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(Adatok a főgymnasium történetéhez.)

A szarvasi ág. hitv. evang. főgymnasium 1802. 
október 2-kán kezdte meg működését Mezöberényben. 
Onnan (1 834) a fenntartó békési ág. hitv. cv egyházmegye 
Szarvasra telepítette át. Tette pedig ezt azért, mert 
intézetének anyagi helyzetét a nemes lelkű földesuraság 
pártfogásának és támogatásának kieszközlése mellett e 
helyen inkább látta biztosítva, mint Mezöberényben.

Mint életképes magból a növény, ugy fejlett a szarvasi 
főgymnasium szerény, sőt kisszerű alapról mind nagyobb 
és nagyobb munkakört betöltő középiskolává. A munkásság, 
melyet kifejtett száz év lefolyása alatt eszközeire, tartal
mára, módjára nézve sokat és nagyot változott; de céljára 
és lényegére nézve mindig ugyanaz maradt. A munkásság 
célja és lényege mindig az volt, hogy az Alföld ifjú 
nemzedékét — főleg az ide özönlő protestáns ifjúságot, 

közhasznú tanítással értelm esebbé, az értelmiség 
fokozásával, érzülésben nem esebbé, s ez előzmények 
együttes hatása, továbbá szoktatás, példa és fegyelmezés
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által erkölcsileg jobbá  és jellemesebbé alakítsa ezen 
protestáns intézet.

A lefolyt száz éven át a munka folytonossága mellett 
kevés ünnepet ült a főgymnasium, — ha csak az évi 
nyilvános vizsgálatokat nem tekintjük ünnepeknek. Protes
táns életnézetünknek megfelelő módon több volt a száz 
év alatt a munka — mint az ünnep-nap. Ünnepet csak 
a kegyelet kényszere alatt nevezetesebb időszakok fordul
takor ült a gymnasium.

Az alábbi sorokban, az intézet egykori tanítványainak 
érdeklődésére gondolva, az intézetnek két ünnepéről teszek 
említést, u. m. az intézet félszázados és százéves fenn
állásának ünnepélyeiről. Annál könnyebb nekem ez 
ünnepélyek lefolyását leírnom, mert mindkettőben szem- 
és fültanu gyanánt részt vettem, sőt magam is mint ifjú 
és meglett ember közreműködtem. így tehát közvetellen 
benyomások és emlékek hatása alatt állok s hivebben 
irhatok azokról olyannál, ki csak az irattár s évi értesítő 
sárguló lapjainak olvasása alatt veri fel a múltak emlékéről 
a feledés porát.

A szarvasi ág. hitv. ev. főgymnasium félszázados 
fennállásának emlékünnepét 1852. október hó Sl-kén, a 
reformatio évforduló napján, ülte meg.

Réthy Lipót szarvasi könyvnyomdájából került ki 
akkor „ szóza ta  a békési evan gyelm i esperesség  fő- 
tanodájának“ melyben Placskó István, akkori esperes, 
az intézet történetét mondja el, vázlatosan és oly alakban 
mintha az iskola személyesítve maga mondaná, hogy 
sorsára és kifejlésérc az átélt ötven év alatt kik gyako
roltak befolyást vagy gondoskodásukkal és anyagi áldoza
taikkal, vagy szellemi közreműködésükkel.

1852. október hó 30 kán estéli harangszóra bevonult 
a szarvasi főgymnasium tanulósága tanáraival együtt a 
közeli templomba. Hálás megemlékezés közölt fölvette az
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ünneplő tömeg az úrvacsorát. Jancsovics István tartotta 
az alkalmi beszédet és Placskó Istvánnal együtt osztotta 
ki a kegyelmi eszközöket. Dr. Domanovszky Endre igaz
gató vezetése mellett Golnhofer György, Haberern Jonathán, 
Lukesch Flőris, Molítorisz Adolf, Slajfer János, Szemian 
Dénes és Szemian Dániel tanárok jelenlétében 1G3 pro
testáns ifjú járult az úr asztalához. Római katholikus 
és görög keleti, nemkülönben izraelita tanuló elenyésző 
csekély számmal látogatta akkor a gymnasiumot részint 
a Bach-korszaknak iskoláinkat korlátozó rideg intézkedései, 
részint a concordatum miatt.

Másnap, október 31-kén a vasárnapi tót isteni tisz
telet végeztével vette kezdetét a fögymnasium félszázados 
emlékünnepe.

Az istenitiszteletet megnyitá idősb Chovan Zsigmond 
jeles orgona-játéka. Mindenkit elbűvölt az öreg egyházi 
zenész mély vallásosságot lehellö zenészeti fohásza, 
áthatotta lelkét az öreg művésznek a visszaemlékezés 
azon időre, melyben ö is a Mezöbcrénybcn működő 
intézetnek nagy tehetségű tanítványa gyanánt, sok mél
tánylásban részesült. A bevezető orgonajáték után a közön
ség a következő közéneket zengte:

Jövel szent lélek!
Szenteld meg ihletett Szellemünket.

Jövel szent lélek!
Világosítsd fel gyenge elménket.

Jövel szent lélek!
Lágyítsd jó tettre gyarló szivünket 

E kegyelemnap tanúja legyen 
Hogy keblünkben még 
Isteni szikra ég,

S az ember észvilág felé megyen.
Isten ! Hogy ezt nekünk 
Hagytad megélnünk 

Áldott legyen a Te szent neved!
Az elhangzó karének után PJacskó István esperes
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tartott egyházi beszédet. Hálaadás, dicséret, buzdítás 
lángszavai töltötték be a templomot és sziveket.

Erre a tanulók dalosköre adta elő ifjabb Chovan
Zsígrnondnak alkalmi énekét, melynek szövegét Jancsovics 
István lelkész irta. A zenemű Wilmers svéd és norvég 
dalaira emlékeztetett s mindenkit álhatolt az a vallásos 
mysticismus, mely úgy a remek összhangzalos alkotásban, 
mint annak orgonakiséretében fölhangzott. Az ifjabb 
Chovan Zsigmond is a fögymnasiumnak volt egykor 
nagyra hivatott növendéke. E karének szövege a következő : 

Helikom múzsái ide száljalok!
Velünk együtt jertek ma örvendeni 

Ez alföldi ötven éves tanyátok
Koszorúkkal jertek behinteni, stb.

Ez után Dr. Domanovszky Endre tartotta mély böl
csészeti felfogással és vallásos ihlettel megirolt remek 
emlékbeszédét. Kár, hogy e beszéd nyomtatásban nincs 
megörökitve. Fénypontja volt e gondolatgazdag beszédnek 
az, mikor az oltár elölt álló lelkes igazgató magáról, 
mint a szarvasi főgymnasium egykori szegény árva tanít
ványáról telt említést s hálaadó lélekkel emlegette azt a 
munkás szeretőiét, mely a szegénysorsu családok gyermeke 
előtt is megnyitja a művelődés csarnokát s lélekmüvelö 
befolyásával életképessé és hasznossá teszi azt, ki magára 
hagyatva elveszne az élet forgatagában.

E beszéd hatását emelte aztán az idősb Chovan 
Zsigmond közbe vetett orgona játéka.

Ismét Placskó István esperes lépett az oltár elé s 
beiktató beszédet tartott az előtte álló három fülesketendö 
tanárhoz. Ezek voltak: Haberern Jonathán, Lukesch 
Flóris és Slajfer János. A tanári eskü letétele és a föl- 
avatott tanárok rövid válasza és fogadalma ulán föl- 
hangzott a második karének, melynek zenéjét az idősb 
Chovan Zsigmond szerzé. Ennek szövege a következő volt;



Isten! E három tanárra
Száljon mennyei áldásod!

Ősi tanodánk számára
Isten! Kérünk minden jót.

A tudományok csillaga
Dicsőn ragyogjon felette

Fiatalságunk virága
Díszelegjen mellette.

E karének elhangzása után ima, áldás és záró orgona
játék rekeszlelle be a templomi ünnepet.

Az istentisztelet után az ifjúság legnagyobb része a 
közélkezöbe vonult, hol Placskó, Jancsovics és Dr. 
Domanovszky a rendes ebédet pecsenye, sütemény és bor 
kiosztásával tették ünnepi lakomává az ifjúság számára.

Este a mostani ó épület kísérleti termében tálaltak 
az ifjúságnak közös vacsorát s aztán czigányzene mellett 
megindult a tánc, melyben azonban csak az alsó 
osztályok ifjúsága vett részt.

A mint sötétedni kezdett, kigyült a kivilágilás. A fő 
utcában az úri házak ablakaiban ragyoglak a lámpák, 
csillogtak a gyertyák. A tanulóság és a lakosság sétáló 
sokasága dalolva özönlött végig az utcákon. A fögymnasium 
fö bejárata feleli nagy és ékes kivitelű transparons diszlelt, 
melynek szövegét Hellebranlh János, a város költői lelkű 
főjegyzője irla meg ez alkalomra és Szemian Dénes 
tanár metszette ki mindenkit meglepő jó Ízléssel és lele
ményességgel. Zöld babér — és cserkoszorú szegélyezte 
a háromszögű nagy alkotmányt s annak chronoslichonja 
a következő volt:

RengöM Látta Bérény, fogaDott kebeLébc jeLcn faL
S a feLhltt PaLLas férfi erőre kapott.
Este H órától aztán Szarvasnak és a vidéknek mulatni 

szerető közönsége a „Bárány“ vendéglő termeiben talál
kozol!, hol Purcsi Antal jó hirü czigányzenckara mellett 
megindult a fesztelen láncmulatság.
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A nagyobb tanulókat ez Iskolai táncmulatságra kiren
delte Dr. Domanovszky igazgató, kinek lelkes buzdítására 
azok is táncra perdültek, kik eddig táncolni alig próbállak. 
Talán ezen félénk kezdők emlegették meg legtovább az 
iskolai ünnepélynek ezen záró részét, melylyel aztán a 
főgymnasium félszázados emlékünnepe a hajnali órákban 
befejezést nyert.

Hova tűnt el azóta az együtt mulatozók életvidor 
s mozgalmas csoportképe!

Ködfátyolkép, melyet a visszaemlékezés egy pillanatra 
föllebbent.

Csakhamar elborúlt aztán e ködtályolkép a napi 
gondok borongó homályában, kivált midőn a főgymnasium 
életében a „lenni vagy nem  lenni“ nagy kérdését az 
ellenszenves Bach korszak ismételve lölvctette. Évekig ott 
lebegett aztán a szarvasi főgymnasium előtt a szomorú 
kilátás, hogy rövid ötven éves fejlődés után reá borul a 
kora halál, mert a felfokozott anyagi követeléseknek a 
protestánsok ismeretes szegénysége miatt semmikép nem 
tud megfelelni.

És a kínos megpróbáltatás ez öt évét mégis csak 
átélte léteiében szorongatott fögymnasiumunk, mert 
„em ber dolgozott s  Isten segített!“

A hatvanas évek elején kedvezőbb szelek feszítették 
a főgymnasium vitorláit s haladt a hajó szelidebb tenger
vidék felé. Elismerte sok utánjárásra a helytartótanács az 
intézetnek érellségi vizsgálatok tartására vonatkozó jogo
sultságát. Megteltek úgy az alsó, mint a felső osztályok 
tanulni óhajtó lelkes ifjúsággal. Felszaporodott a munka. 
Kényszerítő hatása alatt az alkalmazott tanárok létszáma 
is tizenkettőre fokozódott. Belterjesébb házi gazdálkodás 
az alapítványi földön, a rendelkezésre álló alaptőkék 
megerősödése, nagyobb tandij-bcvctel emelték az iskola 
évi jövedelmét s kezdett az intézet erősödni, íejleni,
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rendezkedni annyira, hogy a felettes egyházi hatóságok s 
utóbb az államkormány is több és több figyelemben és 
támogatásban részesítette a hivatását mind teljesebben 
betöltő intézetet. Végre, nagy későn, (1895-ben) megadta 
az állam is az intézetnek a már többé nem is nélkülözhető 
állami segélyezést s a kilátást arra, hogy épitkozés esetén 
sem zárkózik el majdan az iskola támogatásától.

Ilyen úgy anyagi, mint szellemi tekintetben eléggé 
kedvező körülmények között ülte meg aztán 1902. október 
15-kén a szarvasi íögymnasium százéves fennállásának 
emlékünnepét.

Ez ünnepet voltakép október 2-kára tervezték az 
intéző körök, de a magyarországi ág. bilv. evang. egyház 
egyetemes gyűlése szintén ez időre esvén, későbbre kellett 
az iskolai ünnepélyt halasztani. Ezen körülmény végzetesen 
megzavarta a tervezők szándékát. E miatt maradt el az 
ünnepély legélvezelesebbnek ígérkező része, az esteli 
hangverseny, melyen a közreműködést a fögymnasium 
egykori kiváló tanítványai — ma országos bit ü zeneművé
szek — megígérték ugyan október 2-kára, de már 15-kén 
másfelé kötelező elfoglaltságuk miatt elmaradni voltak 
kénytelenek. Pedig úgy Szendy Árpádnak, mint Chovan 
Kálmánnak művészi tökéletessége, mint bűvös eredetisége 
oly élvezetre adott kilátást, hogy elmaradásuk miatt sokan 
elmaradtak az ünnepélyről, kik eljövetelüket előre meg
ígérték.

Ennek dacára a közeli s távoli vidékről ide sereglenek 
az intézet egykori növendékei, hogy a ritka emlékünnepet 
barátaik, ismerőseik s tanáraik körében megünnepelhessék. 
Mcgelevcnült kis vidéki városunk. Ismerős és már alig 
isméi ős csoportok járták be az iskola környékét s a 
viszontlátás kedves örömében kigyúlt az ifjaknak és 
öregeknek arca.

Különben az ünnepély három részre oszlott.
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Reggel 9 órakor megkondúllak az ő templom harang
jai s jelezték a hálaadó istentisztelet kezdetét.

A templomba bevonuló közönséget Benka Pál meg
nyitó orgona-játéka fogadta. Ennek elhangzása után a 
tanulók dalosköre énekelte az idősb Chovan Zsigmond 
által remekül összhangositott „Veni sanctét“. Erre Csepregi 
György, az arad-békési ág. h. evang. egyházmegye esperese 
mondott az oltár elölt költői szőrnyalású imát. Hogy aztán 
a templomi közönség is közreműködjék, elénekelték az 
együtt levők orgona kísérettel az ismeretes templomi éneket:

Terjeszd óh Jézus lelki országodat,
Az igazságot, szent tudományodat
Ne engedd soha, hogy a hitetlenek 

Rajta győzzenek.
Azután nt. Veres József, a békési ág. h. ev. egyház

megye esperese tartott remek alkalmi beszédet, melynek 
úgy tartalmas gondolatmeneté, mint költői szárnyalása és 
szónoki ragyogó hatása ünnepi hangulatot kelteit a 
hallgatókban. Kár, hogy e beszédet nem örökíthetem e 
leírásomban, mert a jeles egyházi szónok szerénységét 
nem tudtam megkérlelni abban, hogy a szerin le csak 
élöszóvali elmondásra szánt beszéd nyomtatásban is lásson 
napvilágot. A lélekemelő egyházi beszéd után a szarvasi 
hölgykoszorú nyolezvan tagja énekelte orgona kísérete 
mellett az idősb Chovan Zsigmond oratorűmszerü hála 
dalát, melynek Benka Gyula által készített alkalmi szövege 
a következő:

Háladal szálj égre fe l!
Mert ma százéves emléket ünnepel 

Ősi iskolánk,
Mely fényt szór hazánk 

Népére.
Száz éve 

Segité a jó Isten 
Küzdelemben, békében 

Mert áldás,
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Hit, vallás 
Haladás 

Nélküle elcrhctlon
Múzsák templomában fenn szárnyal 
Az Istent dicsőítő háladal 

Viadal 
Diadal
Mind rá vall. 

ö  segól mindenben 
Ha nem segít,
Megszégyenít 
S megsemmisít!

Azért mindenünk 
Te vagy, Istenünk!

Ez után nf. Petrovics Soma a csanád-csongrádi ág. 
h. ev. egyházmegye esperese mondott az oltár előtt záró 
imát s osztotta az ároni áldást, mire a szarvasi férfi kar 
zengette el berekesztö énekét, a XXV. zsoltárt, úgy a 
mint azt Székács József átdolgozta és Benka Gyula a 
szarvasi dalkarnak felajánlva, szerző és összhangositá.

Székács József szabad fordítása a következő: 
Felemelem 
Jó Istenem 

Tehozzád lelkemet 
Áldj meg cngemet.

Váljon kiben bízzam 
Hogy meg ne gyalázlassam! 

Ellenségén, ha csúfolédnak is rajiam 
Szégyenitsd meg. Én mindig hű fiad voltam 

Szégyenüljenek meg.
Kik a bűnben élnek,
Csúfot és gúnyt űzve Istenből!

Mintha nem is akart volna e hálaadó istentiszteletnek 
vége szakadni, oly lassan hömpölygőit ki a templom 
boltivei alól az ünneplő közönség. A múlt emlékei s a 
jelen behatásai alatt lélekemelő hangulatban távozott a 
templomból mindenki.

A templomból a főgymnasium tornacsarnokába vonóit



a közönség, hogy azt az ott várakozókkal zsúfolásig meg- 
töltse. Itt aztán inkább iskolai jellegű örömünnep várt a 
hallgatóságra.

Megnyitotta ez ünnepet Orbán Árpád „Hazám, hazám“ 
kezdetű művészi szabású vegyes kara, melyet a szarvasi 
hölgykoszorúból és a férfikarból ez alkalomra összeállított 
vegyes kar szabatosan adott elő Lévius Ernő képzöintézeti 
tanár vezetése mellett. E kar szövege a következő:

Hazám, hazám, édes hazám 
Szent földedet el nem hagynám 

Bár a világ enyém volna 
Szivem mindig visszavonna 

Hazám, hazám, édes hazám 
Szent földedet cl nem hagynám.

Hirnes mező, lombos erdő 
Daltól zengő enyhe szellő

Szivem lelkem fogva tartja 
Istenem is azt akarja 

Hogy itt éljek, haljak érted 
Magyar hazám, magyar nemzet.

Erre az ünnepélyt művelődés történeli hazafias 
beszéddel megnyitotta ns. Haviár Dani, a fögymnasium 
felügyelője, kinek történeti tényekre alapított s úgy protes
táns élelnézetet, mint igaz hazaszeretetet árasztó előadása 
megteremtette azt az egységes közhangulatot, mely az 
ünnepet a lélek ünnepévé avatja. Ezután kilépett Dr. Nemes 
Béla fögymnasiumi tanár s elszavallá következő alkalmi 
ódáját:

Ö D A .
Mint pásztorember, hosszan elmerengve,
Futó csillagnak járását lesi;
Csak néz, csak néz a bűvös égi rendre 
S elámulón káprázatnak veszi:
A lelkem mélázón a múltba téved;
Vílágol fénye s felhangzik szava;



Szemem nem állja ezt a fényes képet.
— Vajon hová merült egy százada ?

Eolzúg a múltból harcok harsonája;
— A küzdelem nem tombolt vörösen; 
Mi itt a győző fényes koronája:
A dicsőség, — nem harcmezőn torom ! 
Győző volt mind, a munka koszorúsa, 
Ki felgyujtá. a szellem őrtüzét,
S ha kisértet a lankadás borúja: 
ö hozta vissza régi derűjét.

A munka nyomán sorra fakadának 
A szívnek, észnek szent hajtásai;
Mik nélkül nincsenek az életfának 
Értékes, illatos virágai.
— Tövises pályánk csalhata'lan őre, 
Mely önmagának drága bért fizet;
Mely ösztökél a jó utón előre : 
Megnyugtatónk, biztatónk : a becsület.

Halandók sorsa kétkedés lidérce,
Mely utainkon mindig megjelen,
Hogy a tudvágyban olthatlant emészsze, 
S oktasson r á ; mi véges s végtelen.
Hol hát a köz, mely lelkünket megintse 
Remélni, tűrni nem tudás tan ít!
— Mi emberszivnek egyedüli kincse: 
Vigasztaló, magasztos, tiszta hit.

E hit volt balzsamunk ezer sebünkre, 
Mit föllépett a honfifájdalom;
Hogy összetört a fényessége, tükre,
S a honra, véltük, nincsen oltalom.
E hit kisérte rögös életutra 
Ifjú sziveknek lobbanó hadát:
Hogy karral-tollal ők teszik majd újra. 
Mint egykor volt: erőssé a hazát!

— 15 —

E hittel álltunk, könnyeinket ontva, 
A temető sirhalmai között;
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Mikor . . .  óh moiinyi drága koporsónkra 
Ráhantolták a szívtelen rögöt.
— El bú, cl könny! Ott lent van örök béke;
Porladt a test; nyngosznak a nagyok.
Velünk a szellem kincse, öröksége;
Lelkűktől lelkünk hévvel felragyog.

Ragyogj, ragyogj! E ragyogásban látom 
A hálaérzet ünnepi jelét,
Mely feltámadt az uj század-határon,
S a múltnak nyújtja szive mindenét.
Daltól, mely zeng most ezrek ajakáról,
Viszhangosak e régi, szent falak;
Mi rátapadt az évek századából:
Dicsőség, munka, gyász — és nem salak!

Jövőbe nézni biztató reménynyel:
A szívbe edzve, ember támasza.
Megküzdni bajjal, búval és veszélylyel:
Ez igazi, ez férfias tusa 1 
Szerencse józanúl hiába vakít;
Nem csüggedünk, ha balsors van velünk;
Csak te maradj s emelj fel ősi szent h it:
Erős várunk nekünk az Istenünk!

Dr. Nemes Bóla után Benka Gyula igazgató lépett a 
közönség elé s elmondá a következő emlékbeszédet:

T isztelt ünneplő közön ség!

Az idő sebes folyam. Siet a múlandóság tengerébe. 
E folyam mélységét és sebességét csak ember mér

legeli. Isten felette áll, mert öröklétű; az állat pillanatnyi 
ingerek hatása alatt ösztönszerüleg viselkedik s öntudatlanul 
él. Az öntudatra fejlő ember a haladó időt a vissza
emlékezéssel mérlegeli.

Nemcsak öntudatunk ösztönöz visszaemlékezésre, 
hanem legtöbbször a kegyelet és hála is arra kötelez, hogy 
a múlandóság habjain ríngatódzva megemlékezzünk előde-
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ink olyan közhasznú és maradandó alkotásairól, melyek 
mint szikla a rohanó árból, kiemelkednek.

Ma a szarvasi ág. hitv. ev. fögymnasium fennállásának 
százévét ünnepeljük. Ünnepiünk úgy, hogy a visszaemlé
kezés szárnyain fölemelkedünk a 100 év magaslatára s 
hálás lélekkel megemlegetjük elődeink azon alkotásait, 
melyek ősi gymnasíumunk kifej 1 ésére s megerősödésére 
befolytak.

Engedjék meg t. hallgatóim, hogy e pilanatban én 
emeljek szót, ki kora árvaságomban az iskola árvája, utóbb 
tanítványa, tanára és igazgatója gyanánt ötvenöt évet 
éltem át ez intézet falain belül.

Vallásos meggyőződéssel állítom, hogy száz éves 
fögymnasiumunkat fejlődésében isten vezette, segítette s 
megáldotta akkor, midőn élére annyi jeles, buzgó, köle- 
lességhü férfiút küldött, mint a hányán kormányozták 
ez intézetet száz év alatt s dolgoztak annak kötelékében.

Megnyílott e fögymnasium 1802. október 2-kán. Előbb 
32 éven át Mezöbcrényben, utóbb G8 éven át Szarvason 
fejlő ezen főgymnasiumunknak sorsára befolyt száz év 
alatt 18 esperes, 17 felügyelő, 16 igazgató s az igazgatók 
beleszámításával 70 tanférfiú. És e tervezők s munkások 
díszes seregét egy czél gondolata hatotta át, hogy legyen 
az Alföldön, az itt erősödő ág. h. evangélikusoknak jól 
szervezett, vallásos szellemű középiskolájok. Az intézet 
megalapításában mégis döntő része volt Szimonidesz János 
esperesnek, Klaniczay János temesmegyei alispánnak és 
egyházmegyei felügyelőnek és Boczkó Dániel szarvasi 
lelkésznek, kik a tervezgetésben szerények, a kivitelben 
bátrak és kitartók lévén, bátorságot és önbizalmat öntöttek 
kétkedő kortársaikba. Az iskola anyagi erősödését elő
mozdította özv. Wenkcheiin Lászlóné született Rosenfeld 
Karolina báróné, ki óvek bosszú során át segélyezte a 
gymnasiuinot és fizetési pótlékokkal serkentette annak
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tanárait. Nagyban előmozdították utóbb (1833.) a főgym- 
nasium anyagi érdekeit Simon Sámuel esperes, Boczkó 
Károly szarvasi szolgabiró és Hellebranth János szarvasi 
jegyző, kik a nemeslelkü szarvasi uraságot rábírták azon 
nemes áldozatra, hogy Kondoroson 280 és Haleszen 25 
hold földet alapítványként ajánljon a békésbánáti egyház
megyének azon esetre, ha a mezöberényi gymnasiumot 
Szarvasra telepíti át. A nemes és szabadelvű r. kath. 
földesuraság meghozta a nemzeti kultúra érdekében a 
protestáns iskola számára ez áldozatot és csak azt kötötte 
ki, hogy innen túl a tanítás nyelve magyar legyen és az 
ifjúság nevelése hazafias szellemben történjék. Ez alapit- 
ványozás időtlen-időkig dicséri a szabadelvű földesuraságnak 
áldozatkészségét.

A szabadságharc után a Bach-korszak nemzetellenes 
áramlatában siralmasra fordult főleg a protestáns közép
iskolák sorsa. Bezárással fenyegették meg a protestáns 
iskolák legtöbbjét, ha az erőszakkal behozott tanítási 
rendszer életbeléptetésére kellő számú tanerőt be nem 
állít saját iskolájába. Ekkor lépett föl a bátorlelkü Placskó 
István esperes, ki fölkérte s rábírta az egyházmegye egy
házait arra, hogy lélekszámszerinti arányos önmegadóz
tatással nyissanak oly jövedelmi forrást a bezárással 
fenyegetett iskolának, hogy az ezen alapon a kormány 
követelésének megfelelhessen. Az önmegadóztatáson alapuló 
alapitványozás megindult s azt Horváth Sámuel esperes, 
Placskó utóda fejezte be (1856.) s ezzel a fögymnasiumot 
megmentette a dísztelen megsemmisüléstől. Végre annak 
nevét sem szabad elfelednünk, ki a legújabb versenyben 
melyben nagyon felfokozódott minden iskolának az évi 
költsége, ha az államilag szervezett és fényesen segélyezett 
intézetektől háttérbe szorittatni nem akart, szerencsésen 
megoldotta az állami segélyezés kérdését (1894.) bár e 
munka terűében és dicsőségében vele többen osztoztak.
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A most ünneplő fögymnasium tanítási sikereiben és 
nevelői befolyásában fejlett szellemük, alapos tudásuk és 
példás egyéni jellemük hatóképcssége szerint termékenyen 
befolytak aztán Skolka András, az intézet első igazgatója, 
Benka Ádám a klasszikái műveltségében és példás vallá
sosságában kortársainak becsülését nagy mértékben bíró 
paedagogus, a vasszorgaltnu és törhetlen erélyű Molitórisz 
Adolf, a költői lelkű és hazafias szellemű Vajda Péter, a 
sokoldalú tudásával tiszteletet érdemelt Bloch (Ballagi) 
Móricz, az ősi eredetiségével és önálló kutatásaival úttörő 
tudós Gregus Ágoston, Domanovszky Endre, Haberern 
Jonathán, Tatay István, kik a velük lelkesen együttműködő 
kiváló tanártársaikkal: Pecz Gyulával, Corner Józseffel, 
Sarlay Jánossal, Szondi György, Zsilinszky Mihály, Mihálfi 
Józseffel stb. a fögymnasium tanításának színvonalát és 
sikerét a haladó kor követeléseinek időnként fokozódó 
színvonalára emelték.

Mennyi jelesünk nevét dicsöiti százéves fögynmasiu- 
inunk pantlieonja, kik közös lelkesedéstől áthatva szol
gálták a vallásos és hazafias magyar köznevelés ügyét!

Az intézet alapjainak és alapítványainak szám és 
érlékszerinli gyarapodását ezúttal nem részletezem. Annyit 
azonban hálás lélekkel fölemlítek, hogy főleg lelkészek, 
tanítók s aztán ezek példája és rábeszélése folytán az 
egyházhivek adakozása megindúlf s ezen lényegében cse
kélynek és bizonytalannak látszó, de folytonosságban 
kiapadhatlannak mutatkozó jövedelmi forrás emelte ki az 
intézetet a semmiségből s tette arra képessé, hogy időnként 
felmerülő szükségleteit a kor követeléseihez képest 
fedezhesse.

A korallok milliói a tenger mélységéből emelik ki 
apró építkezésükkel az új világ zálonyszigeteit. Erre em
lékeztet bennünket a száz éves fögymnasium anyagi 
gyarapodása is. Fíllérnyi áldozatokból évtizedeken át gondos
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kezelés és számító takarékosság mellett alapok, tökék, 
alapítványok, segélyzöintézmények és ösztöndíjak kelet
keztek s folyik az építkezés tovább. Az iskola első éveiben 
alig volt az évi bevétel 2500 korona. Ebből kellett fizetni 
a csekély szánni tanárt, bérelni a tantermeket s fejleszteni 
az iskola szervezetét. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a 
csekély számú tanárok mellett nagyobbára ingyen tanítást 
végeztek a mberényi lelkészek (Oertl Zacharias, Klinowssky, 
Kutzian György és Béréi István) s az intézet első gondo
zója, Major Pál, ki egyúttal az özvegy Wenckheim László- 
nénak is uradalmi tisztje volt, az iskola minden fogyat
kozásairól értesítette jószivü úrnőjét, ki sohsem fáradt ki 
az iskola évenkénti segélyezésében.

Mégis e nyomasztó anyagi helyzet sok bajt is vont 
maga után. így az alkalmazott tanárok némelyike belefá
radt a reménykedésbe s jövedelmezőbb tanítói és papi 
állomásokra távozott, amint arra alkalom nyílott (Dobro- 
wodszki tanító lett, Skolka András Verbászra, Abaffy 
Tótaradáczra, Jankovich Lajosfalvára ment papnak.) Ily 
módon a különben is kis számú tanári testület munka- 
képessége gyakran ingadozott. Ez anyagi erőtlenség volt 
utóbb -— kivált az özvegy báróné halála után egyik oka 
annak is, hogy az előbb Mezöberényben levő gymnasium 
Szarvasra plántáltatok át (1834.) Kezdetben az áttelepülés 
sem apasztotta meg az intézet anyagi gondjait s kivált 
Magda Pál igazgató távozta után szembetűnő módon 
mutatkoztak a kimerülés tünetei, mikor a nyolcosztályos 
gymnasiumban már csak két tanár (Benka György és 
Molitórisz Adolf) működött, kik heti 40—44 órában, 
két-két osztály egybevonásával tanították a 90 főnyi tanu
lóságot. Kedvező fordulat állott be Vajda Péter íölléptével, 
ki amidőn átvette az igazgatást, sürgette is, hogy a tanárok 
száma és fizetése fokoztassék. Midőn pedig a fentartó 
testület szegénységére hivatkozott, Vajda felajánlotta évi



fizetését s hilte, hogy irói bevételeiből is fentartbatja magát 
addig is, mig az iskola újabb jövedelmi forrásokat nyit. 
Vajda lelkes ajánlatát a fentartó egyházmegye méltóságán 
alólinak nézte, de megindult a mozgalom azon irányban, 
hogy szakképzett tanárok alkalmazásával fokozható legyen 
az intézet munkaereje.

így jöttek be aztán a munkakörbe Petz Gyula, Bloch 
(Ballagi) Móricz, Greguss Ágoston. És csodálatosak az 
Isten ú tja i! Voltakép mégis a nemzeti lételünket fenyegető 
Bach-korszaknak volt oly erökifejtö hatása az iskolát fentartó 
egyházmegyére, hogy a mikor oda volt állítva az iskola 
a lét és nem lét kérdése elé, akkor támadt fel az iskoláit 
féltékenyen őrző protestánsok önfentartási ösztöne. Ekkor 
lépett föl Placskó István esperes az önmegadőztatás sür
getésével s ekkor adtak aztán a gyülekezetek a gymnasium 
évi segélyezését biztosító alapitványleveleket, melyek meg- 
bövilették az iskola jövedelmi forrásait. Lelkes felhívások 
hatása alatt szervezkedett a szarvasi magánosok tanszék- 
alapítványa, mely egy tanár évi fizetésének biztosítását 
vállalta magára. Ekkor vállalta magára Szarvas községe is, 
hogy egy tanszék évi diját beszolgáltatja a fögymnasium 
pénztárába. Évi 24—28 ezer koronányi bevétel felett 
rendelkezvén a fentartó testület, évröl-évre fokozta a 
tanárok számát s javította a tanáii fizetéseket. így jutott 
el aztán azon fokozatra, hogy az alapítványi föld tiszta 
haszna, az egyházak évi segélye, a magánosok tanszék- 
alapítványa, a város segélye és a tanulóktól szedett tan
díjakból 30—32 ezer koronányi bevétel alapján 12 tanárt 
alkalmazhatott a fögymnasium munkakörébe. Hogy ezen 
látszólag kedvezőbbre fordult helyzetben is e század végén 
igénybe kellett venni az állam évi segélyezését, annak a 
szélesebb alapon behozott szaktanitás követelése, a görög 
pótló tői gyak behozatala és azon körülmény volt oka, hogy 
kevésbbé jól díjazott tanáraink mindinkább kívánkoztak



állami intézetekhez átmenni, hol kedvezőbb évi fizetés, 
magasabb fizetési rangosztályba való előléptetés és nyug
díjra való kilátás kecsegtették a tanárt, holott a mi 
intézetünkben erre gondolni sem lehetett. így aztán több 
évi utánjárással végre (1895.) megkapta a szarvasi fögym- 
nasium az állam évi segélyét s innen túl a bevételek és 
kiadások kellő egyensúlyban állván, ma mintegy 90 ezer 
korona évi költséggel tartjuk fenn százéves fögymnasiu- 
munkat.

A tanári fizetés az intézet vagyoni állapotával állott 
fokozati összefüggésben. Skolka Andrásnak, az intézet első 
igazgatójának évi fizetése 500 korona volt s kapott a báró 
Wenckheim kastélyban lakást. Benka Ádám évi dija 600 
koronára és az újonnan kiépített iskolában való szabad 
lakásra szorítkozott. Vajda Péter 500 korona készpénz- 
fizetés mellett kapott lakást, 20 köböl búzát, 12 kocsi 
szalmát, 6 öl tűzifát. A hatvanas években a tanári fizetés 
készpénzre változott s előbb 1600, utóbb 1800—2000 
koronára emelkedett. Ma az államsegély fölhasználásával 
a tanárok fizetése fokozatos beosztást mutat s olyan mint 
az állam szolgálatában álló vidéki tanároké.

És ez a csekély fizetéssel biró tanári kar autonom 
szervezetben legtöbbször békés egyetértésben s nemes 
versenyben végezte a rábízott munkát. Legtöbbjét álha
tolta azon szentirási életnézet: „kevélyen ne értselek
magatok felöl, hanem az alázatossághoz szabjátok maga
tokat“ s még legkiválóbbak dicsöségvágyát is irányitá, azon 
szentirási igazság: „Ki közöttetek legnagyobb akar lenni, 
legyen mindeneknek szolgája.“

Hogy ezen autonom alapon szervezett s közös ügy
szeretetben testvériesülö tanári testület aztán minő tanítási 
tervezetek irányiló befolyása alatt végezte a tanilás mun
káját, arról csak röviden teszek említést. Az első tanítási 
tervezet, mely a didaktika munkáját szabályozta, volt a



Boczkó Dániel szarvasi lelkész által kidolgozott s az 1802. 
május 19-én Szarvason tartott egyházmegyei gyűlésen 
megvitatott és elfogadott tervezet. Ez főleg erős bölcsészet- 
theologiai irányzatra vallott. Nem is lett volna talán a 
m.-herényi lelkészek önkéntes és ingyenes segítsége nélkül 
megoldható. Ezen tanítási tervezetet felváltotta a Schedius 
Lajos pesti tanár tollából származott „Systhema rei 
Scholasticae“ czimü tanítási tervezet, mely történeti, nyel
vészeti irányzatánál fogva közelebb állott a mai gymn.a- 
siumi tervezethez s főleg nyelvészeti képzettségű tanárokat 
igényelt. Ezután a zay-ugróczi tanítási tervezet volt be
hozva ág. h. ev. középiskoláinkba, melyet főként a szak
szerű tanítás sürgetése és keresztülvitele jellemez. Ezt 
kiküszöbölte (1850-töl) a Thun Leó-féle „Organisations- 
Entwurf“, melyben a tantárgyak fokozatos beosztása, mód
szeres feldolgozásának követelménye, az ismétlések szor
galmazása, a feldolgozott isméretcsoportok rendszeresítése 
oly nagyjelentőségű és célszerű újítások voltak, melyek 
hivatva voltak köztanitásunk ügyét európai színvonalra 
emelni. Kár, hogy az erőszakos behozatal sértvén autonom 
és alkotmányos érzületünket, nem talált rokonszenves 
fogadtatásra. Ezt követte aztán az acsai Vandrák-féle 
tervezet és autonom rendtartás, melyet pár év múlva 
bővített és betetőzött a Böhm Károly és Batizfalvy István 
által kidolgozott és az egyetemes gyűlés által az összes 
hazai ág. h. ev. iskolákra kötelezőnek kimondott tervezet 
(1885.). Ezt is kiszorította aztán az államilag segélyezett 
gymnasiuinokra kötelezőnek mondott állami tanítási ter
vezet, melynek két éve már bővített és módosított alak
jával is kénytelen volt megismerkedni százéves fögymna- 
siumunk. Tehát 100 év alatt nyolc tanítási tervezeten 
kellett magát átdolgoznia tanárnak s tanulónak egyaránt. 
Ezzel változtak aztán tankönyvek, segédeszközök, föl
szerelések. Elképzelhetni, hogy minő zökkenéseket, pró
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bálkozásokat, kísérletezéseket vont maga után az a sok 
változtatása a tanítási tervezetnek! Elképzelhetni, minő 
ellentétben állunk itt is a külfölddel, hol ugylátszik — 
elvül tekinti a közoktatási kormány, hogy a tanítási ter
vezetek ne gyakran változzanak, mert a tanítási siker 
biztositásitására jobb az átdolgozott s közösen tudott 
tanitási tervezethez való szívós ragaszkodás, mint a sok 
eléggé ki nem próbált s ezért értéke szerint eléggé nem 
ismert újítás. És e sok és váratlan tanmenetbeli és rend
szerbeli változás se ingathatta meg nálunk azt a közepes 
sikert, mely hazai iskoláinkat jellemzi. Még legtöbb siker
telenséget mutatnak föl bizonyitványkönyveínk 1810-tól 
1816-ig és 1848. és 49-ben előbb személyes okok, utóbb 
a külső politikai körülmények miatt!

A tanulóság a szarvasi fögymnasium átélt száv éve 
alatt elég szép számmal látogatta ez intézetet. Legnépte- 
lenebb volt a gymnasium 1810—1816-ig és 1848—49-ben, 
midőn a tanulók száma 60— 70 főnyi volt. Legnépesebb 
volt a gymnasium Benka Ádám, Vajda Péter és Tatay 
István igazgatása alatt kivált 1880— 82-ben,mikora létszám 
560-ra emelkedett. Egészben a száz év alatt25,500 tanuló irat
kozott be a fögymnasium kötelékébe, mi ugyan nem 
ugyanannyi egyént jelent; de még igy is 10—12 ezerre 
tehető azok száma, kik száz év alatta tudományos alap
képzés munkáját ezen fögymnasiumban végezték.

Leginkább mutatná talán az érettségi vizsgálat azt a 
tényt, hogy hány tanítványt adott át a szarvasi 
fögymnasium fennállása óta száz éve.i át az életnek. 
Csakhogy az érettségi újabb eredetű intézmény, mint maga 
az ősi gymnasium, melynek nyilvánossági jogát a Bach- 
korszak a tanári létszám elégtelen volta miatt kétségbe 
vonta, csak 1861/2 (öl tartott érettségi vizsgálatot kilépő 
tanítványaival. Ez időtől fogva mai napig, tehát negyven 
év alatt 1650 ifjú tett érettségi vizsgálatot a szarvasi



főgymnasiura körében. Ez is egy kis hadsereg, mely a 
magyar hazafias közművelődés szolgálatában fejt ki 
munkásságot.

Megemlitem mellékesen azt is, hogy a száz éves 
fögymnasium négy felső osztályával kapcsolatban álló 
felekezeti tanítóképző-intézetet nyitott a fentartó testület 
1861 /2-töl. Ebbe a szakintézetbe fennállása óta mai napig 
616 tanítvány volt fölvéve, kik közül mint végzett növen
dék 173 kapott tar.itói oklevelet. Ezek nagyobbára magyar 
Alföldünk ág. hilv. evangélikus népiskoláiban működnek 
közönségünk által eléggé ismert jó szellemben.

Ezen 25,000 főnyi gymnasiumi és 616 főnyi tanító
képzőben növendék oktatására, ügyesitésére és nevelésére 
befolyást gyakorolt 16 igazgató s ezokkcl együtt 70 tanár. 
Hogy ezek közűi aztán kik, hányán és minő munkakörben 
váltak ki s tettek feltűnőbb hírnévre szert, azt teljes 
pontossággal felsorolni és jellemezni alig lehetséges. De 
mégis a most élők köztudata szerint a tanárok közül a 
ma is emlegetett Skolka András, Benka Ádám, Tomasek 
Pál, Magdi Pál, Molitórisz Adolf, Vajda Péter, Bloch 
(Ballagj) Móricz, Petz Gyula, Greguss Ágoston, Domanovszky 
Endre, Dorner József, Haberern Jonathán, Tatiy István, 
Sarlay János, Szondi György, Mihálfi József, Zsilinszky 
Mihály, Moravcsik Géza, Krnjcsovics Soma voltak azok a 
kiválóbb tanférfiak, kiket tanítványaik sokáig, legtöbbjét 
napjainkig dicsőítve em'egetik. E'.ek közül legtöbben 
irodalmikig is eléggé ismeretessé tették nevüket. Az egy
kori tanítványok közül kitűntek: Székács József, a költő 
és az ország papja, Boczkó Dániel, az egykori erélyes 
kormánybiztos és rabságot szenvedett martyr.

Ezek mellett a költészetben Sárossy Gyula, Inczédy 
László, Sipos Soma, Szabolcsba Mihály, Balogh István, 
Székely Sándor, Belenczéresi Dezső stb., a festészetben 
Haán Antal, Szakái Albert, Jankó János, Orlay Samu,
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Jantyik Mihály; a színészetben Halmy, Bokody, Chovan 
Sándor és Nánási Géza; a zenében a három Chovan 
Zsigmond, Chovan Kálmán, Szendy Árpád és Orbán Árpád; 
a politikai és közigazgatási téren Veres József, Haviár 
Dani, Krcsmárik János, Csathó Zsigmond, Czitakriczisz 
Kálmán, Fábry Sándor, hogy többekről ne is szóljak.

Tudom, hogy mindez nem az iskolának érdeme, de 
Istennek áldása, ki iskolánknak, vidékünknek s hazánknak 
adott nemcsak sok fényes tehetséget, de megadta még 
ehhez a szerencsés fejlődés sikerét és dicsőségét. Övé, a 
minden jő adományok kútforrásáé legyen ezért ma is a 
hála és dicsőség s nem a mienk!

És a szarvasi fögymnasium száz éves fennállásának 
és életteljes működésének idején nemcsak tanított, de 
kifejtette gondoskodását és gyakorolta szeretetét azon ifjak 
iránt, kik nyomasztó anyagi helyzetükben tán nem is 
végezhették volna főiskoláikat, ha őket kiérdemelt segít
ségével az iskola nem támogatta volna. És váljon a jó
tékonyság eme gyakorlásában nem Isten segítségét kell-e 
látnunk, ki erőssé teszi a szegényt, mert gondokkal küzdő 
szegény iskolánkat képessé tette folytonos jótékonyság 
gyakorlására? És váljon nem Isten áldása nyilatkozik-e 
meg abban, hogy midőn a százéves intézet kérő szavát 
fölemelte, mindig akadtak lelkes és nemes szivü párt
fogók, kik az esdö szóra szivüket és erszényüket meg
nyitották és adakoztak a szegénységgel küzdő, de tehet
séges és jó jellemű tanulók fölsegélésére. Mi és az iskola 
csak bizományosai voltunk és vagyunk azon jótékonyság
nak, mit a jó Isten a jó és nemes szivűek által gyako
roltat iskolánkban.

De mégis igy keletkeztek lassacskán ösztöndíjalapjaink, 
segélyező forrásaink, jutalomdijaink, melyekből ma 2500 
koronát ősziünk szét arra érdemes tanulóink között. így 
keletkezett a tanulóság segélyzője, igy erősödött és szer
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vezkedett a közétkezö vagy köztartás (alumnettm, konvík- 
tus), melybe jutányos áron, félig, vagy egészen ingyen 
is fölvétetnek olyanok, kik kiváló tanulási képességet és 
jó jellemet mutatnak, bár maguk erejéből iskoláikat alig 
folytathatnák. Az alumneum előnyére gyakorolt s ma már 
sokszorosan megpanaszolt ugynevezett supplikatió 1882 — 
1902-ig 55,134 korona bevételt mutat s ezen húsz év 
alatt volt 3427 alumnusunk, kik közül 2019 volt ked
vezményes és 283 teljesen ingyenes. Ha most a tandíjban 
kedvezményt élvezőket, ösztöndijasokat, segélyezetteket, 
jutalmazottakat egybevetjük s a reájok fordított végösz- 
szeget nézzük, örömmel el kell ismernünk, hogy a fögym- 
nasium évente csaknem visszaadja — nagyobbára hitünk 
cselédinek — azt az összeget, melyet az egyházhivek 
gyülekezeteik által évi díjul a főgymnasium segélyezésére 
beszolgáltatnak. Valósággal a jótékonyság kifogyhatlan 
olajos korsója volt száz éves iskolánk, miről meggyőzne 
bennünket az évi értesítők kimutatása, ha ott a segélyezésre, 
kedvezményre, ingyenességre, jutalmazásra fordított össze
geket figyelmünkre méltatnék.

És a szorosabban vett tanítási tervekben körülirott 
s törvényesen kötelezőnek mondott tanulmányok művelése 
mellett és e segélyezés folytonos gondjai között is mindig 
gondot fordított iskolánk arra, hogy tehetségeikben egyé
nileg elágazó tanulói a sokoldalú önképzésre is alkalmat 
nyervén, egyéni hivatásuk jókori fölismeréséhez és műve
léséhez eljussanak. Az ifjúság ezen czélzatos önművelődé
sének szószólói voltak: Skolka András, ki tanítványaival 
botanikus kirándulásokat tartott s kívánta, hogy a tanuló 
természetrajzi tárgyakra vonatkozó megfigyeléseit általa 
készített rajzolatokban örökítse s magát ez által is ala
posabb szemléletre kényszerítse. Jgy járt el a classikusok 
olvasásában Benka Ádám is, ki a kiváló tanulóknak saját 
könyveit osztotta szét s megkívánta, hogy az olvasottakról



kivonatban, Írásban számoljon is az, ki tőle könyvet kapni 
akar. így járt el Molitórisz Adolf, ki a latin betanult 
verseket ugyanazon versformában magyarra fordittatta, 
olyan kiválóbb tanítványaival, kikről tudta, hogy némi 
útbaigazítás és serkentés mellett erre képesek. Vajda Péter 
nyelvmivelö egyesületet szervezett nagyobb tanítványaiból 
s vasárnaponként alkalmat adott önálló dolgozatok fel
olvasására, szavalásra és birálgatásra, hogy ezzel is szok
tassa tanítványait a szabad előadásra és az iskolai betanult 
dolgok értelmes felhasználására. Petz Gyula, Lányi Gusztáv, 
Jankó János, Zsilinszky Mihály a rajzolást, a művészi fes
tést próbáltatták és kedveitették meg hivatottabb tanít
ványaikkal, mikor csaknem ingyen különórákban tanit- 
gatták s ügyesifgették az önként vállalkozókat. A zene 
tanulására Chovan Zsigmond, Hajdú László, Zvarinyi 
Lajos,Szendy György, Benka Gyula, Benka Pál, Varga József 
Adámi Rezső adtak bőven alkalmat olyanoknak, kika művé
szet ezen ágazata iránt érdeklődtek. Ö -;szhangos éneklés, élő
nyelvek tanulása, gyorsírás nem volt s nincs is elzárva, 
olyanok előtt, kik e tanulmányokat iskolai kötelezettségeik 
elhanyagolása nélkül tanulni képesek, sőt rendesen maguk 
a tanárok Bloch, Placskó, Moravcsik, Krajcsovics, Sulek, 
Sárkány, Saskó vállalják magukra e tárgyak tanítását, ha 
kellő számmal és idején jelentkeznek tanulni vállalkozók. 
E mellett a testi épség, erősödés, iigyesedés mindig kellő 
gondozásban részesült a 100 éves intézetnél. Úszás, fürdés, 
csónakázás, játék, testgyakorlás, vivás, korcsolyázás, ver
senyfutás és a sportnak minden megengedhető neme év
tizedek óta fel volt és van karolva e százéves intézetben 
és soha se is múlta divatját Szarvason s mindig oly 
szakemberek vezették az ifjúságot, mint Danes Béla, 
Mocskónyi Ágoston, Gotescha Alajos, Oláh Miklós, kiktől 
az ifjúság örömmel és sikerrel tanult.

Nevelés tekintetében is betöltötte száz éves főgym-



nasiumúnk kötelességét, b ír  itt látható sikerben eredményt 
mutatni a legnehezebb. Már e vidék és népélet vallásossága 
egyszerűsége, a józan közönség szerénysége, szemérmessége 
úgy Mezőberényben, mint Szarvason oly egészséges és 
természetes nevelői légkört képezett, mely az itt lakó 
ifjúságnak természetes, egyszerű, szerény, alázatos, isten
félő szemérmes kitejlésére irányitó befolyást gyakorolt 
mindenha. E mellett maga a százéves iskola is komoly 
munkájával, kötelességek teljesítését megkövetelő szigorával, 
hiúságtól és nagyzástól ment őszinte és igaz itélgetésével 
emberséges és következetes fegyelmezésével, szóval egész 
életrendszerével arra hatni törekedett, hogy letörje az 
ifjúságban a képzelgő elbizottságot, kiirtsa a léhaságot» 
elnémítsa a felekezeti és nemzeti gyülölséget, elejét vegye 
minden erkölcsi hanyatlásnak és tökéletlenségnek s nevelje 
az ifjúságot az ember eszméjének mértéke szerint úgy, 
amint azt vallásunk előírja s romlatlan lelkiismeretünk 
parancsolja. És a gymnasium százéves életében nincsenek 
is olyan feltűnőbb árny- és szenyfoltok, melyek az ifjúság 
erkölcsi romlottságáról, eldurvulásáról és el alj aso dósáról 
tanúskodnának. Sebeket gyógyítani, tévelygőket kijózanítani 
mindig volt erő és bátorság azokban, kik az iskola fel
adatait leikökön hordozták. Csak tartsuk továbbra is tisz
tán a százéves iskola ezen erkölcsfejlesztő és nemesitö 
légkörét s bizonyosan nem fog a múlt miatt a jövő 
szégyent vallani.

Így jutott el kioktató tapasztalatok és hagyományos 
irány medrében vezetve az ifjúságot száz éves főgymna- 
siumunk a század határkövéhez. Most az uj század haj
nalán 407 beirott tanulóval, 21 működő tanférfiuval, a 
múlthoz viszonyítva előnyösebb anyagi helyzetben a biztató 
remények lobogó zászlója alatt kezdi meg életének második 
száz évét. Isten vezette az iskola hajóját békésebb vizekre 
s biztos révpartra.
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A száz éves mult tényein és tapasztalatain lelkem 
elmereng. Épülő templomot látok lelkem előtt. A vallásos, 
hazafias, emberséges, erkölcsös közművelődésnek magasba 
emelkedő templomát.

Emelte e templomot a köznevelés ügye iránt érdek
lődő protestáns lelkesedés; áldozott száz éves oltáránál 
70 apostoli lelkű tanférfiú; taposta küszöbét 25,500 vallás
erkölcsi mivelődésben üdvét kereső ifjú. Ott áll a templom 
bejárata előtt az istenfélelem , az em berszerete t és 
h azaszerete t aranyban tündöklő elmoshatlan felirata. Ott 
áll a felirat magasan, hogy emberkéz be ne mocskolhassa 
azt, mit a czéltudatos kegyelet a kőbe bevésett. És hallom 
közelből s távolból az égre szálló hymnus szavát, mely 
fohászban egyesit mindnyájunkat:

„Hála néked Mindenható, ki erőt adsz a mustármagnak, 
hogy fává növekedjék; hála neked szeretet Istene, ki erőssé 
teszed az erőtlent, hogy általa közhasznú dolgot végeztess 
javunkra és dicsőségedre; hála neked gondviselő Isten, 
ki a hit, remény, szeretet szent érzelmeiben egyesited az 
egymásra következő nemzedékek kiválóbbjait és hatalmasait, 
hogy egy célra törő munkásságuk által közhasznú, dicső 
és üdvös szent ügyet szolgáljanak!

Kérünk e pillanatban: ezután is vezessed, segítsed 
és áldjad meg ezen most már százéves iskolánkat Te 
magad, ki semmiből világot teremtesz s ki előtt száz év 
annyi, mint egy pillanat s kinek neve legyen most és 
örökre áldott!

E beszéd elhangzása után jöttek az ünneplő intézetnek 
mostani és régebbi tanítványai, hogy költői szárnyalatú 
ódákban kifejezzék ez ünnepélyes pillanatban szivük érzel
meit.

Szabolcsba Mihály maga el nem jöhetvén ez ünne
pélyre, mint a főgymnasium egykori tanítványa beküldte 
alkalmi ódáját, melyet Papszász Gyula tanítóképzőbeli
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tanár mondott el általános érdeklődést keltve úgy elő
adásával, mint az alább következő szép költeménynyel:

Csodálatos ünnep ez itt m a;
Együtt a ház örege, ifja,
Az Alma Máter kebelén . . .
Csak ö, — kit ünnepiünk öregnek,
A jól lejárt százéve mellett:
Néz ámuló arczczal felénk!

Mi koszorút fonunk fejére,
Hogy ezt a tisztes kort megérte.
S múltját dicsérjük ; — Ő pedig 
Szép fiatal lánynyá varázséi,
S ábrándozik szebb tavaszárúi,
Mi még csak most következik!

Mi áldjuk, mint az évet. őszszel,
S Ő most jár jegybe a jövővel,
Feje menyasszony-koszorús . . .
— Hajh, de bár száz év neki semmi :
Emléke mégis van ezernyi,
Vegyest mosolygó és borús!

Látta a nagy századot végig,
Az álmatag hazát, a régit . . .
Dal, ébresztő, itt is fakadt.
A „függetlenség hőse“ itt élt,
Sok ,.prózás költeménye“ itt kelt,
A körösparti fák a la tt!

A szent csaták forgatagában :
Fiai is ott küzdtek bátran,
A Talpra magyar idején . . .
— Ebből maradt tán az az ihlet,
Mi később is, örökül innét 
Velünk jött szivünk rejtekén!

Eszményt becsülni, bont szerelni,
Sohse tanuljon hőbben senki:
Mint a mi szívünk egykor itt!



— Édes tanárink, édes álmot!
Sírotokban is legyen áldott 
Még a haló porotok is.

És te virulj, szép Alma Mater,
Töltsd méltó ünnepül a mát el,
S holnap munkára fel megint!
Munkára az Isten nevében,
S a hazaszeretet nevében,
Az eddigi nyomok szerint!

Szabolcska költeménye után Belenczéresi Dezső mon
dotta el alkalmi ódáját, melyet utóbb a „Békósmegyei 
Közlöny“ közölt. Sajnálom, hogy annak szövegével nem 
rendelkezem.

Ezután szavalta el Szakái Antal Vili. oszt. tanuló, 
Zvarinyi Szilárd VII. o. tanulónak ódáját:

Nézd a büszke Siont! Egy század emléke,
Vonja glóriába ősi homlokzatát 
S a mi babért rája Pallas keze tépe,
Lombjait öröklét fénye rezgi át.
S mint a hold világa a homályos tájra 
Sugarait szórván, szemünk elé tárja 
A képet, min lelkünk lágyan révedez :
Az emlékezésnek holdsugára ez.

Roppant tengerében az örökkön-létnek 
Egy század egy vízcsepp, egy atom csupán ;
Századok, ezredek, nyomon-nyomba lépnek,
Ám megmarad művök lépteik után,
És a kis mustármag, mit némelyik hinte 
Kihajt s a felhőkig sátrasodik szinte, —
Az újnan jött korszak bámulva megáll!
— Bibliai példa, — örök Ideál!

Dobbanjon meg szíve a szent anyaföldnek,
Hol az alkotóknak teste porladoz;
Bár a rögök csupán porhüvelyét fődnek,
Szellemük közöttünk lobog, él, lakoz.
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Hogy a mustárfának ezer lombos ágán 
A sok kicsiny fészek nincs elhagyva árván, 
Hálánk izzó napja sírtokig ragyog, —
Dicső alkotók Ti, — névteten nagyok!

Hol hamvaitokra borúi a hant éje,
S keresztje sírtoknak megroskadva áll, — 
Hogy a múlt időket kissé visszakérje, 
Csapongó képzelmünk röpte rátalál.
Csak egy virágot, mely porotokból hajtott,
Oh csak egy fűszálat, mely fődé a hantot: — 
Nem válóit még vízzé az az ősi vér, —
Részt a haladásból követelve kér . , .

E megszentelt falak, ha szólni tudnának.
Hej! be gazdag múltról szólna a beszéd. 
Regéje von’ minden bólogató fának 
A kertben s a rögök, a mik szerteszét 
Hevernek, ki tudja mennyi könnyet szívtak 
S mennyi vért, midőn a honért dicsőn vívtak, 
— Ah! derűsebb képet, — a nagy múlton át 
A szép jelen vesse által fátyolát.

No még ne távozz el, dicső múltúnk képe, 
Lebegj més előttünk büszkén, magosán ; 
Büszkén néz rád vissza honunk szabad népe, 
Hogy szabadok vagyunk, — benne részed van. 
Átküzdölted Te is azt a dicső harezot,
A veszélynek szembe fordítottad arezod . . . 
Tavasz volt, — nem éltél még oly hő nyarat. 
Ifjú néped elment — s fele olt maradt.

Hah! ki azt a zászlót először ragadta, —
A komoly tudós volt, — a higgadt tanár;
S mig a város népe fél-vagyonát adta, 
ők a csatatéren sorakoztak már.
És gymnasiumunk . . . hajh letűnt a fénye,
A mikor beállott a Bach-korszak rém e;
De a virradatnak első napsugára 
Rátűzött oskolánk ősi homlokára,



S a megtartó Úrnak szent akaratára,
Ez ősi intézet épen áll ma is 
S a meddig kiterjed hírének határa, —
Óh nem csak mi áldjuk, de a haza is.
Borulj le Géniusz ; e nagy pillanatban 
Ezrek imája szól egy szív-dobhanatban:
— Örök hála örök elismerés néktek,
Kik fáradhatlanul már annyit tevétek; —
És most emelt fővel kiálthatjuk e l :
A mi halhatatlan, — soha nem vesz e l!

Belejezésül végre dr. Székely Sándor szavalta el a 
nemes lelkesedés mindenkit lekötelező hangján sok közvet - 
lenséggel és nemes Ízléssel alábbi ódáját:

Ó D  A.

Bontogatom lelkem fénylő vitorláját,
Keresni a múltak ködbetünt virányát! . .
Mindazt, ami elszállt perezre újra látni,
Napsugaras földön boldogan megállni 1 . . .
Virágot szakitni harmatkönnyes ágról,
Suttogó, bólintó, mesemondó fákról,
S mig fejemre borúi zöld ligetek árnya,
Álmodozni rólad — elmúlás világa ! . . .

Szabadság szellője bontsd ki büszke szárnyad,
Feszítsd ki lobogó fehér vitorlámat!
Lecsapok a tolvaj, menekülő múltra,
Kifosztom kincséből kalózkirály módra! . . .
— Ragyogó Géniusz, lantos istenasszony,
Mosolyod lelkemben új derűt fakasszon,
Gyönge húr zenéjét varázsold erőssé,
Rokon lelkek előtt kedves ismerőssé ! . . .

. • . Köszöntünk vén falak, ódon régi termek 1 
Csöndes folyosóid im újra betelnek . . .
Kiket seregestül bocsátottal szárnyra,
Megjöttek a fecskék csapatosan szállva! . . .
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Érted-é szavunkat, midőn hozzád szólunk, 
Elvállalsz-é minket hogy fiaid voltunk ?
— Gyorsan fut az idő, megvisel a munka, 
Mi is alig-alíg ismerünk magunkra! . . •

Hála néked Isten! Van egy boldog napunk! 
Néhány pillanatra újra ifjak vagyunk . • . 
Feledjük a jelent, mely leköt a porba, 
Elaltatjuk lelkünk a múltra gondolva! . . . 
Odadobjuk szivünk a virágos árba,
Lázas lelkesedés játszi habfodrába,
Úgyis olyan kevés derül ránk a jóból . .
— Pillanatnyi álmát ki venné rossz néven 
Szegény álmodótói! . . .

♦ *
*

Százados idő az, mely mögöttünk maradt,
S befutja a lelkünk egy rövid perez alatt ! 
Lehanyatló század, látjuk fényed, árnyad, 
Körülöttünk mégis piros hajnal támad . . . 
Felhötelen égbolt mosolyog a földre,
Biztat a reménység olajága, zöldje • • •
Ami kicsi folt van, nyomtalanéi vész el,
Hogy is tudna győzni annyi fényességgel !

Bontsuk ki a zászlót, lobogjon vidáman, 
Gyűljetek alája sorra mindahányan ! • . . 
Megfakult a selyme, de az eszme rajta,
Vigyük Isten elé föld porába hajtva • . .
Hogy a ki hatalmas, örök úr fölöttünk,
Áldja meg e napot, melyre összejöttünk,
Fekete búbánat örömünk ne rontsa,
Csillogó emlékét a szivünkbe oltsa!

Hosszú évek sorján mogfogyott a számunk, 
Egész nagy temető maradt el utánunk!
— Világító fáklya korán megszűnt égni . . - 
. . • Amott Jankó János, emídc Jnezódy ! , ,

3*
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— De hiába nem volt mégsem ez a század! 
Szemünkbe fény ragyog, nem hiú káprázat, 
Büszkén mutathatunk sok jeles fiára:
Jantyikra, s a költő Szabolcska Mihályra! . • ,

De ki tudná őket elsorolni néven,
Majd annyi a számuk, mint csillag az égen! 
Ragyogásuk, hírük messze elverődik,
Nem is a hazában, odakiinn végződik ! , . .
S mi boldogok vagyunk, hogy reánk is hárul 
Egy-egy parányi rész abból a sugárbúi,
Ráesik szivünkre, dobogásba hozza,
S megszólal a lelkünk értük imádkozva!

„Áldd meg Isten őket, tündöklő lelkűket,
Hadd tegyék dicsővé, nagygyá nemzetünket!
S ezt az öreg fészket, mely őket nevelte,
Töltse be szelíden a szeretet lelke! . . .
Hogy az a nemzedék, mely nyomunkban támad, 
Legyen hozzád méltó tovatűnő század,
Tisztelje őseit, úgy törjön előre,
Késő krónikások zengjenek felőle 1“

. . .  Mi pedig egykoron, immár őszült fővel,
Eljövünk még egyszer e helyre idővel,
Ifjúságunk kincsét egy halomba szórjuk,
Múlt idők emlékét sorra elgondoljuk! . . .
S mielőtt az árnyék elfödnc örökre,
Leborulunk újra e szentelt küszöbre,
Úgy mondjuk fölötte utolsó imánkat:
Áldd meg Isten, áldd meg mi magyar hazánkat!

Erre aztán a hullámzó taps ős tetszés-zaj csillapul
tával intézetek, küldöttségek üdvözlései folytak le, melyek 
hatása alatt a kimerülésig fokozódván a közönség figyel
me sietett a rendezőség véget vetni az ünnepségnek, 
s ' rázendítette a vegyes kar záróénekét, melyet ifj. Chovan

r / » 's
i



Zsigmond szerzőit s melynek szövegét Tatay István irta 
meg következőkép :

Hunnia mért mozog,
Zászlaja mért lobog?

Lengeti a jó hir s ébreszt tán reményt 
Verve az önkény,
Győztes a törvény,

S vértje alatt már szent lesz a jog.
Éljen a drága hon és a király,
Áldás, béke boldogítsa s némúljon 
A rút viszály.

Éljen a nemzet 
Új ezer évet.

Kérve-kérj ük a teremtőt:
Adjon a magyar nemzetnek 
Szebb s jobb jövőt!

A rhytmikus elevenségénél, a szólamok enyelgő vál
takozásánál és összhangositásánál fogva is meglepő záró
dal hullámzásba hozta a már-már kimerült hallgatóságot, 
mely a tornacsarnokból kifelé özönlött, hogy kis idő 
múlva az „Árpád szálló“ dísztermében a diszlakomán 
újra találkozzék.

Az öblös diszterem meglelt a lakomázók zajos tö
megével, mely inneniül fesztelen jókedvben hallgatta 
előbb a czigányzenét, utóbb a tanulóitjuság énekkarát. A 
hatások sokszerüsége mindinkább fokozta a társalgók za
jos beszélgetését, melyet csak perezre szüntetett meg a po
hárköszöntök olyan áradata, mely váratlanságával, szelle
mes tartalmasságával s a szeretetreméltó jókivánatok özö
nével örökös hullámzásban tartotta a kedélyeket.

Talán a véletlen játéka is úgy akarta, hogy e neve
zetes emlékünnep benyomásai s meglepő élvezetei tovább 
ne fokozódjanak. Nem is volt épen nagyon érezhető 
annak hiánya, hogy az estére tervezett szavallati és zené-



— 38 —

szeti hangverseny már fentebb is említett akadályok miatt 
elmaradt.

így is oly fényes nap kedves emlékével vált gazda
gabbá a szarvasi főgymnasium története, minőt csak be
csületes és hasznos munkával eltöltött száz év jutalma 
gyanánt tartogat az Isten a nemzedékek számára.

Hálásan megemlítem még az ünnepély leírása kap
csán azt is, hogy az intézetnek egykori növendékei közül 
többen az utolsó pillanatban akadályozva lévén a megje
lenésben, nemes szivük indításából ösztöndij-alapra ada
koztak s adományaikat üdvözlő levelekben és táviratok
ban jelezni kegyesek voltak. Hogy lehetne velük szemben 
elhallgatnom őszinte hálás köszönetünket, még ha neveik 
felsorolásától tiltakozó szerénységük tartóztat is.

Ezen felül köszönet adójával tartozunk azoknak is, 
kik a tervezett, de kivihetetlen esteli hangverseny fényé
nek és hatásának emelésére szellemi áldozatokat hoztak 
megalkotott költői müveikben és alkalmi felolvasásaikban. 
És itt tartozom fölemlíteni Gajdács Pál, Rutkay Sándor, 
Czinkoczky Márton lelkész urak neveit, mint kik dolgoza
taikkal egy tervezett, de abba maradt emlékkönyv kiadá
sát óhajtották tartalmassá tenni.

Úgy a közreműködőknek — kik különben mindannyian 
a főgymnasiumnak egykori növendékei voltak s ez is 
monumentum acre perennium — mint az érdeklődő kö
zönségnek ezen lelkes támogatása mellett lehetett csak a 
vázolt százéves emlékünnepély az Alföld e régi fögymna- 
siumához méltó ünnepélylyé, melynek emléke sokáig 
örömmel tölti el lelkeinket.

A fényes nap leszáll az égről, Alkonyati fénye be
aranyozza a környéket. Ilyen fényesen szállt alá a szarvasi 
főgymnasium százéves emlékünnepének napja. De alko
nyati fénye a jövő század reményeit tünteti föl aranyos 
világításban a gondolkodó előtt. És e fény nem lehet



lidércfény. Száz ívnek gondos, (ervszerű is becsületes 
építkezése a jobb jövőnek biztosítéka. Vajha e bennün
ket átható reményeinket igazolná a jövő !

Szarvas, 1903. május hó 15.

B enha Gyula,
igazgató-tanár.



& v i j e l e n t é s .
Tiszti személyzet.

A) A szarvasi főgymnasium ügyeit a fentartó egyházmegyék 
közgyűlésein hat évre választott kormányzó testület intézi. Ennek 
hatáskörét föhatóságilag jóváhagyott szabályrendelet Írja körül

Elnöke ezen kormányzó testületnek ns. Haviár Dani ügyvéd 
Szarvason. Tagjai: a) az arad—békési egyházmegye képviseleté
ben: nt. Csepregi György esperes és ns. dr. Zsilinszky Endre fel
ügyelő továbbá nt. Jeszenszky Károly lelkész és ns. Fábry Sán
dor kir. tanácsos és alispán ; b) a békési egyházmegye képvisele
tében: nt. Veres József esperes továbbá nt. Zvarinyi János lel
kész és ns. dr. Haviár Gyula ügyvéd; c) a csanád—csongrádi egy
házmegye képviseletében nt. Petrovics Soma esperes és ns. Hász 
Antal felügyelő, továbbá nt. Czinkoczky Márton lelkész és dr. 
Laurovies János orvos; d) a szarvasi főgymnasium tanárkarának 
képviseletében Liska János és Saskó Sámuel tanárok; e) hivatal
ból : Benka Gyula igazgató-tanár és Mocskónyi József tanár, mint 
az intézet pénztárosa és gondozója.

Ezen kormányzó testület sürgés esetben kebeléből kisebb 
bizottságot küld ki. Ezen nagyobbára helyi tagokból és szakférfi
akból álló szőkébb körű bizottság — úgy nevezett iskolai tanács — 
a reá hárított ügyekben véleményes jelentest tesz, az ügyet elő
készíti, de javaslatainak és munkálatainak érvénye a kiküldő kor
mányzóság jóváhagyásától függ.

B) Igazgató: Benka Gyula, ki a főgymnasium négy felső 
osztályával kapcsolt s fokozatos önállósításra utalt és kötelezett 
tanítóképzőnek igazgatásával is meg van bízva.

T-



C) A főgymnasium pénztárosa és gondozója: Mocskónyi Jó
zsef, fögymnas. rendes tanár.

D) A közétkezőnek (alumneunr, convicfus) gondozója: Oláh 
Miklós, fögymnas. tornatanár.

E) A főgymnasium házilag kezelt alapítványi földjének gon
dozója : Köpenyes Mihály, gazdálkodó.

F) A főgymnasium orvosai : dr. Belopotocky György és dr. 
Szlovák Pál. Az első a gymnasium I., II., III. osztályának tanulóit 
gyógyítja s tanítja a felső osztályok önként vállalkozó tanulóinak 
az egészségtant; az utóbbi a IV., V., VI., VII., Vili. osztályok 
növendékeit gyógyítja.

G) A tanári személyzet a következő :

a) Ksnäes tanáról?:

1. Benka Gyula igazgató-tanár. Működik 4l éve. Igazgató
ként alkalmazva 19 éve.

2. Kutlik Endre, osztályfő az V-bcn. Működik 19 éve.
3. Lislca János, osztályfő a iV-ben. Működik 14 éve.
4. Melis János, valláslanár. Működik 5 éve.
5 Mocskónyi József, osztályfő a Ill-ban. Működik 20 éve.
6. Dr. Nemes Béla Működik Szarvason 2 éve.
7. Neumann Jenő, osztályfő a II-ban. Működik 18 éve.
8. Oláh Miidós, tornatanár. Működik 26 éve.
9. Plcnczncr Lajos, osztályfő a Vl-ban. Működik 8 éve.

10. Sárkány Imre. Működik 22 éve, ebből Szarvason 6 éve.
11. Saskó Sámuel, osztályfő a VlII-ban. Működik 6 éve.
12. Sulck József, osztályfő a VII-ben. Működik 3 éve.
13. Szíráczky Gyula, rajztanár. Működik 12 éve.
14. Udvardy Sándor, osztályfő az J-ben Működik 7 éve.

b) helyettes ta n á r :

15. Wünschendorfer Aladár. Működik ez évben először.

c) £Se;áró tanáról?:

16. Dr. Belopotocky György városi orvos, ki a felsőbb, osz
tálybelieknek az egészségtant tanítja. Működik 4 éve.

17. Lévius Ernő, tanitóképzöbcli rendes tanár, ki a tanulói 
dalkart és zenekart vezeti. Működik 5 éve.



d) Bejáró vallásfanároU'

18. Főtiszt. Szirma y L. Árpád, helybeli r. kalh. lelkész.
19. Tiszt. Szirtes Antal, helybeli r. kath. s.-lelkész.
20. Főtiszt. Popovics Elek, békési gör. kel. lelkész.
21. Tiszt. Klein Adolf, helybeli rabbi.
22. Sipos Lipót, helybeli izraelita tanító.

Jegyzet. Az intézet hangszereit gondozza és javítja Korik 
Sándor szolnoki hangszerkészítő. A mellékes tantárgyakat a kor
mányzóság intézkedése szerint kizárólag csak a gymnasiumban 
alkalmazott tanárok tanítják. így a tanulók daloskörét, olykor 
megalakítható zenekarát és zenecsapatait vezeti Lévius Ernő; a 
gyorsírásra tanít Saskó Sámuel; franczia és angol nyelvre Sulek Jó
zsef ; az önkéntesen vállalkozókat a szabadkézi művészi rajzra ésfesté- 
szetre Sziráczky Gyula; a vívásra Oláh Miklós ; a protestáns tanulóság 
egyházi gyámintézetétgondozza üdvardy Sándor; a tanulók segélyező 
egyesületének ügyeit vezeti Sárkány Imre; a Vajda önképzö élén 
áll elnökként Benka Gyula. Csupán a táneztanitás az, melyet évek 
óta az intézet veterán tánctanitója Dobos Adolf tanít.

Ezen foglalkozási körökkel kapcsolatban : 1) a fizikai szerel
vények őre Sulek József, 2) a természetrajzi gyűjtemények gon
dozója Plenczner Lajos, 3) a zeneszerek és hangjegy-gyűjtemények 
ellenőrzője Lévius Ernő, 4) a rajzeszközök és fölszerelések gon
dozója Sziráczky Gyula, 5) a könyvtárak őre és felügyelője Liska 
János, 6) a főgjmnasium épületében elhelyezett esperességi level
es irattár őre Plenczner Lajos, 7) a térképek, atlaszok, érmek, 
régi pénzek gyűjteményének őre Sárkány Imre, 8) a tornaszerel
vények gondozója Oláh Mik'ós, 9) az iskolai épületek, bútorzat, 
kert és ültetvények őre Garay Samu iskolaszolga.

e) Szolgaszentélyzeí :

23. Garay Samu, iskolaszolga.
24. Bartyik András, udvaros.
25. Misik Istvánná, a tanulók közétkezőjének kifőzője.
26. Mravik Pál, a közétkező mindenese.



T a n u l ó i g  n é v s o r a
I. osztá ly .

(Osztály tanár : Uävarä?.)

Baghi Pá! ág. h. ev. Szarvas, Békés ni. Ismétlő.
Baló Béla r. kath. » » Ismétlő.
Bankó Pál ág. h. ev. Kétegyháza „
Bárány György ág. h. ev. Szarvas Békés m.
Ifj. Belopotoczky János ág. h. ev. Szarvas, Békés in. 
id. Belopotoczky János ág. h. ev. „ „
Brlás István ág. h. ev- „ „
Brusznyiczki Mihály ág. h. ev. „
Bük Lajos izr. „ „
Chrenka Gyula ág. h. eV. Tótliánhegyes, Csanád m. 
Czinkoczky Jenő ág. li. ev. Alberti, Csanád m.
Dolesch József rém. kath. Szarvas, Békés m.
Dudok Márton ág. h. ev. Tápiószentmárton. Pest m. 
Elefánt Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Finkelstein Zoltán izr. „ „
Garai István ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Greksza Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Gulyás György ág. h. ev. „
Hajas Endre róm. kath. „ „
Hanzus Mihály róm. kath. „ „
Henczély Sándor ág. h. ev. Szenlelornya, Békés ni. 
Honti Elemér ág. h. ev. Kondoros 
Hrivnák Dani ág. h. ev. Szarvas 
Jamirik János ág. h. ev.

II.

Ismétlő.
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Janurik Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Kalmár Jenő izr. „ „
Készt Zoltán izr, „ „
Kis György ág. h. ev. „ „
Kis János ág. h. ev. „ „
Kis Mihály ág. h. ev. „ „
Kolompár Mihály ág. h. ev. „ „
Kondacs György ág. h. ev. „ „
Konyecsni János ág. h. ev. „ „
Korik János ev. ref. „ „ Ismétlő.
Kovácsik Gábor ág. h. ev. Tótkomlós „ Ismétlő.
Kozsuch Gábor ág. h. ev. Szarvas „
Leichter Aladár izr. Tiszapüspöki Jásznk. Szolnok m. 
Lendvay József ev. ref. Szarvas, Békés m. Ismétlő. 
Lengyel Sándor róm. kath. „ „
Lustyik János ág. h. ev. „ „
Lustyik Pál ág. h. ev. „ „
Magyar Zoltán ev. ref. „ „
Méri Ferencz ev. ref. Öcsöd „
Mikus Mihály ág. h. ev. Ambrózfalva, Csanád m. 
Moravcsik Dezső ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Oláh István ev. ref. „ „
Ország Nándor izr. Kondoros, „
Páll János róm- kath. Szarvas, „
Palyod Márton ág. h. ev. Nagylak Csanád m.
Pesti Lajos róm. kath. Szarvas. Békés m.
Pokorny Béla ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Ponyiczky Pál ág. h. ev. Temes-Buttyin, Temes m. 
Reismann Jenő izr. Szarvas, Békés m.
Révész Lajos ev. ref. Öcsöd, „
Rikk Zoltán ág. h. év. Pitvaros, Csanád m.
Rolioska Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Roszik György ág. h. ev. „ „
Roszik Pál ág. h. ev. „ „
Sápszky Pál ág. h. ev. „ „
Sárkány András ág. h. ev. 8 „
Sárkány György ág. li. ev. „ „ Ismétlő.-
Sárkány Mihály ág. h. ev. „ „
Serák Iván róm. kath. P. Kengyel. J. N. K. Szolnok m. 
Simkovics Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
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Slajhó János ág. h. ev. Szarvas, Békés in.
Szabó Sándor ev. rcf. Öcsöd, „
Szakái Tamás ev. ref. Szentes, Csongrád m. Ismétlő- 
Szuhánszky István ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Temesváry Pál róm. kath. Magyar Bánhogycs Csanád m. Évk. kilépett. 
Tepliczky András ág. h. ev. Jolsva-Tapolcza Gömür m.
Tószegi Pál ág. h. ev. Pitvarós, Csanád m.
Tóth Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Tóth Pál ág. h. ev. „ „

Végösszeg: 73.

II  osztá ly .

(Osztály tanár: Neumann.)

Bukovinszky László ág h. ev. Kondoros, Békés m.
Czavar József ág. h. ev. Pitvaros, Csanád m.
Csorna Feroncz r. kath. Tápiógyörgyc, Post-Pilis-Solt K.-Kun m 
Farkas Pál ág h. ev. Kisszénás, Békés m.
Gajewsky Dezső r kath. Szarvas, „
Goldstein Sándor izr. „ „ Ismétlő.
Guttman Béla izr. „ „
Hajas Béla róm. kath. „ „
Harsányi Dezső ág. h. ev. Kondoros „
Holub György ág. h. ev. Szarvas „
Hraskó Lajos ág. h ev. Pilis, Pe3 t-Pilis-Solt-K.-Kun m.
Janurik Pál ág. h. ev. Szarvas Békés ni.
Karancsy István ev. ref. „ „
Kondacs Lajos ág. h. ev. „ „ Meghalt.
Kraii'Z Antal izr. Tápióbicske, Pcsl-Pilis-Soll-K.-Kun m.
Krcsmárik Gyula ág. h. ev. Szarvas, Békés in.
Kriska András ág. h. ev. Pitvaros, Csanád m.
Mikus András ág. h. ev. Petrovácz, Bács-Bodrog m.
Molnár Béla ev. ref. Köröstarcsa, Békés m.
Molnár László ág. h. ev. Szarvas Békés in.
Nyemcsok István ág. h. ev. „ „
Opavszky János ág. h. cv. „
Oszterland Lajos róm. kalh. „ „
Palyó Mihály ág. h. ev. „ „
Praznovszky Béla r. kath. „ „



Rapp Frigyes ág. h. ev. FülöpszáMs, Pest-Pilis-Solt-K.-Kun m, 
Rapp F. Károly ág. h ev. Bullusz, Bács-Bodrog m.
Rohony Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Sarlay Aladár ág. h. ev. Öcsöd, „
Sirka Samu ág. h. ev. Kulpin, Bács-Bodrog m.
Sonkoly János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Sonkoly Márton ág. h. ev. ,, „
Stalter Jenő r. kath. Kisszántó, Bihar m.
Szekera Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Szemző Imre izr. „ „
Szlovák Dezső ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Szlovák Gyula ág. h. ev. „ „
Szlovák Pál ág. h ev. Nagyszénás, Békés m.
Topolyszky Pál ág. h. ev. Petrovácz, Bács-Bodrog m.
Varga Gábor ev. ref. Öcsöd, Békés m.

MAGÁNTANULÓ:

Kruttschnitt Antal ág. h. ev. Ujpázm, Pest-Pilis-Solt-K.-Kun m.

Összesen : 41.

III. osztá ly .

(Osztály tanár : Jltocskonyi.)

Adamkovics Károly ág. h. ev. Nagylak, Csanád m. 
Ambrus Fcrencz ág. h. ev. „ „
Bechtold György ág. h. ev. Kiskér, Bácsbodrog m. 
Csasztvan György ág. h. ev. Szarvas, Békés m. 
Csúthy Lajos ev. ref. Debreczen, Hajdú m.
Demesák Lajos ág. h ev. Kondoros, Békés m. 
Dvoracsek János ág. h. ev. Nagylak, Csanád m. 
Finkelstein Albin izr. Szarvas, Békés m.
Frecska János ág. h. ev. „ „
Gabrinyi János ág. h. ev. Petrovácz, Bács-Bodrog m. 
Goldmann Gyula izr. Szarvas, Békés m.
Govrik Imre r. kath. Darvas, Bihar m.
Guttmann Géza izr. Szarvas, Békés m.
Haller József ág. h, ev. Ujsoóve, Bács-Bodrog m. 
Holéczy Barna ág. h. ev. Szarvas, Békés in.



Holéczy Dezső ág. h. ev. Szarvas, Békés ra.
Honti Kálmán ág. h. ev. Kondoros, „
Jeletik Béla r. kath. Szarvas, „
Kerekes Sándor ev. ref. Öcsöd, „
Kerényi István izr. Pusztabánhegyes, Csanád m 
Készt Ármin izr. Szarvas, Békés m.
Kondacs Mátyás ág. h. ev. Szarvas, Békés m- 
Krcsmárik Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Krebs Vilmos r. kath. „ „
Lackovich Béla r. kath. Zagyvarékas, Pest m.
Lamos János ág. h. ev. Pivnicza, Bács-Bodrog m. 
Lapu Bertalan ág. h. ev Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Lestyán Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Mészáros Tibor ev. ref. „ ,
Milos Traján gör. kel. Világos, Arad m.
Mladin Liviusz gör. kel. Kurtics „
Molnár Gyula ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Pethő Károly r. kath. „
Placskó Emil ág. h. ev. „ „
Placskó Samu ág. h. ev. „ „
Podani János ág. h. ev. „ „
Podani Lajos ág. h. ev. „ „
Povázsay Pál ág. h. ev. „ „
Rapos Viktor ág. h. ev. Mezőhegyes, Csanád m. 
Reismann Arthur izr. Lazony, Zemplém m.
Rohoska Gyula ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Ruzsicska János ág. h. ev. „ „
Salacz Béla r. kath. „ „
Sárközy Béla ág. h. ev. „ „
Sárközy Géza ág. h. ev. „ „
Scherfer M. Vilmos izr. „ „
Schrötter Henrik izr. „ „
Schuster József ág. h. ev. Pivnicza, Bács-Bodrog m. 
Schweiger Albert izr. Öcsöd, Békés m.
Südy Lajos r. kath Nagyzomlin, Bihar m.
Sülé Samu ág. h ev. Szarvas, Békés m.
Szarka Gyula r. kath. „ „
Székács János ág. h. ev. Pusztaszenttornya, Békés m. 
Takács Aladár izr. Salgótarján, Nógrád m.
Takács Gyula r. kath. Szarvas, Békés m.



Tóth Sándor r. kath. Jászmihálytelek, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Turan István r. kath. Szarvas, Békés m.
Valkovszky György ág. h. ev „ „
Varga Sándor ev. vef. „ „
Vitális Pál ág. h. ev. „ „

MAGÁNTANULÓ:

Mocskonyi László ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

Összesen : 61.

IV. o sz tá ly .

(Osztály tanár ; £isl?<J)

Bugyis Andor rom. ka'h. Szarvas, Békés m.
Chrcnka Lajos ág. h. ev. Tótbánhcgyes, Csanád m.
Darida Károly ág. h. ev. Szarvas, Békés ni.
Dauda József ág h. ev. „ „
Delhányi Béla ág. h. ev. „ „
Dezső László ev. ref. Öcsöd. „
Diel Lajos róni. kath. Zsombolya, Torontál m. Ismétlő.
Dorogi M áh ton ev. ref. Békésszentandrás Békés m.
Drong Mihály r. kath. Szarvas, Békés m.
Fecske Pál ág. h. ev. „ „
Frcska Gyula ág. h. ev. „ „
Gaál Pál ág. h. ev. „ „
Ganyccz Pill ág. h. ev. „ „
Gombos Gyula, r. kath. M.-hegyes, Csanád m.
Gutvein Ádám ág. h. ev. Szoghcgy, Bácsbodrog m 
Haviár Dani ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Holub Pál ág. h. ev. „ „
Ilrodlicska Károly ág. h. ev. Nagylak Csanád m.
Inez dy Lajos ág. h. ev. Nyíregyháza, Szabolcs m.
Klein Henrik ág. h. ev. Ókeér, Bácsbodrog m.
Klínghammer Miklós r. kath. JL'ndrőd, Békés m.
Kniety Márton ág. h. ev. Kulpin, Bácsbodrog m.



Kondacs János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Mányik Pál ág. h. cv. „ „
Mayer Károly r. kalh. „ »
Molnár István ov, ref. Köröstarcsa, Békés m.
Molnár János ég. h. ev. Szarvas, Békés m.
Moravcsik Jenő ág. h. ev. Szarvas, „
Neumann Jenő ág. h. ev. „ ,,
Perczel Ferencz r. kath. „ „
Pollák Miksa izr. „ »
Popják Pál ág. h. ev. „ *
Radu Vincze gör. ke', lkloda, Tcmes m.
Ravasz Ferencz ág. h. ev. Orosháza, Békés m.
Sál Béla rém. kalh. Gyula, Békés ni.
Salacz Emil rom. kath. Szarvas, Békés m.
Sámuel Andor izr. „ „
Sármezey Endre r. kath. Mezőkovácsháza, Csanád m.
Slajhó István ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Szeberényi László ág. h. cv. Szilbás, Bácsbodrog m. Ismétlő. 
Szemző István izr. Szarvas, Békés m.
Szeőke Béla ev. ref. „ „
Szloszjár András ág. h. ev. Szarvas Békés m.
Tanka Lajos róin. kalh. Gyula, Békés m.
Tóth Kálmán „ „ Szarvas „
Tóth Lajos ev. ref. Öcsöd Békés m.
Váradi Géza ev. ref. „ ,
Vörös Antal r. kath, Szabadka, Bácsbodrog m.

Összesen: 48.

V. osztály.

(Osztály tanár: Kutlih )

Andrekovics Antal rém. kath. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnok m. 
Bállá Sándor ev. ref. Gsabacsüd Békés m.
Berg Mihály ág. hitv. ev. Mezöberény „
Berta József ág. hitv. ev. Orosháza, „
Bítskey Dénes r. kath. Tápíóbíesk e, Pest m.
Brachna Lajos ág. hitv. cv. Szarvas, Békés m>



Braxafóris Sándor ág. hítv. ev. Ocsova Zólyom m.
Breuer Mór izr. Szeghalom, Békés m.
Busay Béla r. kaih, Czibakháza, J.-N.-K.-Szolnok m.
Czibula János ág. hitv. ev. Liptótarnócz, Liptó ni.
Gyendits János gör. kel Turia Bácsbodrog m. Évközben kilépett. 
Gyökösy Dániel ef. ref. Szarvas, Békés m.
Guszmann Sándor izr. „ „
Haviár Gyula ág. hitv. ev. „ „
Heiler István r. kath. Endrőd „
Holéczy Jenő ág. hitv. ev. Szarvas „
Holub Pál ág. hitv. ev. Szarvas, „
Horeczky Aladár Tiszaföldvár J.-N.-K.-Szolnok m.
Jeletik János r. kath. Öcsöd, Békés m.
Kádár István ág. hítv. ev. Parács Temes m.
Kepenyes István ág. hitv. ev. Szarvas, Békés m.
Kohn Rezső izr. Öcsöd, „
Krajner Géza r. kath. Szarvas, „
Kutlik Sándor ág. hitv. ev. „ „
Lónyai Károly r. kath. Tápiószele, Pest m.
Melis János ág. hitv. ev. Szarvas, Békés m.
Micsinay Dezső ág. hitv. ev. „ „
Nemes János r. kath. „ „
Németh Gyula ev. ref. „ „
Németh János ág. hitv. ev. „ „
Okolicsányi Lajos r. kath. Nagylak, Csanád m. Ismétlő.
Oláh Miklós ev. ref. Szarvas, Békés m.
Ondrik János ág hitv. ev. Hertelendifalva Torontál m.
Páll Sándor r. kath. Szarvas, Békés m.
Reinhardt István r. kath. Nagylak. Csanád m. Ismétlő.
Reitter Ferencz r. kath. Szarvas, Békés m.
Róth Mihály ág. hitv. ev. „ „
Schuster Mihály ág. hitv. ev. Pivnicza, Bácsbodrog m.
Serák Mihály róm. kath. Török-Szent-Miklós, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Seredan Valér gör. kel. Szőllős, Arad m. Évk. kilépett.
Singer Gusztáv izr. Turkeve, J -N.-K.-Szolnok m.
Sznyda György ág. hitv. ev. Szarvas, Békésm.
Sztik Gusztáv ág. hitv. ev. Tótkomlós, „
Tarr Lajos ág. hitv. ev. Orosháza, „
Temesváry Sándor róm. kath. Kiinágota, Csanádm.
Tóth Sándor róm. kath. Kunsztmárton, J.-N.-K.-Szo!nokm.



Urban Iván ág. hitv. ev. Aszód, Pestm. Isméllő.
Wargha László róm. kalh. Szilágy-Kraszna, Szjlágym.

MAGÁNTANULÓ:

Kiss Elek ev. ref, Mezőtúr, J.-N--K -Szolnokm.

Összesen 49,

V I oaztály.

(Osztálytanár : Fleitczner.)

Balogh Károly ev. ref. Erdőhegy, Áradni.
Blaskó János ág. h. ev. Szarvas, Békésin.
Bolka József ág. h. ev. Tót-Komlós, „
Császár Ferencz r. kalh. Gyula, „
Csorna György r. kalh. P.-Nagy-Mcgyer, Pcslm. 
Dcmcsák István ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Dcmcsák János ág. h. ev. „ „
Demjan János ág. h. ev. ., „
Dósa Béla r. kath. „ „
Elefánt Jenő ág. h. ev. „ „
Fuksz Lajos izr. „ „
Gabnay Sándor ág. h. ev. Orosháza „
Glück Sándor izr. Szarvas ,,
Goldberger Ármin izr. „ „
Goldmann Aurél izr. „ „
Greiner Dezső izr. Békés-Szent-András, Békésm.
Győrfy Gyula r. kath Marczil-Dombegyháza, Csanádm. 
Hammer Béla r. kath. Nagy-Kikinda, Torontálm. 
Hrivnák Mihály ág. h. ev. Mosócz, Turóczm.
Jakubik József, ág. h. ev. Orosháza, Békésm.
Jávor Levente ág. h. ev. Temesvár, Temesm. Ismétlő, 
Kalocsa István ev. ref. Gyoma, Békésm.
Kmetoni János r. kath. Málcza, Zemplénin. Ismétlő. 
Kotlász Zoltán ág. h. ev. Bényc, Pestm,
Kúti Péter ág. h. ev. Tót-öánhegyes, Csanádm,
Lcstyán Ernő r. kath. Nagy-Várad, Bíharm.



52

Lestyán Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Marjai Géza ev. ref. P.-Poó, J.-N.-K.-Szolnokm.
Marti János ev. ref. Szeghalom, Békésm.
Mocskonyi Béla ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Morgenthaler Mátyás ág. h. ev. Járek, Bács-Bodrog m.
Mrva György ág- h. ev. Petrováez, „
Pataki Alfréd izr. Szarvas, Békésm.
Pollák Ákos izr. Endrőd, Békésm.
Praznovszky Jenő r. kath. Nagy-Szántó, Biharm.
Réthy Vilmos ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Schreiber István izr. Nagyszalonta, Biharm.
Spergely Béla r. kath. Nagylak, Csanádm.
Stefanik László ág. h. ev. Kosariszkó, Nyitram.
Stiefelmayer Ádám ág. h ev. Uj-Verbász, Bács-Bodrogm.
Szécsi Dezső izr. Tisza Püspöki, J.-N -K.-Szolnokm.
Tajber Rezső r. kath. Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Tarr József ág. h. ev. Orosháza, Békésm.
Tárnok István ev. ref. Péteri, Pestm.
Tóth Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Uhliar Pál ág. h. ev. „ „
Zámbory Lajos r. kath. Arad, Aradm.

Összesen: 47-

VII. o sztá ly .

Osztálytanár: Sulek-

Babák András r. kath. Szarvas, Békésm.
Bagi József r. kath. Szentandrás, ,,
Benka György ág. h. ev. Szarvas, „
Benyó János ág. h. ev. Tót-Komlós, Békésm. 
Bolza Alfonz gróf, r. kath. Szarvas, „ 
Bracsok István ág. h. ev. „ ,,
Demeter István ág. h. ev. Nagylak, Csanádm. 
Dérczy László r. kath. Szarvas, Békésm.
Gábor Rezső izr. „ „
Grünvald Árpád ízr. „
Halász Aladár izr. Békés-Szent-András, Békésm.



Herczegh József r. kath. Salgó-Tarján, Nógrádm.
Izák János ág. lit ev. Turócz-Szt-Márton, Turóczm. 
Jeszenszky Nándor ág. h. ev. Gyula, Békésin.
Kiss Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Klein Fcrcncz ág. h. ev. Uj-Verbász, Bács-Bodrogm. 
Kluka János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Kovács Lajos cv. ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Krausz József izr. Tápió-Bicske, Pest-P.-S.-K.-Kunm, 
Krcsmarik László ág. li. ev. Szarvas, Békésm.
Lakos János ev. ref. Szentes, Csongrádm. Ismétlő. 
Lászlóffy László r. kath. Szarvas, Békésm.
Liebmann Vilmos ág h. ev. Kis-Kér, Bács-Bodrogm. 
Lukácsik Mihály ág. h. ev. Kondoros, Békésm.
Lusztig István izr. Gyula Békésm.
Matcjdesz Márton ág. h. ev. Tót-Komlos, Békésm. 
Mérei Oszkár izr. Szarvas, Békésm.
Moletz Nándor ág. h. ev. Szentes, Csongrádm. 
Moravcsik József ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Nyíri Bálint ev. ref. Békés-Szt-András „
Opauszky János ág. h. ev. Szarvas, „
Palkó vies András ág. h. ev. ,, „
Papp Béla r. kath. Gyula, „
Ponyiczky Zollán ág. h. ev. Szarvas, „
Bevuczky Vilmos ág. n. ev. Alberti, Pest-P.-S.-K.-Kunm. 
Sámuel Károly izr. Szarvas, Békésm,
Sártory Endre r. kath. Nagyvárad, Biharm.
Sipos Lajos r. kath. Tápió-Bicske, Pest-P.-S.-K.-Kunm. 
Skrada János ág. h. ev. Pilis, „
Stefán József ág. h. ev. Cservenka, „
Stern Jenő izr. Karczag, J.-N.-K.-Szolnokm.
Stolz Alfonz unitárius v. Nagy-Kikind■», Torontálm. 
Szebeni László ev. ref. Czegléd, Pest-P.-S.-K.-Kunm. 
Tikviczky István r. kath. Szabadka, Bács-Bodrogm. 
Vadász Károly ev. ref. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Valentinyi Károly ág. h. ev. Mezőberény, Békésm. 
Zvarínyi Szilárd ág. h. ev. Szarvas, „

MAGÁNTANULÓK:
Bicskei Mihály r. kath. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Horváth Jenő ev. ref. Budapest, Pest-P.-S.-K. Kunm.

Összesen: 49



VIII. osztály.

Osztálytanár: Sasl*<$.

Ács Albert ev. ref. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Ács Ferencz ev. ref. „
Bakos Gyula róm. kath. Szent-András, Békésm. 
Bechtold Fülöp ág. h. ev. Kiskér, Bács-Bodrogm. 
Bencsik József r. kath. Szent-András, Békésm.
Déri Ármin izr. Szarvas, „
Dimitrievics Péter gör. kel. Szabadka, Bács-Bodrogm. 
Ebner Gyula ág. h. ev. Tiszakürt, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Elefánt János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Enyedi Sándor ev. ref. Mezőtúr, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Eszes Emil r. kath. Szarvas, Békésm.
Faragó Jenő izr. „ „
Fehér Sándor r. kath. Szabadka, Bács-Bodrogm. 
Gajdács Gyula ág. h. ev. Tótkomlós, Békésm.
Gulwein Fülöp ág. h. ev. Feketehegy, Bács-Bodrogm. 
Heiler Nándor r. kath. Gyoma, Békésm.
Jámbor István r. kath. Szabadka, Bács-Bodrogm. 
Jeszenszky János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Karkus János ág. h. ev. Tótkomlós, „
Klein Aladár izr. Öcsöd, „
Kollár Iván ág. h. ev. Szarvas, „
Kroitor Antal gör. kel. Szászkabánya, Krassó-Szörénym. 
Landler Béla ízr. Szarvas, Békésm.
Litzmann Pál izr. Budapest, Pestm.
Lónyai János r. kath. Tápió-Szele, Pestm,
Lukács Jenő róm. kath. Istvánvölgy, Torontálm.
Marsai Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Nagy Pál r. kath. Magyar-Pécska, Aradm.
Nuszbek Lajos r. kath. Gyula, Békésm.
Pám Márkus izr. Szemajatics, Oroszország.
Placskó Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Popjak György ág. h. ev. „ „
Schriffert Ferencz r. kath. Gyula, „
Silberstein Gyula izr. Szarvas, „
Silberstein Sándor izr. P.-Szopókás, Pest m.
Slajeho Sámuel ág. h. ev. Szarvas, Békésm.



Szakái Antal ev. rcf. Szentes, Csongrádin.
Székely Mihály ág h. ev. Szarvas, Békésm.
Tajber Oszkár r. kath. ,. „
Tamasdán István gör. kel. Pécska, Aradm.
Terényi György ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Vidákovics János r. kath. Szabadka, Bács-Bodrogm.
Zvarinyi János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

MAGÁNTANULÓ:

Novák József r. kath. Nagy-Várad, Biharm.
Összesen : 44. 

Végösszeg : 412.
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Gt íantárgval  ̂ vázlata.
Az államilag segélyezeti szarvasi főgymnasium az állami ta

nítási tervezet alapján oldotta meg ez évben is azt a didaktikai 
feladatot, melyre mint tanintézet fogalmánál és az állammal kötött 
segélyezési szerződés erejénél fogva kötelezve van. Ez magyará
zatát adja annak, hogy a gymnasium egyes osztályaiban fokozatos 
egymásutánban minő tantárgyak kerültek elő. A tanítás menetének 
vázlatos képe következő.

ill.

A) Egyetemesen kötelező tantárgyak:
I. o sz tá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. Biblia: Ó-szövetségi történetek emlé
kelése, erkölcsi tanulságok; egyes könyvek alkalmas szakaszainak 
olvastatása, magyarázása, tekintettel az uj-szövetségi eszmekörre. 
Énekek. K. k. Bereczky: Bibliaismertetés. Tauár: Melis.

2. M agyar, heti 5 óra. Kk. Szinnyei: Magyar nyelvtana és 
Olvasókönyve I. rész. Nyelvtanból: egyszerű és bővített monda
tok ; mondat- és beszédrészek; igeragozás, névragozás ; hangtan 
elemei; helyes irás. Olvasmányok : mesék, mondák, történet, föld
rajzi és népéleti rajzok. Versek könyvnélkül. Havonként két írás
beli dolgozat. Tanár: Udvardy.

3. L atin , heti 6 óra. Nyelvtanból a főnév, melléknév és névmások 
ragozása, a fokozás, a számnevek. A cselekvő ige és sum segédige 
hajlitása ; mindenütt a rendhagyó alakok mellőzésével. Az olvasó
könyvből 38 gyakorlat latinról magyarra és magyarról latinra. Ha-
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vönként két Írásbeli dolgozat. Kk. Dávid István : Rövid latin nyelv
tan és rövid latin olvasó és gyakorlókönyv I. r. Tanár: Saskó.

4. F öldrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapismeretek. Tájékozó
dás a szabadban és a földgömbön, térképolvasás. A magyar szent 
korona országainak részletes leírása a következő sorrendben: 
Budapest, Magyarország alföldjei, dombos és hegyes vidékeinek 
fekvése, alakja, nagysága, felülete, vízrajza, éghajlata, talaja és 
terményei (növényei, állatai), lakosai foglalkozás és életmód sze
rint, helységei. Kísérletek térképvázlatok készítésében. Kk. Vitális 
István: Földrajz I. rész és Kogutovicz Manó-féle Iskolai Atlasz. 
Tanár: Plenczner Lajos.

5. T erm észe tra jz , heti 2 óra. Ősszel: Közönségesebb gyü
mölcsformák taglalása és csoportosítása (Szilva, baraczk, mandula, 
mogyoró, dió, alma, körte, szőlő, czitrom, narancs). Házi állatok 
(Kutya, ló, szarvasmarha, juh, disznó). Télen : a közönsé
gesebb fenyők. Az ember lakása közelében, a mezőn és er
dőn élő emlős állatok. (Egér, görény, denevér, vakond sün, hör
csög, nyúl, róka, öz, szarvas). Tavasszal: házi szárnyasok (Tyúk, 
kacsa, lúd). Egyes tavaszkor virító növények (Ibolya, árvácska, 
nőszirom, nárczis, boglárka, májusi gyöngyvirág, primula, holtcsa
lán, tulipán). A növény szervei. Kk. Szterényi Hugó : Természet
rajz I. r. Tanár: Plenczner Lajos.

6. M en n yiség tan , heti 4 óra. A négy számolási művelet 
egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. A hazai pénz- 
rendszer, hosszúság-, súly-, terület- és ürmcrték ismertetése. Idő
számítás. Kk. Gerevich—Orbók : Számtan. Tanár : Sulek.

7. R ajzo ló  m értan , heti 3 óra. A pont, vonal és szögekről. 
Három, négy és sokszögű idomokról általában és részletezve külön- 
külön. A kör. Idomok kerülete és területe. Idomok hasonlósága és 
egyenlősége. Az elmélettel kapcsolatban mértani és diszitményi 
rajzok készítése a tanár táblai elörajzolása után. Kk. Horti H .: 
Rajzoló geometriája. Tanár: Sziráczky.

8. Szépírás, heti 1 óra. Kis- és nagybetűk írása; folyóírás, 
ütemírás szépirási mintalapok után. Tanár: Sziráczky.

II. osztá ly .
1. V allás, heti 2 óra. Biblia : új-szövetségi történetek, be

szédek emlékelése. Kiváló szemelvények olvastatása, magyarázása 
utalással az ó-szövetségi eszmekörre. Apostoli levelek ismertetése 
kapcsán egyes dogmatikus szakaszok enilékclése és magyarázása,
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tekintettel az egyházi felfogásra. Énekek. Kk. Bercczky: Bibliais
mertetés- T anár: Melis.

2. M agyar, heti 5 óra. Határozók részletesen. Összetett 
mondat: mellé- és alárendelt mondatok fajai. Szórend, szóössze
tétel és szóképzés főbb szabályai. Prózai olvasmányok és költe
mények könyvnélkül. Kéthetenkint írásbeli iskolai és házi dolgozat 
a végzett tananyag köréből. Kk. Szinnyei József : Iskolai magyar 
nyelvtana II. rész és Magyar olvasókönyve 11. rész. Tanár: Wün- 
schendorfer.

3. L a tin , heti 6 óra. Kk. Dávid István : Rövid latin nyelv
tana és rövid latin olvasó és gyakorlókönyve I. r. Az alaktan is
métlése és befejezése. A legszükségesebb mondattani szabályok 
alkalmi ismertetése. A szókincs bővítése. A szóképzés elemei. 32 
gyakorlat fordítva és fejtegetve. Kéthetenkint egy iskolai gyakor
lat. Tanár: Kutlik.

4. F öldra jz, heti 3 óra. Európa általános s államainak részle
tes leírása (Magyarországot kivéve) a következő sorrendben: fek
vés, alak, nagyság, felület, vízrajz, talaj, éghajlat, termények, lako
sok foglalkozása és életmód szerint, helységek. Ázsia és Afrika 
általános s országainak részletes leirása, éppúgy, mint Európánál- 
Térkép-vázlatok készítése. Kk. Vitális István II. és III. rész és 
Kogutovicz M.-féle : Iskolai atlasz. Tanár: Plenczner Lajos.

5. T erm észe tra jz , heti 2 óra. Ősszel: néhány ősszel virító 
növénynek leirása. Állattanból: majmok, tengeri emlősök, erszényes 
emlősök; az ember lakása közelében, mezőn, erdőn, vizen tar
tózkodó madarak; csúszó-mászó, kétéltűek, halak legnevezetesebb 
képviselőinek leirása. Puhatestűek: csiga, kagyló. Rovarok, pókok, 
százlábúak, rákok, férgek osztályába tartozó s vidékünkön élő 
legfontosabb képviselőinek tárgyalása. Tavasszal: néhány feltűnőbb 
gyümölcstermő, erdei fa és bokor, valamint egyes termesztett és 
vadon termő növény leirása élő példányokon. Növény- és rovar- 
gyűjtés. Kk. Dr. Szterényi H.: Természetrajz II. rész. Tanár: 
Plenczner Lajos.

6. M en n yiség ta n , heti 4 óra. Számolási rövidítések. Korlá
tolt pontosságú szorzás és osztás. Az egyszerű hármasszabály, 
olasz számolási mód. A százalékszámítás. Kk. Gerevich—Orbók : 
Számtan. Tanár : Neumann.

7. R a jzo ló  m értan , heti 3 ói a. Stereometria; a koczka, ha
sáb, gúla, szabályos testek. A henger, kúp és gömbről általában.
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ézen testek leírása és ábrázolása. Felszín és köbtartalom számí
tás. A testek hasonlósága és symmetriája. Kk. Horti H .: Rajzoló 
mértan. Tanár: Sziráezky.

8. Szépírás, heti 1 óra. Német írás. Kis- és nagybetűk írása, 
folyóírás, szépirási lapmínták után. Tanár: Sziráezky.

III osztá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. Az egyház fejlődése megalakulásától 
napjainkig kor- és jellemrajzokban különös tekintet tel a válságos 
időkre, főbb szereplőkre, rcndeletckre és törvényekre. A három 
nagy reformátor életének, működésének és tanainak bővebb is
mertetése. Énekek. K. k .: Bereczky. A kér. egyház rövid törté
nete. Tanár: Melis.

2. Magyar, heti 4 óra. A magyar hang-, szó- és mondattan 
rendszeres tárgyalása elemzéssel kapcsolatban. Költemények em
lékelése, tárgyi és alaki fejtegetése. Olvasmányok a magyar törté
net és szépirodalom köréből. Kéthetenként írásbeli dolgozat a 
tanultak köréből. Kk. Szörnyei József: Rendszeres magyar nyelv
tan és Olvasókönyv III. r. Tanár: Saskó.

3. Latin, heti 6 óra. Corneliusból 2 életrajz; Phaedrusból 8 
mese könyvnélkül is. Ezzel együtt a jambusi versmérték. Szótanu
lás és phrasisok gyűjtése az olvasmány kapcsán. Az egyszerű 
mondat s különösen a határozók. Ennek begyakorlására 39 ma
gyar s részben latin gyakorlat. Havonkint két iskolai dolgozat. 
Kk. Dávid István: Rövid latin nyelvtan és rövid latin olvasó- és 
gyakorlókönyv II. r. Székely István: Latin Olvasókönyv Cornelius 
Nepos és Phaedrusból. Tanár: Mocskonyi.

4. N ém et, heti 4 óra. Német hang- és alaktan. Fordítás né
metből magyarra és viszont. Havonként 2 Írásbeli dolgozat. Kk. 
Virányi Ignácz: Német nyelvtan és olvasókönyv. Tanár: Wün- 
schendorfer.

5. Földrajz, heti 2 óra. A leiró földrajzból: Amerika és Ausz
trália. A mathematika* és physikai földrajz alapismeretei. Kk. Vi
tális István: Földrajz, és Róth Arnold: A math, és pliys. földrajz 
elemei. Tanár: Neumann.

0. T örténelem , heti 3 óra. Magyarország története a mohá
csi vészig : hazánk a magyarok honfoglalása elölt, a magyarok 
őskora, a királyság megálapitása, az alkotmány kifejlődése, szer
vezkedés hűbéri alapon, a Hunyadiak kora, hanyatlás s a móllá
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csi vész. Kk. Dr. Szigethy Lajos : Magyarok története, I. Tanár: 
Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Az összetett hármasszabály.
Egyszerű és összetett kamatszámolás. Lerovat számolás, váltóle
számítolás. Határidő számolás. Arányos osztás. Elegyítés számolás. 
Lánczszabály. Éremszámitás. Kk. Gerevich—Orbók: Számtan.
Tanár: Sulek.

8. R a jzo ló  m értan , heti 2 óra. Három-, négy és sokszögek
ről ; ezen idomok szerkesztése, mérése és osztásáról; idomok át
alakítása. A körbe és kör körűi irt sokszögekről. Pythagoras tétele. 
Az elmélettel kapcsolatban szerkesztési gyakorlatok és nehány 
síkdiszítmény rajzoltattak. Kk. Horti H. : Rajzoló geometria. Ta
nár : Sziráczky.

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

ismertetése, tekintettel a választó tanokra. Ének. Kk. Bcrcczky: 
Kér. hit- és erkölcstan. Tanár : Melis.

2. M agyar, heti 4 óra. A stilus általános és különös tulaj
donságai ; verstan. A gyakrabban előforduló polgári ügyiratok 
szerkesztése. A „Toldi“ tartalma, szerkezete, nyelve. Kisebb pró
zai (elbeszélő, leiró, elmélkedő) olvasmányok fejtegetése. Arany 
„Toldi“-jából hét ének s nehány költemény emlékelve. Havonként 
két Írásbeli dolgozat a végzett tananyag alapján. Kk. Négyesy : 
Stilisztika és Arany—Lehr „Toldi“-ja. Tanár: Dr. Nemes.

3. L atin , heti 6 óra. Latin olvasókönyv Caesar, Curtius és 
Ovidius műveiből Szentimrei 1. és Székely István. Ovidius Átvál
tozások ez. művéből: A világ eredete, Lycaon és az özönvíz. Cae
sar De B. G. ez. mü I. és VI. könyvéből 15 fejezet. Az olvasott 
részek nagyobb részt könyvnélkül is. Ovidius, Caesar életrajza, 
műveik, a hexameter. A nyelvtanból kézikönyv: Dávid István Rö
vid Latin Nyelvtan II. kiadás. Összetett mondat. Szórend, szóta
gok mennyisége, Naptár. A rövid Latin olvasó és gyakorlókönyv
ből, szerk. Dávid István II. rész. 9 latin és 12 magyar gyakor
lat. Havonként két iskolai dolgozat. Tanár: Liska.

4. Német, heti 3 óra. Alaktani ismeretek ismétlése és kiegé
szítése ; a syntaxis elemei. Szórend. 26 gyakorlat fordítása német
ből magyarra és viszont; elemzés. Emlékelve két vers. Könnyű 
beszédgyakorlatok a fordított anyag alapján. Havonként két Írás
beli dolgozat. Kk. Virányi Ignácz: Német nyelvtan és olvasókönyv. 
Tanár: Dr. Nemes.
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5. Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohá
csi vésztől 1867-ig: az ország szétszakadása ; a szabadságharczok; 
a királyával kibékült nemzet a haladás útján; a mai Magyaror
szág megalakulása. Továbbá hazánk jelen állapota: természeti, 
közgazdasági, népességi, mivcltségi viszonyai; alkotmányos szer
vezete ; Horvátország; a közösügyek ; Ausztria. Kk. Dr. Szigethy 
L. Magyarok története II. Tanár : Sárkány.

6- M en n yiség tan , heti 3 óra. Bevezetés az algebrába. A 
négy alapművelet egész és tört számokkal A hatvány fogalma, 
a többtaguak négyzete és köbe. Elsőfokú egyenletek egy ismeret
lennel; arányok. K. k. Mocnik—Schmidt „Algebra“. Tanár: Neu
mann.

7. N övén ytan , heti 3 óra. Az őszi flóra kiválóbb képviselői. 
A növények külső tagoltsága. A biológiai anyag megértésére szük
séges chemiai ismeretek röviden. A növények szövet- és élettana. 
Az osztályozás elvei : Linné-rendszere és a természetes rendszer 
s ennek keretében a növények négy köre. Növénygyüjtés. K. k. 
Dr. Szterényi Hugó : Növénytan a gymn. IV. oszt. számára. Ta
nár : Plcnczner Lajos.

8. R ajzo ló  m értan  heti 2 óra. A körre vonatkozó feladatok. 
Elypsis, parabola, hyperbola tulajdonságai, szerkesztése és érintő
iről. Síkdiszitmények rajzolása fali és kézi lapminták után. K. k. 
Horti H .: Rajzoló mértan. Tanár: Sziráczky.

V. osztá ly .

1. Vallás, heti 2 óra. A biblia könyveinek rendszeres ismer
tetése, eszméinek hit- és crkölcstani fejtegetése, összehasonlítása 
megfelelő szakaszok alapján. Dogmatikus szakaszok olvastatása 
és megbeszélése. Énekek. K. k. Bereczky : Bibliaismertetés. Tanár: 
Melis.

2. M agyar, heti 3 óra. Szerkesztéstan. Történetírás, szónok
lat, értekezés, leírás, levél tárgyalása megfelelő olvasmányokkal. 
Költői olvasmány : V. László, Walesi bárdok, Szondi két apródja, 
Tetemre hívás, Zách Klára, Báthori Erzsébet, Szép Lenka, Kádár 
Kata. Mindezek könyvnélkül is. A ballada és románcz. Szerkezet 
és előadás. Havonkint 1 Írásbeli dolgozat. K. k. Riedl : „Rheto-
rika“ és Greguss—Beöthy: „Magyar balladák“. Tanár: Wünschen- 
dorfer.

3. Latin, heti 6 óra. K. k. M. Túlin Ciceronis orationes se-



lecta e XTII. ed. St. David. Szemelvények Ovidiusból ed. Csengerí 
János dr. Cserny— Dávid: Latin stílusgyakorlatok 1. r. 5-dik ki
adás. Ciceróból Oratio pro Arehia. De imp. Cn. Pompeii. Ovidius
ból: A világ teremtése. Niobe. Daedalus és Icarus. Philemon és 
Baucis. Róma alapitása. Rémus halála. A rómaiak és sabinusok 
kibékülése. Romulus megdicsőülése. Gabii elfoglalása. Ardea os
troma. A fogadás. A regifugium. A Fabiusok veszte. Újév napja, 
Janus. Feralia. Caristia. Terminalia. Liberalia. Qrinquatrus ma- 
iores. Cerialia. Quinquatrus minores. Árion. Havonkint 2 iskolai 
dolgozat. Tanár : Kutlik.

4. G örög , heti 5 óra. Nyelvtan: a) Az attikai nyelvjárás 
alaktana a „mi“ igékig, b) Olvasmányéi kisebb elbeszélések. Ha
vonkint két iskolai dolgozat. K. k. Curtius—Ábel—-Pozder: Görög 
nyelvtan. Schenkl—Ábel—Vajda: Görög elemi olvasókönyv.Tanár: 
Kutlik.

5. Igém et, heti 3 óra. K. k. Herder: „Cid“, Kleist: „M. Kolil- 
haas“ ez. elbeszélése és Endrei: „Stílus-gyakorlatok“. 12 románcz 
fordítása, magyarázata; Kohlhaasból az I., IT., HL, IV. és XI. 
rész fordítása; Endreiből 10 magyar szövegnek németre fordítása. 
Ezzel kapcsolatosan Kleist H. és Herder élete. Kéthetenkint egy 
iskolai írásbeli dolgozat. Tanár : Wünschendorfer.

6. T ö r té n e le m , heti 3 óra. Az ó-kor története: a keleti né
pek u. m. Egyptom, Babylon, Assyria, Paleslína, Phoenicia, Perzsia; 
Görögország és Macedonia s a római birodalom 476-ig Kr. u. K. 
k. Dr. Szigethy L.: Egyetemes történet, I. Tanár: Sárkány.

7. M en n yiség ta n , heti 3 óra. a) Algebra: Elsőfokú egyenle
tek több ismeretlennel. Négyzetgyök és a másodfokú egyenlet 
megoldása. Köbgyők. Számolás gyökmennyiségekkel, b) Geometria: 
Az egyenesek fekvése a síkban. Síkidomok összevágása, hasonló
sága és területe. K. k. Mocnik—Schmidt: „Algebra“, Lutter : 
„Mértan“. Tanár : Neumann.

8. Á lla tta n , heti 3 óra. Általános állattan. Az állati test 
szerkezete és élete, tekintettel az emberre. Az állati szervek és 
szervrendszerek leírása. A hét állattörzs és főbb osztályaik, ille
tőleg rendjeik, kiváló tekintettel a Magyarországon élő közönsége
sebb, vagy fontosabb fajokra és földrajzi elterjedésükre. K. k. Dr. 
Szterényi Hugó : Állattan az V. osztály számára. Tanár; Plencz- 
ner Lajos.

0, Görögpótló magyar, heti 8 óra. Görög és magyar epika 
és történetírás. Homeros Jlíasának és Odysseájának tartalma és
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fejtegetése. Magyar epikusokból: Gyöngyösi Murányi Venus-a, gr. 
Zrínyi Miklós Szigeti veszedelme. A görög mythologia főbb voná
sokban. Történetírás. Herodotos művének szemelvényes ismerte
tése. Magyar történetírókból: gr. Bethlen, Kemény, Cserei élete 
és irodalmi méltatása. Műveikből szemelvények. K. k. Kempf: Ho- 
meros Iliása és Odysseája. Geréb: Szemelvények Herodotosból. 
Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv I. Gr. Zrínyi Miklós : Szigeti 
veszedelem. Tanár : Saskó.

10. G örögpótló  ra jz , heti 2 óra. Testek rajzolása természet 
után ; a távlattan alaptételei a testeknél; a fény és árnyék föl
keresése és föltüntetése. Stilizált levelek és virágok rajzolása lap
minták után. Tanár : Sziráczky.

VI. o sz tá ly ,

1. V a llá s , heti 2 óra. Az anyaszentegyház története tekin
tettel a tan, istentisztelet és alkotmány fejlődésére. Kiválóbb ala
kok s nevezetesebb áramlatok jellemzése és méltatása. Ének. K. 
k. Bereczky: A kér. egyház története. Tanár : Melis.

2. M a g ya r, heti 3 óra Széptani alapfogalmak; művészetek 
és osztályozásuk; verstan és költeménytan megfelelő olvasmá
nyokkal. Coriolánus részletes tárgyalása a dráma szerkezetének 
megismerése céljából. Havonként írásbeli dolgozat. K. k. Kapossy : 
„Magyar poétika“. Tanár: Udvardy.

3. L a tin , heti 5 óra. Liviusból: Szemelvények a II., III., IV- és 
XXL, könyvből. K. k. Kalmár Elek : Titus Lívius római történeté
ből szemelvények. Vergiliusból: Az Aeneis I. könyve egészen, a
II. könyvből 198—338., 526-804 sorok; IV. könyvből: 219-705 
sorok. K. k. P. Vergilii Maronis Aeneis ed. Geyza Némethy. For
dítás időnként magyarból latinra Cserny—Dávid : Latin Stílusgya
korlatok II. rész  ̂ V-ik kiadásából. Havonként 2 iskolai dolgozat, 
minden harmadban legalább egy latinról magyarra. Tanár: Liska-

4. Görög, heti 5 óra. Az attikai alaktan befejezése; a mon
dattan legfontosabb részei az olvasmányokkal kapcsolatban. Az 
olvasókönyvből 40 gyakorlat Xenophonból négy szakasz s Xen. 
élete és művei. Havonkint 2 iskolai dolgozat. K. k. Curtius—Ábel — 
Pozder: Görög Nyelv- és Mondattan. Schenkl— Ábel—Vajda: Gö
rög Elemi Olvasókönyv. Schenkl—Elischer; Xenophon Khresto- 
mathía. Tanár: Mocskonyi.

5. Német-nyelv, heti 3 óra. K. k Heinrich : Német balladák
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és románczok“ és „Német olvasókönyv“ II. r. Endrei: Stílusgya
korlatok. A ballada elmélete és történeti fejlődése. Bürger, Goethe, 
Schiller élete. Költői olvasmány: Bürgernek egy, Goethének 8, 
Schillernek 7 balladája, ezek mellett 9 prózai olvasmány és for
dítási gyakorlat. Havonkint két írásbeli dolgozat. Tanár: Wün- 
schendorfer.

6 T örtén elem , heti 3 óra. Az előző évben tárgyalt középkor 
átismétlése s egyes müveltségtörténeti részletek kiegészítése után 
az újkor első időszaka 1648-ig: a renaissance, a felfedezések, a 
reformatio és ellenreformatió. K. k. Dr. Szigethy L : Egyetemes 
történet, II. Tanár: Sárkány.

7. M en n yiség ta n , heti 4 óra. a) Algebra : A hatványozás 
általánosítása. Briggs-féle logarithmusok és alkalmazásaik. Az 
arithmetikai és végesgeometriai haladvány. b) Geometria: A köb 
kerülete és területe. Goniometria; trigonometria. K. k. Mocnik— 
Schmidt: „Algebra“, Lutter: „Mértan“ és Lutter: „Logarilhmu- 
sok“. Tanár : Neumann.

8. N ö v én y ta n , heti 3 óra. Az átmeneti új tanterv szerint 
ugyanaz, mint a negyedik osztályban. Tanár: Plenezner Lajos.

9. G ö rögpó tló -m agyar , heti 3 óra. Az irodalomtörténet tár
gyalása az epika és dráma kivételével. Görög lira kapcsolatban a 
magyar lira ismertetésével. Sophokles Antigonéjának részletes tár
gyalása. K. k. Jebb: „Görög irodalomtörténet“, Kincs Gyula: 
„Szemelvények a görög és magyar lírából“ és „Antigone“. Ta
nár : Udvardy.

10. G örögpótló  ra jz , heti 2 óra. Testcsoportok rajzolása 
természet u tán ; az árnyékolás irónnal, kréta és tussal szürke mo
dorban. Sikdiszitmények rajzolása minták után. Tanár: Sziráczky.

VII. o sztá ly .

• 1. V allás, heti 2 óra. A magyar protestáns egyház története 
megalakulásától napjainkig. Főbb alakok vallási, nemzeti és poli
tikai jellemzése. Törvények és rendclctek olvastatása és magya
rázása ; kiválóbb egyházi mozgalmak ismertetése és méltatása. 
Autonómia s a szokásos visszaélések (kyriasmus). Ének. K. k. 
Balizfalvy: A m. protestáns egyház története. Tanár : Melis,

2. Magyar, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom történeti 
ismertetése Kisfaludy Károlyíg, Beöthy Zs. kézikönyvének I. r.
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alapján. Ezzel kapcsolatban irodalmi olvasmányok. Havonként 
írásbeli dolgozat. Tanár: Udvardy.

3. Latin, heti 5 óra. Fordítva és magyarázva Vergilius Ae
neis III. egészen, V. szemelvények, VI. 1—354 és szemelvények; 
SalliHtius Jugurtha c. 1 — 56; Cicero Pro Sulla 1—10. A mon
dattani sajátságok folytonos megfigyelése. Római irodalomtörténet 
Vergilius’g ; régiségtanból az államrégiségek. Havonként két Írás
beli dolgozat: fordítás latinból magyarra és viszont. K. k. Verg. 
Aeneis, ed. G. Némethy; M. T. Ciceronis Orationes selectae XIII. 
ed St. Dávid; Cserép: Római régiségtan és irodalomtörténet. 
Hittrich : Sallustius Jugurthája. Tanár : Dr. Nemes.

4. Görög, heti 5 óra. Az ión nyelvjárás alaki külömbségei. 
Megfelelő tárgyi bevezetés után az Odysseiából a 3., 5., 9. c., e., 
f.. 11. és 19-ik, Hcrodotosból 5., 6., 7., 9. és 10-ik szemelvény. 
Havonkint két iskolai dolgozat. K. k. Csengeri János: Homeros 
Odyssoia. Dávid István : Herodotos Művéből Való Szemelvények. 
Tanár: Mocskonyi.

5. Német, heti 3 óra. A német irodalom ismertetése a re- 
formáczióig nagy vonásokban. Olvasmányul egy dráma. Stílusgya
korlatok részint a végzett tananyag köréből, részint gyakorlati 
könyvből. K. k. „Heinrich Lehr und Lesebuch“ III. r., Lessing : 
„Minna von Barnbelm“ és Dr. Schack fordítási gyakorlatai. Tanár : 
Udvardy

6. T ö rtén e lem , heti 3 óra. Az újkor története 1648-tól 
1871-ig: az absolutismus s a forradalmak kora. Az európai és 
amerikai államok jelenkori közgazdasági, népességi s politikai vi
szonyainak ismertetése. K. k. Szilágyi Sándor: Egyetemes törté
net, 111. és Varga Ottó : Politikai földrajz. Tanár : Sárkány.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. a) Algebra: A kamatos kamat 
és járadékszámítás. A végtelen geometriai haladvány kapcsolatban 
a szakaszos tizedes törtekkel. A másodfokú egyenlet elmélete. A 
másodfokú függvény szélső értékei, b) Geometria: A pont coordi- 
nátái. Két pont távolságának kiszámítása. Egyszerűbb algebrai 
kifejezések graphikus ábrázolása. A stereometria legfontosabb té
telei. A hasáb, gúla, henger, kúp és gömb felszíne és köbtartalma. 
K. k. Mocnik—Schmidt: „Algebra“, Lutter: „Mértan“, Lutter: 
„Logarithmusok“. Tanár: Sulek.

8. Természettan, heti 4 óra. Mechanika, Hangtan, Fénytan 
(a fónyinterferenczia tüneményekig). K, k. Vágner Alajos; Physika. 
Tanár: Sulek.

6
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9. Görögpótló magyar, heti 3 óra. A görög irodalom tör
ténete, költészet, történetírás szónoklat Nagy Sándorig. Thukydi- 
des történeti művei s Demosthenes 3 olynthusi, I. Fülöp elleni 
beszéde. A magyar történetírás és szónoklat története. Budai 
Ézsaiás, Kölcsey Ferencz, Salamon Ferencz, Deák Ferencz élet
rajzai s műveikből való olvasmányok. Kézikönyvek : Schill Sala
mon : Görög irodalomtörténet Szilasi Mór : Szemelvények Thuky- 
didesből, Demosthenes beszédei Télfy—dr. Kempf—dr. Badics 
Ferencz: Magyar irodalmi olvasókönyvIII. rész II. kiadás. Tanár: 
Liska.

10. G örög-pótló  ra jz , heti 2 óra. Építészeti részletek, pár
kányok, edények rajzolása és árnyékolása szürke modorban 
tussal. Tanár: Sziráczky.

V III. osztá ly .

1. V allás, heti 2 óra. Hit és erkölcstan tárgyalása tekintettel 
a bibliára. Ének. K. k. Bancsó: Kér. hit- és erkölcstan. Tanár : 
Melis.

2. M agyar, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom története ; 
olvasmányok a fontosabb íróktól, különös tekintettel a művelődés- 
történeti, esztétikai és nyelvi oldalra. Havonkint egy házi dolgozat. 
K. k. Góbi Imre: A magyar nemzeti irodalom története. Tanár: 
Dr. Nemes.

3. L atin , heti 4 óra. Horatiusbái: több óda, 1 epodus, satira 
és az Ars poetica némi kihagyásokkal. Cicero: de officiis 1. köny
véből szemelvények. Tacitus: Annales I. könyvéből Augustus 
halála, Tiberius első évei. Római irodalomtörténet az ezüstkor 
végéig, különös tekintettel az olvasott Írókra. Havonként két 
Írásbeli dolgozat felváltva latinról magyarra és magyarról latinra. 
K. k. Hor. Flacci Opera omnia, Bartal-Malmosi. Cicero; De officiis
III. ed. Csengeri. Tacitus műveiből való szemelvények, Dávid- 
Pozder. Cserny-Dávid : Stílusgyakorlatok III. rész. Leffler Sámuel: 
Római irodalomtörténet. Tanár : Saskó.

4. Görög, heti 4 óra. Homeros Iliasa ! bő szemelvényekben
III. kiadás Csengeri János dr. szemelvények az 1. V. és XI. köny
vekből. Az llias tartalma a trójai mondakör. Szemelvények 
Platonból, Dr. Simon József Sándor. Euthyphron és Phaidonból 
vett szemelvények olvasva. A bölcsészet története Szókratész és 
Platónig, Szokrates védőbeszéde s Kriton ismertetve. — Sophokles
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Antigone Dr Csengerí János körülbelül 150 sor fordítva. Ezzel 
kapcsolatban a görög tragoedia és Komoedia rövid története. 
Havonként 2 iskolai dolgozat. Tanár : Liska.

5. N ém et, heti 3 óra. Fordítva és magyarázva Goethe 
Egmontja. Irodalomtörténetből a reformatio korszaka; Wieland, 
Herder, Lessing, Klopstock, Goethe, Schiller részletesen, 
lehetőleg németül. Havonkint írásbeli dolgozat. — K. k. Heinrich 
Tan- és olvasókönyve és Goethe-Bauer Simon Egmontja — Tanár ' 
Dr. Nemes.

6. T ö rtén e lem , heti 3 óra. A magyar nemzet története, fő 
tekintettel az állami élet fejlődésére, az őskortól 1867-ig. Befeje
zésül hazánk gazdasági, mivolődési és politikai jelen állapotának 
ismertetése. K. k. Dr. Mangold L. A magyarok oknyomozó törté
nete. Tanár: Sárkány.

7. M en n yiség ta n , heti 2 óra. a) Algebra: Kapcsolástan. 
Binomiális tétel. — Az algebra összefoglaló áttekintése, b) Geo
metria: A gömbháromszögtan cosinus tétele és ennek alkalmazása 
a geographiai helyek távolságának meghatározására. A geometria 
összefoglaló áttekintése. K. k. Mocnik-Schmidt „Algebra“, Lutter 
„Mértan“ és Lutter „Logarithmusok“. Tanár: Neumann.

8. T erm észe tta n  heti 4 óra. A fénytanból a fényinterferenczia 
tünemények. Hőtan. Elektromosság és mágnesség. A kosmographia 
elemei. K. k. Vagner Alajos : Physika. Tanár: Sulek.

9. G örög-pótló  m a g y a r , heti 2 óra. Görög viszonyok, történet
írók, szónokok, bölcsészek, művészek és dialogok. K. k. Dr. Geréb : 
Görög vallás és művészet. Schill: Görög irodalomtörténet. Alexan
der : Platon és Aristoteles szémelvények Tanár: Melis.

10. G örög-pótló  rajz, heti 2 óra. Figurális fej rajzolás ár
nyékolással, utóbb testrészek s végül teljes alakban lapminták 
után. — Ábrázoló geometriából: a gúla, hasáb, szabályos testek, 
henger, kúp és gömb. K. k. Dr. Fodor ábr. geometriája. Tanár: 
Sziráczky.

B.) Önkéntes tanulm ányok, vállalatok. E gyleti élet.

1. E gészség tan , heti 2 órában. Erismann k. k. nyomán. 
Kiváló gond volt fordítva az élelmiszerek hamisításának fölismerésére, 
a célszerű lakóházak és iskolák egészségügyi kellékeire, s a testi 
élet épségének megóvására és fentartására. Ezen önkéntes tantár
gyat tanulták a VÍI. és Vili. osztálybeliek közül 32-on„

b*
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2. A „Vajda“ önképzőkör 1902. szeptemberben szervezkedett. 
Az alakuló gyűlésen a gymnasium V—VIII. osztálybeli tanulói 
közül 123-an iratkoztak közreműködőkül. Ezen alakuló gyűlésen 
választotta meg az önképzőkör alelnök-titkárrá Székely Mihály 
Vili. o. jegyzővé Lukács Jenő Vili. o levéltárossá Zvarinyi János 
Vili. o. pénztárossá Zvarinyi Szilárd Vll. o. a „Zsengék“ szer
kesztőivé Szakáll Antal és Landler Béla Vili. o. könyvtárosokká 
Gutvvein Fülöp és Eszes Emil Vili. o. laptárosokká Líebmann 
Vilmos és Skrada János Vll. o. és ellenőrré Sipos Lajos Vll. o. 
tanulókat.

A kör összesen 21 rendes, hét nyilvános ülést tartott. A 
rendes üléseket a tagok munkálkodása foglalta le. E munkálko
dásnak eredménye: 56 szavalat, melyeknek elbírálása és ellen- 
birálata szintén az „Önképzőkör“ feladata volt. Volt 13 felolvasás 
és végül beérkezett 5 írásbeli (vegyest költői és prózai) munka, s 
az ezekre megirott 5 bírálat.

A két nyilvános ülés elsejét Vajda Péter emlékének szentelte 
a kör. A befolyt összeg a Vajda-emlék alapjára esett. A má
sikon 1848 márcz. 15 emléket ünnepelte a kör. Ez utóbbi 
nyilvános ülésünk bevételét részben a Szarvason felállítandó 
„Kossuth szobor alap“-hoz csatoltuk, részben pedig könyvtárunkat 
gyarapítottuk.

Márcz. 15-iki nyilvános ülésével kapcsolatban pályázatot is 
hirdetett a Kör egy költői és egy prózai munka megírására, s az 
elsőt saját pénztárából, a másodikat ngs. Haviár Dániel ügyvéd 
és felügyelő úr adományából 10—10 koronával jutalmazta. A 
költői munka diját Zvarinyi Szilárd Vll. o. a prózaiét Lukács 
Jenő Vili. o. tanuló nyerte el.

A „Zsengékének az idén 67 előfizetője volt, tehát idáig a 
legtöbb példányban jelent meg e vállalat. A megjelent 7 szám 
közölt 38 prózai és költői munkát vegyesen. A „Zsengék“ saját 
vagyona 42'86 K.

A „Körnek“ takarékokban elhelyezett vagyona pedig 21L55 
K. — A könyvtárban van az idei szaporodással (21 mü): 693 
mü 1081 kötetben.

3. Franczia nyelv tanulására ez évben is kínálkozott alkalom. 
Azonban többszöri hirdetés dacára oly kevés önkéntes vállalkozó 
tanuló jelentkezett, hogy a tanfolyamot megindítani nem látta 
érdemesnek a szaktanár. Ezen körülmény nem az érdeklődés



— 69 —

hiányára, hanem inkább a közepes tehelségü tanulók túlterhelte- 
tésére hárítandó.

4. G y o rsírá s , két csoportban heti 1—1 óra kezdők és haladók 
számára. 24 kezdő és 11 haladó tanuló tanulta a levelező gyors
írást, illetőleg a vilairást a Gabelsberger-Markovics módszere 
szerint, kézikönyvül használván Forrai Soma Levelező gyorsírását 
és Vitairását. Évi tandíj volt 8 korona. A gyorsírók köre járatott 
szaklapokat, rendezett házi versenyt és tagja volt a fővárosi 
országos egyesületnek. A körnek egyes buzgóbb tagjai részt vettek 
és dicsőséget szereztek a budapesti és pápai országos gyorsíró- 
versenyen. Tanár: Saskó.

5. A tan u lok  dalosköre  (Cantus) ez évben 115 önkéntesen 
vállalkozókból szervezkedett vegyes karrá és mint ilyen heti 3 
órában gyakorolta az összhangzatos éneklést. A betanult énekek 
gyűjteménye a következő : „Svéd hajós dal“ Bellmann-tól. „Dalár 
induló“ Abt F.-től. „Viharban“ Dürner-töl. „Nemzeti dal“ Makaitól. 
„Gyász dal“ Benka Gy. átiratában. „Népdalegyveleg“ Állaga G. 
átiratában. Tanár: Lévius.

6. Szabadkézi rajzra 8 tanuló járt, heti 2 órában, ezek 
évi díjban fizettek 12 koronát- Tanár: Sziráczky.

7. Disztornászok 80 főnyi csapata a május 26-án tartott 
majálison mutatta be gyakorlottságát a mászásban, függeszkedésben 
és síkfutásban és a játékok különböző nemeiben. A verseny 
győztesei az „Évi események“ czimű fejezetben vannak alább 
felemlítve.

8. Tanulók segélyegylete. Alakuló közgyűlését 1902. szept. 
9-ikén tartotta meg Sárkány Imre tanár elnöklete mellett, melyen 
megválasztotta tisztviselőit, még pedig jegyzővé Kollár Iván Vili., 
gondnokká Gutwein Fülöp Vili., pénztárosokká Demeter István és 
Skrada János Vll. oszt. tanulókat; továbbá az egyes osztályok 
saját kebelökből 3—3 választmányi tagot választottak. A választ
mány háromszor tartott ülést (1902. okt. 1. és 30. s 1903. jan. 
31.). Ezeken határozott a segélyzés végett beadott kérvények 
felett, mely határozatai értelmében, a tanári kar jóváhagyása után, 
59 tanuló részesült 549 kor. segélyben, részint tan- és tápintézeti 
díjra, részint lakás és iuházatra; továbbá az egylet által beszer
zett szótárakból 14 darabot kölcsönzött ki 12 tanulónak a í. tan
évben való használatra. (A segélyzettek névsora alább a jótéte
mények közt.)

Az egylet jövedelmét rendes bevételei mellett kegyes adó-



tnányokal gyarapilották: Dobos Adolf táncztanitó úr 40 kor., Nagy 
Károly alatlyáni birlokos ur 20 kor, és Jeszenszky János ur 10
koronával. A kegyes adakozóknak, valamint a fővárosi Lampel- 
Wodianer könyvkiadó-ezégnek azon jótékonyságáért, hogy az 
egylet szótárbeszerzése alkalmával 10°/o engedményt tett s 0 db. 
szótárt díjtalanul adományozott, az egylet e helyen is hálás 
köszönetét nyilvánítja.

Az egylet f. é. bevétele junius hó 23-ig 1532 k. 69 f. 
kiadása 633 k. 14 f. volt; tőkésített vagyona 9218 k. 83 f.

9. A v ív á s t  a lefolyt tanév első harmadában heti két órában 
17 felgymn. tanuló tanúlta, kik 26 kardvivási leczke és felszerelés 
dijában 20 koronát fizettek fejenként. Tanár: Oláh M.

10. P ro tes tá n s  eg yh á zi f ió k -g y á m in té ze t. A kormányzóság 
évek előtt jóvá hagyta a tanulók körében szervezett egyházi 
gyámintézet, alapszabályait. Ezek irányadó és kötelező befolyása 
alatt ez iskolai évben is szervezkedett Udvardy Sándor tanár 
elnöklete mellett ezen egyesület. Pénzbeszedéssel megbízta az 
egyesület: Gutwein Fülöp és Kollár Iván Vili. o. Demcsák István
VI. Gutwein Ádám IV. o. és Szekera Pál II. o. tanulókat. 
Jegyzője az egyesületnek Székely Mihály VIII. o. tanuló. Választ
mányi tagok voltak Bechtold Fülöp és Szakái Antal a Vili. o. 
Zvarinyi Szilárd és Opauszky János a VII. o. Kottász Zoltán és 
Tárnok István a VI. o. Kutlik Sándor és Micsinay Dezső az V. o. 
Klein Henrik és Frcska Gyula a IV. o. Bechtold Gyöigy és Gabrinyi 
János a 111. o. Karancsy István és Krcsmárik Gyula a 11. o. Pokorny 
László és Oláh István az 1. o. tanulóit. Ezekhez a tanitóképzőből 
Hajdú Mihály IV. o. és Cziia Károly 111. o. tanulók csatlakoztak. 
Az egylet tartott egy alakuló, két rendes és két választmányi 
gyűlést. A protestáns egyházi és közművelődési érdekeket ez évben 
mintegy 300 koronányi összeggel segítette elő ezen egyesület. A 
részleteket lásd ez Értesítő Vll. czikkében.



A ianárefi. heh működéséről

a táblás kimutatás
fieo e iR cz ifi:
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S o r K T e v e l r
O s z t á ly o k ,  t a n t á r g y a k  s  a z

I. I I . I I I . I V .

1 B e n k a  G yu la
ig a zg a tó -ta n á r . — — — —

2
l\'u tlik  E n d re

r. tanár, o sz tá ly fő  V -ben — la t in  6. — —

3
L é v iu sz  E rn ő

bejáró s ta n ító k ép ző  r. t.
ö s sz lia n g z a to s  é n e k lé s  b e ta n ítá sa  

és v eze té se

4
L iska  J á n o s

r. ta n á r . O s z tá ly tó l V -ben — — — la t in  6

5
M elis  J á n o s
r. va liaotanár. v a llá s  2 v a llá s  ? v a llá s  2 v a llá s  2

6
M o c sk ó n y i J ó z s e f

r. tan ár , o sz ia ly to  l i l - b a n — — la t in  6 —

7
D r. N e m e s  B é la

r. tanár. — — —
m a g y a r  4  
n ém et 3

8
N eu m a n n  J en ő

r. tanár, o sz tá ly fő  11.
— m e n n y i

sé g ta n  a
fö ld r . 2 m e n n ) i-

sé g ta n  3

9
O láh  M ik ló s
r. torn atan ár. to r n a  2 to rn a  2 torna 2 torn a  2

1 0
P le n c zn e r  L a jo s

r. tanár, o sz tá ly lo  V I.
fö ld r . 3. 
term . 2.

fö ld r . 3 
term . 2 —

n ö v é n y 
ta n  3

1 1
S á l k á n y  Im re

r. tanár. — — tört. 3 tört. 3

1 2
S a s  kő  S a m u

r. tan ár , o sz tá ly fő  V ili . , la t in  6. — m a g y a r  4 —

1 3
S u le k  J ó z s e f

r ta n á r , o sz ta iy lö  a V II .
szám tan

4 —
szám tan

3 —

1 4
S z ir á c z k y  G yu la ,

r. rajztanai’.
rajz 3. 

szép írás  
i

rajz 3 
szép írá s 1 rnjz 2 rajz 2

1 5
b d v a r d y  S á n d o r

r. tanár, O sztálylő az I. m a g y a r  5 — — —

16 Wünschenderíer Aladár
h ely , tanár. — m a g y a r  5 német 4 —

Az osztályok h e ti  órái: 28 28 28 28
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ezekre eső heti órák Heti
órák JEGYZET

V. VI. VIÍ. V ili.
Ösz-

szege

— ' — — bölcsé
szet 3 3 Az 1. és 3-ik szám 

alattiak a tanítókép
zőben adnak több 

órát hetenkint.
latin 6 
görög 5 — — — 17

3* *) Mint önkéntes 
vállalkozás a vég

összegbe nincs 
bevéve.

— latin 5 görög
pótló 3 görög 4 18

vallás 2 vallás 2 vallás 2
vallás 2  
görög 
pótló 2

18

— görög 5 görög 5 — 16

— — latin 5 magyar 8 
német 3 18

mennyi
ségtan 3

mennyi- 
t égtan 4 — mennyi

ségtan 2 18

torna 2 torna 2 torna 2 torna 2 16

állattan il növény
tan 3 — 19

tört. 3 tört. 3 tört. 3 tort. 3 18

görög 
pótló 3 — — lntin 4 17

— —
mennyi
ségtan 3 
term. 4

termé
szettan 18

rajz 2 raj/. 2 rajz 2 rajz 2 20

—
magyar 3 

görög
pótló 3

magyar 3 
német 3 — 17 i

j
magyar 3 
német 3 német 3 — —

I
18

35 | 35 | 35 j 34 251 j .. V ‘ i



JKagvctr sfilfelactadnvol*.
V. osztá ly .

Tanár: Wünschendorfer.

1. V. László tartalma és szerkezete. 2. Definitiok. (Példák a 
meghatározásra) 3. Zrínyi Miklósnak, a költőnek halála (Olvasmány 
alapján). 4. Nyelvében él a nemzet. 5. Védelem P.’ J. számára 
(Méltatás). 6. A tavasz a feltámadás képe. (Elmélkedés.) 7. 
Arany J. „Ágnes asszony“ c. balladájának fejtegetése. 8. A 
szarvasi fögymnasium épülete. (Leírás). 9. A ballada tárgyának 
ismertetése néhány példa alapján.

VI. osztá ly .

Tanár: bdvardy.

1. Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. (Elmél
kedés). 2. A történet tanulásának haszna. 3. Petőfi „Pató Pál ur“ 
és „Magyar nemes“ ez. költeménye között való párhuzam. 4. 
Elmélkedés Bajza „A hit“ ez. költeménye alapján. 5. Hogy becsül
jenek bennünket, becsülnünk kell nekünk is embertársainkat. 6. 
Igazi szónoka csak szabad népnek lehet. 7. Petőfi „A gólya“ ez. 
költeményének aesthetikai jellemzése. 8. Petőfi „Kis Kúnság“-ának 
jellemzése.

VII. o sztá ly .

Tanár: Udvardy.

1. Légy szigorú magad megítélésében, s vezéreljen jóakarat

IV.



mások felett ítélvén. 2. A 1G. század irodalmi fellendülésének 
okai. 3. Mire intenek bennünket a lehulló falevelek? (szónoki b.).
4. A Zrinyiász compositiója. 5. A hazát nemcsak szeretni, de szol
gálni is kell. 6. Miben rejlik a testőrök fellépésének fontossága? 
7. Balladai műfordítás. 8. Az európai államok alakulása Napoleon 
háborúi következtében.

V il i ,  o sz tá ly .

Stilvezető: Dr. Nemes.

1. A honfoglaló magyarok miveltségc. 2. Mit köszönhet a 
magyar irodalom a reformációnak ? 3. Berzsenyi fohászkodásának 
elemzése. 4. A munka nemesit. 5. Gyöngyösy, Petőfi, Arany, 
Tompa Murányi Vénusza. 6. Mátyás király jelentősége mivelődés 
történeti szempontból. 7. A XVIII. században keletkezett költői 
iskolák hatása a nemzeti szellem fejlődésére.
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Taneszközök évi gyarapodása.
A., A íőgymnasiumi könyvtár.

Ábrái Lajos Az államilag segélyezett aradvárosi felső kér. isko
lával kapcsolatos internatus 1 k. 1 db.

Albrich Carl jun. Die Lehre von der Bewegungfester Körper, kin 
Unterrichtsgang auf hist. Grundtage 1 k. 1 k.

Aradi ág. h. ev. egyházközség 1902. évi jelentése 1 k. 1 drb.
Arany János munkái bev. Riedl Frigyes 1-11. k. 2 db.
Babies Kálmán Széptan vagy Aeslhetika 1 k. 1 db.
Bakos Sándor Elektromosság a gyakorlatban 1 k. 1 db.
Ballagi Béla Augier Furchambault családja 1 k. 1 db.
Berzsenyi Dániel Munkái bev. Váczy János 1 k. 1 db.
Béri Gyuláné Nagy Márton esete. Elb. Győry Elemér Az ezer

mester 1 k. 1 db.
Bernáth Lajos Protestáns iskoladrámák 1 k. 1 db.
Bierbranner Gusztáv A bács-szerémi ág. h. ev. egyházmegye 

monográfiája 1 k. 1 db.
Biki Ferencz Emlékkönyv 1 k. 1 db.
Borbély Sándor Emlékkönyv a siketnémák váczi orsz. kir. intézete 

100 éves fennállásának ünn. alk. 1 k. 1 db.
Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai Bars vár

megye 1 k. 1 db.
Brehm Alfréd Az állatok világa IV—V. 2 k. 2 db.
A budapesti Társaság 1 k. 1 db.
Budapesti VI. kér. áll. főgymn. értesítője 1901/2 1 k. 1 db.
C. Julius Caesar de „hello Gallieo“ szem. ed. Kempf József 1 k. 1 db.



Cholnoky Jenő A levegő fizikai földrajza 1 k. 1 db.
Csiky Gergely színmüvei bev. Vadnay Károly 1 k. 1 db. 
Czinkotszky Marion A csanád megyei régészeti és tört. társulat 

évkönyve 1902 111. k. 1 k. 1 db.
Czirbusz Géza dr. Magyarország a XX. század elején 1 k. 1 db. 
Czuczor Gergely költői munkái bev. Zoltvány Irén 1 k. 1 db. 
Debreczeni kereskedelmi intézet 1901/2 ért. 1 k. 1 db.
Dicey A. V. ford. Tárnái János átnézte Kantz Gyula Bevezetés 

az angol alkotmányjogba 1 k. 1 db.
Dunay Ferencz Átíró Hangrajz Phonetica Transcr. 1 k. 1 db.

„ „ Quo Vadis ? 1 k. 1 db.
Eötvös József br. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása 

az álladalomra 1-111. k. 3 db.
„ „ Kelet népe és a Pesti Hírlap. Reform. 1 k. 1 db.
„ „ Tanulmányok 1 k. 1 db.

Eperjesi áll. tanitónőképző intézet értesítője
Ezer magyar ifjú Nemzeti ideál (2 példány) 2 k. 2 db.
Fekete Gyula dr. Az iszákosság 1 k 1 db.
Ferenczy Zoltán A könyvtártan alapvonalai 1 k. 1 db.
Fináczy Ernő dr A magyarországi közoktatás története Mária 

Terézia korában 11. k. 1 db.
Frenyó Lajos A két Széchy Életrajza. Petry Gyuláné A szentlélek 

útja. Elb. 1 k. 1 db.
„ „ Dicső Elődök, Törpe utódok. Életrajz. Györy Elemér.

A király és a szegény anyóka Tört. rajz. Frany 1 k 1 db. 
„ ,. Ifjú Hitvallók tört. rajz. Petry Gyuláné Imádkoz

zunk 1 k. 1 db.
Friedung Henrik ford. Junius, átnézte dr. Hoffmann Frigyes. Harcz 

a német hegemóniáért 1859—1861 1 k. 1 db.
Gajdeczka József Maturitäts-Prüfungsfragen aus der Mathematik

1 k. 1 db.
Galgóczy Károly Kertészet kézikönyve 1 k, 1 dh.

„ „ Magyarország, a szerb vajdaság s temesi bánság
mezőgazdasági statistikája 1 k. 1 db.

Garay János Munkái válogatva kiadta : Ferenczi Zoltán 1 k. 1 db. 
Gassner J. M. Aus Sitte und Brauch der Mettersdorfer t k. 1 db. 
Gerlóczy Béla Kereskedelmi szakoktatásnak reformja és a pénz 

intézeti tisztviselők 1 k. 1 db.
Góbi Imre A magyar nemzeti irodalom története (2 példány)

2 k. 2 db.
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Gorrío Tóbiás f. Radó Antal zenésítette Ponchiellí Hamilear

Gioconda 1 k. 1 db
Gracza György Kossuth Lajos élete, működése és halála 11. k. 

1 k. 1 db.
Graetz L. Dr. Compendium der Physik 111. k. 1 k. 1 db.
Gratianus Egyházi jog kérdésekben és feleletekben 1 k. 1 db. 
Greguss Ágost Greguss Gyuláról emlékezés 1 k. 1 db.
Cs. Gnits Matild elbeszélései Pipacsok 1 k. 1 db.
Hanusz István A magyar haza föld és néprajzi jellem képekben 

1 k. 1 db.
Mokcsai Haraszthy Ágoston Utazás Éjszak Amerikában 2 k. 2 db. 
Heinrich Gusztáv Egyetemes Történet 1 k. 1 db.
Héjas Endre A léghajó a tudomány szolgálatában 1 k. 1 db. 
Hermann Ottó A magyar nép arcza és jelleme 1 k. 1 db. 
Homeros lliasa ford. Kemenes (Kempf) József 1 k. 1 db.
An. Horatius Flaccus müveiből szemelvények kiadta Wérth Gy. 

1 k. 1 db.
Horváth Lajos Három elbeszélés 1 k. 1 db.
Hunfalvy János Egyetemes történelem 1-111. k. 3 db.
Jelentés a Luther társaság működéséről 1901-ben 1 k. 1 db. 
Jelentés Magyarország selyemtenyésztése és selyemiparának álla

potáról 1901. 1 k. 1 db.
Jelentés Pest-P.-S.-Kis-Kun, Békés stb. vármegyék selyemtenyész

tésének állapotáról az 1901. évben 1 k. 1 db.
Kadlecsik János Karaffa Antal. Történeti elbeszélés 1 k. 1 db. 
Kalászok és Kévék Modern Anthologia 1 k. 1 db.
Kazinczy Ferencz műveiből bev. Yáczy János 1 k. 1 db.
Keleti Károly dr. A Balkán félsziget némely országai 1 k. 1 db. 
Keleti Márton elbeszélései Magányos emberek 1 k. 1 db. 
Késmárki m. kir. áll. szövő ipar szakiskola ért.
Kisfaludy Károly válogatott munkái Bev. Bánóczi József 1 k. 1 db. 
A kolozsvári benlakással összekötött keresk. ak. szerv, szabályzata 

1 k. 1 db.
Dr. Konkoly Thege Miklós Az ó-gyallai Csillagda és a m. kir.

Meteorologiai központi Observatorium fejlődése 1 k. 1 db. 
Kossuth Lajos Iratai IX. k. 1 k. 1 db.
König Gyula Az algebrai mennyiségek általános elméletének alap

vonalai 1 k. 1 db.
Koppe J. G. Galgóczy Károly föld mű vei esi és állattenyésztés 

I k. 1 db.
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Koós Ferencz A nagylelkűség példája 1 k. 1 db.
Korbuly Mihael Kritische Studien 1 k. 1 db.
Koren Pál Jézus csodái. Magyarázatok elmélkedéssel 1 k. 1 db.
Kossuth Lajos munkáiból bev. Kossuth Ferencz 1 k. 1 db.
Kossuth Lajos válogatott munkái bev. Kossuth Ferencz 1 k. 1 db.
Kozma Andor Vallásos költemények 1 k. 1 db
Kovács Sándor Zay Amália bárónő. Egyhtört. kép 1 k. 1 db.
Kölcsey Ferencz munkái bev. Angyal Dávid 1 k. 1 db.
Lévay József, Torkos László, ifj. Porkoláb Gyula Vallásos Lant 

I k. 1 db.
Madách Imre válogatott munkái bev. Palágyi Menyhért 1 k. 1 db.
A magyar filozófiai Társaság közleményei 1 k. 1 db.
A magyar korona országainak helységnévtára 1902. 1 k. 1 db.

„ „ „ külkereskedelmi forgalmának havi
eredménye 2 k. 2 db.

„ „ „ 1901. évi külkereskedelmi forgalma
111. k. 1 k. 1 db.

A m. kir. orsz. mcteorologiai és földmágnességi intézet évkönyvei 
1897. 1899, és 1900 évf. 3 k. 3 db.

Magyar Statisztikai évkönyv 1901-re uj folyam IX. 1 k. 1 db.
A magyar Tanítók országos takarék és hitelszövetkezete alap

szabályai 1901. 1 k. 1 db.
A magyar Tanítók országos takarék és hitelszövetkezete 1. évi 

jelentése és zárszámadása az 1901'902. évről 1 k. 1 db.
A magyar Tanítók orsz. t. és h. Ügyköréről tájékoztató 1 k. 1 db<
Magyarország Tiszti Czim- és Névtára XXII. évf. 1903. 1 k. 1 db.
Marczali Henrik dr. Nagy képes világtörténet X. 1 k. 1 db.
Dr. Márki Sándor Egyetemes történelem 11. rész. 1 k. 1 db.
Márkus Dezső dr. 1902. évi törvényezikkek és pótlások az 

1833—1901. évi törvényekhez 2 k. 2 db.
Masznyik Endre dr. Luther arany mondásai 1 k. 1 db.
Masznyik Endre dr. Pál apostol 11. k. 1 k. 1 db.
Maurer János A tornázás története ált. előismeretei és módszer

tana 1 k. 1 db.
Mezőtúri m. kir. áll. felsőbb leányiskola ért.
Móczár Elemér dr. A magyar áll. tisztviselők nyugdíjazásának tör

ténete és a nyugdíjtörvény magyarázata 1 k. I db.
Nagy József A polgári iskolai tanárok czime és társ. helyzete 

1 k. 1 db.
Némethy Géza Vergilius élete és müvei 1 k. 1 db.



80 —

Numzmatíkai Közlöny szerk. Gohl Ödön 1 k. 1 db.
A m. numizmatikai társulat alapszabályai 1 k 1 db.
Az országos m. képzőművészeti társulat 1899-1900. évi Téli 
Kiállítására Tárgymutató 1 k. 1 db.

„ „ 1900 évi tavaszi kiállítására tárgym. 1 k. 1 db.
?! » H » H ?? » 1 k. 1 db.
„ „ 1900/1 évi téli kiállításába tárgym. 1 k. 1 db.

Pálfy József A keresztény anyaszentegyház rövid története 1 k. 1 db. 
F. Palmier után Halasi Gőzön Gyula A szent föld lovagja tört

regény 1 k. 1 db.
Paulus Diaconus f. Gombos Albin dr. A longobardok története 

1 k 1 db.
Pápai állami tanítóképző értesitője
Pápai róni. kath. hitközség isk. értesitője
Pecz Vilmos dr. Ókori Lexikon XIX. füzettől XXIV. füzeiig
Pékár Károly A filozófia története 1 k. 1 db
Pesti ág. h. ev. vallástanitásról jelentés az 1901/2. évről 1 k. 1 db.
Péterfy Jenő összegyűjtött munkái 11. k. 1 k. 1 db.
Petrik Géza Magyar könyvészet 1 k. 1 db.
Platon munkái ford. Hunfalvy Pál 1 k. 1 db.
Putszky Ferencz Deák Forencz Jellcmrajz 1 k. 1 db.
Rákosi Viktor Elnémult harangok 1 k. 1 db.

„ „ Galambos Pál naplója. Jobbadán Amerikában 1 k. 1 db.
„ „ Kóborlások itthonn meg idegen földön 1 k. 1 db.
„ „ Polgárháború 1 k. 1 db.
„ „ Sipulusz Humoreszkjei 2 k. 2 db.
„ „ Sipulus Humoros elbeszélései 2 k. 2 db.

Ráth György Az iparművészet könyve 1 k. 1 db.
Reviczky Gyula összes költeményei bev. Koroda Pál 1 k. 1 ds. 
Rubinyi Mózes dr. Két tanulmány a nyelvészet s a nyelvművelés 

történetéből 1 k. 1 db.
C. Sallustii Crispi Calilina ed. Josephus Walz 1 k. 1 db.
Sand György ford. Greguss Ágost Antonia, regény 1 k. 1 db. 
Sass János Gabonaszemek az életnek kenyeréhez 1 k. 1 db.
Sassi Nagy Lajos A  XX. század igazi népnevelői 1 k. 1 db. 
Schiller költeményei ford, és bev. Dóczy Lajos 1 k. 1 db. 
Schlandt Heinrich Der menschliche Körper 1 k. 1 db.
Schmidt József Latin-Magyar zsebszótár 11. M. L. 1 k. 1 db.

» n f f  n  n » l k .  1 db’
Sebestyén Gyula dr. A regősök Magyar népk. gyűjt. 1 k. 1 db.
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Sebestyén Gyula dr. Regős énekek Magyar népk. gyűjt. 1 k. l .d .  
Selyemtenyésztök naptára az 1902—1903. tény. évre 3 évf. (3 

példány) 3 k. 3 d.
Selyemtenyésztési utasítás k. a m. k. főldmiv. min. (3 példány) 

3 k. 3 d.
Símonyi Zsigmond A Magyar szórend 1 k. 1 d.

„ „ Az új helyesírás 1 k. 1 d.
„ „ Tréfás népmesék és adomák. 1 k. 1 d.

Southei Robert Nelson életrajza f. Reményi A. 1 k. 1 d.
Sturm K. K. Kochány s Bohlm w Raunych Hodináth 1 k. 1 d. 
Szász Károly Széchenyi emlékezete 1 k. 1 d.
Szeberényi János dr. Viucováni Konfirmanda 1 k. 1 d.
Szemere Miklós Négy országgyűlési beszéd 1 k. 1 d.

„ „ Országgyűlési beszéd a hadseregről 1 k. 1 d.
Szentimrei I. és Székely I. Latin Olvasókönyv 1 k. 1 d.
Szigligeti Ede színmüvei bev. Bayer József 1 k. 1 d.
Theisz Gyula Franczia—Magyar szótár 1 k. 1 d.
Theologiai Szaklap 1 k. 1 d.
Thesaurus Linguae Latinae Vol. 1. f. 5. V. II. ff. 1—4. 5 k. 5 d. 
Tiprai János Gyakorlati francia nyelvtan 1 k. 1 d.
A Tiszántúli ev. ref. egyházkerület 1902. nov. 19—21. napjain 

Debreczenben tartott Gyűlésének Jkve 1 k. 1 d.
Tompa Mihály munkái bev. Lévay József 1 k. 1 d.
Tones Gusztáv Szemelvények a magyar epikusokból és történet- 

irókból 1 k. 1 d.
Torkos László—Böngéri János A Luther-társaság egyházi-irodalmi 

értesítője 2 k. 2 d.
Torkos László Áldás és szerencse 1 k. 1 d.
Tóth Ede Válogatott munkái. Bev. Várady Antal 1 k. 1 d.
Tót népdalok ford. Szeberényi Lajos, Lehoczky, Tors 1 k. 1 d.
A Tudomány és műegyetemi olvasókör évkönyve 1880/82. 2 k. 2 d. 
Vágvölgyi Béla Algebra 1 k. 1 d.

„ „ Elemi lélektan 1 k. 1. d.
Vajda Gyula dr. Ünnepi versek. Szavalókönyv 1 k. 1 d.
Vajda János kisebb költeményei bev. Endrödi Sándor 1 k. 1 d. 
Varga Ottó A fiam földrajzot tanul 1 k. 1 d.

„ „ Búcsú jelenünk rajzától 1 k. 1 d-
Veress Endre dr. Izabella Királyné 1519—1559- 1 K ) d, 
Verseezí Városi polgári leányiskola ért.

6



— 82 —

Vitális István Selmeczbányai gyógyászati és termtudományi egylet 
évkönyve 1901. 1 k. 1 d.

Vörösmarty Mihály Munkái bev. Gyulai Pál 1 d. 1 k.
Wagner R. f. Ábrányi Kornél Tannhäuser 1 k. 1 d.
Warburg Emil dr. Lehrbueh der Experimentalphysik 1 k. 1 d. 
Warga Lajos A keresztény egyház történelme II. kötet 1 k. 1 d. 
Weltall und Menschheit l—II. 2 k. 2 d.
Werner Rezső A bölcsészeti jogtudomány történelme 1 k. 1 d. 
Zeller Philosophie der Grichen III. 1 k. 1 d.
Zsilinszky Mihály A békésvárm. régészeti és művelődéstörténeti 

társulat évkönyve 1874/5., 80/81., 81/82., 82/83. 4 k. 4 d. 
Zsilinszky Mihály A széptan előcsarnoka 1 k. 1 d.

A felsorolt művekben a könyvtár szaporodása:
Önálló szakmunkában: 137 mű 158 köt. 158 drb.
Tudományos folyóiratban: 8 „ 16 „ 16 „
Vegyesekben 23 „ 24 „ 24
Ezenkívül a folyóiratok és szaklapok kötés folytán 40 kötet

tel és 40 darabbal szaporodtak. Értesitőt az 1901/902-ik tanévről 
küldött 237 iskola 247 darabban. Ebből új értesítő 8 mű 8 kötet 
8 darab.

Vétel útján szereztünk 91 müvet, 110 kötet, 110 darabban. 
Ezenkívül előfizetés s igy szintén vétel útján gyarapodnak a fo
lyóiratok.

Az adományok között ki kell emelnem Kemény Gábor volt 
tanulónk adományát, mely egy láda könyvvel gyarapította könyv
tárunkat, Chován Károly nyug. főgymn. tanár a Természettudo
mányi Közlöny s Időjárás 1902-iki évfolyamait, Kneer Izidor 
nyomdász 4 értékes müvet ajándékozott könyvtárunknak. A többi 
adománykönyv tankönyvből, mutatványszám, tiszteletpéldány, röp- 
irat s ilyenféle.

Meg kell említenem, hogy e tanévben helyezte el könyvtá
runkban V. Ferdinándtól kapott czéhlevelét a szarvasi asztalosok, 
lakatosok, kádárok és üvegesek egyesült czéhe.

A folyóiratok közül jártak : Akadémiai Almanach 1903-ra, 
Akadémiai emlékbeszédek, Akadémiai értesítő, Archaeologiai érte
sítő, Athenaeum, Budapesti Szemle, Egy. Philologiai Közlöny, Ev. 
Családi Lapok, Ev. egyház és iskola, Ev. egyházi szemle, 
Ev. népiskola, Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből, 
Ért. a math, tud.-ok köréből, Ért. a tört. Uid.-ok köréből, 
Ért. a nyelv és széptud,-ok köréből, Ért. a társadalmi tud.-ok kő-



, réből, Hivatalos Közlöny (2 példány), Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, Középiskolai Math. Lapok, Magyar irók élete és munkái, A 
m. korona országainak külkereskedelmi forgalmának havi eredmé
nyei, Magyar nyelvőr, Magyar Paedagogia, Magyar Tájszótár, Ma
gyar Tört. életrajzok, Math, és Term.-tud.-i értesítő, Math, és Phys. 
Lapok, Math, és Term. tud. Közlemények, Néptanitók Lapja, Nu
mizmatikai Közlöny, Nyelvtudományi Közlemények, Országos Kö- 
zépisk. Tanáregy. Közlöny, Prot. egyh. és iskola, Protestáns 
Szemle, Statisztikai Közlemények, Századok, Történelmi T ár; 
néha jön a Herkules és a Gyámintézet.

A gyarapodás végösszege tehát:
Önálló és rendszeres müvekben: 137 mű 158 k. 158 drb.
Tudományos folyóiratokban: 8 „ 56 „ 56 „
Vegyesekben (Értesítő s hasonló): 31 „ 271 „ 271 „

Összesen: 176 mü 485 k. 485 drb.
Ezek szerint a könyvtár álladéka 1903. junius 8-án :

Önálló és rendszeres munka: 12764 mü 14863 kötet 14320 drb. 
Tudományos folyóirat : 202 „ 1680 ,, 1680 „
Vegyesek (Értesítő évkönyvek): 447 „ 5513 „ 5513 „

Összesen: 13413 mü 22056 kötet 21513 drb.

B) Régiségtár és éremgyű'jtemény.

A fögymnasium éremgyűjteményét a f. tanévben adománya
ikkal gyarapították: Roszjarovicz János táneztanitó úr 1 db. len
gyel ezüstpénzzel, ifj. Sulan István úr 1 db. magyar rézpénzzel, 
Matejdesz Márton VII. o. tanuló 3 db. osztrák rézpénzzel, Molnár 
István IV. o. t. 1 db. ezüst éremmel, Jeletik Béla III. o. t. 1 db. 
osztrák rézpénzzel, Südy Lajos III. o. t. 2 db. rézpénzzel, Czavar- 
József II. o. t. 1 db. ezüst és 79 db. többnyire osztrák rézpénz 
zel, Czinkoczky Jenő I. o. t. 1 db. ezüst éremmel és Méri Ferencz 
I. o. t. 1 db. 1848. évi papír- s 2 db. osztrák rézpénzzel.

C) Természettani szertár.

Gyarapodott ezen iskolai év folyamán: 1. Egy Ruhmkorff 
féle szikrainduktorral, mely 15 cm. szikrahosszat vált k i; 2. ehhez 
való jól szigetelő vezető dróttal; 3. 3 darab sodronyhálóvaí a 
Davy-féJe lámpa megmagyarázására. Azonkívül kijavíttattuk a két* 
köpüs légszivattyút és a lloífmann-lelc vízbontó készüléket.

o*



D ) T erm észetrajzi sze r tá r .

Gyarapodott vétel utján: Mustelia vulgaris (menyét), Mustella 
erminea (hölgymenyét), Miaxus avellanarius (mogyorós pele), Are- 
tomis marmota (morga), Milvus ater (fekete kánya), Alcedo ispida 
(jégmadár), Corvus corax (holló), Troglodytes parvulus (ökörszem), 
Regulus ignicapillus (királyka), Caprimulgus europeus (kecskefejő), 
Aegialites minor (kis lile), Anguis fragilis (törékeny kuszma), Hyla 
arborca (leveli béka). Brendl-féle készítményekből: Dionea inus- 
cipula (légykapó), Aristolochia siphó (farkasalma), Triticum vulgare 
(búza). Vételár: 244'50 kor.

Ajándékoztak ez évben : Papp István mérnök 4 darab Gypsz 
kristályt, melyeket kútásatás alkalmával talált. Karancsy István II.
o. tanuló 2 tengeri csigát és 1 gránát alma termést. Bugyis An
dor IV. o. tanuló 4 drb. Barytot és 4 darab Quarcz kristályt 
Felsőbányáról. Kondacs Lajos 1 korcs malaczot.

Bolza Alfonz gróf VII. oszt. tanuló ajándéka: Diodon hys- 
trix (tüskés hal), Echinus esculentus, Achatina acuta, Turbo, 
Harpa 2 darab, Strombus 2 darab, Dolium, Cymbium, Haliotis, 
Pterocera 2 darab, Turbo chrysostomum, Hyppopus, Conus, Mu- 
rex 3 darab, Cyprea 3 darab, Spondylus.

A természetrajzi szertár álladéka 1903. jun. l én :
Állatgyűjtemény...................  2771 darab, 2816'76 kor. értékben
Növénygyűjtemény . . . . .  2480 „

és 25 kötet Koren-féle
Herbarium......................  1S64'30 „ „

Ásvány-Kőzet-Kövület gyűjte
mény ...............................  1801 „ )

Kristályminták.................... 173 „ ) ’
Vegyes apróság.............................70 _______

7295 darab 5258'69 „ „

A főgymn. térképgyűjteménye 3 darabbal gyarapodott, u. m. 
a m. k. földművelésügyi minister ur kegyes adományából A Tisza- 
völgy vizszabályozásának átnézeti térképe, Vályi Bélától, két la
pon ; továbbá vétel utján Magyarország Nagy Lajos korában, Dr. 
Márki S.—Kogutovvicztól 16 K. 50 fill, és A föld öt része Merca
tor projeetióban, Kogutovvicztól, 22 K. értékben.

E) Térképek és művészeti tárgyak gyűjteménye.



F) T ornaszerelvények

gyarapodtak egy pár magas ugrómérczével és több féle vívó esz
közzel, mely utóbbiról külön leltár ad részletes leírást.

G) A ra jzszertár .

Ez évben gyarapodott 36 drb. nagyméretű testmintával s 
ugyancsak egy nagy szekrénynyel 188 korona összes értékben.

H) Ifjúsági könyvtárak.

A Ili . osztálynak a tanulók ismeretköréhez alkalmas olvas
mányokat magába záró kiskönyvtára e tanévben vásárlás utján 
20 korona értékkel gyarapodott.

A IV. osztálynak hasonló czélu kiskönyvtára 24 korona be
vásárlást tett.

Az „Önképző Vajda“ könyvtáráról ezen Értesitő III. czikke 
már tett említést s ezúttal arra utalunk.



fllumneum.
Oláh Jltíklós ephorus jelentése.

Beíratott ezen tanévben ebédre 129; kimaradt évközben 7; 
létszám tehát évzártakor 122. Ezek között 80 koronát fizető 104; 
50 kor. fizető 14; 30 kor. fizető 9; ingyenes a két senior; 4 
tanítóképzős helyett fizet a főgymn. fejenkint 80 koronát, 1 he
lyett 50 kor. és 2 helyett 30—30 koronát.

Vacsorára 60 kor. fizetés mellett beiratkozott az év folya
mán 53, kilépett évközben 20, maradt az év végén 33. Ingyenes 
volt a 2 senior.

VI.

Supplicatio  eredm énye.

Szarvas városából befolyt tisztán 373'95 korona. Ebhez na
gyobb összeggel járultak: Haviár Dani 10 kor. Benka Pál 10 kor. 
Dr. Haviár Gyula 10 kor. Dr. Sziráczky János 10 kor. Szarvas 
községe 20 kor. Ozv. Kvacsala Jánosné 10 kor. Szarvasi ev. egy
ház 10 kor. N. N. 10 kor. Gróf Bolza Pál 20 kor. Szarvasi ev. 
egyház 80‘64 koronával, illetve 576 klg. búzával.

Arad-, Békés-, Csanád és Csongrádmegyéből befolyt tisztán 
600'69 korona. Ehhez nagyobb összeggel járult: orosházi ev. egy
ház 10 kor; Békéscsaba nagyközsége 10 kor., békéscsabai taka
rékpénztár 10 kor., békéscsabai ev. egyház 10 kor.. Ladies György 
20 kor., Nágel Henrik 10 kor., id. Nágel Vilmos 10 kor., özv. 
Temesváiy Pálné 10 kor., ifjú Nágel Vilmos 10 kor., Hász Antal 
10 kor., aradi ev. egyház 10 kor., Dr. Laurovics János 10 kor., 
Makó város hatósága 6 kor., Kondoros község 10 kor.
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Bácsbodrogmegyéből befolyt tisztán 114'67 kor. Ehhez járult 
Lelbach Antal 10 kor. és Lelbach Keresztély 6 koronával.

Heves-, Borsod és Nógrádmegyéböl: Il3'13 kor. Ehhez járult 
Gróf Dégenfeld 6 koronával.

Hont-, Bars-, Zólyommegyéből: 125'14 kor.
Komárom-, Nyitra-, Trencsén-, Liptó-, Turócz- és Árvame

gyéből : 136'40 korona. Ehhez járult Holies nagyközség 6 koronával.
Gömör-, Szepes- és Sárosmegyéből: 222'33 kor.
Pestpilissoltkiskunmegyéböl: 28243 kor. Ehhez járult Dr. Krcs- 

márik János 6 kor., báró Prónay Dezső 20kor., Dr. Szalay Sámuel 
10 kor., Sárkány József 10 kor.

Tiszamellékről: 34353 kor. Ehhez járult Király telek 10 kor., 
Báró Kőnigswarter H. 50 kor., Cserneczky József 10 kor.

Supplicalió megváltás czimén küldött a pozsonyi egyházme
gye 29 kor.; a kőszegi egyház 4 kor., ruszti egyház 2 kor. Ezzel 
együtt supplicatióból begyült összesen 2311'97 korona.



V  XI.
t

St>i e se m é n y e ^ .

Az 1902—1903-ik iskolai évet a főhatóságtól Szarvasra ren
delt utólagos teljes és javító érettségi vizsgálatok miatt csak 
szeptember 8-án lehetett kezdenünk. Előzőleg azonban a javitó- 
és magánvizsgálatok, valamint a jelentkező tanulók beírása is 
szepter 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7-kén foglalkoztatta a tanári tes
tületet.

A tanítást szeptember 8-án kezdtük meg.
Szeptember 12-én felolvastuk a csaknem teljes számmal 

együtt levő tanulóság előtt az iskola fegyelmi törvényeit s szep
tember 21-kén megtartottuk az évet nyitó isteni tiszteletet.

A tanulóság létszáma ezen évben következő volt:
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A 412 tanuló között volt:
1. Osztályismétlő 16, folytató 396.
2. Vallásra nézve : 218 ág. hitv. evang, 39 ev. ref., 93 róm. 

kath., 8 gör. kel., 53 izraelita, 1 unitárius.



3'. Illetősége szerint: helybeli 204, megyebeli 61, más íhé* 
gyékböl való 145, külföldi 2.

4. Korra nézve: 9 éves 9, 10 éves 26, 11 éves 49, 12 éves 
42, 13 éves 65, 14 éves 39, 15 éves 57, 16 éves 42, 17 éves 
45, 18 éves 16, 19 éves 13, 20 éves 6, 21 éves 2, ennél is több 
éves 1.

5. A szülök polgári állása szerint: a) őstermelő nagybirto
kos 8, kisbirtokos 102, alkalmazott 4 ; b) nagy iparos 3, kisiparos 
84, alkalmazott 2; c) nagykereskedő 2, kiskereskedő s vállalkozó 
40; d) tisztviselő, még pedig állami és törvényhatósági 49, magá
nos 22 ; e) értelmiségi 66; f) személyes szolgálatból élő 1; g) 
magánzó és tőkepénzes 29.

6. Újonnan belépő jövevény volt 115 s igy régebbi növen
dékeink közül folytatólag itt maradt 297 tanuló.

A 208 nem helybeli tanuló elhelyezést talált 104 helybeli 
családnál. A tanulók tartásával foglalkozó családok részint előbbi 
évekről bírták, részint ez évben megkapták a „tanulók- házi 
rendjére1' vonatkozó szabályzatot, melyben részletesen körül van
nak irva azon kötelességek, melyeknek teljesítését az iskola úgy 
a családoktól, mint a körükben elhelyezett tanulóktól joggal meg
kívánja. A tanári kar és az igazgató olykor házi körükben felke
resték ez évben is tanítványaikat. Ez érintkezés utján tudomást 
vettek a háziaknak s a tanulóknak kölcsönös viszonyáról. Az is
kola és tanulókat tarló családok között az összeköttetés ezen in
tézkedések daczára sok kívánni valót mutatott ez iskolai évben 
is s a helyzet annál szomorúbb, mert a tanulók tartásától éppen 
a műveltebb családok mindinkább vonakodnak. Ezen körülmény 
önkénytelenül is a jól szervezett benlakás szükséges voltát hozza 
felszínre, bár annak létesítése nagy pénzáldozatot és sok felelős
séget jelent s nálunk nem könnyen lenne létesíthető. És mégis, 
ha sikeiülne állami segítséggel az iskolának új székházat emel
nünk, azt hiszem a legközelebbi teendő lenne az ó épületben kellő 
átalakítással és berendezkedéssel olcsó és czélszerü benlakásról 

(internatus) gondoskodnunk.
A tanulóság legnagyobb része Allöldünk szülötte. Ezen kö

rülmény jellemzöleg befolyik aztán az ifjúság gondolkodására, ér
zületére s még jellembeli alakulására is. Nehéz volna ezen gon
dolkodás s érzület jellemzése; de ki Allöldünk népéletét ismeri, 
következtetés útján megalkothatja azon általános körvonalokat



melyeken belül az egyéni elágazásnak sokfélesége előjöhet anél
kül, hogy a határvonalakat egy is fejlődésében átlépné.

A köztanitás eredményéről a három időszak tanárkarilag 
megállapított osztályzata tájékoztat, mely alább következik.
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Ezen számadatok magukban tán kevésbbé érthetők. Ezért 
hozzácsatoljuk azon tapasztalati tényt, hogy rendesen a vizsgák-
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tot tett tanulók száma fokozódik az év vége felé, mert beállíta
nak magántanulóink, bár ez évben a betegség miatt meg nem 
vizsgálhatók elmaradása a szokottnál nagyobb volt. Az is szembe
tűnő, hogy az év végén adott osztályozás eredménye kielégítőbb, 
mint az első és második időszakról szóló. Azonban ez is megleli 
magyarázatát abban, hogy hosszabb időn át teljesebb a tanárok 
és tanulók között a kölcsönös megértés, sőt a gyöngébbek is tő
lük telhető erőt fejtenek ki az év zárta előtt, csakhogy évet ne 
veszítsenek.

Tanulóságunk vallás-erkölcsi nevelését nemcsak a tanítás 
eszmekörével, hanem a vallásos cselekmények buzgó gyakorlásá
val is elősegítette ez évben is a főgymnasium. Az ifjúság feleke
zeti elágazás szerint részt vett az istentiszteletben. A protestáns 
tanulóságot a tanárkar deczemher 8-kán és junius 12-én kellő 
előkészület után felvezette az úrvacsorához. Megünnepeltük a 100 
éves iskola hálaadó istentiszteletét s mindenkor gondot fordítot
tunk arra, hogy tanításunkat s intézkedéseinket vallásos szellem 
és erkölcsi czéltudatossííg hassa át. Ebben az irányban szívesen 
szolgáltak a más felekezetű vallástanárok didaktikai s paedagogi- 
kai érdekeit annak tudatában, hogy a vallásosság az emberneve
lés lényeges fényezője. Felekezeti súrlódásnak ifjúságunk között 
nincsen nyoma.

Iskolában és iskolán kívül irányítani törekedett a főgymna
sium ez évben |s az ifjúság társadalmi művelődését. Ebből az 
érdekből felkaroltuk és támogattuk az ifjúság egyéni képződését, 
Ízlését, tisztességérzetét, önérzetes föllépését előmozdító vállala
tokat. Ezért állott fenn és tartott nyilvános szavallati és művészi 
előadásokat a Vajda-Önképző; ezért szorgalmaztuk az ifjúsági 
daloskor alakulását és föllépéseit; ezért engedtük meg kellő kor
látok közt a táncztanulást s a tánczestélyeken való részvétet, a 
színház látogatását és a majálist, mely nálunk a vidéki népünnep 
jellegét ölti már csaknem magára s ezért korlátozása az iskola 
érdekében kívánatos.

A hazafias jó szellem ápolását és fejlesztését nemcsak a 
magyar nyelv és irodalom s megfelelő olvasmányok állal szol
gálta a főgymnasium, de azzal is, hogy bele olvadjunk az orszá-, 
gos ünnepekbe s azokban szerepeltettük a nagyobb tanulóságot. 
Így megünnepeltük nyilvánosan márczius 15-két, április 11-kétsév 
zártán megtartottuk a Rákőczi-ünncpet, melynek tiszta jövedel
méből 30 koronát küldtünk a kassai Rákóczi-emlékre. bevontuk



ftz ifjúságot a hazafias áldozatkészség munkájába, midőn szerényt 
gyűjtést indítottunk Bethlen Gábor körre, Vajda Péter síremlékére 
és a Szarvason felállítandó Kossuth-szoborra.

Egészségi állapota a tanulóságnak nem adott aggódásra okot. 
Egészben véve veszélyesebb betegségek, ragályok nem igen zavar
ták ezen tanév munkáját. 1902. november 4-én eltemettük Kondacs 
Lajos II. o. tanulónkat, kit súlyos tifozus bajából a szülői ápolás
nak és esdeklésnek s az orvosi tudománynak nem sikerűit kimen
tenie. Ezen egy gyászeset kivételével nehány az iskolai év vége 
felé föllépő ragályos gyermekbetegségen kívül semmi sem fenye
gette tanulóságunk testi jólétét.

Erkölcsi tekintetben sem volt ez iskolai év légköre egészség 
télén. Apróbb és erősebb fegyelmezésre ugyan többször adot- 
okot az ifjak vétkes szokása, könnyelműsége s csábításokkal szem
ben kevés ellenállást kifejtő gyarlósága; de ezek daczára sem 
kellett erősebb fegyelmi eszközökhöz s ezek között a végleges 
kirekesztéshez nyúlnunk.

A példás szorgalom, kiváló tehetség és támogatásra érde
mes szegénység tekintetbevételével a következő tanulók kaptak 
ösztöndíjakat, jutalmakat s kitüntetéseket:

a) A Bicskey-féle családi alapítványból Bicskey Dénes V. 
o. kapott 200 koronát.

b) A Szmrecsányi Pál ösztöndíj‘alapból Okolicsányi Lajos V. 
o. 250 koronát.

c) Az ág. hitv. ev. egyetem által évente kiosztásra kerülő 
Roth—Teleki ösztöndijból kaptak (á 70 K.) Bechtold Fülöp, Gut- 
wein Fülöp Vili. és Revuczky Vilmos VII. o. tanulók.

Ezen a főgymnasium rendelkezésén kívül álló ösztöndíjak 
mellett a helyi ösztöndij-alapokból kaptak:

1. a Benka-alapból (210 K.) Opauszky János VII.
2. a Töltéssy— Beyschloy-alapból (70 K.) Kollár Iván VIII.
3. a Boczko Dániel-féléböl (á 56 K.) Vadász Károly VII. és 

Tárnok István VI.
4. A Tatay István-féle jutalomdijat (á 70 K.) kapták Lukács 

Jenő VIII. Bagi Imre VII.
5. A Németh István-félét (84 K.) kapta Székely Mihály VIII.
6. Az Urszinyi Andor-alapból (70 K.) Klein Ferencz.
7. A Mikolay Mihály-féle ösztöndíj-alapból (á 70 K.) Hajdú 

Mihály IV. és Bohus László II. o. tanítóképzős.



8. A Haviár Daní-féle alapból (á 42 K.)Kőszegi László II. és 
Knyazovitz Mihály I. o. tanítóképzős.

9. A Haviár Dániel-féle gymnasíumi ösztöndíjból (70 K.) 
Krcsmárik László VIL o. t.

10. A Hndoba Lukács-félét (70 K.) kapta Klein Henrik IV. 
o. tanuló.

Az ezeknél kisebb jutalmakból, névszerint: 1. A Rafinszky- 
félét (28 K.) Tóth Pál VI. o. 2. Az idősebb Haviár Dániel-félét 
(24 K.) Palkovics András VII. o. 3. A Zsilinszky Mihály-félét 
(19 K.) Marti János VI. o. 4. A Party Ferenc-félét (14 K.) Molnár 
János IV. o. 5. A szarvasi festők alapítványából (14 K.) Uhljar 
Pál VI. o. 6. A Székács József-félc jutalomdíjat (14 K.) Mányik 
Pál IV. o. 7. A Vozárik Pál-félét (14 K.) Katiik Sándor V. o. 8. 
A Szécsi-félét Pám Márkus VIII. o. 9. A dr. Szlovák Pál-félét 
(10 K.) Nyiry Bálint VH. o. 10. A Ponyiczky Máté-félét Szakái 
Antal VIII. o. 11. Az özv. Kvacsala Jánosné-félét (49 K.) Mocs- 
konyi Béla VI. o. 12. A Bernát János-félét (28 K.) Kottász Zoltán 
VI. o. 13. A dr. Bclopotoczky-félét (10 K.) Marjai Géza VI. o. 
14. A helybeli Nöegylet aranyait (1 db. arany) Reitter Ferencz V. 
és Lusztig István VII. o. 15. Szemian Dániel-félét (13 K.) Sze- 
kera Pál II. o. tanulók kapták.

A bányai ág. h. ev. egyházkerület által évente apróbb rész
letekben kiosztásra adott ösztöndíjból kaptak: (á 12 K.) Popjak 
György, Zvarinyi János, Marsai Lajos VIII., továbbá Molecz Nán
dor, Skrada János VII. osztálybeliek. Tíz koronát kaptak: Jákubik 
József és Demcsák János VI., továbbá Micsinai Dezső és Németh 
János V. o. tanulók. Nyolcz koronát kaptak : Darida Károly és 
Neumann Jenő IV., továbbá Gabrinyi János, Rohoska Gyula és 
Krcsmárik Pál III. o. tanulók.

Az ugyancsak ezen ösztöndíjalapból vásárolt jutalomköny
veket emlékül kiosztotta a tanári kar a következő tanulók között: 
Pokorny Béla, Oláh István és Czinkoczky Jenő I. o. Harsányi De
zső, Opauszky János és Sarlay Aladár II. o. Kondacs Mátyás, 
Bechtold György és Povázsay Pál III. o. Hrdlicska Károly, Ganyecz 
Pál és Kmety János IV. o. Holub Pál, Melis János V. o. Bottka 
József, Hrivnák Mihály és Elefánt János VI. o., végül Lukácsik Mi
hály és Zvarinyi Szilárd VII. osztálybeliek között. Ezen jutalom
könyvek értéke 70 korona.

Az önképző „Vajda-kör“ pályázatán jutalomdijat kaptak Lu
kács Jenő Vili. prózai és Zvarinyi Szilárd VII. költői dolgozatai
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kért. A prózai dolgozatokkal pályázók versenyzési kedvét Haviár 
Dani felügyelő ur 1 db. tiz koronás aranynyal jutalmazta, mig a 
költői dolgozatban versenyzők előnyére az önképzőkör pénztára 
tűzött ki 1 db. tízkoronás aranyat.

A Pápán tartott gyorsírászati országos versenyen Székely 
Mihály VIII. o. 20 korona jutalmat, Nuszbek Lajos és Placsko 
Lajos Vili. o. díszoklevelet kaptak.

Tornaversenyben győztesek lettek: rúdm agasugrás és sú ly- 
dobásban  mint összetett versenyben 1-ső Szlauka Samu 13'70 m. 
2-ik Nuszbek Lajos 12'30 m. 3-ik Tusják György 1205 m. 4-ik 
Melis János 1183 m. 5-ik Zvarinyi Szilárd 1178 m.-rel győzve; 
szertornázásban  : Bakos Gyula, Nuszbek Lajos és Kutlik Sándor; 
távolugrásban : Kiss Lajos 590 cm. Sámuel Károly 575 cm. Ba
kos Gyula 560 cm.; m agasugrásban  10 cm. magas deszkáról: 
Bakos Gyula és Kiss Lajos 160 cm. Szlauka Samu és Zvarinyi 
Szilárd 155 cm. ugrással; 100 m. síkfutásban : Rapp Frigyes a 
12 évesek közt, Gutlmann Géza a 13 évesek közt, Kerekes Sán
dor a 14 é. közt, Oláh Miklós a 15 é. közt, 150 m. Frecska Gyula 
a 16 é. közt, Sámuel Károly a 17 é. közt, Tarr József a 18 é. 
közt, Kiss Lajos győztesek győztese lett ; ru d m á szá sb a n : Rapp 
Frigyes II. o. Gutmann Géza III. o .; k ö té lm á szá sb a n : Ambrus 
Fercncz III , Oláh Miklós V.; függeszkedésben: Frecska GyulaIV. 
o., Marti János VI. o., Brachna Lajos V. o. győztesek győztese 
lett. WO m. gyors úszásban : Placskó Samu III. o., Busay Béla 
V. o , Zvarinyi Szilárd VII. o., Szlauka Samu VII. o. győztesek 
győztese is le lt; korcsolyafutásban : Demcsák István VI. o., Brachna 
Lajos V. o., Frecska Gyula IV. o., Kutlik Sándor V. o., Gombos Gyula
IV. o.,Salacz Béla III. o., Oláh István I. o.; műkorcsolyázásban 1-ső 
Placskó Lajos VIII .o., 2-ik Kutlik Sándor V o., 3-ik Dérczy László VII. 
o. tanuló. Minden győztes egy-egy díszoklevelet kapott a főgym- 
nasiumtól.

Előtornászi jutalmat nyert Bakos Gyula 10 kor. Nuszbek 
Lajos 10 kor. Kutlik Sándor 4 koronát.

A debreezeni kerületi tornaversenyben fögytnnasiumunkból 
51 tanuló vett részt május 21 és 22-én és ott a rúdmagasugrás 
és súlydobás összetett versenyében 109’43 m -rel harmadik helyre 
jutott s a tizes csapat minden tagja egy-egy bronzérmet nyert; 
egyéni versenyben kötél mászásért Kutlik Sándor V. o. bronzér
met, Marti János VI. o. ezüstérmet; függeszkedésben Elefant Já
nos VIII. o. bronzérmet, Moravesík József távolugrásért ugyanazt 
kapott, A Thaly Kálmán által ajándékozott 2 darab Libertást



Nuszbek Lajosnak és Liebmann Vilmosnak juttattuk emlékül. A 
kötélhúzás versenyében győztünk a belényesi gör. kel. főgymna- 
sium felett. Díszoklevelet nyertünk az összetett versenyben és a 
kötélhúzásban; vesztettünk a füleslabda versenyben a debreczeni 
ref. főgymnasiummal szemben 0 : 2 ellen.

A tanulók segélyegyletétől segélyt kaptak :
a) Tandíjra : a Vlll-ik osztályból Lónyai János 8, Pam Már

kus 10, Székely Mihály 24, a VH-ikből Benyo János 8, Lászlóffy 
László 7, Nyíry Bálint 8. Palkovics András 14, a Vl-ikból Dein- 
csák István 8, Jakubik József 14, Marjai Géza 6, az V-ikből Czi- 
bula János 6, Gyökössy Dániel 22, Jeletik János 14, Krajner 
Géza 14, Lónyai Károly 8, a IV-ikböl Pollák Miksa 6, a Ill-ikból 
Dvoraesek János 6, Finkelstein Albin 6, Govrik Imre 6, Guttmann 
Géza 8, Jeletik Béla 6, Lestyán Lajos 6, a II-ikból Guttmann 
Béla 8, az 1-böl Belopotoczky János 6; Brusznyiczky Mihály 6, 
Finkelstein Zoltán 6, Slajchó János 6, a tanitóképzöből Molitórisz 
Jenő III. é. 8, Sárkány György III. é. 6, Gáspár István II. é. 16, 
Kemény István II. é. 8, Kőszegi László II. é. 8, Csepreghy Gyula 
I. é. 8 és Dobozy Jenő I. é. 8 koronát.

b) Tápintézeti dijra: a VlII-ikból Nagy Pál 8, a Vll-ikböl 
Moletz Nándor 10, Papp Béla 12, a VI-ikból Kottász Zoltán 6, 
Marti János 6, Stcfanik László 8, Tárnok István 6, az V-ikböl 
Heiler István 8, Sztik Gusztáv 8, Tarr Lajos 10, a IV-ikböl 
Kmety Márton 6 és az I-ből Dudok Márton 6 koronát.

c) Lakásdijra : a VIII-ikból Lónyai János 8, Nagy Pál 8, a 
Vl-ikból Stiefelmaycr Ádám 8, Tarr József 8, a Vll-ikböl Matej- 
desz Márton 8, az V-ikből Czibula János 8, a IV-ikböl Dorogi 
Márton 12, Klein Henrik 8, Kmety Márton 8, a Ill-ikból Adam- 
kovics Károly 8, a II-ikból Mikus András 8, a tanitóképzöből 
Adamkovics János III. é. 8, Wigand Henrik II. é. 8 és Knyazo- 
vitz Mihály I. é. 8 koronát.

d) Ruházatra: Németh János V- o. t. 18, Mányik Pál IV. o 
t. 6 és Rohoska Gyula III. o. t. 6 koronát. A főgymnasíum tanár 
karának ajánlatára több szegény tanulónak elengedte a kormányzó 
testület a tandijat egészben vagy részben. E kedvezmény végösz- 
szege 783 korona. Az évi supplicatio arányában több szegény- 
sorsú tanuló részesült ingyen ebédben, kedvezményes ellátásban. 
Az e czimen elengedett összeg 1250 koronára rúgott.

Ezen jótékonyság viszonzásaként jótevőink is megemlékeztek 
az iskola anyagi érdekeiről. így az állam, bár a segélyezési szer-



ződés módosítása kivülöttünk fekvő okok miatt még mindig függő
ben van, ez évben is megadta a 32 ezer koronányí évi segélyt. 
Ezek mellett az intézet százéves emlékünnepének alkalmából a 
helybeli lelkészek és tanítók jó viseletű és szorgalmas tanuló fia
inak ösztönzésére az áldozatkészségéről vidékszert ismeretes öz
vegy Kvacsala Jánosné letett 1000 korona alapítványt. A szarvasi 
férfi dalkar a dalos tanulók serkentésére már előbb tett ösztöndíj
alapját ez évben is 50 koronával fokozta. Az alumnisták részére 
kiszolgáltatott gyógyító szerek árából Nigrinyi Zoltán gyógyszerész 
úr 50<>|o-ot elengedett s ezzel a közétkező pénztárát 175 koronával 
megajándékozta. Bár e tény maga-magát dicséri, mégis hálát
lanság lenne ezért a köszönetét elhallgatnunk. Továbbá a száz
éves emlékünnep alkalmából az iskolai alapítványok növelésére 
adakoztak az iskolának Kiskörös vidékén élő egykori tanítványai 
247 koronát, Ábray Lajos, az aradi kereskedelmi akadémia igaz
gatója 100 koronát és Ruttkay Sándor salgótarjáni evang. lelkész 
200 koronát. Hálára kötelező biztatás van ez adományokban ez 
új század küszöbén arra nézve, hogy nem feledkeznek meg ez 
ősi iskoláról azok, kiknek életsorsára az Alföld ezen ősi iskolája 
annak idején befolyást gyakorolt.

Meglátogatták ezen iskolai évben intézetünket a százéves 
emlékünnep alkalmából igen sokan, kiket a kegyelet és visszaem
lékezés aranyszálai fűztek a távol- és közelmúltban a szarvasi 
főgymnasiumhoz. Ezenkívül hivatalból meglátogatott a magyar köz
oktatási kormány küldötteként 1903. márczius 26., 27., 28. napjain? 
ns. Géresi Kálmán kir. főigazgató, ki minden osztályban ismételve 
is végig hallgatta a tanulók feleleteit s a tanárok előadásait. Ta
pasztalatáról a jelenlétében megtartott tanári értekezleten megtette 
szakszerű észrevételeit, melyekről jegyzőkönyvet őrzünk irattárunk
ban. Meglátogattak az érettségi vizsgálatok alkalmából Nt. Szebe- 
rényi Lajos, békéscsabai lelkész, mint a Mélts. és Főtisztelendő 
Bányai Egyházkerület püspökének fölkért helyettesítője és Ns. Hörk 
József, a Nagym. vallás és közoktatásügyi Minister úr megbízottja. 
Az érettségit tevő ifjak és tanárkarunk egyaránt kedves emlék 
gyanánt őrzi e fáradságos és mégis lélekemelő napok tanuságos 
benyomásait, melyek egyúttal a gymnasiumban elérhető képzettség 
mértékére és értékére nézve is kellő tájékoztatással szolgáltak.

A szorosabban vett iskolai munka körén kívül is foglalkozott 
tanárkarunk a  legtöbb társadalmi, közművelődési, közéleti hazafias 
őgfgJTöl, melyet az élet folyása időnként felszínre hozott. Többen



a tanárok közül írogattak a helyi és vidéki lapokba, inisok is
mét dalkari vállalatokban, társas ünnepélyeken tartott felolvasá
sokban, köziinnepélyek rendezésében s azok sikerének fokozásában 
működtek közre emlékbeszódck és szónoklatok tartásával. És igy, 
h abár kisvárosi életünk irodalmi működésre, tudományos mozgal
makra nem sok alkalmat adna is, a tanári testületben és annak 

egyeseiben mindig meg volt a szolgálatkészség, hogy ereje és te
hetsége szerint előmozdítsa mindazt, mi közéletünk szépítésére és 
nemesítésére befolyást gyakorolhat.

Ezen tények és események a lassú haladás és következetes 
építkezés oly maradandó rétegét képezik, mely a messze jövőben 
is tanúskodik arról, hogy nem pihentünk, de dolgoztunk, tudva azt, 
hogy eljő az éjszaka, melyben többé nem dolgozhatunk! Vajha 
ez évi munkánkat Isten áldása kisérné!



T7-IXX.

É r e t t s é g i  V iz s g á la to d  a z  1902— 1903. i^l^olai év b eq .

Az iskolai év nyiltával a Vili. osztályba 44 tanuló iratkozott 
be. Ezek az érettségire mindnyájan jelentkeztek április 15-kén. Az 
érettségi előtt azonban egy tanuló magántanulóvá lenni kénysze
rült s egy az osztályvizsgát meg nem állotta s igy a május hó 14 • 
15. 16. 18. és 19. napján tartott írásbeli érettségihez járult az 
ez iskolai évben végzők közül 42 tanuló. Ezek számát fokozta két 
ismételve érettségihez járuló, egy tavalyról önhibáján kívül elma
radni kénytelen és egy reáliskolai érettségi bizonyítványát a latin
nyelvből pótolni óhajtó ifjú. Ezek folytán 46 tanuló járult az Írás
belihez, de ezek közül is egy a dolgozatok ideje alatt kibetegült 
s teljes írásbelit nem tehetvén, a szóbelihez se járulhatott.

A szóbeli vizsgálat Nt. Szeberényi Lajos píispökileg kinevezett 
elnök vezetése és Ns. Hörk József kormányképviselő ellenőrzése 
mellett junius 18. 19. 20. 21. 22-kén folyt le. Ennek eredménye 
a következő :

a) je le se n  éretteknek bizonyultak: Lukács Jenő és Székely 
Mihály;

b) jól é re ttek : Bechtold Fülöp, .Budinszky Károly, Enyedi 
Sándor, Gutwein Fülöp, Marsai Lajos, Pám Márkus, Schriffert 
Ferencz ;

c) egyszerű en  é r e tte k : Ács Albert, Ács Ferencz, Bakos Gyula, 
Déri Ármin, Dimitrievics Péter, Elefánt János, Elesánszky Kázinér, 
Eszes Emil, Fehér Sándor, Faragó Jenő, Heiler Nándor, Jámbor 
István, Jeszenszky János, Karkus János, Klein Aladár, Kollár



Iván, Landler Béla, Litzmann Pál, Lányai János, Nagy Pál, Küsz
bök Lajos, Placskó Lajos, Popjak György, Silbcrstcin Sándor, Szakái 
Antal, Tajber Oszkár, Tamasdán István, Terényi György, Vidako- 
vich János, Zvarinyi János.

Számokban feltüntetve az érettségi eredménye ez :
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Kis raj ócska e csapat. Féltő örömmel s aggódó reményke
déssel gondol reája az iskola és tanári kar s önkéntelenül feltolak
szik leikeinkben a kérdés: éretteknek bizonynlnak-e majd a közélet
ben mindazok, kiket az iskola érettek gyanánt évente kibocsát ?

Az alapot, a tovnfejlödés föltételeit megadta az iskola, de a 
további építkezés, jellemesedés és egyéni önálló alakulás Isten segít
sége mellett mégis főleg azoktól függ, kik legjobb tudásuk és tehetsé
gük szerint megválasztandó életpályájukon nem vesztik el a lürhetlen 
munkakedvet s hiú ábrándozástól ment józan önszeretelet.



I2C.

Tájékoztató az 1903—1904. iskolai évről.

Az 1903—1904. iskolai év szeptemberrel nyilik meg.
Szeptember 1.. 2-, 3. folyik le a belépők beiratása.
Ugyanezen napokon tesznek utólagos fölvételi, javító vizs 

gálatot azon tanulók, kik arra joggal birnak. Még pedig az I—IV. 
osztálybeliek szeptember első napján, az V—Vili. osztálybeliek 
szeptember másodikán.

Egy-egy osztályba 60-nál több tanuló a törvény értelmében 
föl nem vehető. Ezért kívánatos, hogy a belépni óhajtók pontosan 
és idejekorán jelentkezzenek, mert ha a törvényes létszám betelik, 
a megkésők csak magántanulókul vehetők föl.

A beiratáshoz minden tanuló hozza magával a törvényes 
bizonyítványát (nem az időközi értesítőt), születési okiratát s újra- 
oltási bizonyítványát.

Az I. osztályba 9 éven aluliak még nem s 12 éven felüliek 
már nem vehetők be. Ilyenek ne is jelentkezzenek.

A beiratkozáskor fizet:
a) helybeli keresztyén vallásu I—IV. osztálybeli 41 koronát. 

Könnyíthet terhén, ki részletekben óhajt fizetni úgy, hogy belépés
kor letesz 31 koronát s február elsején 10 koronát. V—Vili. osz
tálybeli egészben 37 koronát. Ebből év elején 27, utóbb február
ban 10 koronát.

b) Az iskolát fenntartó egyházmegyék kötelékéből ezen fő- 
gymnasiumba jövő ágost. liitv. evangélikus vallásunk fizetnek 
1—lV-ig 49 koronát. Könnyiléskép belépéskor 35 kor. sfebiuárban
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14 kor. A V—VIII. osztálybeliek 45 kor. Könnyitéskép belépéskor 
31 s februárban 14 koronát.

c) A fentartó egyházmegyék kötelékébe nem tartozó, de 
keresztyén vallásunk 1—IV. o. 57 koronát. Könnyebbités gyanánt 
belépéskor 39 kor. s februárban 18 kor. Az V—Vili. osztály
beliek 53 koronát. Még pedig könnyitéskép belépéskor 35 kor., 
februárban 18 kor.

d) Az izraeliták, ha helybeliek, 80 kor. (Belépéskor 56 k., 
februárban 24). A nem helybeli izraeliták 90 koronát. (Belépéskor 
60, februárban 30 k.)

Ezen kívül minden tanuló fizet fölvételi dij ezimén az év 
elején 4 koronát és a tanulók segélyzöjébe 1—lV-ig 1 koronát, 
V—VUI-ig 2 koronát.

A közös étkezőben az ebédéit fizet a belépő 10 hónapra 
80 koronát, vacsorához is járulni óhajtó 10 hónapra 60 
koronát.

Kedvezményre igényt tartók augusztus 20-áig terjeszszék be 
szegénységi és iskolai bizonyilványnyal fölszerelt folyamodványai
kat a főgymnasium igazgatójához, czimezve azokat a főgymnasium 
kormányzóságának elnökségére. Elkésve beérkező kérvények el nem 
intézhetők, — legfeljebb a tanév vége felé.

A főgymnasium pénztárát megillető pénzes küldemények leg- 
czélszerübben egyenest T. Mocskónyi József pénztáros urnák 
czimezve küldendők. Ezzel elkerülhető sok fölösleges átutalás és 
kézbesítés s a tanulók sincsenek annyi kisértésnek és gondnak 
alávetve, mint mikor a pénzküldemény reájuk czimezve érkezik 
Szarvasra.

Az V., VI., VII., VIII. osztálybeliek a görög nyelv tanulásá
tól a szülök tudtával és akaratával fölmenthetők s kárpótlás
képen tanulhatják a görögpótló tárgyakat. Erre nézve azonban a 
szülők Írásos nyilatkozata szükséges, melyet a belépéskor a tanuló 
az igazgatónak ad át.

Mellékes tanulmányokra az iskola szívesen ad alkalmat. 
A kormányzóság intézkedéséből e mellékes tárgyakat is a 
főgymnasium önként vállalkozó tanárai tanítják némi méltányos 
csekély havi díjért. Az ilyen tanulmányokra vállalkozó tanuló 
egész évre iratkozik s időközben kilépnie nem lehet. Ilyen mellé
kes tanulmányok: a franczia nyelv, a zene, az ének, a gyorsírás, 
a vívás, a táncz, a rajz és festés. Tanácsos különben, hogy 
a mellékes tárgyak tanulására csak olyan tanulók vállalkozzanak,
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kik egyetemesen kötelező iskolai tanulmányaikkal könnyen boldo
gulnak, nehogy meggondolatlan vállalkozásukból túlterhelés szár
mazzék.

A tanítói pályára előkészülni óhajtók a gymnasium IV. osz
tályát végezve elfogadható bizonyitványnyal bevchetők az elemi 
tanítóképző I. osztályába. Felsőbb osztályokba belépni óhajtók 
csak a különbözeti tárgyakból tett előzetes vizsgálat alapján 
vehetők be e szakintézetbe.

A beiratkozókat és Szarvason elhelyezkedőket, főleg a ked
ves szülőket figyelmeztetem arra, hogy jól válaszszák meg a 
lakást és lakótársakat. Rendesen egészségi, tanulmányi és erkölcsi 
tekintetben sok szomorú tapasztalat keletkezik évente abból, hogy 
sokszor a jutányos elhelyezésre gondolva, nem elég óvatosak a 
tanulók és szülők a megfelelő házikör megválasztásában. Évköz
ben aztán vagy nem minden alkalmatlan elhelyezést lehet ideje 
korán észrevennünk, vagy nem is igen könnyű a szerződéses 
viszonyból szabadulni s rendesen a tanuló adja meg a czélsze- 
rütlen elhelyezkedés árát.

E tekintetben a tanárkar s az igazgató szívesen ad elölegcs 
tájékoztatást olyanoknak, kik levélbélyeggel ellátott leveleikben 
tudakozódnak. Talán e levelezést is fölöslegessé tenné azon eljá
rás, ha a tanuló és szülői mielőtt elhelyezkedésről intézkednek, 
az osztálytanároknak s az igazgatónak tájékoztatását személyesen 
kivenné.

E tekintetben a késlekedő óvakodás és figyelő körültekintés 
nagyon kívánatos és előnyös lenne.

Szarvason, 1903. június 22.
Bcnka Gyula

igazgató-tanár.
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A sok félreértés és visszaélés elkerülését czélozza a tanár

kar, midőn ez évi értesítőben tájékozást ad arról, hogy mely is
kolai könyvek és segédeszközök használatára lesznek utasítva és 
kötelezve azon tanulók, kik beiratkoznak Szarvason.

Ezen jegyzék legyen irányadó azokra nézne, kik más iskolák
tól átjőve előbb megvett könyveik egyikét másikát netán itt is 
használhatnák, valamint azokra is, kik könyveket vásárolni óhaj
tanak. Az osztályonként használatba veendő könyvek czímeik sze
rint következők :

I. o sztá ly .

Vallás. Bereczki: Biblia ismertetés
Magyar. Góbi Imre : Magyar nyelvtan az első osztály szá

mára (Lampel kiadása. Góbi Imre : Magyar olvasókönyv 
az első osztály számára (Lampel kiadás) l -60 kor.

Latin. Dr. Hitrich Ödön: Latin nyelvtan és olvasókönyv 
(Franklin kiadás).

Földrajz. Vitális István: Földrajz I. rész (Lampel kiadás) 
ára l -80 kor. Kogutovicz M. : Iskolai atlasz, ára 2 kor.

Számtan. Gerevich—Orbók.
Természetrajz. Dr. Szterényi Hugó: Természetrajz I. rész, 

ára 1*80 kor. (Lampel kiadása).
Mértani rajz. Homísehck H.: Rajzoló geometria I. rósz. 

(Lampel).
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II. o sztá ly .

Vallás. Bereczky: Eibliaísmertctés. Uj testamentum.
Magyar. Szinnyei J . : Magyar nyelvtan II. rész 7. kiadás. 

Szinnyei J . : Magyar olvasókönyv II. rész 6. kiadás.
Latin. Dávid István : Rövid latin nyelvtana. Dávid István : 

Rövid latin olvasó és gyakorlókönyv (Lampel kiadás).
Földrajz, Vitális István : Földrajz II. és Ili. rész (Lampel 

kiadás) Kogutovicz M.: Iskolai atlasz 2 kor.
Számtan. Gerevich—Orbók.
Természetrajz. Dr. Szterényi Hugó: Természetrajz II. rész 

(Lampel kiadása).
Mértani rajz. llornischek H.: Rajzoló geometria II. rész. 

(Lampel).

III. osztá ly .

Vallás. Bereczky : Kér. egyh;1z rövid története.
Magyar. Szinnyei J. : Rendszeres magyar nyelvtan. Szinnyei

J . : Magyar olvasókönyv III. rész. (Hornyánszky ki
adása)

Latin. Dávid István : Rövid latin olvasó és gyakorlókönyv II. 
rész (Lampel) 1 K. 20 f. Dávid István: Rövid latin 
nyelvtan 2 K. 50 f. Dávid István : Latin olvasókönyv
7. kiadás III. és IV. osztály számára.

Igémet. Német nyelvtan, Virányi-tói. Német olvasókönyv 
Virányi-tói.

Földrajz. Vitális István : Földrajz II. és III. rész. Koguto
vicz M.: Iskolai atlasz. Ráth Arnold : Math, és phys. 
földrajz.

Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története I. rész. 
(Singer és Wolfner kiadása). 1 K. 60 fill.

Számtan. Gerevich—Orbók.
Mértani rajz. llornischek H.: Rajzoló geometria III. rész. 

(Lampel).

IV. osztály.

Vallás. Bereczky: Kér. hit és erkölcsűin.
Magyar. Négyesy László: Stilisztika és verstan (.Lampel ki-
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adása). Lehr Albert: Arany Toldija (Franklin: Jeles 
írók iskolai tára).

Latin. Dávid István: Rövid latin nyelvtan I. és II. rész. 
(Larapel féle legújabb kiadás). Dávid István : Rövid la
tin olvasó és gyakorlókönyv II. rész (Lampel kiadás). 
Szentimrei J. és Székely J .: Latin olvasókönyv Caesar 
Curtius és Ovidius műveiből IV. osztály számára. Ára 
2'40 kor. (Lampel).

Német. Virányi: Német nyelvtan. Virányi: Német olvasó
könyv (Atheneum).

Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története II. 
rész (Singer és Wolfner kiadása) 2 K.

Mennyiségtan. König—Beke : Algebra. (Atheneum).
Természetrajz. Dr. Szterényi Húgó : Növénytan 3. és 4-ik 

kiadás (Lampel).
Mértani rajz. Hornischek H. : Rajzoló geometria IV. rész. 

(Lampel).

V. osztály.

Vallás. Bereczky—Batizfalvy : Bibliaismertctés. Károli: Szent 
Biblia.

M agyar. Riedl F. : Rhetorika V. kiadás. (Lampel kiadása). 
Greguss—Beöthy : Magyar balladák (Franklin kiadása).

Latin. Cicero orationes selectae XIIl. Csenged : Szemelvé
nyek Ovidiusból. Dávid István: Rövid latin nyelvtan 
I —II. rész (az I—IV. osztályban használt könyv). 
Cserny Dávid: Latin stylusgvakorlatok I. rész V. ki
adás. Latin-magyar és magyar-latin szótár.

Görög. Curtius—Ábel: Görög nyelv- és mondattan. Legújabb 
kiadás. Schenkl—Ábel—Vajda : Görög olvasókönyv.

Görögpótló. Kempf : Homeros Iliász. Geréb József: Herodo- 
tosból szemelvények (Franklin). Badics: Magyar iro
dalmi olvasmányok I. rész (Atheneum).

Német. Heine, Uhland, Lenau költeményeiből (Lampel: Né
met könyvtár). Aurbacher: Ein Volksbüchlein (Lum
péi kiadása). Orosz Alajos: Német stylusgyakorlatok 
(Atheneum kiadása). Albrecht : Német nyelvtan.
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Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet I. rész. 

Ó-kor. (Singer és Wolfner kiadása) 2 K. 40 f.
M ennyiségtan. Algebra : Mocník—Schmidt. Mértan : Dr. Lutter 

Nándor.
Term észetrajz. Dr. Szterényi Hugó: Állattan V-ik osztály 

számára. (Lampel kiadása).

VI. osztály.
Vattás. Bereczky: Kér. egyház története.
M agyar. Kapossy: Magyar poétika (Sárospataki irod. kör)- 

Schakespeare : Julius Caesar (Franklin).
Latin. Szabó Gy. J . : Liviusból szemelvények (Lampel kiadás) 

3 kor. Dr. Némethi Géza: Vergilius Aeneise. 1 kor. 
(10 f. Schulcz—Dávid: Latin nyelv- és mondattan. 2 K. 
70 f. Cserny Dávid: Fordítási gyakorlatok II. rész.5-ik 
kiadás. 2 kor. Latin-magyar és magyar-latin szótár.

Görög. Dr. L. Koczcr Géza: Xenophon nagyobb elbeszélő 
müveihez szemelvények. (Lampel) 3 kor. Dr. L. Keczer 
Géza: Anthologia lyrica Graeca. (Athenaeum) 1 kor. 
20 f. Curtius—Ábel—Pozder: Görög nyelv- és mondat
tan 3 K. 20 f. Schenkl—Ábel : Görög elemi olvasó
könyv. 4. kiadás 3 kor. 20. f. Görög-magyar szótár.

Görögpótló. Jebb R. C.: Görög irodalomtörténet. Kincs
Gyula: Szemelvények a görög és class, magyar lyrá- 
ból. Sophokles—Csiky : Antigone.

Német. Heinrich : Német balladák és románczok. I. és II. 
rész. (Franklin kiadása). Heinrich: Német olvasókönyv
II. rész. (Lampel). Endrei: Stílusgyakorlatok (Lampel).

Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet II. rész, 
középkor s az újkor 1048-ig. (Singer és Wolfner) 3 K.

M ennyiségtan. Algebra: Mocnik—Schmidt. Mértan : Dr. Lut
ter Nándor. Logarithmusok: Dr. Lutter Nándor.

Term észetrajz. Dr. Szterényi Húgó : Ásványtan és Chemia. 
4-ik átdolgozott kiadás (Lampel kiadása). Dr. Szterényi 
Húgó : Kristályminták 3 ív. (Lampel kiadása).

VII. osztály .
Vallás. Batizfalvy : Kor. egyház története.
M agyar. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom törté

nete I. rész. (Legújabb kiadás).
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Latin. Vergilius Aeneis ed. Geyza Némethy (Bibi. Classi. 

phil). Cicero Orationes selectae XIII. ed. Dávid. Sallus- 
tius: Bellum Jugurth. magy. Hitrich Ödön (Franklin ki
adás). Cserép József: Római régiségek.

Qörög. Csengeri János : Homeros Odysseia. (Csak új kiadás). 
Dávid István : Herodotos müveiből való szemelvények. 
(Legújabb kiadás, Lampel R.). Curtius—Abel—Pozder : 
Görög nyelv- és mondattan. Elischer—Fröhlich: Szótár 
Homeros két eposához. Lévai—Vida: Görög-magyar 
szótár.

Görögpótló. Schill Salamon : Görög irod. tört. a gymn. VII. 
és Vili. oszt. számára. Legújabb kiadás. (Franklin). Szi
lasí Móricz : Szemelvények Thukydídesből. (Lampel).
Badics: Magyar irod. olvasókönyv. Legújabb kiadás. 
(Atheneum). Télfi—Kempf: Demosthenes beszédei. (Hel
len remekírók.) (Lampel R ).

Német. Heinrich: Német tan- és olvasókönyv III. (Lampel). 
Lessing : Minna von Barnhelm.

Történet. Dr. Szigethy Lajos : Egyetemes történet. III. rész. 
Újkor 1648-tól a jelenkorig. (Singer és Wolfner kiadá
sa). 3 K. 20 f.

M ennyiségtan. Algebra : Mocnik—Schmidt. Mértan : Dr. Lut
ter Nándor. Logarithmusok : Dr. Lutter Nándor.

Term észettan. Wágner Alajos : Physika.

V il i .  o sz tá ly .

Vallás Bancsó : Kér. hit- és erkölcstan.
Magyar. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom törté

nete I. és II. rész. (Legújabb kiadás).
Latin. Horatii Flacci Opera omnia. Tacitus műveiből sze

melvények. Dávid—Pozder : Cicero De officiis. Csengeri 
kiadása. Cserép József: Római régiségek.

Görög. Csengeri János : Homeros Jliás. Plátonból szemelvé
nyek, magy. Simon József S. (Franlin társ.) Elischer— 
Fröhlich : Szótár Homeros két eposához. Lévai—Vida : 
Görög-magyar szótár.

Görögpótló. Geréb: Görög vallás és művészet. Alexander 
B .: Platon és Aristoteles.

Német. Heinrich G .; Lehr und Lesebuch III. rész. Dr.
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Schack B. : Fordítási gyakorlatok. Schiller: Wilhelm 
Tell, magy. Heinrich G. (Franklin).

Történet. Dr. Mangold Lajos : A magyarok oknyomozó tör
ténete 4-ik kiadás (Franklin). 4 K. 50 f.

M ennyiségtan. Mocnik—Schmidt: Algebra. Dr. Lutter Nán
dor : Mértan. Dr. Lutter Nándor: Logarithmusok. 

Term észettan. Wagner Alajos : Physika.
B ölcsészet. Lélektan és Logika : Szitnyai Elek.

* M egjegyzés. É felsorolt tankönyvek legújabb kiadásbari 
S ám u el A d olf könyvkereskedésében  kaphatók Szarvason.
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A) i^z ág . h i tv .  eV. ta n í tó k é p z ő  á l la p o ta  ez  é v b e n .

Az 1860-tól fennálló tanítóképző keletkezésétől napjainkig 
sok átalakításon ment át.

Kezdetben a fögymnasium VII. és VIII. osztályába fölvett 
azon tanulók, kik a néptanítói foglalkozásra előkészülni kívántak, 
a latin és görög nyelv tanulásától feloldozva szakszerű tanulmá
nyokkal is foglalkoztak. Hallgatták a nevelés- és tanitástant^ 
a vallástanitás módszertanát, az egyházi zenét, éneklést és 
orgonálást.

Az idő rövidsége miatt is e képzettség nem lehetett kielé
gítő. Ezután a gymnasium V., VI., VII., Vili. osztályaival kap
csolták össze a gymnasiumra támaszkodó tanítóképzőt úgy, hogy 
a kezdők (praeparandisták) a gyakorlati egyesítésre, a haladók 
(seminaristák) az elméleti tájékoztatásra és tanítói próbálkozásra 
nyerlek alkalmat.

Utóbb ismét más szervezetet nyert a tanítóképző. Hogy 
több időn át nyerjenek szakirányítást a tanítóságra készülők, még 
a gymnasium nyolezadik osztálya felé emeltek egy évi theologiui 
tanfolyamot s abban leendő papok és leendő tanítók egy évig 
együtt nevekedve, bölcsészeti, neveléstani, módszertani, iskola- 
szervezettani tanulmányokkal, káté- és bibliaismével, egyházi zené
vel foglalkoztak. Ezen kisérletezés sem mutatkozván kifogástalan
nak s kivált pénz hiányában tovább fejlődésre nem válván 
képessé, a tervező Haviár Dániel esperes halálával elhagyatott és 
megszűnt.

Ezután ismét csak a fögymnasium V., VI., VII. és VIII. osz
tályaival kapcsolatban volt megoldva a tanítóképzés, bár a tanító
képzés ügyének országos szabályozása sürgőssé tette az intézet
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elkülönítését és újra szervezését. Ez azonban pénzügyi nehézsé
gek és a tanszemélyzetnek ezzel kapcsolt elégtelensége miatt 
mindezideig tökéletesen keresztülvihető nem volt.

Újabb akadályul szolgált az is, hogy a hatalmas békési ág 
hitv. evang. egyházmegye, mely a tanítóképzőnek léteit adott, 
közigazgatási nehézségek miatt három külön szervezető egyház
megyévé alakult s czélul tűzte ki, hogy eddig Szarvason fenn
tartott felekezeti tanítóképzőjét fölszerelésével, épületeivel, tanári 
személyzetével tulajdoni joggal átadja a Bányai Egyházkerületnek, 
mely bár lélekszámban a négy hazai egyházkerület között a leg
nagyobb, de se főgymnasiuma, se theologiai intézete, se tanító
képzője nincsen. Könnyebb volt azonban e czélt kitűzni, mint 
elérni. Bizonyítja ezt az, hogy ma se fejlett odáig az intézet, 
sorsa, hogy a Bányai Egyházkerület tulajdonába vehette volna. 
Évente megajánlott segélyével támogatja ugyan e szakiskolát, 
lelkes felhívásában többször felszólította a kerület kötelékébe tar
tozó egyházmegyéket, hogy e mindnyájokra nézve közösen szük
séges szakiskolát támogassák anyagilag, de alig egy-kettő volt 
abban a helyzetben, hogy évi segítség adásával s biztosításával 
előmozdíthatta volna ez intézet kedvezőbb kifejlését.

Többször történt fölszőlalás a kerületi közgyűléseken, több
ször fordult az intézet kérő szózatával az egyetemes gyűléshez, 
a németországi Gusztáv Adolf-egylethez, de kérő szózata elhang
zott feltűnő eredmény nélkül. Legutóbb a nagyin, vallás- és 
közoktatásügyi minister ur jóakaraté támogatását is kértük és 
habár a felekezeti tanítóképzők állami segélyezése törvényben 
megállapítva ma sincs, mégis a tanári fizetések kiegészítésére 
bizonyos összeget juttatóit a minister ur a képző-intézetnek ez 
évben először. Ezzel is biztatást nyertünk arra, hogy a hosszú 
időn át kínosan vajúdó ügyet el ne ejtsük s a magunk erejének 
kifejtésével is törekedjünk oda, hogy ezen szakiskolánk kellő 
szervezetben életképesebbé váljék. A sok borúra tehát mégis csak 
dereng mennyire annyira a látóhatár. Ez a jelen évnek eléggé 
kedvező kilátása a jobb jövőre.

B) A tanítóképző személyzete.
I . Benka Gyula. A tanítóképzőben a bölcsészeti és nevelés- 

tani tárgyak előadásával foglalkozván, egyúttal ezen intézetnek is 
igazgató-tanára.
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Ö. Lévius Ernő. Rendes tanár, ki a történetet, zenét, éneklést, 
hegedülést, orgonálást tanítja.

3. Papszász Gyula. Helyettes tanár, ki a magyart, számtant, 
történetet, gazdaságtant, alkotmánytant adja elő.

4. Margócsy Gyula. A gyakorló elemi négy osztályos népisko
lának vezér-tanitója. Tanitja a képzősöknek a népiskolai tanítás 
módszertanát és a kátét. Vezeti egyúttal a tanitóképzö növen
dékeinek tanítási gyakorlatát és irányítja az arra vonatkozó köl
csönös bírálatokat.

Miután pedig a tanitóképzősök az általános érdekű tan
tárgyakban megfelelő gymnasiumi osztályokba is bejárnak s 
ott a gymnasiumi növendékekkel együtt tanulják a vallást, a ter
mészetrajzot, a természettant, részben (V—VI.) mennyiségtant, a 
rajzolást, a tornázást és az egészségtant, tehát a tanítóképzőnek 
is szolgálatot tevő gymn. tanárok.

5. Dr. Belopotoczky György községi orvos, ki mint bejáró 
az egészségtant adja elő.

6. Melis János, ki a vallástaniakat,
7. Neumann Jenő, ki az V. és VI. évesekkel együtt a 

képzőbelieket a mennyiségtanra és mértanra,
8. Oláh Miklós, ki a tornázásra,
9. Plenczner Lajos, ki a természetrajra,
10. Sziráczky Gyula, ki a rajzolásra és
11. Sulek József, ki a természettanra tanitja a tanítóképző

ben növendékeket.

C) A tanítóképző tanulósága 1902— 1903-ban.
I o sztá ly .

Csepreghy Gyula ág. h. ev. Refkovácsháza, Csanádm.
Divald Imre ág. h. ev. Apátfalva, Csanádm.
Dobozy Jenő ág. h. ev. Budapest.
Freund János ág. h. ev. Bácspetrovoszelló, Bács-Bodrogm. 
Knyazovitz Mihály ág. h. ev. Antalfva, Torontálm.
Konyecsni Sámuel ág. h. ev Csorvás, Békésm.
Matejszkó József ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Molitórisz Béla, ág. h. ev. Lality, Báesm.
Molnár Béla ág. h. ev. Szarvas, Békésm. Betegség miatt kimaradt. 
Petrovics Gyula ág. h. ev. Köröstarcsa.

Összesen: 10.



II. osztá ly .

ßohus László ág. h. ev. Békéscsaba, Békésm.
Dauda Ferencz ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Dimény Ilona cv. ref. Szarvas, Békésm. Magántanuló.
Gáspár István ág. h. ev. Hontujfalu, Ilontm.
Kemény István ág. h. ev. Budapest.
Kőszegi László ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Kralovanszky Samu ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Wigand Henrik ág. h. ev. Varsád.

Összesen : 8.

III. osztá ly .

Adamkovics János ág. h. ev. Nagylak, Csanádm.
Bankó János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Bartolf Endre ág. h. ev. Mozöberény, Békésm.
Blum János ág. h. ev. Ujverbász, Bácsin.
Csurgai István ev. ref. Czegléd.
Czira Károly ev. ref. Czegléd.
Hanzó Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Keller Ferencz ág. h. ev. Pusztaföldvár, Békésm.
Kesiar Mária ág. h. ev. Békéscsaba, Békésm. Magántanuló. 
Kondacs András ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Kutlik Etel ág. h. cv. Szarvas, Békésin. Magántanuló.
Molitorisz Jenő ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Molnár Jenő ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Moravcsik Margit ág. h. ev. Szarvas, Békésm. Magántanuló. 
Sárkány György ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Stark Béla ág. h. ev. Szentes, Csongrádm.
Szlauka Samu ág. h. ev. Petrovácz, Bácsm.
Szvák János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Tusjak György ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Vetter Ádám ág. h. ev. Gservenka, Bácsm.

Összesen: 20.

IV. osztá ly .

Bncsky Sándor ág. h. ev. Szili, Somogyin.
Frankó Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Freitag Róza ág. h. ev. Csorvás, Békésm. Magántanuló.
Fritz Lipót ág. h. cv. Ujverbász, Bácsin.
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Garai Soma ás. h. ev. Szarvas, Békésm.
Hajdú Mihály ág. h. ev. Orosháza, Békésm.
Kemény Ilma ág. h. ev. Mezöberény, Békésm. Magántanuló. 
Szrnka Anna ág. h. ev. Szarvas, Békésm. Magántanuló.

Összesen : 8.
Végösszeg: 46.
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D) A tanítóképző gyakorló iskolájának tanulósága 
1902— 1903-ban.

I. o sz tá ly .

Binder Dénes r. kath. Gerla, Aradm. 
Valentinyi István ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

II. o sz tá ly .

összeg : 2.

III. o sz tá ly .

Bállá Pál ev. ref. Gáspártelek, Békésm.
Blasko Gyula ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Frecska Mihály ág. h. ev. „ „
Komlovszky Ferencz ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Kresnyák Pál ág. h. ev. „ „
Meitz Jenő ág. h. ev. „ „
Németh Imre ev. ref. Mezőtúr, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Turek Elek r. kath. P.-Kaptár, Zemplénm. 
Unatinszky Mihály ág. ev. Szarvas, Békésm.

IV. o sztá ly .

Balázs György ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Boros Pál ág. h. ev. „ „
Kapus Lajos ev. ref. B.-Szt.-András, „
Laukó Pál ág. h. ev. Szarvas, „
Margócsy Géza ág. h. ev. Aszód, Pestm.
Marsai János ág. h. ev. Szarvas, Békésm, 
Neumann István ág. h. ev. „ „

Összeg; 9.



Oláh Sándor ev. ref. Szarvas, Békésm.
Simkovics Pál ág. h. ev. „ „
Turek Jenő r. kath. Ér-Mihályfalva, Biharm.
Urbancsok Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

Összeg: 11.
Végösszeg : 22.

E) A tanítóképzőben végzett tantárgyak vázlata,
I. osztály.

a) A tanítóképző első osztályának növendékei a megfelelő
V. gymnasiumi osztály növendékeivel együtt tanulják a vallást, 
a természtrrajzot, a mennyiségtant, az egészségtant, a rajzot és 
a tornát. (Lásd 111. ez. V. oszt.) Külön hallgatják és gya
korolják :

b) a m a g y a r t  heti 3 órában. Rendszeres magyar nyelv
tan dr. Szinnyei József kézikönyve alapján. Olvasmányok tárgyi 
magyarázatokkal és nyelvtani elemzéssel Kiss-Komáromy-Péterffy- 
féle Olvasókönyv I. kötetéből. Költemények emlékelése. Kétheten
ként írásbeli dolgozat a feldolgozott tananyag köréből, azonkívül 
átalakítások és leírások. Összesen 16 dolgozat. Tanár: Papszász.

c) a z e n é t .  Nevezetesen a zongorázást heti 3 órában. A 
zenéről általában. Hangjegy, vonalrendszer, kulcsok, módosító 
jegyek, ütenyfajok stb. ismertetése. Az összes dur és moll scálák 
képzése, ezek ujjrakása. Ujjgyakorlatok. Bartalus J. „Előkészítő 
zongoraiskolájá“-ból 60 gyakorlat és Czerny „Viener Lehrmeister“ 
I. füzete. Tanár : Levius.

d) N y e r t e k  g y a k o r l a t i  k é p z é s t .  A növendékek 
hetenként egyszer bejártak a gyakorló-iskolába. Megfigyelték az 
eljárást s hallgatták a tanítást. A látottak és hallottakról jegyze
teket készítettek, melyek alapján rendszeres dolgozatokban a 
megfigyelésekről beszámoltak. A dolgozatokat minden vasárnap 
a gyakorló-iskola vezetőjének beadták, aki e munkálatokat átnéz
vén, észrevételeit megtette s a következő héten figyelmeztette a 
növendékeket a megfigyelések helyes vagy helytelen voltára. 
Tanár : Margócsy.

II. o sz tá ly .

a) Ezen osztályba járó képzősök a gymnasium VI. osztá
lyában a gymnasiumbeli tanulókkal együtt hallgatták cs tanulták
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a vallást, a természetrajzot, a mennyiségtant, az egészségtant, 
rajzot és tornát (Lásd III. ez. VI. oszt.) Külön hallgatták és 
gyakorolták :

b) a m a g y a r t  heti három órában. Stilisztika Névy László
írásművek elmélete ez. kézikönyve alapján. Lehr: Arany
Toldi-ja tartalmilag és szerkezetileg; négy éneke emlékelve is. 
Közéletbeli fogalmazványok. Kéthetenként írásbeli dolgozat és 
közéletbeli fogalmazványok készítése. Összesen 16 dolgozat. 
Tanár: Papszász.

c) a z ené t .  Nevezetesen gyakorolták a zongorázást heti 3 
órában. Fokozatosan nehezebb gyakorlatok. Az összes dur és 
moll seálák és ezek 3-as hangzatai tört accordokban 3 nyolezad 
hangkörében. A hangközökről ; ezek módosítása és megfordítása. 
A 3-as hangzatok képzése és módosítása. Czerny: „W. L.“ II. 
füzete. Bertini preludjeinek I. és II. füzete. Diabelli: „Melodische 
Übungsstücke“ 4 kézre. Tanár: Levius.

d) R é s z e s ü l t e k  g y a k o r l a t i  k é p z é s b e n .  Ezen 
osztály növendékei hetenként kétszer bejártak a gyakorló-isko
lába. Megfigyeléseikről úgy számoltak be, mint az I. osztály
beliek.

E két osztályban az volt a czél, hogy a növendékek, 
m ielőtt megkezdenék a rendszeres tanítást, megismerkedjenek az 
iskolai rend és fegyelemmel és megfigyeljék a tanítást ; továbbá 
megismerkedjenek az iskola összes tantárgyainak a tananyagával 
s azt két év alatt mintegy mintaleczkékben feldolgozzák. Tanár: 
Margócsy.

Az I. és II. osztály  ö ssz e v o n v a  ta n u lta :
a) a f ö l d r a j z o t ,  heti 2 órában.Ausztrália, Ázsia, Afrika és 

Amerika földrajza Farkas Sándor kézikönyve alapján. A föld. A föld 
keringése a nap körül. A hold. Az időszámítás A naprendszer. 
A csillagok. K. k. Báló-Miklós-féle : Csillagászati és fizikai földrajz 
elemei. Tanár: Papszász, b) a g a z d a s á g t a n t ,  heti 2 órában 
Talaj. Talajmüvelés. Gabona- és növénytermelés. Állattenyésztés. 
Méhészet. Selycrnhernyótenyésztés. Eperfatenyésztés. Tankönyv ; 
Kiss Kállmán: Gazdaságtan. Tanár: Papszász.

c) a n é m e t e t  heti 2 órában. Nyelvtani rész; nevezete
sen: főnév, melléknév és ejtegetésük. Fokozás. Számnév. Név
más. Ige és igeragozás. Határozók és elöljárók. Havonként 2 írás
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beli dolgozat. Olvasmányul és kézikönyvül Felsmann József: 
„Német nyelvtan.“ Tanár : Levius.

d) a h e g e d ü l é s t  heti 1 órában.
Az e l s ő  o s z t á l y  t a n a n y a g a :  A hegedű és részei

nek ismertetése, a hegedű hangolása és tartása. Gyakorlatok egy- 
egy húron, majd fokozatosan haladva 2—3 és 4 húron. Gyakor
latok negyed, nyolezad, tizenhatodokkal, kötött és staccato hang
jegyekkel. Skálák különböző rythmikai beosztással. Choralok. 
Kézikönyv : Huber K. „Hegedűiskola“ I. füzete.

A m á s o d i k  o s z t á l y  t a n a n y a g a :  Gyakorlatok har- 
minczketted és hutvannegyed hangjegyekkel. Ujj- és csuklógya
korlatok. Skálák és 3-as hangzatok 2 nyolezadon belül. Choralok. 
Kézikönyv: Huber K. „Hegedűiskola“ I. füzete. Tanár: Levius.

III. o sztá ly .

a) A tanítóképző ezen osztálybeli növendékei a gymn. VII. 
osztályával együtt tanulták a vallást, a természettant, rajzolást 
és tornázást. (Lásd III. ez. VII. o.) Külön tanulták és gya
korolták :

b) a m a g y a r  t, heti 3 órában- Névy : írásművek elmélete 
ez. kézikönyve alapján a szónoki müvek és költői műfajok elmé
lete és történeti fejlődése. Nagyobb olvasmányok: Zrinyiász. 
Buda halála. Bánk-bán. Otthoni írásbeli tételek: 1. A tárgy belső 
viszonyaiból merített érvelési módok Kölcsey és Szemere beszéd
jében. 2. Ábrándozás az élet megrontója. (Chria). 3. Évnyitó 
beszéd. 4. Karácsonyi gondolatok. 5. A keresztes hadjáratok okai 
és eredményei. 6. A ki a gyermeket jól neveli, szent kötelességet 
teljesít a haza iránt. 7. A Zrinyiász vagy Buda halála tartalma. 
8. Legyen a tanító minden tanulónak példányképe. ÍJ. A Zrinyiász 
vagy Buda halála szerkezete. 10. Évzáró beszéd. Tanár: 
Papszász.

c) a t ö r t é n e t e t ,  heti 2 órában. A keleti népek törté
nete. A görögök és rómaiak története. A népvándorlás. Az 
arabok. A keresztes hadak kora. A középkori intézmények borrn 
lása. A felfedezések és reformatio kora. A korlátlan királyi fiata
lom kora. A franezía forradalom és császárság. A legújabb kor 
napjainkig. Kézikönyv: Dr. Ribáry-Varga Világtörténete. Tanár: 
Lévius.

d) a z e n é t ,  nevezetesen a z o n g o r á z á s t  heti l órában,
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Az összes dur és moll scalak 3-ad menetben 4 nyolczad hang
körében úgyszintén ezek 3-as hangzatai 3 fekvésben. Berlini 
„Etudes“ I. és II. füzetei.

Az o r g o n á l á s t ,  heti egy órában Elő- és utójátékok 
különböző hangnemben, különös tekintettel a kötött játékra. Kézi
könyv : Köveskúti „60 egyházi elő- és utójáték.“

Az ö s s z h a n g z a t t a n t ,  heti egy órában. Előismere
tek. A hármas hangzat fekvései és megfordításai. Szűk, szétszórt 
szerkezet. Szólamvezetés. Tilos menetek. Az uralgóra épített 
négyes hangzat. Adott bassus szólam összhangositása. Számjel
zés. Kézikönyv : Major J. gy. összhangzattan. Tanár : Lévius.

e) G y a k o r l a t i  i r á n y í t á s t  n y e r t e k  ez osztály 
növendékei azzal, hogy hetenként kétszer látogatták a gyakorló- 
iskolát. Ezek már megkezdték a rendszeres tanítást. Egy-egy alka
lommal hárman-négyen egymásután más és más tárgyat, más és 
más osztályban. A többiek a tanításról jegyzeteket vezettek s 
ezek alapján bírálati naplójukba rends/.eres bírálatokat készítet
tek. A növendékek a tanítandó tételt a gyakorló-iskola vezetőjé
től kapott utasítás szerint kidolgozták s átadták a gyakorló-iskola 
vezetőjének, a ki azt átnézve kijavította s esetleg az újból való 
kidolgozásra megadta a szükséges utasítást. A következő heti 
tanítások előkészítése és a megtartott tanítások megbirálása min
den héten kétszer történt. Tanár: Margóesy.

f) A n é p i s k o l a i  m ó d s z e r t a n t ,  heti 2 órában. 
A népiskola. A tantárgyak. A módszer. A tanítás elvei A vallás- 
tanitás, a beszéd- és értolemgyakorlatok, az irás-olvasás-, a nyelv
tanítás és a számtanitás tanításának módszere, tekintettel az 
egyes tantárgyak mai módszertani irodalmára és a szükséges 
taneszközökre. Kézikönyv : Dr. Kiss Áron, A prot. népiskolai val- 
lástanitás módszertana és Dr- Dittes-Gyertyánffy Népisk. Módszer
tana. Tanár : Margóesy.

IV. o sztá ly .

a) Ez osztálybeliek a gymnasium Vili. oszt. tanulóival együtt 
tanulták a vallást, a természettant, a rajzot és a testgyakorlást. 
(Lásd III. ez. VIII. o.) Külön tanulták és gyakorolták :

b) a magyart, heti 3 órában. A magyar nemzeti irodalom 
történetének rövid ismertetése, az országos állapotok feltünteté
sével, a kiválóbb írók életének bemutatásával s a jelesebb írók
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müveiből vett szemelvények olvasztásával. Kézikönyv: Dr. Szántó 
Kálmán : A magyar nemzet irodalomtörténete. írásbeli dolgozatok : 
1. V. László ez. költ. poétikai fejtegetése. 2. A hála. 3. A hon
védelem fejlődése 1528-ig. 4. Politikai s irodalmi viszonyok 
Kármán fellépésekor. 5. A tanító legyen igazságos és követke
zetes. 6. A tornázáskor mire és miért vigyázzunk ? 7. Miképon 
neveljük a népiskolai tanulókat igazságszeretetre ? 8. Évnyitó 
beszéd. 9. Évzáró beszéd. Tanár : Papszász.

c) a t ö r t é n e t e t ,  heti 2 órában. Magyarország tör
ténelme, különös tekintettel az alkotmány és mivelődés fej
lődésére. Kézikönyv: Mangold: Magyarok története. Tanár:
Papszász.

d) a n é p i s k o l a i  m ó d s z e r t a n t ,  heti 2 órában. Az
összes népiskolai tantárgyak tanításának módszere, tekintettel az 
egyes tantárgyak mai módszertani irodalmára és a szükséges 
taneszközökre. A rendtartás. Kézikönyv: Dr. Kiss Áron, A
prot. népiskolai valhistanitás módszertana és dr. Dittes-Gyer- 
tyánlfy, Nópisk. módszertan. Tanár : Margócsy.

e) z e n é t ,  nevezetesen z o n g o r á z á s t  heti 1 órában. 
Skala gyakorlatok 3-ad, 8-od menetekben. Az uralgó 4-es hangza- 
tok és azok megfordításai. Bővített záradékok. Bertini „Etudes“ 
Czerny „Schule der Gelänfigkeit“ és Kuhlan „Sonatinen“.

Az o r g o n á t  heti 1 órában. A pedáljáték gyakorlása. Rö
vid elő és utójátékok. Egyházi énekek közjátékokkal. Zárlatok. 
Kézikönyv : Chovan Zs. „Choralkönyve“. Szügyi: „Praeludium gyűj
teménye“ és Rinck „Orgonaiskolája“.

Az ö s s z h a n g z a t t a n t  heti egy órában. A 4-es hang- 
zatról. Annak megelőzése, feloldása. Mellék 4-cs hangzatok. A 4-es 
hangzat megfordítása. Szűkített 4-es hangzat. A 4 szólamé 
tétel férfi és vegyes karra való alkalmazása. Kézikönyv: Major J. 
Gy. „Összhangzattan“. Tanár: Levius.

f) Gyakorlati irányítást kaptak a népiskolai tanításhoz ezen 
osztály növendékei hetenként kétszer. Tanítottak a gyakorló-isko
lában, még pedig kezdetben csak egy, később két, három, négy 
osztályt egymásután más és más tárgygyal. Gyakorolták magukat 
a gyakorló-iskola vezetőjének a felügyelete mellett az iskola ön
álló és teljes vezetésében. A tételek kidolgozása, a tanítások elő
készítése és a végzett tanítások megbirálása oly módon történt, 
mint a Ill-ik osztályban. A gyakorlati kiképzés tanára: Margócsy,



A III. és IV. o sztály  ö sszev on v a  ta n u lta :
a) A neveléstan! tantárgyak csoportjából ezen iskolai évben 

heti 5 órában a tapasztalati lélektant és logikát Szitnyai Elek k. k. 
szerint. Ennek folytatásaként a neveléstant és az általános tanitás- 
tant dr. Kis Áron k. k. szerint. Tanár : Benka.

b) az a l k o t m á n y t a n t  heti 1 órában Csiky Kálmán : 
Alkotmánytana szerint. Tanár : Papszász.

c) A s z á m ta n t, heti 2 órában. Alapműveletek egész 
számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. A pénznemek ismer
tetése. Időszámitás. Számolási rövidítések. Arányosság, egyszerű 
hármas-szabály. A százalékszámítás s annak alkalmazása. Kézi
könyv: Gerevich—Orbók: Számtan. Tanár: Papszász.

d) a n é me t e t ,  heti 2 órában. Mondattan megfelelő for
dítási gyakorlatokkal. Az olvasmányok alapján hetenként egyszer 
beszédgyakorlat. Havonként egy írásbeli dolgozat. Kézikönyv : 
Albrecht J. : „Német nyelvtan“ és Endrei Ákos: „Német-Stilus- 
gyakorlatok.“ Tanár: Levius.

e) h e g e d ű l é s t ,  heti egy órában. Ujjgyakorlatok és scalak. 
Chromatikus scala, kettős fogások. Trilla. Nehezebb kivitelű gya
korlatok, choralok és világi dalok 2 szólamban. Kézikönyv: Huber
K. „Hegedüiskolájának“ II. füzete. Tanár: Levius.

Az I., II., III. és IV. osztály  növendékei együttesen  tanulták :
a) a K á t é i s m é t ,  hetenkint 1 órában. Dr. Luther Márton, 

káté Il ik részének módszeres feldolgozása. Minta katechizáczió 
Koren Pál kézikönyve nyomán- J é z u s  h a s o n l a t a i n a k  bővebb 
magyarázata módszeres feldolgozásban Koren Pál kézikönyve 
nyomán, hetenkint 1 óra. Tanár : Margócsy.

b) é n e k l é s t ,  heti egy órában. Hallási gyakorlatok; 
Skálák éneklése. Rythmikus gyakorlatok másod, harmad, negyed, 
ötöd, hatod, heted ugrásokkal. 2—3—4 szólamé énekgyakorlatok. 
Egyházi énekek éneklése; néhány férfikarra irt műdal és egyházi 
ének begyakorlása. A tanítóképző növendékei ezenkívül hetenkint 
2-szer résztvettek a tanulói dalkar tanulmányaiban. Kézikönyv : 
Bartalus J. „ Énektanitási vezérfonala“ és Abt F. „Gyakorlati 
énekiskolája.“ Tanár: Lévius.

F) A tanítóképző-intézet „Önképzőköre“.
A tanítóképzőben növendékek öntevékenységét fejlesztendő, 

1902. október 19-én tanárkari engedélylyel Papszász Gyula tanár



elnöklete alatt Ö n k é p z ő k ö r  alakult, melynek czélja a növen
dékek iskolai tanulmányainak s paedagogiai ismereteinek bővítése 

és fejlesztése.
A kör tisztviselői voltak: főjegyző : Hajdú Mihály ÍV. é., al

jegyző : Blum János III. é., pénztáros: Fritz Lipót IV. é., ellen
őr : Czira Károly III. é., könyvtárosok : Bucsky Sándor és Gai’ay 
Samu IV. é. tanulók. A kör 89 taggal október 19-től május 10-ig 
18 rendes ülést s márczius 15-dikének emlékére diszűlést tartott, 
a melyeken 17 önálló dolgozat, 10 bírálat, 10 szavadat fejtegetés 
kíséretében, s 16 szavadat fejtegetés nélkül került napirendre, al
kalmat szolgáltatván a birálgatásra, önálló gondolkodásra s az 
olöadásbeli ügyesedésre.

A kör járatta a Nemzeti Iskola, Pestalozzi, Kis-Tükör ez. 
lapokat s megszerezte a Magyar Könyvtár eddig megjelent 836 
füzetét, melylyel könytárának alapját vetette meg.

G) A t a n í t ó k é p z ő b e  ir a tk o z o tt  n ö v e n d é k e k  k ö v e tk e z ő  ö s z 
tö n d íja k b a n  é s  k e d v e z m é n y e k b e n  r é s z e s ü l t e k  e z  is k o la i

é v b e n :
Teljesen tandíjmentes volt 6 tanuló ; elengedett összeg 224 

korona.
Féltandijmcntességben részesült 5 tanuló, elengedett összeg 

62 korona.
Az alumneumban ingyen ebédet kapott 10 tanuló ; elenge

dett összeg 670 korona; s teljesen ingyenes ebéden és vacsorán 
1 tanuló volt; elengedett összeg 140 korona.

A tanítóképző rendelkezése alatt álló alapokból: a Mikolay 
Miliály-félét (70—70 korona) Hajdú Mihály IV. é. és Bohus László 
II. éves; a Haviár Dani-félét (42—42 korona) Kőszegi László I. 
é. és Knyazovitz Mihály I. é. tanulók kapták.

A tanulók sególyegyletéből segélyt kaptak :
a) Tandíjra : Molitorisz Jenő III. ó. 8 K. Sárkány György III. 

é. 6 K. Gáspár István II. é. 16 K. Kemény István II. é. 8 K. 
Kőszegi László II. é. 8 K. Csepregy Gyula I. é. 8 K. és Dobozy 
Jenő I. é. 8 koronát.

b) Lakásdijra : Adamkovics János III. é. 8 K. Wigand Hen
rik II. éves 8 K. és Knyazovitz Mihály 1. é. 8 koronát.

H) Z á r ó  t á j é k o z t a t á s .
A tanítóképzőnek ezen didaktikai és paedagogikai munkás-
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ságában élő és erősödő növendékei, kik az egymást kiegészítő 
négy tanfolyamra tartozó tantárgyakat tanulták és ügyességeket
megszerezték, — ha sem koruk, sem jellemalakulcsuk akadályul 
nem szolgál — a tanitóképesitési vizsgálatra állanak.

Ezen tanitóképesitési vizsgálat írásbeli és szóbeli. Elnöke a 
vizsgáló bizottságnak a kormányzó testület élén álló ns. Haviár 
Dani s évek óta ellenőrködik ezen képesítő vizsgálatoknál ns. 
Rezei Szilvius Békés vármegye kir. tanfelügyelője.

Kik a tanítói oklevelet e bizottságtól megkapják, eléggé ka
pósak és keresettek, mert Alföldünk nagy számú felekezeti népis
koláiban nagyon is érezhető a tanitóhiány s felekezeti képzőnk 
hozzá szoktatja növendékeit azon munkakörhöz, mely a még min
dig sok fogyatékosságot mutató felekezeti népiskolákban reájok 
vár. Talán ebben leli magyarázatát aztán az, hogy legtöbbnyire a 
felekezeti tanítóképzőből kikerülő tanítók hamarabb és biztosabban 
tájékozódnak a felekezeti népiskolák körében, mint más irányú 
tanítóképzők okleveles növendékei, kik nagy igényeiket nem igen 
elégíthetik ki szerénynépiskolainkban s nagyratörő reformtörekvé
seikkel rendesen legyőzhetlen nehézségekre találnak, mely őket. 
elkedvetleníti s az iskolából való kiválásra határozza.

Ez évben a képesítő Írásbeli vizsgálathoz járult ü növendék. 
A szóbelire állott 5 nyilvános és 4 magános lanuló. Ezekből a 
képzési oklevelet megszerezte 7. További képződésre utasítva 
van 2.

Vajha a gyakorlati életben és sokra kötelező népiskolai 
munkakörben megfelelnének a távozók azon reményeknek, me
lyekkel képződésüket és képesítésüket néztük és intéztük

Benka Gyula
ig a zg a tó -ta n á r .
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