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Adatok a szarvasi ág. h. ev. 
főgimnázium történetéhez.

i.

A gzapvagi ág. Ij. eV. főgimnázium uj épületének épitése é$ építői.

A szarvasi ág. h. ev. főgimnázium 1872-ben kapott 
uj külső és belső berendezést. Az anyagiakkal küzködő 
fenntartó egyházmegye aligha birta volna akkor is a 
költséges átalakítást, ha a hívek s jóemberek áldozat- 
készsége ezreket nem ad össze fillérekből s munkából 
s lehetővé nem teszi a tudomány csarnokának a kor 
igényei szerint átalakítását. Hogy vájjon ez a régi épület 
abban az időben megfelelt e a tudomány igényeinek és 
haladásának, lehet felette vitatkozni; dehogy munka és 
emberszeretet, lelkesedés s hozzá értés abban az időben 
is megvolt a tanári karban, arról hálásan emlékszik meg 
a nagy magyar Alföld értelmisége, a mely innen ment 
hittel, eszményekkel s komoly ismeretekkel telten a ha
zát és nemzetet szolgálni.

Pedig a most tanítóképzés czéljaira átadott épület
ben, de sok minden megfért. Az osztályok s a diszte
rem az emeleten, jutott egy szoba a tanítóképzősök
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zongoráinak is. A földszint déli szárnyán a könyvtár, a 
délnyugati sarkon a muzeum, mely egyúttal tanárszoba 
s igazgató-terem volt, nyugatnak a bejárás felé Tatay 
igazgatónak 2 kis szobából álló lakása, majd egy szoba 
az öreg pedellusnak ; ebben szükség esetén rajzot, úgy
nevezett nagyrajzot tanított Lányi bácsi. Azután jö tt a 
bejárat. Az épületnek a bejárattól északra eső szárnyá
ban lakott a főgimnázium ephorusa, a mindenkihez jó 
Delhányi bácsi, megfért ott a keleti sarokban az alum- 
neum konyhája és szakácsnéjának a lakása. Mig a köz
étkező terem, a nyugatra néző bejárattal szemközt levő 
földszinti terem volt. Az emeletre vezető lépcsők alatti 
zugok jók voltak speiz czélokra s akadt a földszinten 
még egy szobácska az udvarosnak is. Hát biz itt min
den talpalatnyi helynek megvolt a czélja. Legszorosab
ban volt a természetrajzi és természettani felszerelések 
múzeuma 2 kis szobára szorítva

Nem csoda tehát, hogy a mikor az 1883. XXX. 
t.-cz. országosan rendezte a középiskolák ügyeit s az 
államnak bőséges áldozatkészségéhez szokott képviselői 
az ellenőrzés jogát ténylegesen és sűrűbben kezdték 
gyakorolni, nem csoda mondom, ha a tankerületi főigaz- 
tók szemét bántják a hiányok és jelentéseik alapján a 
kormány sürgetni kezdi a kor viszonyainak megfelelő 
épületeket. Persze kifogásolni, hiányokat megállapítani s 
azok megszüntetését sürgetni mindig könnyű volt. De 
a bajok orvoslása akkor is, itt is beleütközött a protes
táns szegénységbe, a mely jóakaratot mindig sokat tu
dott felmutatni, komoly szükség esetén áldozni is birt, 
de arra elegendő pénzzel nem rendelkezett, hogy ver
senyt tartson az ujabbkori állammal, mely most alapított 
iskoláival szemben a pazarlásig bőkezű volt s az újabb 
realistikus, természettudományok gyakorlati tanításáért 
százezreket áldozott. A protestáns iskolafenntartókat kü-
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lönben évszázadok óta csak a lényegben jellemzi az 
áldozatkészség, külsőre nem sokat adnak, sőt a tanulás 
külső eszközeinek nyújtásában is szinte vezérfonalnak 
látszik előttük az egyszerűség, az igények mérséklése, 
hitükhöz híven lélekben igyekeztek pótolni azt, a mit a 
külsőnek nem adhattak.

Szerencse, hogy az újabb fejlődés a mennyiben 
követelményekkel lépett fel, egyszersmind módokat ke
resett és talált arra, hogy a követelmények felállításával 
mutatkozó terheken könyitsen s azok viselésében segítő 
kezet nyújtson. S az 1883 évi XXX. t.-cz. sok köve
telményt állít a középiskolák elé. Az a kapkodás, mely 
közoktatásügyünk fejlesztésénél mutatkozik a megelőző 
20 év törekvéseiben, itt szinte tetőpontját éri. Ahhoz 
nincs bátorságunk, hogy a humanismus törte művelő
dési iránynyal szakítsunk s kilökjük művelődésünk köré
ből az ókor sokszor támadott klassikus nyelveinek 
egyikét vagy mindkettejét, meghagyjuk középiskoláinkat 
az eddigi irányban, de bővítjük tanulni és tanítani valóin
kat a többé már nem mellőzhető természettudományok 
végtelen ismereteivel ; kiegyenlítésre törekszünk és a 
sok tartalommal túlterhelést eredményezünk. Klassikusok 
akarunk maradni, de a természettudományokban is jeles
kedni próbálunk. Ennek a sajátos irányzatnak eredmé
nye ujabbkori középiskolai nevelésünk, mely minden 
igyekezete daczára sem tudja a társadalom elismerését 
s a szülők és a nagy közönség rokonszenvét megsze
rezni és megtartani.

A  protestáns iskolák fejlődési iránya tagadhatatlanul 
a humanismusból táplálkozott s ezért bár az eddigi ta
nulmányok megtartását szívesen látja, az 1883. XXX. 
t.-cz. más irányú intézkedéseiben megnyilatkozó törek
véseket agodalommal fogadja. A realistikus tudományok 
terjedelmesebb tanítása maga után vonja az anyagiakban
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szűkölködő Protestantismus niegterheltetését s bár a 
segítséget is felajánlja a törvény, a protestáns egyházak 
félnek elfogadni a terhek könnyítésére felajánlott pénz
beli segítséget, m et: attól tartanak, hogy az államsegély 
ellenértékéül lemondanak intézeteik protestáns szellemé
ről, jellegéről. Ezért pár éven át kevés protestáns iskola 
nyújtotta ki kezét az államsegély után, csak mikor a 
tapasztalat oktat ki, hogy az állam ennek ellenében sem 
kíván több jogot, mint a mennyit régebbi törvényeink 
biztosítanak neki: csak akkor folyamodik több iskola 
állami segítségért egyrészt évi terheinek könnyítése, 
másrészt iskolai épületének átalakítása, vagy megújítása 
czéljából.

Az uj viszonyok kényszerítő hatása alatt a fenntartó 
egyházmegyék képviselőiből álló iskolatanács 1886. 
junius 21-én foglalkozik a régi épület elleni kifogások
kal. Szükek a tantermek ; az első és második osztályok 
létszáma évről-évre túlhaladja a 60-at, gondoskodni kell 
párhuzamos osztályokról; nincs külön kisérleti terem, 
nincs rajzterem, nincs természettani, természetrajzi szer
tár ; egy épületben van az iskola és az alumneum s 
ezért az egész épület tele van ételszaggal; nincsenek 
melléképületek, nincs tornacsarnok, meg nem felelők, 
sőt egészségtelenek az illemhelyek. Ezek a főbb kifo
gások, melyeket a főigazgató emel az iskolai épület 
ellen, s melyeknek kifejezést ad a tanács említett ülésén 
a főgimnázium akkori igazgatója Benka Gyula. Ezekkel 
szemben az iskolatanács készséget mutat ugyan a kifo
gások megszüntetésére, de hiányzik hozzá anyagi ereje.

Hogy pedig a tanári karnak milyen szerény óhajtá
sai voltak s hogy milyen kevéssel gondolta átjavitható- 
nak az épületet, arra nézve szolgáljon bizonyítékul az 
a javaslat, melyet ugyanazon tanácsülésben olvastak fel 
mint a tanári kar javaslatát a tanépületben eszközlendő
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némi czélszeriibb átalakításokra vonatkozólag, s melyre 
a tanács a helyszínén nyomban megejtett szemle után 
elhatározza, hogy ,,az ajánlott átalakítás ez idő szerint 
pénz hiányában nem lévén kivihető elejtetik; a javaslat 
azonban a jkvbe iktatandó.“  Ez a javaslat a következő:

Az isk. épület némi célszerűbb és szükségesnek 
mutatkozó átalakítását vázlatosan előterjesztő tanárkari 
javaslat.

A szünnapok alatt az épület évi tatarozásának és 
tisztogatásának alkalmával szakértőktől bekérendő s el
fogadhatónak mutatkozó költségvetés alapján az isk. 
épületben a következő átalakítások volnának eszköz- 
Iendők :

1. A két mostani kijárat a lépcsők melletti ablakok 
helyére átteendő.

2. A két mostani kijárat Delhányiék lakásához kö
zelebb eső részén a kamarához csatolandó s a tanárszo
bával szemben a pedellus szobácskájává kiépítendő.

3. Ebből folyólag a pinczeajtó az udvar felőli fal 
oldalába átviendő.

4. Az udvaros szobája a könyvtár fülkével felcse
rélendő s udvarra nyíló ajtóval fölszerelendő.

5. A főbejárat Iépcsőzete újabb középső fokokkal 
ellátandó.

6. Végre úgy az épület északi, mint déli folyosója 
zárt folyosóvá átalakítandó oly móddal, hogy a lépcső
nek folyosó felé néző oldalaihoz deszka burkolat üveg 
ajtóval helyezendő.

Ez a javaslat ugyan csak szerény átalakításokat vett 
tervbe, s csupán a tanárszoba és muzeum hiányán len
dített volna valamit, de még ez semvolt valósítható 
pénz hiányában. Ezért a tanács felterjesztéssel él a val
lás és közoktatásügyi miniszternek 37218 885. sz. leira
tára, melyben egyebeken kívül az épületen változtatáso-
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kát sürget, kéri az épület alaprajzát és méreteit a helyi 
ségek megnevezésével. A tanács felterjesztése rámutat 
az 1872-iki csaknem 40,000 forintnyi költséggel eszkö
zölt átalakításra, kifejti milyen terhek maradtak a fenn
tartó egyházmegyén a fenti átalakítás folytán, a parallel 
osztályok mellőzését a tanulóság létszámának évről-évre 
nagyobb s várhatóbb apadásával indokolja.

A kormány azonban leirataiban egyre sürgeti a he
lyiségek szapo.ritását, a hiányok megszüntetését s a 
felsőbb nyomás alatt a tanári kar s az igazgató minden 
gyűlésen ott vannak kérelmeikkel, hogy a hiányok orvo- 
soltassanak. A kormányzótanács végre 1887. jul. 29. 
tartott ülésében elfogadja a tanári kar memoranduma 
alapján azt a tervet s elfogadás végett felterjeszti a bé
kési ág. h. ev. egyházmegye közgyűléséhez, hogy a 
szarvasi főgimnázium sürgős hiányainak pótlására egy- 
szersmindenkorra 25000 frtnyi államsegélyt kér.

A fenntartó egyházmegye azonban még mindig 
vonakodik attól, hogy a felügyelet és kormányzás tekin
tetében több jogot engedjen az államnak, mint a meny
nyit a fenálló törvények értelmében engedni kénytelen 
s ezért most sem helyezkedik az államsegély elvi állás
pontjára, hanem a kerületre küldött követeit utasítja, 
hassanak oda a kerületen s az egyetemes közgyűlésen, 
hogy az ág. h. ev. egyház nagyobb összegeket kapjon 
az elszámolás kötelezettsége nélkül részére évenként 
folyósított államsegélyből. Ezért még sok gyűlés tár
gyalta a főgimnázium épülete ellen emelt kifogásokat és 
az államsegély kérdését.

A helyzet némileg 1890-ben kezd javulni, mikor a 
Szarvasi Takarékpénztár ajándékképen átadja a főgim
náziumnak a volt Sztaricskay házat, a hová azután kite
lepítették az alumneumot, ugyanott kapott lakást az 
ephorus s ezután 1891-ben a régi főgimnázium épüle-
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tének földszinti északi részét természettani és ierinészet- 
rajzi szertáraknak, kísérleti és előadó teremnek, a régi 
alumneumi étkező helyet rajzteremnek alakítják át, nagyob- 
bitják a könyvtárhelyiséget, csinálnak külön igazgató- és 
tanárszobát s ezzel egy pár évre elhallgattatják a köz- 
oktatásügyi kormány képviselőinek panaszait, kifogásait.

Az állami közegek folytonos látogatásai és ellen
őrzése azonban más irányban is gyümölcsöt eredmé
nyezett, mert a sok kifogás után megtalálják végre az 
elismerés hangját is pl. 1892-ben, mikor a vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter 42829. sz. leiratában „a feletti 
örömének ád kifejezést, hogy a szarvasi ág. ev. főgim
názium a tanítás terén kiváló eredménynyel járó mun
kásságot fejtett ki a közelmúltban s hogy ezen intézet 
színvonala 1885. óta állandó emelkedésben van.“ Ezt 
az elismerést Sárkány Sámuel püspök meleghangú kisérő 
sorokkal közli a főgimnázium igazgatójával Benka Gyu
lával és a tanári karral s maga is a legnagyobb örömé
nek kifejezése után Isten áldását kéri további munkás
ságukra.

Az állami ellenőrzésből eredő ez az elismerés ha
tással van a főgimnázium fenntartójára is s bizonyosan 
elősegítette azt is, hogy a még egységes békési egy
házmegye lassanként megbarátkozik azzal a gondolattal, 
hogy százados intézete számára s annak megerősítésére 
kérni fogja s ha megkapja igénybe veszi az évi állam
segélyt is. Hosszú és kivált az öregebb tanárokra nézve 
nagyon türelmes évek jöttek, inig a kérelem teljesült s 
az államsegély valóság lett. De a kormánynak első „nem 
tehetem“ tartalmával elutasító leirata daczára a reménye 
kedés megmaradt s az ügynek arra hivatottak által foly
tonos sürgetése azt eredményezte, hogy a vallás és 
közoktatásügyi miniszter, Gr. Csáky Albin 1892-ben 
2000 forint felszerelési, 1893., 1894-ben ugyanannyi,
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1895-ben pedig 3000 forint ideiglenes fenntartási államse
gélyt folyósított ; a legszükségesebb építkezésre pedig 
1893-ban előbb 3000 forint, azután pedig 18239 1893. sz. 
leiratával 10,000 forint beruházási és építési segélyt fo
lyósított. 1895. január 13. 25514. sz. leiratával elfogadja 
s megerősíti azt a szerződést, mely a szarvasi ág h. 
ev. főgimnázium részére 14,000 frt. (28,000 korona) évi 
államsegélyt biztosit. Ez az összeg 1900-tól fogva évi 
1000 K. többlettel 32,000 koronára emelkedett. A szer
ződést Dr. Wlasits Gyula, vallás és közoktatásügyi mi
niszter irta alá.

Az évi államsegélynek meg volt az a következmé
nye, hogy a tanárok jobb dotatioja bizto-itva lett s hogy 
a jobb termésű esztendők némi megtakarításokat tevén 
lehetővé, az iskola anyagi ügyei rendeződtek, régi ala- 
pitványtőkéi, melyeket a mostoha évek alatt építési kö lt
ségekre elkölcsönzött magának a fenntartó, lassanként 
visszafizettettek. Sőt az alumneum és a szegénytanulókat 
segítő egyesület céljaira elég tekintélyes tőkéket*) tudott 
gyűjteni a tanári karnak és a kormányzótanácsnak, újab
ban felügyelő bizottságnak körültekintő gondossága. 
Hálásan kell elismernünk, hogy Szarvas és vidékének 
közönsége felekezeti különbség nélkül mindig a legna- 
gyobbfoku áldozatkészséget tanúsította, mikor ilyen irá
nyú czélok előmozditásáról vo lt szó.

Az 1895-ben életbe lépett szerződésnek másik kö
vetkezménye, hogy az uj főgimnázium épületének esz
méje előtérbe került. A főgimnázium vezető emberei 
ugyan tisztában voltak azzal, hogy az építkezést sokáig 
elodázni nem lehet, ezért is vette meg az iskolatanács 
már 1894-ben a régi Tomcsányi (Buzi) féle házat Dr.

*) Az alumneum alaptőkéje 1900. Julius 1-én 30,19341 K. 
A szegény tanulók segélyegyletéé ugyanakkor 12,281 ’36 K.
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Lengyel Sándor szarvasi ügyvédtől, a ki ezt a házat 
örökölte s 5000 forint jutányos áron adta el a főgim
názium fenntartójának. Mindamellett az uj épületet ko
moly kilátássá csak az 1895-ik évben megkötött s az 
évi államsegélyre vonatkozó szerződés tette, mint a 
melynek 10-ik pontja igy szól:

„A  szarvasi ág. ev. főgimnázium fenntartó testületé 
kötelezi magát, hogy az intézet számára a m. kir. vallás 
és közoktatásügyi miniszter által jóváhagyandó tervek 
szerint uj épületet emel, vagy a mostani épületet ugyan
csak a miniszter által jóváhagyandó tervek szerint kel
lőleg kibővíti, mely czélból szerződő felek közt külö
nösen az állami hozzájárulást illetőleg a tárgyalás ké
sőbb fog megindittatni.“

Tehát maga az állam tenyerén nyújtja az állam
segélyt az új épülethez. De kevés az önbizalom. 
Anyagi erőnk fogyatékossága arra késztet, hogy fonto
lóra vegyük, hol vesszük a többit, a mi szükséges? 
Pedig a fejlődő viszonyok sürgetnek.

1897. junius 15-én a felügyelő bizottság*) ülésén 
mutatta be Mikolay Mihály főgimnáziumi felügyelő a

*) Jegyzet. A szarvasi ág. h. ev. főgimnázium fenntartója és 
kormányzója 1895. végéig a régi egységes békési egyházmegye 
volt, melynek területe kiterjedt Arad, Békés, Csanád, Csongrád 
megyékre s a szomszédos megyék közelebbfekvő egyházközségeire. 
A főgimnázium ügyeit az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyásának 
fenntartásával intézte az egyházmegyei közgyűlés által választott 
főiskolai tanács, melynek elnökei az egyházmegye esperese és fel
ügyelője voltak. 1906. január 1-től a régi békési egyházmegyéből 
3 uj egyházmegye a lakult: az arad-békési, a békési és csanád- 
csongrádi egyházmegyék. Azóta a főgimnázium kormányzását a 
főgimnázium felügyelő bizottsága vezeti. Ennek elnöke a 3 egy
házmegye egyházközségei által szótöbbséggel választott férfiú mint 
a főgimnázium felügyelője, tagjai a 3 egyházmegye és a tanári 
kar 4—4 kiküldöttje összesen 16 felügyegyelő bizottsági tag. Ennek 
előkészítő bizottsága az úgynevezett kis bizottság.
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vallás és közoktatásügyi miniszternek leiratát, melyben 
közölte amaz előnyös módozatakat, melyek szerint az 
állam a felekezeti középiskoláknak építkezési segélyt 
nyújtani hajlandó. Addig ugyanis a miniszter a kész s 
megadott segélyt mindig egy ősszegben s egyszerre 
folyósította az építkezés czéljaira, mely eljárás az állami 
költségvetést nagyon megterhelte, a nagyobb mérvű 
segélyezést pedig szinte lehetetlenné tette. Ezért a kor
mány abban állapodott meg, hogy jövőben az építkezni 
akaró felekezeti iskola fenntartójával évjáradékos kölcsönt 
vétet fel, a kormány az államsegély czimén megállapított 
összeg után pedig biztosítani és fizetni fogja az évjára
dékokat, úgy hogy ezen eljárás mellett az egyes isko
lák is nagyobb összeget kaphattak s egyszerre több 
iskola építése vált lehetővé az évi állami költségvetés
nek megterhelése nélkül. E leirat kapcsán terjesztette 
be a felügyelő Géressy Kálmán tankerületi főigazgató
nak a leiratát is, melyben kérdéseket intéz a fenntartó 
testülethez az iskolai épület állapotát, az uj épület eme
lésének szükségét s az erre vonatkozó más irányú hoz
zájárulást illetőleg. A felügyelő bizottság örömmel fo
gadta a leiratot, az uj épület eszméjét magáévá tette, 
megbízta a főgimnázium igazgatóját és felügyelőjét, hogy 
a miniszter és főigazgató kérdéseire adják meg a választ 
s az egyházi főhatóság utján a kormánytól építkezési 
államsegélyt kérjenek. Az esetre pedig, ha sikerülne uj 
főgimnáziumi épületet emelni, elhatározta a felügyelő 
bizottság, hogy a régi épületet a tanítóképző czéljaira 
engedi át.

Ugyanezen az ülésen kapott megbízást Mikolay 
Mihály felügyelő, hogy a volt Frankó ház megvétele 
czéljából alkudozzék az akkori tulajdonossal Dr. Haviár 
Gyulával. A telek megvételét a bizottság már akkor is 
az uj épület czéljaira tervezte. Ez a telek vétel ugyan
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a2 az évi rossz termés s a küszöbön levő egyébb nagy 
kiadások miatt egyenlőre elhalasztatott, de a telek meg
vételéről a fenntartó le nem mondott.

A felügyelő és igazgató az előbb jelzett megbízás 
szerint még 1897. julius 9 és 10-én küldték el a tan
kerületi főigazgató kérdéseire adott választ s másrészt a 
100,000 frt építési segélyért szóló kérvényt a vallás és 
közoktatásügyi miniszterhez. A felterjesztésben és a kér
vényben részletesen indokolják az építés és az államse
gély szükséges voltát, s kifejtik a régi épületre vonat
kozó terveket, melyek szerint ez az épület az államse
gély elnyerése esetén szintén fontos kulturális czélt, a 
tanító képzés czélját fogná szolgálni.

A további lépések ezután mindig a tanítóképző 
ügyével kapcsolatosan haladtak.

1898. január 4. a felügyelő bizottság a bányakerü
let felhívására kijelenti, hogy ha sikerül neki államsegély 
utján uj főgimnáziumi épületet emelni, a régi épületet a 
képző czéljaira használatra átengedi. Felmerült ugyan 
az az eszme is, hogy a régi épületben internatus léte- 
sittessék, de a fenntartó testület sürgősebbnek tartotta 
a képző önállósítását és megerősítését, a mire különben 
a kormány is újra meg újra sürgette.

Eközben a főgimnázium mindinkább közeledett a 
100-ik esztendőhöz, mely körülmény késztette a felügyelőt, 
hogy a nevezetes évfordulóra figyelmeztesse a felügyelő 
bizottságot s az 1898. szept. 13. tartott ülésében bizo
nyos terveket terjesszen elé, mint a melyeket alkalma
saknak tartott az intézet jövőjének biztosítására. Mikolay 
Mihály szerint igen helyesen 2 irányban kell a fejlődést 
biztosítani. A belső irány főkép a testület hivatottságán 
fordul meg, a külső a fenntartó áldozatkészségén. Ez 
utóbbihoz tartozik a felszerelés teljessége s a megfelelő 
épület. Fel kell költeni a város érdeklődését s áldozat
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készségét, hadd adjon megfelelő épitési anyagot; kérni 
kell az állam segítségét. Az uj épület helyéül alkalmas
nak mutatkozik a Lustig féle telek, mely akkor 24000 
forintért volt megvehető. A bizottság örömmel karolta 
fel a felügyelő által előterjesztetteket s megbízta mind
ama teendők végzésével, melyeket a czél érdekében 
szükségesnek tart.

Érdekes eszmét vetett fel ezen a gyűlésen a bizott
ság egyik tagja Dr. Krcsniárik János azon indítványával, 
hogy Szarvason protestáns leánygimnázium állíttassák 
fel. Ezt a javaslatot a felügyelő bizottság tárgyalás és 
előkészítés czéljából a tanári karhoz és a kis bizottság
hoz utasította.

Már ez év okt. 10-én jelentette is Mikolay felügyelő, 
hogy a főgimnázium érdekében a városi polgárság és a 
város képviselőtestülete körében sok kilátással kecseg
tető mozgalmat indított.

A leánygimnázinm eszméje azonban, hamar elaludt, 
mert a tanári kar és a kis bizottság egyöntetű javasla
tára a felügyelő bizottság egyelőre napirendre tér fe
lette, „a  czél elérésére szükséges eszközök és módok 
hiányában“ . Többet e kérdés szóba se került azóta.

Időközben az uj épület állami segélye tárgyában 
a városiakból nagyobb küldöttség járt a vallás és közok
tatásügyi kormánynál, melynek eredménye, hogy a 
felügyelő bizottság 1899. junius 20-án tárgyalta a m i
niszter kérdését: „M ilyen mérvű segélyre van szükség? 
S hogy e czélra mennyivel hajlandó hozzájárulni a vá 
ros és a fenntartó egyház ? A válasz e leiratra felso
rolta, hogy a város az épitési anyagot kilátásba helyezte, 
a telket adná a fenntartó egyház megye.

A felügyelő Mikolay Mihály buzgólkodása végre 
eredményhez vezetett. Jött a vallás és közoktatásügyi 
miniszternek 54379,1899. sz. leirata, mely arról értesít,
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hogy a szarvasi főgimnázium épületére államsegély czi- 
mén 200,000 koronát vett előjegyzésbe a kormány. 
Majd a felügyelő jelenti, bogy a közoktatásügyi minisz
ter szóbeli ígérettel az 1901-ik évre helyezte kilátásba 
a fenti összeget s tényleg ezt a vallás és közoktatás
ügyi miniszter 1901-ben megígéri s felhívja a fenntartót 
a további lépések megtételére. A felügyelő bizottság 
1901. junius 17-én foglalkozott a 200000 K. államse
gélyt ígérő miniszteri leirattal s egyben 3 tagú bizottsá
got küldött ki, hogy a leirat szerinti államsegélyért a 
miniszternek és akkori államtitkárnak, Zsilinszky Mihály
nak köszönetét mondjanak. Ugyanakkor megbízást ka
pott a felügyelő, hogy a legközelebbi bizottsági ülésre 
az építkezés megindítására indokolt javaslatot terjesz- 
szen elő.

E megbízás értelmében az elnök még ez év szep
tember 16-án az elnöki jelentés kapcsán előterjeszti, 
hogy véleménye szerint előbb meg kellene állapodni a 
hely tekintetében. A mostani épülettel szomszédos tel
ken, vagy a Lustig telken épüljön-e fel az uj főgimná
zium ? A terv előkészítésére két szakértőt javasolt. A 
200,000 K. államsegélyen felül még 100,000 K. kölcsön 
felvételét tartaná szükségesnek, de azért is, hogy ebből 
a főgimnázium régebbi 54,000 K adóssága convertáltat- 
nék. Az építés végrehajtásával egy ember bízandó meg. 
A fi lügyelő bizottság ugyan elnöke előterjesztéseit 
helyeselte, de tekintettel előterjesztéseinek rendkívüli 
fontosságára, azok tárgyalását egy külön e czélból ösz- 
szehivandó gyűlésre hagyta, megbízván az elnököt, 
hogy az akkor összegyűjtött adatokat előbb a kis bi
zottsággal tárgyaltassa s annak véleményével együtt ter
jessze az egybehívandó plenum elé.

A megbízásnak Mikolay Mihály felügyelő csak 
rés ben tehetett eleget, mert bár a fenntartó egyháztne-
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gyek egyházai 40 szavazattal 10 ellenében, újból 6 évre 
a főgimnázium felügyelőjévé választották Mikolay M i
hály e tisztéről az 1902. február 17-iki felügyelő bizott
sági ülésen lemondott s nem is tett jelentést ama lépé
seiről, melyeket az uj épület előkészítése czéljából tett, 
— pedig e czélra a felügyelő bizottság jóváhagyásának 
reményében a Lustig telket meg is vette, — sőt javas
latára elhatározta a bizottság, hogy az uj épületre vo
natkozó teendőket akkorra halasztja, mikorra a főgimná
ziumnak uj felügyelője lesz.

Az uj felügyelő Haviár Dani 1902. május 10-én 
foglalta el hivatalát. — Ez időben szükségesnek mutat
kozott az évi államsegélyre vonatkozó szerződés revi- 
diálása, melynek tárgyalására ismételten egybegyűltek a 
fenntartó egyházmegyék képviselői. így az építkezés 
ügyét csak ez év decz. 27-én tárgyalta a kis bizottság 
s javasolta:

I. Hogy az uj épület a mostani épület közelében, 
mostani telkének kibővítésével építtessék, úgy hogy 
homlokzata a Beliczey ut felé emelkednék. A régi Buzy 
féle telek már az iskola tulajdonát képezte s gyakorló 
iskola volt. Ennek épületét le kellene bontani. A  telket 
bővíteni kellene a Haviár Gyula dr. tulajdonát képező 
Frankó ház, valamint az Oláh Miklós házának és telké
nek megvétele által. E két telek megalkudásával a kis 
bizottság Zvarinyi János, Benka Gyula, Mocskónyi Jó
zsef, Liska János tagokat bízta meg.

II. Elnök megbizatott, hogy az építkezés és épület 
tervezetének előkészítése czéljából lépjen érintkezésbe 
valamely budapesti mííépitészszel, a ki a vallás és 
közoktatásügyi kormánytól megbízást szokott kapni.

III. Pénztáros utasittatott, hogy az építkezés és te
lekvételre javaslatot készítsen s terjesszen a bizott
ság elé.
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Hogy a kis bizottsági javaslatban mért van teljesen 
mellőzve a Lustig féle telek, arra felvilágosításul azt 
mondhatom, hogy a bizottságban és tanári karban ele
jétől fogva inkább oly irányban lehetett hangulatot ta
lálni, hogy az uj főgimnáziumi épület, a mint Géressy 
tankerületi főigazgató is ajánlotta, a régi megszentelt 
helyen, a templomnak mintegy árnyékában és oltalma 
alatt emeltessék.

A kis bizottág 1903. márczius 7-én tárgyalta tovább 
az építés ügyét s tudomásul vette elnök jelentését, hogy 
az építendő főgimnázium vázlatterveinek és általános 
költségvetésének elkészítésével Baumgarten Sándor bu
dapesti műépítészt s a vallás és közoktatásügyi minisz
térium műszaki osztályának alkalmazottját bízta meg. 
Baumgarten volt is itt Szarvason, megtekintette a fő
gimnázium mostani és tervbe vett telkeit, tájékozódott a 
kívánalmakról, magával vitte a telkek méreteit feltüntető 
vázlatokat s egyéb szükséges adatokat. — Be is küldött 
azután 2 vázlatot. Egyik az Oláh telek felhasználásával, 
a másik arra való tekintet nélkül készült. Mindkettő 35 
helyiséget contemtál. Előbbi 980 négyszög méter a má
sik 1010 négyszög méter területet akar beépíteni. A kü
lönbség egyes helyiségek térméretei folytán állott elő. 
A  terveket látta, tárgyalta a tanári kar, s a felügyelő bi
zottság szarvasi tagjai.

Ugyanekkor javasolta a telekvételre kiküldött bizott
ság, hogy a Frankó-ház vétessék meg a tulajdonos ál
tal kért s a bizottság által méltányos árnak mondott 
8000 koronáért. Az Oláh-féle telekért azonban tulma- 
gasnak látván a kért 20000 K. a kis bizottság a felügyelő 
bizottságnak oly értelmű javaslatot tett, hogy az uj fő
gimnáziumi épület csupán a volt gyakorló iskola és 
Frankó ház telkén épüljön s Oláh telke ne vétes
sék meg.
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Ugyanekkor tárgyalta a kis bizottság a Baumgarten 
féle vázlatterveket s azokat némi módosításokkal elfoga
dásra ajánlotta.

A felügyelő bizottság 1903. május 19-én tárgyalta 
és elfogadta a kis bizottság összes javaslatait, a Baum- 
garten-féle tervvázlatok közül a C-vel jelzetteket. Az uj 
épület helyére nézve szavazással döntött 10 szóval 2 
ellenében azon telkek mellett, melyeken fel is épült az 
uj főgimnázium. De a Lustig-féle telek most szóba sem 
került. Ellenben Dr. Zsilinszky Endre javaslatát mellőzte 
a bizottság, a ki az uj épület helyéül az evangélikus 
ó-templommal szemben fekvő s ma is meglevő kerti 
helyiséget javasolta.

A felügyelő bizottság egyúttal megbízta elnökét 
Haviár Dani felügyelőt, hogy a várostól is kérjen se
gélyt az uj főgimnázium épületére, készíttesse el Baum- 
gartennel a szükséges terveket és költségvetéseket, ve
gyen fel 200 210 ezer korona kölcsönt a Pesti ma
gyar kereskedelmi banktól 50 évre, annak beterjesztek} 
ajánlata értelmében úgy, hogy a kölcsön törlesztési 
részleteinek fizetését a közoktatásügyi miniszter vállalja 
el. A kész terveket s a felveendő kölcsön tervezetét 
pedig elbírálás és elfogadás végett terjessze fel a vallás 
és közoktatásügyi minisztériumhoz.

Ezzel az építés előkészítésének a munkája meg
kezdődött. A bankkölcsön felvétele, a tervek kidolgo
zása azonban még sok utánjárást igényelt. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter ugyan kész az annuitást vál
lalni, de kéri a kölcsön felvétel részletes feltételeit, s az 
épület részletes terveit. Majd a tervek ellen műszaki 
szempontból tesz némi kifogásokat, és kéri a részletes 
költségvetést. E szerint az uj főgimnáziumi épület * 
177 683 01 K költségbe kerül. Az 1904. év folyamán
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gyorsabban halad az építkezés ügye. Haviár Dani 
felügyelő már január hóban felküldi a vallás és közok
tatásügyi miniszternek a kívánt terveket, költségvetést, 
utánajár, hogy az építési államsegély 210000 koronára 
emeltessék s az 1904. junius 16-iki felügyelő bizottsági 
gyűlésen ezen intézkedéseiről jelentést tesz azal, hogy 
a főgimnáziumi építkezéshez felveendő 210000 korona 
kölcsön felvételeit a kormány elfogadta, az annuitást 
biztosította s hogy a főgimnázium ügye Ő Felsége ka
binetirodájában várja a legfelsőbb jóváhagyást.

A költségvetés végösszegét a minisztériumban le
szállították 173,677.03 koronára, a felülvizsgálat költsé
geire pedig 700 K. az állandó ellenőrzés és felülvizs
gálat költséget 8300 K. állapították meg. A felügyelő 
bizottság ezen az ülésen jóváhagyta az építkezés dol
gában eddig történt intézkedéseket s az építkezés to
vábbi teljhatalmú intézésével és vezetésével a helyiekből 
álló kis bizottságot bízta meg.

Ez a kis bizottság azután építési bizottság czimén 
vezette az építés ügyét. Tagjai lettek még, mint az épí
tés vezetője Baumgarten Sándor budapesti müépitész- 
mérnök és mint az építés ellenőrzője, Ponyiczky Kál
mán Szarvas község ménöke.

Nem csekély feladat hárult eme bizottságra. Sze
rencséje volt azonban, hogy akkor még élt Haviár La
jos főmérnök, a gyulai államépitészeti hivatal főnöke, a 
ki tanácsával s nem egyszer szives közreműködéssel 
támogatta az építési bizottságot.

Az első nehézség először az anyagnál mutatkozott. 
Az építési bizottság tehát az építéshez kellő anyagot 
akarván biztosítani az 1904. év folyamán 1,100,000 da
rab téglát rendelt a szarvasi Grexa téglagyárban. Idő
közben ü  Felsége is jóváhagyta a főgimnázium építési
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államsegélyét, de a kölcsön felvételkor árfolyam külön
bözet, kamat szelvény helyett, első befizetési részlet 
czimén levonatván a levonandók 197,801 K 25 fillért 
kapott készpénzül a főgimnázium, mely összeget be
tétként a felügyelő bizottság határozata értelmében a 
szarvasi Takarékpénztár őrizte.

Hosszú volna minden lépést, minden intézkedést 
megemlíteni. Az építkezésre szükséges összeg folyósítása 
után az építési bizottság Baumgarten művezető épitész- 
szel elkészíttette az árlejtéshez szükséges iratokat, össze
állította az építés részletes és különleges feltételeit, meg
hirdette az uj épület építését s arra ajánlatokat kért.

A pályázat eredményekép 5 ajánlat érkezett határ
időre. Ezek közül legolcsóbb volt Mocsányi Károly buda
pesti műépítész és építőmester ajánlata, a ki az uj fő 
gimnázium épület építését a költségvetési összegből 
leszámítandó 3.6 százalék árengedménnyel 165,738 k. 
55 fillérért vállalta.

Az időben sokat beszéltek róla, mért nem kapták 
szarvasiak e vállalatot ? Feleljenek erre a számok :

Fábriczy György és társai helybeli vállalkozók 9 
százalék, Popják György és Bányász János helybeli 
vállalkozók 10.4 százalék ráfizetést kértek, Wagner József 
csabai építőmester 7.6 százalék áremelést kért, mig Stei
ner József műépítész Aradról szintén 3.37 százalék ár
engedményt tett. Tehát a helybeliek voltak a legdrágáb
bak. Az egyik 15,630.90 K., a másik 18,062.41 K. ráfi
zetést kért. Miért ? ők tudják !

Mocsányi Károly társa lett a vállalatban Székely 
Ferencz budapesti építész. Az építést legkésőbb 1905. 
április 8-án megkezdeni tartoztak s az épületet 1905. 
nov. 1-ig tető alá hozni.
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A munka meg is kezdődött, bár az elé mindjárt 
kezdetben akadályokat gördített a helybeli kőmives mun
kások sztrájkja, úgy hogy az alapkőletételnél s az építés 
megkezdésénél szarvasi kőmivesek nem dolgoztak. De 
azért a munka haladt, lassanként a kőmivesek is meg
egyeztek a vállalkozóval, s 1905. szeptember közepe 
táján tető alá került az uj épület.

Az építési bizottság intézkedéseiről beszámolni le
hetetlen. Köteteket tenne ki az építés vezetésének, irá
nyításának részletes ismertetése. A nehéz közgazdasági 
viszonyok s abból kifolyólag az anyagnak és a munka
erőnek folytonos emelkedése miatt e bizottságnak s fő
kép elnökének, Haviár Daninak minden irányban Árgus- 
szemekkel kellett ügyelni s tapintattal ugyan, de szigorú 
körültekintéssel kellett irányítani az építkezést. Gyűlés 
gyűlést ért, 4—5 óra hosszattartó — de legalább önér
zettel tekinthetnek vissza, a kiknek érdemük, hogy a 
munka haladása közben semmiféle baj nem történt. Az 
1906. év tavaszán el is készült az uj főgimnázium. Kül
seje egész kellemes benyomást gyakorol. A secessio 
ugyan rálehelte az ő homlokára is a maga bélyegét, de 
olyan szelíden, hogy nem ingerel s mert a kornak jel
lege, megnyugtató hatású.

De az épülethez felszerelés is kell.

Ezzel a kérdéssel 1905. szeptember 13-iki gyűlésén 
először foglalkozott a felügyelő bizottság s felhívta a 
főgimnázium tanári karát, hogy az uj főgimnázium fel
szerelésére javaslatot készítsen s megbízta Benka Gyula 
igazgatót és Mocskónyi József pénztárost, hogy a ke
rületi gyűlés alkalmából Budapesten tegyék tanulmány 
tárgyává az ág. h. ev. főgimnázium mintaszerű felszere
lését s tapasztalataikat érvényesítsék a tanári kar javas
latában.
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A tanári kar e tárgyban az egyes szertárak őreiből 
egy bizottságot küldött ki, a mely tanulmány tárgyává 
tette az újabban épült főgimnáziumok s különösen a 
budapesti ág. h. ev. főgimnázium felszerelésére vonat
kozó iratokat s ezek alapján állította össze a helyi vi
szonyok s a mi épületünkre való tekintettel a felszere
lésre vonatkozó javaslatot, de mert különösen a búto
rok árára vonatkozólag tájékozva nem lehetett, Haviár 
Dani felügyelő tudtával és helyeslésével bevonta az elő 
készítő munkába Schlosszer János és Palkovits István 
szarvasi asztalos mestereket s a bútorokra és bútorzat 
jellegével biró tárgyakra nézve, ezen szakértők árait fo
gadta el s úgy javasolta a felszerelés költségvetését.

A padokra nézve nagy körültekintéssel járt el úgy 
a tanári kar, mint a bizottság. Hazai czégektől több 
minta padot kért, de azok egyikét sem találta annyira 
megfelelőnek és olcsónak, mint a Rettig padokat. S itt 
a tanári kart teljesen egészségügyi és paedagogiai szem
pontok vezették. Czélja volt olyan padok beszerzését 
javasolni, melyek szerkezete a növendékeket egyenes 
ülésre kényszerítse s ezzel a hosszantartó i-kolai mun
kát épen a gyermekekre megkönnyítse. A tanuló szeret 
hanyagul ülni, elveti magát, oldalt fekszik, a mi pilla
natnyi kényelmet okozhat ugyan, de veszedelmes a fej
lődő test gerincére, sőt az egész testre is, mert igen 
könnyen végzetes testi nyavalyát idézhet az ifjaknál.

S tessék elhinni, hogy annak az egypár generaczió- 
nak testi épsége érdemel egy kis áldozatot még a „pat
riotizmusból“ is. Pedig ebből sem kellett sokat áldozni 
s bizony nagyon kevés pénz ment külföldre a felszere
lés költségeiből. De hadd mondjam sorjában.

A tanári kar elkészült a felszerelésre vonatkozó ja
vaslattal, melyet az építési, majd a felügyelő bizottság
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magáévá is tett s elfogadásával a következő czimen 
s a következii összegeket szavazta meg, illetve előirá
nyozta az uj főgimnázium felszerelésére:

I. Bútorokra és bútorzat jellegével biró tárgyakra; 
14,261.66 K,

II. 300 darab Rettig-féle padra : 9900 K.

III. Kút, dinamógép, benzin motor, villamos csengő' 
óra és egyébb apróságokra: 12,200 K.

IV. Fizikai tárgyakra : 5492.46 K.

V. Természetrajz-vegytaniakra : 2564.06 K.

VI. Történeti képekre: 79.20 K.

VII. A philologiai muzeum szobraira 406 K.

VIII. A rajzterem taneszközeire: 503.05 K.

A felszerelésekre előirányzott összeg volt tehát 
45,406 K. 43 fill. De az összeg csak előirányzat maradt 
mert biz az egyes czimeknél lényegesen változott mikor 
árlejtésre került a sor. Néhol a végösszeget csak a leg
újabban lehetett megállapítani, mert a tárgyak szállítása 
soká tartott s bizony sok időbe telt, mig teljesen rendbe 
jö tt a felszerelés, úgy a mint tervezve volt Ez értesítő 
további lapjain az egyes szertárak őrei részletesen is 
beszámolnak az egyes szertárakra fordított összegekről, 
azokkal tehát nem foglalkozom.

Mielőtt azonban befejezném az építés eme vázla
tos történetét, épen a felszerelés tekintetében két körül
ményt kell különösen kiemelnem, nem vitatkozás czél- 
jából, de hogy való tényekkel czáfoljam meg az építés 
vezetőség ellen felhozott ama vádat, hogy a munkák 
kiadásánál mellőzte a helybeli iparosokat s hogy kül
földre küldte az állam által nem ilyen czélzattal adott 
magyar pénzt.



A Rettig padokról elvi szempontból szólottám már. 
Ezekhez egészségi okokból a tanári kar ragaszkodott, 
mert sokkal jobbaknak látszottak ama 4 — 5 padoknál, 
a melyekről mintát látott, vagy a melyekről tudott a ta
nári kar. A felügyelő bizottság tehát úgy oldotta meg 
a kérdést, hogy a Rettig padok szabadalmazott vasré
szeit padonként 7 kor. egység árban Müller charlot- 
tenburgi (vagy berlini) gyárosnál rendelte meg s igy 
összesen (a hat darab padminta árával) 2256 koronával 
szóval is kétezerkettőszázötvenhat koronát adott kül
földi gyárosnak. A padok farészeit pedig 26 K. egy
ségáron az aradi butorkészitő iparosok szövetkezete 
készítette el szépen és tökéletesen s a kapott érte 7644 
koronát.

Sajátságosán jártak el a helybeli iparosok. Az ösz- 
szes munkákra árlejtés volt hirdetve. M int már előbb 
is mondtam, újból idézem, hogy a bútorok és bútorzat 
jellegével biró tárgyak árait helybeli asztalosok irányoz
ták elő s mikor az árlejtés megtörtént, a szegedi ipa
rosok szövetkezete az előirányzott összegen felül 7 és 
fél százalék, összesen 1069.62 K. ráfizetést kért; az 
aradi butorszövetkezet 6 és fél százalék ráfizetést. Grün- 
feld és Volent gyulai asztalosok 7 százalék ráfizetést, 
a szarvasi asztalosok Schlosszer és társai 14 százalék 
összesen 1996 K. ráfizetést kértek.

Nagyon természetes a legolcsóbb ajánlatot tevő 
aradiak kapták a munkát.

Nem hibáztatom én a szarvasiakat, mert tudom, 
hogy a szerfelett nehéz munkás viszonyok hajtották őket 
a szerfeletti követelésekbe s fosztották meg őket a je l
zett munkától. — De az igazság érdekében elhangzott 
hibáztatások czáfolatával kellett a tényeket a magok 
valóságában oda állítanom.
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Még csak azt sorolom fel, hogy a felszerelési tár
gyakat mely czégek szállították.

A bútorokat és padokat az aradi butorkészitő ipa
rosok szövetkezete.

A vízvezetéket és hozzávaló berendezést, benzin 
motoit Bogdány és Társa czég Budapestről.

A dinamogépet az egyesült villamossági részvény- 
társaság (Szalai és Deutsch czég) Budapest.

A fizikai és természetrajzi tárgyakat Erdély és 
Szabó tanszerkészitő czég Budapest. A vegytaniakat 
Lux Mihály droguista Budapest.

A történeti képeket a magyar földrajzi intézet 
Budapest.

A philologiai muzeum szobrait és a rajzszertár 
gipsz mintáit az országos gipszminta műhely. A rajz
szertár egyéb tárgyait a rajztanár Sziráczky Gyula házi
lag készítteti vagy szerzi be.

A szabad illemhelyet Baumgarten terve szerint Fab- 
riczy György szarvasi vállalkozó építette.

A kutat Szakács Pál kutmester szarvasi vállalkozó
ásta

Ezzel befejeztem közölni valómat.

Nem hallgattam el semmit, a mi a nagy közön
ségre tartozik. Mindent őszintén, hiven tártam fel ; lát
hatja mindenki, hogy mennyi gond volt ezzel az épít
kezéssel, a mely teljesen ma sincs befejezve s még bi
zonyára gondot fog adni a vezetőknek.

Köszönet, hála és elismerés illeti meg annak meg
kezdéséért, vezetéséért s irányításáért mindazokat, a kik 
e munkából kivették részüket. Áldás legyen azokon a
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vállalkozókon s mestereken, kik ez épületet emelték, 
felszereléseit, tartozékait készítették.

Áldás legyen magán az épületen ! Bírja a társada
lom s a szülők becsülését s tiszteletét s távozzanak 
belőle a növendékei tiszta erkölcscsel, nemes érzelmek
től áthatott szívvel, hittel és szeretettel, ember és haza 
szeretettel.

S ha majd évtizedek, tán század múltával ezrek és 
ezrek küldik az épületre áldó imáikat: akkor betöltötte
hivatását.

S ne legyen soha se az épület se a benne lelke
sedéssel működő tanárok munkája irigység tárgya, gyű
lölködő, sértegető becsmérlés anyaga. — M int tanár 
mondom : bizalmat tiszteletetet kérünk, követelünk mun
kánk iránt mindenkitől, akiben van szív, van érzelem s 
van hit a magyar nemzet jövendőjében.

Csak a jóktól várom ezt, a hitványnak szavát úgyis sem
mibe veszem. — Hiszen a tanár munkája nem a tanár 
személye miatt érdemel kíméletet, de követeli s párán 
csolja azt személyének a gondjára bízott ifjúság erköl
csi tisztasága.

Hogy tudjon eszményeket hirdetni s tanítani, a kit 
sárral, szennyel dobál meg a hetvenkedés, becsmérel a 
gyűlölködés?!

S hirdessen, gyakoroljon szeretetet a tanár, de ne 
is arasson gyűlölködést: ezt kívánom !

Deo bene iuvante ad multos annos.

Liska János
fögimn. tanár.
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Az uj gimnáziumi épület fe la v a tá s  ünnepélye.

A mult a feledés temetője. Süppedt sírok, düledező 
fejfák, mohos feliratok intenek felénk a múltból, mig a 
messze múlt minden emléket letarol. Mennyi küzdés, 
mennyi csalódás, mennyi kiábrándulás emléke fűződik 
a temető csendes lakóihoz, kik egykor mégis az ember
világ fejlődésében s talán szerencsés alakulásában tevé
keny részt vettek?

E gondolatok hatása alatt akarnám a múlt mindent 
eltaposó temetőjéből kiragadni a szarvasi főgimnázium 
sorsával foglalkozók számára azon örömteljes és lélek
emelő ünnepély emlékét, melyet ez iskolai évben 1906. 
november 14-én az iskola pártfogósága, a miveit kö
zönség, a lelkes tanuló ifjúság s a tanügy barátai ve
lünk együtt átéltek.

Előzetes tervezgetéseinkben a reformatio ünnepén 
(október 31.) óhajtottuk a szarvasi főgimnázium uj épü
letének felavatását megünnepelni. Azonban igazi v i s 
m a j o r  megzavarta terveinket. II. Rákóczi Ferenc s 
bujdosó társainak a nemzet kegyelete által megszentelt
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hamvai épen a reformatio évfordulójának napján kerül
tek vissza hazánk földjébe, hogy még szentebbé tegyék 
ez áldott földnek minden porszemét. A nemzetnek bá
mulatra méltó lelkesedése minden érdeklődést és minden 
figyelmet annyira lekötött ez időben, hogy az okosság 
parancsa volt a gimnáziumi épület felavatásának ünne
pélyét elhalasztanunk. Kevésbbé féltünk a beállható rossz 
időtől, mint az érdeklődés hiányától, midőn a rendező
ség az ünnepi meghívókat közeli és távoli vidékre szét- 
kiildé. Nem csalódtunk. Szép számmal összejöttek, az 
iskola fenntartó testületéinek képviseletében méltóságos 
püspökünk Scholtz Gusztáv, nagyméltóságu felügyelőnk 
Zsilinszky Mihály, a fenntartó három egyházmegye fő
esperesei, felügyelői, Békésmegye főispánja Dr. Fábry 
Sándor, egyháziak és világiak, községek és iskolák kép
viselői, az intézet egykori tanítványai mindenfelől.

A felavatási ünnepély templomban, iskolában, hang- 
versenyteremben s táncteremben fo lyt le. A tanuló ifjú
ságot a tanári kar vezette fel a közeli ó-templomba, 
melyet zsúfolásig megtöltött a vidéki vendégsereg és a 
helybeli közönség. A templomi ünnepélynek volt isten- 
tiszteleti, majd utóbb iskolai része. Az istentiszteletet 
alkalmi közénekkel nyitottuk meg, mire az oltár előtti 
imát Csepregi György főesperes mondotta a vallásos 
bensőség mindenkit lekötelező nagy buzgóságával. Meg- 
zendült erre a második karzaton a tanulói daloskor 
messze múlt által megszentelt szép éneke a „Veni Sande“ 
Látszott az arcokon, hogy a szöveg gondolat menete 
áhitatos fohászba olvasztotta össze a jelenlevők nagy 
részét, midőn érthetőleg kicsendült az összhangzos ének
ből e pár szó :

„Veni sancte spiritus ! Reple tuorom corda fidelium, 
qui per diversitatem linquarum cunctarum gentes in uni- 
tate fidei congregasti.“
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Az elhangzott ének után nt. Petrovics Soma főes
peres mondta el az alább egész terjedelmében közölt 
egyházi beszédet:

Ünnepet ülünk áld meg Istenünk.

Te szent lelkeddel légy s maradj velünk!

Amen.

Amint a kér. anyaszentegyház Urunk és Megváltónk 
ez áldott üdvintézménye általában, vagy később a Re
formáció, melynek emléknapját ünnepeltük a közelmúlt 
napokban: épen úgy az emberi társadalom minden
közhasznú intézménye, evang. egyházunk veteményes 
kertjei az iskolák Urunk ismert gyönyörű példázatára 
emlékeztetnek: H ason la tosak „a m ustár maghoz, 
m e lye t az em ber vévén, e lve t az ő mezejében ; 
m inden m agoknál k isebb ugyan, m égis fává nö
veksz ik  annyira , hogy ágaiknak árnyéka a la tt az 
ég madarai raknak fészket. (Mt. 13, 31, 32.)

Parányi mustár mag volt Urunk egyszerű tanítvá
nyainak mind e széles világra kiküldött kisded csapatja, 
szent válalkozása : meghódítani a világot. . . S hova
fejlődött? Oda, hogy ma száz és százmillió lélek szivé
ben, ajkain hangzik az apostoli vallomás : „Jézus
K r is z tu s  U r az A tya  Is ten  d ic s ő s é g é re .“ 
(Fii 2, 11.)

Parányi mustármag volt az igénytelen ágostonrendíi 
barátnak — Luthernek — egykor a vittenbergi vártemp
lom ajtajára a 95 tételnek a kiszegezése. S ma nem 
egészen 4 század elmúltával Europa legmiveltebb 
népei, anyagi jólét, virágzás, tekintély, polgári szabad
ság, hatalom dolgában is Iegelőrehaladottabb nemzetek 
erősitik, hogy fejlődésük, jövőjük a reformáció által lera-
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kott alapokon nyugszik, — a jótékony felvilágosodás 
szabad kutatás, a szeretet által cselekvő munkás élő hit 
átadásaiból táplálkoznak.

S vájjon nem csodálatosan parányi mustár mag volt-e 
hogy más példára ki se terjeszkedjem szarvasi főtano
dánk, a mely ma közelből és távolból összehozott, hogy 
palotaszerü uj otthonának fölavatását, főpásztor és nyáj, 
szülők és ifjúság, város és vidék, kormányzó testület 
és fenntartó egyházmegyék együtt megünnepeljük?

Lelkes úttörők, merész kezdeményezők, ti az akkor 
kicsiny Berényben bizony nem álmodtátok, hogy az 
általatok Isten nevében erős hittel elvetett mag, ilyen 
hatalmasan lombos fává erősödjék, hogy az immár 
száz évet haladó időn át teljesített missió méltánylásául 
maga a magas közoktatási kormány nyujtand segélyesz
közöket arra, hogy főtanodánk további magyar kultur 
feladatát, egyházépitő nagy munkáját uj díszes otthon
ban teljesítse.

Megindít sokunkat, mondhatom kivétel nélkül 
mindnyájunkat ez ünnepélyes alkalom; megindít sok
szorosan engemet e város igénytelen szülöttjét, a tano
dának egykor jótéteményekkel elhalmazott növendékét, 
akit arra méltattatok, hogy e szent helyen és órában e 
nap jelentőségét méltassam a múltat és jövőt a jelen
nel összefűzzem.

Igen mai ünneplésünk elsősorban bucsuzás főgim
náziumunknak régi otthonától. Ódon falai között fo ly
tak le sokunk boldog tanuló évei. O tt ültünk a ham
vaikban is áldott mesterek lábainál, lestük ajkaikról az 
igazi bölcseségnek, isteni félelemnek igéit, a tudományok 
szép művészetek szavát. Tanultuk Istent a szerető mennyei 
atyát megismerni, félni; az idővel bölcsen éln i; jövendő
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hivatásunk alapját lerakni; szeretni az édes hazát, meg
ismerni érdekében korán az igazságot, elvet, hogy

,,A legparányibb kör mi boldog,
Ha feladatát jó l megoldod . . . ! vagy :
A legkisebb mező is mily áldott,
Csak igazán kell megmunkálnod.“

Egy becsülettel és áldással megfutott múltra, betöl
tö tt hivatásra tekintenek vissza az ódon falak. Kiváló 
paedagogusok, szakemberek, tudósok, irodalmi férfiak, 
lángelmék ültek nem egyszer azokban a szerény tanári 
kathedrákban. Neveiket szárnyaira vette a hir s bizony 
hazánk utolsó százéves közművelődés történetének nem 
egy lapját tölti be az ő eredményes, áldásos, megko
szorúzott működésűk. Méltók, nagyon méltók rá ; hogy 
a haza

Szivében hordja azok emlékét
Kik a hazát szivükben hordozzák,
— Emlékezést, emlékezést nekik.

Es nézzetek körül a hazai társadalomban, annak 
minden rétegében, osztályában, fent és alant, a közélet 
legderekabb munkásai között ezreivel találkoztok nevek
kel, akik itt az iskola ódon falai közt nyertek indítást, 
irányt, alapot közhasznú tevékenységükhöz; váltak hasz
nos polgáraivá, vagy épen tisztelettel, dicsekedéssel em
legetett oszlopaivá a nemzeti társadalomnak, egyházunk
nak s hazánknak.

Hálás elismerés és kegyelet koszorúja illeti meg 
az ódon küszöböt, a melyet ma megindult szívvel el
hagyunk, a múltnak átadunk.

Főgimnáziumunk palotaszerii uj otthonában, díszes 
csarnokaiba belépve, megvallom ott se óhajtok, várok 
más irányt, más ösvényt, más ideálokat, más jellemet.
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Magasztos hivatását, kulturfeladatát ha felismerte s foly
tatva betölti, tovább plántálója lesz a réginek. Isten és 
a haza, evangélium és tudomány, miveit fő, tisztán látó 
szem és nemesen dobogó szív, munkálkodó erő és 
tiszta erkölcs : e régi kipróbált útjelzők vezessenek ideá
lokért, hevülni lángolni tanítsanak a díszes uj otthonban 
is, téged a várva várt jobb kornak, áhított szebb jövő
nek biztató reményét, zálogát, kedves tanuló ifjúság.

A koszorús költővel készt köszönteni, kérni szivem:

Áldja a jó Istent, ki megálda téged,
Adván őreidül szeretett szüléket,
Adván eszközöket elháritni pályád’
Annyi más futónak nehéz akadályát.
Áldjad Istent, hanem óvakodj a mivel
Ő álda meg, saját érdemül róni fel.

És van okunk, jogunk — Istennek hála — biza
lommal tenni le ifjúságunk sorsát a lelkes oktatók hiva
tott mesterek kezébe, akik elődeiknek tisztes nyomdo
kaiba lépve, hagyományos önfeláldozó buzgalmát örö
kölve vették át ma az uj díszes otthont, hogy abban a 
kor niveaujára emelt eszközök birtokában magatok is 
lelkesedésben megújulva, tudásban megizmosodva, mű
veljétek tovább az ifjúság lelkivilágát, fogékony szivét, 
tápláljátok az oltáron égő lángot a jótékony felvilágo
sodás szent tüzével, formáljátok szent vallásunk örök 
igaz elveit, az igazán nagyok példáin az ifjak jellemét, 
építsétek fel a szentiéleknek élő templomává. Já rja to k  
úgy, am int i l l i k  a t i h iv a ta lo to k h o z , am ellye l hi- 
vattattatok. (Ef. 4, 1.) Az Ur bő áldása kisérje pedig 
önzetlen törekvéseiteket, áldása legyen maradjon sikeres 
munkátokon.

Mondja ismert költő papunk:
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Mint a virág a napnak tartja kelyhét 
Fényt, meleget, éltet belőle szív ,
Hogy a tusán meglelje édes enyhét 
A nap felé hajoljon itt a szív 
Az irás sz ó l: Jézus a mi napunk 
És mi a napnak fiai vagyunk :
A nap fia hitben ver gyökeret,
Isten imád embert s hazát szeret.
Istent imádni, óh ! milyen fölséges 
A menyországnak előize ez,
Embert s hazát szeretni, óh mi édes !
Erre neveltél iskolánk a múltban 
Erre nevelj ez uj hajlékban is 
Erőben és reményben megifjitani 
Segéljen Isten, mint védő paizs.
Élj, nőjj, virágozz kedves iskola,
Virulni lásson századok moha,
Adj lelkes ifjakat sok éven át 
S láss boldognak egyházat és hazát.

Ámen.

Az elhangzó záró ima után a tanulói dalkar Benka 
Gyula vegyeskari alkalmi szerzeményét énekelte el, mely 
vallásos magyar zamatu himnus hatásával meglepte a 
hallgatóságot. Még éneklés alatt oltárhoz járult a bányai 
ág. hitv. ev. egyházkerület köztiszteletben álló püspöke, 
paptársaitól kisérve s megható oltári imát mondott. 
Áldást kérve istentől a 100 évnél régebb idő óta mű
ködő s most uj épületében megújult s fokozott közmi- 
velődési munkára hivatott középiskolánkra. Amint aztán 
az Ároni áldás elhangzott, lelkes közének zárta be az 
istentiszteleti részt.

Erre következett aztán az iskola felügyelőjének, Ns. 
Haviár Dani ügyvéd és országgyűlési képviselőnek az

35 3*



iskola építkezést tömör vázlatban ismertető előterjesztése. 
Következett erre a méltóságos püspöknek, a három fenn
tartó egyházmegye három főesperesének, kik mind a 
szarvasi főgimnázium egykor kiváló tanítványai voltak, 
választékos gondolatokban gazdag üdvözlése. Végül 
méltóságos dr. Fábry Sándor, Békésvármegye főispánja 
is a nála megszokott ékesszólás nyelvén iidvözlé Békés
megyének ezen legrégibb középiskoláját s a Nagy Ma
gyar Alföld protestáns vidékének alma materét.

Hogy az iskola is tevékeny részt vegyen e tem
plomi ünneplésben, berekesztésül elmondá Benka Gyula 
mint az intézet ez idő szerinti igazgatója alábbi követ
kező emlékbeszédét:

M. T. H. !

Ötvenkilenc évvel ezelőtt léptem át a szarvasi fő
gimnázium küszöbét, mint első osztályba írott nyilvános 
tanuló. Negyvenöt éve működöm, mint annak egyik ta
nára. Életem nagy része összeforrott a gimnázium sor
sával, mely kora árvaságomtól családomat is pótolta. 
Ki sokat él, az sokat átél és sokat tapasztal. E tények 
bátorítanak arra, hogy uj iskolai épületünk mai fölavató 
ünnepén rövid időre kikérjem M. T. H. becses 
figyelmét.

Tanárok s tanulók az iskolából a templomba jö t
tünk fel ez órában, hogy uj iskolai épületünk fölavatása
kor Isten színe előtt bemutassuk hálaadásunkat.

Templom és iskola, — hit és tudás, vallás és tu
domány szerves kölcsönhatásban irányítják lelkeinket is
teni és emberi rendeltetésünk nagy feladatainak megol
dásánál. A hit tudás nélkül lélekgyötrő tépelődéssé ba- 
bonasággá fa ju l; tudás hit nélkül emberistenitő elbiza
kodottsággá korcsosul. A vallás a tudománnyal egye
sülve képezi azt az éltető légkört, melyben az ember-

=  36 —



nek emberré, Isten képére és hasonlatosságára teremtett 
lénnyé neveltetnie és nevelkednie kell és lehet. A vallás 
és tudomány egymást támogató hatásából lesz a mun
kás szeretetnek forrása.

A nevelés emberfejlesztő munkájában a tudomány 
az értelmesités, a vallás az érzelmi nemesítés s a sze
retet pedig az erkölcsös akarat munkásitásának tényezői.

Ez ünnepen méltán emlegethetjük a nagy reformá
tornak azon nagy életbölcseségre valló intézkedését, 
hogy ő hozta szoros kapcsolatba a templomot és is
kolát a vallást és tudományt, mert ezek kölcsön hatá
sától várta a jobb jövő előállását. Luther a templom és 
iskola egy célra törő nagy munkásságát igaz értéke sze
rint becsűié, mikor ezt mondja: „Ha mi azt akarjuk, 
hogy az ördög közülünk kimarassék, akkor ezt csak az 
ifjúság tanításával érhetjük el.“ Tanácsára, buzdítására 
felkarolták követői az iskolák ügyét. És a reformatio 
ezzel is maradandó emléket emelt magának a világtör
ténetben, hogy iskolákat létesített és szervezett ott, hol 
erőre kapott.

A reformationak a közművelődésre jótékonyan ható 
ezen törekvését méltatni ma — az iskolai uj épület 
fölavatásának ez ünnepén — annál inkább hálás köte
lességünk, mert ami főgimnáziumunk származása is ezen 
reformátori örökségből eredt.

Láthatatlan harmatként 104 év óta táplálja s neveli 
főgimnáziumunkat is a protestáns egyháznak és a hívők
nek évenkinti áldozatkészsége. A szegény, a sokszor 
üldözött protestáns nép akkor is ragaszkodott iskolái
hoz, mikor azokról a társadalom s az állam csaknem 
megfeledkezett. Napjainkban azonban a közfelfogásnak 
örvendetes átalakulását tapasztaljuk s hirdetjük, mert a 
társadalom s magyar állam is azzal fejezi ki méltatását
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századok óta működő iskoláink iránt, hogy azokat se
gélyezi s ezzel is életképességükben fokozni törekszik. 
A szarvasi gimnáziumot is az állam segítsége mellett 
lehetett csak napjainkban az újabb követeléseknek meg
felelő uj épülettel ellátnunk. A gimnázium sorsát szi
veiken viselő intéző köröknek — és itt az oroszlán 
rész N. Haviár Dani t. felügyelőnket illeti — 210 ezer 
koronányi építkezési segélyt sikerült az államtól kiesz
közölniük s ennek felhasználásával létesült a két eme
letnyi 20 tanhelyiséggel és megfelelő mellékhelyiséggel 
ellátott uj épületet emelnünk, melynek érdeklődő meg
tekintésére ezúttal is fölkérem az iskola t. pártfogóit és 
barátait.

Érdekes tán visszatekintenünk a múltba és számol
nunk arról, hogy 1802-től mai napig hány helyiségben 
fejtette ki munkásságát a gimnázium. Megnyitásakor 
báró Wenckheim Lászlóné, született Rosenfeld Karolina 
báróné saját kastélyában adott lakást Skolka András első 
igazgatónak, ki csekély számú tanítványait saját lakásán 
tanitgatta a vallásos lelkű úrnő emberbaráti szívességé
ből. A  tanulók számbeli növekedésekor Oertl Zachariás 
mezőberényi német lelkész, ki maga is éveken át tanit- 
gatott a gimnáziumban, saját családi házát adta át hasz
nálatra a gimnáziumnak : Benka Adám igazgatósága alatt 
1820-ban épített magának az iskola szerény hajlékot 
melynek földalatti helyiségeiben az alumneum s a felső 
részben a tanári lakások és tantermek voltak berendezve. 
M ikor aztán az anyagi gondok kényszerítői hatása alatt 
a gimnázium Szarvasra telepíttetett, 1834-ben 6000 váltó, 
forintért átadta a szarvasi ág. h. ev. egyház emeletes 
népiskolai épületét a főgimnáziumnak. Ezen épület a 
benne levő tanárok lakásainak felhasználása mellett is 
szűknek bizonyulván, 1872-ben emeleti részében újra 
átépittetett s megfelelő számú tanteremmel és mellék-
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helyiséggel felszereltetett. Az újabb kor mértéke szerint 
azonban a százados épület is elégtelenné válván, 
1905-ben az államtól jóváhagyott tervek alapján meg
kezdődött az uj gimnázium emelése, mely 1906. szep- 
temberberében nagyjából befejezést nyert, úgy hogy ta
nulóságunknak 1906. október 2-kán, az intézet első 
megnyitásának évfordulóján átadhattuk. Gondok és ne
hézségek legyőzése után a díszes iskolai uj épület ma 
fölavattattván, remélhetőleg évtizedeken át lesz a főgim
náziumnak ékes, kényelmes, derűs és célszerű székháza. 
Ennek biztató reménye örömmel tölti el ma sziveinket. 
De az öröm mámora sem némithatja el

kérő  szóz a tu nk a t ,  mellyel most pártfogóinkhoz 
és az iskola sorsa iránt őszintén érdeklődő tanügyi ba
rátainkhoz fordulok. Alázattal kérem fogadják be szi
veik szeretetébe innen túl is ezen mi protestáns közép
iskolánkat, mely úgyis nemcsak az államnak, nemcsak e 
vidéknek, de főleg a gyermekeik sorsán szeretettel 
csüggő családoknak szövetsége és segítő társa a neve
lés munkájában. Gondoljanak szeretettel és bizalommal 
ez intézetre annak tanulóságára, tanáraira, tudjanak 
együtt örvendeni annak jövőben remélhető minden élő- 
haladásán és áldásos munkáján. Az öröm ünnep zaja se 
némithatja el

azon ö r ö k re  k ö t e l e z ő  f o g a d á s u n k a t ,  hogy a 
fenntartó testület közbizalmából megválasztott tanári tes
tület, nem tekintendi magát hivatalnoknak, díjért dolgozó 
munkásnak és napszámosnak, de tisztviselőnek, ki 
egyéni hivatásával járó munkáját a lelkesedés és dicső
ség vágy folyton fokozódó erejével űzi és gyakorolja 
úgy, hogy abból az ifjúság jellemalakulása származik. 
Végre az ünnep örömzaja se akadályozhat meg abban, 
hogy
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a f o h ás z  szá rnya in  fölemelkedjem Istenhez!

Mindenható Isten, minden erő örök forrása, Te te
gyed erőssé ami erőtlenségünket, hogy az uj iskolában 
megújult erővel teljesíthesse tanárkarunk s ifjúságunk 
mindazon emberi kötelességeit, melyet a Te akaratod 
elénk irt.

Bölcs Isten, világíts be bölcsességed éltető fényé
vel ami leikeinkbe, hogy Téged félve szeretve gyako
rolhassuk az ember nevelés munkáját oly tapintatosan, 
annyi türelemmel, oly lemondással és önmegtagadással, 
mennyit mi drága mesterünk, a Jézus Krisztus tanúsí
tott, midőn Tőled nyert missióját e földön betölté.

Jóságos Isten, támogass bennünket az ember ne
mesítés azon munkájában, melyben a példaadás többet 
ér minden szónál.

Szent Isten szenteld meg a mi nevelői törekvésein
ket s éltető szent lelkeddel koronázd meg a mi mun
kásságunkat.

Szeretet Istene, hasson át bennünket a Te kiapad
hatatlan szereteted, hogy az Istenimádás, emberi hála 
és kötelességszeretet lelkesedésével terjeszthessük a 
Te országodat az igazságnak, békének, boldogságnak 
országát. Hallgasd meg a mi könyörgésünket Istenünk 
és Atyánk most és mindörökké Amen !

Hogy pedig a tanulók se maradjanak ki a közre
működésből, befejezésül Rumpf Pál V ili o. tanuló 
elszavalta az iskola egykori költői lelkű növendékének 
Székely (Nuszbek) Sándornak alábbi hatásos szép ódáját:

Ünnepre gyűltünk ! . . A rohanó élet 
Fejünk fölött megállt egy percre ma!
A tudás régi háza im mivé le t t :
Büszke hatalmas, modern palota ! . .
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S e palotának mindenik faláról
Szent öntudat dusfénye ég, — ragy°g —
Az tükrözik az ünneplők arcáról. . . .
— hisz testvérek vagyunk és magyarok! .

Magyarok ! . . Van-e széles e világnak 
Dicsőségesebb népe, — nemzete? ! . .
Oh ! adjon hálát az egek Urának,
Akit magyarnak rendelt végzete!
Nem végzet ez ! — Egy édes Istenáldás ! 
Egy fényes álom, csalfa mese tán . . . 
Szemetvakitó mennyei sugárzás 
Csillagtalan, szomorú éjszakán ! . .

Mert voltak nekünk is nagy éjszakáink ! — 
Volt hosszú álmunk, fénytelen napunk . . . 
Tavaszidőben vírágtalan fáink, 
Gyiimölcstelen, reménytelen nyarunk ! — 
Volt meddő őszünk; ki nem kelt vetésünk 
S mi volt ezekhez képest még a tél?! . . 
Le nem irható tenger szenvedésünk,
Miről a régi történet beszél ! . .

. . . Egy nemzet változó történetében 
Az iskolának missió jutott I —
Ez szórt magot a nemzedék szivében,
A melyei az győzött, vagy elbukott . . .
S ezért: a mely nemzetnek iskolája 
Nagy eszméket szolgálva küzd, nevel, 
Annak a népnek fia, katonája 
Dacolhat minden poklok ezrével! . . .

Ezt szolgálta a tudás régi háza ! — 
Küzdött, nevelt egy évszázadon át . . .
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A világ verő kuruczzászlót rázva 
Tanitá ifjaink töm ött sorát! —
F vértelen csaták ősz katonái 
Hányán nyugosznak már a föld alatt,
De sírjukon nyílnak szivünk virági,
Nehéz harcuk gyümölcse megmaradt ! . .

Mert akik itt, ez órán, összejöttünk,
Ifjak legyünk bár, kikben forr a vér, 
Avagy akadjon szép számmal közöttünk, 
Kiknek hajában csillog már a dér,
Űzött legyen bár sorsunk erre, arra, 
Keresve, védve, magunk igazát,
Virágos földre lépjünk, vagy avarra, 
Holtig szeretjük ezt a s-zép hazát! . .

. . . Te régi templomunk porló nyomából 
Kiemelkedő büszke palota!
A múlt idők tündöklő sugarából 
Fonódjék homlokodra korona . . .
Magyar voltunknak lángoló szerelme 
Vonjon tetődre dicsfényt, glóriát,
Hirdesse benned a szív és az elme 
A száz esztendős szép históriát! . .

Tanáraid a régi, szent csapáson 
Vezéreljék az ifjú sereget,
A kuruczzászló lengjen daliáson,
Mert nemzetünk nagygyá, csak igy lehe t! — 
S te ifjúság ! — Hazám ékes virága ! — 
Ősink reménye, jövőnk záloga! —
Szerencse napján, balsors viharába 
Hires lobogód ne hagyd el soha! . . .
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Ihlessen meg Rákóczi győzedelme! . .
A rózsa nem hervadt el még nyomán . . . 
Még leng, lobog a kuruc zászlók selyme 
A nagy temetőn: Kassa városán! . .
Tanuld meg tőle nemzeted szeretni,
Az ő haló porából ez ragyog . . .
Ne átald életed kockára vetni.
Hogy szabadok legyünk és magyarok ! . .

Ó h ! mert lehet-e széles e világnak 
Dicsőségesebb népe, nemzete ! ? . . 
Adjon ezer hálát az ég Urának,
Akit magyarnak rendelt végzete!
Nem végzet ez! — Egy édes Istenáldás! 
Egy fényes álom, csalfa mese tán . . . 
Szemetvakitó menyei sugárzás 
Csillagtalan, szomorú éjszakán! . . .

Te ifjúság! Hazám ékes virága! —
Te vagy a földön a leggazdagabb! . .
De öröködnek küzdés lesz az ára ! —
Mert lehet még a magyar — szabadabb! . .
Ne átald életed kockára vetni,
S ainig „suhog a szél Késmárk felett 
Tanuld szeretni és tanuld követni 
A te legnagyobb fejedelmedet! . . .

Ez óda elhangzása után az igazgató kérésére az 
érdeklődő közönség legnagyobb része az uj iskolai 
épület megtekintésére vonult fel, hol a tanárok a tanter
meket, könyvtárt, régiségtárt, szobrászati és festészeti 
gyűjteményeket, a szépen megnövekedett természettani 
felszerelést, rajzgyííjteményt, gazdag természettani esz-
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közöket magyarázatokkal kisérve örömest megmutogat
ták mindenkinek.

Csaknem a déli harangszó vetett végett e látoga
tásnak, amikor aztán a délutáni vasúttal tovább utazni 
akarók érdekében félegykor volt az Árpád Szállóban a 
kedélyes közebéd, melyen megeredt a kedélyes, olykor 
komoly és ötletes felköszöntők árja.

Délután úgy a Püspök Öméltósága előtt az isko
lánál, mint a Méltóságos Főispán előtt a városházánál 
tisztelegtek az egyházak, iskolák, hatóságok, külömböző 
egyesületek küldöttségei.

Négy óra tájban, meglehetős kellemetlen hideg idő
ben bemutatta aztán Oláh Miklós tornatanár a tanulóság 
disztornázó és torna csapatát. Nem tudta a néző kö
zönség, e mutatványokban a bátorsággal határos vakme
rőséget, az erőt szabályozó ügyességet, vagy a begya
korlásban mutatkozó tervszerűséget és kitartást illeti-e 
meg a nagyobb dicséret. Elég az hozzá, hogy az elis
merés és dicséret bőven jutalmazta úgy a vezető ta
nárt, mint növendékeit.

Ez örömnapnak élvezetes műsorát este hangver
seny és táncmulatság rekesztette be. A hangverseny 
változatos műsorral az Árpád Szálló nagytermében folyt 
le. Megragadó látványt nyújtott a vegyes kar megnyitó 
dala, bájos leánykák ékes koszorúja, tanulók és a 
szarvasi férfi dalkar kíséretében elzengte — Benka 
Gyulának nagyobb szabású alkalmi megnyitó dalát. 
Utánna lelkes közreműködők gárdája örvendetes bizony
ságot szolgáltatott arról, hogy mi mindenre képesíti 
a szarvasi közreműködőket nemes cél szolgálatában 
álló buzgólkodásuk.

Végül jó l sikerült táncmulatság rekesztette be ez 
ünnepnapot, mely mondhatni, nemcsak az iskolának,
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de a közeli és távoli vidék miveit közönségének is em
lékezetes örömnapja volt.

A fáradság, gond és sok felelősséggel járó munka 
napjaira soká tündéri fényt fog vetni ez ünnepnap 
mindazok emlékében, kik a szarvasi főgimnáziummal 
most, vagy a messze múltban állanak, vagy állottak.

Szarvason, 1907. május 25.

Benka Gyula.
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1.

Évi  j e l e n t é s .

A) Főgimnáziumunknak életsorsa felett intézkedik a három 
fenntartó egyházmegyének bizalmából 6 évi időszakra megválasz
tott k o r m á n y z ó  t e s t ü l e t é .  Ezen kormányzó testületet nem 
a legmegfelelőbb szóval felügyelő bizottságnak is mondjuk. En
nek hatáskörét körülírja a főhatóságilag jóváhagyott szabályrende
let, melyet az egységes békési egyházmegye 1895-ben történt 
megválasztásakor a három fenntartó egyházmegye közös bizottsága 
dolgozott ki.

Ezen kormányzó testületnek elnöke ns. Haviár Dániel szarvasi 
ügyvéd és országgyűlési képviselő. Tagjai: a) az aradbékési egy
házmegye képviseletében: nt. Csepregi György főesperes, ns. dr. 
Zsilinszky Endre felügyelő, Jeszenszky Károly mberényi lelkész és 
báró Solymossy Lajos nagybirtokos; b) a békési egyházmegye 
képviseletében : nt. Veres József főesperes és országgyűlési kép
viselő, dr. Haviár Gyula szarvasi ügyvéd és nt. Zvarinyi János 
szarvasi lelkész; c) a csanád-csongrádi egyházmegyéből: nt. Pet- 
rovics Soma főesperes és szentesi lelkész, ns. Hász Antal felügyelő, 
nt. Czinkotzky Márton lelkész és ns. dr. Laurovics János orvos 
Nagylakon ; d) a Tanárikar választott képviselői: Liska János és 
Saskó Soma főgimn. tanárok; e) hivatalból Benka Gyula igazgató
tanár, Mocskónyi József gimn. tanár, mint az intézet pénztárosa 
és gondozója.
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Sürgős végzendők esetén a felügyelőség saját kebeléből sző
kébb körű bizottságokat küld ki. Ezek javaslatokat készítenek s 
megbízásuk szerint intézkednek, de mindig csak a kormányzóság 
jóváhagyásának fenntartásával.

Ilyen volt a két év óta működő építkező bizottság, mely há
lára kötelező nagy munkát teljesített az uj épület létesítésében és 
fölszerelésében.

B. ) Igazgató: Benka Gyula igazgató-tanár. A gimnázium 
ügyei mellett átmenetesen az önállóság felé haladó tanítóképző 
igazgatásával is megbizatván a két intézet beléletét irányítja, 
ellenőrzi és gondozza.

C. ) Főpénztáros és a háztartási ügyek gondozója: Mocskó- 
nyi József főgimn. tanár, kinek kisegítője Plenczner Lajos segéd
pénztáros s főgimn. tanár.

D. ) A déli és esteli tanulói közétkező gondozója (ephorus) 
Oláh Miklós főgmn. torna-tanár.

E. ) A főgimn. házilag kezelt alapítványi földjeinek gazdája: 
Kepenyes Mihály gazdálkodó.

F. ) A főgimn. orvosai: dr. Mikolay István főorvos és dr. 
Takács Izsó községi orvos, kik a munkát úgy osztják meg, hogy 
az első a IV—VIII. oszt. beliek, az utóbbi pedig a I— III. osztály
beliek egészség ügyét szolgálja, tanítván emellett az önként vállal
kozóknak az egészségtant.

G. ) A tanári személyzet a következő.

a) RENDES TANÁROK :

1. B e n k a  G y u l a ,  igazgató-tanár Működik 45 éve, ebből 
mint igazgató 23 éve.

2. K u t l i k  E n d r e ,  osztályfő az I-ben. Működik 23 éve.
3. L i s k a  J á n o s ,  osztályfő a VIII-ban. Működik 18 éve.
4. M e l i s  J á n o s ,  vallástanár. Működik 8 éve.
5. M o c s k ó n y i  J ó z s e f ,  osztályfő a VII-ben. Működik 

24 éve.
6. Dr. N e m e s  Bé l a ,  osztályfő a lV-ben. Működik Szarva

son 6 éve.
7. N e u m a n n  J e n ő ,  osztályfő a VI-ban. Működik 22 éve.
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8. O l á h  M i k l ó s ,  tornatanár. Működik 30 éve.
9. P l e n c z n e r  L a j o s ,  osztályfő a 11-ben. Működik 12éve.

10. S a s k o  Sam u, osztályfő a Ill-ban. Működik 10 éve.
11. S á r k á n y  I m r e .  Működik 26 éve, ebből Szarvason 

10 éve.
12. S u l e k  J ó z s e f .  Működik 7 éve.
13. S z i r á c z k y  G y u l a ,  rajztanár. Működik 16 éve.
14. U d v a r d y  S á n d o r ,  osztályfő az V-ben. Működik 11 

éve.
15. W ü n s c h e n d o r f e r  A l a d á r .  Mökövik 5 éve.

b) BEJÁRÓ TANÁR:

16. L é v i u s  E r n ő .  A tanítóképző rendes tanára, tanítja az 
ifjúságot a müéneklésre. Működik 9 éve.

17. Dr. T a k á c s  I z s ó ,  községi orvos, tanítja az egészség
tant. Működik 4 éve.

c) MÁS FELEKEZETBELIEK VALLÁSTANÁRAI:

18. Tisztelendő M o l n á r  J á n o s  rkath. segédlelkész.
19. Főtisztelendő P o p o v i c s  E l e k  békési gör. kel. lelkész.
20. Főtiszt, dr. B o r s o d i  J ó z s e f  helybeli rabbi.
22. S i p o s  L i p ó t, izraelita főtanitó Szarvason.

Jegyzet. A gimnázium körében szokásos és megengedhető 
mellékes tantárgyakat és gyakorlati ügyességeket évek óta főleg 
a gimnáziumban alkalmazott tanárok tanítják, hogy ezzel is több 
oldalú befolyást gyakoroljanak tanítványaikra. Ezért a gyorsírást 
Sasko Samu, a francia és angol nyelvet Sulek József, a szabad
kézi s művészi rajzot Sziráczky Gyula, a vívást Oláh Miklós ve
zette ez iskolai évben is. A Vajda-Önképzőkört ez évben is Dr. 
Nemes Béla irányitá főleg irodalmi tanulmányokra, szépirodalmi 
kísérletekre ösztönözvén az önmunkásságra törekvő nagyobb ifja
kat. A tanulóság segélyző egyesületét Sárkány Imre, s a protes
táns tanulók által fenntartott evang. egyházi fiókgyámintézetet 
Wünschendorfer Aladár tanár vezette. Az iskola körén kívül állók 
közül, — bár több évi együttműködés folytán ezek is az iskola
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szerves életébe bele élték magukat, — Dobos Adolf veteran tánc- 
tanitó a gimnázium tornacsarnokában tanította a társas táncokat, 
s Vécsey Arthur mezőtúri zenetanár meglepő szép sikerrel tanitá 
a vonós hangszerek művészi kezelését.

Tanári szakképzettségűk és gyakorlati működésűk érdekében 
gondozták: Sulek József a fizikai gyűjtemények tárát; Plenczner 
Lajos a természettaniak tá rá t; Dr. Nemes Béla a művészeti gyűj
temények tárát; Sárkány Imre az éremgyüjteményt és földrajzi föl
szereléseket ; Sziráczky Gyula a rajzoláshoz szükséges szefelvé- 
nyeket; Oláh Miklós a tornaeszközöket. A gimnázium nagy könyv
tár őre volt Sulek József. Az Önképzőkör könyvtárát ellenőrizte 
Dr. Nemes Béla, kinek kezelése alatt állott a IV. osztálynak kisebb 
könyvtára, valamint a Ill-iké Sasko Samu osztálytanárra volt bízva.

d) ALKALMAZOTTAK ÉS SZOLGÁK:

A közétkező kifőzője: Misik Istvánná, szolgája: Maczik 
György.

Iskolaszolga : Povázsai Pál, ki úgy az iskola termeit, mint 
az udvart és ültetvényeket az udvarosok, Bartyik András és Mravik 
Pál felhasználásával gondozza.
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A tanulók névsora.

1. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: KUTL1K.)

11.

Bagi Máté röm. kath. Békésszentandrás, Békésm.
Bagi Vince „
Bakay Zoltán ág. hitv. ev. Nagyócsa, Zólyomm.
Balázs János „ „ „ Szarvas, Békésm.
Bárány Dezső róm. kath. „ „
Belopotoczky János ág. hitv. ev. „ „
Blaskó Gyula „ „ „ „
Borgulya György „ „ „ „ „ Ismétlő. Évk. kilépett.
Brózik Lajos „ „ „ „
Czinkoczky György „  „ „ „
Czinkoczky János „ „ „ „ „
Czinkoczky Márton „ „  „ Kondoros „
Demcsák Mihály „ „  „ Szarvas „
Dietrich Miklós „ „  „ Feketehegy, Bácsm.
Gálik Dezső ev. ref. Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Szolnokm.
Garay Iván ág. hitv. ev. Petrőc, Bácsm.
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Gazsó Imre róm. kath. Békésszentandrás Békésm.
Gólián Béla ág. liitv. ev. Szarvas, „
Grexa András „  „ „  „
Grósz Jenő izr. „ „
Groszmann Lajos ág. liitv. ev. Ujverbász, Bácsm.
Gyurik István „ „ „ Szarvas, Békésm.
Hanzó István „ „ „ „ „ Ismétlő.
Holub János „ „ „
Hovorka József „ „ „ Mezőhegyes, Csanádm.
Hunya Mátyás róm. kath, Endrőd, Békésm.
Janurik János ág. hitv. ev. Szarvas, Békésm.
Janurik Mátyás „
Kamarás Tihamér róm. kath. Bácsalmás, Bácsm.
Kemény Gyula izr. Nagybajom, Biharm.
Készt Béla „ Szarvas, Békésm.
Kiszely Pál ág. hitv. ev.............
Klein László izr. Öcsöd, Békésm.
Konrád János róm. kath. Szarvas, Békésm.
Kopcsok György ág. hitv. ev. Petrőc, Bácsm.
Kovács György ág. hitv. ev. Szárvas, Békésm.
Krenyiczky János róm. kath. „ „
Krizsán János ág. hitv. ev. Petrőc, Bácsmegye.
Krsnyak Pál „ „ „ Szarvas, Békésm. Ismétlő Évk. kilépett.
Kvasz István „ „ „ Kölpény, Bácsm.
Lampert Gábor,, „ „ Szarvas, Békésm.
Lehoczky István ev. ref. „ „
Lerner Henrik izr. Kondoros „
Lestyan György ág hitv. ev. „ „
Lestyan Pál Goda ág, hitv. ev. Szarvas, Békésm.
Liffa Endre „ „ „ Szemlak, Aradm.
Medvegy Gyula „ „ „ Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Medvegy Mihály „
Mikolay István „ „ „ „ „
Moldoványi Géza róm. kath. Csorvás, „
Nádházy János ág. hitv. ev. Szarvas, „
Németh András róm. kath. Békésszentandrás, Békésm.
Palkovics Mihály ág. hitv. ev. Szarvas, „
Palkovics Pál „ „ „ „ „
Péczely Béla róm. kath. „ „
Piliszky János ág. hitv. ev. „ „
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Pohl Jenő ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Reich Sándor izr. „  „
Roszik György ág. hitv. ev. „  „
Sárkány Pál „  „  „  „  „  Ismétlő.
Scholtz László,, „  „  „  „
Sinkovics Mihály „  „  „
Szarka Béla róm. kath. „  „
Szécsi András „  „  Békésszentandrás „
Szécsi János „  „  „  „
Szilágyi József ev. ref. Szarvas, „
Szokolay Sándor ág. hitv. ev. Tótkomlós, „
Thury Sándor „  „  „  Pitvaros, Csanádm.
Tóth László ev. ref. Köröstarcsa, Békésm.
Valentinyi István ág. hitv. ev. Szarvas, Békésm.
Varga Lajos ev. ref. „  .,
Vicián Mátyás ág. hív. ev. „  „
Weisz Lajos izr. „  „
Züsz István „  „  „

Összesen: 74.

II. OSZTÁLY.

(Osztálytanár; PLENCZNER.)

Balázs György ág. h. ev. Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Balga István r. kath. Tiszaföldvár, J-N-K-Szolnokm.
Blaskó Jenő ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Bobvos Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Boros Pál „  „ „ „
Brózik Gyula „ „ „ Budapest, Pestm.
Brusznyiczky Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Bük Sándor izr. „ „
Chovan József ág. h. ev. Ambrózfalva, Csanádm.

„ Pincéd, Bács-Bodrogm.
„ Szarvas, Békésm.
n  w ff

n n n„ Mende, Pestm.

Császár Mihály „ „
Dankó János „ „
Demeter Pál „ „
Dósa Andor „ „
Ferencz József „ „
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Frcska Béla „ „ „ Szarvas, Békésm.
Frcska János „ „  „
Greifel János „  „  „
Horváth Szilárd r. kát. „  „
Hrivnák Péter ág. h. ev. „  „
Hrncsjár János „  „  „
Illyés Lajos ev. ref. „  „
Jánovszky János ág. h. ev. „  „
Janurik János „  „  „  „
Jeszenszky Ernő „  „  „  Udvarnok, Hontm.
Kálló Ferenc r. kath. Szarvas, Békésm.
Kepenyes János ág. h. ev. „  „
Herényi Zoltán izr. „  „
Kudlák Mihály ág. h. ev. „  „
Kuncz Béla ág. h. ev. Liebling, Teniesm.
Lehoczky István ág. h. e. Tótkómlós, Békésm.
Lévay Ferenc róm. kath. Péterréve, Bács-Bodrogm.
Lipthay Gyula „  „  Szarvas, Békésm.
Liska Mihály ág. hitv. ev. „  „
Marsai Ferenc „  „  „  „
M ikolay János „  ,. „  „
M ikolay Pál „  ,, „  „
Moskovits Andor izr. Pazdics, Zempiénm.
Nagy Lajos ev. ref. Gyoma, Békésm.
Németh János,. „  Szarvas, „
Podani Pál ág. hitv. ev. Szarvas, Békésm.
Povázsay György ág. hitv. ev. „  „
Rácz Mihály „  „  „  „
Rohály Mihály „  „  „  „
Salzmann Sándor izr. Békésszentandrás, Békésm.
Schrammel Endre ág. hitv. ev. Tiszakálmánfalva, Bács-Bodrogm.
Sinkovicz István „  „  „  Szarvas, Békésm.
Szántha Pál „  „  „  Tápiószele, Pestm.
Szarka István „  „  „  Szarvas, Békésm.
Szekera János „  „  „  ,. „
Szlovák Kálmán „  „  „  „  „
Tomka Pál „  „  „  „  »
Trizna Jenő „  „  „  „  »
Zielbauer József róm. kath. Elek, Aradm.

Összesen: 53.



III. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: SASKÓ.)

Almási Károly izr. Tóalmás, Pestm.
Antal Pál ág. hitv. ev. Tótkomlós, Békésm.
Bakay Jenő,, „  „  Nagyócsa, Zólyomin.
Bakay Pál ev ref. Szarvas, Békésm.
Bárány Béla róm. kath. „  „
Behan Sámnel ág. hitv. ev. Szarvas, Békésm.
Bogár Pál „  „  „  „  „  Ismétlő.
Bravek László róm. kath. „  „
Cimrák János ág. hitv. ev. Szielnic, Liptóm.
Czinkotszky Kálmán ág. hitv. ev. Alberti, Csanádm.
Czinkotszky Pál „  „  „  Szarvas, Békésm.
Danko Károly „  „  „  Petrőc, Bács-Bodrogm.
Deim János róm. kath. Szarvas, Békésm.
Egyed Béla ág. hitv. ev. Tápiószele, Pestm.
Fabriczi János,, „  „  Szarvas, Békésm.
Farkas János „  „  „
Filyo János „  „
Forschner Jenő izr. „  „
Földes Károly ág. hitv. ev. Lippa, Temesm.
Gaál Mátyás „  „  „  Szarvas, Békésm.
Qruity Vazul gör. kel. Turia, Bács-Bodrogm.
Guganovich István róm. kath. Szeged, Csongrádm. Ismétlő.
Gyurik Jenő ág. hitv. ev. Nagylak, Csanádm.
Hegedűs Lajos róm. kath. Szarvas, Békésm.
Juhász László ág. hitv. cv. „  „
Kis János ,, ,, ,, ,, ,,
Kleiszl Ernő róm. kath. Hadad, Szilágym.
Komlovszky Ferenc ág. hitv. ev. Szarvas, Békésm.
Kovácsik Lajos „  „  „  Csorvás, „
Krajcsovics János „  „  „  Szarvas, „
Krausz István izr. Tápióbicske, Pestm.
Liska Sámuel ág. hitv. ev. Szarvas, Békésm.
Maitz Jenő „  „
Marhás Elemér ev. ref. Tiszafüred, Hevesm.
Melis Mátyás ág. hitv. ev. Szarvas, Békésm.
Melis Mihály „  „  „  „



Messzik Béla ág. hitv. ev. Kisbér, Bács-Bodrogm.
Molnár László róni. kath. Békésszentandrás, Békésm.
Nippold János ág. hitv. ev. Sajkásszentiván, Bács-Bodrogm.
Oláh Sándor ev. ref. Szarvas, Békésm.
Pajtás Gyula ág. hitv. ev. Nagylak, Csanádm.
Petyus Béla „  „  „  Tiszaföldvár, Szolnokm.
Podani János „  „  „  Szarvas, Békésm.
Pongrácz István ág. hitv. ev Tótbánhegyes, Csanádm.
Simu Coriolán gör. kel. Vojvodinc, Temesm.
Sinkovicz Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Stammer Lajos róm. kath. P.-Lajosmüve, Nyitram.
Steuer Miklós izr. Öcsöd, Békésm.
Szemző Pál „  Szarvas, „
Szokolay Pál ág. hitv. ev. Tótkomlós, Békésm.
Tausz András ág. hitv. ev. Okér, Bács-Bodrogm.
Tepliczky János,, ., „  Szarvas, Békésm.
Thury György „  „  „  Pitvaros, Csanádm
Tímár Gyula róm. kath. Endrőd, Békésm,
Tóth K. Sándor ev. ref. Öcsöd. „
Törő Géza „  „  Szarvas, „
Varga Mihály „  „
Weber István róm. kath. „  „
Weinberger Sándor izr. Öcsöd, „

MAGÁNTANULÓ:

Vadász János ev. ref. Turkeve, Szolnokm. Évk. kimaradt.

Összesen: 60.

IV. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: Dr. NEMES BÉLA.)

Baross Dezső ág. h. ev. Kondoros, Békésm.
Bocskay István róm. kath. Szarvas, „
Boros Pál ág. h. ev. „  „
Braun Márton Károly izr. Breznóbánya, Zólyom. Kibetegedett. 
Brusznyitzky Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
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Buk Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Dimény Gyula, unitárius „  „
Egyed Imre ág. h. ev. Tápió-Szele, Pestm.
Finály László izr. Szarvas, Békésm.
Földes Zoltán ág. h. ev. Lippa, Temesm.
Gazsó Pál „  „  „  Mezőberény, Békésm.
Guttmann Miksa izr. Kunhegyes, Jász-N.-K.-m.
Gutwein János ág. h. ev. Bács-Feketehegy
Győrffy Kálmán ev. ref. Turkeve, Jász-N.-K.-Szolnokm.
Hageter Cusztáv ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Hajas Endre róm. kath. Békésszentandrás, Békésm. Ismétlő.
Hanzus János „  „  Szarvas, Békésm.
Kanya János ág. h. ev. Petrőc, Bácsm.
Kapus Lajos ev. ref. Szarvas, Békésm.
Kemény Gábor izr. Öcsöd, Békésm.
K. Kiss Balázs róm. kath. Szarvas, Békésm.
Kolozsváry Kiss Ferenc ev. ref. „  „
Laukó Pál ág. h. ev. „  .,
Lévay József róm. kath. „  • „
Lipták Mihály ág. h. ev. „  „
Margócsy Géza,, „  „
Mészáros Jenő ev. ref. „  „
Mészáros Lajos „  „  Öcsöd, „
Mukich Péter róm. kath. Szabadka, Bácsm. Ismétlő.
Némedy János „  „  Kunszentmárton, Jász.-N.-K.-Szolnokm.
Neumann István ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Péczely Aladár róm. kath. „  „
Pesti Lajos róm. kath. „  „
Plentri Pál, ág. h. ev. „  „
Reisman Imre izr. „  „
Salacz József róm. kath. „  „
Salczmann Aladár, izr. Békésszentandrás, Békésm.
Sártory László róm. kath. Nagy-Várad, Biharm.
Sass Ferenc ág. h. ev. Orosháza, Békésm.
Sauer János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Simon Béla róm. kath. „  „
Skolák Ernő „  „  Lajoshalom, Békésm.
Soós Kálmán ev. re. Öcsöd, „
Szakái Tamás „  „  Szentes, Csongrádm.
Szebegyinszky Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

56



Tinka Kornél gör. kel- Macedónia, Torontóim.
Turek Jenő rom. katli. Puszta-Haraszt, Pestrn.

M AGÁNTANULÓK:

Lelbach László ág. h. ev. Cservenka, Bácsm.
Revuczky Béla „  „  „  Irsa, Pestrn.
Szvoboda Kálmán róm. kath. Csépa, Jász.-N.-K.-Szolnokin.

Összesen: 50.

V. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: UDVARDY.)

Ábrahám István ev. ref. Turkeve, Jász-N.-K.-Szolnokm.
Ábrahám János „  „  „  „
Adamovics Károly ág. h. ev. Nagylak, Csanádm.
Becker Frigyes „  „  „  Szeghegy, Bácsm.
Bieber János „  „  „
Chrenka Gyula ág. h. ev. Tótbánhegyes, Csanádm.
Czinkotszky Jenő,, „  „  Alberti, „
Deim Sándor róm. kath. Szarvas, Békésm.
Dolesch József „  „  „  „
Dudok Márton ág. h. ev. Tápiószentinárton, Pestrn.
Finkelstein Zoltán izr. Szarvas, Békésm.
Greksza Pál ág. h. ev. „  „
Gyendity Simon gör. kel. Turia, Bácsm.
Gyulai György ev. ref. Gyula, Békésm.
Illyés István ev. ref. Szarvas, Békésm.
Jankó Gergely ág. h. ev. Orosháza, „
Jurányi Lajos „  „  „  Nagysemlak, Temesm. Évk. kizáratott.
Kalmár Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Kapeczán Miklós gör. kel. Szirbova, Temesm.
Kari Ferenc róm. kath. Aradszentmárton, Aradm. Ismétlő.
Készt Zoltán izr. Szarvas, Békésm.
Kindia Kornél gör. kel. Vojtek, Temesm.
Kiss M ihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
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Klein István izr. Békésszenlandrás, „
Korell Vilmos ág. h. ev. Kölpény, Bácsm.
Kuthy Elek „  „  „  Szeged, Csongrádm.
Leichter Aladár izr. Tiszapüspöki, Jász.-N.-K.-Szolnokm.
Magyar Zoltán ev. rév. Szarvas, Békésm.
Markovics Simon gör. kel. Újvidék, Bácsm. Évk. kimaradt.
Meder Kornél ág. h. ev. „ „
Mikus Mihály „ „ „ Szarvas, Békésm.
Moravcsik Dezső ág. h. ev. „ „
Mühl Kálmán ág. h. ev. Bácsszenttamás, Bácsm,
Oláh István ev. ref. Szarvas, Békésm.
Ország Nándor izr. Kondoros, „
Páll János r. kath. Szarvas, „
Pokorny Béla ág. h. ev. Nagylak, Csanádm.
Reismann Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Révész Lajos ev. ref. Öcsöd, „
Sauer Róbert ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Sárkány András „  „  „  „ „
Sárkány Mihály „ „ „
Schneider Pál ev. ref. Ujverbász, Bácsm.
Schvartz Fülöp ág. h. ev. „ „
Simkovics Pál „  „  „  Szarvas, Békésm.
Szvoboda Ferenc róm. kath. Csépa, Jasz-N.-K.-Szolnokm. 
Temesváry Lajos „  „  Magyarbánhegyes, Csanádm.
Temesváry Pál „  „  „  „
Urbán Lajos „  „  Szolnok, Jász.-N.-K.-Szolnokm.

MAGÁNTANULÓ:

Grimm János izr. Savanyúkút, Sopronvárm.

Összesen: 50.

VI. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: NEUMANN.)

Altmann Ignác izr. Szeghalom, Békésm. 
Arnoczky József róm. kath. Gyoma, „
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Babarczy Imre róni. kath. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnokm.
Blay Gusztáv „  „  „  „  Ismétlő.
Bukovinszky László ág. h. ev. Kondoros, Békésm. 
Deutschenschmied Jenő ág. h. ev. Tótkomlós, „
Faiman Jaroszláv „  ,. „  Lugos, Krassó-Szörénym.
Fekete Sándor „  „  „  Makó, Csanádm.
Finkelstein Albin izr. Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Gajewsky Dezső róm. kath. „  „
Hajas Béla „  ,. Békésszentandrás, Békésm.
Harsányi Dezső ág. h. ev. Kondoros, „
Hellebranth Béla „  „  „  Pádé, Torontálm.
Holub György „  „  „  Szarvas, Békésm.
Kadavy Iván „  „  „  Turócszentmárton, Turócm. Kizáratott.
Kamarás László róm. kath. Bácsalmás, Bács-Bodrogm.
Karancsy István ev. ref. Szarvas, Békésm.
Kegyes Zsigmond ev. ref. Mezőtúr, Jász.-N.-K.-Szolnokm.
Kéler János ág. h. ev. Gyula, Békésm.
Kerényi István izr. Szarvas, „
Kiss József ág. h. ev. Óverbász, Bács-Bodrogm.
Kittka Rezső róm. kath. Szeged, Csongrádin.
Kovaltsik József ág. h. ev- Orosháza, Békésm.
Krausz Antal izr. Tápióbicske, Pest-Pilis-Solt-K.-Kunm.
Krcsmárik Gyula ág. h. ev Szarvas, Békésm.
Kruttschnitt Antal „  „  „  Soltvadkert Pest-Pilis-Solt-K.-Kunm.
Lucskay Béla róm. kath. Czibakháza, J.-N.-Kun-Szolnokm. 
Mészáros Tibor ev. ref. Szarvas, Békésm.
Opauszky János ág. h. ev. „  „
Plachy Géza ág. h. ev. Balassa-Gyarmat, Nógrádm.
Placskó Samu „  „  „  Szarvas, Békésm.
Praznovszky Béla róm. kath. „  „
Pribék Kálmán „  „  Nagykövéres, Temesm.
Remetey Fülöp Dezső ev. ref. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Sarlay Aladár ág. h. ev. Öcsöd, Békésm.
Sauer Vilmos „  „  „  Szarvas, „
Schrötter Vilmos izr. ,, „
Sefcsik Richard róm. kath. Ujverbász, Bács-Bodrogm.
Sírba Samu ág. h. ev. Kölpény, „  Kizáratott.
Szarvassy Imre róm. kath. Gyula, Békésm.
Szekera Pál ág. h. ev. Szarvas, „
Szemző Imre izr. „  „
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Szollár Pál ág. h. ev. Nagy-Szénás, Békésm.
Takács Gyula rom. kath. Szarvas, „
Trstyánszky Gábor róm. kath. ,, „
Tóth Béla ev. ref. Szeghalom, „
Tóth Géza „  „  Mezőtúr, J.-N.-K.-Szolnokm.
Welker Frigyes ág. h. ev. Bácsfeketehegy, Bács-Bodrogm. 
Zguth László „  „  „  Mosic, Turócm.

MAGÁNTANULÓK:

Almási Lajos róm. kath. Tótkomlós, Békésm.
L. Knöpfler Albert ev. ref. Maroskeresztur, Maros-Tordam. 
Lelbach Oszkár ág. h. ev. Cservenka, Bács-Bodrogm. 
Szabó Mihály róm. kath. Endrőd, Békésm.

Összesen: 53.

VII. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: MOCSKONY1.)

Ambrus Ferenc ág. h. ev. Nagylak, Csanádm.
Balázs Ernő róm. kath Tápiószentmárton, Pestm. Évk. kilépett. 
Bálint Béla „  „  Zagyvarékas, „
Balogh Miklós ev. ref. Gyula, „
Cimponeriu Traján gör. kel. Csebza, Torontálm.
Csete József ev. ref. Gyula, Békésm.
Demcsák Lajos ág. h. ev. Kondoros, Békésm.
Enyedi András ev. ref. Gyula, „
Fehérváry Árpád róm. kath. Békés, „
Gabányi Lajos ág. h. ev. Szarvas, „
Gabrinyi János „  „  „  Petrőc, Bács-Rodrogm.
Géca János gör. kel. Szirbova, Temesm.
Grcsity Mirkó „  „  Szerbaradác, Torontálm.
Haller József ág. h. ev. Ujsoóve, Bács-Bodrogm.
Holéczky Barna „  „  Szarvas, Békésm.
Honti Kálmán „  „  „  Kondoros, „
Jeletik Béla róm. kath. Szarvas, „
Készt Ármin izr. „  „
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Kondacs Mátyás ág. h. ev. Szarvas, Békésrri.
Kovács Béla róm. kath. Gyula, „
Krcsmárik Pál ág. h. ev. Szarvas, „
Krebs Vilmos róm. kath. „  „
Lamos János ág. h. ev. Pincéd, Bács-Bodrogm.
Mezőfalvy Dezső ág. h. ev. Hódmezővásárhely, Csongrádm. 
Moravcsik Jenő „  „  „  Szarvas, Békésm.
Németh Balázs ev. ref. Vezseny, Szolnokm.
Podani János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Povázsay Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Rapos Viktor „  „  „  Mezőhegyes, Csanádm.
Ruzsicska János „  „  „  Szarvas, Békésm.
Salacz Béla róm. kath. „  „
Schuster József ág. h. ev. Pincéd, Bács-Bodrogm.
Szalay Lajos ev. ref. Mezőtúr, Szolnokm.
Szarvassy Endre róm. kath. Gyula, Békésm.
Székács János ág. h. ev. Szenttornya, „
Turan István róm. kath. Szarvas, „
Valkovszky György ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Weinfeld Izidor izr. Újvidék, Bács-Bodrogm.

MAGÁNTANULÓK:

Fenyvesi Gyula ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Kovács Kálmán r. kath. Szolnok, Szolnokm. 
Lelbach Ádám ág. h. ev. Cservenka, Bács-Bodrog. 
Molnár Gusztáv róm. kath. Szolnok, Szolnokm. 
Seress Ervin róm. kath. Tótkomlós, Békésm.

Összesen: 43.

V ili. OSZTÁLY.

(Osztályfő: LISKA.)

Balázs Gyula róm. kath. Tápiószentmárton, Pestm. Ismétlő.
Balogh László ev. ref. Gyula, Békésm.
Berta József ág. h. ev. Orosháza, „

= =  61



feorovánszky Géza róm. kath. Kula, Bácsbodrogm. 
Debreceni Kálmán ev. ref. Gyula, Békésm.
Delhányi Béla ág. h. ev. Szarvas, „
Denhoff Antal róm. kath. Gyula, „
Diel Lajos „  „  Zsombolya, Torontálm.
Drong Mihály „  „  Szarvas, Békésm.
Földes Tibor ág. h. ev. Lippa, Temesm.
Ganyecz Pál „  „  „  Szarvas, Békésm.
Haviár Dani „  „  „
Häuszer Péter ág. h. ev. Bácsfeketehegy, Bácsbodrogm. 
Holub Pál „  „  „  Szarvas, Békésm.
Hösz Dező „  „  „  Nagylak, Csanádm.
Hrdlicska Károly „  „  „  „
Juhász Lajos róm. kath. Békés, Békésm.
Klein Henrik ág. h. ev. Ókér, Bácsbodrogm. 
Klinghammer Miklós róm. kath. Endrőd, Békésm. 
Kristyóry István „  „  Arad, Aradm.
Krmpotics Máté „  „  Szabadka, Bácsbodrogm.
Marhás Géza ev. ref. Tiszafüred, Hevesm.
Mányik Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Mayer Károly róm. kath. Trencsénbaán, Trencsénm. 
Molnár János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Moher Keresztély ev. ref. Ujverbász, Bácsbodrogm. 
Neumann Jenő ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Perczel Eerenc róm. kath. „  „
Pintér Miksa izr. „  „
Ravasz Ferenc ág. h. ev. Orosháza, Békésm.
Reidl Rezső „  „  „  Kucora,
Ruisz Ferenc rom. kath. Kisbér, Komáromm.
Rumpf Pál ev. ref. Ujverbász, Bácsbodrogm.
Sál Béla róm. kath. Gyula, Békésm.
Salacz Emil „  „  Szarvas, „
Sámuel Andor izr. „  „
Sváby Sándor róm. kath. Kunszentmárton, Szolnokm 
Szabados Károly „  „  Gyula, Békésm.
Székely Miksa izr. Szarvas, Békésm,
Szemző István „  „  „
Tomann Dezső ág. h. ev. Ókécske, Pestm.
Tóth Kálmán róm. kath. Szarvas, Békésm,
Tóth Lajos ev. ref. Öcsöd, „
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Vörös Antal róni. katli. Szabadka, Bácsbodrogrii.
Zelenka Gyula „  „  Szolnok, Szolnokul.

MAGÁNTANULÓ:

Kollárov M. István gör. kel. szerb. Orosháza, Békésm.

Össesen: 46. 

Végösszeg : 429.
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III.

A tantárgyak vázlata .

1895-től a szarvasi főgimnázium szerződéses vi
szonyban áll az állammal. Ezen segélyezési szerződés 
kötelezi a főgimnáziumot arra, hogy az állami tanítási 
terv alapján oldja meg tanítási feladatait. Ezen terveze
tet mutatja a végzett tananyag alább következő vázlata.

A) Egyetemesen kötelező tantárgyak;

I. OSZTÁLY

1. V a l l á s ,  heti 2 óra. Bibliaismertetés: ó-szövetségi törté
netek emlékelése, erkölcsi tanulságok. Egyes könyvek kiválóbb sza
kaszainak olvastatása, magyarázása vonatkozással az uj szövetségi 
eszmekörre. Ének, ima. Kk. Bereczky: Bibliaismertetés. 111. kiadás. 
Tanár: Melis.

2. M a g y a r ,  heti 5 óra. Nyelvtanból: Egyszerű mondat fajai; 
mondat és beszédrészek; igeragozás, névragozás; hangtan elemei. 
Olvasókönyvből: mesék, mondák, történetek, rajzok. Költemények 
tanulása könyv nélkül. Havonként két írásbeli dolgozat. Kk. Szinnyei 
József: Magyar Nyelvtan 1. r. és Olvasókönyv I. rész. Tanár: 
Wünschendorfer.
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3. L a t i n ,  heti 6 óra. 22 latin, 20 magyar gyakorlat alapján 
a névszók és cselekvő ige ragozása a rendhagyó alakok mellőzé
sével ; az olvasmányokban előforduló szókincs elsajátítása. Havon
ként két iskolai dolgozat; fordítás magyarból latinra a nyelvtan 
begyakorlása végett. Tankönyv: Dr. Hittrich Ödön Latin alaktan. 
Dr. Dittrich Ö dön: Latin olvasó és gyakorló könyv I. Tanár: 
Kutlik.

4. F ö l d r a j z ,  heti 3 óra. Földrajzi alapismeretek: tájéko
zódás a szabadban és földgömbön térképolvasás. A magyar szent 
korona országainak részletes leírása a következő sorrendben: Bu
dapest, az alföldek, a középhegység és a tuladunai dombos vidék, 
a felföldek. Fiume, Horváth-Szlavonország. Mindenik rész fekvése, 
felülete, vízrajza, éghajlata, talaja, terményei, lakosai és helyiségei; 
végül az ország általános összefoglaló leírása. Térképvázlatok. 
Kk. Vitális István földrajza I. és Kogutovicz iskolai Atlasza- 
Tanár: Plenczner.

5. T e r m é s z e t r a j z ,  heti 2 óra. Ősszel közönségesebb 
gyümölcs formák leírása és csoportosítása, (szilva, barack, man- 
dola, dió, mogyoró, alma, körte, szőlő, citronf, narancs). Házi ál
latok (kutya, ló, szarvasmarha, juh, disznó). Télen: közönségesebb 
fenyők. Az ember lakása közelében a mezőn és erdőn élő emlős 
állatok (egér, görény, denevér, vakand, sün, hörcsög, nyúl, róka, 
őz, szarvas). Tavasszal: Házi szárnyasok (tyuk, kacsa, lúd). Egyes 
tavaszkor virító növények (ibolya, árvácska, nőszirom, nárcisz, 
boglárka, gyöngyvirág, primula, holtcsalán, tulipán.) A növény 
szervei. K. Szterényi H. Természetrajz I. Tanár: Plenczner.

6. M e n n y i s é g t a n ,  heti 4 óra. A négy számolási művelet 
egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. A hazai pénz- 
rendszer ; hosszúsági-, terület-, ür- és súly mértékek ismertetése. 
Időszámítás. Kk. Gerevich-Orbók „Számtan“ . Tanár: Neumann.

7. M é r t a n i  r a j z ,  heti 3 óra. Planimetria alapalakzatai. 
Pont, vonal és szögekről; három, négy és sokszögű idomokról. 
A körről általában. Idomok kerülete és területe; idomok symmet- 
riája, hasonlósága, egybevágósága. Egyszerű sikdiszitmények raj
zolása körző és vonalzó fölhasználásával. Kk. Horti H. rajzoló 
geometria. Tanár: Sziráczky.

8. S z é p í r á s ,  heti 1 óra. Magyar nagy és kis betűk írása, 
utóbb folyó irás. Tanár: Sziráczky.
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II. OSZTÁLY.

í . V a l l á s ,  heti 2 óra. Bibliaismertetés: újszövetségi törté
netek, hegyi beszéd, példázatok emlékelése. Kiválóbb szemelvé
nyek olvastatása, magyarázása utalással az ó-szövetségi eszme
körre. Az apostoli levelek tartalmának és eszméinek ismertetése 
tekintettel a prot. dogmákra. Ének, ima. Kk. Bibliaismertetés 111. 
kiadás. Károli : Uj-testámentom. Tanár: Melis.

2. M a g y a r ,  heti 5 óra. A beszédrészek szóképzés tekinteté
ben. Határozók részletesen. Összetett mondatok: mellé- és aláren
delt mondatok fajai. Szórend főbb szabályai. Prózai olvasmányok; 
költemények részben könyvnélkül. Kéthetenként írásbeli dolgozat. 
Kk. Szinnyei József: Iskolai Magyar Nyelvtan II. és Magyar Ol
vasókönyv II. Tanár: Udvardy.

3. L a t i n ,  heti 6 óra. Alaktanból: az első osztály anyagá
nak átismétlése után a szenvedő, álszenvedő és rendhagyó igék 
ragozása. Rendhagyó névragozás. Fontosabb mondattani szabályok 
az olvasmányok alapján. 19 latin (a római királyok története és 
mesék) és 17 magyar gyakorlat. Havonkint 2 iskolai dolgozat. 
Kk. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan és gyakorlókönyv II. Tanár:
Mocskonyi.

4. F ö l d r a j z ,  heti 3 óra. Európa általános s államainak 
részletes leírása (Magyarországot kivéve) a következő sorrendben: 
fekvés, alak, nagyság, felület, vízrajz, talaj, éghajlat, termények, 
lakosok, helységek. Ázsia és Afrika általános s országainak rész
letes leírása, ép úgy mint Európánál. Térképvázlatok. Kk. Vitális 
István földrajza II. és III. és Kogutovicz iskolai Atlasza. Tanár: 
Plenczner.

5. T e r m é s z e t r a j z ,  heti 2 óra. Néhány ősszel virító nö
vénynek leírása. Á llattanból: majmok, tengeri emlősök, erszényes 
emlősök, madarak, csúszó mászók, kétéltűek, halak legnevezetesebb 
képviselőinek leírása. Csigák, kagylók. Rovarok, pókok, százlá
búak, rákok, férgek osztályába tartozó s vidékünkön élő legfonto
sabb képviselőinek tárgyalása. Néhány feltűnőbb gyümölcstermő 
fa, erdei fa és bokor, valamint egyes termesztett és vadon termő 
növény leírása élő példányokon. Növényrovargyüjtés. Kk. Szterényi 
H. Természetrajz II. rész. Tanár : Plenczner.
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6. M e n n y i s é g t a n ,  heti 4 óra. Számolási rövidítések. 
Korlátolt pontosságú szorzás és osztás. Az egyszerű hármas sza
bály; olasz számolási mód. A százalék számítás. Kk. Gerevich- 
Orbók „Számtan“ . Tanár: Neumann.

7. M é r t a n i  r a j z ,  heti 3 óra. Stereometriai alaktan. Hasá
bok, gúlák, szabályos testek; henger, kúp és gömb szemléltetése, 
alkotó részei, ábrázolása. A tárgyalt testek felülete és köbtartalmá
nak kiszámítása. Testek symmetriája, hasonlósága, egybevágó
sága. Kk. Horti H. rajzoló geometria 11. rész. T anár: Sziráczky.

8. S z é p í r á s ,  heti 1 óra. Német nagy és kis betűk írása, 
utóbb német folyóírás. Tanár: Sziráczky.

III. OSZTÁLY.

1. V a l l á s ,  heti 2 óra. Az egyház fejlődése megalakulásától 
napjainkig kor- és jellemrajzokban. Különös tekintettel a politikai 
válságos időkre, azok főbb szereplőire, kir. rendeletekre és törvé
nyekre. A három nagy reformátor életének és működésének bővebb 
ismertetése és méltatása. Ének, ima. Kk. Bereczky: A kér. egyház 
rövid története. IV. kiadás. Tanár: Melis.

2. M a g y a r ,  heti 4 óra. A magyar hang-, szó-, és mondat
tan rendszeres tárgyalása elemzéssel kapcsolatban. Költemények 
emlékelése, tárgyi és alaki fejtegetése. Olvasmányok a magyar 
történet és szépirodalom köréből. Kéthetenként írásbeli dolgozat. 
Kk. Szinnyei József: Rendszeres magyar nyelvtan és Császár-
Váczy: Magyar olvasókönyv III rész. Tanár: Wünschendorfer.

3. L a t i n  n y e l v ,  heti 6 óra. Mondattanból: a mondat
részek. Az esetek használata. Igeidők és igemódok használata 
egyszerű mondatokban. Ez anyag begyakorlására 25 magyar gya
korlat latinra fordítva. Olvasmányok: Corn. Neposból: De bello 
Punico primo., De M. Attilio Regulo., De C. Lutatio Catulo., De 
Fab. Maximo, Aristides. — Phaedrusból 18 mese, részben emlé
kelve. Havonkint két iskolai dolgozat. Kk. H ittrich : Latin nyelvtan
II. rész. Szamossi-Vida: Latin olvasó- és gyakorlókönyv a III. o. 
számára. Dávid István: Rövid latin olvasó és gyakorlókönyv 11.
Tanár: Saskó.
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4. N é m e t ,  heti 4 óra. Olvasás, irás begyakorlása. A főnév 
és melléknév ragozása; számnév, névmás, melléknév fokozás. 
Segédigék, erős és gyenge hajlitásu igék. Gyakorlatok és versek 
fordítása és elemzése. Beszédgyakorlatok. Havonként két írásbeli 
dolgozat. Kk. Virányi J. nyelvtana és olvasókönyve. Tanár: 
Wünschendorfer.

5. F ö l d r a j z ,  heti 2 óra. a) A leiró földrajzból Amerika és 
Ausztrália, b) A mathematikai és physikai földrajz alapismeretei. 
Kk. Vitális „Földrajz“ és Ráth „A  math, és phys. földrajz elemei“ . 
Tanár: Neumann.

6. T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. Magyarország története a 
mohácsi vészig: az ország népei a honfoglalás előtt, nemzetünk 
őskora; a kereszténység elfogadása s királyság megalapítása; az 
alkotmány kifejlődése ; szervezkedés hűbéri alapon ; a Hunyadiak 
kora; az ország hanyatlása. Kk. Dr. Szigethy Lajos, Magyarok 
története. I. Tanár: Sárkány.

7. M e n n y i s é g t a n ,  heti 3 óra. Az összetett hármassza
bály. Az egyszerű és a kamatos kamatszámítás. Diskont számítás. 
Arányos osztás. Elegyítés számolás. Láncszabály. Arany és ezüst 
ötvényekre és érmekre vonatkozó számadások. Kk. Gerevich-Orbók: 
Számtan. Tanár : Sulek.

8. M é r t a n i  r a j z ,  heti 2 óra. Planimetriai constructiók; 
egyenes vonalú idomok főbb tulajdonságai, szerkesztése oldalak 
és szögekből. Idomok osztása, területek átalakítása idomok hason
lósága. Pythagoras tétele. Sikdiszitmények rajzolása és színezése 
lapminták után. Kk. Horti H. Rajzoló geometria III. rész. Tanár: 
Sziráczky.

IV. OSZTÁLY.

1. V a l l á s ,  heti 2 óra. Protestáns hit- és erkölcstan. Te
kintettel a választó tanokra, bibliára és a társadalmi életre. Ének, 
ima. Kk. Bereczky: Keresztény hit- és erkölcstan. IV. kiadás. 
Tanár: Melis.
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2. M a g y a r ,  heti 4 óra. A stilus általános és különös tu
lajdonságai. A verstan alapelemei. Szokottabb versformák ismerte
tése. Toldi fejtegetése; eredete, forrásai, műfaja, szerkezete, jel
lemzése. Négy ének emlékelve. Havonkint két írásbeli dolgozat. 
Kk. Négyesy László: Stilisztika. Arany-Lehr: Toldi. Tanár: 
Saskó.

L a t i n ,  heti 6 óra. Latin mondattan ismételve és folytatva; 
alárendelt mondatok. Kötőszavak. Consecutio temporum. Acc. 
cum infinitivo részletesen. Az alaktani ismeretek folytonos ismét
lése. Fordítva és elemezve : Caesar galliai hadjárata a Dávid-féle 
szemelvényekből; Ovidius: Philemon és Baucis, Icarus, gnómák. A 
mondattan gyakorlására 45 latin és magyar gyakorlat. Kétheten
ként iskolai dolgozat. Kk. Dr. Hittrich : Latin nyelvtan 11. része
(Mondattana); David: Szemelvények Phaedrus, Caesar, Ovidius 
müveiből. — Tanár: dr. Nemes.

4. N é m e t ,  heti 3 óra. A harmadik osztály anyagának ismét
lése. Mondattani ismeretek, különös tekintettel a magyartól eltérő 
sajátságokra és szórendre. Fordítások magyarról németre és for
dítva. Versek emlékelése. Havonként két írásbeli dolgozat. Kk. 
Virányi J. Nyelvtana és olvasókönyve. Tanár: Wünschendorfer.

5. T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. Magyarország története a 
mohácsi vésztől 1867-ig: az ország két, majd három részre sza
kadása; a szabadságharcok kora; a királyaival megbékült nemzet; 
a mai Magyarország megalakulása. Hazánk jelenkori állapota: 
földrajzi viszonyok, közgazdaság, nyelvi, vallási, iniveltségi viszo
nyok, alkotmányos szervezet, Horvátország; kapcsolat Ausztriával, 
Ausztria főbb viszonyai. Kk. Dr. Szigethy L. Magyarok története, 
II. Tanár: Sárkány.

6. N ö v é n y t a n ,  heti 3 óra. Az őszi flóra kiválóbb képvi
selői. A növények külső tagoltsága. A biológiai anyag megértésére 
szükséges chemiai ismeretek röviden. A növények szövet- és élet
tana. Az osztályozás elvei. Linné rendszere és a természetes 
rendszer s ennek keretében a növények négy köre. Növénygyüj- 
tés Kk. Szterényi H. Növénytan IV. oszt. számára. Tanár: 
Plenczner.

7. M e n n y i s é g t a n ,  heti 3 óra. Bevezetés az algebrába. 
Összeadás és kivonás egész számokkal. A negativ szám. A posi-



tiv és negativ számok összeadása, kivonása és sorozása. A hat
vány. A többtaguak négyzete köbe; közönséges számok négyze
tének és köbének kiszámítása. Osztás és a törtszámokra vonatkozó té
telek. Legnagyobb közös osztó. Legkisebb közös többszörös. Első
fokú egyenlet egy ismeretlennel. Kk. Kőnig-Beke „Algebra.“ Ta
nár : Neumann.

8. M é r t a n i  r a j z ,  heti 2 óra. Planimetriai szerkesztéstan; 
a kör és legfontosabb tulajdonságai, kör érintője, két kör relativ 
helyzete. Ellipsis, parabola és hyperbola tulajdonságai, szerkesztése 
és érintőiről. Sikdiszitmények rajzolása és színezése fali lapminták 
után. Kk. Horti H. rajzoló geometria IV. rész. Tanár: Sziráczky.

V. OSZTÁLY.

1. V a l l á s ,  heti 2 óra. A biblia könyveinek rendszeres is
mertetése. Eszméinek hit- és erkölcstani fejtegetése, összehason
lítása személyek alapján. Kiválóbb szakaszainak olvastatása és meg
beszélése. Ének, ima. Kk. Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés. II. 
kiadás. K á ro li: Szent-Biblia. Tanár: Melis

2. M a g y a r ,  heti 3 óra. A prózai műfajok elmélete: törté
netírás, szónoklat, regény, elmélkedés, leírás, levél. Szemelvények 
megfelelő müvekből. Magyar nép és müballadák ismertetése és 
fejtegetése. Havonként írásbeli dolgozat. Kk. Riedl „Rhetorika“ és 
Greguss-Beöthy : Magyar balladák. Tanár: Udvardy.

3. L a t i n  n y e l v ,  heti 6 óra. Olvasmányok: Ciceróból : De 
imperio Cn. Pompei. Pro Archia poéta. Ovidiusból. A költő 
önéletrajza. Romulus és Remus kitevése. Lapercal. Roma alapítása, 
Remus halála. Fabiusok veszte. Uj év napja. Janus. Feralia. Ter
minal ia. Quinquatrus maiores. Régiségtanból: A magistratusok, a 
senatus és a comitiák. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Kk. 
Dávid István. Cicero orationes selectae XIII. Dr. Csengeri János : 
Szemelvények Ovidiusból Köpesdy-Cserép : Latin stilus gyakorla
tok Ciceróhoz és Ovidiushoz. Latin-magyar és magyar-latin szó
tár. Dr. Schmidt: Római régiségek. Tanár: Saskó.
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4. G ö r ö g ,  heti 5 óra. Az attikai nyelvjárás alaktana a „m i“ 
végű igékig. Az alaktan begyakorlására olvasmányok alapján. Ha
vonként két iskolai dolgozat. Kézikönyvek : Schenkl-Ábel-Vajda : 
Görög olvasókönyv. Curtius-Ábel-Pozder. Görög nyelvtan. Tanár: 
Kutlik.

5. N é m e t ,  heti 3 óra Ismétlése a nyelvtannak. Prózai ol
vasmányok : Muth über Gut, Sanct Peter mit der Geige, Die Ha
senjagd, Die Hausräthe, Das seltsame Recept, Das wohlfeile M it
tagessen, Nützliche Lehren, Der Mauhaaf, Karthagos Zerstörung, 
Die Erfindung der Uhren. — Költemények: Leise zieht, Du bist 
wie, Das Meer, Wo ? Die Lorelei, Drüben geht, Auf dem Teich, 
Der Nachtwind hat, An mein Vaterland, Einst und jetzt, Die drei 
Zigenuer, Der Postillon, Legende, Graf Richard ohne Furcht, Bar
barossa, Elisabeths Rosen. A költemények kivül 10 könyvnélkül. 
Fordítások magyarról németre. Kk. Albrecht János Olvasókönyve
I. r. és Nyelvtana. Tanár: Udvardy.

6. T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. Az ókor története : a keleti 
népek ; a görögök és Macedonia ; Roma története 476-ig ; külö
nös tekintettel a miveltségi viszonyokra. Kk. Dr. Szigethy L. Egye
temes történet, 1. Tanár: Sárkány.

7. M e n n y i s é g t a n ,  heti 3 óra. a) Algebra: Elsőfokú 
egyenletrendszer több ismeretlennel. Négyzetgyök és a másodfokú 
egyenlet. Köbgyök. b) Geometria: Az egyenesek fekvése a sík
ban ; síkidomok egybevágósága, hasonlósága és területe. Kk. Kő- 
nig-Beke: Algebra és Lutte r: Geometria. Tanár: Sulek.

8. Á l l a t t a n ,  heti 3 óra. Általános állattan. Az állati szer
vek és szervrendszerek leírása. A hét állattörzs és főbb osztályaik 
illetőleg rendjeik, kiváló tekintettel a Magyarországon élő közön
ségesebb s fontosabb fnjokra s földrajzi elterjedésükre. Kk. Szte- 
rényi H. Állattan az V. osztály számára. Tanár: Plenczner.

9. G ö r ö g p ó t l ó  m a g y a r ,  heti 3 óra. Görög és magyar 
epikai költészet: Ilias, Odyssea, Murányi, Venus, Poraiból megéle- 
dett Phönix, Buda halála. Görög és magyar történetírások: Hero- 
dotos, Heltai, Bethlen, Kemény, Cserei, Apor. Kk. Kempf „Iliasa“ 
és „Odysseája“ ; Geréb : „Szemelvények Herodotosból“ ; Badics: 
„Magyar irodalmi olvasókönyv.“ Tanár: Udvardy.

10. G ö r ö g p ó t l ó  r a j z ,  heti 2 óra. Stylizált levelek és 
virágok rajzolása lapminták után; később egyszerű stereometriai
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testek és ezek összetételeinek rajzolása szemlélet alapján, körrajz
ban és árnyékolva. Ó-kori jellegzetes műalkotások bemutatása és 
ismertetése. Tanár: Sziráczky.

VI. OSZTÁLY.

1. V a l l á s ,  heti 2 óra. Az egyház története megalakulástól 
napjainkig. Tekintettel a tan, istentisztelet és alkotmány fejlődé
sére. Egyes kiváló alakok, különösen az uj-kor nevezetesebb áram
latainak ismertetése és méltatása. Ének, ima. Kk. Berecky: A ke
resztény egyház története. Tanár: Melis.

2. M a g y a r ,  heti 3 óra. A költői műfajok elmélete: epika, 
lyra, dráma. A legjelesebb alkotások alapján a teória kifejtése. 
Zrínyi eposzának beható elemzése. A világirodalom eposzai. Ba
lassi és Petőfi dalai. Olvasva és elemezve Moliére Tudós női, 
Shakspere Coriolanusa. A képzőművészeti ismeretek elemei. Tan
könyv: Riedl: Poétika; Moliére-Arany L . : Tudós nők, Shakspere- 
Petőfi: Coriolanus ; Z riny i-Endre i: Zrinyiász. Havonként Írásbeli 
dolgozat. Tanár: dr. Nemes.

3. L a t i n ,  heti 5 óra. Livius élete, történeti müvei, XXI. 
1—63. Scipió és Hannibal beszédei emlékelve. Vergilius élete. 1. 
1—33 (Könyvnélkül is) II. 1—550-ig (1—50 könyvnélkül is). A 
Ill-nak hátralevő része cursive. Nyelvtan, mondattan, régiségek az 
olvasott szöveggel kapcsolatban. Havonként két iskolai dolgozat 
részint magyarról latinra, részint latinról magyarra. Kk I. Livi ab 
űrbe condita libri. Verg. Aen. I—XII. Csernyi Dávid. Latin stilus 
gyakorlatok II. Tanár : Kutlik.

4. G ö r ö g ,  heti 5 óra. A görög nyelvtanból: perfectum,
ppf, passiv aoristusok és futurumok, adjectiva verbalia. M i végű 
igék, rendhagyó és V—V ili. osztályba tartozó igék. Mondattan az 
olvasmányokkal kapcsolatban. Olvasmány: Görög és magyar
mondatok a gyakorlókönyvből a végzett nyelvtani anyag begya
korlására. Xenophonból: Kyros ifjúkori játékai Médiában, Xenop
hon a hadsereg élére lép ez. szemelvénynek egy része, Herakles 
az erény és bűn útja között választ. Az anthologiából a neveze-
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tesebb költők elégiái s egyéb lyraí müvei. A tárgyalt irók és 
műfajok élete és jellemzése. írásbeli iskolai dolgozat havonként 
2-szer. Kézikönyvek: Curtius-Ábel-Pozder Görög nyelvtana.
Schenkl-Ábel-Vajda Görög elemi olvasókönyv, Keczer Géza dr. 
Szemelvény Xenophon nagyobb elbeszélő müveiből. Keczer Géza 
dr. Anthologia Lyrica Graeca. Tanár: Liska.

5. N é m e t ,  heti 3 óra. Német balladák és románcok. A
ballada elmélete; a német ballada története. Bürger: Lenore,
Goethe: Der König in Thule, Der Fischer, Erlkönig, Mignon, Der 
Sänger, Der Zauberlehring, Die wandelnde Glocke, Der Todtentanz 
Schiller: Die Teilung der Erde, Der Ring des Polykrates, Der
Handschuh, Die Bürgschaft fordítva, elemezve, részben emlékelve 
is. Hebel Schatzkästlein-jäböl 15 olvasmány fordítva. Bürger, 
Goethe, Schiller, Hebel élete és munkássága. A fordítás nyomán 
a mondattani ismeretek kiegészítése. Havonként két Írásbeli dol
gozat. Kk. Heinrich : Német balladák és románcok I. és II. rész; 
Hebel-Kemény: Schatzkästlein. Tanár: dr. Nemes.

6. T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. A középkor és újkor 1648-ig: 
a középkori államok megalakulása s hűbéri intézmények kifejlő
dése ; az Izlam ; a pápaság és császárság küzdelmei; a keresztes 
háborúk; az egyház egységének felbontása: a királyi hatalom 
emelkedése; a renaissance; a felfedezések; a reformáció és ellen- 
reformáció ; a 30 éves háború; folytonos figyelemmel Magyaror
szág összeköttetésére a világeseményekkel. Kk. Dr, Szigethy L. 
Egyetemes történet, II. Tanár: Sárkány.

7. M e n n y i s é g t a n ,  heti 4 óra. a) Algebra: A hatványo
zás általánosítása. Briggs-féle logaritm usok és alkalmazásuk. Az 
aritm etika i és véges geometriai haladvány. b) Geometria: A kör. 
Geometria, trigonometria. Kk. Kőnig-Beke „Algebra“ , Lutter: Mér
tan és Polikeit „Logaritm usok“ . Tanár: Neumann.

8. Á s v á n y t a n  és c h e m i a ,  heti 3 óra. Chemiai és ás
ványtani alapfogalmak. A már szerzett chemiai ismeretek kibővítése. 
Elem, vegyület, elegy, keverék, bázis, sav és só fogalma, mester
ségesen előállított sók, gyakorlati értékűek. Chemiai átalakulások. 
Kristályrendszerek. Ásványrendszer. Legfontosabb ásványok leírása 
s ezekkel kapcsolatosan az egyszerű és összetett kőzetek leírása. 
A Geológia alapfogalmai. Kk. Dr. Hankó és Dr. Melczer: Ás
ványtan és chémia. Tanár: Plenczner.
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9. G ö r ö g p ó t l ó  m a g y a r ,  heti 3 óra. Szemelvények a 
görög lírikusokból s a magyar klasszikusokból. A görög dráma 
története. Szofoklesz Antigonéja részletesen tárgyalva s olvasva. 
Aiszkilosz és Euripidész Arisztofanesz müveiből egy—egy. Három 
dolgozat. Kk. dr. Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv. III. kiadás. 
Schill: A görög irodalom története. Szofoklesz-Csiky: Antigone. 
Tanár: Melis.

10. G ö r ö g p ó t l ó  r a j z ,  heti 2 óra. Különböző stylü 
építmények rajzolása és árnyékolása. Középkori jellegzetes műal
kotások bemutatása és ismertetése. Tanár: Sziráczky.

VII. OSZTÁLY.

1. V a l l á s ,  heti 2 óra. A prot. egyház története megalaku
lásától napjainkig. Főbb szereplő alakok jellemzése nemzeti és val
lási szempontból. Törvények, kir. rendeletek ismertetése és mél
tatása. Ének, ima. Kk. Bereczky: A magyar protestáns egyház 
története. Tanár: Melis.

2. M a g y a r ,  heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom Kis
faludy Károlyig, tekintettel a kiválóbb írókra. Szemelvények az 
irók müveiből. Havonként írásbeli dolgozat. Kk. Beöthy Zs. „Iro 
dalomtörténet“ I. r. Tanár: Udvardy.

3. L a t i n ,  heti 5 óra. Sallustius De coniuratione (45 feje
zet). Vergilius Aeneise VI. ének (262 sor), IX. ének (152 sor). 
Cicero or. in Catilinam I. egészen. A római régiségekből az ol
vasott irók életének és müveinek ismertetése. Kk. C. Sallusti 
Crispi Libri De coniuratione et de bello Iugurthino Bartal—Mal- 
mosi. Vergilii Aeneis ed. Geyza Némethi. Cicero Orat. selectae 
XIII. Cserny—Dávid: Latin stílusgyakorlatok 111. r. Wagner-Hor- 
váth : Római régiségek és római irodalomtörténet. Havonként 2 
isk. (felváltva latin és magyar szövegből való foroltás) dolgozat. 
Tanár: Mocskonyi.

4. * G ö r ö g, heti 5 óra. Homeros Odysseia V. (490 sor), XI. 
(233 sor) XVI. ének (320 sor). Herodotosból a IV., V, és Vili. 
szemelvény egészen s a lX-iknek egyrésze. Havonként két iskolai
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dolgozat. Kk. Dr. Csengeri János: Odysseia. Dávid István : Hero- 
dotos müveiből való szemelvények. Tanár: Mocskónyi.

5. N é m e t ,  heti 3 óra. A német irodalom ismertetése a re
formációig. Schiller Telijéből szemelvények fordítva; az egész 
dráma összefüggő tárgyalása. Beszéd-gyakorlatok. A mondattani 
ismeretek kiegészítése. Kk. Heinrich: Lehr u. Lesebuch III. rész.
Schiller-Heinrich : W. Teli. Havonként egy írásbeli dolgozat. 
Tanár: Wünschendorfer.

6. T ö r t é n e l e  in, heti 3 óra. Az újkor 1648-tól 1883-ig: 
a korlátlan uralom kora, a felvilágosodás és hatása, a franczia 
forradalom és hatása, I. Napoleon kora, a szent szövetség, az 
alkotmányosságért s nemzeti egységért folytatott küzdelmek, a 
hármas szövetség; folyton kiemelve Magyarország összeköttetése a 
világeseményekkel. Majd Európa s Amerika jelenkori ismertetése, 
főleg közgazdasági, mivelődési s alkotmányos tekintetben. Kk. Dr. 
Szigethy L. Egyetemes történet, III. Tanár: Sárkány.

7. M e n n y i s é g t a n ,  heti 3 óra. A) A lgebra: A kamatos 
kamat és a járadék számítás. A végtelen geometriai haladvány 
kapcsolatban a szakaszos tizedes törtekkel. A másodfokú egyenlet 
elmélete. A másodfokú függvény szélső értékei. Az algebra és a 
geometria kapcsolata. B) Geometria: A stereometria legfontosabb 
tételei. A szabályos testek. A hasáb, gúla, henger, kúp és gömb 
felszíne és térfogata. Kk. König—Beke : Algebra, Lutter: Mértan 
és Lutter: Logarithmusok. Tanár: Sulek.

8. T e r m é s z e t t a n ,  heti 4 óra, Mechanika, hangtan és 
fénytan, (az interferencia tüneményekig.) Kk. Fehér—Szekeres: 
Kísérleti természettan. Tanár: Sulek.

9. G ö r ö g p ó t l  ó-m a g y a r ,  Heti 3 óra. A görög törté
netírás és szónoklat története egész Nagy Sándorig; és a magyar 
történetírás és szónoklat története máig. Olvasmány: Thukydides 
a peloponesusi háború története, különösen a siciliai vállalat bu
kása. Demosthenes olynthusi és Fülöp elleni beszédei. A jelesebb 
magyar történetírók és szónokok müveiből szemelvények. — Kézi
könyvek : Schill Salamon Görög irodalom történet. Szemelvények 
Thukydidesből ford. Szilasi Móric II. kiadás. Demosthenes válo
gatott beszédei ford. Dr Földi József. Magyar irodalmi olvasó
könyv Szerk. Badics Ferenc III. K. Második kiadás. Tanár: 
Liska.
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10. G ö r ö g p ó t l ó  r a j z ,  heti 2 óra. Építészeti részletek 
és díszítmények rajzolása fősz minták után küiönféle modorban. 
Ujjabkori jellegzetes műalkotások bemutatása és ismertetése. Ta
nár : Sziráczky.

Vili. OSZTÁLY.

1. V a l l á s ,  heti 2 óra. Protestáns hit és erkölcstan tárgya
lása tekintettel a bibliára és az életre. Ének, ima. Kk. Bancsó: 
Keresztény hit- és erkölcstan. Tanár: Melis.

2. M a g y a r ,  heti 3 óra. A magyar irodalom története Kis
faludy Károlytól, kapcsolatban művelődés történetünkkel. A ma
gyar irodalom legjobb alkotásainak szemelvényes olvasása. Ha
vonként dolgozat. Kk. Beöthy: Irodalomtörténet. Tanár: dr. 
Nemes.

3. L a t i  n, heti 4 óra. Horatius Carm. 1. 1, 4, 7, 9, 17, 22,
37, 11. 20. 111. 30. IV. 3. kp. t. 2. Szt. 1. 4. 9. Epist. 1. 1. Ars
poetica. Cicero De officiis első könyvéből 20—26 fejezetek. Taci
tus Annales XV. 38—44 (A tűzvész Rómában. A keresztények 
üldözése). Hist. V. 1 — 13. (Judaea és népe. Jeruzsálem ostroma). 
Horatius, Cicero, Tacitus életének és müveinek ismertetése. Nyelv
tan mondattan az olvasmányokkal kapcsolatban. Havonként több
ször ex abrupto fordítás. írásbeli dolgozat az iskolában havon
ként 2. Kézikönyvek: Bartal-Malmosi-Csengeri A. Horatii Flacci 
opera. M. Tallii Ciceronis De officiis 1. 111. ed. St. Dávid. Sze
melvények P. Cornelius Tacitus müveiből szerk. Dr. Gyomlay 
Gyula. Tanár : Liska.

4. G ö r ö g ,  heti 4 óra. Homeros Iliasa 1. könyv egészen 
V-iknek a fele. Platon apologia első rész. Iskolai írásbeli dolgo
zat havonként 2. Kézikönyvek: Csengeri János dr. Homeros Iliasa 
szemelvényekben, Dr. Simon Szemelvények Plafonból. Tanár: 
Liska.

5. N é m e t ,  heti 3 óra. A német irodalom története fővoná
saiban. Herder, Sturm und Drang, Goethe, Schiller, Heine, G rill- 
parter, Lenau. Schiller W allenstein-trilógiája; a harmadik rész
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elemzése, bőséges szemelvények fordítása. Havonként dolgozat. 
Kk. Heinrich: Német tan- és olvasókönyv; Schiller-Szclényi dr. 
Wallensteins Tod. Tanár: dr. Nemes.

6. T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. A magyar nemzet története 
1867-ig, fő tekintettel az állami szervezet s mivelődés fejlődésére 
és a világtörténelmi összeköttetésre; végül hazánk jelenkori köz
gazdasági, népességi viszonyai és alkotmányos szervezete. Kk. 
Dr. Szigcthy L. A magyar nemzet történetének és a mai magyar 
állam ismertetése. Tanár: Sárkány.

7. M e n n y i s é g t a n ,  heti 2 óra. A) Algebra: A kapcso
lástan. Kéttaguak pozitív egész hatványai és a Pascal-féle három 
szög. Az algebra összefoglaló áttekintése. B) Geometria: A gömb
háromszögtan cosinus tétele és alkalmazása a geográfiái helyek 
távolságának meghatározására. A geometria összefoglaló áttekintése. 
Kk. Mocnik-Schmidt „Algebra“ , Lutter „Mértan“ és Lutter „Lo- 
garíthmusok“ . Tanár: Neumann.

8. T e r m é s z e t t a n ,  heti 4 óra. A fénytanból az interfe
rencia tünemények, a kettős törés és a sarkitás. Hőtan. Elektro
mosság és mágnesség. A kosmografia elemei Kk. Fehér-Szekeres: 
Természettan. Tanár: Sulek.

9. B ö l c s é s z e t ,  heti 3 órában. Az első félévben lélektan, 
a második félévben gondolkodástan. Kk. Szörnyei Elek. Feldolgo
zott ismeret csoportok ismétlésekor a tanulók gyakorlati példákat 
Írtak, s mondottak, melyek aztán megbeszélés és bírálat tárgyát 
képezték. Tanár: Benka.

10. G ö r ö g p ó t l ó  m a g y a r ,  heti 2 óra A görög böl
csészet fejlődése Aristotelesig. Plafonból: Apologia, Kriton és Po- 
litea. A görög művészet remekeinek ismertetése. Kk. Alexander 
Bernát: Platon és Aristoteles. Zsámboky G yula : A görög művé
szet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Tanár: Saskó.

11. G ö r ö g p ó t l ó  r a j z ,  heti 2 óra. Természet utáni 
tárgyak rajzolása és festése fősz minták után. Magyar műalkotások 
bemutatása és ismertetése. Tanár: Sziráczky.

fí) Önkéntes tanulmányok, vállalatok. Egyleti élet.
1. E g é s z s é g t a n ,  heti 2 órában. Az önként vállalkozó 

Vll. és Vili. osztálybeli tanulók Erisman és dr. Fodor József müvei
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alapján hallgatták. Főként az egészséges táplálék kellékei, az 
egészséges lakás feltételei, józan életrend, vétségek ez ellen s az 
alkoholizmus voltak tüzetesebb tárgyai e tanításnak. Az ifjúság 
kiválóbbjainak komoly érdeklődése fokozta e tanítás sikerét. Hall
gatta e tárgyat 22 tanuló, kiknek létszámát megkétszerezte a taní
tóképző növendékeinek tömege, kikre e tantárgy kötelező. Tanár : 
dr. Takács Izsó.

2. A V a j d a  Ö n k é p z ő k ö r  1906. szept. 13. alakult meg 
dr. Nemes Béla tanár vezetésével. Tisztviselőkarát a következő 
módon választotta meg: alelnök-titkár lett Salacz Emil Vili. o. t., 
főjegyző Mayer Károly Vili. o. t., aljegyző Borovánszky Géza Vili. 
o. t., levéltáros Molter Keresztély Vili. o. t ,  a „Zsengék“ szer
kesztői Mányik Pál Vili. és Neumann Jenő Vili. o. t., könyvtáro
sok Rumpf Pál Vili. és Krmpotich Máté Vili. o. t., pénztáros Po- 
vázsay Pál Vll. o. t., ellenőr Gabrinyi János Vll., laptárosok Gabá- 
nyi L. Vll. és Gécza I. Vll. o. tanulók. A tanév folyamán tartott a 
kör 1 alakuló, 26 rendes, 2 házi, 1 nyilvános diszülést és 1 záró 
ülést. Elhangzott összesen 43 szavalat. Jelige alatt beérkezett 8 
munka — 3 próza, és 5 vers ; valamennyit megbírálták, köztük 
egy ellenbirálat akadt. Önkéntes dolgozatot nyolcat olvastak fel a 
szerzők, 2 elbeszélést és 6 elmélkedést Az elnök által kitűzött 
6 irodalmi tétel mindegyikére akadt vállalkozó; ugyanannyi bírálat 
hangzott el róluk. „Érdemkönyvbe“ való Írásra érdemesítette a 
Kör Grcsity Mirkó Vll. o. t. „Elviszi az izenetem“ c. versét, Sa
lacz Emil Vili. o. t. erről irt bírálatát és Mányik Pál Vili. o. t. 
egyik kritikai dolgozatát. A Kör ez évi működése minden tekintet
ben haladást mutat. — Nem feledkezett meg a Kör nemzeti törté
nelmünk nagy dátumairól sem. O k t ó b e r  6 - i k á n  házi gyász
ünnepélyt rendezett. O k t ó b e r  27-i k é n a nagy Rákóczi és tár
sai hamvainak hazahozatalát is ünnepéllyel tette a Kör emlékeze
tessé. Az elnök megnyitó beszéde után szavaltak Rumpf Pál, Per- 
czel Ferencz és Sámuel Andor Vili. o. tanulók. — Az ifjúság ki
vonult novemberben iskolánk nagy halottjának Vajda Péternek 
sírjához s lerótta jeles emléke iránti kegyelet tartozását a halottak 
napján. M á r c i u s  15 - i k é t  ezidén is nyilvános diszüléssel ün
nepelte a Kör az iskola tornacsarnokában. Az ünnepélyen elő
adandó szavalatokra és munkákra pálpázatot hirdetett. Beérkezett 
hat prózai és hat verses mű. Ngs. Haviár Dani orsz. képviselő úr 
10 koronás aranyát nyerte Salacz Emil Vili. o. t. megnyitója,
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örcsity Mirkó „Dicsőség, te iángoió szövétnek“ c. versét a Kör 
elnöke 5 K jutalomban részesítette. A márciusi ünnepély, melyet 
szépszámú közönség hallgatott meg, műsora ez v o lt : Hymnus, 
énekelte a főgym. és tképző vegyeskara; megnyitó, mondta Salacz 
Emil Vili. o. t., Petőfi Talpra magyarját szavalta Marhás Géza 
Vili. o. t., Grcsity Mirkó Vili. o. t. jutalmazott versét szavalta Bo- 
rovánszky Géza Vili. o. t., felolvasott Mányik Pál Vili. t., Arany 
„A  honvéd özegye“ , szavalta Moravcsik J. Vll., Petőfi „A  nem
zethez“ , szavalta Rumpf Pál Vili. o. t., Benka igazgató énekét 
előadta a főgymn. és tképző vegyeskara. — A Kör ezidén is 
szerkesztette a „Zsengé“ '<et, mely változatos tartalmával a szer
kesztőket dicséri. A Kör könyvtára a tanév végén állt 930 műből 
1212 darabban. Járatta a Kör Tolnai Világlapját, az Uj Időket, 
Vasárnapi Újságot, Kakas Mártont, Budapesti Szemlét, Magyar 
Nyelvőrt, Természettudományi Közlönyt. A Kör vagyona 232 K 
42 f. a Zsengék vagyona 135 K 20 f. A Kör tagjainak száma 
94 volt.

3. F r a n c i a  n y e l v ,  heti 2 órán. A nyelvtanból: A főne
vek deklinácziója. A melléknév. A számnév és a névmás Az avviz 
és étre segédigék ragozása. A rendes ragozásu igék.

Egyes rövidebb olvasmányok fordítása és a bennük foglalt 
szókincsnek felhasználása társalgási gyakorlatokra.

Hosszabb olvasmány v o lt: Seribe et Legouvé: Les doigts 
de fée ez. színmüvének I. és II. felvonása.

K k.: Bartos—Chovancsák: Franczia nyelv és olvasókönyv ; 
Franczia könyvtár: Seribe et Legouvé : Les doigts de fée.

A tanfolyamon résztvett a következő 13 tanuló:

Ganyecz Pál VIII. oszt. t. Krebsz Vilmos VII. oszt, t.
Häuszer Péter „ „ „ Welker Frigyes VL „ „
Mányik Pál „ „ „ Altman Ignácz n n v
Molter Keresztély,, „ „ Becker Frigyes vv • ff ff
Rumpf Pál „ „ „ Bieber János v* • ff ff
Veress Antal „ „ „ Gyulay György V. „ „
Veinfeld Izidor VII. „ „

Tanár: Sulek.

4. A n g o l  n y e l v ,  heti 1 óra. A kiejtés folytonos gyakor
lása olvasmányok alapján. Az alaktan elem i: A főnév, melléknév, 
számnév, névmás és ige. Fordítás angolból magyarra és magyar-
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ból angolra. K k .: Gaspey—Ranschburg. Angol nyelvtan és olva
sókönyv. Tanár Sulek.

Résztvettek a tanfolyamon :

Mányik Pál VIII. oszt. t. Gyulai György V. oszt. t.
Bálint Béla VII „ „ Révész Lajos „ ,, „
Kiss József VI. „ „ Schwarcz Fülöp „ „ „
Czinkotszky Jenő V. „ „

5. S z a b a d k é z i  r a j z r a  16 tanuló járt heti 2 órábanf 
kik a sikdiszitményi, továbbá egyszerűbb tájképrészletek és csend
élet rajzban gyakorolták magukat. Fizettek egész évre fejenkint 
12 koronát. Tanár: Sziráczky.

6. G y o r s í r á s ,  kezdők számára, heti egy órában. 30 ta
nuló tanulta a levelező gyorsírást a Gabelsberger—Markovics 
módszere szerint, Forrai Soma kézikönyve alapján. Évi tandíj volt 
8 korona. Az év elején megalakult gyorsirókör tagja volt a fővá
rosi gyorsíró-egyesületnek. Tisztviselői voltak : Demcsák Lajos Vll. 
o. ifjúsági elnök, Povázsay Pál VII. o. könyvtáros, Szekera Pál 
VI. o. pénztáros. A gyorsirókör járatott szaklapokat, tartott gya
korló-órákat, rendezett házi versenyt. Tanár: Saskó.

7. A T a n u l ó k  d a l o s k ö r e ,  (Cantus) ez évben is ön
kéntes vállalkozás alapján szervezkedett tanári vezetés mellett ve
gyes karrá. A daloskörbe belépők száma meghaladta a 100-at. A 
dalkör fejlettebb hangú tagjai többször férfikarrá csoportosulva 
szerepeltek a nyilvánosság előtt. Úgy az ifjúsági férfi kar mint a 
nagyobb tömegű vegyes kar a gimnázium uj épületének felavatási 
ünnepélyén és az évközi iskolai ünnepélyeken a hallgatóság meg
elégedését érdemelte ki. Ez évben a következő müdalok begyakor
lásával foglalkozott a daloskor: Három műdal Benka Gyulától
„Föl barátim“ ! „Hála dal“ ! és „Kérded mi a honszerelem“ ? 
Mind a három tanulói énekkarra kiválóan alkalmas és hatásos 
dal. Ezenkívül több gyászének és choral férfikar letétben „Fohász“ 
Oláh K-tól. „Tűnődés“ Tövényessytől. Tanár: Levius.

8. A d i s z t o r n á s z o k  60 főnyi csapata ezen tanévben 
lemondott az Eperjesen tartott kerületi tornaversenyben való rész
vételről, de a május 29-én tartott majális alkalmával s az évzáró 
tornavizsgán bemutatta ügyességét a tornázás különféle nemeiben. 
A versenyek eredménye az „Évi események“ czimü fejezetben van 
részletesen felsorolva.
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9. K a r d v í v á s b a n  a tanév őszén 8 tanuló gyakorlottá 
magát a tornatanár vezetése mellett, kik eszközök használata és 
tandíj címén 20 koronát fizettek fejenként.

10 T a n u l ó k  s e g é l y z ő  e g y e s ü l e t e .  Iskolánk e 9 
év óta működő jótékony egyesülete 1906. szept. 6-án tartotta 
meg ez évi alakuló közgyűlését Sárkány Imre tanár elnöklése mel
lett s megválasztotta jegyzőül Ravasz Ferenc Vili., gondnokul 
Molnár János Vili., pénztárosokul Gabányi Lajos és Gabrinyi Já
nos Vll. o. tanulókat; továbbá minden osztály és a tanítóképző 
választott 3—3 választmányi tagot. A választmány 1906. szept. 
27. és 1907. febr. 4-iki üléseiben határozott a segélyezést kérő 
folyamodványok felett; e határozatok szerint a tanári kar jóváha
gyása után 53 gymn. tanuló 797 kor., 18 tanítóképzős 225 kor. 
összesen 71 tanuló 1022 kor. segélyt kapott tandíj, tápintézeti 
ebéddij, lakás vagy ruházatra. (A segélyezettek névsorát hátrább 
egyéb jötéteményesek kapcsán közöljük.) Az egyesület szótárait 2 
tanuló használta. Kegyes adományokkal gyarapították az egyesület 
vagyonát: a békésszentandrási takarékpénztár 50, Dobos Adolf
tánctanitó űr 10 és a szarvasi hitelbank 100 koronával. Fogadják 
e helyen is az egyesület hálás köszönetét. A f. évi bevétel 1907. 
junius 1-ig 1782 kor. 72 fill, a kiadás 1029 kor. tőkcvagyon e 
napon 13035 kor. 8 fill.

11. P r o t e s t á n s  e g y h á z i  f i ó k - g y á m i n t é z e t .  
A fiókgyámintézet az előző évekhez hasonlóan e tanévben is meg
alakult szeptember hóban 290 taggal Wűnschendorfer Aladár tanár 
elnöklete alatt. Az egyesület tisztikara következőképen alakult: 
Osztálypénztáros az 1. osztályban Scholtz László, II. Szekera Já
nos, 111. Thury György, IV. Sass Ferenc, V. Dudok Márton, VI. 
Szekera Pál, Vll. Lamos János, Vili. Moher Keresztély ; főpénztá
ros : Ravasz Ferenc Vili. o. t. jegyző : Molnár János Vili. o. t.
Bevétele volt az egyesületnek 159‘32 kor. Ehhez járult Dezső An
tal ür ajándéka (Öcsöd) 20 k o r; úgy hogy a múlt évi maradék 
hozzáadásával, kiosztható volt 185 koronányi összeg a kiadások 
levonásával. Ebből alapszabály szerint jutott az év végén az egye
temes gyámintézetnek és Leopoldiánumnak 40 korona; a buda
pesti prot. árvaházra adtunk 40 kor ; a gádorosi egyháznak 20 kor; 
a pusztaföldvárinak 20 k o r; a klopódiainak 20 kor; a silingyiainak 
20 koronát iskolaépítésre, végül a paloncai egyháznak templom- 
építésre 5 koronát.
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IV .

M agyar s tilfe la d ványok.
V. OSZTÁLY.

Tanár: UDVARDY.

„A  szegénynek drága kincs a hit“ . — Tinódi 
„Szondi históriája“  és Arany „Szondi két apródja“ . — 
Nemesi nevelés a XVII. században. (Olvasmány alapján). 
— Tiszteld az ősz fejeket. — Kölcseynek „A  magyar 
nyelv ügyében“  mondott beszéde. — Deák felirati be
szédének lényege. — A mi házi emlőseink. — Levél egy 
tanulótárshoz egy év tanulmányairól. — Arany „Egri 
Ieány“ ának jellemzése.

VI. OSZTÁLY.

Tanár: Dr. NEMES.

Gondolatok a tanév elején. —  Arany „Mátyás 
anyja“  c. versének poétikai elemzése. — A dal, óda, 
elégia összevetése adott példák alapján. — Arany : Voj- 
tina Ars poétikája. — A Zrinyiász forrásai és mintái. —
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Ä ,.Tudós nők“  és „Coriolanus“  műfaji összehasonlítása. 
— A nők szerepe a „Coriolanus‘-ban. — A vizsgálatok 
előtt (elmélkedés).

VII. OSZTÁLY.

Tanár: UDVARDY.

Hogyan juthattak a hun és magyar mondák a kró
nikákba ? — Nagyjait tisztelni minden nemzetnek köte
lessége. — Bercsényi „Fohászkodásáénak eszthetikai 
méltatása. — A XVII. századbeli epika jellemzése. — 
Az évszakok jelentősége a természet életében. —  A 
sors megtörheti az erőt, de az akaratot soha. — Elbe
szélés (Szabad téma). — A nyelvek tanulásának haszna. 
— Mi az érdeme Kazinczynak a nyelvújítás történetében?

VIII. OSZTÁLY.

Tanár: Dr. NEMES.

Beszéd Bocskai szobrának leleplezésekor. A re
formkor eposzirodalmának jellemzése. — Az országos 
Rákóczi-ünnepély tanulságai. — A népköltészet jelentő
sége — Mi biztosítja a költő nagyságát és népszerű
ségét ? — Arany balladáinak lélektani alapja. — Az 
„Ember tragédiája“  színeinek értelme s a költemény 
főgondolata.
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Taneszközeink évi gyarapodása.
A )  A fögymnasiumi könyvtár.

Alexander Bernát és Lenhossék Mihály: A műveltség
könyvtára; Az ember 1 mü 1 k. 1 drb. 

Aristoteles; Die Poetik Leipzig 1 mü 1 k. 1 drb. 
Atkinson, Pearce és Durham Dent’s First Latin Book

1 mü 1 k. drb.
Beöthy Zsolt, Badics : A magyar irodalom története 1 

mü 1 k. 1 drb.
Dr. W. Bermbach : Die Akkumulatoren 1 mü 1 k. 1 drb. 
Adrian Balbi: Allgemeine Erdbeschreibung 1 mü 2 k.

2 drb.
Beöthy Z s o lt: A művészetek története 1 mü 1 k. 1 drb. 
Dr. Bozóky Endre : Középiskolai fizikai gyakorlatok 1

mü 1 k. 1 drb.
Bréhm Alfréd : Az állatok világa. Alsóbbrendű gerincte

len állatok. 1 mü 1 k. 1 drb.
Bródy Sándor : A nap lovagja. Elbeszélések. 1 mü l

k. 1 drb.
Dr. Brózik Károly: Nagy Magyar Atlasz. 1 mii 1 k. 1 drb.

V .
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Lord Byron : Poems. 1 mii 1 k. 1 drb.
Byron: Don Juan 1 mii 2 k. 2 drb.
Cholnoky Jenő és Kövesligethy Radó: A műveltség

könyvtára, a világegyetem. 1 mii 1 k. 1 drb.
Cholnoky J, Littke Aurél, Papp Károly : A műveltség

könyvtára: A föld. 1 mű 1 k. 1 drb.
Cicero : Ausgewählte Reden Lipzig. 1 mii 1 k. 1 drb.
Cicero : Ausgewählte Reden Leipzig. 1 mii 1 k. 1 drb.
Deák Ferenc munkáiból. 1 mii 2 k. 2 drb.
Debreceni Lelkészi Tár. 1 mű 1 k. drb.
Degré Alajos : A száműzött leánya. 1 mű 1 k. 1 drb.
Demeter István : A Marconi-féle telegrafálás. Mesterséges 

és természetes ionizalás. 1 mű 1 k. 1 drb.
Demosthenes Rede für die Krone. 1 mű 1 k. 1 drb.
Dóczy Lajos : Carmela. 1 mii 1 k. 1 drb.
Mac Donagh Mihály : Az angol parlament szokásai fur

csaságai és humora 1 mű 1 k. I drb.
Lívia Cselebi törökvilágutazó : Magyarországi Utazásai.

1 mű 1 k. 1 drb.
Eötvös Károly : A Jókay nemzetség. 1 mű 1 k. 1 drb.
Eötvös Károly : Szilágyi és Káldy. 1 mii 1 k. 1 drb.
Eötvös Károly : Nagyokról és Kicsinyekről. 1 mű 1 k. 

1 drb.
Eötvös Károly : Harc a nemzeti hadseregért. 1 mii 1 k.
Escott F. H. G. • A mai Anglia. 1 mii 1 k. 1 drb.
Gróf Festetics Rudolf Emberevők közt. 1 mii 1 k. 1 drb.
Dr. Fináczy Ernő : Az ókori nevelés története. 1 mű 1 

k. 1 drb.
Dr. Fináczy Ernő : A magyarországi középiskolák múltja 

és jelenje 1 mű 1 k 1 drb.
Dr. O ttó Giithling: Xenphons Erinerungen an Sokrates 

1 mű 1 k. 1 drb.
Gyulai P á l: Az első magyar komikus. 1 mii 1 k. 1 drb.
Gyulai Pál: Emlékezés Deák Ferencre 1 mű 1 k. 1 drb.
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Fogazzaro Antal : A szent, 1 mü 1 k. 1 drb.
A Jánosfalvi Nyelvjárás irta Böszörményi Géza 1 mü 1 

1 k. 1 drb.
Dr. Gedeon Alajos Az alsó Meccenzéfi Német Nyelv

járás hangtana 1 mü 1 k. 1 drb.
Geduly Henrik : A mi nekünk fá j! 1 mü 1 k. 1 drb. 
Geleji Katona István : Magyar Gramatikátska 1 mü 1 k. 
Max G lósz: Praktischer Lehrgang zur schnellen und

leichten Erlernung der slovakischen Sprache 1 mü
1 k. 1 drb.

Goethe Drámai müveiből 1 mü 1 k. 1 drb.
Ifj. Gödri Ferenc : Sepsziszentgyörgy rendezett tanácsú 

város 1904 évi közigazgatási állapota 1 mü 2 k.
2 drb.

Gyöngyösi István: Murányi Vénus 1 mü 1 k. 1 drb. 
György A ladár: Föld és népei. Magyarország. 1 mü 1 

k. 1 drb.
Haraszti Gyula : Corneille és kora. 1 mü 1 k. 1 drb. 
Harnack A d o lf: A kereszténység lényege. 1 mii 1 k.

1 drb.
Harsányi P á l: Az üdv útja. 1 mü 1 k. 1 drb.
J. W. van Heys. Die Elektricität; ihre Erzeugung und 

Verwendung in allgemein verständlicher Darstellung 
1 mü 1 k. 1 drb.

Horváth M ihá ly : 25 év Magyarország történetéből. 1
mü 1 k. 1 drb.

Josef H ö rk : Die Evang. Martyrer-Familie. l mü 1 k.
1 drb.

Istvánfi Páll: Volter és Grizeldis. 1 mü 1 k. 1 drb. 
Julius Caesár: Der gallische Krieg L mü 1 k 1 drb. 
Justh Zsigmond : Fuimus 1 mü 1 k. 1 drb.
Kalmár Elek : A mondatrészek 1 mü 1 k. l drb. 
Kármán József és Berzsenyi Dániel 1 mü 1 k. 1 drb. 
Károly Gáspár: Szent Biblia 1 mü 1 k. 1 drb.
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Kisfaludy Károly összes müvei 1 mii 2 k. drb.
A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 1 mü 1 k. drb.
Kiss O lg a : Fehér Virágok I mii 1 k. 1 drb.
Klaveness Thv. Az evangeliom a jelen kornak hirdetve 

1 mü 1 k. 1 drb.
Kner Iz id o r: Eszmék és viaskodások 1 mü 1 k. 1 drb.
Kossuth Lajos iratai 1 mii 1 k. 1 drb.
Kovács Sándor: Bocskay István a szabadsághős 1 mü 

1 k. 1 drb.
Kuthy Lajos: Hazai Rejtelmek 1 mü 2 k. 2 drb.
Lindenschmidt Mihály : A Verbászi Német Nyelvjárás

Alaktana 1 mii 1 k 1 drb.
Jelentés, a Luthertársaság működéséről 1905. 1 mii 1 k. 

1 drb.
Titus Livius. Römische Geschichte 1 mü 2 k. 2 drb.
Maculay: Anglia története II. Jakab óta 1 mü 6 k. 6 drb.
Machiavelli Miklós : A Fejedelem 1 mü 1 k. 1 drb.
A magyar korona országainak Halandósági táblázata 1 

mii 1 k. 1 drb.
A magyar korona országainak 1905 évi Külkereskedelmi 

forgalma 1 mü 1 k. 1 drb.
A magyar korona országainak 1900 évi népszámlálása 

1 mü 1 k, 1 drb.
Magyar Népdalok 1 mü 1 k. 1 drb.
Magyar Népballadák 1 mü 1 k 1 drb.
Magyar statisztikai évkönyv 1904 I mü 1 k. 1 drb.
Magyar statisztikai évkönyv 1905 1 mii 1 k. i  drb.
Magyar Történelmi Emlékek 1 mii 2 k. 2 drb.
1906 évi Törvénycikkek. (Magyar Törvénytár) 1 mü 1 

1 k. 1 drb.
Mahler Ede: Babylonia és Assyria 1 mü 1 k. 1 drb.
Marcali Henrik: A legújabb kor története 1 mü 1 k. ld rb .
Dr. Masznyik Endre: Jézus élete evangeliomi képekben 

1 mü 1 k. 1 drb.
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Melich János: Szláv jövevény szavaink. 1 mü 1 k.
1 drb.

Mezőgazdasági Munkabérek Magyarországon 1 mü 1 k.
1 drb.

Mikes Kelemen Törökországi levelei 1 mü 1 k. 1 drb. 
Zágoni Mikes Kelemen Törökországi Levelei 1 mü 1 k. 
Mikszáth Kálmán: Jókai M ór élete és kora 1 mü 2 k.

2 drb.
Dr. phil. E Müllendorf : Aufgaben aus der Elektrotech

nik nebst deren Lösungen 1 mü 1 k. 1 drb. 
Neuestes und vollständigstes Taschen-Fremd Wörterbuch 

1 mü 1 k. 1 drb.
Dr. Max Oberbreyer Xenophon’s Anabasis 1 mü 1 k. 

1 drb.
Publius Ovidius Nasó : Heoriden 1 mü 1 k. 1 drb. 
Pálinkás Béla: Egyetemes pályamutató 1 mü 2 k. 2 drb. 
Potapenkó N. J : A  maga emberségéből 1 mü 1 k.

1 drb.
Payr Sándor: Hárfahangok 1 mü 1 k. 1 drb.
Pázmány Péter válogatott munkái 1 mü 1 k. 1 drb.
Dr. Pékár Károly : A magyar nemzeti szépről 1 mü 1

k. 1 drb.
Petőfi Sándor Munkái 1 mü 4 k. 4 drb.
Petrich Géza: Magyar könyvészet 1 mü 3 k. 3 drb. 
Petrons: Gasthmahl des Trinalchió 1 mü 1 k. 1 drb. 
Platon: Protagoras 1 mü 1 k. 1 drb.
Platon’s: Apologie und Kriton 1 mü 1 k. 1 drb.
Titus Maccius Ptantius: Der Bramarbas 1 m ü l k. 1 drb. 
Báró Podmaniczky Frigyes: Az alföldi vadászok tanyája 

1 mü 1 k. 1 drb.
A Pozsonyi Toldi Kör 30 éves története 1 mü 1 k. 
Raffay Sándor: A  reverzális 1 mü 1 k. 1 drb.
Rákosi Jenő: A  legnagyobb bolond 1 mü 1 k. 1 drb. 
Schopf’s Haussecretär 1 mü 1 k 1 drb.
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Seneca: Ausgewählte Schriften 1 mű 1 k. 1 drb.
Smets M ó r : Az osztrák birodalom története 1 mii 3 k. 

3 drb.
Dr. Szádeczky Lajos: Magyar történelmi Évkönyvek 1 

mii 1 k. 1 drb.
Szily Kálmán : Adalékok a „Magyar nyelv és irodalom“  

történetéhez 1 mü 1 k. 1 drb.
Cornélius Tacitus ; Die Germania 1 mü 1 k. 1 drb.
Tájékoztató a cs. és k. hadseregbeli katonai akadémiák

ba való felvételre pályázó részére 1 mü 1 k. 1 drb.
Teleki István: A tárgyeset Arany Jánosnál 1 mii 1 k.

1 drb.
Theokrits Gedichte 1 mü 1 k. 1 drb.
Textes Classiques: De La Littérature Frangaise 1 mü 1 

k. 1 drb.
Tibull: Elegien 1 mü 1 k. 1 drb.
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület névtára 1 mü 1 k. 

l  drb.
Toldy István: Anatole 1 mü 1 k. 1 drb.
Dr. Uvyx: Nicht geschriebene Gesetze 1 mü 1 k. 1 drb.
Vámbéry Ármin: Nyűgöt kultúrája keleten 1 mü. 1 k.
Dr. Vári Rezső: A  Classika Philológia Encyclopaediája 

1 mii 1 k. I drb.
Vas Gereben: Nagyidők, nagy emberek 1 mü 1 k. 1 drb.
Vértesy D ezső: Theokritos költeményei 1 mii 1 k. 

1 drb.
Vörösmarty Mihály Munkái 1 mii 3 k. 3 drb.
Johann Heinrich Vosz: Des Quintus Horatius Flaccus 

Werke 1 mü 1 k. 1 drb.
Dr. Albert W ittstock: Des Kaisers Marcus Aurelius An

tonius Selbstbetrachtungen 1 mii 1 k. 1 drb.
Dr. Wolfner Pál: Vázlatok a szabadelviiség történetéből 

1 mü 1 k. 1 drb.
Dr. Wolfner Pál: A szocializmus története 1 mii 1 k. 1 drb
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Könyvtárunk az elmúlt tanév folyamán is leginkább 
vétel utján gyarapodott; de főgimnáziumunk régi bará
tai ezidén is gyarapították azt ajándékaikkal. Így főgim
náziumunk egykori tanítványa dr. Fálffy 1. D. ur több 
értékes müvet ajándékozott könyvtárunknak, Chovan 
Károly nyug. tanár úrtól pedig az elmúlt tanévben is 
megkaptuk a „Természettudományi Közlöny“  és az „Idő
járás“  ez. folyóiratoknak egy-egy évfolyamát. A neve
zett uraknak figyelmükért és jóindulatokért e helyen is 
köszönetét mondunk.

r

Értesítőt 233 iskola küldött hozzánk 233 darabot.

Főgymnasiumunk könyvtára az elmúlt tanévben a 
következő folyóiratokat járatta :

Akadémiai almanach 1 k. Akadémiai emlékbeszédek, 
Akadémiai Értesítő 1 k. Archaelogiai Értesítő 1 k. At- 
heneum 1 k. Budapesti Szemle 1 k. 4 drb. Egyetemes 
Philologiai Közlöny 1 k. Evangélikus Családi Lap 1 k 
Evangélikus Népiskola 1 k. Evangélikus őrálló 1 k. 
Értekezések a bölcseleti tudományok köréből. Értekezé
sek a történeti tudományok köréből. Értekezések a 
nyelv és széptudományok köréből. Értekezések a társa
dalmi tudományok köréből. Földrajzi közlemények 1 k. 
Gyámintézet. Irodalomtörténeti Közlemények 1 k. Kö
zépiskolai math. Lapok 1 k. Magyar Írók élete és mun
kái. Magyar Korona orsz. külkereskedelmi forgalma 1 
k. Magyar Nyelv 1 k. Magyar Nyelvőr 1 K. Magyar 
Paedagogia 1 k. Magyar Történelmi Életrajzok; Math 
és Természettud. Értesítő 1 k. Math, és Physikai Lapok 
1 k. Math, és Természettudományi Közlemények, Nyelv- 
tudományi közlemények 1 k. Numizmatikai Közlöny 1 
k. Orsz. Középiskolai Tanár egyesületi Közlöny 1 k. 
Protestáns Egyház és Iskolai 1 k. Protestáns Szemle 1 
k. Statisztikai Közleméye 1 k. Századok 1 k. Theolo-
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giai Szaklap 1 k. Történelmi Tár 1 k, Herkules, Hiva
talos Közlemények 1 k. Ezen folyóiratok 28 kötettel 
(31 darabban) gyarapították könyvtárunkat.

Ezek szerint a könyvtár gyarapodása az 1906-1907 
tanév alatt:

Önálló és rendszeres munka 130 mű 156 kötet 156 db. 
Tndományos folyóirat 28 „  28 „  31 „
Vegyesek (értesítő stb.) — „  233 ,, 233 ,,

Összesen: 158 „  417 „  420 „

A tavaly kimutatott álladék volt: 14796 mű 24122 
kötet 23563 db., a mihez hozzáadva az idei gyarapo
dást, kitűnik, hogy könyvtárunkban most (1907. május 
21-én) 14954 mű 24539 kötet 23983 darab van.

B) Régiségtár és éremgyüjiemény.

A régiségtárba Tek. Péteri József b.-szentandrási 
jegyző ur 1 drb. régi agyagedényt, 1 őrlő követ, 2 db. 
kövesült szarvasagancsot és 1 drb. bronzkarpcrecet 
ajándékozott, a melyek mind B.-Szcntandrás határában 
találtattak ; továbbá Magyar Zoltán V. o. tanuló egy 
bronzkelyhet, Dolesch József V. o. t. agyagcsészét, 
melyet a körösparti védő gátban találtak, Urbán Lajos 
V. o. t. a Regélő 1842-iki évfolyamának két számát, és 
Mukich Péter IV. o. t. 1 db. régi pecsétnyomót (neme
si címerrel) adományoztak.

Az éremgyüjteményt ajándékokkal gyarapították: 
Ntiszt. Zvarinyi János helybeli ev lelkész ur 2 ezüst, 
Tek. Pétery József jegyző 1 réz, Kalmár Jenő V. o. t. 
3 réz, Korell Vilmos V. o. t 1 réz, Moravcsik Dezső 
V. o. t. 1 réz, Páll János V. o. t. 3 réz, Reismann 
Jenő V. o. t. 2 ezüst, 1 réz, Bocskay István IV. o. t.
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3 réz, Guttmann Miksa IV. o. t. 2 réz, Margócsy Géza
IV. o. t. 2 ezüst, 7 réz, Mukich Péter IV. o. t. réz, 
Liska Samu III. o. t. 1 réz, Pongrácz István III. o. t. 3 
rézéremmel, Tepliczky János 111. o. t. 3 drb. papírpénz
zel ; továbbá a gymn. udvarán faültetés alkalmával a 
földben találtak 1 drb. rézérmet. A f. évi gyarapodás 
37 drb. Ezzel, valamint a múlt évi kiszámítás után a 
régi kéziratok közt talált 87 drb. papírpénzzel együtt 
érem- és régi pénzgyüjteményünk száma 4098-ra szapo
rodott.

C) A természettani szertár.

A természettani szertár bővítése — mondhatnék 
meg alapítása egyike volt azon kérdéseknek, a melyek 
az uj főgymnasium felszerelése alkalmával megoldásra 
vártak és a lehetőséghez képest megoldást nyertek is. 
A régi épület alacsony, nedves, szűk és poros helyisé
geit (egészben véve két, nyugatra néző szoba szolgált 
a fizikai tanítás céljaira és még ez a kettő sem kizáró
lag csak azokra) szép tágas napos és száraz termek 
váltották fel és most már lehetett gondolni arra is, 
hogy az alkalmas helyiségekben a modern tanításnak 
megfelelő eszközök is álljanak a fizika tanárának ren
delkezésére.

Célszerű bútorzat, jó eszközök beszerzése nem 
csekély áldozatot kívánt a fenntartó testület részéről. 
Szerencsére a főgymnasium kedvezőbb anyagi helyzete 
ezen áldozat meghozatalát lehetővé tette és a felszere
lésre fordított tekintélyes összeg láttára az ember 
megelégedéssel hasonlítja össze a mai állapotot a régi 
10—20 év előttivel, a mikor a fizika akkori kitűnő ta
nárának — különben is szerény fizetésből általa önként
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vett eszközök képezték a fizikai szertár e g y e d ü l i  
gyarapodását.

A fizikai tanítás céljait az uj épületben több 
h e l y i s é g  szolgálja. Van kísérleti termünk, laborató
riumunk, két szertári helyiségünk, két raktárunk és két 
pincehelyiségünk, a melyekben a fizikai szertár tulajdo
nát képező gépberendezés van elhelyezve. Kísérleti ter
münk és laboratoriumunk az épület napos oldalán fek
szik, úgy hogy a kísérletező a nap bármely szakában 
felhasználhatja a napfényt; úgy ezen helyiségek, mint a 
szertárak is az épület legszárazabb részén, a II. emeleten 
vannak.

Modern fizikai berendezés alapkellékei a vízveze
ték, erős elektromos áramforrás és a hő- és fényforrás 
gyanánt szolgáló világitó gázberendezés. Az elsőnek be
szerzése egyszerű vo lt: minthogy a nagy épület szük
ségessé tette egy h á z i  v í z v e z e t é k n e k  berendezé
sét, ezen berendezés csőhálózatát bevezettük a kísérle
tező asztalba, a vegyi fülkébe és a laboratóriumba is.

A vízvezeték szivattyúját hajtó benzinmotor igen 
alkalmas energia forrásul mutatkozott egy megfelelő 
d y n a m o g é p  hajtására És tényleg igy oldottuk meg 
az elektromos áramforrás kérdését: a budapesti Szalai 
és Deutsch cégtől megrendeltünk egy 2 6  Kilowatt tel
jesítményű mellékáramu dynamogépet, transmissió se
gélyével összeköttetésbe hoztuk a benzinmotorral és a 
laboratóriumban végződő vezetékből bármikor leszedhet
jük a középiskolai fizikai tanítás minden követelményé
nek teljesen megfelelő áramot. De benzinmotorunknak 
járása — mint minden más exploziós motoré — dacára 
a két lenditőkeréknek, nem egészen egyenletes, azon
kívül pedig némi zajjal is van egybekötve. Ezen körül
mények kevésbbé alkalmassá teszik a dynamó áramának
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közvetlen felhasználását. Ezen bajon segíteni óhajtván, 
nagyobb, 30 cellás a k k u m u l á t o r  t e l e p e t  sze
reztünk be, a melyet bármikor megtölthetünk a dynamo- 
gép segítségével és bármely pillanatban felhasználható, 
igen állandó áramot nyerünk.

A dynamogép és az akkumulátor telep áramának 
felhasználása a tanítás sokféle céljaira a dynamogép 
kapcsolótáblájától független k a p c s o l ó  a s z t a l  be
szerzését tette szükségessé. Sokoldalú alkalmazhatósága 
miatt a Max Kohl chemnitzi gyáros 7016. sz. kapcsoló 
asztalát rendeltük meg 600 korona értékben. A v e t í t ő  
l á m p a  szabályozását külön kisebb, — de mérőeszkö
zökkel is felszerelt, — k a p c s o l ó  t á b l á n  végezzük.

így tehát elektromos berendezésünk oly tökéletes
nek tekinthető, a mennyire ez az adott körülmények 
között elérhető volt.

A g á z b e r e n d e z é s  kérdése — sajnos — 
még megoldásra vár.

Hogy szertárunk b ú t o r z a t  dolgában is megfe
leljen a támasztható jogos követelményeknek elkészítet
tünk 6 db nagy fal mellett álló, 2 db szabadon álló 
egészen üvegezett szekrényt, 1 db szekrényt igen hosz- 
szu tárgyak számára, egy db fiókos szekrényt aprótár
gyak részére és egy db. íróasztalt. A régi szekrények 
közül a szertárban felhasználtunk 6 dbot, mig a többi a 
raktárban a kiselejtezett eszközök megőrzésére szolgál. 
Nagyon jó l megfelel céljának a kísérleti teremben el
helyezett k í s é r l e t e z ő  a s z t a l ,  a melyet —  
miután igen drágán fizettük meg a hiábavaló kísérletet, 
hogy hasonló asztalt hazai iparossal készíttessünk el —  
szintén Chemitzből, Max Kohltól voltunk kénytelenek 
megrendelni. A 4 m. hosszú, kitűnő anyagból, szép kivi-



télben készült, mindenféle célszerű mellékkészülékkel el
látott asztal, (a melyet a nevezett cég porto és vám
mentesen szállított teljes megelégedésünkre 600 koro
náért Szarvas állomásra) butorzatunk fődiszét képezi.

A r é g i  e s z k ö z ö k e t  teljes számban vittük át 
az uj épületbe ; a főgymnasium tanulóságának értelmes 
segítsége mellett. A mi közülük jókarban volt azt ki
tisztítottuk, a kijavithatót kijavítottuk, a többit pedig ki
selejtezve a raktárban helyeztük el. A javítás és tisztí
tás munkájában a szertár őrének igen nagy segítségére 
voltak különösen Gabányi Lajos, Gabrinyi János és 
Povázsay Pál VII. oszt. tanulók, kiknek munkája kétség
telenül többet ért a hasonló célból Budapestről lehívott, 
s jól megfizetett m e c h a n i k u s  munkájánál. Nevezett 
tanulók — miután a benzinmotor és a dynamogép 
gyakorlati kezelését is elsajátították — az akkumulátor 
telep gyakorlati töltésénél is készséges és megbízható 
segédei voltak a szertár őrének.

Fizikai szertárunk azonban nemcsak vétel utján gya
rapodott az elmúlt tanév folyamán. Chován Károly 
nyug. főgymn. tanár úr — mint már annyiszor — ez 
idén is értékes ajándékokkal gazdagította azt. Szertárunk
nak az uj épületbe történt átköltöztetése alkalmával 
kaptunk tőle egy kitűnő szerkezetű 700 kor. értékű 
theodolit-ot és egy 200 kor, értékű dynaniogépet, izzó
lámpával s vezetékkel. Állandó jóindulatával és áldozat- 
készségével kétségkívül hálás köszönetre kötelezte a 
főgymnasiumot.

A physikai szertár gyarapodásának részletezése.
I. Eszközök. É r té k e :

1 db 4 lóerejii benzinmotor, alapzással, korona fillér
hütőtartánnyal stb. teljesen felszerelve 3110' —
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i db 2'6 Kiíowat teljesítményű mellékáramu korona fiilét 
dynamogép kapcsolótáblával, teljes 
vezetékberendezéssel, mellékáramu 
szabályozóval, a szükséges transmis- 
sióval teljesen fe ls z e re lv e ............  2035-70

1 db kapcsoló a s z ta l ....................................... 600- —
2 db Bunsen állvány fe lszere lve .....................  33 60

Rézdrótok, különböző kivitelben és
vas tagságban .....................................  50- —
Kiilömböző alakú drótszoritók . . . .  50-—
Állványul szolgáló ládák puhafából . . 50" —
Kalmármérleg 10 kg horderővel . . .  21‘60

2 db Súly s o r o z a t .....................................  88 80
Szabadon álló erős állvány (a vetítő
készülékhez.......................................  120' —
Palaczk h iganyra ............................................  1 '50
Tálca higanynyal dolgozáshoz . . . .  7-20

2 db Kád „  „  . . . .  7-20
Kartézi b ú v á r .................................. 360
Aräometer sorozat thermometerrel . . 15-60
Drótállványok a Platean féle alakokhoz 6"60
Lemezek az adhasió kimutatására . . 7"20

2 db ékalaku üvegedény.......................................  12- —
Higanyos b a ro m e te r .......................  80-
Mellékkészülékek a centrifugális géphez 30" —
Készülék a tehetetlenség elvének
kim utatásához...........................................  32"40
Másodperc inga elektromos kontaktussal 168 80
Ejtő c s ő ........................................................ 18- —
Felfelé futó kettős csiga .....................  7-80
Olajos légsz iva ttyú ..................................  426-—
Tányér h o z z á ....................................  50 40
Bura hozzá ................................................  4 56
3 m. gummicső a légszivattyúhoz . . 10 80
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Korona fillér
Elektromos csengő a légszivattyú alá . 1440
Gummilapda üvegcsappal ......................  2 40
A légszivattyúhoz illő vakuumérő
(elektromos kisülésekhez) .................  30*—
Atwood féle ejtőgép .......................... 288-—
Universalis apparatus (Maug szerint)
a ko sm o g ra fiá h o z ..................................  384-—
Hullámgép ...............................................  60' —
Szócső ...................................................  7-20
Normál hangvilla ..................................  24"—
Fonográf ...............................................  144'—
Egyenes nézésű szpektroszkóp . . . 28 80
Üres prizma folyadékok számára . . . 14-40
Összeforrasztott fémlemezek (inga
compenz) ...............................................  14*40
Üvegcső a vízáramláshoz .................  4-80
Armaturás mágnesvaskő .....................  24 '—
Mágnes pálcák ......................................  24-—
Szétszedhető Leydeni palack . . . .  16 80
Quadrans elcktrometer ................. • 216*—
Voltmeter ...............................................  42-—
Ampéremeter ......................................  36- —
Elektromágnes és a hozzá illő mel
lékkészülékek ....................................... 240-—

6 dh Crookes c s ő ...........................................  108* —
Galvanometer és mellékkészülékei . . 180-—

2 dh leolvasó készülék (az egyik egyszerű
ka th e to n ie te r)........................................... 348- —
Ivlámpa a vetítőkészülékhez . . . .  138‘—
Vetítőkészülék ....................................... 288.—
Zsebvoltmeter ......................................  30'—
Poluskereső ...........................................  1320
Egyenáramú elektromotor .................  108' —
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Korona fillér
Sötét szemüveg (ivlámpánál való munkákhoz) 3 60 
30 db izzólámpa . . . 36'—
3 karú állvány ezekhez 1 db. . . 32 40
Egyes állványok az izzólámpákhoz . . 90 40
Készülék a selén fény iránti érzékenységének

kimutatására . . . 1 2 0 . —
1 db 1 cellás akkumulátor . . . 9 60
5 db akkumulátor telep, egyenként 6 nagy cel

lával, kapcsolótáblával; teljesen felszerelve 106440

Normál hőmérő . . . 26'—
Hőmérő elektromos kontaktussal . . 5‘40
Davy féle lámpa . . . 650
Csiptető nikkelezve . . . 4- —
Heliosztát . . . .  10560
Vetítő ernyő . . . . 5 0 ’ —
Pótló alkotórészek a nagy dynamoboz (vo lt

mérő, 3 db dugaszkapcsoló, erős áramra 
való vezeték) . . . 100- —

Telefonkészülék (az iskolaszolgához) . 70' —
Eszterga pad (árát még nem tudjuk pontosan) — • -

Chován Károly nyug. tanár ur ajándékai:
Theodolit . . . .  7001 —
Dynamogép minta (Gruber féle) . . 200’ —

Különböző szerszámok . . . 100 —
Különböző anyagok és vegyi szerek . 405 68

(Platina lemez és drót, aluminium lemez 
és drót, aszbeszt, ezüstdrót, nickel lemez 
és drót, magnesium rudacskákban és drót-
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Korona fillér
ban, pálladium lemezke, phenolphtalein, 
rubidium, selén, ónatnalgam, fluorescein, 
paraffin, zaponlakk, vizüveg, sziirőpapiros 
stb.)

Robbanás mentes hordó a benzin eltartására 96' — 
Hozzávaló szárnyszivattyu . . 96’—

„  gummicső . . . l2 -80
10 literes robbanásmentes benzinkamara . 12 —

A fent részletezett eszközök, berendezési tárgyak 
anyagok stb. együttes értéke 13224 korona 14 fillér. 
Nincsenek ezen jegyzékbe felvéve a fizikai tanításra nem 
igen tartozó, de azért a fizikai szertár leltárába felvett 
egyéb berendezési tárgyak pl. a szivattyú, vízvezeték.

II. Bútorzat.

A) A physiká l előadóteremben :

Korona fillér
Teljesen felszerelt kísérletező asztal . 600' —

,, „  vegyi fülke . . 600-—
Dobogó és padok (lépcsőzetesen emelkedve) 1185- — 
Fekete tábla. . . . .  85’—
Székek, fogas, stb. . . . 1760

B) L ab o ra to riu m :

1 db munkaasztal . . . 200-—
3 db szekrény (csak az átalakítás s javítás) . 46‘ —
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C) I. sz. physlkai szertárban  : Kor. fill.

2 db szekrény alakítás . . . 28’ —
2 db márványlappal ellátott vaskonzol falra 

felszerelve (mérlegnek és galvanomé
ternek) á 30 kor. . . . 60’ —

1 db íróasztal . . . . 60’ —
Székek stb, . . .  . 38-50

D ) II. sz p hysikaI  szel tárban :

6 db szekrény eszközöknek, fal mellett ál
ló á 110 korona . . . 660’—

2 db szekrény eszközöknek, szabadon
álló á 180 korona . . . 360- —

1 db szekrény hosszú tárgyaknak . . 88’—
1 db fiókos szekrény . . . 100’ —
1 db üvegcső állvány . . . 25’—
1 db kettős létra . . . 1 0 *  —

Összesen: 4163 kor. 10 fillér.

E mellett felhasználtuk az összes régi szekrényeket 
is; az arra alkalmasakat kijavíttattuk és befestettettük, a 
többi pedig a raktári helyiségben a kiselejtezett eszkö
zök megőrzésére szolgál.

D) Természetrajzi szertár gyarapodása.

Vétel utján gyarapodott következő tanszerekkel: 
Mikroskop 3 5 —1300 szoros nagyítással; Zeiss féle raj
zoló készülék, desinficiáló szekrény; Brendl féle növény 
és virágminták: Liliüm martagon, Urtica dioica, Brassica
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Napus, Acer campestre, Pinus silvestris, Aspidium filix 
más. Allatpraeparatumok: Majom, Pteropus edulis, So- 
rex fodiens, Felis catus, Cavia cobaia, Vultur fulvus, Astur 
palumbarius, Picus martius, Luscinia filomela, Fringilla spi- 
nus, Columba oenas, Perdix cinerea, Fringilla canaria, 
Perdix coturnix, Numida meleagris, Scolopax rusticola, 
Scolopax gallinula, Glareola pratincola, Fulíca atra, Aci- 
penser sypha, Ambramus brama, Salmo fario Lota vul
garis, Mókus nagyságú emlős állat belső szervezete, 
Aulacostomum gulo, a pók fejlődése. Egy mikroskóp 
és hozzá való eszközök, Vételár: 1914 70 kor.

Ajándékoztak a következők: Dr. Králik Dani kir.
ügyész egy darázs fészket, Jeszenszky Frigyes egy 
zsebrákot, Trstyánszky Gábor egy tüskés ráját és Do- 
lesch József egy ős szarvas agancs részletet. Remetei 
Fülöpp D. egy zerge agancsot.

Összegezés 1907 május végén.

1. Állatgyiijtemény: 65 fali táblai 78 kor. 40 fillér.
2771 darab praeparatum 3326 y y 48 y y

Mikroskóp és hozzá való eszközök 727 y y 70 y y

2. Növénygyűjtemény: 73 fali tábla 90 y y
00

y y

2378 darab préselt és mü növény 1043 y y 20 y y

25 kötet Koren féle Herbarium 1000 y y 00 y y

3. Ásvány-kőzet és kövület
gyűjtemény 1848 darab 373 y y 82 y y

4. Butorbreendezés 1621 y y 20 y y

Összes érték : 8260 kor. 80 fillér.

Vegytani felszerelés.

A folyó tanévben vétel utján a következő vegytani 
tárgyakat és anyagokat szereztük be. Biztositó tölcsérek
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1 és 2 golyóval, bolognai palack, Chlorcalciumcső 1 
és 2 golyóval, üvegcsapok, Bunsenféle durranógáz fej
lesztő, Hoffmann féle Eudiometer, kémcsövek, kémcső
állvány, főzőlombik, főzőpohár, retorták, gyémánt üveg
vágáshoz és üvegiráshoz, higganydestilláló chem. hő
mérő, gummicsövek, vaskanál, keverőpálcák, mérőhen
ger, mérőlombikok dugókkal, óraüvegek, vasszitaszövet, 
sűrűségmérő, meisseni porcellán tégelyek, T cső, té
gelyfogó vasból, folyadék üvegek becsiszolt dugókkal, 
porüvegek dugókkal, üveghengerek széles kari
mával, üvegharangok, chlórgáz fejtesztő, dugóprés, 
kerek üveglapok, Berzelius féle gázfejlesztő palack 
üvegcsővágó, higanyszürő szarvasbőrrel, mozsár vasból 
törővei, szitaszövet veresrézből, üvegcsövek, parafadu
gók, tapló, üvegtölcsér, folyadéküvegek illékeny folya
déknak becsiszolt dugóval, rácsiszolt kupakkal, üveg
golyók rövid nyakkal. — Vegytani anyagok címén Aci
dum aceticum, boricum, carbolicum, chromicum, citri- 
cum, hydrochloratum, nitricum, nitricum fumans, oxali- 
cum, sulphuricum, phosphoricum, Alkohol absolutus, 
Alumen kali, Alumen natrium, Ammonia, szalmiaksó, 
Ammonium persulphuric, Arsenicum metal]., Ammonium 
rhodanátum, Bismuth metall., Bromum, Cobalt metall, 
Cuprum sulph, Glycerin, Hydrargyrum bichloratum corr, 
Hydrogenium peroxydat, Kalium metall., Kálium amal
gam, cyanatum, ferricyanátum, ferrocyanatum, hyperman- 
ganum, Magnesium oxydatum, Naphtalin, Natrium me
tall, Natrium amalgam, Natrium biboricum Kalium bro- 
matum, Phenophtalein, Stibium metall., Sulphur fus in 
bac sublim crist praecipit Vaselin, Zincum, Hydrarg 
metall., Damaragyanta, Indigo oldat, Aszbeszt, Horzsa
kő, csontolaj, csapkenőzsir. Vételár: 768 kor. 23 fillér.

E) Térképek és történeti képek.
Térképgyűjteményünk a Klösz György és fia álta
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szerkesztett s a m. k államvasutak igazgatósága által 
jóváhagyott Magyarország és Ausztria vasúti és gőzha
józási térképével gyarapodott 13 kor. 50 fill, értékben. 
Megszereztük a Langféle történeti képekből 22 darabot 
79 korona 20 fillér értékben.

F) Tornaszerelvények.

Gyarapodtak 2 darab széllapdabetéttel és 4 darab 
diskossal. Kijavíttatott a fogyni, uszodája. A nyári to r
natéren állíttatott 3 uj nyujtóoszlop az udvar más 
helyén, mint a régi nyújtó volt. Ezt az uj gymnasium 
épületének elhelyezése tette szükségessé, minthogy en
nek fölépültével az udvar kiterjedése is más alakot nyert.

G) Rajzszerelvények.

Az 1906—907 tanév elején rendeltünk a magy. kir. 
állami gypszöntő-miihelyből összesen 102 drb gypsz- 
mintát 433 korona 5 fillér értékben.

H) Philo log iái szertár.

A szertár rendezése és kiegészítése, alkalmas helyi
ség híján, csak e tanévben történhetett. Állománya is 
szobormű, 80 db festmény-reprodukció ; Malonyai De
zső „Munkácsy Mihály élete és müvei“  c. diszmüve. 
Reliefek: Robbiától, a Panathenaeak, Amazonok harca;
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m ellszobrok: Nagy Sándor, Commodus, Athene Part
henon, Achilles, Medusa Rondanini, Otricoli, Zeus, Ho- 
meros, Laterani Sophokles, Borghesei vivő, Praxiteles 
Hermese; Belvederei A p o lló ; egész szobrok: Laokoon 
M ilói Venus, Versaillesi Diana, Michelangelo Medici-sir- 
jának 4 allegorikus szobra; a haldokló gallus, egy lófej, 
bika, nőstény farkas kisméretű szobra, egy palmettás 
akrotérion. Valamenyi gipszből. A szobrok nagyobb 
része a budapesti felső ipariskolával kapcsolatos áll- 
gipszöntő műhelyből szereztetett be. Értékük 300 ko
rona. Megvétettek a Térey-féle gyűjteményes festmény
reprodukciók, 4 dobozban 80 darab kép. A szertár 
ő re : dr. Nemes Béla.

1) Az ifjúsági könyvtárak.

A  külön kezelés alatt álló ifjúsági könyvtárakról 
már a „Vajda önképzőköréből közlött cikben (lásd 111. 
Vajda önképző) adtunk tájékozást. Tanári ellenőrzés 
mellett külön ifjúsági könyvtára van a 111. és a IV. osz
tálynak. Ezen könyvtárak évente feltűnő gyarapodást 
nem mutatnak, bár kiváló ifjúsági irodalmi termékek be
szerzésére kellő gondot fordítunk. Az elhasznált könyv
tári müvek kiselejtezése és újabb bevásárlások a köny
vek létszámát majdnem egyfokon tartja.
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Alumneiim.
Beíratott ezen tanévben ebédre 143 tanuló; kima

radt évközben 15; létszám tehát az év zártával 128. 
Ezek között 90 koronát fizető 125, 60 kor. fizető 9, 
40 kor. fizető 7 ; ingyenes a 2 senior; 11 tanítóképzős 
helyett fizetett a főgymnasium 670 koronát.

Vacsorára 70 kor. évi fizetés mellett beiratkozott az 
év folyamán 67 ; kilépett 25; maradt év végén 42. In
gyenes a 2 senior.

Supplicatió eredménye:
Szarvas városából befolyt tisztán, vagyis a suppli- 

cans Dobozy Jenő illetményének levonásával 342 93 ko
rona. Éhez járult a szarvasi ág. hitv ev. egyház 118 
korona 30 fillérrel. Gróf Bolza Pál 20 kor. özv. Po 
nyiczky Györgyné 6 kor Szarvas községe 20 kor. Ha- 
viár Dani 20 kor. Bugyis Andor 10 kor. Dr. Haviár 
Gyula 10 kor. Hitelbank 10 kor. Dr. Mikolay István 10 
kor. Dr. Sziráczky János 10 kor.

Arad, Békés, Csanád, Csongrádmegyéből Sztik 
Gusztáv gyűjtött tisztán 464 korona 10 fillért. Éhez já
rult a békéscsabai takarékpénztár 10 kor. Kondoros 
község 10 kor. Nagylak kerületi takarékpénztár 10 kor.

V I.
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Dr. Laurovics János 10 kor. Kemény Géza 6 kor. Ma- 
rossy Pálné 6 kor. Nagel Henrik 10 kor. Hász Antal 
10 kor. Chovan Károly 6 kor. Aradi ág. hitv. ev. egy
ház 10 kor. Az első magyar általános biztositó társaság 
aradi főügynöksége 10 kor. Solymossy báró 10 kor.

Bácsbodrogmegyéből Mányik Pál gyűjtött tisztán : 
122,80 koronát.

Heves, Borsod és Nógrádmegyéből Zelenka István 
gyűjtött 133-78 koronát.

Hont, Bars és Zólyommegyéből Holub Pál gyűj
tése: 169 40 kor.

Komárom, Nyitra, Trencsén, Liptó, Turóc és Árva- 
megyéből Konyecsny Sámuel gyűjtése: 19027.

Gömör, Szepes és Sárosmegyéből Darida Károly 
gyűjtött: 188-27 kor.

Tiszamellékén Dauda József gyűjtött 438-78 koro
nát. Éhez járult Nyíregyháza város 10 kor. Kisszántói 
uradalom 20 kor. Cserneczky József 20 kor. Dirstai 
Béla 20 kor.

Pestpilissoltkiskunmegyéből Bernáth Béla gyűjtött 
tisztán: 368 kor. Éhez járult Generrich Antal 10 kor. 
Kéler Napoleon 10 kor. B. Prónay Dezső 20 kor.

Önkéntes adományként küldött a pozsonymegyei 
esperesség 27'98 kor., a kőszegi egyház 4 kor. Ezzel 
együtt begyült supplicatioból összesen 2450*31 korona.
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Évi események.

V II .

Az iskolai évet a jelentkező tanulók beiratásával kezdtük szept. 
1., 2., 3-án. Közbe ejtettük a javító vizsgálatra utasított tanulók 
megvizsgálását, hogy a tanári kar feljebbvitelük ügyében intéz
kedni bírjon.

Szeptember 6-án a tornacsarnokban összegyűlt tanulóink 
előtt felolvastuk a fegyelmi törvényeket s megkezdettük a köz- 
tanitást.

Miután a főgimnázium két emeletes uj épülete elkészült, ok
tóber 2-án áttelepítettük a tanuló ifjúságot a tágas, derült, célsze
rűen fölszerelt uj épületbe Azért tettük ez áttelepülési oklóber 2-re, 
mert a szarvasi főgimnázium 1802-ben, alapításának és működé
sének első évében szintén október 2-án kezdte meg életét.

A tanulóság, az 1906— 1907-ik iskolai évben annak dacára, 
hogy kivált a felső osztályba, másfelől kétes bizonyítvánnyal jelent
kezőket elutasitgattunk, ez évben is jelentékeny számban kereste 
fel tanintézetünket.
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A beiratkozott tanulók között:

a) Osztályismétlő volt 12, folytató 417,
b) A vallást tekintve vo lt: 222 ág. liitv. ev., 48 ev. ref., 102 

r. kath., 11 gör. kel., 1 unitárius, 45 izraelita.
c) Korra nézve: 9 éves 7, 10 éves 38, 11 éves 50, 12 éves 

47, 13 .éves 72, 14 éves 41, 15 éves 54, 16 éves 32, 17 éves 32, 
18 éves 37, 19 éves 11, 20 éves 2, 21 éves 3, 22 és több éves 3.

d) Illetőségre nézve vo lt: helybeli 201, inegyebeti 73, más 
megyebeli 155.

e) Anyanyelvre nézve saját bevallása alapján volt 420 ma
gyar, 3 német, 3 tót, 1 román, 2 szerb-horvát.

f) A 228 nem szarvasi illetőségű tanuló körülbelül 120 csa
lád körében nyert elhelyezést. A vidékről jövő tanulók nagyrésze 
a közétkezőben váltott ebédet, többen vacsorát is, A teljes ellátásra 
vagy cserébe elhelyezett tanulók száma az előbbi évekhez hason
lítva apadást mutat. Ennek egyik oka a folytonos drágulásban, 
másik a közétkező kielégítő szolgálatában keresendő.

A szarvasi főgimnázium tanulósága évtizedekre terjedő ta
pasztalatok tanúsága szerint leginkább a Nagy Magyar Alföld 
szülöttje. Magán viseli az alföldi nép életelőnyeit és hátrányait. 
Az itt élők előtt többet mondanom e dologról fölösleges. A tanu
lóság tanulmányi sikeréről s erkölcsi alakulásáról az alábbi rova
tok adnak némi tájékozást. Ezek előterjesztésénél megjegyzem azon
ban, hogy a különböző családi nevelés, egyes tanulóink fokozódó 
akaratereje, vagy elernyedése, a tanárok különböző irányzó befo
lyása oly különböző előzményekkel állítja szembe az iskolát, hogy
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a puszta számadatokból a tanárok és tanulók által végzett munka 
belterjességét, vagy az erkölcsi jellemesedés akadályait és küzdel
mei! helyesen kiolvasni nem lehet.

A TANTÁRGYAKBÓL KAPOTT OSZTÁLYZATOK
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Nemcsak a létszámban van különbség, amit rendesen az év 
zártakor vizsgálatra álló magántanulók okoznak, hanem minőség
ben is feltűnő az eltérés. Ennek magyarázatát kettős okban talál
juk. Egy az, hogy a tanulóival hosszabb időn át foglalkozó tanár 
jobban kiismeri tanítványait s azon nevelői hatásokat, melyek az 
egyénileg eltérő növendékek munkásságát fokozzák; másrészt a 
tanulók nagyrésze a vége felé siető iskolai év utolsó hónapjaiban 
elevenebben foglalkozik a bukás kinos következményeivel s jobban 
neki feszíti erejét.

Erkölcsi viselet tekintetében ez iskolai évről az adatok a kö
vetkezők :
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Év derekán volt jó 289, szabályszerű 119, kevésbbé szabály- 
szerű 3, év végén vo lt: jó 288, szabályszerű 112, kevésbbé sza
bályszerű 5, sajnálatos és a szarvasi főgimnázium körében párat
lanul álló fegyelmi eljárásra kényszeritette a tanári testületet, mint 
fegyelmi széket azon már keletkezésének pillanatában elfojtott me
rénylet, melynél fogva a felvidéknek és az Alföld délvidékének 
egypár rajongó tanulója titokban (Húrban egyesületet) szervezett. 
Ezért aztán 3 tanulót az intézet köréből kizárt az iskolaszék.

A gimnáziumi tanulóságot az állami tanítási terv sok tan- 
tárgygyal és sok tanórában annyira lefoglalja, hogy kivált a gyen
gébbek és közepesek iélekmivelő rendkívüli tárgyakkal foglalkozni 
rá sem érnek. Ennek dacára bár korlátolt számmal, mégis tanul
ták többen az egészségtant, részt vették az „Önképzőkör“ önkéntes 
vállalatában, tanulták a gyorsírást, a francia és angol nyelvet, a 
művészi rajzolást és festést s szerzett ügyességük arányában be
vonattak az iskola hazafias és társadalmi ünnepélyeibe közremükö- 
dőkül. Ilyen ünnepélyeink vo ltak: Október 6-ika, melyet a Vajda 
önképzőkör zárt körben rendezett. A II. Rákóczi Ferenc és bujdo
só társai hamvainak hazaszállítása alkalmából tartott ünnepélyek. 
A november 14-én megült uj iskolai épület felavatásának ünnepe. 
A március 15-ének önkéntes s az április 11-ének törvényben elő
irt megünneplése és az év zártakor tartott disztornázók bemutat
kozása s a záró vizsgálat.

Megtartottuk május 29-én az ifjúság társasmiveltségét irányi
tó tavaszi ünnepet. Sajnálatunkra elmaradni kényszerült azonban a 
tanulóság az Eperjesen tartott vidéki tornaversenyröl, részint a sza
badgyakorlatok betanulására alkalmatlan rossz időjárás, részint a 
nagytávolság és ezzel járó költséges és gondteljes utazás miatt.

A tanuló ifjúság kedélyvilágának nemesítését a valláser
kölcsi érzelmek ápolásával törekedett előmozdítani főgimnáziu
munk azzal, hogy a különböző felekezetüeket a vallástanáraik által 
előirt cselekményekre s az istentisztelet látogatására szigorúan kö
telezte. A protestáns ifjúság az istentisztelet látogatása mellett úr
vacsorához járult 1906. december 11-én és 1907. junius 7-én s 
megünnepeltük a tornacsarnokban október 31-én a reformátió év
fordulóját.

Fenntartottuk ez évben is a szegénytanulók anyagi helyzetét 
enyhíteni hivatott segélyző egyesületet és az emberbaráti, vallásos
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és egyházi célokat támogató tanulói fiókgyámintézetet, hogy mind
ezzel beleoltsuk a protestáns tanulóság vallásos tudatába azon lé
lekemelő igazságot, hogy a jó Isten a nemes sziviiek bevonásával 
is gyakorolja a gondviselés munkáját.

Tanuló ifjúságunk kitartó szorgalmát, kedvező jellemalakülá- 
sát és az intézőkörök ismeretessé vált szegénységét a most záruló 
tanévben azzal is kívánta fokozni, irányítani és enyhíteni a főgim
názium, hogy tanulók nagysokaságát ösztöndíjakkal, jutalmakkal 
segélyezéssel támogatta. Részletesen:

a) Az Egyetemes dijosztd bizottság, a Róth—Teleki ösztön
díjban részesité (á 70 kor.) Klein Henrik, Mányik Pál és Molnár 
János V ili. osztálybeli tanulóinkat.

b) A főgimnázium rendelkezésére álló nagyobb ösztöndíjak
ból kaptak: 1) Neumann Jenő Vili. a Benka alapítványból (195 k.) 
2) Szemző István Vili. a város Rákóczi alapítványból ( 100 k.) 3) 
Krcsmárik Pál VII. a Németh István-féle ösztöndíjból (84 k.) 4) 
Földes Tibor Vili. a Beyschlag—Töltéssy alapból (65 k.) 5) Ga- 
bányi Lajos VII és üabrinyi János VII. a Tatay-alapból (á 65 k.) 
6) Klinghammer Miklós Vili. és Povázsay Pál VII. a Boczkö Dá
niel alapból (á 52 k ) 7) Kehler János VI. az Urszinyi alapból 
(65 k.) 8) Brusznyiczky Mihály IV. a Hudoba Lukács-féléből (65 k.) 
9) Szekera Pál VI. az ifj, Haviár Dani-féléből (65 k.) 10) Morav- 
csik Dezső V. és Scholtz László 1. osztoztak az özv. Kvacsala Já- 
nosné ösztöndíján (á 33 k.).

c) A kisebb alapítványokból inkább jutalom, mint ösztöndíja
kat kaptak: 1) Opauszky János VI. a Bafinczky alapból (26 k.)
2) Krcsmárik Gyula VI. a Haviár Dani alapból (22 k.) 3) Welker 
Frigyes VI. a Zsilinszky-féle rajzjutalomból (18 k ) 4) Lauko Pál 
IV. a Party alapból (13 k.) 5) Sárkány Mihály V. a szarvasi fes
tők alapjából (13 k.) 6) Sass Ferencz IV. a Székács-féle alapból 
(13 k.) 7) Kovalcsik József VI Vozárik-féle alapból (13 k.) 8) Salz- 
mann Aladár IV. a Szécsi alapból (13 k.) 9) Révész Lajos V. a 
dr. Szlovák Pál adományából (10 k.) 10) Rumpf Pál Vili. Po- 
nyiczky Máté szavalati dijából (20 k.) 11) Ruzsicska János VII. 
a Bernát alapból (26 k.) 12) Valentinyi István 1. a Szemián Dá
niel alapból (13 k.) 13) Salaez Emil Vili. a Debrcczeni stiljuta- 
lomból (7 k )  14) Ganyecz Pál Vili. dr. Mikolay István adomá-
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nyából (30 k.) 15) Szauer Vilmos VI. és Kalmár Jenő V. a szarvasi 
nőegylet aranyaiból (á 10 k.).

d) A Bányai ág. hitv. ev. egyházkerület ösztöndijából kap
tak : Ravasz Ferenc Vili., Kondacs Mátyás Vll., Dudok Márton V. 
és Pokorny Béla V. (á 15 k )  Hrdlicska Károly Vili., Schuszter 
József Vll. és Sarlai Aladár VI. (á 12 k.) Földes Zoltán és Sauer 
János IV. (á 10 k.) Egyed Béla, Nippold János és Pajtás Gyula
III. (á 8 k.)

Ugyancsak a Bányai kerület ösztöndíj alapjából értékes ju
talom könyveket kaptak (összesen 70 korona értékben): Neumann 
István IV., Ravasz Ferenc V i l i , Demcsák Lajos és Ambrus Ferenc 
Vll , Häuser Péter Vili., Deutsclienschmidt Jenő Al.. Holéczy Barna 
Vll.. Harsányi Dezső VI., Kiss János 111., Hagetter Gusztáv IV., 
Szokolay Pál 111., Czinkotzky Jenő V. Pajtás Gyula 111.. Schwartz 
Fülöp V. Szlovák Kálmán 11., Jeszenszky Ernő II., Thury György 111.

A nemzeti szövetkezet jutalomkönyvét kapta Lipták Mihály
IV. és a Dolinay Gyula emlékkönyvét kapta Holub János I.

A protestáns egyházi történelemben kiválóbb tanulási sikert 
mutatók Ketzer András vértanú történetét kapták: Kvasz István 1., 
Bobvos Mihály, Dankó János és Szekera János 11. Czinkotzky Kál
mán és Czinkotzky Pál 111., Gazsó Pál és Margócsy Géza IV., Kó
réh Vilmos, Sauer Róbert, Schwartz Fülöp és Dudok Márton V., 
Laukó Pál IV., Harsányi Dezső, Keler János és Krcsmárik Gyu
la VI. Ambrus Ferenc, Gabrinyi János és Ruzsicska János Vll., 
Sárkány Mihály V.

A gyorsírásban kifejtett szorgalmuk és ügyességük jutalmául 
könyveket kaptak: Sarlay Aladár VI. és Jankó Gergely V. o. t.

e) A május 29-én rendezett majális reggelén m á s z ó v e r 
se n y b e n győztesek győztese lett Lestyan Lajos 111. o. tanító
képzős ; csoportgyőztesek: Gabrinyi János Vll. o , Készt Ármin 
Vll. o., Kanya János IV. o., Pesti Lajos IV. o., Messzik Béla 111. o. 
és Simon Béla IV. o., Németh András I. o., Marsai Ferenc 11. o., 
A junius 10-én tartott f u t ó v e r s e n y b e n  győztesek győztese 
lett Szollár Pál VI. o. Csoportgyőztesek: Gécza János Vll. o. Amb
rus Ferenc Vll. o., Mezöfalvy Dezső Vll. o „ Leichter Aladár V. o. 
Messzik Béla 111, o., Krausz István 111. o., Schrammel Endre 11. o. 
junius 12-én r u d m u g a s u g r á s b a n  győztes 260 cm.-rel Amb-
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rus Ferenc Vll. o. S u l y d o b á s b a n  első : Mezőfalvy Dezső Vll. 
o. 1160 cm.-rel, 11-ik Wagner József 10115 cm, 111-ik Sohuszter 
József 968'5 cm., junius 13-án t á v o l u g r á s b a n  első: Molter 
Keresztély Vili. o. 556 cm., második Häuser Péter Vili. o, 540 cm. 
harmadik Wagner József 111. o. képzős 500 cm. ugrással. D i s z 
k o s z d o b á s b a n  első: Molter Keresztély 3140 cm., második 
Mayer Károly 2930 cm. dobással. A junius 16-án tartott 100 
yardos u s z ó v e r s e n y b e n  győztesek győztese címet nyert Fi- 
náli László IV. o. Csoportgyőztesek: Salacz Emil Vili. o., Rapos 
Viktor Vll. o. Szebegyinszky Mihály IV. o., Simu Koriolán 111. o., 
Hovorka József 1. o., Nagy Lajos 11. o.

A junius 18-án eső miatt a csarnokban tartott tornavizsgán 
s z e r t o r  n á z á s b a n  első: Gécza János, második Hősz Dezső, 
harmadik Ambrus Ferenc lett. M a g a s u g r á s b a n  első: Haviár 
Dani Vili. o. 160 cm., második Gécza jános Vll. o. 145 cm., har
madik Mayer Károly Vili. o. 140 cm.

A nőegylettől kapott 12 koronán Hősz Dezső és Ambrus 
Ferenc előtornászok osztoztak egyenlő részben.

A fent elsorolt győztesek mindenike egy-egy oklevelet kapott 
a főgimnáziumtól.

A tanulói segélyző egyesülettől segélyt kaptak:

A Vili ik osztályból Debreczeni Kálmán 20, Denhoff Antal 
32, Ganyecz Pál 12, Klein Henrik 10, Pintér Miksa 22, Tomann 
Dezső 26 kor.

A V ll-ikből Csetg József 15, Enyedi András 30, Jeletik Béla 
22, Szalay Lajos 20 kor.

A Vl-ikból Babarczy Imre 20, Fekete Sándor 18, Hellebrant 
Béla 10, Kadavy Iván 10, Kéler János 20, Krausz Antal 12, Lucs- 
kay Béla 20, Sarlay Aladár 8, Sirka Samu 16, Szollár Pál 8 kor.

Az V-ikből Dudok Márton 10, Finkelstein Zoltán 8, Illyés 
István 15, Jurányi Lajos 8, Korell Vilmos 16, Magyar Zoltán 27, 
M ülil Kálmán 10, Páll János 15, Pokorny Béla 8, Schneider Pál 
8, Schwarz Fülöp 8 kor.

A lV-ikből Brusznyiczky Mihály 20, Dimény Gyula 10, Egyed 
Imre 8, Finály László 8, Kapus Lajos 18, Plentri Pál 10, Salcz-
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mann Aladár 16, Sass Ferenc 20, Skoläk Ernő 18, Szakái Tamás 
22 kor.

A lll-ikból Dankó Károly 16, Egyed Béla 20, Krausz István 
8, Nippold János 18, Weinberger Sándor 8 kor.

A 11-ikból Balga István 6, Blaskó Jenő 10, Dankó János 20, 
Greifel Kálmán 8, Illyés Lajos 15, Lipthay Gyula 18, Salczmann 
Sándor 16 kor., összesen 797 koronát.

*e

A főgimnázium tanári testületé ez évben szerencsés alakulást 
ért el azzal, hogy a most működő tanárok mindegyike rendes ta
nári minőségben állandósítva egyéniségének és képzettségének 
megfelelő munkakörben dolgozhatott úgy a gondjaira bízott tanu
lóság javára, mint saját szakképzettségének tovafejlesztésére. Öröm
mel említem ezt meg, mert oly haladást jelent, melyet évtizede
ken át kellett sajnálattal nélkülöznünk, midőn gyorsan váltakozó 
helyettes tanárokkal voltak betöltve oly tanszékek, melyek betöltése 
gyakorlott és kipróbált tanerőknek is nagy gondot okozhatott volna. 
A megszokott munkakörben a tanárok mindegyike hivatalos köte
lességének eleget tenni törekedett. Olykor a tanári családokban 
fellépett ragályos betegségek és az ezekből folyó orvosi intézkedés 
zavarta meg az iskolai munka folytonosságát. E bajon a tanárok 
szakképzettsége miatt mind nehezebbé váló helyettesítéssel próbál
tunk segíteni.

A szorosabban vett iskolai munka mellett, az alkalmazott 
tanárok legtöbbje örömest részt vett a társadalom közművelődés1 
s jótékonysági mozgalmaiban. Többen szorgalmas munkatársai 
voltak, a helyi és vidéki lapok szerkesztőségeinek. Mások felolva
sásokban, ünnepi beszédek tartásában törekedtek megfelelni a felé
jük forduló felhívásoknak. Ismét többen a dalkari vállalatban, 
művészi estélyek rendezésében, a dal és zene költészetben tettek 
szolgálatot mindazon társasköröknek, melyek bizalommal fordultak 
azon tanárokhoz, kiknek gyakorlati ügyességét, vállalkozási kedvét 
s nemes-dicsőség vágyát éveken át tapasztalták.

A tanári testületet újabban is hálára kötelezte a nm. magy. 
kir. közoktatási minisztériumnak azon országos intézkedése, hogy 
a nem állami középiskola tanárainak fizetési pótlékát állami se
gélyezéssel fokozta. Ezen intézkedésben részint a tanári foglalko
zás méltánylását, részint oly kötelező felhívást találunk, mely arra



utasít, hogy lelkesedéssel s fokozódó ügyszeretettel éljen minden 
tanár annak a hivatásnak, melyet az államkormány újabb intéz
kedéseiben is fontosnak tekint és kitüntet.

Különösen kedvessé teszi mindnyájunk előtt ez iskolai év 
emlékét az uj épület felavatásának ünnepélye, melyet pártfogók, 
régebbi és ujabbi tanítványok serege nemcsak látogatásával meg
tisztelt, hanem áldozatkészségével, gyöngéd figyelmességével mind
nyájunkban megerősítette annak tudatát, hogy az iskola közös kincse 
az egész vidéknek, melynek közmivelődési érdekeit szolgálni köte
lessége.

Ennek biztató és hálára kötelező tanúbizonysága azon áldo
zatkészség. mely e tanévben is megnyilatkozott nemesszivü párt
fogóink önkéntes adakozásaiban: az alumneumnak az uj iskolai 
épület felavatási ünnepélyén méltóságos gróf Bolza Qéza ur a tar
talékalap növelésére adott 100 koronát, ugyan e célra Békésvár
megye törvényhatósága évi segélyként adott 600 koronát. A főgim
náziumi alapok növelésére végrendeletileg hagyott néhai Lányi 
Gyula pozsonyi ügyvéd, mint az intézetnek egykori kiváló tanít
ványa 2000 koronát.

A „Szarvasi Hitelbank“ az ifjúsági tűzoltó egyletnek felsze
relésére 100 koronát úgyszintén a tanulói segítő egylet alaptőké
jének növelésére 100 koronát adott át. Ösztöndij-alapitvány képen 
a Rákóczi és bujdosó társai emlékünnepélye alkalmából Szarvas 
városa 2000 koronányi alapítványt tett, oly célzattal, hogy ezen 
tőke 5 százalékos kamatai vagyis 100 koronát évente lehetőleg 
olyan szarvasi illetőségű és a Vili. osztályba beirott hazafias szel
lemű tanulónak legyen adva, ki magyar nemzeti történetünkben 
társai között legkiválóbb. Legutóbb Revuczky Vilmos tanárjelölt a 
tanári nyugdíj alapra adott 10 koronát.

Fölemlitésre méltó kedves adat az is, hogy a tanulóságnak 
1907. május 29-én tartott tavaszi ünnepe alkalmából a csekélyke 
belépti dijakból 384 k. 44 fillért adott a tanuló ifjúság utazási 
alapjára, melyet egyelőre a takarékpénztárba helyeztünk el.

Az iskola uj épületének felavatásakor Nm. Zsilinszky Mihály 
mint a bányai ág. liitv. ev. Egyházkerület Felügyelője s egykor az 
intézetnek növendéke, később tanára, Méltóságos dr. Fábry Sándor 
Békésvármegye főispánja, Méltóságos és Főtisztelendő Scholtz
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Gusztá v a Bányai egyházkerület ez idő szerinti Püspöke a tanu
ló ifjúságnak s a nagy közönségnek oly fényes megtiszteltetésével 
és ünneplésével voltak kitüntetve, hogy már jelenlétük fokozta az 
iskolai ünnepély értékét s bennsőségét.

Ez évben úgy az egyházi hatóságokkal s főhatóságunkkal, 
valamint a közoktatási kormány kiküldötteivel az iskolának érint
kezése semmi kívánni valót nem mutatott fel. Ez nemcsak meg
nyugtató, de egyúttal megörvendeztető bizonysága annak, hogy a 
szarvasi gimnáziumnak most lefolyt tanéve semmi oly rendellenes
séget, kifogásolhatót nem tüntettett fel, mi miatt beavatkozásra 
okot adott volna.

Az intézetnek hagyományos iránya, éltető szelleme mind mé
lyebb medret vág magának útjában s a múlt ezen tapasztalatai 
reményt ébresztenek bennünk a jobb jövő iránt. Vajha a jó Isten 
e reményeink valósítását áldásával elősegítené !

BENKA GYULA.
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Vili.

Érettségi vizsgálatok Szarvason az 
1906-1907. iskolai évben.

A VIII osztályban beiratkozott ez évben 46 tanuló. Ezek kö
zül az évet záró vizsgálatról elmaradni kényszerült 1. 45-en a si
ker különböző-árnyalatával megállották az osztályvizsgálatot s ezzel 
jogot nyertek arra, hogy az érettségi Írásbelihez járuljanak. így 
tehát az Írásbeli érettségit két csapatra osztva a miniszteri utasí
tások szem előtt tartásával 45 tanuló próbálta meg.

Az érettségi dolgozatok értéke felett a Méltóságos Püspök 
elnöklése és a Nagyságos Kormányképviselő jelenlétében az érett
ségi előértekezlet határozott E szerint a szóbeli érettségihez já
rult 45.

Ezek érettségi vizsgálata számokban kifejezve következő ered
ményhez vezetett :
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Névszerint:

a) J e l e s e n  é r e t t e k :  Földes Tibor, Klein Henrik, Kling- 
hammer Miklós, Mányik Pál, Molnár János, Molter Keresztély.

b) J ó l  é r e t t e k :  Debreczeni Kálmán, Denhóff Antal, Drong 
Mihály, Häuszer Péter, Kmmpotich Máté, Kristyöry István, Neumann 
Jenő, Ravasz Ferenc, Salacz Emil, Szabados Károly, Szemző Ist
ván, Zelenka Gyula.

c) E g y s z e r ű e n  é r e t t e k :  Balogh László, Borovánszky 
Géza, Delhányi Béla, Diel Lajos, Ganyecz Pál, Haeiár Dani, Ho
lub Pál, Hösz Dezső, Hrdlicska Károly, Marhás Géza, Mayer Ká
roly, Perczel Ferenc, Pintér Miksa, Reidl Rezső, Ruisz Ferenc, 
Rumpf Pál, Sál Béla, Sámuel Andor, Sváby Sándor, Székely Miksa 
Tóth Kálmán, Tóth Lajos, Vörös Antal.

d) N e m  é r e t t e k :  még pedig egy tárgyból két hónapra 
visszavettetvén javítóra utasittattak négyen.

Vajha a főgimnáziumból a szakpályára lépő ifjak hivatásér
zetük szavára hallgatva oly foglalkozási körbe nyitnának be, mely
ben a folytonos önképzés és szakszerű munkálkodás hasznossá
gával bemutathatnák ember és Isten előtt, hogy éppen a hivatás 
helyes megválasztása és ügyszerető gyakorlása valódi bizonyítéka 
annak, mennyire érlelte meg az iskola a kilépőket az élet számára. 
A bucsuzás ezen gondolatával bocsájtja ki a főgimnáziumunk kö
telékéből a távozókat.
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Tájékoztató az 1907-1908 iskolai évről.
Az 1907— 1908. iskolai évet beiratkozásokkal kezdjük.
Az intézet kötelékébe belépni óhajtók iratkoznak szeptember 

hó 1. 2. 3. és 4 napjain.

Az engedélyezett utó- valamint a javító vizsgálatok szeptem
ber hó 23 napjain reggel 8-tól és d. u. 3-tól folynak le a megfe
lelő osztálytermekben; — úgy azonban hogy szeptember 2-án az 
1—IV. és 3-án V—Vili. osztálybeliek vizsgáltatnak meg. Szeptem
ber 5-én megkezdjük a köztanitást.

Miután a közoktatási törvény meghatározza azt, hogy a gim
názium egy—egy osztályába 60 tanulónál több föl nem vehető, 
fölkérjük különösen a helyben lakókat, hogy a beiratkozással meg 
ne késsenek. A törvényes létszám betelte után jelentkezők, akár 
helybeliek, akár vidékiek, csak magántanulói minőségben lennének 
fölvehetők.

Belépők az első osztályba csak úgy vehetők be, ha 9. élet
évüket már betöltötték s 12 évesnél nem idősebbek.

Belépéskor ezért minden tanuló tartozik felmutatni születési 
bizonyítványát s a legutóbb végzett tanulmányokról szóló iskolai 
bizonyítványát.

Folytatólag felsőbb osztályokba lépni óhajtók szintén tartoz
nak elhozni születési levelüket és évzáró bizonyítványaikat. A 
félévi értesítők a fölvételnél nem vehetők tekintetbe.

IX .
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Megkésve jelentkezők önmaguk teszik fölvételüket kérdésessé.

Még a magántanulók is legkésőbb szeptember végéig tartoz
nak beiratkozni, mert a később jelentkezők felvétele „Rendtartá
sunk“ szerint sok nehézséggel jár.

A szarvasi főgimnáziumban beiratkozó tanuló fizetni tartozik 
felvételi dijat, tandijat, tanulói segélyezőt. Ez végösszegekben a 
különböző díjosztályokba tartozó belépőkre nézve a következő: a) 
helybeli keresztyén vallásu 1— IV. osztálybeli 45 koronát. Köny- 
nyebbség okáért ez összeg két részben is fizethető ; még pedig: 
belépéskor 35 K-t s február elsején 10 koronát. V—Vili. osztály
beli egész évre 41 koronát. Ebből év elején 31 koronát, február
ban 10 koronát.

b) az iskolát fentartó egyházmegyék kötelékéből ezen főgim
náziumba jövő ágost. hitv. ev. vailásuak fizetnek 1 —lV-ig 53 ko
ronát. Ebből belépéskor 39 koronát, február elsején 14 koronát. 
Az V—Vili. osztálybeliek 49 koronát. Év elején 35 kor., február
ban 14 koronát.

c) a fentartó egyházmegyék kötelékébe nem tartozó, de ke
resztyén vailásuak 1— lV-ig fizetnek 61 koronát. Ebből belépéskor 
43 kor., februárban 18 kor.

d) az izraeliták, ha helybeliek 84 koronát: belépéskor 60
kor., februárban 24 kor. A nem helybeliek 94 koronát: év elején 
64 kor., februárban 30 koronát.

e) Tandíjmentesek fizetnek 12 kor., féltandij mentesek az 
első félévi teljes összeget.

Ezenkívül fizet minden tanuló a tanulók segélyzőjébe 1—lV-ig 
1 kor., V—Vlll-ig  2 kor.

A közös étkezőben az ebéd dija 10 hónapra: 90 kor., a 
vacsora d ija : 70 kor. Mindkét összegnek fele a belépéskor, má
sodik fele február elsején fizetendő.

Kedvezményre igényt tartók augusztus 20-ig terjesszék be 
szegénységi és iskolai bizonyítvánnyal fölszerelt folyamodványaikat 
a főgimnázium igazgatóságához, címezve azokat a főgimnázium 
kormányzóságának elnökségére. Elkésve beérkező kérvények el 
nem intézhetők — legfeljebb a tanév vége felé.

Félreértések kikerülése végett közlöm, hogy a kik egész tan
díj kedvezményben részesülnek, azok is fizetni tartoznak a beirat-



kozás diját, a tanári nyugdíj alapra eső illetéket és az orvosi dijat. 
A féltandij kedvezményében részesülök pedig mindenkor csak a 
februártól júniusig esedékes tandíj összeg elengedésében részesek.

A főgimnázium pénztárát illető pénzküldemények legcélsze
rűbben Mocskonyi József pénztáros tanárra címezve küldendők. 
Sok tanuló kezére nem tanácsos pénzt bízni s az igazgatót vagy 
osztálytanárokat pénz átadásával terhelni fölösleges, minthogy ez 
közvetlenül elintézhető a pénztárossal.

Az V. VI. VI!. Vili. osztálybeliek a görög nyelv és e tárgy 
pótlói között szabadon választhatnak. Hogy azonban meggondolat
lanul ne határozzanak maguk felett szüleik beleegyező nyilatkoza
tát kérjék ki, s mutassák be osztálytanáraik előtt.

A melléktárgyak tanulására is ad szívesen az iskola alkalmat. 
Ilyenek a francia, angol, a zene, az ének, a gyorsírás, vívás, tánc, 
rajz és festészet. Kellő számú vállalkozók jelentkezésének esetén 
nagyobbára főgimn. tanárok vállalkoznak e tárgyak tanítására. 
Ezek tanulásáért csekély dijat fizet az iratkozó s ki beiratkozott, 
az a tanév alatt ki nem léphet a megkezdett tanfolyamból, nehogy 
egy—kettőnek szeszélye a vállalatot kockáztassa.

Nehéz feladat a vidéki tanulókat megfelelő jó helyeken la
kásra és ellátásra elhelyezni. Szívesen támogatja e feladatban a 
szülőket minden tanár, ha előzőleg bélyeggel ellátott levélben erre 
felhivatik, minden esetre komoly érdek az, hogy a tanuló fegyel- 
mes családi körben s lehetőleg jó jellemű kor és osztály társakkal 
lakjék együtt. Legtöbbször a társas együttélés irányitó befolyása 
alatt alakul szerencsésen vagy kevésbbé szerencsésen az ifjú. A 
fegyelmes családok az iskola nevelői érdekeinek szövetséges társai. 
Ellenkezőleg, a hol az otthon folyton zavaró hatásokkal háborítja 
az ifjat értelmi és erkölcsi fejlődésében ott az iskola keveset tehet 
már csak azért is, mert legtöbbször későn értesül a helyzet visz- 
szássága felől. Jól mondja Pál apostol, hogy „a jó erkölcsöket is 
megfertőztetik a rossz társiságok.“

Ezért tisztelettel felkérem az érdeklett szülőket, hogy tanuló 
gyermekeik elhelyezésénél kellő óvatossággal járjanak el.

Szarvason, 1907. junius 25.

Ben ka Gyula
igazgató-tanár.



Használandó tankönyek a szarvasi 
ág. h. ev. tögimnázium 1907-1908-ban.

I. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky: Bibliaismertetés III. vagy IV kiadás.
2. Magyar. Szinnyei: Magyar nyelvtan I. rész. Császár Elemér és

Váczy János: Magyar olvasókönyv az 1. osztály számára (Ath.)
3. Latin. Dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan. (Franklin)

„ „ „ Latin Olvasókönyv (Franklin)
4. Földrajz. Vitális István : Földrajz I. rész és Kogutovicz-féle

Iskolai atlasz.
5. Természetrajz. Dr. Szterényi H . : I. rész.
6. Számtan. Gerevich—Orbők „Számtan“ (Lauffer.)
7. Rajz. Horty H .: Rajz. geometria I. rész.

II. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky: Bibliaismertetés III. vagy IV. kadás
K áro li: Uj testámentom.

2. Magyar. Szinnyei J. Magyar nyelvtan II. rész. (Legújabb kiadás.
Hornyánszky.)
Császár—Váczy: Magyar olvasókönyv II. rész. (Legújabb k i
adás. Athenäum).

X .
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3. Latin. Dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan I. rész. Alaktan.
Dr. Hitrich Ödön : Latin gyakorlókönyv II. oszt számára.

4. Földrajz. Dr. Némethy Károly: Földrajz II. kötet, ötödik kiadás
(Lampel) és Kogutovitcz-féle iskolai Atlasz

5. Természetrajz. Dr. Szterényi H. : rész.
6. Számtan. Gerevich—Orbók Számtan (Lauffer).
7. Rajz. Horty H . : Rajz, geometria II. rész.

111. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky: Keresztény egyház rövid története IV. kiadás.
2. Magyar. Szinnyei: Rendszeres magyar nyelvtan (10 kiadás),

Szinnyei Magyar olvasókönyv 111. rész. (7-ik kiadás).
3. Latin. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan I. és 11. rész. (Mondattan)

Hittrich Ödön : Latin olvasókönyv a 111. és IV. oszt. számára. 
(Uj Franklin.)

4. Német. V irányi: Német nyelvtan, Virányi Német olvasókönyv.
5. Földrajz. Dr. V itá lis : Földrajz II— III. rész (Lampel).

Rátli ; Physikai földrajz. (Franklin).
6 Történet. Dr. Szigcthy Lajos : A magyarok története 1. (Singer 

és Wolfner kiadása.) Helmár Á. Két térkép a magyar törté
nelemhez. (Stampfel K. kiadása.)

7. Számtan. Gerevich—Orbók Számtan (Lauffer).
8. Mértani rajz. Horthy H . : Rajz, geometria III. rész.

IV. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky: Keresztény hit- és erkölcstan IV. kiadás.
2. Magyar. Góbi Imre : Magyar stilisztika és verstan. (Legújabb

kiadás, Franklin). Arany— Lehr : Toldi (Franklin).
3. Latin. Hitrich Ödön : Latin nyelvtan II. rész. Mondattan. Dávid

István : Rövid latin olvasó- és gyakorlókönyv.
Hitrich Ödön : Latin olvasókönyv a III. és IV. o. számára. 
Uj. (Franklin).

4. Német. Virányi. Német nyelvtana és Olvasókönyve Kelemen
féle szótár.



5. Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története II. (Singer
és Wolfner.) Helmár Á, Két térkép a magyar történelemhez 
(Stampfel K.)

6. Természetrajz. Növénytan. Dr. Szterényi H. tankönyve szerint,
legújabb kiadás (Lampel kiadása.)

7. Mennyiségtan. König— Beke: Algebra (Atheneum).
8. Rajz. Horty H . : Rajz, geometria IV. rész.

V. OSZTÁLY.

1. Vallás. Batizfalvi— Bereczky : Biblia ismertetés 11— 111-ik kiadás.
Károli: Szent biblia.

2. Magyar. Riedl Frigyes: Rhetorika. Legújabb kiadás Greguss-
Beöthy : Magyar balladák.

3. La tin : Dr. Csengeri János: Szemelvények Ovidiusból. Köpesdy-
Cserép: Latin stílusgyakorlatok Cicero és Ovidiushoz (Lam
pel). Dr. Hittrich: Latin nyelvtan 11. rész (m int a IV. osztály
ban). Latin-magyar és magyar-latin szótár. Cicero védőbe
széde A. Licinius Archias ügyében, magyarázta dr. Geréb 
József (Athenaeum).

4. Görög. Dóczy Im re : Görög nyelvtan 111-ik kiadás. Döczy Imre:
Görög olvasókönyv.

5. Görögpótló. Kempf: Homeros Ilias. Geréb: Szemelvények He-
rodotosból. Badics: Magyar irod. olvasmányok 1. rész 111-ik
kiadás

6. Német, Albrecht János: Német olvasókövyv 111. kiadás. (Az első
nem használható). Albrecht János: Német nyelvtan. Kelemen
féle szótar.

7. Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet. 1. Ókor.
(Singer és Wolfner) Helmár Á. Iskolai atlasz az ókori törté
nelemhez. (Stampfel).

8. Mennyiségtan: Kőnig-Beke Algebra (Athenaeum) Lutter: Mértan. ♦
Franklin.

9. Természetrajz. Állattan Dr. Szterényi Hugótól legújabb kiadás
Lampel kiadása.

VI. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky : A keresztény egyháztörténete.
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2. Magyar. Riedl Poétika és poétikai olvasókönyv. V-ik kiadás.
Shakespere Coriolanus Petőfi fordítása.

3. Latin. 1) P. Vergilii Nasonis Aeneidos Libri XII, Pirchala Imre.
1. rész 1—VI. ének Athenaeum 1 kor. 40 f. Uj — 2) 
Függőben — 3) Latin stílusgyakorlatok Livius és Vergi- 
liushoz, IV. kötet Szabó— Kálmán—W irtli Lampel Uj 4. 
Latin alaktan és mondattan. 5. Dr. Schmidt Márton : Római
Stampfel 60 fillér. — Latin-magyar és magyar-latin szótár.

4. Görög. Curtius—Abel— Pozder. Görög nyelvtan, alaktan és
mondattan. Schenkl—Ábel—Vajda. Görög elemi olvasókönyv. 
Dr. Geréb József: Herodotos, Xenophon és Pláto irataiból 
szemelvények. Athenaeum. Dr. Kecer Géza : anthologia lyrica 
Graeca.

5. Görögpótló. Badics Ferenc dr. Magyar irodalmi olvasókönyv
111. kiad. Schill Salamon: A görög irodalom története. Sop
hokles—Csiky : Antigone. Euripides—Radó : Iphigenia Aulis- 
ban.

6. Német. Albrecht J. Német olvasókönyv 11. rész. 2—3-ik kiadás.
Albrecht J. Német nyelvtana Szótár.

7. Történet. Dr. Szigethy Lajos : Egyetemes történet 11. középkor
és újkor 1648-ig. Helmár Á. Iskolai atlasz a középkorhoz.

8. Mennyiségtan. Kőnig-Beke : Algebra Atheneum Lutter: Geo
metria Franklin ; P o like it: Logarithmusok. Stampfel.

9. Természetrajz. Ásványtan és chemia Melczer G. és Hankó V.
tankönyve szerint és Kristály minták 3 iv Dr. Szterényitől. 
Franklin-Lampel kiadása.

V il. OSZTÁLY.

1. Vallás Bereczky: A magyar protestáns egyház története,
2. Magyar. Beöthy Z s .: A magyar nemzeti irodalom története

Legújabb kiadás.
3. Latin. Vergilius Aeneis ed. Geyza Némethi. Cicero Orationes

selectae Xlll. ed. Dávid Cserny-Dávid. Lat. stilus gyakorlatok 
111. rész. 4 kiad. Stamppel C. Sallustius Crispus. Libri de 
coniuratione Catilinae et de bello Jugurthino. Bartal-Malmosi 
Athenaeum. Dr. Cserép József. Római régiségek.

4. Görög. Dr. Geréb J. szemelvények Herodotos, Xenophon és
Platon müveiből. Csengeri szemelvények Homeros Odysseájá-
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ból Elischer J. szótár Homeros 2 eposzához azonkívül Görög 
magyar szótár Lévai-Vida Curtius-Ábei. Görög nyelvtan és 
mondattan.

5. Görögpótló. 1. Scliili Salamon: A Görög irodalom története
Franklin. 2. Szilasi M ó ric : Szemelvények Thukydidesből
Lampel. 3. Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv a Vll. o. r. 
Athenaeum. 4. Dr. F ö ld i: Demosthenes válogatott beszédei ) 
k. 20 f. Lampel.

6. Német. Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv 111. rész
Lampel. Schiller-Heinrich : Wilhelm Teli Franklin Jeles Írók 
tára. Orosz A lajos: Német stílusgyakorlatok Athenaeum.

7. Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet 111. Újkor és
politikai földrajz. Helmár Á. Iskolai atlasz az újkorhoz.

8. Mennyiségtan. Kőnig-Beke Algebra (Atheneum) Lutter Mértan
(Franklin) Polikeit Logarithmusok (Stampfel).

9. Természettan. Fehér-Szekeres : Fizika.

Vili. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bancsó: Keresztény hit- és erkölcstan

2. Magyar. Beöth Zsolt A magyar nemz. irod. története. 1-11. rész.

3. Latin. Horatius költeményei. Bartal-Csengeri (Athenaeum) Ci
cero De officiis ed. Csenged (Lampel). Tacitus. Szemelvé
nyek. Dr. Gyomlay (Athenaeum). Wagner-Horváth. Római 
régiségek (Lampel). Latin-magyar s Magyar-latin szótár.

4. Görög. Dr. Csengeri. Homeros Iliasa. Dr. Simon József Sándor
Szemelvények Plafonból. Elischer-Frölich. Szótár Homeroshoz. 
Lévai-Vida. Görög-magyar szótár.

5. Görögpótló. Alexander: Platon és Aristoteles-Schill: Görög
irodalomtörténet. Zsámboky: Görög művészet.

6. Német. Heinrich G .: Német irodalomtörténet IV. rész. Legújabb
kiadás. Lampel. Schiller: Wallensteins Tod. Kiadta Dr. Sze- 
lényi. Stampfel-féle kiadvány. Orosz A. Német stílusgyakorla
tok (Athenaeum) Kelemen-féle szótár.



7. Mennyiségtan. Kőnig-Beke : Algebra, Lutter: Geometria; Lutter:
Logarithmusok.

8. Természettan. Fehér-Szekeres : Fizika.

9. Bölesészet. Szitnyai E lek: Lélektan és Logika K. k. Legújabb
kiadás.

10. Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyar nemzet története s a 
mai magyar állam ismertetése. (Kókai L. kiadása). Helmár Á. 
Két térkép a magyar történelemhez. (Stampfel K. kiadása.)
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