ev. Gyoma, Békésm.
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Bencsik István r. kath. Szt -András, Békésm.
Dórczy Imre r. kath. Szarvas,
„
Ismétlő
Fehér Lajos r. kath. Gyula,
„
Fuchs Jenő ág. ev. Cservenka, Bácsm.
Gyökössy József ev. ref. Szarvas, Békésm.
Győry Antal ág. ev. Orosháza,
„
Hegedűs Sándor ev. ref. Gyula,
„
Horváth Dezső ág. ev. Szarvas,
„
Holéezy Béla ág. ev.
„
„
Hunya József r. kath.
„
„
Jánosy Jenő ev. ref. Öcsöd,
Katona Sándor r. kath. Endrőd,
,.
Évk. kilépett.
Kádár Sándor r. kath. Zombor, Bácsm.
Kemény Gábor izr. Szarvas, Békésm.
Kloos János ág. ev. Bécs, Ausztria.
Kovács Ferencz ág. ev. Pilis, Pestm.
Laczkó Mátyás r. kath. Mezőhegyes, Gsanádm.
Langhoffer Zsigmond ág. ev. Baradna, Gömörm.
Litauszky Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Lő\vy Gyula izr.
„
„
Mandl György ág. ev. Újvidék, Bácsm.
Mészáros Mihály r. kath. Csépa, J.-N.-K.-Szolnokul.
Matuska Ágoston r. kath. Csermő, Áradni.
Nagy Arthur ev. ref. Visk. Mármarosm.
Nyilasy Andor ág. ev. Budapest, Pestm.
Pollák Gyula izr. Szarvas, Békésm.
Scheiner Miksa izr. „
„
Silberstein Dezső izr. „
„
Silberstein László izr. „
„
Stern Márton izr. Karczag, J.-N.-K.-Szolnokm.
G. Szabó Lajos ág. ev. Orosháza, Békésm.
Szlovák Iván ág ev. Szarvas, Békésm.
Tanka Alajos r. kath. Gyula,
„
Tóth B. István ág. ev. Orosháza „
Trokan Sándor ág. ev. Miava, NyitramÉvk kilépett.
Urbanics Kálmán r. kath. Szegzárd, Tolnám.
Vidlicska István r. kath. Szarvas, Békésm.
Wallrabenstein Jakab ág. ev. Járek, Bácsm.
Zöld Gábor ev. ref. Végvár, Tcmesm.
Összesen: 43.
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V III.

o s z tá ly .

(Osztályfő : Fertig.)
Ágoston Gábor cv. ref. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnokm.
Bclopotoczky István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Benczúr Vilmos ág. ev.
„
„
Benyovszky János ág. cv. Divék, Turóczm.
Csapó Imre ev. ref. Békés, Békésm.
Csontos Dezső ev ref. Karkad, Biharm.
Darida Ferencz ág. ev. Szarvas, Békésm.
Dcbrcczeni András ev. ref. P.-Füdér, J.-N.-K.-Szolnokm.
Erdős Gyula ev. ref. Gyula, Békésm.
Eremies Vitályos gör. kel. Masorin, Bácsm.
Földvárszky Pál ág. ev. Pilis, Pestm.
Gaál Lajos ág. ev. Szarvas, Békésm.
Grűnwald Lajos izr. Mezőberény, „
Halász Gyula ág. ev. Tápió-Szele, Pestm.
Kiár Ede ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kiár Kornél ág. ev. „
„
Klein Sándor izr. Fegyvernek, J.-N.-K.-Szolnokm.
Klimacsek Sándor ág. ev. Mosócz, Turóczm.
Krcsmarik Elek ág. ev. Szarvas, Békésm.
Manner Árpád r. kath. Zalatna AlsóF-ehérm.
Margócsy Emil ág. ev. Szarvas, Békésm.
Molnár Aladár ev. ref. Püspökladány, Hajdúm.
Moravcsik Emil ág. ev. Szarvas,'Békésm.
Moi’genthaler Ferencz ág. ev. Járek Bácsm.
Mornau Jakab ág. ev. Uj-Verbász, Bácsm.
Motyovszky Pál ág. ev. Alberti-Irsa, Pestm.
Müller Rezső ág. ev. Török-Becse, Torontálm.
Némedy Gyula r. kath. Kun-Szent-Márton, Szolnokm.
Roth János r. kath. Gyula, Békésm.
Salgó Zoltán izr. Szarvas,
„
Schlozelits Ferencz r. kath. Kula, Bácsm.
Szilárdfy István r. kath. Kun-Szent-Márton, J.-N.-K.-Szolnokm.
Szőke Kálmán ág. ev. Jászberény, Hcvesm.
Sztipics Bódog r. kath. Szabadka, Bácsm.
Tanka Sándor r. kath. Gyula, Békésm.
Tapavicza Simon gör. kel. Csurog, Bácsm.
Vangyel Szilárd gör. kel. Orosháza, Békésm.
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Varga Gyula ev. ref. Gyula, Békésm.
Zerzub Péter r. kath. Tetétlen, Hajdúm.
Zűsz Aladár izr. Szarvas, Békésm.
MAGÁNTANULÓK:
Lányik János ág. ev. Majorfalva, Zólyomm.
Pap Szeréna izr. Békés, Békésm.
Összesen 42 :
Végösszeg: 391.

X IX .

A tantárgyak vázlata.
A szarvasi főgymnasium, mint állami segélyben részesülő
intézet, a tanítás munkáját az állami tanítási tervezet alapján
intézte. Irányadónak vettük e tanévben az újabban módosított
tervezet követelményeit. A heti órák mennyiségében a görög nyelvre
nézve volt eltérés azon okból, hogy a görögöt tanulók és nem
tanulók csapatja egyformán legyen hetenként elfoglalható.
A tananyag osztályonként a következőleg oszlott meg:

A) E g y etem esen k ö telező tantárgyak:
I . o s z tá ly

1. V a llá s, heti 2 óra. Biblia: Ó-szövetségi történetek, em
lékelése, erkölcsi tanulságok ; egyes könyvek kiválóbb szakaszainak
olvastatása, magyarázása vonatkozással az uj-szövetségi eszme
körre. Ének. K. k. Bereczky: Bibliaismertetés. T anár: Melis.
2. M a g y a r , heti 5 óra. K. k. Halász Ignácz „Magyar nyelv
tana“ és Badics Fercncz „Olvasókönyve“ I. r. — Nyelvtanból :
mondat fajai; mondatrészek; beszédrészek ; igeragozás, birtokos
személyragozás. Elbeszélő s költői olvasmányok a klaszszikus és
magyar mese, monda, történet köréből, földrajzi és néprajzi leí
rások. Versek emlékolése. Tanár: Saskó.
3. L a t i n , heti 6 óra. Kk. Dávid István Rövid Latin Nyelv
tana és Bövid Latin Olvasó- és Gyakorlókönyve I. r. A rendhagyó
alakok mellőzésével a fő- és melléknevek ragozása; melléknevek
fokozása, számnevek és névmások; a négy igeragozás a cselekvő
alakban. 40 gyakorin!, fordítva és fejtegetve. Hetenként egy dol
gozat. Tanár: Mocskonyi.
4. F ö ld r a jz , boti 3 óra. Földrajzi alapismeretek. Tájékozó
dás a szabadban és a földgömbön, térképolvasás. A magyar szt.
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korona országainak részletes leírása a következő sorrendben :
Budapest, Magyarország alföldjei, dombos és hegyvidékeinek fek
vése, alakja, nagysága, felülete, vízrajza, éghajlata, talaja és ter
ményei (növényei, állatai), lakosai foglalkozás és életmód szerint,
helységei. — Kísérletek térképvázlatok készítésében. K. k. Vitális
István: Földrajz I rész és Lange-Cherven : Iskolai atlasz. Tanár :
Plenczner Lajos.
5. T e r m é sze tra jz, heti 2 óra. Ősszel: Közönségesebb gyü
mölcsformák taglalása és csoportosítása. (Szilva, baraczk, mandola, mogyoró, dió, alma, körte, szőlő, czitrom, narancs). Házi
állatok (Kutya, ló, szarvasmarha, juh, disznó). — Télen: A kö
zönségesebb fenyők. Az ember lakása közelében, a mezőn és erdőn
élő emlős állatok. (Egér, görény, denevér, vakond, sündisznó, hör
csög, nyúl, róka, őz, szarvas). Tavasszal: Házi szárnyasok (Tyúk,
kacsa, lúd). — Egyes tavaszkor virító növények (Ibolya, árvácska,
hérics, boglárka, nőszirom, nárezis, holtesalán, tulipán, kankalin,
győnyvirág). A növény szervei- K. k. Dr. Szterényi Húgó: Termé
szetrajz I. rósz. T anár: Plenczner Lajos.
6. M e n n y is é g ta n , heti 4 óra. A tizes számrendszer ismer
tetése. A négy alapművelet egész számokkal és tizedes törtszá
mokkal. A közönséges töríszámokkal való számolás. A hazai mér
tékek és pénznemek ismertetése. Időszámítás. K. k. Gerevich-Orbók
„Számtan“. Tanár : Sulek.
1.
M é r ta n i r a jz, heti 3 óra. Planimetriai elemek; pont, vo
nal és szögekről. Idomokról általában, három, négy és sokszögű
idomok s a körről; idomok hasonlósága, égybevágósága symetriája és területeinek számítása. Egyszerűbb sikdiszitmények rajzo
lása. K. k. Hornischek H. rajz. geometria. Tanár : Sziráczky.
8.
S zé p írá s, heti 1 óra. Vajda Pál szépirási mintái után
másolás és ütemirás. Tanár: Sziráczky.
II

o s z tá ly .

1. V a llá s , heti 2 óra. Biblia : uj-szövetségi történetek, hegyi
beszéd, példázatok emlékelése. Kiválóbb szemelvények olvastatása,
magyarázása utalással az ó-szövctségi eszmekörre. Az apostoli le
velek ismertetése kapcsán egyes dogmatikus szakaszok emlékelése.
Ének. K. k. Bereczky : Bibliaismertetés. Tanár: Melis.
2. M a g y a r , heti 5 óra. Határozók részletesen ; összetett
mondatok: mellé és alárendelt mondatok fajai; szóképzés főbb
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szabályai; szórend; főbb holyesirási szabályok. — Prózai olvas
mányok és versek könyvnólkül. Kéthetenként Írásbeli iskolai és
házi dolgozat a végzett tananyag köréből. K k. Halász Ignácz
„Magyar nyelvtana“ II. r. és Badics „Olvasókönyve“ II. r. Tanár:
Udvardy.
3. L a t in , heti 6 óra. Főnevek ragozása, melléknevek foko
zása a kivételekkel együtt. Igeragozás, cselekvő, szenvedő, álszen
vedő, félálszenvedö igék, conjugatio periphrastica, rendhagyó és
hiányos igék, határozók, praepositiók, kötőszók. — 27 gyakorlat
latinról magyarra 11 magyarról latinra, 10 latin gyakorlat s nehány
sententia könyvnólkül is. — Kézi könyvek: Dávid J. Rövid Latin
Nyelvtana és Rövid Latin Olvasó és Gyakorló-könyve I. rész. —
Havonként 2 iskolai, később 1 iskolai 1 házi dolgozat. Tanár:
Liska.
4. F ö ld r a jz , heti 3 óra. Európa általános s államainak rész
letes leírása (Magyarországot kivéve) a következő sorrendben : fek
vés, nagyság, történeti alakulás, viz- és hegyrajz, éghajlat, talaj,
növény, állatvilág, lakosság, helységek. Ázsia és Afrika általános
s országainak részletes leírása ép úgy, mint Európánál. Térképvázlatok készítése. K. k. Dr. Demkó Kálmán : Az öt földrész le
írása és Lange-Cherven: Iskolai atlasz. — Tanár ; Plenczner
Lajos.
5. T e rm i szét,rajz, heti 2 óra. Ősszel: Néhány ősszel virító
növény leírása. — Állattanból: a majmok, tengeri emlősök, erszé
nyes emlősök; az ember lakása közelében, mezőn, erdőn, vizen
tartózkodó madarak; csúszó-mászók, kétéltűek, halak legneveze
tesebb képviselőinek leírása. Puhányok : csiga és gyöngykagyló.
Rovarok, pókok, százlábúak, rákok, férgek osztályába tartozó s
vidékünkön élő legfontosabb képviselőinek tárgyalása. — Tavasz
kor : Néhány feltűnőbb gyümölcstermő, erdei fa és bokor, vala
mint egyes termesztett és vadon termő növény leírása élő példá
nyokon. — Növénygyüjíés, rovargyűjtés. Tanár : Plenczner Lajos.
6. M e n n y is é g ta n , heti 4 óra. Számolási rövidítések ; szám
tani műveletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának
fejtegetése. Egyszerű hármasszabály; az olasz számolás-mód. Geo
metriai viszonyok és arányok elemei. Százalék és a százalékszá
mítás mindennemű alkalmazása. K. k. Gerevich-Orbók „Számtan.“
Tanár : Neumann.
7. M é r ta n i r a jz , heti 3 óra. A stereometria elemei. A tes
tek általános tulajdonságai, alkotó részei, ábrázolás, felület és

térfgogat kiszámítása; a testek symmetriája, hasonlósága, egybevá
gósága. K. k. Hornischek H. rajz. geometria. Tanár : Sziráczky.
8.1 Szépírás, heti 1 óra. Vajda Pál szépirási mintái után
másolás és ütemezés, a II és III. harmadban német szépirási
minták után másolás. Tanár: Sziráczky.
I I I . o s z tá ly .

1., Vallás heti 2 óra. Az egyház fejlődése megalakulásától
napjainkig kor- és jellemrajzokban különös tekintettel a válságos
időkre, azok főbb szereplőiro, rendeletekre és törvényekre. A három
nagy reformátor életének és működésének bővebb ismertetése.
Ének. K. k. Bereczky. A kér. egyház rövid története. T anár: Melis.
2., Magyar, heti 4 óra. A magyar hang- szó- és mondattan
rendszeres tárgyalása elemzéssel kapcsolatban. Költemények tanulása
tárgyi s alaki magyarázása. Két hetenkint a földolgozott anyag
köréből írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei József rendszeres magyar
nyelvtan Lehr-Riedl Magyar olvasókönyv. Tanár: Fertig.
3., Latin , heti 6 óra. K. k. Dávid Istv. Latin olvasókönyv.
— Dávid István Latin gyakorlókönyv. — Schultz-Dávid, Latin
nyelvtan. — Liviusból 21 fejezet. Cornelius Neposból 10 fejezet,
Phaedrusból 16 mese. — Jambusi versmérték. A nyelvtanból:
egyszerű mondat, határozók. Havonként 2 Írásbeli dolgozat. Tanár:
Kutlik.
4., Német, heti 4 óra. Német hang és alaktan. Szórend.
Fordítás németből magyarra és viszont. Két hetenkint Írásbeli
dolgozat. K. k. Virányi Ignácz. Német nyelvtan és olvasó könyv.
Tanár: Fertig.
5.
Földrajz, heti 2 óra. A leiró földrajzból: Amerika és
Ausztrália. A physikai földrajz elemei. K. k. Ráth Arnold: A
mathematikai és physikai földrajz elemei. Tanár: Sulek.
C. Történelem, heti 8 óra. Hazánk a magyarok beköltözése
előtt. A magyar nép vándorlása, honfoglalása; történelme mai
hazánkban a mohácsi vészig. K. k. Dr. Szigethy Lajos, Magyarok
története. I. rész. Tanár : Sárkány. ,
7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Az összetett hármas szabály.
Egyszerű és összetett kamat számolás. Lerovat számolás; váltó
leszámítolás. Határidő számolás. Arányos osztás. Elegyítés számo
lás. Lánczszabály. Érem számolás. K. k. Gerevich-Orbók „Számtan“
Tanár: Neumann.
8. Mértani rajz, heti 2 óra. Gonstructiv planimetria ; egyenes

vonalú idomok szerkesztése, mérése, másolása, osztása; idomok
átalakítása más alakú idommá torületcik megtartásával. A föld
mérés elemeiről. Sikdiszitmények rajzolása és színezése. K. k.
Hornischek H. rajzoló geometria II. Tanár : Sziráczky.
I V . o s z t á ly .

1. Vallás, heti 2 óra. Protestáns hit-és erkölcstan vázlatos
ismertetése tekintettel a választó tanokra. Szentirási mondatok
Ének. K. k. Bereczky: Keresztény hit- és erkölcstan. Tanár: Melis.
2. Magyar, heti 4 óra. A stilus általános és különös tulaj
donságai. Verstan. A gyakrabban előforduló polgári ügyiratok
szerkesztése. Toldi eredete, tartalma, szerkezete, jellemei, nyelve.
Költemények és Toldi egyes énekei emlékelve is. írásbeli dolgoza
tok a végzett tananyag köréből. K. k. Korda Im re: „Stilisztika“
és Lehr: „Arany Toldija.“ — Tanár: Saskó.
3. Latin, heti 6 óra. Sajátságok a névszók használatában.
Idők, módok, főnévi és melléknévi igenevek a mondatban. Kötő
szavak, oratio recta, obliqua. Verstan az olvasmánynyal kapcsolatban
Olvasmány: 19 gyakorlat magyarról-latínra fordítva, nehány apróbb
költői szemelvény, 3 Phaedrus mese, Ovidiustól Remus halála, A
Fabiusok nemzetsége, Az emberi nem 4 korszaka. — Liviusból:
Rómának a galloktól történi elfoglalása Camíllus- — Mindezek
könyv nélkül is. A régiségtanból : Róma városa, nevezetességei
főbb tisztviselők, populus, senatus, comitia. — Havonként 2 dol
gozat. Kézikönyvek : Schulcz Dávid kisebb latin nyelvtan; Dávid,
Latin olvasó és gyakorló könyv, Dávid, Latin olvasókönyv Livius,
Ovidius Phaedrus műveiből. — Tanár : Liska.
4. Német, heti 3 óra. T. k. Virányi Ignácz. Német nyelvtan
és gyakorló könyv. Az alaktan ismotléso kiegészítve a praepositiokkal és szóképzéssel. A mondattan főbb elvei. Fordítás németről
magyarra 12 és viszont 10 olvasmány. Két hetenként Írásbeli dol
gozat. Tanár: Hensch.
5. Történelem, heti 3 óra. Az ókor története : a keleti népek,
a görögök, Macedónia és a rómaiak a köztársaság bukásáig. K.
k. Szilágyi Sándor, Egyetemes történet. I. rósz. Tanár: Sárkány.
6. Mennyiségtan, heti 3 óra. Bevezetés az algebrába. A
négy alapművelet egész és tört számokkal. A több tagnak négy
zete és köbe. A geometriai haladvány. Első fokú egyenletek egy
ismeretlennel, ki terjeszkedve az arányok tanára. K. k. MocnikSchmidt „Algebra.“ Tanár: Neumann.
4*

7- Ásványtan, heti 3 óra. Az egyes ásványokkal kapcsolat
ban az alaki és physikai tulajdonságok, továbbá chemiai ismeretek.
Geológiai jelenségek, ezekkel kapcsolatban a kőzetek és a kőzete
ket alkotó ásványok, valamint a szerves eredési! ásványok tár
gyalása. A kőszénnel kapcsolatban a szerves chemia alapfogalmai.
A Föld története. K. k. Dr. Szterényi Húgó: Ásványtan. Tanár:
Plenczner Lajos.
8.
M é r ta n i ra jz, heti 2 óra. A kör és legfontosabb tulaj
donságai ; a kör érintője s ezek szerkesztése; két kör relativ
helyzete. A kúpszeletek: ellipsis, parabola, hyperbola rajzolása,
szerkesztése, alkotó részei és érintőiről. K. k. Hornischek H. raj
zoló geometria. Tanár: Sziráczky.
V , o s z tá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. A biblia könyveinek rendszeres ismer
tetése ; eszméinek hit- és erkölcstani fejtegetése, összehasonlítása
megfelelő szemelvények alapján. Kiválóbb szakaszok olvastatása
és megbeszélése. Ének. Bereczky: Biblia ismertetés. Tanár: Melis
2. M a g y a r , heti 3 óra. K. k. Riedl Frigyes „Rhetorikája“
és „Magyar balladák“. Rhetorikából a történetírás, szónoklat, érte
kezések, leírás és levél tárgyalása megfelelő olvasmányokkal:
önálló beszédek fejtegetése. Ezt megelőzőleg a szerkesztéstan
általános szabályainak ismertetése. — A balladák lényege és tör
téneti fejlődése hazai irodalmunk jelesebb balladáinak magyará
zatával és ismertetésével. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Tanár:
Udvardy.
2.
L a t in , heti 6 óra. T. k. T. Livii ab űrbe condita libri
ed. Dávid. Liber XXI. Anthologia Latina, szerk. Csengeri a 2. 4.
5. 6. 7. 8. 11. 18. 19. 24. 37. 42. 45. 49. 50. 53. G6. 68. 79. 80.
84. szemelvények. A római hadügy és a magistratusok hatáskörének
ismertetése. A költemények fordítása verstani, tárgyi magyarázatokkal
és a római irodalom áttekintésével összekötve. — Cserny-Dávid
Latin Stílusgyakorlatok I. részéből fordítás latinra heti 1 órában.
Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Tanár: Hensch.
4. Görög, heti 4 óra. K. k. Curtius-Ábel-Pozder: Görög
nyelvtan. Schenkl-Ábel-Vajda: Görög elemi olvasókönyv. A görög
hangtan, név- és igeragozása „mi“ végű igékig. Az olvasókönyvből
a nyelvtani anyagnak megfelelő G5 gyakorlat ford, és fejt. Havon
ként egy iskolai, s egy otthoni dolgozat. Tanár: Mocskónyi.
5. Német, heti 3 óra. K. k. Herder „Cid románczai“, Kleist
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„M. Kohlhaas“ ez. elbeszélése és Endrei „Stílusgyakorlatok*. —
14 románcz fordítása, magyarázata, nagyobbrészt könyvnélkiil is;
Koblhaasból az J. II. III. IV. és V. rész fordítása; Endreiből 10
magyar szövegnek németre fordítása, részben stílusgyakorlatokul.
Havonként egy házi vagy iskolai Írásbeli gyakorlat. Tanár : Udvardy.
6. Történelem, heti 3 óra. Az ó-korból a római császárság
kora; majd a középkor: az uj államok alakulása, az izlam, a
pápaság és császárság küzdelmei, a hűbériség kifejlődése, a keresz
tes háborúk, az egyházszakadás, reformtörekvések, a renaissance.
K. k. Szilágyi S. Egyetemes történet I. és II. rész. T anár: Sárkány.
7. M e n n y is é g ta n , hcli 4 ói a. a) Algebra: Elsőfokú egyenlet
rendszer több ismeretlennel. Kéttagúnk magasabb, pozitív egész
hatványai. Számtani haladvány. Négyzetgyök. A másodfokú egyen
let gyökeinek kiszámítása. A köbgyük. b) Geometria: Az egyenesek
fekvése a síkban. Síkidomok összevágása, hasonlósága és területe.
A kör. K. k. Mocnik-Schmidt „Algebra“ Lutter „Mértan.“ Tanár:
Sulek.
8. Növénytan, heti 2 óra. Az őszi flora kiválóbb képviselői.
A növények külső tagoltsága. A növények szövet,- boncz,- és
fejlődéstana. A természetes rendszer s ennek keretében a növények
négy köre; tavaszi flóra kiválóbb képviselői. Növénygyüjtés. K. k.
Dr. Sztcrényi Hugó : Növénytan II. kiadás. Tanár: Plenczner Lajos9. Görögpótló magyar, heti 2 óra. K. k. Endrődi. Magyar
olvasmányok. — Szílasi Szemelvények Thukydidesből. — SchillGörög régiségek. — Az olvasmányok tárgyi, tartalmi és szerkezeti
fejtegetése. Régiségtanból az állami régiségek. Tanár: Kutlik.
10. Görögpótló rajz, heti 2 óra. Stylizáltjcvelek és virágok ;
görög, római és persa sikdiszitmények rajzolása és színezése
Várdai Sz. fali mintái után. Tanár: Sziráczky.
V I . o s z t á ly .
1. Vallás, heti 2 óra. Az egyház története tekintettel a tan,
istentisztelet és alkotmány fejlődésére. Az egyes kiválóbb alakok,
különösen az újkor nevezetesebb áramlatainak jellemzése és
méltatása. Ének. K. k Batizfalvy: A kér. egyház története.
T anár: Melis.
2. Magyar, heti 3 óra. K. k. Ricdl Frigyes „Rhetoriká“-ja.
Prózai műfajok elmélete és története. Mutatványok a régibb és
újabb történetírókból és szónokok beszédeiből. Shakespeare „Coriola'
nus“-a, Moliere „A tudós nők“. Ilavonkint egy Írásbeli dolgozat’
Tanár : Fertig.
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3. L a t i n , heti 6 óra. T. k. Sallustii Bellum Jugurthinum ed.
Petz. Vorgilii Aeneis ed. Némethi és Ciceronis oratio in Catilinam
I. Sallustius és Cicero életrajza kapcsolatban a római alkotmány
fejlődésének áttekintésével. Vergilius élete, az Aeneis keletkezése
és tartalma. Cserny-Dávid Latin Stil gyakorlatok II. részéből heten
ként 1 órán forditás magyarról latinra. — Havonként 2 dolgozat.
Tanár: Hensch.
4. G örög, heti 4 óra. Passiv aoristusok adiectiva verbális
„mi“ végű és rendhagyó igék; esetek és praepositiók használata.
Olvasmány : Görög és magyar gyakorlatok a nyelv- és mondattannak
megfelelően. — Xenophon élete és művei. Az Anabasisból 1, a
Kyrupaideiaból 2, Sokrates nevezetességeiből 1 szemelvény. —
Havonként 2 dolgozat felváltva görögről magyarra es magyarról
görögre. K. k. Curtius-Ábel-Pozder Görög nyelvtan és mondattan
III. kiadás, Schenkl-Abel-Vajda Görög elemi olvasókönyv IV. kiadás.
Schenkl-Elischer Xenophon Khrestomathia V. kiadás. Tanár: Liska.
5. N é m e t , heti 3 óra. K. k. Heinrich „Német balladák és
románezok“. Heinrich „Német olvasókönyv“ és Endrei „Stílus
gyakorlatok“ Goethe, Schiller és Bürger életrajzai és a német
ballada fejlődése. Költemények: Der Fischer, Sänger, Zauber
lehrling, Wilde Jäger, Ring des Polykrates, Taucher, Mignon.
Fordítások magyarból és havonként Írásbeli dolgozat. Tanár: Hensch
6. T ö rtén e le m , heti 3 óra. Az uj kor története : Amerika
felfedezése, a reformatio, vallásháborúk, a fejedelmi absolutismus?
a franczia forradalom, I. Napoleon császársága, a szent szövetség
az 1820, 1830 s 1848 iki forradalmak. K. k. Szilágyi S. Egyetemes
történet. III. részi Tanár: Sárkány.
7. M e n n y is é g ta n , heti 3 óra. a) Algebra: A hatványozás,
általánosítása. Brigg-féle logarithmusok és számadás logarithmusokkal. Exponentialis egyenletek, b) G e o m e t r i a : A pont coordinátái. Két pont távola. Egyszerű algebrai kifejezések graphihn i
ábrázolása. Geometria. Trigonometria. K. k. Mocnik-Schmidt „Al
gebra“, „Lutter Mértan“ Lutter „Logarithmusok.“ Tanár: Neumann*
8 Á lla tta n , 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 alapfonalai. Tanár: Plenczner Lajos.
9. G ö rö g p ó tló -m a g y a r , heti 2 óra. K. k. Endrődi: Magyar
olvasmányok II. r. Homér-Kempf. Ilias. Schill: Görög régiségek.
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Az olvasmányok tárgyi és nyelvi sajátságainak fejtegetése. A régi
ségtanból a görög mylhologia elemei és vallási régiségek; magán
régiségek és a művészetek története röviden. Tanár: Mocskonyi.
10. Göiögpótló ra jz, beli 2 óra. Különböző stílű ékítmé
nyek, szőnyeg minták és építészeti jellegű díszítmények rajzolása
színezése és árnyékolása. VárdaiSz. mintái után. Tanár: Sziráczky.
V I I . o s z tá ly .

1. V állán, heti 2 óra. A honi protestáns egyház története
megalakulásától napjainkig. A főbb történeti alakok nemzeti ős
vallási jellemzése. Törvények és kir. rendelctek olvastatása és magyarázása; az egyházi mozgalmak ismertetése és méltatása. Ének:
K. k. Balizfalvy: A magyarországi protestáns egyház története.
Tanár: Melis.
2. M a g y a r , heti 3 óra. K. k. Kapossy Luczián „Magyar
poétikája“. Széptani alapfogalmak; a művészet osztályozása ; vers
tan ; költeménytan. „Bánk bán“ részleLes tárgyalása a dráma tör
ténetének és tragikumának szempontjából. — Szemelvények. Ha
vonként egy Írásbeli dolgozat. Tanár: Udvardy.
3. L a t in , heti 6 óra. Kézikönyvek : P. Verg. Maronis Aeneis,
ed. G. Nómethy., Ciceronis orationes selectae XIII. ed. David.
Cserny Dávid: Stílusgyakorlatok III. rész. Leffler Sámuel Római
irodalomtörténet. — Vergilius Aeneiseből: szemelvények a II. V.
énekből és a VI. ének. Cicero : de imperio Cn. Pompci némi ki
hagyásokkal. Cicero I. és II. philippicai beszédeiből egyes részletek
és XIV. Philippica. Terentius : Adelphae-jának némely helyei for
dítva. Római irodalomtörténet Vergiliusig bezárólag. Havonként
•egy iskolai és egy házi dolgozat. T an ár: Saskó.
4. Görög, heti 4 óra. K. k. Csengeri János. Homeros Odysseiája. Az 1, 9: c. és f. 10 és 11 szemelvény. Dávid István. Sze
melvények Herodotos müvéből. I. II. V. és VII. szemelv. Nyelv- és
mondattani isin. Havonként 2 iskolai dolgozat. Tanár: Mocskonyi.
5. N ém et, heti 3 óra. K. k. Heinrich G. „Német irodalomtörténet“ III. r. „Hermann és Dorothea“ Goethétől s Endrei „Stí
lusgyakorlatok“. — Irodalomtörténetből a reformáczióig, Herrn, és
Dor.-ból I. II. III. IV. V. VII. ének. Magyar szöveg németre fordí
tása. Havonként isk, és házi dolgozat. Tanár: Udvardy.
6. P o litik a i fö ld r a jz , heti 2 óra. A jelenkor politikai s
gazdasági állapota, Európa földrajzi jellemzése, az egyes államok
— hazánkon kezdve — tárgyalása alakulásuk, földrajzi, foglalko
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zási, népességi, kormányzati viszonyaik s főbb városaik tekinteté
ben; gyarmatbirtokok s Amerika szabad államai. K. k. Varga 0.
Politikai földrajz. Tanár Sárkány.
7. M e n n y is é g ta n , heti 3 óra. a) Algebra. Geometriai haladványok. Kamatos-kamat számítás. A másodfokú egyenletek el
mélete. A másodfokúakra redukálható egyenletek. A másodfokú
függvények maximuma és minimuma, b) Geometria: Bevezető té
telek a stereometriába. Hasáb, gúla, henger, kúp és gömb. K. k.
Mocnik-Schmidt „Algebra“, Lutter „Mértan“, Lutter „Logaritbmusok“. Tanár: Neumann.
8. Természettan, heti 4 óra. Mechanika. Akusztika. Optika.
K. k. Czógler : Természettan. Tanár: Sulek.
9. Görögpótló magyar, heti 2 óra. Kézikönyvek : Schill
Salamon: Görög irodalomtörténet, Sophocles Antigone, ford. Csiky,
Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv 111. r. — A görög irodalom
történetéből a görög költészet történeti fejlődése Nagy Sándor
koráig. Antigone olvasva s poetikailag méltatva. Gyöngyösi István
és Csokonai V. Mihály élete és művei. Tanár: Saskó.
10. G örögpótló, ábrázoló és fig u rá lis r a jz , heti 2 óra.
Pont, egyenes, három, négy és sokszögű idomok ábrázolása két
képsikon; sik ábrázolása s a benne • fekvő alakzatokról; két és
több síknak egymáshozi viszonya. K. k. Dr. Fodor ábr. geometria.
A figurális rajz elemei; kezdetben’ körrajzban, később árnyékolva
lapminták után. Tanár: Sziráczky.
V I I I . o s z tá ly .
1. Vallás, heti 2 óra. Hit- és erkölcstan tárgyalása tekin
tettel a bibliára. Ének. K. k. Bancsó : Kér. hit- és erkölcstan. Ta
nár : Melis.
2. Magyar, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom törté
nete Góbi I. kézikönyve alapján s ezzel kapcsolatban mutatványok
a fontosabb Írókból s kiválóbb irodalomtörténeti értekezésekből.
Tanár: Fertig.
3. Latin, heti 5 óra. K. k. Cserny Dávid stílusgyakorlatok
III. r. — Hor. Flacci opera omnia Baital-Malmosi. — Cic. de off.
III. ed. Csengeri. — Tacitus müveiből való szemelvények DávidPozdor. — A római irodalom története Lefller S. — Cicero de
officiis-ából az első könyv. Tac.-ból 36 fejezet. Hor. Ars poeticája
egészen. Az irod tört. az ezüstkor végéig tekintettel az olvasott
írókra. Két hetenként egy házi és egy iskolai dolgozat. Tanár :
Kutlik.
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4. Görög, heti 4 óra. Hóm II. dr. Csengeri János. Szemel
vények az 1. VI. VII. és XVIII. énekből. Plátó Kritója egészen.
Sophokles Antigone 450 sor. K. k. Hr. Csengeri Jánosé. Kétheten
ként egy iskolai dolgozat. Tanár ; Kutlik.
5. Nemet, heti 2 óra. Az ujabbkori német irók (KlopstockSchillcrig) ismertetése. Goethe „Iphigenie auf Tauris“ fordítása és
Endrei Stílusgyakorlataiból magyar szöveg németre fordítva. K. k.
Heinrich G. Deutsches Lehr und Lesebuch III- r. Tanár : Fertig(i. Történelem, heti 3 óra Magyarország története; a po
gány őskor, a keresztyénség elfogadása s a királyság megalapítása,
szervezkedés a hűbéri eszmék alapján, Mátyás kora, a hanyatlás
kora, török-német világ, újkori államintézmények kora. A főbb
kútfők. K. k. Varga 0. A magyarok oknyomozó története. Tanár:
Sárkány.
7. M e n n y is é g ta n , heti 2 óra. a) Algebra : Kapcsolástan.
Binomiális tétel. Az algebra főbb tételeinek ismétlése, b) Geomet
ria : A geometria főbb tételeinek ismétlése K. k. Mocnik-Schmidt
„Algebra“, Lutter „Mértan“, Lutter „Logarithmusok“. T an ár:
Neumann :
8. T e r m é sze tta n , heti 4 óra. Hőtan, Electromosság és mágnesség. A kosmographia elemei. K. k. Czóglor: Természettan
Tanár : Sulek.
9. Bölcsészet, heti 3 óra. Az első időszakban a tapaszta
lati lélektan Böhm K. k k. szerint bővítve Rosenkranz, Esser és
Lotze müvei nyomán. A második és harmadik időszakban a logika
Dr. Lindner-Klamarik k. k. szerint bővítve Trendelenburg és Drobisch nyomán. Egyes szakaszok végeztével írásbeli feleletek lélek
tani és logikai feladatokra vonatkozólag, melyek megbeszélve uj
fejtegetésre szolgáltattak alkalmat. Tanár : Benka.
10. Görögpótló magyar, heti 2 óra. Görög élet, történet
iek, bölcsészek és szónokok ismertetése. Görög és magyar iro
dalmi szemelvények olvastatása és fejtegetése kapcsolatban a szer
zők életének és működésének méltatásával. K. k. Schill: Görög
irodalomtörténet. Alexander: Platon és Aristoteles szemelvények.
Jancsó: Magyar irodalmi szemelvények. Tanár: Melis.
11. Görögpótló ábrázoló geometria és figurális rajz, heti
2 óra. A szögletes és gömbölyű testek ábrázolása két síkon, saját
és síkra vetett árnyéka; a sik, egyenes és pont vonatkozása, a tes
tek hálózata. K. k. Dr. Fodor S. ábr. geometria. Az emberi fej és
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tagok rajzolása körrajzban, árnyékolva szén krétával lapminták
után. Tanár: Sziráczky.
B)

Egyleti élet- Ö nkéntes tanulm ányok é s vállalatok.

1. E g é szsé g ta n , heti 2 órában Erismann K. k. nyomán. Mint
önkéntes tárgyat hallgatták a VII. és Vili. osztálybeliek 30-an. A
tanitóképzőbeliekre e tárgy kötelező lévén tanúltak I. II. III. osz
tálybeliek 20-an. Tanár: Dr. Belopotoczky György.
2. T a n u ló k dalosköre. Az önkéntesen vállalkozókból ez
évben száz tagot fölülmúló vegyes kar alakult, a mely heti 3 oly
kor heti 5 órában gyakorolta az összhangos éneklést. Az előző
években tanult ünnepi és gyászénekek ismétlése mellett begyako
rolták a kantisták a következő műdalokat: „Hajós dal“ Bellmanntól. „Tavaszi induló“ Benka Gyulá-tól és „Tavaszi dal“ Dürrner
Gyulá-tól. Azonkívül több népdal egyveleget Egressi, Them, Bognár
föltevésében. Vezető : Levius.
3. A „ V a j d a “ Ö n kép ző -kö r 1900. szept. 12-én alakúit meg
104 rendes taggal — Benka Gyula igazgató-tanár elnöklete alatt.
A tisztviselőket az „Önképző-kör“ saját kebeléből következőleg
választá meg : alelnök volt : Belopoloczki István VIII. jegyző :
Erdős Gyula Vili. pénztáros : Katona Sándor VII. majd ennek az
iskolából való önkéntes kilépése u tá n : Wallrabenstein Jakab VII.
levéltáros: Földvárszky Pál Vili. könyvtárosok: Gaál Lajos és
Molyovszky Pál Vili. a „Zsengék“ önképző-köri lapnak szerkesz
tő i: Kiár Kornél és Varga Gyula VIII. ellenőr: Győri Antal VII.
laptárosok: Behan Pál és G. Szabó Lajos VII. oszt. tanulók. Ez
év folyamán tartott az „Önképző-kör“ 27 rendes és két nyilvános
ülést. Ez üléseken napirendre került 26 vegyesen, költői és prózai
mű és azok bírálata. Az ülések folyama alatt számra a szavallao k iránt jóval nagyobb volt a vállalkozók érdeklődése, mint a
múltban. 88 szavallat volt a napirenden a 27 ülés folyamán, me
lyek a tagok bírálatát, ellenbirálatát, olykor élénk vitatkozását
idézték elő. A kör kiadásában megjelenő „Zsengék“ czimii lapban
napvilágot látott 13 prózai 14 költői mii. A kör 1848. martins
15-ének 53 éves fordulója alkalmából egy prózai s egy költői műre
pályázatott hirdetett. Ezen pályázatra beérkezett 8 költői s 4 pró
zai mű. A kiküldött bizottság Belopotoczky prózai és Salgó küllői
művét találta kitüntetésre méltónak s a szerzőknek 10-^10 korona
jutalomdijat osztott ki, egyet a maga pénztárából, a másikat Ns.
Haviár Dániel ügyvéd és felügyelőségi tag úr ajándéka gyanánt-
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A „Vajda“ Önképző-kőr vagyona évzártakor pénzben 96'42
korona, mely összeg takarékpénztári botét gyanánt van kezelve.
Az önképző-kör könyvtára ez évben gyarapodott -10 művel 60 kö
tetben. E szerint ma a könyvtár tartalmaz 687 müvet 834 kötet
ben 1029 drbban. A múlt évi adatokhoz képest ez csökkenésnek
látszik, ami az év elején történt újabb összeszámolás és kiselejte
zés következménye. Változás is állott be az „Önképző“-kör életé
ben az alapszabályok módosítása után annyiban, hogy ezentúl a
fögymnasium négy felső osztályának tanulói a „Vajda“ Onképzőnek
rendes tagjai, s mint ilyenek közreműködni jogosultak, holott előbbi
években az V. és VI. osztálybeliek csak hallgatók és megfigyelők
gyanánt szerepelhettek.
4. F r a n c zia n y e lv e l tanulók csapata e tanévben nem volt
szervezhető, habár a gymnasium alkalmazott tanárai közül nemcsak
képesek, de hajlandók is voltak csekély évdij mellett a kezdők és
haladók csapatát c tárgyban oktatni. Úgy látszik nem is e tantárgy
tól vonakodnak a tanulók, hanem a heti órák nagy száma s az
otthoni előkészületek és házi dolgozatok napi kötelezettsége veszi
a közepesek idejét anynyira igénybe, hogy minden elkerülhető
munkatöbblettől sokan tartózkodnak.
5. G yo rsír ás. 26 kezdő és 5 haladó tanuló tanulta e tár
gyat heti 1—1 órában a Cabelsberger-Markovics-fcle módszer sze
rint. A kezdők bevégezték a levelező, a haladók a vitairást. Kézi
könyvül használtatott: Forrai Soma gyorsirási tankönyve I. és II.
rész. Fizettek fejenként egész évi tanitás dijában a résztvevők 8
koronát. A gyorsírók köre járatott szaklapokat, rendezett háziver
senyt s tagja volt a fővárosi országos egyesületnek. Tanár: Saskó.
6. A sza b a d ké zi r a jz r a , heti 2 órában járt 11 tanuló. Évi
díjban fizettek fejenként 6 frtot. Tanár : Sziráczky.
7. D iszto rn á zó lí 70 főnyi iskolai ünnepélyeken, az országos
tornaversenyen, az évzáró mutatványokban tüntette erejét, gyara
podó ügyességét s fcgyelmcs együttműködését a szakértők és ben
nük örömet találó müveit közönség előtt. Szereplésükről az „ F v i
esem é n ye k " czimü VII. czikkelyben teszünk említést. Tanár: Oláh.
8. T a n u ló k segélyegylete. E nemes ezéhí intézel alakuló
közgyűlését 1900. szept. 7-én tartotta meg Sárkány Imre tanár
elnöklete mellett. Ez alkalommal megválasztatott az egylet tiszti
kara u. m. jegyzővé Halász Gyula VIII., gondnokká Benyovszky
János Vili., pénztárosokká Behán Pál és Szabó Lajos VII. o. ta
nulók. A következő napokon minden osztály megválasztotta kebe-
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léböl 3—3 választmányi tagját. A választmány kétszer tartott ülést
(1900. szopt. és 1901. jan. hóban) s ekkor határozott a segélyzés
czéljából beadott kérvények felett; a választmány határozatait a
tanári kar jóváhagyván, 59 tanuló részesült 635 korona segélyben.
(A segélyezettek névsorát lásd. alább a jótéteményesek rovatában.)
Az egylet pénztárát rendes bevételei mellett kegyes adományokkal
gyarapították: a szarvasi tanulók az 1900. júl- 28-iki mulatság
jövedelméből 46. K 50 f ; mélt. b. Bánhidy Sándor úr 20 K. tek.
Dobos Adolf úr 30 K ; a b.-szentandrási takarékpénztár 70 koro
nával, kiknek az egylet e helyen is hálás köszönetét nyilvánítja
A f. évi bevétel június 18-ig 1362 korona 71 fillér, kiadása
pedig 642 koronát lett ki, tehát az évi vagyonszaporodás 720 K.
71 f. A tőkésített vagyon 7446 K. 61 f.
9. A v ív á s t ez évben nem kívánta a tanulók közül senki
tanulni és gyakorolni, bár arra Oláh Miklós tornatanár tanfolyamot
hirdetett s a tornacsarnok fölszerelését ellenőrzése mellett felajánld
az ifjúságnak. Ennek okát nem a tanulók közönyösségében, nem
is az úgy is csekélyre szabott dij fizetésétől való vonakodásban, de
egyrészt a sport sokoldalú művelésében s másrészt a heti órák s
otthoni előkészületek terhességében találja az, ki a helyzetet ismeri.
10. A protestáns tanulóság — bár alapszabályilag szervezni
óhajtottuk azt az ágost. hitv ev. egyházi g y á m in té z e t fió k-in téze
tévé , s az alapszabályok szakértők felülbirálcsa czéljából a tanév
elején a főgynin. kormányzósága által kiadattak, de azok sorsa mai
napig függőben maradt, — még fiókgyámintézetté nem volt szer
vezhető. Ennek daczára adakozott az ág. hitv. ev. tanulóság a
Luther társaságra, a protestáns árvahaz karácsonfájára, a kolozs
vári és váczi siketnémák intézeteire, a Vörösmarty és Erzsébet
szoborra s templomok építésére. Ez adakozás szerény arányában
is annak akartunk kifejezést adni, hogy a protestáns egybetartozás
érzete bennünket is áthat s a felebaráti szeretetet a közjótékonyságot gyakorló protestáns és országos intézmények önkénytes tá
mogatása által előmozditani kötelességünknek ismerjük.
Különben a fentebb vázolt munka körében az alkalmazott
tanárok a következő táblás kimutatás szerint osztakoztak:
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Tanár: Udvardy.
1.) Kisfaludy „Álmatlan királykának tartalma. — 2.) Az ősz
leírás.) — 3.) Hogyan használhatja fel a történetiró a történetírás
segédtudományait? — 4.) „Szedj illatos rózsákat, mig tart a szép
nyár.“' — 5.) Buda elfoglalása 1541-ben. (Elbeszélés Arany „Török
Bálint“ ez. költ. alapján). —- 6.) Arany János „Welsi bárdok“ ez.
balladájának fejtegetése. — 7.) Az elhunyt nagyokról való meg.
emlékezés a haza minden fiának szent kötelessége. — (Buzdító szó
az ifjúsághoz). — 8.) A madarak hasznáról és kártékonyságáról
— 9.) Mindennek megvan a maga ideje. (Elmélkedés.)
V I . o s z t á ly .

*

Tanár: Fertig.

1.) Minő szándékkal léptük át az iskola küszöbét ? 2.) Coriolanus jelleme. — 3.) A hízelgő. — 4.) Miért mondjuk az ifjúsá
got boldognak ? 5.) A jólétiek gyakorlási módjáról. — fi.) Szabadon
választott dolgozat. — 7.) Elmélkedés Zrínyi Miklós haláláról. —
8.) Beszéd egy hadvezér sírjánál — 9.) A perczek elröppennek,
ragadd meg a jelent.
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V I I . o s z t á ly .

T anár: Udvardy
1.) Gondolatok az iskolai év kezdetén. — 2.) Igazmondás
nem árulkodás. (Elmélkedés.) — 3.) Mi tekintetben legegyetemesebb
művészet a költészet? — 4. „Nem a való hát, annak égi mása
Lesz, a mitől függ az ének varázsa.“ — 5.) Női jellemek Bánk
bánban. — 6.) Az elégia és óda különbsége Petőfi „Szeptember
végén“ és Berzsenyi „A magyarokhoz“ ez költeményének össze
hasonlítása alapján. — 7.) Fordítási kisérlet Hermann és Dorottyá
ból (II. ének 10-41 sor.) — 8.) Szép az ifjúság aranykora, de
csak előkészület a hasznos férfiuságboz, tisztes vénséghez. (Fáy
A.) — 9.) Miért becsülendők többre az ismeretek, mint a gazdagság?
V III

o s z t á ly .

Tanár: Fertig.
1.) Őseink műveltségi állapota a pogánykorban 2.) A Kódexirodalom jellemzése. 3.) A tél az év éjszakája. 4.) Magyarország
Európa gyöngye. 5.) Boldogság nincs az álláshoz kötve. 6.) A tu
dományosság vészit értékéből erkölcsi alap nélkül. 7.) Poéta non
fit, séd nascitur. 8.) A lőpor föltalálásának következményei.

ö

•V.

T a q e 0 z ö z ö 1^ e z

évi gyarapodása.

A.) A főgymnasiumi könyvtár.
A bányai ág. h. ev. egyházkerület 1900. évi szept. 5. G-ik napján
Bpesten tartott rendes közgyűlésének jkve (2 péld.) 2 drb.
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 1900. évi aug. 8. Gyünkön
tartott rendes közgyűlésének jkve 1 k. 1 drb.
Az aradi ág. h. ev. egyház 1900. évi jelentése 1 k. 1 drb.
Albrecht János Német nyelvtan III. kiadás 1 k. 1 drb.
„
„ Német olvasókönyv szótárral V. kiadás 1 k 1 drb.
Alexander Bernát Diderot tanulmányok 1 k. 1 drb.
A m. korona országainak Betegsegélyzö-pénztárai 1898. 1 k. 1 drb.
A m korona országainak 1899. évi külkereskedelmi forgalma 1 k. 1 drb.
A m. korona országainak Mezőgazdasági statisztikája
Végeredmények 17 graphikai térképpel 1 k. 1 drb.
A Magyarország ezredéves fennállása ünnepének alkalmából
Pöstyén fürdőben 1896. május 3l-én tartott ág. h. ovi
istenitisztelet emléke (Dupláin) 1 k. 1 drb.
Ábrányi Emil Márcziusi Dalok és egyéb költemények 1 k. 1 drb.
„
„ Újabb költeményei 1 k. 1 drb.
id. Ábrányi Kornél A magyar zene a 19-ik században 1 k. 1 drb.
Almási.Tihamér Czigány Panna népszínmű 3 felv. 1 k. 1 drb.
Babos Kálmán Közhasznú Magyarázó-szótár 1 k. 1 drb.
Bachát Dániel Cim jest a echce Lulheruvv spolek? 1 k. 1 drb.
Bartók Lajos Erdőzugás (Költemények) 1 k. 1 drb.
Bartók Lajos Régi-Lant 1 k. 1 drb.
Bartók Lajos Kárpáti emlékek (Költemények) 1 k. 1 drb.
Bartók Lajos Újabb költemények 1 k. 1 drb.
Bársony István Erdőn-mezőn. Természeti és vadászati képek
1 k. 1 drb.
Benedek Elek A magyar népköltés gyöngyei 1 k. 1 drb.
Benedek Elek A magyar nép múltja és jelene 2 k. 1 drb.
Bérezik Árpád A bálkirálynő (vígjáték) 1 k. 1 drb.
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Bérezik Árpád A papa Vigj. 3 felv. 1 k. 1 drb.
„
„ A protectio vigj. 3 felv. 1 k. 1 drb.
„
„ A svihákok, vigj. 3 felv. 1 k. 1 drb.
»
„ A veteránok, életkép 3 felv. 1 k. 1 drb.
„
„ Az igmándi kis pap, népszínmű 3 felv. 1 k. 1 drb.
„
„ Himfy dalai 1 k. 1 drb.
„
* Mai divat 1 k. 1drb.
»
,, Nézd meg az anyját. Vigj. 3 felv.1 k. 1 drb.
„
„ Postás Klári, vigszinmű dalokkal 3 felv. 1 k. 1 drb.
Berecz Antal Földrajzi Közlemények 1877—1898. 16 k. 16 drb.
Bodley J. E. Courtenay ford. Darvai M. és Mihály József
Francziaország 2 k. 1 drb.
Boi'cau francziából ford. Erdélyi János A költészetről 1 k. 1 drb
Bónis Károly Egyetemes számvetés v. Algebra III. k. 1 k. 1 drb.
Budai ág. h. ev. egyház s az ó-budai leánygyülekezetek évi jelentése
az 1898-ik évről 1 k I drb.
Budapesti VI. kér. 'm kir. állami fögymn. ért. 1899/900 l k. 1 drb.
Budinszky Károly Nevelési és oktatási eljárásaim 1 k. 1 drb.
„
„ A gyermekek szünidei üdülése 1 k, 1 drb.
Carlyle Tamás ford. Végh Arthúr dr. átnézték Baráth Ferenc;;.
Hegedűs István dr. Hősökről. Gyémánt nyakláncz 1 k. 1 drb.
Chernelházi Chernél István Magyarország madarai 1—2 k. 3 drbCsánki Dezső dr. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak
korában II—Ili. k. 2 drb.
Csiky-Kolozsváry Corpus Juris Hungarici 1657 1835. 1900. Pótlá
sok 1836 -1900. évi törvényekhez 4 k- 4 drb.
Csokonai Vitéz Mihály Dorottya 1 k. 1 drb.
Czapáry László dr. Vörösmarty Emlékkönyve 1 k. 1 drb.
C.zcglédi m. kir. áll. fögymn. ért. 1899/900 1 k. 1 drb.
Demosthenes beszédei (görögül és magyarul) ford. Gyomlai Gyula
dr. II. k. 1 drb.
Diderot f. Alexander Bernát Válogatott filozófiai müvei II. k. 1 drbEndrődi Sándor A magyar költészet kincsesháza 1 k. 1. drb.
„
„ Összegyűjtött költeményei 1867 -1897. 4 k. 4 drb.
„
„ Századunk magyar irodalma képekben 1 k. 1 drb.
Eötvös Károly A két ördögvára és egyéb elbeszélések 1 k. 1 drb
„
„ A ki örökké bujdosott és egyébb elbeszélések
1 k. 1 drb.
Eötvös Károly Utazás a Balaton körül 2 k. 2 drb.
Erdélyi Pál Balassa Bálint 1551—1594 1 k. 1 drb.
5*

—
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Dr. Fábry Sándor Emlékbeszéd. Ferencz József és Erzsébet
1 k. 1 drb,
Fogarasi m. kir. áll. fögymn. ért. 1899/900. 1 k. 1 drb.
Fogarasi Albert Garda József 1833 —1899. 1 k. 1 drb.
Forster Gyula III. Béla, magyar király emlékezete 1 k. 1 drb.
Fraknói Vilmos Werböczi István életrajza 1 k. 1 drb.
Gaál Mózes és Helmár Ágost Magyarország története 1526-ig
1 k. 1 drb.
Gerevich Emil dr. Rajzoló-geometria II. kiadás 1 k. 1 drb.
Goedecke-Goetze Grundrísz d. Geschichte d. deutschen Dichtung
22-es Heft 1 f. 1 drb.
Goethe magy. ford. Dóczi Lajos Faust I rész 1 k. 1 drb.
„
„
„ Váradi Antal dr. Faust II. rész 1 k. 1 drb.
Grillparczer Ferencz f. Hegedűs István Medea szomorú játék
1 k. 1 drb.
György Aladár A föld és népei 1—III. k. 3 drb.
Gyulai Pál’ Budapesti Szemle 1857—1877. és 1899. évfolyam
66 k. 74 drb.
Gyulai Pál Szilágyi és Hajmás!, költői beszély 1 k. 1 drb.
Hugo Viktor Borgia Lucretia 1 k 1 drb.
Jánosi Béla Az aesthetika története II. k. 1 drb.
Jelentés a Luther-társaság 1899-ik évi működéséről 1 k. 1 drb.
Jelentés Magyarország selyemtenyésztése és selyem iparáról 19001 k. 1 drb.
Király Mátyás és Kovács Andor Képek az életből 1 k. 1 drb.
Kiách Gusztáv dr. Nösner Wörter und Wendungen 1 k. 1 drb.
Kisfaludy társaság évlapjai 27 k. 27 drb.
Kiss József összes költeményei 1 k. 1 drb.
Kossuth Lajos iratai VIII. k. 1 k 1 drb.
Kun Zoltán dr. Erdö-Bénye ismertetése 2 példány 2 k. 2 drb.
Ladányi Gerok után Emlékezzetek Búcsúszó a konfirmandusokhoz
1 k. 1 drb.
L’Enseignement en Hongrie 1 k. 1 drb.
Lévay József összes költeményei 2 k. 2 drb.
Luther Márton dr. Miért égette el dr. Luther Márton a pápának
és híveinek iratait f. Paulik János 1 k. 1 drb.
Madách Imre Az ember tragédiája kiadta Alexander B. 1 k. 1 drb.
Magyar statisztikai évkönyv 1899. 1 k. 1 drb.
Masznyik Endre dr. Pál apostol levelei 37. 38. 41—42 füzetek
Melanchton Fülöp f. Mayer Endre Apologia 1 k. 1 drb
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Mikszáth Kálmán Rosztercze ostroma 1 k- 1 drl).
„
„ Kisértet Lobion és egyébb elbeszélések 1 k. 1 drb.
„
„ Szent Péter esernyője 1 k. 1 drb.
Molecz Béla A magyar szórend történeti fejlődése 1 k. 1 drb
Móra vésik Gyuláné dr. A ki Isten nélkül akart élni 1 k. I drb.
Ormándy Miklós dr- Természetrajz 1 k 1 drb.
Paterculus C. Velleius Róma történetéről irt 7 könyve ford.
Szölgyenyi Ferencz 1 k. 1 drb.
Pauler Gyula A magyar nemzet története Szt.-Istvánig 1 k. 1 drb.
Paulcr Gyula és Szilágyi Sándor A magyar honfoglalás kútfői
1 k. 1 drb.
Paulik János A minek az ördög örül 1 k. 1 drb.
Pecz Vilmos di\ Ókori Lexikon I—XI. füzetek 1 k 1 drb.
Petrarca összes szerelmi szonettjei ford. Radó Antal 1 k. 1 drbPlaton Theaitelosa ford. Simon József Sándor 1 k. 1 drb.
ifj. /Porkoláb Gyula Tudomány és hit 1 k. 1 drb.
Propertius Elégiái ford. Gsengeri János 1 k. 1 drb
Radó Antal Idegen költők albuma 1 k. 1 drb.
n
„ Költők albuma 1 k. 1 drb.
Rákospalotai Wagner Manó magángymn. ért. 1899/1900- I k. I drb.
Reviczky Gyula összes költeményei 1 k. 1 drb.
Révész Imre munkái a pátens korából rend. Révész K. 1 k. 1 drb.
Rudnyánszky Gyula Nyár 1 k. 1 drb.
Suetonius Tranquillus ford. Székely István dr. Császárok életrajza1
(latinul ésmagyarul! 1 k. 1 drb.
Szabolcska Mihály Hangulatok 1k. 1 drb.
„
„ Költemények 1k. 1 drb.
>,
„ Újabb versek 1k. 1 drb.
„
„ Versek 1 k. 1 drb.
P. Szathmárv Károly Az emberi művelődés története II. k» I-11I k 3 drb
Széchy Károly Gróf Zrínyi Miklós 1020—16J4. III. k. 1 drb.
Szigligeti Ede A trónkereső, szomorújáték 5 felv. 1 k. 1 drb.
„
„ Béldi Pál,
„
„ 1 k. 1 drb.
„
„ Csikós eredeti népszínmű 3 szak. 1 k. 1 drb.
„
„ Fenn az ernyő, nincsen kas. Ill-ik kiad. 1 k. 1 drb.
„
„ Liliomfi vigj. 3 felv. Ill ik kiadás 1 k. 1 drb.
Szilágyi Sándor és Nagy Gyula Századok XXXIII. évf. 1 k. 1 drbTermészettudományi Közlöny szerk. Szily K. Gsopej L. és Paszlavszky József 2 k. 25 drb.
Thesaurus linguae Latinae I—II. füzetek
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Tinódy Sebestyén Budai Ali Basa históriája 1 k. 1 drb.
Torkos László Hiú álmok. Elbeszélés 1 k, 1 drb.
Vajda Emil dr. Kossiith Lajos. Élet és jellemrajz 1 k. 1 drb.
Varga Ottó Aradi vértanúk albuma 1 k. 1 drb.
Vas Gereben Parlagi képek. Tormagyökerek 1 k. 1 drb.
Váradi Antal Költemények 1 k. 1 drb.
Weisz kér. János dr. ford. Szabó Ferencz Világtörténet
3, 4, 5 k. 3 drb.
Zsilinszky Mihály dr. Megnyitó beszéd a bányai ev. egyházkerület
1900. szept. 5-ére egybehívott közgyűlésén 1 k. 1 drb.
Az elsorolt művekben a könyvtár 117 művel 254 kötet, és
299 darabbal szaporodott. Ebből:
Önálló szakmunka : 108 mű 137 kötet 151 drb.
Tudományos folyóirat: 5 mű 112 „ 143 „
5 „
5 ,,
Vegyes : ....................4 mű
Ezenkívül a folyóiratok és szaklapok kötés folytán 27 kötette
27 drbbal szaporodtak. Értesítőt az 1899/900-ik iskolai évről kül
dött 191 iskola 200 darabban. Ebből új értesítő 4 mű, 4 kötet, 4
darabban.
A gyarapodást nagyban emelték az adományok. Az ajándéko
zók közt ki kell emelnem: A szarvasi úri kaszinót, kitől a Buda
pesti Szemle, Földrajzi Közlemények. Kisfaludy társaság és Ter
mészettudományi közlöny régibb évfolyamait kaptuk összesen 111
kötet 142 darabban. — Chovan Károly főgymnasiumi tanár a
Természettudományi Közlöny és Időjárás 1900-ik évfolyamát. PSzathmáry Károly Az emberi művelődés történetének 3 kötetét
ajándékozta. — Budinszky Károly fővárosi tanító 2 müvet 2 kötet
és drbban. — Szabó Ferencz német-elemérí plébános a Weiszféle világtörténelem 3, 4, 5 kötetét. — A székesfehérvári Vörösmarty
kör elküldte a Vörösmarty emlékkönyvet s a magas kormány III.
Béla királyunk emlékezetét megörökitő diszinűvet. — Jelentéseiket
elküldték az 1898-ik évről a budai és 1900-ról az aradi ág. hl
ev. egyházak.
A többi ajándékmű alkalmi irat és tankönyvekből
mutatványszám. — Az ajápdékművek összege 33 mű 147 kötet
178 drb. A vett művek összege 84 mű 107 kötet 121 drb.
A folyóiratok közűi jártak: Akadémiai Almanach 1900-ra,
Akadémiai emlékbeszédek, Akadémiai értesítő, Archeológiái közle
mények, Athenaeum, Budapesti szemle, Egészség, Egy Philologiai
Közlöny, Ev. családi lap, Ev. egyház és iskola, Ev. egyházi szemle,
Ev. népiskola, Ért. a bölcséleti tud.-ok köréből, Ért. a math, tud.-ok
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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 kö
réből, Hivatalos közlöny (2 példány) Irodalomtörténeti közlemények,
Középiskolai Math. Lapok, Magyar Írók élete és munkái, Magyar
Nyelvőr, Magyar Paedagogia, Magyar Tájszótár, Magyar tört. élet
rajzok, Math, és term. tud. értesítő, Math. Phys. Lapok, Math,
és term. tud. közlemények, Néptanítók Lapja, Nyelvtudomá
nyi 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 művekben : 108 mii, 137 k.,
Tudományos folyóiratokban:
5 „ 139 „
Vegyesekben (Értesítő s hasonlók): 4 „ 201 „
Összesen: 117 „ 477 „

151
170
201
522

drb.
„
„
„

A szerint a könyvtár álladéka 1900. május 31-én:
Önálló és rendszeres munka: 12500mű 14531 k. 13987 drb.
Tudományos folyóirat:
192 „ 1558 „ 1558 „
Vegyesek (Értesitö évkönyvek): 403 „ 5007 „ 5007 „
Összesen :
13095 „ 21090 „ 20582 „
B) R é g is é g tá r
Rendezése folyamatban van. Az átnézetes csoportosítás és
elhelyezés már az eddigi rendezés értékét is nagyban fokozza,
miben Sárkány Imre tanár szorgalmatoskodik,
A főgymnasium e 'rem g yü jtein én yét gyarapították ez évben :
Füredi Róbert úr budapesti régi penzbúvár 54 drb. magyar, római
s vegyes éremmel, továbbá Goldmann Aurél IV. o. tanuló egy
drb. római rézpénzzel, Megyeri József és Sárközy liéla I. o. ta
nulók egy-egy 1848—49-iki papírpénzzel. Fogadják e helyen is
intézetünk köszönetét.
C) T e r m é s z e t r a j z i s z e r t á r .

Vétel útján beszereztünk: 1. Iris germanica; 2. Euphorbia
Gyparissias ; 3 Vitis vinifera ; 4. Fragaria vesca (papirmacheböl. 5.
Primula veris; 6. Orchis Morio; 7. Aristolochia Glcinatatis (mű
virág). 8. Lepus timidus ; 9. Pica caudala ; 10. Gorvus cornix; 11-
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Corvus frugilegus ; 12. Corvus monedula ; 13. Erythacus rubescens;
14. Luscinia philomela; 15. Fringilla coelobs; 16. Passer domesticus; 17. Alauda arvensis; 18. Motacilla alba; 19. Emberiza
citrinella; 20. Ciconia alba (Kitömött állatok); 21. Emberi gyomor
(papirmacheből); 22. Bábrablók ; 23. Farontó lepkék; 24. Dongó
méhek ; 25. Ilesseni légy ; 26. Cicádák; 27. Deilephila euphorbiae
(biológiai készítmények). 28. Distoma hepaticum ; 29. Holothuria
tubulifera (spirituszban). 30. 12 darab rnikroskopi készítmény:
Csontszövet, izomszövet, idegsejt, idegrost, bélbolyhok, vérsejtek,
rühatka, 2 darab moszat, burgonya keményítő, egyszikű és kétszikű
növény szárának keresztmetszete és 31. Otis tarda.
Vételár : 328'20 korona.
Ajándékoztak ez évben: Krebsz Zoltán kertész egy sárga
rigó fészket; Plenczner Lajos tanár 10 darab különböző alakú
mésztuffát a szepesmegyei felső-ruzsbachi fürdőből és Wallrabenstein Jakab VII. o. tanuló 1 korcs tyúktojást és 2 régi római
követ.
A természetrajzi szertár álladéka 1901. junius 1-én.
Állatgyüjtemény :
2521 darab; 260876 korona értékben
Növénygyűjtemény:
2120 „
és 25 kötet Koren-féle Herba
rium — — — — 172940
„
„
Ásvány-, kőzet-, kövü
let gyűjtemény:
1887 „
288'63
„
„
Vegyes apróság:
70 „
—
„
Bútorberendezés :
—
„
287'00
„
„
Összesen: 6598
„ 491379
„
„
D) T e r m é s z e t t a n i g y ű j t e m é n y e k .
Ez évi gyarapodás:
1. Ajándékozás útján: 1 drb Galvanometer Dr. Fuchs Ignácz
orvos úr ajándéka. 1 drb Dynamogép minta és 1 drb. rúd alakú
electromágnes Manner Árpád Vili. oszt. tanulótól.
•2. Vétel útján: 1 drb forrasztó lámpa, 1 drb mágnes vasércz,
1 drb maximum és minimum hőmérő, 1 drb kád üvegből, 1db ebonit
electrofor süritővel, 1 drb. szétszedhető leydeni palaczk, 1 db. electromos inga, 1 drb: electromos pisztoly, 3 drb. Grcnet elem 1 drb. gal-
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vanoplastikai készülék, réz, nikkel és ezüst anodokkal, 50 drb.
fotogranun a skyoptikonhoz a kosmograpliia köréből, Gauss-féle
pvknometer, továbbá lombikok, főzőpoharak, Wonllf-félc palaczkok, borszesz lámpák, szűrő tölcsérek, kaucsuk csövek, üvegcsövek
és a kísérletekhez szükséges anyagok.
E) T é r k é p e k s m ű v é s z e t i t á r g y a k g y ű j t e m é n y e .
Sámuel Adolf könyvkereskedő úrtól ajándékul kapta a főgymnasium Andree kézi-atlaszának harmadik javított kiadását. Vétel
útján megszereztük gipszlenyomatban az Akropolison levő Minerva
templomának homlokzatán levő harczi jelenetek utánzását.
F) A z e n e i n t é z e t g y ű j t e m é n y e i és f ö ls z e r e l é s e i .
Az év derekán tartott tanulói hangverseny jövedelméből meg
vettük : Weber C M. „Bűvös vadász“ Beethoven L. „Egmont"
Mozart W. A. „Varázsfuvola“ Glück Ghr. „Iphigenia“ Mozart „Don
.Imin“ és Cherubini „Vizhordó“ operáinak nyitányait zongora, he
gedű, és gordonkára alkalmazva. Tanulmányi czélra: BartalusTst
„Gyakorlati zongoratanitó“ és „Bevezetés a zongora és orgonajátszásra“ czimű műveit.
G) T o r n a s z e r e l v é n y e k .
A meglevő szerelvények időnkénti javítása mellett a tanulók
játékához megszerzett a főgymnasium több játszó és ütő lapdát
és 16 gerundiumot, melyet a debreczeni tűzoltó tanulóság által
használt „nagy bot“ mintájára állíttatott ki a tornatanár. Az ÓKőrösön elhelyezett közfürdő és uszótelep évenkénti javítása nagy
összegeket fölemészt, mely a tornaszerelvények évi gyarapítását
is korlátozza nálunk. Ez évben a tanulói fürdő javítása 260 koro
nát vett igénybe. Ezer darab oklevél 500 koronáért, egy pár ugró
mércze és 7'25 kg. vasgolyó, 2 darabbambusz rúd szereztetett be.
H) A r a j z g y ü j t e m é n y e k .
Megvettük ez évben Varday Szilárd „Fali minták“ czimű
művének kisméretű bővített kiadását, 24 korona értékben.
1) A z i f j ú s á g i k ö n y v t á r a k .

A tanárok és tanulók közös használatára fentartolt

nagy
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könyvtár mellett (lásd V. ez. A., pontját) van a főgymnasium
„Vajda-önképző“ körének és a III. s IV. osztályoknak külön keze
lés alatti ifjúsági könyvtára. Ezek rendesen a karácsom leszállított
áron szerezhető könyvekből szerzik be szükségletüket részint az
elhasznált és kiselejtezett műveket pótolván, részint a könyvpiacz
időnként fölmerült újabb kínálatait tekintetbe vevén. Ezen osz
tálykönyvtárak saját gyarapításukra évente 40—50 K. összeget
fordítanak.

V I .

Alumneum.
Oláh Miklós ephorus jelentése.
Beíratott ezen tanévben ebédre 135 ; kimaradt évközben 11 ;
létszám tehát évzártakor 124 tanuló. Ezek között 80 koronát fizető
95; 50 koronát fizető 14; 30 koronát fizető 8; ingyenes a 2 se
nior és az 5 tanítóképzős.
Vacsorára 60 korona fizetés mellett beiratkozott az évfolya
mán 55; évközben kilépett 16; maradt az év végén 39. Az 55
beiratkozott vacsorázó közül ingyenes volt a 2 senior.
S u p p lic a tio e re d m é n y e .

Szarvas városából befolyt tisztán 290'6l korona. Éhez na
gyobb összeggel járultak. Dr. Haviár Gyula 10 K. Haviár Dani 10
K. Szirmay L. Árpád 10 K. Gróf Bolza Pál 20 K. Mikolay Mihály
20 K. Szarvas községe 10 K. Kozsuch István 10 K. Gróf Bolza
Géza 20 K. Benka Pál 6 K. Szarvasi ev. egyház 10 K. és 6 köböl
búza; szarvasi takarékpénztár 10 K.
Arad, Békés, Csanád és Csongrád megyéből befolyt tisztán
703 korona és 24 fillér. Éhez nagyobb összeggel járultak : Veres
József 1() K. Orosházi ev. egyház 10 K. Harsányi Sándor 10 K.
N. N. 10 K. B-Csaba község 10 K. Békés-csabai takarékpénztár
10 K. békés-csabai ág. ev. egyház 8 K. Ladies György 20 K. Aradi
ev. egyház 6 K. Özv. Nikodém Jánosné 6 K! Arad-csanádi vasu
tak 10 K. Nagylak kerületi takarékpénztár 10 K. Nagylak község
10 K. Gróf Károlyi Imre 10 K. Dérczy Feroncz 6 K. Kondoros
községe 10 K. Tótkomlósi népbank 10 K. Kun Árpád 10 K. Nagel
Henrik 10 K. lfj. Nagel Vilmos 10 K. Nágel Károly 10 K. Id. Na
gel Vilmos 20 K. Veinrich Lajos 10 K. Ilász Antal 10 K. T.-Bánhegyes község 6 K. Mezőberény község 8 K. Ifj. Beinschróth
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József 6 kor. K. J. 10 kor. B.-Szentandrás község 10 kor. Báró
Solymossy 10 kor. Boros-jenöi takarékpénztár 10 kor. Dr. H. Jakab
10 kor. Székács József 10 kor.
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegyébői befolyt tisztán 335 kor. és
27 fillér. Éhez nagyobb összeggel járultak Báró Prónay Dezső 20
kor. Báró Podmauiczky Géza 10 kor. Sárkány Kálmán 6 kor.
Sárkány József 10 kor.
Tiszámellékről befolyt tisztán 22870 korona. Éhez nagyobb
összeggel já ru lt: Gajzágo Samyl 10 kor. Báró Königswarter Her
mann 100 kor. Cserneczky József 10 kor. Beregszászi hitelintézet
6 kor. Dessewffy 7 kor.
Bács-Bodrogmegyéből befoly tisztán 232 kor. 80 fillér. Éhez
nagyobb összeggel járult Schumacher Henrik gyógyszerész 10 kor.
Ambrózy Béla 16 kor. Lelbach Keresztély 10 kor. Lelbach János
8 kor. Mosorin községe 10 kor.
Gömör, Szepes, Sárosmegyéből befolyt tisztán 187 kor. 70
fillér. Éhez nagyobb összeggel járult Eperjes város 6 kor. A
feketehegyi fürdő közönség 12 kor.
Komárom, Nyitra, Trencsén, Liptó, Turócz és Árva megyéből
befolyt tisztán 149 kor. 75 fill.
Hont, Bars, Zólyommegyéből tisztán 138 kor. 60 fill. Éhez
járult Breznóbánya kir. város 6 kor.
Nógrád, Heves és Borsodmegyéböl tisztán 100'2i kor. Éhez
járult Báró Vay Elemér 6 kor.
Supplicatió-megváltás czimén küldött a pozsonymegyei espe'
resség 23'52 kor., a hőszegi egyház 4 kor., a rúszti egyház 2 kor.,
a bazini egyház 4 koronát.
Ezzel együtt összesen befolyt supplicatióból 2400 kor. és 40
fillér készpénz és 6 köböl búza a szarvasi cv. egyháztól.

■VII.

St>i eseményei^
Az 1900— 1901. iskolai évet szeptember elsejével nyitotía
meg a szarvasi ág. h. ev. fögymnasium.
Szeptember 1. 2. 3. 4. 5. napjain beiratkozott a tanulóság.
Elkésett magántanulók utólagos vizsgát tettek szcpt. 1-jén.
Javító és utólagos valamint fölvételi vizsgát tettek az ilye
nekre kötelezettek szeptember 3. 4. napjain.
A köztanitást megkezdtük szeptember 6 án.
Szeptember 9- tartottuk a tanévet megnyitó istenitiszteletet.
Szeptember 10. olvasta fel és magyarázta meg a tanulóság
előtt a tanári testület a fögymnasium fegyelmi törvényeit.
Az iskola év első heteiben szervezkedtek a Vajda-önképző
kör, a tanulók segélyzö egyesülete, megalakúit a tanulók dalos
köre, a gyorsírók csap rta, a rajzolást és festést önként tanulók
tanfolyama, s a hangszerzenét tanulni óhajtók kis gárdája. A
franczia-nyelvi tanfolyam s a vivők csapata a többszöri fölhívásra
is csak nagyon kis számmal jelentkezők miatt ez évben nem volt
szervezhető.
Különben a tanulók létszáma e tanévben a következő volt :
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Ezen beirottak között v o lt:
a) Osztályismétlő 27, folytató 364.
b) Vallása szerint: 196 ág. h. ev.; 45 ev. ref; 91 r. kath ;
7 gör. kel.; 52 izraelita.
c) Illetőségét tekintve: 188 helybeli, 88 megyebeli, 124 más
megyékből való és 1 külföldi.
d) Anyanyelve szerint : 391 vagyis mind magyar.
e) Korra nézve : 9 éves 7, 10 éves 25, 11 éves 36, 12 éves
44, 13 éves 48, 14 éves 42, 15 éves 45, 16 éves 38, 17 éves 38,
18 éves 20, 19 éves 18, 20 éves 5, 21 éves 2, 22 éves 1, 22-nél
is több éves 2.
f) A szülök polgári állása szerint volt: nagybirtokos család
ból való 3, kisbirtokos 90, gazdasági alkalmazott 5, nagy iparos 2,
kis iparos 94, ipari alkalmazott 2, kiskereskedő 5, kereskedelmi
alkalmazott 1, állami vagy községi tisztviselő családból való 43,
magános tisztviselő 18, értelmiségi osztályhoz tartozó családból
való 64, személyes munkából élő 2, magánzó családból való 16.
g) Az intézet kötelékébe ez évben először belépő jövevény
volt 98. s igy intézetünk régebbi növendéke 293 volt.
A 208 nem szarvasi illetőségű tanuló 105 helybeli családnál
volt elhelyezve. Kevesen ezek közül teljes, többen fél ellátásban,
nehányan csereviszonyban részesültek. E családokkal az összeköt
tetést a tanárkar fentartani törekedett, bár teljes nevelői összhangzatot és czéltudatos egyetértést elérnie nem mindenkor és min
denben sikerült. Váljon a jól szervezett benlakás igazi gyógyszere
volna-e a fenforgó nehézségeknek ? ! Ki tudna erre apriori vá
laszolni !
A tanulóság nagyjából az Alföld szülötte. Magán viseli az
alföldi népélet jellemzetes előnyeit s fogyatkozásait egyaránt.
A köztanitást az előbb vázolt (lásd III. ez.) terv alapján in
tézte a főgymnasium. A tanulási ereeményt a hármas időszak záró
értekezletein a tanárkar következőleg állapította meg:
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A létszám ingadozását a tanulók betegeskedése, kimaradása
s tanév végén a magántanulók megvizsgálása okozza. Látható kü
lönben az év végén az osztálybeliek tanulásának fokozódó sikere,
mit részint az együtt töltött hosszaid) időnek, részint az osztályo
zás ismétlődő szigorában rejlő serkentő hatásnak, részint az év
elvesztésétől való rettegés befolyásának tulaj doni thatunk.
Az ifjúság v a llá s-e rk ö lc si nevelését nemcsak a tanítás és
kioktatás, de azon szoktatás által is szolgálni kívántuk, hogy uta
sítottuk a tanulókat felekezeti templomaik ellenőrzés melletti láto
gatására, valamint arra is, hogy az egyház által előirt szent cse
lekményekben mindenki pontosan részt vegyen. A protestáns ta
nulóságot két ízben (1900. deczember 11. és 1901. junius 6) fölve
zettük az úrvacsorához ; megtartottuk külön is a reformatio emlék
ünnepét ; (1900. október 31) utasítottuk a még nem konfirmáltakat
a konfirmationalis tanításban részt venni, melyet ez évben Nt.
Placskó István helybeli lelkész úr végzett; templomi építkezésekre,
a protestáns árvaházra, a Luther-társaságra szerényen megadóz
tattuk a protestáns ifjúságot, hogy ezzel is a vallásos összetarto
zás és áldozatkész buzgóság érzetét ébren tartsuk és fejleszszük a
reánk bízott ifjúságban.
Iskolában és iskolán kiviil ellenőriztük a tanulóság erkölcsi
a la k u lá s á t■ És — hála Istennek — általánosságban nem volt a
tanulóság nagy többsége ellen lényeges kifogásunk. Egyesek csinyjci
és könynyelmü kihágásai nyomban erélyesen megtoroltatván, erő
sebb gyomlálásra, kizárásra nem került a sor. Nehányan, kik az
ellenőrzés súlyát többször érezni voltak kénytelenek, szülőik bele
egyezésével önként kiléptek az intézet kötelékéből. Különben ta
nulóságunk erkölcsi mivoltát jellemzi a tanárkar alábbi osztályzata.
Eszerint volt jó 262, szabályszerű 106, kevésbé szabályszerű 3.
A magyar nemzeti [a jsze rete tn e k es lia z a fis á g n a k ápolását
és fejlesztését ez évben is nemcsak a magyar nyelv és irodalom
alapos tanulásával szolgálta a főgymnasium, hanem azzal is, hogy
megünnepeltük a V ajda-önképzölcör rendezése mellett Vörös
marty emlékünnepét (1900. deczember 15.) a díszteremben válasz
tékos közönség lelkes részvétele mellett. Ezen szavallati és énekzenészeti ünnepély tiszta jövedelmének egy részét (40 K) a Vö
rösmarty szoborra az írók és hírlapírók „Otthonának“ megküldtük,
már előbb a tanulók lapjának szerkesztőségéhez e czélra 14 koro
nát juttatván. Szintén igy megünnepelte a főgymnasium a Vajdaönképzőkör rendezése mellett 1848. márczius 15-kénck és ápril.
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ll-kónek hazafias emlékünnepót, melyeken mindenkor az igazgató
megnyitója után a tanárok egyike-másika ismertette az ünnep ha
zafias és történeti jelentőségét s az ifjúság alkalmi szavalatokban
s éneklésben működött közre.
A tanulóság m ü izlé sé t, elő a d á si ü g yesség ét munkásitani és
irányozni törekedett a szorosabban vett iskolai hatásokon és intéz
kedéseken kívül a tanulók d alosköre , a „ V a jd a -Ö n k é p z ő u he
tenkénti összejövetele, melyen szavaltatok, szabadon választott
dolgozatok, azok bírálatai sokszor ellenbirálatai alkalmat és módot
adlak az ifjaknak tanulmányaik alapján értékesíteni egyéni felfo
gásukat s önálló ítéletüket.
A tanulóság tá rsa s m űveltségét a főgymnasium készséggel
előmozdítani óhajtván, megengedte ez évben is Dobos Adolf táncztanitónak, hogy hat hétre terjedő tanfolyamot nyisson a tanulóság
számára. A táncztanulás eredményét november elején tartott nyil
vános tánczmulatságon mutatták be a tanulók a szülők és közön
ség méltányló elismerését teljesen kiérdemelve. Az ifjúság kedves
majalisa az idén nem volt a tanárkar által megengedve. Egyrészt
a május elejére eső hideg és zordon idő a szabadban való mula
tozást egészségi tekintetben veszélyessé tette, másrészt a május hó
2G. 27. Budapesten tartott országos tornaünnepély, főleg a nyolczadik osztálybeliek osztály vizsgálata, írásbeli érettségi vizsgálata
a május végét úgy szétforgácsolta különben is, hogy a nagy elő
készülettel, sok költséggel és sok idővesztéssel járó tavaszi mulat
ságra annál kevésbé volt hajlandó a tanárkar többsége az enge
délyt megadni, mert a közel mull tapasztalatai sok kifogásolni va
lót vetettek föl e tavaszi mulatság ellen.
Az ifjúság szorgalmát, tanulási sikerét, — mellékesen anyagi
nyomott helyzetét is tekintetbe véve tanárkarunk ajánlata folytán
az alább névszerint is felsoroltakat tüntették ki j u ta lo m - ösztön
ös segély d i ja k k a i az azok felett rendelkező bizottságok s a fő
gymnasium kormányzósága:
a) A Bésán-féle ösztöndíj fokozottabb díjosztályát (300 K)
élvezte a Nagym. Minister úr határozata értelmében Margócsy
Emil VIII. o.
b) A polgárosított határőrvidék alapítványi ösztöndíjában
(240 K) a Nagym. Minister úr Tapavicza Simon Vili. o. tanulót
részeltette.
c) Az ágost. hitv. cv. Egyetemes Dijosztó-Bizottság ez évben
a Róth-Teleki-féle ösztöndíjat (á 70 K) oda ítélte Benyovszky
6

—
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János, Motyovszky Pál VIII. o. és G. Szabó Lajos VII. o. ta
nulóinknak.
d) A Jettim-féle (120 K) ösztöndíjat Benczúr Vilmos VIII. o.
tanulónk élvezi évek óta.
e) A szarvasi főgymnasium rendelkezése alatt álló ösztöndíj
alapokból a Beyschlag-Töltéssy-félét (80 K) Halász Gyula VIII. a
Boczkó Dániel-félét (á 64 K) Mornau Jakab és Belopotoczky István
VIII. o. a Tatay-félét (á 80 K.) Varga Gyula VIII. és Klósz János
VII. a Németh István-félét (á 84 K) Behan Pál VII. az Urszinyi
Andor-félét (65 K) Morgenthaler Jakab Vili. a Mikolay Mihály-félét
(80 K) Baranyai Sándor tanitóképzőbeli IV. és Kozsuch István
III. o. a Haviár Dani-félét (48 K) Brachna Gábor tanítóképző IV.
o. tanulók kapták.
f) A kisebb jutalom és segélydijakból: a Rafinszky-félét (á
32 K) Gaál Lajos VIII. a Haviár Dániel félét (24 K) Konyecsny
János képzőb. III. a Dr. Zsilinszky Mihály-féle torna jutalmat (24
K) Gutwein Fülöp VI. a Party Ferencz-félét (16 K) Tóth Pál IV.
a szarvasi festők jutalomdijat (16 K) Opauszky János V. a Szé
kács József félét (16 K) Uhljár Pál IV. a Vozárik Pál-félét (16 K)
Kottász Zoltán IV. a Szécsy-félét (16 K) Salgó Zoltán VIII. a
szarvasi nőegylet egyik aranyát Lukács Imre VI. a másikat Kemény
Gábor VII. a Dr. Szlovák Pál félét (10 K) Roosz Ádám V. a Ponyiczky Máté-féle jó szavalló dijat (20 K) Kádár Sándor VII. a
Bernát János-félét (24 K) Horváth Dezső VII. a Dr. Belopotoczkyféle természetrajzi jutalmat (10 K) Tárnok István IV. o. Danes
Béla-félét (4 K) Martin János IV. oszt. tanulóinknak adtuk.
g) A Bányai ág. h. ev. Egyházkerület jutalomdijából (210 K)
67 koronát emlék és jut alomkönyvekre fordítottunk s igy kiosz
tásra került 143 korona. Ez összeget kiosztottuk : Bechtold Fülöp
VI. (20 K) Krcsmárik Elek VIII. Földvárszky Pál VIII. Wallrabenstein Fülöp VII. és Szrnka Mihály VI. (á 15 K) Kollár Iván VI.
Krcsmárik László, Skrada János és Klein Fcroncz V. és Demcsák
János IV. o. (á 10 K) végre Németh János (7 K) és Melis János
III. o. (6 K) között.
Jutalom- és emlékkönyveket kaptak koruk, ügyesedésük, ta
nulmányuk tekintetbe vételével: Gabrinyi János, Iíondacs Mátyás,
Kohoska Gyula és Povázsay Pál I. o. Darida Károly, Klein Hen
rik, Mányik Pál, Molnár János és Neumann Jenő II. o. Kutlik
Sándor és Lautner Adolf 1II. o. Botka József és Mocskónyi Béla
IV. o. Revuczky Vilmos, Hüuszer Jakab és Liebman Vilmos V. o.

— 8B
Puksz Jenő és Szlovák Iván VII. o. s végre Müller Rezső V ili.
o. tanulók.
h) Az Önképző-Vajdakör pályadiját, melyből egy aranyat Ns.
Haviár Dani ajánlott föl, a másikat a kör pénztára tűzte ki jutalmúl Belopotoczky István és Salgó Zoltán VIII. o. tanulók nyerték
el a szép számú versenyzők közül.
i) A gyorsírásban tanúsított ügyességért az országos magyar
gyorsírói egyesület által hirdetett ez idei pályázáson, négy tanulónk
nyert jutalmat, nevezetesen : Földvárszky Pál Vili. o. diszkötésű
gyorsirási művet, múlt évi szaklapokat pedig : Landler Béla VI.
o- Lónyai János VI. o és Szrnka Mihály VI. o. tanulók. Azonkívül
rendezett gyorsirókörünk házi versenyt is, amelyen több igyekvő
kezdő és haladó tanuló könyvjutalomban részesült.
j) Tornaversenyben győztesek lettek és egy-egy díszoklevelet
nyertek a főgymnasiumtól k o r c s o l y á z á s é r t Eremits Vitályos,
Kollár Iván és Brachna Lajos; gyors ú s z á s é r t 100 meteres
pályán Behan Pál VII. o., Szrnka Mihály VI. o., Hajas Pál TV.
o., Karácsonyi Mihály III. o; t á v o l u g r á s é r t Häuszer Jakab
V. o. 580 cm. Székács Mihály VI. o. 565 cm. és Gutwein Fiilöp
VI. o. 555 cm. ugrásért; 259 cm. magas r ú d u g r á s é r t Gyökössy József VII. o; s í k f u t á s é r t Guttmann Géza I. o.. Guszmann Sándor III. o., Frcska Gyula II. o., Schumacher Dezső IV.
o., Székács Mihály VI o., Häuszer Jakab V. o., Gutwein Fülöp
VI. o., Beinschróth Márton VII. o., ki győztesek győztese czimet
is nyert; m á s z á s b a n elsők Sámuel Andor II. o., Guszmann
Sándor III. o., Frcska Gyula II. o., Hnustyan András III. o ; f ü gg e s z k e d é s b e n Székács Mihály VI. o., Häuszer Jakab V. o.,
Müller Rezső Vili. o., Gyökössy József VII. o., ki a győztesek
győztese czimet is nyert; s z e r t o r n á z á s é r t Eremits Vitályos
V ili o. és Gaál Lajos Vili. o; s ú l y d o b á s é r t és m a g a s 
u g r á s é r t mely összetett verseny volt Gutwein Fülöp VI. o. 10‘75
pontért, Motyovszky Pál Vili. o. 1065 pontért, Eördögh Zoltán V.
o. 9‘85 pontért, Behan Pál VII. o. 9'75 pontért; Mészáros Mihály
VII. o. 9'25 pontért.
A budapesti országos tornaversenyben Pünkösdkor részt vett
a szarvasi főgymnasiumból 65 tanuló. Ezek közül Müller Rezső,
Gyökössy József függeszkedésért, Beinschróth Márton és Häuszer
Jakab síkfutásért első dijat nyertek ; a sulydobás és magasugrás
összetett versenyében intézetünk Ill-ik lett 86 tanintézet közül s
tizes csapatunk minden tagja egy-egy bronzérmet kapott.
6*
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A szarvasi nőegylet 12 korona jutalmát Gyökössy József olőtornász nyerte az évzáró tornavizsgán.
k)
A szegény tanulók segélyegyletétől segélyzésben része
sültek :
a) Tandíjra kaptak a VIII-ik osztályból Benyovszky János
18, Darida Fercncz 8, Gaal Lajos 8, Morgenthaler Ferencz 6,
Mornau Jakab 6, Salgó Zoltán 10, Scldozelils Ferencz 10, Szőke
Kálmán 20, Tanka Sándor 8, Tapavicza Simon 8, a Vil ikből
Győry Antal 8, Kemény Gábor 10, Matuska Ágost 12 Pollák Gyula
6, Tanka Alajos 8, Wallrabenstein Jakab 18, a Vl-ikból Lónyai
János 10, az V-ikből Benyó János 8, Bicskey Mihály 8, Gyenes
György 8, a IV-ikből Lestyán Pál 8, Tóth Pál 10, a Ill-ikból
Gyökössy Dániel 10, Jeletik János 6, Krajner Géza 8, Németh
János 8, a Il-ikból Pollák Miksa 10, Szeőke Béla 10, az I-ből
Boros Károly 8, Dvoracsek János 14, Finkelstein Albin 10, Jeletik
Béla 12, Kovácsik Gábor G, Vekerlc Ferencz 8, a tanítóképzőből
Sárkány György 26, Schramkó Kálmán 10 koronát.
b) Rbéddijra kaptak a Vlll-ikból Manner Árpád 12, Mor
genthaler Ferencz 8, Mornau Jakab 8, Tanka Sándor 12, Varga
Gyula 14, Zerzub Péter 8, a VH-ikből Győry Antal 8, Hegedűs
Sándor G, Jánossy Jenő 18, Laczkó Mátyás 1G, Tanka Alajos 12,
az V-ikböl Papp Béla 8, Pintér László 8, Vig János 8, a IV-ikböl
Marti János G, Tárnok István G, Toldv Miklós 8, a 111-ikból Czibula János 8, Heiler István 8 koronát
c) Lakásra kaptak a Vlll-ikból Ágoston Gábor 12, a VIIböl Bencsik István 8, Matuska Ágost G, a IV-ikböl Marjai Géza G,
Morgenthaler Mátyás 8, a Ill-ikból Jeletik János G koronát.
d) Ruházatra a IV-ikböl Greiner Dezső 10, a Il-ikból
Darida Károly 10, Mányik Pál 10, a tanítóképzőből Garay Samu
G koronát.
e) Egy partitúrát kapott Braehna Gábor IV é. tképzős 9
K értékben.
A főgymnasium a n y a g i érdekeit ez évben is hatalmasan
támogatta a Nagyin. Vallás- és Közoktatásügyi minister úr, ki
nemcsak az évi segélyt 1000 koronával fokozta, hanem az iskola
építkezési czéljaira 200.000 kor. összeg kőlcsönfölvételét is meg
engedte, mely után az évi törlesztés terhét az állam vállalja
magára. Reá vagyunk tolult utalva a döntő lépés megtételére, bár
sejthetöleg sok pénzügyi nehézséggel kell szembe szállanunk, a
mint az építkezésbe belemegyünk.

A tanulók közös étkezőjére adakozott T. Medveczky József
szarvasi gyógyszerész — legkitarlóbb pártfogónk — ki a tanulók
számára kiszolgáltatott gyógyszerek árában 301 korona 65 fillért
juttatott ez évben az alumneüm javára.
A tanulók ösztöndíj-alapját növelték a tavasszal elhalt Hudoba
Lukács, szarvasi hentes mester, ki az őt halálban megelőző kedves
fia emlékére 1000 kor. alapítványt tett oly kikötéssel, hogy annak
évi kamatai egy- esetleg két protestáns tanulónak legyenek ösztön
díjul kiosztva, kik a vallás tanulásában s kivált keresztyén szellem
ben társaik előtt jó példával tündökölnek, ügy szintén tekintélye
sebb ösztöndíj alap létesítésére beszolgáltatott a szarvasi férfi
dalkar 50 koronát oly kijelentéssel, hogy ez alapot a testület évi
hozzájárulással növelni fogja mind addig, mig annak évente ki
osztható kamataiból a tanulói daloskor 2—4 tagja 10—15 korona
ösztöndíjat nyerhetne kitartó szorgalmának s éneklési ügyességének
elismerése gyanánt.
A főgymnasium iránt mindig lelkesen érdeklődő n. Horváth
Sámuel volt tótkomlóst lelkész és esperes hagyatékából a pörös
ügy lezajlása után kapott a gymnasium pénztára 2000 koronát.
Az orosházi egyház lelkes hive, llovszky József alapitványkép adott
a szarvasi főgymnasiumra 200 koronát viszonzásául annak, hogy
testvérének gyermeke évekkel előbb nálunk iskolázott és többször
segélyezésben részesült.
Kár, hogy a n. Nikodém János aradi volt ág. h. cv. lelkész
végrendelete szerint a szarvasi főgymnasiumot megillető 2000
koronától per utján elestünk — ha csak a jólelkü örökösök önként
nem javítják ki azt a kárt és hibát, mit a végrendelkezés nem
eléggé szabatos szövegezése miatt a főgymnasium szenvedett. A
törvényes formák kevésbbé szabatos megtartása miatt az újabb
időben sokszor károsodott meg e szarvasi főgymnasium, holott az
egyházhivek újabb megterheltetésének lehetetlenségére s a tanulók
létszámának hihető csökkenésére gondolva korunk irányzata is arra
kötelezne, hogy alapítványokat szerezzünk s létesítsünk.
E sorok befejezésekor értesült alól Írott a tanulók köréből
kiinduló azon mozgalomról, hogy a szarvasi fögynmasiumnál léte
sítendő „ B e n k a G y u la ö s z lö n d ij-a la p u-ra vidékszerte gyűjtést
indítottak meg az ez évben érettségit tevő ifjak. A gyűjtés alól'
írott tudta nélkül indult meg. Miután abban az ifjúság kegyelete
nyilvánül; miután a létesülő ösztöndíj-alap az iskolának és a tanuló
ságnak messze jövőre kiható érdeke, melyet a szerénység személyes
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indítékából megakadályoztatni nem lenne illő és okos: tehát hálás
köszönettel belenyugszik alólirott a dolgok folyásába. Az alkal
maztatás idejére vonatkozólag azonban egy megjegyzést kell tennem.
Benka Gyolát és Dr. Zsilinszky Mihályt, a mostani államtitkárt a
békési ág. h. ev. egyházmegye 1861-ben választotta meg szarvasi
gymnasiumához helyettes tanárokul, úgy azonban, hogy Dr. Zsi
linszky Mihály a részére felajánlott tanszéket 1661-ben foglalta el,
mig Benka Gyula külföldi egyetemi tanulmányainak folytatására és
befejezésére egy évi haladékot nyert. így tehát Benka Gyula
1861-ben választatott ugyan tanárrá ; de tanszékét csak 1862-ben
őszszel foglalta el s azért tényleges tanári szolgálata ma 39 év.
Ezen adatokat a szerénység sérelme nélkül csak azért látta alól
Írott fölemlitendőknek, nehogy az értesítő I. czikke és ezen közlés
között ellentétesség maradjon fen.
Meglátogatták a szarvasi főgymnasiumot e tanév folyamán
Ns. Géresi Kálmán kir. főigazgató úr (1900. deczember 5. 6. 7.)
ki az öszszes osztályokat s az azokban működő tanárokat a tan
órák alatt fölkereste s a tapasztaltakról tárgyilagos bírálatot mondott,
szakképzettsége és igazságszeretete által egyaránt oktatva, fel
világosítva s buzdítva mindnyájunkat arra, hogy a nemzeti köz
művelődés munkásai gyanánt kötelességeinknek lelkesedéssel és
hivatásunk nemes önérzetével mindenkor eleget tegyünk. Meg
látogattak az érettségiek alkalmából Nagys. Petrovics Soma, a
csanád-csongrádi ág. h. ev. egyházmegyének főesperese, kit Mélts.
és Főtiszt. Püspökünk helyetteséül fölkért és Nagys. Wigand János
a szegzárdi állami főgymnasium nagytudományú igazgatója, kit
az érettségiek alkalmából a magyar kir. közoktatási kormány saját
képviseletében kiküldött. A sok felelősséggel járó nehéz évzáró
munka pillanatait kedvessé, emlékezetessé s tanuságossá teszi
évente az ilyen magas kiküldöttekkel való érintkezhetésünk.
A ta n á r k a r sőt az iskola egyaránt fájdalmas veszteséget
szenvedett ez évben érdemes Nestorunknak, Delhányi Zsigmond,
nyugalmazott tanárnak 1900. október 4-kén történt halálával. A
lelkes, hűséges munkatársat, ki J5 even át szolgálta szerényen és
sok lemondás között a protestáns köznevelés ügyét, október 6-án
kisértük ki a nyugalom helyére, hol sírjánál egy lelkes tanuló
szép költeményben s az igazgató búcsúbeszédben méltatta azon
érzékeny veszteséget, melyet halála mindnyájunknak okozott. Nem
ily fájdalmas, de azért nem kevésbbé lélekemelő búcsú ünnepe
volt a fögymnasiumnak és tanárkarának 1900. deczember 7-kén

midőn a főgymnasiumnál hivatalos látogatását végző Nagys. Géresi
Kálmán kir. főigazgató a 38 szolgálati óv után nyugalomba vonult
érdemes Chovan Károly tanártársunknak adta át a Nagym. Minister
ur elismerő sorait a teljesített hü szolgálatért. Nagys. főigazgatónk
nak a tanári munkásságot méltató nemes fölfogása, a keresetlen
őszinteség és gyöngéd kímélet, mely választékos gondolatait üdvözlő
felszólalásában áthatotta, nemes költészet fényével és bensöségével
aranyozta be a tanári pályától megválás e pillanatát, melyet az
ünnepelt igénytelen szerénysége és alázatossága a már előbb
ünnepelni óhajtó tanárkarra és közönségre mindenkorra lehetetlenné
tett. Vajha a ridegen megszabott tanári munkálkodás után az önként
kedvteléssel űzött tudományos foglalkozás nemes öröme tenné
nyugalomba vonuló derék tanártársunknak napjait háboritlanúl
boldoggá.
A kilépett helyére a természettan! tanszékre Sulek József s
a megürült nyelvészeti tanszékre Hensch Béla urakat választotta
meg helyettes lanárokúl az iskola kormányzósága, kik mindketten
ez évben megszerezték a tanári oklevelet. így megifjodva ment
neki a tanártestület a tanév nagy felelősséggel járó munkájának.
E munkát mint államilag segélyezett főgymnasium az újabban
módosított állami tanítási terv alapján végeztük, mindnyájan érezve
azt, hogy szakképzettség, módszeres eljárás tervszerűsége s fogé
kony és munkás tanulóság mellett még mindig Isten áldására is
rá utal nevelői s tanítói működésünk. A jó mag, a termő föld, a
kellő művelés, alkalmas időjárás nélkül még mind nem biztosítja a
jó termést. Vallásos lelkünk naponkénti imáinkban a reánk nehezedő
munka mellé kérni meg nem szűnt a sikernek, a jó termésnek ez
áldását. Meghallgatott-e'a jóknak és igazaknak szerető Istene? Erre
nem a holnapi nap adja meg a választ, de növendékeink messze
jövőben remélhető kedves jeljemalakulása.
A szorosabban vett iskolai munkán kívül lefoglalta tanár
karunkat a társadalom, a közművelődés naponta változó sokféle
követelése. Az egyházi, a községi, a megyei ügyekben, a társas
körök mozgalmaiban, felolvasó estélyeken, hírlapi czikkekben,
közérdekű dolgok megvitatásában mindenütt közreműködött egy-egy
tanártársunk, mint azt a képzettség elágazása, a munkaszeretet
megszokása, a nemes dicsőségvágy ingere, vagy az ellenállhatlan
követelések sérelmének kikerülése parancsolták. Különben ez
irányú munkásságunk méltatása Így is az iskolánkkal öszszeköttetésben álló közönség hatáskörébe tartózó dolog lévén, itt
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ezen törekvéseink és szolgálataink értékének bírálatától tartóz
kodom.
Ezzel fögymnasiumunk fenállásának s működésének 99-ik
évi eseményeit vázoltam. A terebélyes fa hulló levelét átadom a
múltnak. Szaporítsa és termékenyítse azt a termő talajt, melyből
a jövő fakad.

-VTTT.

Érettségi oizsgálabR az 1000-1001. lanéoben.
Beiratkozott a nyolczadik osztályba ez évre 42 tanuló. Ezek
között kettő magános volt. A magános tanulók egyike nő növendék
Első zsengéje ő a szarvasi főgymnasiumnak.
Jelentkezett az érettségire — a múlt évről ismétlő érettségire
utáltukkal együtt — 45 tanuló. Ezek közül egy az osztályvizsga
letétele után önként vissza lépett s igy 44 tanuló járult a sikerrel
megállóit osztályvizsgálat alapján az Írásbeli érettségihez, mely f.
év május 20. 21. 22 23. 24 napjain az „Utasítások“ előírása
szerint volt tartva.
Az írásbeli dolgozatok megítélése a szóbeli érettségi vizsgálatot
megelőző elöértokezlet számára lévén fentartva, ezt f. évi junius
18-kán Nagyt. Petrovics Soma úr, csanád-csongrádi Főcsperes és
püspöki helyettes elnöklete és Nagys. Wigand János kormány
megbízott jelenlétében tartotta meg az érettségi ügyét intéző
bizottság. Ennek intézkedései folytán a szóbeli érettségihez járult
44 ifjú
A szóbeli érettségi junius 19 20. 21. 22-kén volt. Ennek
eredménye :
a) j e l e s e n é r e t t e k : Margócsy Emil, Mornau Jakab, Motyovszky Pál, Müller Rezső, Salgó Zoltán és Varga Gyula.
b) j ó l é r e t t e k : Bolopotoczky István, Bcnyovszky János,
Gaál Lajos, Halász Gyula, Kiár Ede, Krcsmarik Elek, Morgenthaler
Ferencz, Némedy Gyula, Szlozelits Ferencz, Sztipics Bódog, Tanka,
Sándor, Tapavicza Simon és Vangyel Szilárd.
c) e g y s z e r ű e n é r e t t e k : Ágoston Gábor, Benczúr Vilmos,
Csapó Imre, Csontos Dezső, Darida Ferencz, Dcbreczeni Endre,
Erdős Dezső, Erernits Vítályos, Füldvárszky Pál, Grünwald Lajos
Kiár Kornél, Lányik János, Manner Árpád, Molnár Aladár. Moravcsik

—

90 —

bt.

©
tt ■co
-o N
>> :0

bt M

1

i -

—

©
S3
co
©

>

1
6 13 20| 2

bt
u "o

-o3
C
03
í>i
o3

CO
Ö
_eö

ö
©
CO
©
N
co
co
P

-

-

-

3 !»

N

U

|

©
©
X
CO
©
u
©
-isi

oá
•cö

m egyei

2

bt

©

to r n a ta n itó i

7

oo
-© 0
»
u c3
bt © >

a

pénzügyi

7

©
N

:0
N
te c h n ik a i

5
-ctí
co
ct
T3
N
oá

n;
co
©
©
s
co

k a to n a i

tb e e lo g ia i

e lé g s é g e s

o
'5 >
o u
o

b ö lc s é s z e ti

|

co
©
©

Minő pályára óhajtanak lépni ?

[

1

|
1

s z ó b e lit á llo t t

44 — 44 44

m á su tt

Ii

a

co
T*

V

n á lu n k

©
co

s z ó b e lih e z j á r u lt

bt

1

Í r á s b e lih e z já r u lt

©

Ír á s b e lit á llo t t

+3
"3
u
-cő

]

Ered m énvnyel

p o s ta -tá v ír ó i

Végez
tek .

Emil. Pap Szeréna, Szilárdffy István, Tyahun Gyula, Zcrzub Péter
és Z űpz Aladár.
Számokban kifejezve az érettségi végeredménye a következő :
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Azon kegyes óhajtással bocsátjuk ki érettségit tett tanulósá
gunkat az iskola kötelékéből, hogy nemcsak a hivatásuknak meg
felelő szakpályán, de majdan az élet nagy iskolájában is igazolni
fogják „ é rettség ü ket “ azzal, hogy czéltudatosan tovább művelik
magukat mind azokban, miket életszükségnek ismernek s kivált
hazafias szellemben, s vallás-erkölcsi jellemben bizonyságot szol
gáltatnak arról, mikép igaz hívei azon életiránynak, melyet fögymnasiumunk nevelési rendszerében mindenkor valósítani törekszik

Tájékoztató az 1901 1902 i^ c la í éviül,
A beiratkozás szept. 1. 2. 3. 4. napjain lesz
Szeptember 3. és 4. tartjuk az utó- és javitó-vizsgálatokat
mind azon nyilvános és magános tanulóinkkal, kik arra jogosítást
illetve utasitásitást és engedélyt kaptak a múlt tanévről. Még pedig
szeptemb. 2-kán délelőtt 8-tól s délután 2-től a megfelelő osztálytermekben az I. II. III. és IV. osztálybeliek és szeptember 3-kán
az V. VI. VII. és VIII. osztálybeliek tesznek vizsgálatot.
A gymnasiumban a tanítást szeptember 5-kén kezdjük.
Egy osztályba a törvény határozmánya szerint 60 tanulót
vehetünk be. A megkésve jelentkezők ezért magukat okolják, ha
a létszám betelte után a fölvételtől elesnek, s legfeljebb magán
tanulók gyanánt űzhetik tanulmányaikat.
A beiratkozó köteles fölvételkor bemutatni törvényes bizo
nyítványát (időszaki értesítő nem bizonyítvány) születési okiéveiét
s himlő oltási, illetve ujraollási bizonyítványát. Az 1. osztályba 9
évet be nem töltött, vagy 12-ik évét túlhaladott tanuló a törvény
értelme szerint még, vagy már föl nem vehető. Ilyenek tehát ne
fáradjanak czéltalanúl Szarvasra.
A beiratkozok illetőségük és felekezetűk szerint következő
tandijat tartoznak fizetni:
a) helybeli keresztyén vallásé algymnasiumi tanuló fizet be
lépéskor 31 kor. és február elején 10 koronát;
b) helybeli kér. vallásé folgymnasiumi belépéskor 27 koronát
s februárban 10 koronát.
c) A fentartó egyházmegyék kötelékébe tartozó ág. hitv. ev.
algymnasiumi tanuló belépéskor 35 K. február elején 14 koronát
d) ugyancsak ezen egyházmegyék kötelékébe tartozó ág. h.
ev. felgymnasiumi tanuló belépéskor 31 koronát s februárban 14
koronát.
e) Nem a fentaró egyházmegyék kötelékéhez tartozó bármely
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kereszt, felekezetű algymnasiumi tanuló fizet belépéskor 39 kor.
s február elején 18 koronát;
f) ugyancsak e czim alá tartozó felgyűl, tanuló 35 koronát
belépéskor és 18 koronát februárban.
g) Helybeli izraelita fizet 56 koronát belépéskor 24 koronát
február elején.
h) Vidéki izraelita 60 koronát belépéskor, 30 koronát feb
ruárban.
Ezen kivűl minden újonnan belépő fizet fölvételi dij czimén
belépéskor 2 koronát Ezt nem fizeti többé az, ki a szarvasi
fögymnasiumba folytatólag belép, még akkor se, ha időközben más
tanintézetben járt is.
A tanitóképzöbeliek a b) d) f) pontokban felsorolt díjosztá
lyokba tartoznak s a szerint fizetnek is.
A tanítóképző gyakorló iskolájába belépők fizetnek beiratási
díjban 2 koronát, országos tanítói nyugdíjalapra 30 fillért s belépés
kor tandíjban 10 koronát és február elején szintén 10 koronát.
Fizet ezeken kivűl felekezet és illetőségre való tekintet nélkül
minden tanuló a ta n u ló k segélyező egyesületére , ha I. II. Ili
IV. osztálybeli 1, s ha V. VI. VII. Vili- osztálybeli 2 koronát.
Ezen segélyező egyesület czélja : nagy szegénységgel küzdő, de
tanulásra hívatolt és jó viseletű tanulók iskolázási gondjain könynyiteni. Múlt évi hasznos szolgálatai a VII. ez. „jótéteménvesei“
czime alatt vannak felsorolva.
A köztartásban (alumneum) részesülni óhajtók 10 hónapi
ebédért 80 koronát, 10 hónapi vacsoráért 70 koronát fizetnek
félévi részletekben. Kedvezményre igényt tartók bélycgtelen kér
vényeiket szegénységi és iskolai bizonyitványaikkal fölszerelve leg
később szeptember 5-kéig az igazgatósághoz nyújtják be. E kérvé
nyek felett a főgymnasium felügyelősége határoz. Később beérkezett
kérvények tekintetbe nem vétetnek.
A főgymnasium pénztárát illető minden pénzbeli küldemények
utalványon a pénztároshoz, Tekint. Mocskónyi József tanár úrhoz
küldendők. Ezzel a könnyelmű tanulók is meg vannak kiméivé a
kísértéstől, hogy iskolai illetékek czimén kezeikhez jutott pénzeket
elkeltsenek.
Az V. VI. VII. VIII. osztálybeliek, akár tanulják a görögül,
akár ez alól fölmentést kívánnak, az év elején szüleiktől, illetve
gyámjaiktól Írásos nyilatkozatot tartoznak felmutatni osztálytanáraík
előtt, nehogy önkéntes elhatározásuk később kifogás alá essék s

időközben egyik tanuló csapatból a másikba átlépve a sok pótolni
valót meg se győzzék.
Zongora játékot, vívást, gyorsírást, franczia nyelvet, szabad
kézi, vagy művészi rajzot tanulni akarók csekély évi dij befizetése
mellett a gymnasium tanáraitól nyernek oktatást. Ez ügyben az
igazgató beiratkozáskor adja meg a felvilágosítást. A rendkívüli
tárgyakra iratkozó, a lakást bérlő, a közétkezésben részesülő aztán
az egész tanévre kötelezve van állhatatosan kitartani s nem tekint
heti magát hónapokra, vagy időszakokra kötelezett embernek.
Ilyen egyéni szabadosság követelése és megadása mellett szerény
számításon alapuló intézményeink kárt szenvednének.
A tanítói pályára előkészülni óhajtók a IV. osztály sikeres
bevégzése után léphetnek be a tanítóképzőbe. Szorgalmas és jó
viseletű képzősök ösztöndíjakra, alumneumi és tandíj kedvezményre
is legtöbb kilátással bírnak
Végül a beiratkozó tanulókat s főleg kedves szülőiket tiszte
lettel arra kérem, legyenek az elhelyezkedésnél körültekintők.
Legtöbb 1'ügg attól, hogy a tanuló jó társaságban és tisztességes
helyen legyen lakásra elhelyezve. Semmikép se volna tehát helyes,
ha a tolakodó kínálat befolyása alatt tanuló és szülő jóhiszemüleg
oda telepednék le, hol nincs meg a kellő biztosítéka a zavar'alan
tanulásnak és tisztességes művelődésnek Legtöbbet lát itt a jó
szülő szeme s legjobb tájékozást szerez, ki a háziakkal személyesen
érintkezik. Közvetítők, vagy nagy garral kinálkozók legtöbbször
alig érdemelnek figyelmet. Ezek figyelembe vételét tisztelettel kéri
Szarvason, 1901. junius 20.
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A) T ájék oztatás a szarvasi ág. h, ev. elem i fítanitóképző

fejlő d ésérő l.
1860-ban, alkotmányos életünk föllendülésének hajnalán, ke
letkezett a fögymnasium V. VI. VII. Vili. osztályaival kapcsolat
ban a szarvasi ág. h. ev. elemi fítanitóképző intézet.
Keletkezésének általános oka a felekezeti iskolákban is mind
fájdalmasabban érzett tanitó-hiány volt. — E hiány ellen régeb
ben is küzdött a szarvasi fögymnasium. Már 1802-ben keletkezé
sekor, midőn Hamaliar Márton superintendens adakozásra hívta
föl a protestáns híveket, az áldozatkészség szükségét azzal is in
dokolta, hogy majdan a Mező-Berényi gymnasium alkalmas taní
tókat is fog adni a környék felekezeti iskoláinak, mit annál inkább
remélhetni, mert a lakossággal érintkező tanulók a magyar, német
és tót nyelv begyakorlására kedvező alkalommal bírnak Mező-Berényben. És valóban az anyakönyvek bejegyzéseiből meggyőződ
hetni róla, hogy sok Mezö-Berényben iskolázott ifjú, a nyolcz osz
tály végzése után tanítóvá lett. Később is történtek kísérletek arra
nézve, nem lehetne-e a gymnasium felső osztályainak tanításra
alkalmas tanítványait úgy irányítani, hogy tanítói pályára léphes
senek, ha erre hivatást éreznek. Ezért már Mező-Berényben tanúlgatták a zenéhez értők az orgonajátékot és a tanítók időnkénti
helyettesítésekor próbálkoztak a népiskolai tanítással. — Utóbb
Szarvasra tette át a fentartó békési ág. hilv. ev. egyházmegye
Mező-Berényben létesített főgymnasiumát. Itt. is fenmaradt azon
hagyományos törekvés, bogy a fögymnasium épületéhez közel lakó
tanítók és lelkészek szívességből tanitgatták a tót nyelvre, egyházi
zenére, éneklésre azokat, kik tanítói pályára elökészülni kívántak.
Zvarinyí Lajos, a két Chovan Zsigmond, az idősebb és fiatalabb,
Placskó István önként vállalkoztak az ifjak szakirányú képzésére
(1845—1855-ig). így fejlett az elevenen érzett közszükség befolyása
alatt a tanítóképzés ügye Szarvason, bár tervszerű beosztása a
munkának következetesen csak ezen munkára kötelezett tanerők
hiányában, nagy ingadozást mutatott.
7
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Utóbb a Bach korszak alatt a szarvasi főgymnasiumot fentartó egyházmegye gyülekezetei lélekszám arányában, megadóz
tatták magukat, hogy előteremthessék és biztosíthassák az iskolá
nak azon évi jövedelmi forrásait, melyek föltétele nélkül a kor
mány az iskola fenállásába beleegyezését adni nem akarta.
Eleinte egy gyülekezet se panaszolta meg a reá háruló ezen
önként fölvállalt iskolai adó terhét. De a népiskolák szaporodtával az összes gyülekezetek művelődési adója fokozódván, kezdtek
az elégedetlenség hangjai felhangzani: „minek fizessünk évente
annyit a szarvasi főgymnasiumra, hisz ott úgy is csak ügyvédek,
mérnökök, orvosok, zsidók nevekednek, kikből az egyházaknak
semmi haszna nem származik“. Ilyen hangulattal szemben a fögymnasium vezetősége szívesen gondolt arra, hogy ellenszolgálatkép hozza meg az egyházakkal szemben azt a fáradtsággal járó
áldozatot, hogy a fejlettebb tanulók közűi többeket irányítson ne
csak a papi pályára, hanem egyúttal alkalmat adjon a tanítói
pályáira lépni óhajtóknak a kellő szakképzettség megszerzésére.
A nagy tudományu Pecz Gyula kapta meg a békési ág. hitv.
ev. Egyházmegyétől a megbízást arra, hogy tervezzen ki a felgymnaSium négy felső osztályával kapcsolatban álló felekezeti tanitókópzöt. Pecz Gyula kellőleg megbírált tervezete alapján indúlt meg
aztán a tanítóképzés ügye Szarvason 1860-ban.
Pár évi tapasztalat azonban meggyőzte a főgymnasium in
téző köreit arról, hogy a latin és görög nyelv tanulásától fölmen
tett tanítóképzősök az igy nyert heti órákon jóval túl emelkedő óra
számban sem végezhetik alaposan mind azt, mire nekik, mint le
endő tanítóknak, szükségük van. Ezért több változtatásnak volt az
alakuló tanítóképző alávetve, mig nem 1865-ben a gymnasium
nyolczadik osztályából kilépő s theologiai^ vagy tanítói pályára
menni akarók javára egy évi tanfolyam nyílott meg azon remény
ben, hogy a fentartó egyházmegyét áldozatkészségében a Bányai
Egyházkerület is támogatni fogja, mely a testvér kerületeknél lélckszámban kétszerte nagyobb és se theologiai intézettel, se ön
álló tanítóképzővel nem bir. Erre vonatkozólag a biztató ígéretet
az „erkölcsi tá m o g a tá s t “ megkapta ugyan a békési ág. hitv. ev.
egyházmegye, de a tényleges segélyezés csak nagy későn s oly
kis arányban volt megadva, hogy a tanítóképző önállóvá fejleszté
sére gondolni is alig lehetett. Jött aztán 1868. A népoktatási tör
vény a tanítóképzőkre vonatkozó országos mértéket is megállapít
ván, felekezetűnk régibb eredetű és eltérő szervezetű tanítóképző-
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jével is alkalmazkodni tartozott volna a törvény követelményeihez.
Soha se volt a tanítóképzőt létesítő és fentartó békési ág. hitv.
ev. egyházmegye a követelményekkel szemben közönyös, vagy tét
len ; de a maga erejéből intézetét önállóvá szervezni, gyakorlóval
fölszerelni, a négy tanfolyamra tagolt szakintézetet kellő tanszemély
zettel ellátni ma sem bírja. Többször fölmerült erőtlenségünk ér
zetéből folyólag a lemondásnak sötét gondolata, az intézőkben.
Mondogatták és mondogatják most is az intéző körök egyesei, hogy
legokosabb volna e régóta vergődő intézetet megszüntetni. A több
séget azonban áthatja a kínos felelősség tudata s azon remény,
hogy helyzetünk kitartás mellett mégis csak jobbra fordul s a ke
rület és az egyetemes egyház előbb-utóbb hathatós pártfogásába
veszi tanítóképzőnket. Ma mindenesetre könnyebb volna megszün
tetni, mint fentartani ez intézetet. Csakhogy még ma érezhetőbb
a tanítók hiánya, mint volt 1860-ban. Ma az ág. h. ev. felekezet
népiskoláinak száma 1868-tól folytatólag megkétszereződött. Ma a
nagy pénzáldozattal fentartott felekezeti iskolák még kevésbé nél
külözhetik a protestáns szellemű jó tanítókat, mint nélkülözhették
a békés idöviszonyok között, midőn a protestáns érdekeket sem
nyílt, sem titkos ellenség támadásai s fondorlatai nem veszélyez
tették, sem a belső elerőtlenedés és lassú szétmállás tünetei nem
mutatkoztak. Aztán arról sem szabadna megfeledkeznünk, hogy a
dísztelen halálnál mégis többet ér az átmeneteson a beteges álla
pot. Legalább még van remény a fölépülésre, csak akarjuk és tud
juk azt a beteg szervezetet orvosolni! Ezen felfogás kötelez arra,
hogy teljes belátásával bírván ugyan a szarvasi tanítóképző szer
vezeti hibáinak — mondhatni — születésével adott gyöngeségeinek, ma is küzdjünk annak életben maradása mellett. Legalább is
ne bennünket terheljen a jövő előtt a felelősség azért, hogy ezen
fontos protestáns közművelődési érdeket több évtizeden át figyel
met érdemlő sikerre! szolgáló közintézet ne a mi csüggedésünk és
jobb jövőben nem bizó kishitűségünk miatt omoljon össze most.
midőn annak szükségességét nemcsak általános közművelődési ér
dekek, de protestáns egyházunknak komoly érdekei is mind érez
hetőbbé teszik.
Ezek figyelembe vétele tán inkább teszi majd érthetővé és
méltányolhatóvá a tanítóképzés azon munkakörét, melyet ma be
tölteni képes, és a melyet az alábbiakban vázolunk.
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B) A tanítóképző tanszemélyzete.
1. Benka Gyula, ki a neveléstani dolgokat tanítván egyúttal
a tanítóképzőben az igazgatói teendőket is ellátta.
2. Lévius Ernő, rendes tanár, ki a zenét és németet
3. Papszász Gyula, helyettes tanár, ki a magyart, történetet,
földrajzot és számtant tanította.
4. Margócsy Gyula, ki a tanitóképzővel kapcsolt elemi gya
korló vezértanitója s egyúttal a képzősöknek a népiskola módszer
tanát, a gazdaságtant tanitá s tanítói gyakorlatot irányitá s ellen
őrző.
A mennyiben pedig a vallástant, a természetrajzot, a termé
szettant, a tornázást, a rajzolást, az egészségtant s részben a
számtant a képzősök kellő fanszemélyzet hiányában még a gym
nasium V. VI. VII. VIII. osztályú növendékeivel együttesen ta
núim kénytelenek, tehát képzésükre befolytak
5. Dr. Belopotoczky György községi orvos, ki az egészség
tanra,
6. Melis János, ki a vallástanra,
7. Oláh Miklós, ki a tornára,
8. Plenczner Lajos, ki a természetrajziakra,
9. Sziráczky Gyula, ki a rajzolásra, és
10.
Sulek József, ki a mennyiségtanra és természettanra ta
nitá a tanítóképző növendékeit.
C) A tan ítók ép ző ta n u ló sá g a 1900
I . o s z t á ly .

Adamkovics János Nagylak, Csanád megye.
Keller Feroncz Pa.-Földvár Békés megye.
Kondacs András Szarvas,
„
„
Molitorisz Jenő
„
„
Molnár Jenő
„
„
„
Moravcsik József
„
,.
,.
Palkovits András
„
„
„
Sárkány György
„
,.
,,
Scbramkó Kálmán Aszód, Pest megye.
Szvák János Szarvas, Békés megye.
Tusják György „
„
„

1901-ben.
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MAGÁNTANULÓK:
Czavar Gyula Kiszács. Bács-Bodrog m.
Katiik Etel Szarvas, Békés m.
Moravcsik Margit Szarvas, Békés ni.
Összeg: 14.
II

o s z t á ly .

Dudás János Szarvas, Békés m.
Garay Samu
„
„
„
Süveges Pál
„
„
„
MAGÁNTANULÓK:
Freitág Róza Csorvás, Békés m.
Kemény Hona Mezőberény, Békés m.
Szrnka Anna Szarvas, Békés m.
Összeg : 6I I I . o s z tá ly .

Birkás István Pa.-Szt.-Tornya, Békés m. Kilépett.
Greksza György Szarvas,
„ „
Kondacs István
„
„ „
Konyecsni János Csorvás,
„
„
Kozsuch István Szarvas,
„ „
Kozsuch János
„
„ „
Polónyi Kálmán Orosháza,
„ „
MAGÁNTANULÓK :
Dániel Károlyné sz. Jakobey Erzsébet Budapest.
Kovács Pál Tót-Bánhegyes, Csanád m.
Rablóczki Mária Szentes, Gsongrád m.
Összeg : 10
I V . o s z tá ly

Baranyai Sándor Orosháza, Bókésm.
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Brachna Gábor, Szarvas, Békés rn.
Hanó János,
„
„ »
MAGÁNTANULÓK:

Holéczy Mariska, Szarvas. Békés m.
Szlany Sándor, B.-Csaba
„
Megjegyzés: Az összes képzőbeliek ág. hitv. ev. vallásnak.
Összeg: 5.
Végösszeg: 35

D) A tanítóképző n ég y o sztá ly o s elem i g yak orló iskolájábanI . o s z t á ly .

Frecska Béla, Szarvas, ág. h. ev.
Komlovszky Ferencz, Szarvas, ág. h. ev.
Konrád János, Szarvas, rom. kath.
Kresnyák Pál, Szarvas, ág. h. ev.
Maitz Jenő, Szarvas, ág h. ev.
Mayer Béla, Szarvas, rórn- kath.
II

Összeg; 6.

o s z t á ly .

Belopotoczky István, Szarvas, ág. h. ev.
Boros Pál, Szarvas, ág. h. ev.
Kapus Lajos. Szt.-András, ev. ref.
Laukó Pál, Szarvas, ág. h. ev.
Margócsy Géza, Szarvas, ág. h. ev.
Marsai János, Szarvas, ág. h. ev.
Meljan György, Szarvas, ág. h. ev.
Mészáros Jenő, Szarvas, ev. ref.
Neumann István, Szavas, ág. h. ev.
Oláh Sándor, Szarvas, ev. ref.
Salacz József, Szarvas, róni. kath.
Salacz Oszkár, Szarvas, rém. kath kimaradt.
Összeg : 12.
I I I . o s z t á ly .

Elefant Lajos, Szarvas, ág. h. ev,
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Dolesch József, Szarvas, róm. kath.
Janurik Pál, Szarvas, ág. h. ev.
Konecsni János, Szarvas, ág. h ev.
Kugyela János, Szarvas, ág. h. ev.
Misik István, Szarvas, ág. h. cv.
Moravesik Dezső, Szarvas, ág. h ev.
Oláh István, Szarvas, ev. ref.
Rohoska Lajos, Szarvas, ág. h. ev.
Salacz István, Szarvas, róm. kath. kimaradt.
Sápszki Pál, Szarvas, ág. h. ev.
Sinkovics Pál. Szarvas, ág. h. ev.
Sinkovics Pál, Szarvas, ág. h. ev.
Törőcsik József, Szarvas, róm. kath.
Összeg : 14
I V . o s z tá ly

Baghy Pál, Szarvas, ág. h. ev.
Diszler Antal, Németság, róm. kath.
Gajevszky Dezső, Szarvas, róm. kath.
Glázsi József, Németság, róm. kath. Kimaradt.
Greifenstein Károly, Cservenka, ág. h. ev.
Hajas Róla, Szarvas, róm. kath.
Hajas Endre, Szarvas, róm. kath
Holub György, Szarvas, ág. h ev.
Janurik Pál, Szarvas, ág. h. cv.
Karancsy István, Szarvas, cv. ref.
Kelement Mátyás, Szarvas ág. h. ev.
Kondacs Lajos, Szarvas, ág. h. ev.
Korik János, Szarvas, ev. ref.
Kovács Pál, Szarvas, ág. h. ev.
Krcsmárik Gyula, Szarvas, ág. h. cv.
Megyeri Gyula, Szarvas, ev. ref.
Opavszky János, Szarvas, ág. h. ev.
Páll János. Tompa p., rám. kath.
Sárkány György, Szarvas, ág. h ev.
Skorka Pál, Szarvas, ág. h. ev.
Stalter Jenő, Kis-Szántó, róm. kath.

Összeg: 21.
Végösszeg: 53.
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E)

A tan ítók ép zőb en v ég zett tantárgyak s gyakorlati ü g y e s
sé g ek vázlata.
I. o s z tá ly .

a) A gymnasium V. osztályával a képzőbeliek ez osztálya
együtt tanulta a vallást, a természetrajzot, a mennyiségtant, a
rajzot és tornát. (Lásd ez értesítő III. ez. V. osztályát). Külön
hallgatták:
b) a M a g y a r t, heti 3 órában. Rendszeres magyar nyelvtan
dr. Szinnyey József kézikönyve alapján. Olvasmányok tárgyi ma
gyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel Kiss-Komáromy-Péterlfy-féle
olvasókönyv I.. kötetéből. Költemények könyv nélkül. Kéthetenként
írásbeli dolgozat a feldolgozott tananyag köréből, azonkívül át
alakítások és leírások. Tanár: Papszász.
c) a ze n ét, nevezetesen z o n g o r á z á s t , heti 3 órában. Hang
jegy, vonalrendszer, kulcsok, űtenynemek stb. ismertetése. Hang
közök ; Dur és moll-scalak képzése — ujjrakása egy nyolezad
területén. Bartalus J. „Előkészítő zongoraiskolájából“ 60 gyakorlat.
Czerny Wiener Lehrmeister I. füzete. Tanár: Lévius.
I I . o s z tá ly .

a) A gymnasium VI. osztályával a képzőbeliek ez osztálya
együtt tanulta a vallást, a természetrajzot, a mennyiségtant, raj
zolást és tornát. (Lásd ez értesítő III. ez. VI. osztályát!. Külön
hallgatták :
b) a m a g y a r t, heti 3 órában. Stilisztika dr. Gööz József
kézikönyve szerint. Lehr: Arany Toldi-ja tartalmilag és szerkeze
tileg. Verstan. Közéletbeii fogalmazványok. Költemények könyv
nélkül. Havonként írásbeli dolgozat és közéletbeli fogalmazványok
készítése. T anár: Papszász.
c) a zen ét, nevezetesen zo n g o rá zá st, heti 3 órában. Ujj
gyakorlatok. Az összes dur és moll, scalak 4 nyolezad hangkörében
úgyszintén ezek 3-as hangzatait tört accordokban. Hangközök ezek
módosítása és megfordítása. Hármas hangzatok képzése és módo
sítása. Czerny: W. L. II, füzete és 100 gyakorlata; Bertini preludjeinek I. füzete. Tanár: Levins.
A z 1. és I I . o s z t á l y e g y b e v o n v a t a n u l t a :

a) a fö ld r a jz o t , heti 2 órában. Ázsia, Afrika, Amerika,
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Ausztrália földrajza. Térkép rajzolás. K. k. dr. Márki Sándor Föld
rajza II. rész. Térkép-vázlatok II. füzet. Franklin kiadás. Csillagá
szati földrajz. A föld. A föld keringése a nap körül. A hold. Az
időszámítás. A naprendszer. A csillagok. K. k. Báló Miklós-félo:
Csillagászati és fizikai földrajz elemei. Tanár: Papszász.
b) a németet^ heti 2 órában. Nyelvtan, nevezetesen főnév
melléknév és ejtegetésük. Fokragozás. Számnév. Igeragozás. Hatá
rozók. A nyelvtannal kapcsolatban megfelelő fordítási gyakorlatok.
Havonként 2 Írásbeli dolgozat. Kézikönyv : Felsmann József „Német
nyelvtan“. Tanár: Levius.
c) a hegedülést , heti 1 órában. A kezdők és haladók különkülön tanulták a hegedülést. A z T, osztály anyaga: A hegedű
ismertetése. A test és hegedű tartásáról gyakorlatok egy húron.
Fokozatos egymásutánban mind a négy húron. Hangközök. Kölött
és slaccató hangok. Gyakorlatok negyed, nyolezad és tizenhatod
hangjegyekkel. Cmrálok. K. k. Huber K. »Hegedűiskolája“.
II.
osztá ly anyaga: Rövid ismétlése az első osztályban
tanultaknak. Skálák különböző rythmikai beosztással, Sincopa. Ujj
és csukló gyakorlatok. Choralok. Huber K. »Hegedűiskolájának“
100 gyakorlata“. Tanár: Levius.
I I I . o s z t á ly .

a) A gymnasium VIÍ. osztályával együtt tanulta a vallást, a
természettant, az egészségtant, a rajzolást és tornázást. (Lásd ez
értesítő 111. ez. VII. osztályát). Külön:
b) a m a g y a rt, heti 3 órában. Névy Poétikája alapján a
költői műfajok elmélete és történeti fejlődése. Nagyobb olvasmányok
Zrinyiász. Bánk-bán Tudós nők. Havonkint írásbeli dolgozat.
Tanár : Papszász.
c) a történetet, heti 2 órában. A keleti népek és birodalmak.
A görögök és rómaiak történeté. A népvándorlás és uj országok
keletkezése. A keresztes hadak kora. A középkori intézmények
boudása. A felfedezések és reformatió kora. A korlátlan királyi
hatalom kora. A franczia forradalom és császárság. A legújabb
kor napjainkig. K. k. dr. Ribáry-Varga Világtörténete. Tanár:
Papszász.
d) a zenét, nevezetesen a zongorázást, heti 2 órában. Az
eddig játszott dur és moll scalak 3-ad és G-od menetekben. A 3-as
és 4-es liagzatok valamint ezek megfordításai tört accordokban
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4 nyolczadon át. Chromatikus scala Bertini: „Etudes I. és II
füzete“. Tanár: Levius.
e) az o rg o n á zá st, heti 1 órában. A kötött játék gyakorlása
végett 10 praeludium és több egyházi ének gyakorlása. Kézikönyv:
Szügyi J. és Rínék C. praeludiumgyüjteménye. Tanár: Levius
f) az ö s s zh a n g za tta n t, heti 1 órában. A Il-ik osztályban
tanultak ismétlése : A 8-as hangzat fekvései és megfordításai. Szűkszétszórt szerkezet. Szólamvezetés. Tilos menetek. A 4-es hangzat;
megelőzése és feloldása. Adott bassus szólamok összhangositása.
Kézi könyv: Major J. Gyula „Összhangzattan“. Tanár: Levius.
g) a n é p isk o la m ó d sze rta n á b ó l, heti 2 órában. A vallástanítás-, a beszéd- és értelemgyakorlat-, az irás- olvasás-, a nyelvtanítás-, a földrajz- történelem- alkotmánytan és a számtanitás
tanításának módszere, tekintettel az egyes tantárgyak mai módszer
tani irodalmára és a szükséges taneszközökre. Kézi könyv: Dr.
Kiss Áron, A prot. népiskolai vallástanitás módszertana K. k. Dr.
Dittes-Gyertyanffy, „Népiskolai módszertan“. Tanár : Margócsy.
I V . o s z tá ly .

a) A gymnasium Vili. osztályával együtt tanulta a vallástant,
a természettant, egészségtant, rajzot és tornát. (Lásd ez értesítő
III. ez. VIII. osztályát.) Külön tanulták:
b) a m a g y a r t, heti 8 órában. A magyar nemzeti irodalom
történetének rövid ismertetése, a jelesebb irók műveiből vett
szemelvények olvastatásával. K. k. Dr. Szántó K. A magyar
nemzeti irodalom története és Olvasó könyv az irodalomtörténethezHavonkint Írásbeli dolgozat. Tanár: Papszász.
c) a történetet, heti 2 óra. Magyarország történelme, tekin
tettel az alkotmány és művelődés fejlődésére. Kézi könyv Mangold
Magyarok története és Jánosi- Baconi-féle Alkotmánytan. Tanár:
Papszász.
d) a z e n é t , nevezetesen a zo n g o rá zá st, heti 2 órában.
Skálák, 8-as és 4-es hangzatok tört accordokban és változtatott
ujjrakással gyorsított ütenybon. Bertini Etudes III. füzete. Kuhlau
„Sonatinen“. Tanár: Levius.
e) az o rg o n á lá st, heti I órában. Rövid elő- és utójátékok
különös tekintettel a pedalgyakorlására. Egyházi énekek közjátékok
kal. Zárlatok. Kézikönyv: Rinck C. „Orgonaiskolája“. Ritter: „Pedál
gyakorlatok“ és Chovan K. Choralgyüjtemény. Tanár: Levius.
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f) a z ö s s zh a n g z a tta n t , heti 1 órában. A négyes hangsatok
megfordítása. Mellék négyes hangsatok. A szűkített négyes hangsat.
A zárlat és fajai. Ötös hangsat. Adott szólamok vegyes és férfi
karokra való össslmngositása. Kézikönyv: Major J. Gyula „Össz
hangzattan“. Tanár: Levius.
g) a n é p isk o la m ó d s z e r ta n á t , heti 2 órában. Az összes
népiskolai tantárgyak tanításának módszere, tekintettel az egyes
tantárgyak mai módszertani irodalmára és a szükséges taneszkö
zökre. Kézikönyv : Dr. Kiss Áron, A prot. népiskolai vallástanitás
módszertana és Dr. Dittes-Gyertyánffy Népisk. módszertan. Tanár:
Margócsy.
A I I I . és I V . o s z t á l y e g y b e v o n v a t a n u l t a :
l

a) A n év elést a n ia k a t, heti 4 órában. A tanév első idő
szakában a tapasztalati lé le k ta n t, utóbb a lo g ik á t tanulták váz
latban s aztán a n e v e lé sta n t és á lta lá n o s ta n itá s ta n t Dr. Kiss
Áron K. k. alapján. Tanár: Benka.
b) a s z á m ta n t, heti 2 órában. Mocnik-Schmidt számtana
alapján. Egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel való
számolás. Oszthatóság. Rövidítések Egyszerű és összetett viszonyok
és arányok. Tanár: Papszász.
c) a n ém etet , heti 2 órában. A nyelvtan rövid ismétlése.
Mondattan. Olvasmányok s ezek mondattani értelmezése. Havonként
1 írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Albrecht János, „Német nyelvtan“
és Endrei Ákos „Német stílusgyakorlatok“. Tanár: Levius.
d) a hegedűlest, heti 1 órában. Nehezebb kivitelű gyakor
latok. Chromatikus scale megfelelő gyakorlatokkal. Kettősfogások.
Gyakorlatok a Il-ik és III-ik fekvésben. Trilla. Chorálok. Kézikönyv
Huber K. Hegedüiskolájának Il-ik füzete. T anár: Levius.
A z I. I I

III

és I V . o s z t á l y e g y b e v o n v a t a n u l t a :

a)
az éneklést, heti 1 órában. Hangképzés. Hallási gyakor
latok az alsó majd felső tetrachord körében. Ütenyzés, scalaéneklés. Hangközök. Llangtalálási gyakorlatok. Énekgyakorlatok
különböző rythmikai beosztássál. HO egyházi ének betanulásán kivíil
nehány férfikarra irt choral és ének gyakorlása. Kézikönyv : Bartalus
J. Énektanitási vezérfonala“ és Abt Fcrencz „Gyakorlati ének
iskolája“. A tanitóképzöbeliek ezenkívül kötelczőleg hetenként
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2-szer részt, vettek a tanulói dalkar énektanulmányaiban. Tanár:
Levins.
b) K á téism ét, hetenként 1 óra. A káté III-ik részének mód
szeres feldolgozása. Minta-katechizaczió Koren Pál kézikönyve nyo
mán. Tanár : Margócsy.
c) a G a z d a s á g ta n t, hetenként 1 óra. Gyümölcs-kertészet.
Gyümölcsfa szaporítása és nevelése. Gyümölcsfa mivelés. Gyümölcs
értékesítés. A gyümölcsfák betegségei és ellenségei. Szőlőmivelés.
A szőlőről általában. Kézikönyv : H. Kiss Kálmán, Mezei gazda
ság- és kertészettan. Tanár : Margócsy.
G y a k o r la t i k ik é p z é s a ta n ító s á g r a .

I. osztály. A növendékek hetenként egyszer bejártak a gya
korló iskolába. Megfigyelték az eljárást s hallgatták a tanítást A
látottak és hallottakról jegyzeteket készítettek, melyek alapján
rendszeres dolgozatokban a megfigyelésekről beszámoltak. A dol
gozatokat minden vasárnap beadták a gyakorlóiskola vezetőjének,
aki a dolgozatokat átnézvén, észrevételeit megtette s a következő
héten figyelmeztette a növendékeket a megfigyelések helyes vagy
helytelen voltára.
II. osztály. Ezen osztály növendékei hetenként kétszer hejár
tak a gyakorló iskolába. Megfigyeléseikről úgy számoltak be, mint
az I. osztálybeliek.
E két osztályban az a czél, hogy a növendékek, mielőtt meg
kezdenék a rendszeres tanítást, megismerkedjenek az iskolai rend
és fegyelemmel és megfigyeljék a tanítást; továbbá megismerked
jenek az iskola összes tárgyainak a tananyagával s azt két év alatt
mintegy minta leczkékben átdolgozzák.
III. osztály. A III-ik osztály növendékei hetenként kétszer
szerdán és csütörtökön látogatták a gyakorló iskolát. Ezek már
megkezdték a rendszeres tanítást. Kezdetben egy-cgy alkalommal
csak egy tanított, később ketten-hárman egymás után más és más
tárgyat más és más osztályban. A többiek a tanításról jegyzeteket ve
zettek s ezek alapján bírálati naplóba rendszeres bírálatot készí
tettek. A növendékek a tanítandó tételt a gyakorló iskola vezető
jétől kapott utasítás szerint kidolgozták s átadták a gyakorló isko'a
vezetőjének, aki azt átnézve kijavította s esetleg az újból való ki
dolgozásra megadta a szükséges utasítást. A következő heti taní
tások előkészítése és a megtartott tanítások megbirálása minden
szombaton délután történt.

— 109 —

IV.
osztály Ezen osztály növendékei hetenként háromszor,
hétfőn, pénteken és szombaton tanítottak a gyakorló iskolában,
még pedig kezdetben csak egy, később két, három, négy osztályt
egymás után más és más tárgygyal. Gyakorolták magokat a gya
korló iskola vezetőjének a felügyelete mellett az iskola teljes ve
zetésében. A tételek kidolgozása, a tanítások előkészitése és a
tanítás megbirálása oly módon történt, mint a III-ik osztályban.
A gyakorlati kiképzés tanára: Margócsy.
F) Záró k ö zlem én y ek .
A fentebb vázolt tanúlmányok végeztével és gyakorlati ügyes
ségek megszerzése után a tanítói pályára lépni óhajtó vagy segéd
tanítói alkalmazást keres, vagy teljeskorúság esetén a tanítóképesitési vizsgálathoz járul. Ezen tanitóképesitési vizsgálatok az iskola
kormányzóságának elnöksége s rendesen a kir. Tanfelügyelő úr
jelenlétében és ellenőrzése mellett folynak le s a vizsgáló bizott
ság összessége szavazattal dönt a felett, hogy kinek s minő taní
tói oklevél adandó ki.
A jelen tanév tanulmányi sikeréről statistikát nem melléke
lek. Oka ennek a tanulók csekély száma. De általánosságban
örömmel közölhetem, hogy a tanítói pályára önelhatározásból lépni
kívánók, — még ha legtöbbje nem is fényes és kiváló tehetségű
— komoly, jó igyekezettel forgolódik tanúlmányaiban. Aztán úgy
a tanulóság csekély száma, mint a törekvő öntudatos jó szellem
okozhatja azt, hogy a kilépő végzett növendékek munkaképesség,
képzettség és jellem tekintetében évek óta megfelelnek a hozzájok
fűződő várakozásoknak. Ezt bizonyítják az iskolákat fentartó gyü
lekezetek s az iskolák feletti felügyeletet gyakorló lelkészek és
kőrlelkészek, kiknek az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyveibe
fölvett jelentéseire építem ez állításomat, nehogy üres dicsekedés
vádját zúdítsam magamra.
Szarvason, 1901. junius 20
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